
Nieuwe Renault TWINGO ELECTRIC



 De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele Nieuwe Renault TWINGO Electric gamma. 
Raadpleeg de tabellen achteraan in deze brochure om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen.



Nieuwe  
TWINGO Electric 
zet de stad onder 
stroom!
Wendbaar, verrassend, frivool... Nieuwe TWINGO 
Electric maakt de stad tot een speelterrein. In het 
straatbeeld voltrekt zijn mooie profiel met elegant 
blauw zijmotief in stilte een levendige en elegante 
choreografie. Hij sprint van licht naar licht, baant 
zich moeiteloos een weg door elke straat en laan, 
draait bijna rond zijn as en maakt van elk traject 
een plezierrit. Op en top TWINGO!
Hij toont zich ook veelzijdig en kan worden 
opgeladen aan wisselstroomstopcontacten thuis, 
op het werk of in de stad! En dankzij zijn Cameleon®-
lader recupereert TWINGO Electric in nauwelijks  
30 minuten tijd tot 80 km autonomie Functionaliteit 
in het teken van jouw vrijheid!



Zodra de gelimiteerde versie TWINGO VIBES met zijn snuit op straat komt, geven zijn kleuren, grafische elementen 
en positieve energie iedereen zin om hem te volgen. Zijn sterkste kant? Verstoppertje spelen met de stad om nieuwe 
stadskenmerken te ontwaren. Zijn kleuren en ludieke grafische elementen zetten het monochrome beton in lichterlaaie. 
Of je nu kiest voor Valencia-oranje of een van de andere schitterende kleuren, de gelimiteerde versie TWINGO VIBES blijft 
uniek. Net als zijn buitengewone wendbaarheid, die elke rit zo leuk maakt.
De elektrische versie zorgt bovendien voor meeslepende acceleraties. Dankzij het royale rijbereik van 190 km* kan je de 
week zonder stress aan. En met zijn Cameleon-lader wordt hij tot vier keer sneller** opgeladen dan andere modellen. De 
ultrageconnecteerde beperkte reeks TWINGO VIBES is bijzonder eigentijds. Geniet ervan en verover de stad als nooit tevoren.

* 190 kilometer over de gemengde WLTP-cyclus en tot 270 kilometer over de WLTP-stadscyclus (onder voorbehoud van homologatie). 
** Op AC-laadpalen van 22 kW.
WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): dit nieuwe protocol vertaalt zich in resultaten die veel dichter aanleunen bij de realiteit van 
dagdagelijkse ritten dan de cijfers van de NEDC-cyclus.

Energieker dan ooit tevoren





Kleuren die de stad in beroering brengen. 
Dynamische zijmotieven op het profiel tot 
het dak. Nieuwe TWINGO Electric daagt de 
uniformiteit uit met zijn kenmerkende badges 
en zijn personaliseerbare radiatorrooster vooraan. 
Het geïntegreerde 7” multimediascherm met 
geconnecteerde diensten geeft je toegang tot 
de hele wereld. Dankzij zijn navigatie bieden de 
geconnecteerde diensten nu onder andere ook 
TomTom LIVE, Google search en de up-to-date 
kaart van heel Europa aan. Echte klasse !

Het vrije elektron





Kristalwit*

Valencia-oranje** 
(Versie VIBES)

Kwartswit**

Maangrijs Sterzwart

Drageeblauw*

De kleuren van jouw Renault Twingo Electric



Oceaanblauw** Mangogeel*

Vlamrood**

* Niet-metaalkleur
** Speciale metaalkleur



CARLAB Uitrusting en opties
LIFE ZEN INTENS VIBES

VEILIGHEID
ABS
AFU
Snelheidsbegrenzer (LV)
Snelheidsregelaar (RV) - -

Vertrekhulp op hellingen 
ESC
Bandendrukcontrolesysteem
Waarschuwing gordel los (SBR) bestuurder en voorpassagier
Waarschuwing gordel los (SBR) twee zitplaatsen achteraan
Ontkoppelbare frontale airbags voor bestuurder en passagier
Veiligheidsgordel met gordelspanner en krachtbegrenzer voor voorpassagier
Zijdelingse airbags hoofd/borstkas voor bestuurder en voorpassagier
Twee zitplaatsen achteraan met driepuntsbevestigingen ‘I-size’
Driepuntsgordels met krachtbegrenzer achteraan
Bandenopblaaskit (zonder krik) (onder voetsteun passagier)
Rijstrookwaarschuwing - - ¤ ¤

Preventiegeluid voor voetgangers Z.E. Voice: drie geluiden met knop op het dashboard

KOETSWERK
Voor- en achterbumper in koetswerkkleur
Radiatorrooster met blauwe accenten - - -

Radiatorrooster met witte accenten - - -

TWINGO-logo op de zijdelingse deurbeschermingen onderaan - -

Z.E.-logo’s op de achterkant en flanken van de auto 
Deurhandgrepen en buitenspiegelbehuizingen in koetswerkkleur -

Led-dagrijlichten ‘C-Shape’ in voor- en achterlichtblokken
Zijdelingse deurbescherming in koetswerkkleur -

Zijdelingse deurbescherming met sierstrip in chroom - -

Buitendecor: sierstrips op het radiatorrooster, zijdelingse deurbeschermingen, sierstrip op de achterbumper en gepersonaliseerde 
buitenspiegelbehuizingen - - ¤ -

Elektrisch panoramisch stoffen open dak. - ¤ ¤ ¤

15”-sierwieldop Makao Z.E. (met blauwe rand op de elektrische versie) - -

15” lichtmetalen velg Altana Z.E. (met blauwe rand op de elektrische versie) - - -

16” lichtmetalen velg Monega (met blauwe rand op de elektrische versie) - - ¤ -

16” lichtmetalen velg Vibes (met blauwe rand op de elektrische versie) - - -

Zijmotief ‘Z.E.’ - - -

Zijmotief met grijs en oranje of wit buitendecor ‘Vibes’ - - -

Zijmotief met grijs en oranje of wit buitendecor ‘Vibes LIGHT’ - - - ¤

Zijmotief Cosmic of Dots (zwart of wit naargelang de koetswerkkleur) - - ¤ -

Donkergetinte achterzijruiten en achterruit - - ¤

Zijdelingse luchtinlaat op de linker achtervleugel



LIFE ZEN INTENS VIBES

INTERIEURPRESENTATIE
Zwarte stoffen zetelbekleding ‘Kario’ - - -

Lichte stoffen zetelbekleding ‘Ruban Bright’ - - -

Zetelbekleding stof/imitatieleder ‘Twilight’ - - -

Zetelbekleding stof/imitatieleder ‘Vibes’ - - -

Omlijsting van het dashboard, randen rond de verluchtingsmonden, omranding versnellingspook en zijdelingse inzetstukken met 
golfbalstructuur op het stuur - -

Omlijsting van het dashboard, randen rond de verluchtingsmonden, omranding versnellingspook en wit gelakte zijdelingse inzetstukken 
op het stuur - -

Interieurdecors (omlijsting van het dashboard, randen rond de verluchtingsmonden, omranding versnellingspook en zijdelingse 
inzetstukken op het stuur), Zwart, Geel, Blauw of Rood - - ¤ -

Deurbediening vooraan in gesatineerd chroom -

Afneembaar bagagescherm -

Deurdrempel met specifiek monogram - 

RIJGEDRAG
Elektrische stuurbekrachtiging
In de hoogte regelbaar stuurwiel -

In de hoogte verstelbare bestuurderszetel - ¤

Lederen stuurwiel - 

Versnellingspookknop met regeneratiemodus (B-modus)
Parkeersensoren achteraan (drie sensoren) - ¤ ¤

Achteruitrijcamera met weergave in 7”-scherm (+ achteruitrijradar) - - ¤ ¤

Digitaal/analoog dashboard
Schakelindicator / ingeschakelde versnelling
ECO-modus

ZICHTBAARHEID: KOPLAMPEN – BUITENSPIEGELS – RUITEN
Mistkoplampen met Cornering-functie - - ¤ ¤

Koplampen met automatische ontsteking -

Led-dagrijlichten met ‘C-Shape’, geïntegreerd in de koplampen
Dubbele halogeenkoplampen 
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels - -

Ruitenwissers vooraan met twee snelheden en vast interval
Ruitenwissers met regensensor vooraan -

COMFORT
Automatische airconditioning -

Luchtrecyclage
Elektrische ruiten vooraan -

Zonneklep met make-upspiegel aan bestuurderszijde -

Zonneklep met make-upspiegeltje aan passagierszijde -



CARLAB Uitrusting en opties
LIFE ZEN INTENS VIBES

AUDIO - MULTIMEDIA
Radiovooruitrusting met antenne, compatibel met DAB - - -

EASY LINK-multimediasysteem met 7”-aanraakscherm, spraakbediening, digitale radio DAB, Android Auto™ en Apple CarPlay™, handenvrije 
Bluetooth®-telefonie, USB- en jack-aansluitingen op de middenconsole -

EASY LINK-multimediasysteem met 7”-aanraakscherm, geconnecteerde navigatie (Europa-wegenkaart en Auto-Update-service), 
spraakbediening, digitale radio DAB, Android Auto™ en Apple CarPlay™, handenvrije Bluetooth®-telefonie, USB- en jack-aansluitingen op de 
middenconsole

- - ¤ ¤

Knop op stuurwiel voor spraakbediening (Push to talk) -

RENAULT EASY CONNECT – GECONNECTEERDE DIENSTEN
Geconnecteerde diensten via 4G, inclusief data pack gedurende 3 jaar -

Geconnecteerde navigatiediensten – 3 jaar inbegrepen: Google-opzoeking van Points of Interest, live verkeersinformatie, weerbericht, 
gevarenzones - - ¤ ¤

Geconnecteerde diensten vanaf de app MY Renault - 

Auto-Update-service – 3 jaar inbegrepen (voor compatibele EASY LINK-systemen): automatische draadloze update van het 
multimediasysteem, met automatische verbeteringen aan het systeem. Voor de EASY LINK-systemen met navigatiesysteem: kaarten eveneens 
automatisch bijgewerkt 

-

ZETELS
Verwarmde voorzetels - -

Niet-verstelbare bestuurderszetel, vaste passagierszetel, kantelbaar met traploze verstelknop - -

In de hoogte verstelbare bestuurderszetel, vaste passagierszetel, kantelbaar met ‘One Touch’-functie - ¤

Neerklapbare/deelbare achterbank met twee zitstanden, 1/2-1/2 - ¤

Twee in de hoogte verstelbare veiligheidshoofdsteunen achteraan

OPBERGVAKKEN
Vergrendelbaar handschoenenkastje (volume: 6,4 liter)
Opbergvak in middenconsole met uitneembare afscheider (volume: 1 liter)
Open opbergvakken in de voordeuren (volume: 5,8 liter)
12 V-stopcontact
Verlichting bediend met startsleutel of bij openen / sluiten van deur
Leesspot aan passagierszijde vooraan
Kofferverlichting (licht samen met de plafondlamp op wanneer er een deur wordt geopend)

BEVEILIGING VAN DE WAGEN
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Vergrendeling van de deuren tijdens het rijden

SPECIFIEKE UITRUSTING VAN ELEKTRISCHE VERSIE
Kabel Mode 3 Type 2 voor Wallbox en publieke laadpalen
Kabel Mode 2 Type 2 voor stopcontact Accessoire
Opbergsysteem voor de kabel
Adaptieve Cameleon™-lader, eenfasig/driefasig tot 22 kWh
Eco-modus inschakelbaar via specifieke knop 
Programmering van de lading en de airconditioning vanaf het EASY LINK-multimediasysteem -

= Standaard ; ¤ = optie ; - = niet beschikbaar.



CARLAB Afmetingen

KOFFERINHOUD (liter)

Min kofferinhoud : 210
Max kofferinhoud : 240

LAADLENGTE (mm)

Max laadlengte(met neergeklapte achterzetels) : 1 336
Max laadlengte achter de zetels : 636
Laadlengte t/m het dashboard (met de passagierszetel neergeklapt) : 2 315

2 492

1 362 1 325

1 005

629 494

1 425

3 615

1 967

120

1 646

1 452

1 557



CARLAB Opladen

Laad nieuwe TWINGO Electric gewoon op bij jou thuis
Om thuis een elektrische wagen te kunnen opladen, is een specifieke uitrusting nodig die je door 
een gekwalificeerde professional moet laten installeren, om te garanderen dat het opladen goed 
en veilig kan gebeuren. Er zijn verscheidene mogelijkheden. Aan jou de keuze...

1. Nieuwe TWINGO Electric kan worden opgeladen door de Flexi Charger aan te sluiten op een 
standaard stopcontact (1) dat voldoet aan de huidige normen en voorschriften. Ideaal wanneer je 
jouw rijbereik wilt verlengen en er geen openbare laadpaal voorhanden is. Zo kan je tijdens een 
bezoek aan vrienden bijvoorbeeld 40 kilometer aan rijbereik winnen op drie uur tijd.

2. Wie zijn wagen sneller wil opladen, raden we de WallBox van 7,4 kW aan, die de batterij in 
ongeveer vier uur tijd volledig oplaadt. Ook een WallBox moet door een erkende installateur 
worden aangebracht. Van die WallBox bestaat ook een waterdichte versie voor installatie in de 
open lucht. Raadpleeg jouw concessiehouder voor een gepersonaliseerd aanbod.

Nieuwe TWINGO Electric opladen aan externe laadpalen
3. Het Renault-net heeft al een uitgebreid aanbod laadstations met vermogens tot 22 kW, waarmee 
je jouw wagen versneld kunt laden, om in 30 minuten tijd zo’n 80 kilometer aan rijbereik te winnen  
(zie voorwaarden bij de concessiehouder). Laadpalen verschijnen trouwens aan een sneltempo 
overal in het straatbeeld: op de parkings van winkelcentra, in ondergrondse parkeergarages, bij 
tankstations, op bedrijfsparkings en natuurlijk in de straten van onze steden.

Zoek alle laadpalen op via jouw EASY LINK-multimediasysteem, de MY Renault-app of de website 
renault.be.

(1) De mogelijkheid om de batterij bij te laden met behulp van de Flexi Charger en een standaard huishoudstopcontact hangt 
af van de kwaliteit en conformiteit van de elektrische installatie. Laat jouw installatie nakijken door een gekwalificeerde 
vakman.



R80
Brandstoftype Elektrisch
Homologatieprotocol WLTP (1)

MOTOREN
Technologie elektromotor Synchroonmotor met gewikkelde rotor
Stop & Start-systeem en energierecuperatie tijdens het remmen Drie niveaus van energierecuperatie

BATTERIJ
Vermogen (kWh) 22
Technologie Lithium-ion
Totale spanning (volt) 400
Aantal modules/cellen 8/96
Gewicht van de batterij (kg) 165

RIJBEREIK EN ENERGIEVERBRUIK
Gehomologeerd rijbereik gemengde cyclus (km) 190
Gehomologeerd rijbereik stadscyclus (km) 270
Velggrootte in de gehomologeerde versie(2) 15”
Gehomologeerd verbruik gemengde cyclus (Wh/km)(3) 160

LAADTIJD(4)

Ingebouwde lader Cameleon-lader op wisselstroom: 2 kW tot 
22 kWh

Stopcontact 2,3 kW (eenfasig 10A) (0-100%) 15 uur
WallBox 7,4 kW (eenfasig 32 A) (0-100%) 4 uur
Laadpaal 11 kW (driefasig 16 A) (0-80%) 2 uur en 10 minuten
Laadpaal 22 kW (driefasig 32 A) (0-80%) 1 uur

VERSNELLINGSBAK
Type versnellingsbak Versnellingsbak met reductie 

met slechts één verhouding
Aantal versnellingen 1

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 135
Hernemingen: 0-50 km/u – 0-100 km/u – 80-120 km/u (sec.) 4,2 – 12,9 – 11,5
SCx 0,678

STUURINRICHTING
Type stuurinrichting Elektrische stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen stoepranden (m) officiële meting 8,6
Aantal stuuromwentelingen 3,93

REMMEN
Vooraan: geventileerde schijven Ø (mm) Geventileerde schijven 260
Achteraan: volle schijven Ø (mm) Trommels 9”
Remhulpsysteem Ja
Dynamische stabiliteitsregeling – ESC Ja

R80

WIELEN EN BANDEN
Beschikbare velgen(2) 15” 16” (VIBES)

Afmetingen van de banden V 165/65 R15 (81T) 
A 185/60 R15 (84T)

V 185/50 R16 (81H) 
A 205/45 R16 (83H)

GEWICHTEN (kg) 
Max. leeggewicht (RLG) 1243
Min. leeggewicht (RLG) 1186
Maximaal toegelaten massa (MTM) 1.518
Maximaal toegelaten treingewicht (kg) 1.518
Max. dakbelasting (kg) 60
(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): dit nieuwe protocol vertaalt zich in resultaten die veel dichter aanleunen 
bij de realiteit van dagdagelijkse ritten dan de cijfers van de NEDC-cyclus. Bij WLTP-homologaties stemt de opgegeven waarde overeen 
met de versie die de beste score heeft gekregen. (2) De grootte van de banden kan het rijbereik van de wagen beïnvloeden. (3) Het 
verbruik omvat het elektriciteitsverbruik tijdens het rijden, dat wordt vermeerderd met het rendement van het laden en een tolerantie 
(4) De laadtijd en het gerecupereerde rijbereik hangen af van de temperatuur, de slijtage van de batterij, het vermogen van de laadpaal, 
uw rijstijl en het laadniveau van de batterij.

Motoren



Renault verkiest

Surf voor nog meer Nieuwe Renault TWINGO Electric 
naar www.renault.be

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (Januari 2021). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele 
Nieuwe Renault TWINGO Electric-gamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt Renault zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde 
voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de officiële Renault-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, 
als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur 
van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.

    Foto’s : ©Renault Marketing 3D-Commerce - Printed in EC – Web only – Januari 2021.
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.

renault.be/lu
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