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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning ( juli 2020) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante 
verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT 
dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT 
dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. 
RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is 
verboden zonder voorafgaande schrift elijke toestemming van RENAULT.
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Renault TWINGO Z.E.
100% Elektrisch



De volledig elektrische Renault Twingo Z.E. maakt het rijden in de stad -en ver daarbuiten- nóg leuker. Dankzij de superkleine 
draaicirkel parkeer je de geruisloze Renault Twingo Z.E. op vrijwel elke plek. Met de slimme Caméléon lader kun je altijd en 
overal snel bijladen. Gewoon tijdens de lunch of koffiebreak en daarna... snel weer door!
Kies je favoriete kleur en interieur en maak hem helemaal af met een opvallende striping.

Nieuwe Renault Twingo Z.E. stil rijden, snel laden





De Renault Twingo Z.E is uitgerust met de slimme Caméléon-lader, waarmee je in de stad altijd op het maximaal beschikbare vermogen kunt laden, tot wel 22 kW.  
Dit maakt ‘m de meest praktische auto in zijn segment, want geen enkele andere auto kan zo snel AC-laden bij een openbaar laadpunt. Bij een 22 kW-laadpunt is de batterij 
van de Renault Twingo Z.E. in slechts dertig minuten tot 80% opgeladen. Zo verlies je geen extra tijd aan het laden en hou je meer tijd over voor leuke dingen.



De 22 kWh-batterij is slim in de bodem van de Renault Twingo Z.E. weggewerkt, voor maximale ruimte voor passagiers en bagage. De elektromotor is achterin geplaatst en 
heeft een vermogen van 60 kW (82 pk). Het koppel is direct vanuit stilstand beschikbaar en dat zorgt voor véél rijplezier. Dankzij de verschillende rijmodi, haal je bovendien 
het maximale uit je actieradius. In het stadsverkeer hoef je nog nauwelijks je rempedaal te gebruiken. 





De fraaie blauwe details in de grille en de striping 
maken de Renault Twingo Z.E. duidelijk herkenbaar 
als 100% elektrisch. De subtiel hoorbare Z.E. Voice 
zorgt ervoor dat je nooit onopgemerkt voorbij rijdt.


