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26. – 28. Kompletní sada dekorativních prvků je k dispozici ve 4 verzích:
Vlčí mák, Šachovnice a Dekorativní
pruhy černé nebo bílé. Díky specifickému umístění spolu dekorativní prvky
a karosérie dobře ladí.
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TWINGO
PŘÍSLUŠENSTVÍ

26. Dekorativní pruhy bílé.......... 7711422143
Dekorativní pruhy černé....... 7711422142
27. Dekorační komplet:
Vlčí mák ............................. 7711422140
28. Dekorační komplet:
Šachovnice......................... 7711422141
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29. – 32. Nakonec dekorační prvek
na sloupku dveří a dveřním madle ukazuje, jak může malý doplněk přinést
velkou změnu.
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TWINGO PŘÍSLUŠENSTVÍ
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33. – 35. Díky novému konceptu potahù sedadel si mùžete pøizpùsobit
Váš interiér podle své nálady!
Prostøední pás se snadno instaluje
na základní potah sedadla.
33. Potahy na přední sedačky ... 7711422518
34. Úpletový trikot „Kamufláž“
na přední sedačky............... 7711422522
35. Úpletový trikot „Spirála“
na přední sedačky............... 7711422524

Obrázky jsou pouze ilustrativní.
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doporučuje
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29. Dekor sloupku dveří:
Spirála černá....................... 7711422144
30. Dekor na madlo dveří:
Spirála bílá.......................... 7711422136
Dekor na madlo dveří:
Spirála černá....................... 7711422135
31. Dekor na madlo dveří:
Vlčí mák ............................. 7711422133
32. Dekor na madlo dveří: Kmen . 7711422134
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Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Renault vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisované
a představované automobily. Tyto modifikace Renault svým koncesionářům sdělí v co nejkratší
lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení
nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se, prosím, se
svým místním koncesionářem, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech.
Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé doporučuje publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault, je zakázána.
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1. – 3. Zdůrazněte dynamický vzhled
Vašeho nového modelu Twingo prostřednictvím sportovní výbavy karosérie! Je možné ji použít na všechna
vozidla kromě verze Dynamique a GT.

9. – 10. Zorganizujte si Váš zavazadlový prostor dle vlastních potřeb díky
Úložnému prostoru na dno zavazadlového prostoru a Svislé síti do zavazadlového prostoru.

1. Přední spoiler mimo verze
Dynamique a GT ..................... 7711421328
2. Zadní spodní spoiler mimo
verze Dynamique a GT............ 7711421329
3. Chromovaná zpětná
zrcátka ................................... 7711422107

9. Úložný prostor na dno
zavazadlového prostoru
s přihrádkami ...................... 7711421304
10. Svislá síť do zavazadlového
prostoru .............................. 7711227502
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11. Díky ukotvení Isofix zajišuje kolébka
Babysafe maximální bezpeènost a instaluje se pomocí jednoduché spony.

15. – 17. Díky celé øadì tažných zaøízení,
støešních nosièù, støešních boxù, nosièù
jízdních kol atd., je cesta na dovolenou
v novém modelu Twingo hraèkou!
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11. Dětská sedačka BABY SAFE
PLUS ISOFIX šedá................ 7711423379
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4. – 6. Proč si pro ještě sportovnější
a osobitější vzhled nenainstalovat na Váš
nový model Twingo spoiler GT, chromovaná zpětná zrcátka nebo tónovaná okna
( s nebo bez bezpečnostní funkce).
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12. – 13. Aby byl Váš vůz vždy v perfektním stavu, chrání textilní nebo gumové koberečky a koberec do
zavazadlového prostoru podlahu před
odřením a vlhkostí.
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22. – 23. Pro vìtší klid duše chrání
alarm vaše nové vozidlo Twingo
a všechny vìci uvnitø proti krádeži.
Aby se pøedešlo krádeži nebo ztrátì,
spoleènost Renault vyvinula øadu krytù
kol s bezpeèným systémem upevnìní.

14. Přední a/nebo zadní parkovací senzory usnadňují parkování.
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14. Zadní parkovací senzory...... 7711224385
Přední parkovací senzory .... 7711238161

8
Obrázky jsou pouze ilustrativní.
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22. Alarm proti vloupání ............ 7711239248
23. Bezpečnostní kryt na kolo 14˝
Gradiant.............................. 7711421313
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8. Pøední prostøední loketní opìrka
s nastavitelným sklonem se pøizpùsobí
vaší jízdní poloze za úèelem zajištìní
maximálního komfortu.
8. Přední loketní opěrka
Carbone ................................ 7711419669
Přední loketní opěrka
Gris Tropic ............................ 7711419670
9. Přední loketní opěrka Initiale .. 7711419671
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12. Koberečky Novestra
Evolution ............................. 7711420589
13. Koberec do zavazadlového
prostoru .............................. 7711420045

* Doporuèujeme pøed pøijetím hovoru nebo
vytoèením èísla zastavit na okraji vozovky.

7. Příslušenství telefonu
hands-free.............................. 7711421301
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4. Zadní spodní spoiler pro verzi
Dynamique a GT........................ 7711421333
5. Přední spoiler pro verzi
Dynamique a GT........................ 7711421332
6. Spoiler GT.................................. 7711422382

7. Díky hands-free ovládání telefonu
Bluetooth® je správa Vašich telefonních
hovorù ještì snadnìjší!
Vše se zobrazuje na palubní desce: adresáø, doba trvání hovoru atd. a Váš telefon ovládáte pomocí ovládacích prvkù
na volantu*.

18. – 21. Dùmyslná protiskluzová
podložka na palubní desce zajišuje,
aby se malé pøedmìty neposouvaly
sem a tam: pera, mince … to zmìní
Váš život! Organizér je malý a vysoce
praktický úložný prostor, zatímco
make-up box je nepostradatelné pøíslušenství pro ženy, protože budou mít
svá líèidla a zrcátko pøi ruce!
K dispozici je také light-box se svítilnou, ideální pøi hledání nìèeho v zavazadlovém prostoru.
Toto pøíslušenství je k dispozici
v nìkolika barevných kombinacích.
18. Protiskluzový koberec modrý. 7711421305
19. Organizér zelený.................. 7711422515
20. Make-up box modrý............ 7711422517
21. Lightbox zelený ................... 7711423068
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15. Tažné zařízení Labutí krk ..... 7711237646
Poloautomatické tažné
zařízení RDSO ..................... 7711237647
16. Nosič kol X-Press ............... 7711419629
17. Střešní box Touring Line 530. 7711419937
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24. – 25. Pokud chcete vytvoøit model
Twingo, který bude odpovídat Vaší
osobnosti, pøidejte volný dekor kamkoliv chcete … Dejte volný prùchod
své pøedstavivosti.
24. Volně umístitelný dekor:
Vlčí mák ............................. 7711422137
25. Volně umístitelný dekor:
Tatoo černý ........................ 7711422138
26. Volně umístitelný dekor:
Tatoo bílý............................ 7711422139
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