
Renault TWINGO





Mam 5 drzwi. Może się wydawać, że mam troje drzwi, 
ale przyjrzyj się, tak naprawdę mam ich pięcioro! 
To bardzo praktyczne przy wsiadaniu, mocowaniu 
fotelika dla dziecka czy też załadunku bagaży i dużych 
przedmiotów.

Jestem zawrotnie zwrotne.To proste - potrafię 
zawrócić niemal w miejscu. Dzięki wspomaganiu 
kierownicy i wynoszącej zaledwie 8,6 m średnicy 
zawracania, potrafię wszędzie się przemknąć i bez 
kłopotu zaparkować.

Mam unikalny styl. Z moimi figlarnymi reflektorami, 
kierunkowskazami w kształcie powiek, „uśmiechniętą” 
osłoną chłodnicy i światłami do jazdy dziennej z 
diodami LED jestem jedyne w swoim rodzaju! 

Mam klasę i 
wyobraźnię





Najbardziej lubię miasto z jego rondami, skrzyżowaniami, 
trójkolorowymi światłami... Przeszkody na drodze? Zapomnij! 
Krawężnik na rogu ulicy? Ominięty! Ciesząc się wolnością, potrafię 
wszędzie się przemknąć z włączoną aplikacją R&GO® lub systemem 
multimedialnym R-Link. 
Mam tylko 3,59 m długości, ale do tego obszerne, pełne światła, 
barwne i pomysłowe wnętrze z całą masą schowków. Jestem 
Twingo, pełne optymizmu i żywiołowości auto miejskie.  

MIASTO 
JEST MOIM 
ŻYWIOŁEM



Nowa aplikacja: R & GO
Połącz smartfona z radiem samochodowym za pomocą aplikacji 
multimedialnej R & GO i korzystaj z całego wachlarza usług: nawigacji 
satelitarnej CoPilot® Premium, radia, telefonicznego zastawu 
głośnomówiącego Bluetooth®, informacji o stylu jazdy. R & GO, to moja 
najnowsza aplikacja, która zamieni twojego smartfona w genialnego 
asystenta podróży!

Renault R-Link Évolution: jeszcze lepszy
Obsługuj Renault R-Link... jak tablet! Masz dostęp do kontaktów, zasobów 
muzycznych i aplikacji za pomocą 7-calowego (18 cm), dotykowego ekranu.
Oprócz korzystania z jego licznych funkcji (nawigacja TomTom® LIVE*, 
multimedia, łączność telefoniczna, informacje o samochodzie...), za 
pośrednictwem R-Link Store uzyskujesz dostęp do bogatej oferty 
możliwych do pobrania aplikacji.

* W zależności od kraju.

Dotykowe, 
mobilne technologie... 
po prostu Twingo!







Silnik umieszczony z tyłu? Fakt, na pierwszy rzut oka zaskakuje. Ale zalety są natychmiast 
widoczne: przestronna kabina, podwyższona pozycja za kierownicą, szerokie pole 
widzenia, rekordowo mały promień zawracania, to wszystko zawdzięczam temu 
rewolucyjnemu pomysłowi!

Nikt wcześniej się na to nie odważył.
Tym lepiej!

Straciłem 
10 cm długości całkowitej

Zyskałem 
22 cm w kabinie

Mogę poszczycić się rekordowo 
małą średnicą zawracania, 
wynoszącą zaledwie 8,60 m

Ta historia z przewożeniem mebli jest prawdziwa!
Dzięki idealnie płaskiej podłodze i 2,20 m długości 
załadunku, możesz wygodnie przewozić mnóstwo 
rzeczy, bagaży, a nawet meble! I zostanie Ci jeszcze 
dość miejsca na kolana, nawet na tylnych siedzeniach!

Zawracanie w miejscu
Jeśli chodzi o zawracanie nikt mi nie dorówna. Oceń 
to sam: przy średnicy zawracania wynoszącej 8,6 m  
pokonuję całą moją konkurencję o co najmniej 
1 metr. Byłem i jestem zwinne, a wspomaganie 
kierownicy dodatkowo ułatwia wszelkie manewry.





Moc oszczędności, przyjemność prowadzenia
Silniki Twingo są równie dyskretne co wydajne. Oszczędne, a przy tym żywiołowe, pozwalają jednakowo dynamicznie i z 
przyjemnością poruszać się po ulicach, w mieście czy autostradach.

Ten stworzony do jazdy po mieście silnik o mocy 
70 KM posiada moment obrotowy dostępny od 
najniższych obrotów, zapewniając dynamiczną, 
elastyczną i komfortową jazdę.

Wypad za miasto? Z turbodoładowanym silnikiem 
benzynowym Energy TCe 90 to bardzo łatwe. Jest 
mocniejszy (90 KM) i posiada większy moment 
obrotowy (135 Nm), dostępny od najniższych 
obrotów. Poczuj przyjemność dynamicznego 
ruszania z miejsca i żywiołowych przyspieszeń przy 
rzadszej zmianie biegów. Dostępny w standardzie 
system Stop & Start umożliwi dynamiczną, a przy 
tym oszczędną jazdę.

Silnik SCe 70.
Zużycie paliwa : 4,7 l/100 km* 
Emisja CO2 : 105 g/km*

Silnik Energy TCe 90.
Zużycie paliwa : 4,3 l/100 km* 
Emisja CO2 : 99 g/km*

Stop & Start. Czerwone światło, korek uliczny? Silnik nie musi pracować bez potrzeby. Stop & Start zatrzymuje go automatycznie z chwilą wrzucenia luzu; 
po wciśnięciu sprzęgła, silnik ponownie się uruchamia. Genialne i pozwala zużywać mniej paliwa oraz zmniejszyć emisję CO2.

Energy Smart Management (ESM). Podczas hamowania lub zwalniania, system ESM dostępny z silnikiem Energy TCe 90 odzyskuje energię kinetyczną 
pojazdu w celu doładowania akumulatora i optymalizacji zużycia energii.

*  Homologowane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To, co najlepsze w zaawansowanych technologiach



Powierz mi wszystko
5 drzwi, płaska podłoga bagażnika oraz 2,20 m długości załadunku pozwalają wygodnie przewozić duże przedmioty, a 
wielofunkcyjne,  przystosowane do personalizacji schowki Flexicases® przydadzą się w podróży.
Powierz mi wszystko, od butelki wody po notebook... Moje liczne schowki (łącznie 52 l*) zaskakują. Mój bagażnik (219 dm3) jest 
wyjątkowo praktyczny: jego prostokątna podłoga znajduje się na idealnej wysokości, na przykład żeby załadować torby z zakupami...

* Wraz z kompletną ofertą Flexicases®.



Innowacyjne schowki: Flexicases®

Siatka pod tylną kanapą, kieszenie w tylnych drzwiach z uchwytami na torby, konsola między przednimi 
siedzeniami, przenośny schowek w dolnej części centralnej konsoli, a nawet różne wersje schowka 
w desce rozdzielczej… System Flexicases® to rewelacyjny pomysł! Nigdy dotąd porządkowanie nie 
sprawiało tyle frajdy.



Strefa kolorów

Biały Cristal (QNJ)1 Niebieski Pastelowy (RPP)2

Żółty Eclair (ENW)2 Czerwony Flamme (NNP)3



1) lakier niemetalizowany
2) lakier niemetalizowany specjalny
3) lakier metalizowany specjalny
4) lakier metalizowany

Brązowy Cappuccino (CNL)4

Szary Lunaire (KPE)4 

Niebieski Pacifique (RPM)4

Czarny Etoile (GNE)4



• ABS z systemem wspomagania 
nagłego hamowania

• Komputer pokładowy
• Ogranicznik prędkości
• Wspomaganie układu kierowniczego
• System wspomagania przy ruszaniu 

pod górę HSA
• System dynamicznej kontroli toru 

jazdy ESC
• Isofix na tylnych miejscach
• 4 poduszki powietrzne (przednie i 

boczne) 
• Kierownica z regulacją wysokości
• Tylna kanapa 1/1 z 2 zagłówkami
• Przednie fotele ze zintegrowanymi 

zagłówkami, fotel pasażera składany
• Światła do jazdy dziennej LED
• Zamek centralny zdalnie sterowany
• Instalacja do montażu radia
• Przykrycie części bagażowej
• Obudowy lusterek bocznych i klamki 

zewnętrzne drzwi czarne
• Uchylne szyby tylne

• Biały panel ozdobny deski 
rozdzielczej o fakturze piłki do golfa

• Chromowane wstawki w listwie 
chłodnicy

• Tylny spojler dachowy
• Zestaw do naprawy opon
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Tapicerka szaro-grafitowa
• Stalowe obręcze kół 15”, srebrne

LIFE

Wyposażenie

Zdjęcie wnętrza wersji Life z wyposażeniem dodatkowym Tapicerka szaro-grafitowa

Stalowe obręcze kół 15", srebrne



• Instalacja do montażu alarmu
• Przednie szyby regulowane 

elektrycznie
• Radioodtwarzacz R&GO® z pilotem 

sterującym przy kierownicy i 
uchwytem na smartfona

• Tylna kanapa dzielona 50/50
• Klamki wewnętrzne drzwi 

chromowane
• Otwarty schowek w desce 

rozdzielczej z organizerem w kolorze 
białym

• Otwarty schowek u dołu konsoli 
centralnej

• Boczne listwy ochronne w kolorze 
czarnym

• Obudowy lusterek bocznych i 
klamki zewnętrzne drzwi w kolorze 
nadwozia

• Tapicerka szara z jasnym 
obramowaniem

Tapicerka szara z jasnym 
obramowaniem (seryjnie)

Tapicerka jasna z niebieskim 
obramowaniem (opcja bezpłatna)

Stalowe obręcze kół 15", srebrne

ZEN (LIFE +)

Wyposażenie

Zdjęcie wnętrza wersji Zen z wyposażeniem dodatkowym

Obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 15“, Exception



• Klimatyzacja manualna
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości
• Lusterka boczne regulowane 

elektrycznie
• Regulator-ogranicznik prędkości
• Światła przeciwmgłowe
• Skórzana kierownica
• Fotel pasażera z przodu składany 

dzięki funkcji „One touch”
• Oklejenie zewnętrzne CLASSIC w 

formie 2 cienkich linii
• Ozdobny panel deski rozdzielczej w 

kolorze lśniącej bieli
• Zamykany schowek deski rozdzielczej
• Zamykany schowek u dołu konsoli 

centralnej
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 

15”,  Argos

INTENS (ZEN +)

Wyposażenie

Zdjęcie wnętrza wersji Zen Intens z wyposażeniem dodatkowym Tapicerka szara z jasnym 
obramowaniem (seryjnie)

Tapicerka szara z czerwonym 
obramowaniem (opcja bezpłatna)

Obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 15“, Argos

Obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 15“, Exception



Dane techniczne
SILNIKI SCe 70 ENERGY TCe 90 
Typ skrzyni biegów manualna 5-biegowa manualna 5-biegowa
Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6
Typ silnika wolnossący turbo
Rodzaj wtrysku wielopunktowy sekwencyjny wielopunktowy sekwencyjny
Rodzaj paliwa benzyna benzyna
Pojemność skokowa (cm3) 999 898
Ilość cylindrów / zaworów 3/12 3/12
Moc maksymalna kW EWG (KM) przy obr./min 52 (70) przy 6000 66 (90) przy 5500
Maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy obr./min 91 przy 2850 135 przy 2500
Stop&Start - seryjnie
Układ kierowniczy ze wspomaganiem ze wspomaganiem

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 151 165
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s) 14"5 10"8
Srednica zawracania kół między krawężnikami/ murami (m) 8,6/9,09

KOŁA I OPONY
Obręcze kół 15" przód : 165/65 R15, tył : 185/60 R15
Obręcze kół 16" przód: 185/50 R16, tył: 205/45 R16

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (wg dyrektywy europejskiej 80/1268 z późniejszymi zmianami)
Emisja CO2( g/km) 105 99
Cykl miejski (l/100 km 5.9 4.9
Cykl pozamiejski (l/100 km) 4.0 3.9
Cykl mieszany (l/100 km) 4.7 4.3
Pojemność zbiornika paliwa (l) 35
 
Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producen-
tów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji 
spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami dostępnymi na www.renault.pl.

Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu 
samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i u Auto-
ryzowanych Partnerów Renault.



Personalizacja

Aluminiowe obręcze kół 16", 
Embleme

Aluminiowe obręcze kół 15", 
Argos

Aluminiowe obręcze kół 15", 
Exception

Stalowe obręcze kół 15", 
srebrno-szare

Personalizacja zewnętrzna

Obręcze kół

 Zewnętrzne elementy ozdobne:
- Listwa ozdobna osłony chłodnicy
- Listwy ozdobne w bocznych listwach ochronnych
- Obudowy lusterek bocznych

 Naklejki

 Obręcze kół

1

1

3

1

2

1

2

3



Zewnętrzne elementy ozdobne
Każdy pakiet kolorystyczny obejmuje ozdobną listwę chłodnicy, ozdobne listwy boczne oraz obudowy lusterek bocznych.

Naklejki

(1) dostępne wyłącznie na nadwoziu w kolorze: Niebieski Pastelowy, Biały Cristal, Żółty Eclair.  
(2) dostępne wyłącznie na nadwoziu w kolorze: Niebieski Pacifique, Czarny Etoile, Brązowy Cappuccino, Czerwony Flamme.

Biała listwa ozdobna w osłonie chłodnicy Czerwona listwa ozdobna w osłonie chłodnicy Niebieska listwa ozdobna w osłonie chłodnicy

Biała ozdobna listwa boczna Czerwona ozdobna listwa boczna Niebieska ozdobna listwa boczna

Białe obudowy lusterek bocznych Czerwone obudowy lusterek bocznych Niebieskie obudowy lusterek bocznych

Naklejki Intense czarne (1) Naklejki Vintage Naklejki Intense białe (2)



Przykładowe możliwości personalizacji wnętrza

Personalizacja

 Wystrój wnętrza: Tapicerka - Podłokietniki drzwi - Kolory schowków.
Ozdobne elmenty wnętrza: Ozdobny panel deski rozdzielczej - Obramowania nawiewów - Wstawki na kierownicy.  

Możliwość wyboru trzech wystrojów wnętrza: czarnego, niebieskiego lub czerwonego.

2
2

2

2

1

1

1

Personalizacja wnętrza

2
1



Ozdobne elementy wnętrza
Ozdobne elementy wnętrza obejmują kierownicę, ozdobny panel deski rozdzielczej i obramowania nawiewów.

Wszystkie możliwe kombinacje
Personalizacja

Kierownica w kolorze czarnym Kierownica w kolorze czerwonym Kierownica w kolorze niebieskim

Ozdobny panel deski rozdzielczej w kolorze 
czarnym

Ozdobny panel deski rozdzielczej w kolorze 
czerwonym

Ozdobny panel deski rozdzielczej w kolorze 
niebieskim

Obramowania nawiewów w kolorze czarnym Obramowania nawiewów w kolorze czerwonym Obramowania nawiewów w kolorze niebieskim

KOLORY NADWOZIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ELEMENTY OZDOBNE
kolor neutralny* kolor niebieski kolor czerwony

Czarny Etoile • • •
Niebieski Pacifique • • -
Biały Cristal • • •
Niebieski Pastelowy • • -
Czerwony Flamme • - •
Brązowy Cappuccino • • -
Zółty Eclair • - -

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ELEMENTY OZDOBNE, OBRĘCZE KÓŁ
kolor neutralny* kolor niebieski kolor czerwony

Neutralny* • • •
Niebieski • • -
Czerwony • - •

KOLORY NADWOZIA
Intense w kolorze 

białym
Intense w kolorze 

czarnym
Vintage w kolorze 

czarnym
Czarny Etoile • - -
Niebieski Pacifique • - -
Biały Cristal - • •
Niebieski Pastelowy - • •
Czerwony Flamme • - -
Brązowy Cappuccino • - -
Zółty Eclair - • •
•: W standardzie; - : Niedostępne; * Kolor neutralny = szary, czarny lub biały



Pakiet sport1

Personalizacja

Unikalne naklejki, specjalne, 16-calowe obręcze kół, aluminiowe pedały, sportowa gałka dźwigni zmiany biegów, tapicerka ze skóry łączonej z tkaniną i atrakcyjnie wykończona 
osłona zespołu zegarów i wskaźników.

Zewnętrzne elementy ozdobne pakietu Sport:
- Twingo w kolorze Czarnym Etoile i Białym Cristal z czarnymi naklejkami z czerwonym obramowaniem i czerwonymi ozdobnymi elementami nadwozia.
- Twingo w kolorze Czerwonym Flamme z czarnymi naklejkami z białym obramowaniem i białymi ozdobnymi elementami nadwozia.

Wewnętrzne elementy ozdobne  
w kolorze czerwonym

Tapicerka materiałowa  
łączona ze skórą

Sportowa gałka dźwigni  
zmiany biegów

Aluminiowe obręcze kół 16" Sport  
w kolorze czarnym

1) Pakiet Sport dostępny wyłącznie z silnikiem Energy TCe 90. Widoczne na zdjęciu osłony nadkoli dostępne w opcji dodatkowej. 



2. 3. 4.

Rekreacja

Akcesoria

1. System Quick Fix do montażu bagażnika rowerowego z tyłu samochodu. Umożliwia bezpieczny przewóz bagażnika rowerowego, zwykle montowanego na haku 
holowniczym. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 50kg (maksymalnie 2 rowery). 2. 3. 4. Poprzeczki dachowe. Można na nich zamocować uchwyt na rower, narty albo 
kufer dachowy, pozwalający na znaczne zwiększenie pojemności ładunkowej samochodu.

1.



Akcesoria

Styl

1.

2.

1. Wyjmowany schowek. Pomysłowe 
akcesorium mieszczące się w otwartym 
schowku w desce rozdzielczej. Ułatwia 
przenoszenie przechowywanych przedmiotów. 
2. Chromowane obudowy lusterek 
bocznych. Zdobią i chronią lusterka boczne. 
Sprzedawane w zestawach po 2 sztuki.  
3. Dywaniki tekstylne Premium. Zapewniają 
doskonałą ochronę wykładziny podłogowej 
i stanowią stylowy element wykończenia 
wnętrza. Dostępne z szarym lub czerwonym 
motywem ozdobnym. Cztery dywaniki w 
zestawie. 4. Podświetlane nakładki progowe. 
Zapewniają stylowe zabezpieczenie dolnej 
części nadwozia. Sprzedawane w zestawach 
po 2 sztuki.

3. 4.



1.

2.

1. Siatka do bagażnika. Umożliwia 
przytrzymanie na miejscu różnych 
przedmiotów w czasie transportu.  
2. Wyjmowany organizer do bagażnika. 
Ułatwia utrzymanie bagaży na miejscu 
podczas transportu. 3. Przewód micro USB. 
Umożliwia ładowanie telefonu podłączonego 
z radiem samochodowym poprzez aplikację 
R&GO®. 4. System wspomagania parkowania 
tyłem. Wykrywa przeszkody, ułatwiając 
wykonanie manewrów.

3. 4.

Komfort i ochrona

Akcesoria



Wymiary

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2 492
B Długość całkowita 3 595
C Przedni zwis 630
D Tylny zwis 473
E Rozstaw kół przednich 1 431
F Rozstaw kół tylnych 1 443
G Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 1 647
H Wysokość pojazdu nieobciążonego 1 557

H1 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą 
klapą 1 967

J Wysokość progu bagażnika pojazdu 
nieobciążonego 793

K Prześwit pojazdu obciążonego 170
L Promień na wysokości kolan w drugim rzędzie 136
M Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1 362
M1 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami 1 325

N Szerokość na wysokości przednich 
podłokietników 1 321

WYMIARY (mm) 

N1 Szerokość na wysokości tylnych 
podłokietników 1 284

P Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 
14° na przednich miejscach  908

P1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 
14° w drugim rzędzie 855

Y Szerokość otworu bagażnika u góry  
- Maksymalna szerokość otworu bagażnika

966  
1 065

Y1 Szerokość otworu bagażnika u dołu 932
Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1 005
Z Wysokość otworu bagażnika 580

Z1 Maks. długość załadunku (od klapy bagażnika 
do złożonej kanapy) 1 336

Z2 Długość bagażnika za tylną kanapą 636

Z3 Maksymalna długość załadunku po złożeniu 
oparcia fotela pasażera z przodu 2 203

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3)
Pojemność bagażnika (wg normy ISO 3832) 
(min./maks.) 188/219

Pojemność maksymalna przy złożonych 
tylnych siedzeniach (do wysokości dachu) 980

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zalżności od wyposażenia samochodu.





Rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo
Wnętrze zostało tak zaprojektowane, aby pochłonąć energię zderzenia. Czołowe i boczne 
poduszki powietrzne skutecznie ochronią kierowcę i pasażerów.

Wspomaganie ruszania pod górę
System automatycznie utrzyma  ciśnienie w hamulcach przez 2 sekundy, aby kierowca mógł 
wykonać cały manewr.

Doświadczenia Renault w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego nie trzeba już nikomu udowadniać. Zastosowane 
technologie nie tylko zapewniają kierowcom bezstresową i bezpieczną jazdę, ale również kształtują odpowiedzialne zachowania 
na drodze. 

Bezwzględny priorytet: bezpieczeństwo dla wszystkich



System kontroli pasa ruchu
Jeśli kierowcy zdarzy się przekroczyć ciągłą lub przerywaną linię pasa ruchu bez włączenia 
kierunkowskazu, system powiadomi go dźwiękowym i wizualnym sygnałem ostrzegawczym.

System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC
System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC, sprzężony z układem zapobiegania poślizgowi 
kół przy ruszaniu ASR dba o utrzymanie prawidłowego toru jazdy.

Asystent bocznego wiatru
Asystent bocznego wiatru zwiększa bezpieczeństwo i komfort jazdy. W przypadku 
niespodziewanych silnych podmuchów bocznego wiatru system pomaga zachować tor 
jazdy powodując przyhamowanie kół samochodu.



Odkryj Renault Twingo 
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów 
RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą 
występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego 
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym 
partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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