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De Twizy is uniek! Deze elektrisch aangedreven auto biedt bescherming, comfort en maximale 
bewegingsvrijheid. De Twizy staat voor energie, openheid, plezier en lef. Met zijn unieke design geeft de Twizy 
een nieuwe impuls aan de elektrische revolutie. Met de Twizy beweeg je je op een hele nieuwe manier door 
de stad... Door het open ontwerp zit je beschut, maar je blijft toch in direct contact met de omgeving. 100% 
rijplezier en een belevenis op zich…



Techniek en veiligheid
•  4-punts veiligheidsgordel vóór met 

spankrachtbegrenzer en gordelspanner
•  3-punts veiligheidsgordel achter met 

spankrachtbegrenzer
• Schijfremmen vóór en achter
• Front airbag bestuurder 
• Elektronische startonderbreking

Comfort
•   Extra windgeleiders ter voorkoming van turbulentie in 

het interieur
•   Ruitenwisser voor met interval stand en 2 snelheden
•   Voorstoel met geïntegreerde hoofdsteun, in lengte 

verstelbaart

Multimedia
•  Radio voorbereiding; bekabeling voor 2 luidsprekers
•  12V aansluiting maximaal 50W

Exterieur
•   Buitenspiegels in zwart

Interieur
•  Afsluitbare opbergmogelijkheden; twee in het 

dashboard (waarvan één met sleutel vergrendeld) en 
een met sleutel beveiligd vak achter de passagiersstoel 
(22 liter)

•  Achterstoel ‘omkeerbaar’ voor 33 liter extra 
opbergruimte

•  Speciale bekleding vuil- en waterafstotend, makkelijk 
afneembaar

•  Zwart stoelframe en afwerking dashboard

Electric technology
•  100% elektrisch (asynchrone motor) met een maximaal 

vermogen van 7kW en 9pk
•  Z.E. Voice, zachte toon voor waarschuwen van overige 

weggebruikers (in- en uitschakelbaar)
•  Boordcomputer met ECO-meter, gegevens over de 

afgelegde afstand, actieradius en batterij status
•  Geïntegreerde laadkabel van 3 meter in voorzijde van 

de auto voor een regulier stopcontact
•  Regeneratief remsysteem; bewegingsenergie wordt 

bij het afremmen omgezet in elektrische energie en 
opgeslagen in de batterij

•  Continental Ecocontact banden met een lage 
rolweerstand

TWIZY 45 vanaf € 12.490,-

TWIZY 45

Techniek en veiligheid
•  4-punts veiligheidsgordel vóór met 

spankrachtbegrenzer en gordelspanner
•  3-punts veiligheidsgordel achter met 

spankrachtbegrenzer
•  4 schijfremmen
•  Front airbag bestuurder 
•  Elektronische startonderbreking
•  Schrijfremmen vóór en achter

Comfort
•   Elektrisch verwarmbare voorruit
•   Extra windgeleiders ter voorkoming van turbulentie in 

het interieur
•   Ruitenwisser voor met interval stand en 2 snelheden
•   Voorstoel met geïntegreerde hoofdsteun, in lengte 

verstelbaar
•   Elektrisch verwarmbare voorruit

Multimedia
•  Radio voorbereiding; bekabeling voor 2 luidsprekers
•  12V aansluiting maximaal 50W

Exterieur
•   Buitenspiegels in zwart

Interieur
•  Afsluitbare opbergmogelijkheden; twee in het 

dashboard (waarvan één met sleutel vergrendeld) en 
een met sleutel beveiligd vak achter de passagiersstoel 
(22l, niet voor Cargo)

•  Achterstoel ‘omkeerbaar’ voor 33 liter extra 
opbergruimte (niet voor Twizy Cargo)

•  Speciale bekleding vuil- en waterafstotend, makkelijk 
afneembaar

•  Zwart stoelframe en afwerking dashboard

Electric technology
•  100% elektrisch (asynchrone motor) met een maximaal 

vermogen van 12kW en 16pk
•  Z.E. Voice, zachte toon voor waarschuwen van overige 

weggebruikers (in- en uitschakelbaar)
•  Boordcomputer met ECO-meter, gegevens over de 

afgelegde afstand, actieradius en batterij status
•  Geïntegreerde laadkabel van 3 meter in voorzijde van 

de auto voor een regulier stopcontact
•  Regeneratief remsysteem; bewegingsenergie wordt 

bij het afremmen omgezet in elektrische energie en 
opgeslagen in de batterij

•  Continental Ecocontact banden met een lage 
rolweerstand

TWIZY 80 vanaf € 13.290,-

TWIZY 80

Belangrijkste standaarduitrusting TWIZY



Versieprijzen TWIZY E-TECH electric

MOTOR UITVOERING kW / pk ENERGIELABEL CO2
1 NETTO € BTW € BPM € 2 FISCALE WAARDE € CONSUMENTEN- 

ADVIESPRIJS3 € 
BIJTELLING 

VANAF4 €

Elektrisch

Twizy 45 Life 7 / 9 A 0 9.760,33 2.049,67 0,00 11.810,00 12.490,00 58,37 
Intens 7 / 9 A 0 10.504,13 2.205,87 0,00 12.710,00 13.390,00 62,82

Twizy 80 Life 7 / 13 A 0 10.421,49 2.188,51 0,00 12.610,00 13.290,00 62,33
Intens 7 / 13 A 0 11.165,29 2.344,71 0,00 13.510,00 14.190,00 66,78

1 Gemiddelde CO2-uitstoot g/km (gemeten volgens EG-richtlijn 715/2007).
2 In het BPM-bedrag zijn eventuele correcties vanwege de CO2-uitstoot verwerkt.
3  Consumentenadviesprijs is prijs inclusief: kosten rijklaar maken (uitgebreide routeservice gedurende de garantieperiode, lifehammer, transportkosten, nulbeurt, deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handlings- en administratiekosten, 
uitleg veiligheidssystemen t.w.v. € 572,45, incl. 21% btw), registratiekosten (t.w.v. € 51,55, deels btw-vrij), recyclingsbijdrage (t.w.v. € 25,00, incl. 21% btw) en Renault Beheersbijdrage Lithium-Ion batterij (t.w.v. €31,- incl. 21% btw).

4  Netto bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig exclusief opties en op een belastingschijf van 37,07%. Voor volledig elektrische voertuigen is de bijtelling tot een fiscale waarde van €35.000,- 16%, over de waarde vanaf €35.000,- 
bedraagt de bijtelling 22%



CONSUMENTENADVIESPRIJS
LIFE INTENS NETTO € BTW € BPM1 € INCL. BTW 

EXCL. BPM €

Comfort
Panoramisch vast glazen dak ¤ ¤ 243,80 51,20 0,00 295,00
Elektrisch verwarmbare voorruit ( standaard op Twizy 80) ¤ ¤ 161,16 33,84 0,00 195,00
Exterieur
Switchblade deuren met transparante onderzijde 
(alleen i.c.m. optie buitenspiegels in wit of zwart afhankelijk van kleurstelling)

¤ ¤ 491,74 103,26 0,00 595,00

Metaallak ¤ • 243,80 51,20 0,00 295,00
Laadkabels
Type 2, mode 3 'Mennekes' kabel voor publieke laadpunten en wallbox  
(vervangt de geïntegreerde laadkabel van 3 meter voor een regulier stopcontact)

¤ ¤ 0,00 0,00 0,00 0,00

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar

Opties TWIZY E-TECH electric



CONSUMENTENADVIESPRIJS
LIFE INTENS NETTO € BTW € BPM1 € INCL. BTW 

EXCL. BPM €

Exterieur
Energy Gates1 ¤ ¤ 161,16 33,84 0,00 195,00
Uitgevoerd in Noir Étoile, Blanc Neige, Rouge Filament of Bleu Caraïbes
Buitenspiegels in wit - ¤ 78,51 16,49 0,00 95,00
Buitenspiegels in wit - ¤ 78,51 16,49 0,00 95,00
Wieldoppen in wit ¤ - 78,51 16,49 0,00 95,00

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar
1 Op de Intens-uitvoering zijn de Energy Gates optioneel alleen leverbaar in Noir Etoile
2 Kleur buitenspiegels afhankelijk van de gekozen exterieurkleur

Customization TWIZY E-TECH electric 



TWIZY 45 TWIZY 80
LIFE INTENS LIFE INTENS

Techniek en veiligheid
4-punts veiligheidsgordel vóór met spankrachtbegrenzer en gordelspanner • • • •
3-punts veiligheidsgordel achter met spankrachtbegrenzer • • • •
Schijfremmen vóór en achter • • • •
Front airbag bestuurder • • • •
Elektronische startonderbreking • • • •
Buitenspiegels links en rechts • • • •
12V aansluiting maximaal 50W • • • •

Electric technology
Boordcomputer met ECO-meter, gegevens over de afgelegde afstand, actieradius en batterij status • • • •
Geïntegreerde laadkabel van 3 meter in voorzijde van de auto voor een regulier stopcontact • • • •
Regeneratief remsysteem; bewegingsenergie wordt bij het afremmen omgezet in elektrische energie en opgeslagen in de batterij • • • •
Z.E. Voice, zachte toon voor waarschuwen van overige weggebruikers (in- en uitschakelbaar) • • • •
Type 2, mode 3 'Mennekes' kabel voor publieke laadpunten en wallbox (vervangt de geïntegreerde laadkabel van 3 meter voor een regulier stopcontact) ¤ ¤ ¤ ¤

Comfort
Ruitenwisser voor met interval stand en 2 snelheden • • • •
Extra windgeleiders ter voorkoming van turbulentie in het interieur • • • •
Voorstoel met geïntegreerde hoofdsteun, in lengte verstelbaar • • • •
Elektrisch verwarmbare voorruit ¤ ¤ • •
Parkeersensoren achter A A A A
Panoramisch vast glazen dak ¤ ¤ ¤ ¤

Multimedia en navigatie
Radio voorbereiding; bekabeling voor 2 luidsprekers • • • •
12V aansluiting maximaal 50W • • • •
Audiostreaming en handsfree via Bluetooth® met 2 luidsprekers en USB / iPod aansluiting A A A A

Exterieur
Lichtmetalen wielen 13" 'Altica'  'Noir' - • - •
Stalen wielen 13" met wieldop 'Snowflake' 'Gris - • • -
Switchblade deuren met transparante onderzijde ¤ ¤ ¤ ¤
Ruiten voor switchblade deuren (demontabel) A A A A
Metaallak ¤ • ¤ •
Energy Gates in Noir Étoile, Blanc Neige, Rouge Filament of Bleu Caraïbes (Op Intens alleen mogelijk in Noir Étoile) ¤ ¤ ¤ ¤
Buitenspiegelkappen in wit - ¤ - ¤
Wieldoppen in wit ¤ - ¤ -

Interieur
Dashboard en stoelframe voorstoel uitgevoerd in zwart • • • •
Afsluitbare opbergmogelijkheden; twee in het dashboard (waarvan één met sleutel vergrendeld) en een met sleutel beveiligd vak achter de passagiersstoel  
((22 liter)

• • • •

Achterstoel 'omkeerbaar' voor extra opbergruimte (33l) • • • •
Speciale bekleding vuil- en waterafstotend, makkelijk afneembaar • • • •

• = standaard, ¤ = optie, P = onderdeel van een optie of optiepakket, A = leverbaar als accessoire, - = niet leverbaar 
1 De werking van de bluetoothondersteuning kan verschillen, afhankelijk van het type en merk telefoon die u gebruikt

Uitrustingspecificaties TWIZY E-TECH electric



Afmetingen (mm)
A Wielbasis 1686
B Totale lengte 2338
C Overhang voor 313
D Overhang achter 339
E Spoorbreedte voor 1094
F Spoorbreedte achter 1080

Totale breedte incl spatborden voor 1237
G Totale breedte incl spatborden achter 1232

Totale breedte incl buitenspiegels / incl 
switchblade deuren

1381 / 1396

H Totale hoogte 1454
H1 Totale hoogte met geopende  

switchblade deuren min/max
1818 / 1980

K Grondspeling 120
L Lengte verschuifbaarheid van de voorstoel 200
P Lengte tussen zitvlak en plafond voor (24°) 908
Q Lengte tussen zitvlak en plafond achter 

(21°)
843

Volume bagageruimte (in dm3 volgens ISO-norm 3832)
Volume bagageruimte 31
Volume opbergruimte links 3,5
Volume opbergruimte rechts 5

Afmetingen TWIZY E-TECH electric



Technische gegevens TWIZY E-TECH electric

7kW (9PK) 13kW (17PK)
Zitplaatsen
Aantal zitplaatsen 2

Motor
Type Elektrisch (Asynchrone motor)
Maximaal vermogen kW (pk) 7 (9) 13 (17)
Continu vermogen kW (pk) 4 (5) 8 (11)
Maximaal koppel (Nm) 33 57

Versnellingsbak
Type Automaat met continue overbrenging

Batterij
Type Lithium-ion
Gewicht (kg) 98
Capaciteit in kWh 6,1
Oplaadtijd (uren) 2,3 kW (1 fase 10A) 0-100% 03:30

Remsysteem
Vóór: schijven - Ø (mm) 214 214
Achter: schijven - Ø (mm) 204 204

Wielophanging
Voortrein en achtertrein McPherson, gecombineerde veer en schokdemper

Stuurinrichting
Stuurbekrachtiging Onbekrachtigd
Draaicirkel tussen stoepranden (m) 6,8

Banden
Standaard bandenmaat voor 125 / 80 R13
Standaard bandenmaat achter 145 / 80 R13

Prestaties
Topsnelheid op het circuit (km/h) 45 80
0-45 km/h (s) 9,9 6,1

Verbruik en actieradius1

CO2 emissie g/km

Gemiddeld energieverbruik Wh/km 58 63
Maximale actieradius 120 100
Gemiddelde actieradius bij gematigde temperaturen (km) 80 80
Gemiddelde actieradius bij lage temperaturen (km) 60 60

De actieradius is afhankelijk van diverse factoren zoals de plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de belading van de auto. 
Hierdoor kan de actieradius variëren per situatie

Gewicht (kg)
Leeg rijklaargewicht 446 474
Max. toelaatbaar gewicht 685 690
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd) 0 0
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) 0 0
1 Actieradius getest door onafhankelijke instelling UTAC - volgens dezelfde cyclus als de ECE-15 norm.



Bpm personenauto’s
Het BPM-bedrag wordt berekend op basis van de CO2-
uitstoot van het voertuig:

2022
BENZINE & DIESEL € PER GRAM

Vrijgesteld 0 0
1e schijf 1-83 g/km 1
2e schijf 84-108 g/km 62
3e schijf 109-151 g/km 137
4e schijf 152-167 g/km 224
5e schijf >168 g/km 448

Tevens is voor personenauto’s met een dieselmotor een extra 
dieseltoeslag verschuldigd van €86,67 per gram vanaf 75 
gram uitstoot.   

Naast het BPM-bedrag op basis van de CO2-uitstoot moet 
voor elke personenauto met en CO2-uitstoot > 0 gram een 
vast BPM-bedrag van € 376 worden betaald.

Voor elektrische personenauto’s geldt een volledige 
vrijstelling van BPM. Dit houdt in dat bij aanschaf van een 
elektrische personenauto de bovengenoemde belastingen 
niet van toepassing zijn.

Garantie*
Renault geeft op haar nieuwe TWIZY personenauto’s, vanaf 
de datum van aflevering, standaard 2 jaar fabrieksgarantie 
zonder kilometerbeperking. Voor de tractiebatterij geldt een 
garantietermijn van 3 jaar met een maximum van 50.000 km. 
Renault geeft op de TWIZY 6 jaar carrosseriegarantie en 2 jaar 
lakgarantie.  De Renault dealer geeft 12 maanden garantie op 
alle reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft.

Renault Route Service1. Renault Route Service is 24 uur 
per dag, 7 dagen per week vanuit vrijwel geheel Europa 
bereikbaar om u te helpen als uw auto strandt met pech. 
De Renault-dealer zorgt voor vlotte reparatie en Renault 
Route Service zorgt bij pech voor onderdak of vervangend 
vervoer. Als extra service heeft u in Nederland gedurende 
de fabrieksgarantie ook recht op hulp bij pech door eigen 
schuld. In Nederland belt u het gratis telefoonnummer 0800-
0303.

My Renault2 . Word lid van My Renault en krijg toegang 
tot het online My Renault portal. Dit portal is afgestemd 
op uw leven. Zo staan onderhoudsbeurten en belangrijke 
controles overzichtelijk op de persoonlijke tijdslijn. Het portal 
is praktisch en zit vol met tips en interessante artikelen 
over de wereld van uw Renault. Daarnaast kunt u zolang 
u My Renault lid bent profiteren van vele aanbiedingen en 
kunt u gratis gebruik maken van Renault Route Service in 
Nederland.
* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault-dealer
1 Vraag uw dealer naar de voorwaarden van Renault Route Service of kijk op Renault.nl
2 Vraag uw dealer naar de voorwaarden van My Renault of kijk op myrenault.nl

Financiering -  
Renault Financial services
Renault Financial Services. Renault Financial Services is 
de huisleverancier van Renault op het gebied van leasing 
en financiering. Bij de Renault dealer kunt u terecht voor 
deskundig advies en het beheer van uw wagenpark, maar 
ook om uw auto te financieren. Voor zowel nieuwe auto’s als 
voor occassions heeft Renault Financial Services altijd een 
passende oplossing voor u.

Leasing - 
Renault Business Finance
Financial Lease is een object gebonden financiering. Dat 
wil zeggen dat de aangeschafte auto als onderpand dient. 
Bij Financial Lease staat de auto op uw balans en bent u dus 
economisch eigenaar van de auto gedurende de looptijd van 
het lease contract. Deze financieringsvorm kent een vaste 
looptijd die volledig is af te stemmen op de gebruiksduur 
van de auto. De auto kan voor het volledige bedrag, exclusief 
BTW, gefinancierd worden met eventueel gebruikmaking van 
een slottermijn. De maandelijkse leasetermijn bestaat uit 
rente en aflossing. Door aan het einde van het contract de 
slottermijn te voldoen, wordt u tevens de juridische eigenaar 
van de auto.

Full Operational Lease is de meest complete vorm 
van leasen. U laat alle financiële, beheersmatige en 
administratieve taken over aan Renault Business Finance. 
Verzekering, onderhoud en vervangend vervoer zijn 
inbegrepen. Bovendien kunt u een contract uitbreiden met 
het gebruik van een brandstofpas. Full Operational Lease 
is een “off balance” financieringsnorm waarbij Renault 
Business Finance al uw zorgen uit handen neemt. 

Algemeen



Een compleet gamma van volledig elektrisch aangedreven voertuigen

Duurzame mobiliteit voor iedereen – dat is de droom waar wij bij Renault onvermoeibaar aan werken. Niet alleen het complete gamma van 100% elektrische modellen draagt hieraan bij, maar 
ook onze modellen met brandstofmotoren sparen het milieu – én uw portemonnee. Renault eco2 staat voor de betrokkenheid van Renault bij het milieu en richt zich op de totale levenscyclus 
van de auto. Het overgrote deel van de Renault modellen heeft het eco2-label, deze auto’s voldoen aan de volgende 3 criteria:

PRODUCTIE – productie in een ISO 14001 gecertificeerde fabriek die het milieu zo min mogelijk belast

CO2-UITSTOOT – een CO2-uitstoot van minder dan 120 g/km (of een voor biobrandstoffen geschikte motor)

RECYCLING – gebruik van meer dan 7% gerecyclede kunststoffen en voor minimaal 95% recyclebaar

Renault kan deze droom niet alleen verwezenlijken en heeft uw hulp hierbij nodig. Driving eco2 is ontwikkeld om u als bestuurder te helpen, door middel van tips en hulpmiddelen in de auto, het 
verbruik en de uitstoot te optimaliseren. Volg onderstaande tips en reduceer uw brandstofverbruik en uitstoot. 

 ANTICIPEREN – Anticipeer zoveel mogelijk in het verkeer, neem uw voet eerder van het gaspedaal en maak zo veel mogelijk gebruik van de remmende kracht van de motor in plaats 
van het rempedaal. Laat vroegtijdig het gaspedaal los bij drukte, kruispunten en/of verkeerslichten.

 SCHAKELEN – Maak bij voorkeur gebruik van de schakelindicator die het ideale schakelmoment weergeeft. Rol uit in de versnelling, schakel pas terug wanneer de schakelindicator dit 
aangeeft. Gebruik de hoogst mogelijk versnelling bij constante snelheid of langzaam accelereren. Opschakelen van de 2e naar de 4e, of van de 3e naar de 5e versnelling kan in sommige 
gevallen brandstof besparen.

 ACCELERATIE – Probeer niet te fel te accelereren, u verliest hiermee weinig tijd, maar bespaart veel brandstof. Accelereer vlot, maar geleidelijk, om zo snel mogelijk in een hogere 
versnelling te rijden. Rijd verder met een zo constant mogelijke snelheid en voorkom onnodig accelereren en remmen.

 MOTORGEBRUIK – Maak zoveel mogelijk gebruik van het eventuele stop-/startsysteem. Zet de motor af wanneer langer dan 30 seconden niet gereden wordt. Laat de motor zo min 
mogelijk stationair draaien, ook niet om warm te draaien in de winter. Het is goedkoper en milieuvriendelijker om deze rustig warm te rijden.

 AUTO – Gebruik de eventuele ECO-mode van de auto om verbruik en uitstoot te optimaliseren. Gebruik de airconditioning alleen wanneer dat echt nodig is, stel het verschil met de 
temperatuur buiten de auto op maximaal 5 graden verschil. Controleer de bandenspanning elke 3 maanden en houdt deze bij voorkeur op het snelweg- / beladen peil. Rijd niet met 
overbodige bagage en verwijder imperial of dakkoffer wanneer deze niet gebruikt worden om luchtweerstand te verkleinen.

Driving Eco2

Renault Z.E.



Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (januari 2022) 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 op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo 
snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of 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 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 schriftelijke toestemming van Renault.
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Meer weten?
www.renault.nl


