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Elegância urbana





Um design requintado
O Novo TWINGO surge com uma estética renovada. 
Dianteira redesenhada, pormenores em cromado 
e personalizações... cada detalhe torna-o mais 
irresistível. Com luzes diurnas de LED integradas nas 
óticas dianteiras e traseiras, o citadino distingue-se 
pela assinatura luminosa em forma de "C"!



Cada estilo, cada 
personalidade
Crie a surpresa e dê brilho ao seu quotidiano.  
O Novo TWINGO propõe uma ampla gama de cores, 
novos strippings e personalizações para combinar o 
seu estilo com a personalidade de quem o conduz. 
Natural, enérgico, sofisticado ou glamoroso,  
Novo TWINGO parece-se consigo: especial em 
todas as circunstâncias. 







Afirme o seu estilo
Porque cada detalhe importa, o Novo TWINGO 
cuida da sua ergonomia e do design a bordo. Desde 
o renovado espaço de arrumação central até aos 
novos punhos da alavanca de velocidades em 
cromado, o habitáculo oferece-lhe um interior ainda 
mais harmonioso. A variedade de cores disponíveis 
permitem-lhe personalizar os acabamentos: veja 
a vida a cores, as suas cores!





O Novo TWINGO, rei dos citadinos, tem tudo para 
agradar! Com faixas em azul-branco-vermelho, a nova 
série limitada "Le Coq Sportif" exibe orgulhosamente 
as cores míticas da marca desportiva. Um stripping 
lateral com efeito tricolor, frisos decorativos* - azuis 
na grelha dianteira e vermelhos no para-choques - e 
novas jantes em liga leve de 16’’... Este icónico TWINGO 
apresenta-se desportivo, brioso e elegante. 

*disponível em opção

A série 
limitada desportiva



Entre no universo "Le Coq Sportif" através de elementos exclusivos. No interior, o painel de bordo reveste-se de vermelho. Na base 
da alavanca de velocidades é visível uma placa de alumínio escovado exclusiva com a inscrição "TWINGO Le Coq Sportif", enquanto 
as soleiras de porta, os tapetes e as proteções laterais ostentam a figura do galo que canta para anunciar a aurora de um novo dia. 
Engenhoso, dispõe igualmente de todos os equipamentos exigidos por quem tem uma vida citadina ativa, nomeadamente o novo 
sistema multimédia EASY LINK que integra o Apple CarPlay™ e o Android Auto™, ar condicionado automático ou câmara de 
marcha-atrás. Com o seu condutor, também o Novo Renault TWINGO "Le Coq Sportif" é único! 

Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.

Acabamentos exclusivos Le Coq Sportif





Ágil na cidade



Divirta-se na cidade
Sinta-se como se tivesse asas. Com o melhor raio 
de viragem da sua categoria e a sua estrutura 
compacta, o Novo TWINGO serpenteia por todo o 
lado! Graças ao sistema de ajuda ao estacionamento 
com câmara de marcha-atrás, estacionar nunca foi 
tão fácil! Na cidade, aventure-se sem receio por 
ruas com curvas apertadas, em estacionamentos 
estreitos ou vielas. Agilidade é sem dúvidas a 
especialidade do Novo TWINGO. Ele leva-o a todo 
o lado! 



Mantenha-se 
conectado!
O novíssimo sistema multimédia EASY LINK permite-
lhe replicar as suas aplicações preferidas compatíveis 
com Android Auto™ ou Apple CarPlay™ no ecrã 
tátil de 7’’ do seu novo TWINGO. Navegação, Google 
Maps, Waze ...; webradios e podcasts; Spotify, Deezer, 
Apple Music ...; telefone; mensagens .. e... muito mais! 
Controle tudo com o comando de voz!
Toda a experiência Renault EASY CONNECT à 
sua disposição, com os serviços conectados*, as 
informações de trânsito da TomTom*, os pontos de 
interesse sempre atualizados pela Google Places*, 
as atualizações automáticas* e app MY Renault*.

* Serviços conectados e navegação disponíveis mais tarde.
Android Auto™ é uma marca da Google Inc. 
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc. 



Desfrute de um 
espaço exuberante 
de ideias
Cúmplice do seu modo de vida. o Novo TWINGO 
adapta-se cada vez com mais funcionalidades a 
bordo. Espaço de arrumação fixo na consola central 
ainda mais funcional e qualitativa, transforma-
se num porta-bebidas modulável para receber 
qualquer tipo de recipiente ou num compartimento 
onde pode pousar o seu smartphone. Porta-luvas 
fechado para manter tudo bem arrumado, tapa-
bagagens rígido para colocar os seus objetos. Abra 
o porta-bagagens com um clique, graças ao novo 
comando de abertura e beneficie de um piso plano, 
graças ao banco traseiro rebatível. São todas estas 
atenções e um espaço bem organizado que tornam 
único o conforto do Novo TWINGO.



Torne a cidade mais 
simples
Com o Renault EASY DRIVE, explore todas as 
tecnologias que simplificam a cidade. Estacione 
com toda a facilidade: graças ao sistema de ajuda 
ao estacionamento com câmara de marcha-atrás 
e à direção com assistência variável, as manobras 
são brincadeiras de crianças. Circule com toda a 
serenidade: o alerta de transposição involuntária de 
faixa permanece ativo para chamar a sua atenção. 
Domine todas as situações com o sistema de ajuda 
ao arranque em subida, arranque tão facilmente 
como em piso plano. Decididamente, o novo 
TWINGO é o seu mais fiel aliado para vida urbana! 
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CARLAB Chromo zone

Branco Cristal

Amarelo Mango

Branco Quartz

Vermelho Flamme



Cinzento Lunar

Azul Céu Verde Pistachio

Preto Estrela



CARLAB Atelier creativo

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE:
ABS

DESIGN EXTERIOR DESIGN INTERIOR OPÇÕES

Zen



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE: DESIGN EXTERIOR DESIGN INTERIOR OPÇÕES

Le Coq Sportif (Zen+)



CARLAB Estofos

Estofos em tecido / TEP com detalhes em vermelho Estofos em tecido claro

Estofos em tecido escuro



CARLAB Jantes CARLAB Personalizações exteriores

Jantes em liga leve de 16”

Jantes em liga leve de 15”

Jantes em liga leve de 15”

Embelezadores de roda de 15”

Stripping Cosmic Black

Stripping Cosmic White

Stripping Dots Black

Stripping Dots White

Stripping Tricolor



CARLAB Personalizações exteriores

Personalização exterior em branco Personalização exterior em amarelo

1 12

Decorações exteriores:

1  Frisos de grelha dianteira, das proteções laterais das portas e do para-choques traseiro.

2  Capas de retrovisores.



Pack Le Coq Sportif Extreme

Pack Le Coq Sportif Light

Personalizações exteriores em vermelho



CARLAB Personalizações interiores

1  Decorações interiores: Inserções laterais do volante, contorno do painel de bordo, base da alavanca de velocidades e contornos dos arejadores.

Exemplo de personalização interior: 3 cores - Preto, Vermelho e Amarelo!

1

11
1

1

Pack interior Amarelo Pack interior Vermelho



CARLAB Personalizações interiores

Inserções laterais do volante em preto Inserções laterais do volante em amarelo

Contorno do painel de bordo em preto

Inserções laterais do volante em vermelho

Contorno de painel de bordo em amarelo Contorno de painel de bordo em vermelho

Base da alavanca de 
velocidades em preto

Base da alavanca de 
velocidades em amarelo

Base da alavanca de 
velocidades em vermelho 

Contorno dos arejadores  
em preto

Contorno dos arejadores  
em amarelo

Contorno dos arejadores  
em vermelho



CARLAB Equipamentos e opções
ZEN LE COQ SPORTIF

SEGURANÇA
ABS
Airbag lateral cabeça-tórax condutor e passageiro dianteiro
Airbags frontais condutor e passageiro 
Alerta de esquecimento do cinto de segurança
Alerta de transposição involuntária de faixa * ¤

Cinto de segurança do passageiro dianteiro com pré-tensor e limitador de esforço
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos com limitador de esforço integrado
Controlo electrónico de estabilidade (ESC)
Kit de reparação dos pneus 
Limitador de velocidade -

Regulador de velocidade ¤ / *

Sistema de ajuda ao arranque em subida
Sistema de assistência à travagem de urgência (AFU)
Sistema de controlo da pressão dos pneus 

DESIGN EXTERIOR
Badge específico nas soleiras de portas -

Embelezadores de roda de 15” -

Grelha dianteiro em cromado -

Jantes em liga leve de 15” ¤ -

Jantes em liga leve de 16” -

Luzes diurnas em LED em forma de "C"
Personalizações exteriores em amarelo ¤ -

Personalizações exteriores em branco ¤ -

Personalizações exteriores em vermelho ¤ -

Proteção lateral com friso em cromado -

Puxadores de portas dianteiros e retrovisores da cor da carroçaria -

Puxadores de portas dianteiros e retrovisores LCS -

Stripping lateral Cosmic (em preto ou em branco consoante a cor da carroçaria) ¤ -

Stripping lateral Dots (em preto ou em branco consoante a cor da carroçaria) ¤ -

Stripping lateral Tricolor ¤ -

Stripping Le Coq Sportif Extreme - ¤

Stripping Le Coq Sportif Light -

Teto de abrir elétrico em lona ¤ ¤

Vidros traseiros sobreescurecidos ¤

DESIGN INTERIOR
Ambiente interior bi-tom 
Estofos em tecido claro ou escuro -

Estofos em tecido/TEP com personalizações em vermelho -

Harmonia em preto
Personalizações interiores em amarelo (painel de bordo, contornos arejadores e volante) - implica volante em couro** ¤ -

Personalizações interiores em branco ''bola de golfe'' (painel de bordo, contornos arejadores e volante) -

Personalizações interiores em preto (painel de bordo, contornos arejadores e volante) - implica volante em couro** ¤ -

Personalizações interiores em vermelho (painel de bordo, contornos arejadores e volante) - implica volante em couro** ¤

Tapa bagagens amovível

CONDUÇÃO
Chave rebatível com 3 botões
Computador de bordo (consumo instantâneo, velocidade e consumos médios, combustível consumido, autonomia de combustível distância percorrida)
Direção assistida elétrica
Indicador de mudança de velocidade
Luzes indicadores de mudança de direção com função impulsional 



ZEN LE COQ SPORTIF
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro ¤

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro com câmara de marcha-atrás -

Volante e punho de alavanca de velocidades em couro** - implica personalização interior ou sistema multimédia EASY LINK com ecrã tátil de 7” ¤

Volante regulável em altura

VISIBILIDADE
Faróis de nevoeiro -

Faróis de nevoeiro com iluminação em curva -

Luzes indicadores de mudança de direção nas laterais da carroçaria
Retrovisores exteriores elétricos
Sensores de chuva e luminosidade -

Sensores de luminosidade -

CONFORTO
Ar condicionado automático (monozone) -

Ar condicionado manual -

Elevadores elétricos dos vidros dianteiros, com função impulsional do lado do condutor
Reciclagem do ar

AUDIO - MULTIMÉDIA
Radio Connect R&Go com 2 entradas USB, Bluetooth®, suporte para smartphone, app R&Go (com navegação CoPilot Premium, Telefone, Web-radio, Find my car, 
computador de bordo) -

Sistema multimédia EASY LINK com ecrã tátil de 7”, comando de voz, rádio, compatibilidade com Android Auto™ e Apple CarPlay™, telefone mãos-livres Bluetooth®, 
entradas USB e jack na consola central - implica volante em couro** ¤

BANCOS
Apoios de cabeça traseiros reguláveis em altura
Banco condutor regulável em altura, banco do passageiro fixo rebatível "One Touch" ¤

Banco traseiro rabatível 1/2 - 1/2

ARRUMAÇÕES
1 porta-copos central traseiro
Arrumação para óculos -

Arrumações abertas nas portas dianteiras (volume : 5,8 L) 
Arrumações abertas nas portas traseiras com elástico (volume : 7,8 L) ¤

Arrumações sob bancos traseiros com rede (volume : 29 L) ¤ -

Bagageira com compartimentos separados
Iluminação da bagageira
Porta-luvas fechado (volume : 6,4 L)
Spot de leitura passageiro dianteiro
Tomada 12 V

PACKS
Pack Safety (Alerta de transposição involuntária de faixa + Regulador de velocidade) ¤ -

 = Série ; ¤  = OPÇÃO ; - = não disponível. * PACK ; ** Couro de origem bovina.



CARLAB Accessórios

1.



Personalize o seu Novo TWINGO à medida dos seus 
desejos, com estilo e espírito prático.

1. Capas de retrovisores cromadas e uma gama de 
jantes exclusivas disponíveis em acessórios para que o 
seu Novo TWINGO seja o reflexo da sua personalidade. 
E para ajustar o volume de carga consoante as suas 
necessidades e viajar levando consigo tudo o que 
precisa: a bagageira de tejadilho rígida Renault com 
uma capacidade de 380 litros rápida de instalar sobre 
as barras de tejadilho em alumínio.

2. Películas de proteção da carroçaria: proteja 
eficazmente a carroçaria do seu Novo TWINGO contra 
as projeções, pequenos toques ou riscos.

3. Carregador de smartphone por indução: carregue o 
seu smartphone pondo-o simplesmente em contacto 
com a base de carga situada no porta-objetos 
central. Verificar se o seu smartphone possuí esta 
funcionalidade.

4. Apoio de braço dianteiro: ideal para se sentir mais 
confortável durante a condução, beneficiando ainda 
de mais um espaço de arrumação.

5. Tapetes de habitáculo em têxtil Premium: Concebidos 
por medida e personalizados, os tapetes TWINGO são 
mais um toque de requinte do seu automóvel.

2.

4.

3.

5.



CARLAB Qualidade

Veículos criados para durar
O Novo TWINGO dispõe de verdadeiras capacidades para a cidade, rigorosamente comprovadas.
Além do banco de ensaios, o veículo foi sujeito a numerosos testes complementares par avaliar a sua robustez: temperaturas extremas de -25º a +40ºC, altitude 
até 2500 m, 400 000 km de rolamento sobre bancos, simulando as habituais condições de circulação, e até 150 000km em pista, testes de estanqueidade, de 
resistência à corrosão e até ao envelhecimento. 
Para merecer sempre e cada vez mais a sua confiança, são efetuados, à saída de fábrica, mais de 1400 pontos de controlo de qualidade.

O nosso objetivo: ter a certeza que se sentará ao volante do Novo TWINGO com toda a serenidade e que ele o acompanhará no seu quotidiano 
durante muitos e longos anos.

Fiabilidade comprovada e máxima segurança
Este pequeno citadino tem tudo o que tem um 
grande! Durante todo o processo de conceção, o 
Novo TWINGO foi sujeito aos mais rigorosos testes 
de robustez, realizados em condições extremas, 
para garantir ao seu condutor uma fiabilidade a 
toda a prova e a mais serena vida a bordo. Câmara 
de marcha-atrás com sensores de estacionamento 
traseiro, alerta de transposição involuntária de 
faixa, sistema de controlo da pressão dos pneus, 
regulador/limitador de velocidade.. Todos estes 
sistemas de ajuda à condução que equipam o Novo 
TWINGO comprovam a vontade da Renault em 
oferecer o melhor em matéria de segurança.

Um design bem pensado
Uma mistura subtil de competência técnica e paixão, 
de rigor e harmonia, o Novo TWINGO é a prova da 
vontade de excelência que impulsiona a marca 
em toda a sua gama. O novo design reveste-se 
elegantemente com matérias topo de gama e 
revela um acabamento cuidado, a que não falta 
o sentido do detalhe e da funcionalidade. Sinais 
distintos: os novos sistemas de abertura do capô 
e do porta-bagagens, a ergonomia do novo espaço 
de arrumação central, a modernidade e o caracter 
intuitivo da tecnologia integrada a bordo.

Um modelo de agilidade
Porque circular à vontade na cidade é por vezes 
uma façanha, a Renault procura incessantemente 
soluções que simplificam a sua vida e a condução. 
Ágil e manobrável, o Novo TWINGO é o sem 
dúvida. A instalação do motor atrás permite-
lhe beneficiar do melhor raio de viragem da sua 
categoria. A ampla distância entre eixos, a direção 
com assistência variável e a caixa automática EDC 
de dupla embraiagem (em alternativa) são alguns 
dos segredos que lhe permitem oferecer uma 
manobralidade sem igual. 

"Desde a conceção nos nossos estúdios de design até à distribuição pela nossa rede, passando pelo fabrico,  
é a busca pela qualidade que nos guia."

Laurens van den Acker - Diretor Design Industrial - Groupe Renault



CARLAB Serviços

Estamos sempre ao seu lado, para facilitar a sua vida e sem 
perder demasiado tempo com a manutenção do seu Renault: 
forfaits, contratos de manutenção, seguros e assistência, programa 
personalizado MY Renault… Beneficie das nossas soluções simples, 
rápidas e adaptadas às suas necessidades.

Os seus primeiros passos 
Conheça todas as informações que necessita: 
- no nosso site Internet, conheça as ofertas de produtos/serviços/ 

financiamento, faça a marcação de test-drive… 
- na nossa rede, consulte as nossas equipas comerciais e técnicas.

Serviços Renault, 100% coberto 
Preveja os imprevistos, graças às nossas extensões de garantia, 
seguros e assistência Renault que cuidam de si a qualquer momento.

MY Renault, parceiro do dia a dia 
Desfrute de um espaço personalizado online, onde encontrará 
conselhos, ofertas, vantagens exclusivas, alertas do programa de 
manutenção, próximas marcações, etc.

Serviços Renault, manutenção sem preocupações 
Os nossos forfaits ou contratos de manutenção Renault Service 
permitem-lhe beneficiar de uma oferta única, adequada às suas 
necessidades.

Acessórios, o seu Renault à sua medida 
Encontre na nossa gama de acessórios tudo o que necessita 
para tornar o seu veículo ainda mais atrativo, mais prático, mais 
confortável e mais personalizado.

A Renault ao seu lado



Prolongue a experiência Novo Renault Twingo 
em www.renault.pt

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia 
de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modifi cações nas especifi cações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas 
modifi cações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem 
não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário Renault. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores 
apresentadas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução 
sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja a globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.
Renault recomenda

   Crédito fotos : © Renault Marketing 3D-Commerce, Paul Barshon – Printed in EC – Maio 2019.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée 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.
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