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Mais sofisticado, mas sempre divertido e 
ágil, o Novo TWINGO foi renovado e muda 
de visual! No interior e no exterior, tem agora 
novas opções de personalização. Tem 

ainda disponíveis as últimas inovações de 

 

M 
Conetividade com o novo sistema Renault EASY 
CONNECT. O Novo TWINGO estará disponível com três 
motorizações a gasolina. 

 
TWINGO: O “ULTRA” AUTOMÓVEL 

SEMPRE NA MODA, MAIS SOFISTICADO 

UMA PERSONALIDADE MULTIFACETADA 

ATENÇÃO AO PORMENOR 

NOVA TECNOLOGIA 

TRÊS UNIDADES MOTRIZES, INCLUINDO O NOVO SCe 75 

DIMENSÕES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 



“ULTRA” PRÁTICO 

Com as suas cinco portas 
e o banco do passageiro da 

frente completamente 
rebatível, o Novo TWINGO 
oferece um comprimento 

recorde de carga de 2,31m, 
invejado por automóveis de 
segmentos superiores. Os 
condutores vão apreciar a 

nova consola central¸ bem 
como os novos sistemas de 
abertura do capô e da porta 

traseira. 
 

“ULTRA” FÁCIL DE 
MANOBRAR 

Com o seu motor montado 
em posição traseira, o novo 
TWINGO tem um ângulo de 
viragem de apenas 4,30m, o 
melhor do mercado. O seu 

design compacto (3,61m de 
comprimento), permite-lhe 

uma agilidade única no 
tráfego das cidades e 

estacionar nos lugares mais 
apertados 

“ULTRA” DIVERTIDO 

O chassis do Novo Twingo 
proporciona uma condução 

dinâmica. O novo motor SCe 75 
providencia o melhor equilíbrio 

entre baixos consumos e prazer de 
condução, enquanto o TCe 95 (que 
pode ser combinado com a caixa 

automática de dupla embraiagem 
(EDC) uma opção única neste 
segmento de mercado) permite 
uma utilização descontraída e 
confortável no quotidiano das 

cidades e fora delas. 

 

“ULTRA” CONECTADO 

Com o sistema Renault 
EASY CONNECT, o Novo 

TWINGO pode vir equipado 
com dois sistemas 

multimédia, R&GO e o EASY 
LINK. Compatíveis com os 

Smartphones Apple e 
Android estes sistemas 

permitem a utilização das 
aplicações mais populares 
como o Waze ou o Google 

Maps para a navegação, e o 
Deezer, Sportify, ou o Apple 

Music para ouvir música. 
 

“ULTRA” PERSONALIZÀVEL 

Ao combinar as cores da 
carroçaria (incluindo o novo 
Mango Yellow e o Quartz 

White), com os 6 packs 
interiores e exteriores de 

cores, autocolantes e os 6 
tipos de jantes disponíveis 

no catálogo, o Novo 
TWINGO pode ter centenas 

de combinações 
possíveis. 

 
 

“ULTRA” SEGURO 

O Novo TWINGO protege 
os seus passageiros com 

zonas programadas de 
deformação em torno da 
célula de sobrevivência, 

quatro airbags e cintos com 
pré-tensores. Sistemas de 
ajuda à condução como o 

alerta de transposição 
involuntária de faixa e o 

sistema de ajuda ao 
arranque em subidas. 

 
 

 

NOVO TWINGO: 
O “ULTRA” AUTOMÓVEL! 
 
 
 
 
 
 
 



“Como o design do Twingo 
III é muito popular, 
decidimos focarmo-nos em 
melhorar a perceção de 
qualidade e em modernizar 
aspetos particulares. Com 
o para-choques com uma 
forma mais esculpida, a 
grelha frontal com design 
horizontal e novas óticas 
que incluem a assinatura 
luminosa em forma de “C”, 
demos ao Novo Twingo a 
sensação de ser um 
automóvel mais largo.”  
 
Mario Polla,  
Chefe de Projecto de Design 

 

 

TUDO PELA DINÂMICA 
O design do Novo TWINGO foi pensado para a melhoria da sua 
performance aerodinâmica, o que pode ser comprovado pelas 
entradas de ar do para-choques dianteiro que direcionam o ar para os 
aros das rodas da frente. a altura foi rebaixada em 10mm e a 
carenagem traseira também ajuda a reduzir o arrasto aerodinâmico. 
As entradas de ar laterais para o motor, passaram a estar agora 
disponíveis em todas as versões, o que vem melhorar o arrefecimento 
da unidade motriz e conferir um visual mais assertivo ao Novo 
TWINGO. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESIGN 

SEMPRE NA MODA,  
MAIS SOFISTICADO 
 Mais sofisticado, o Novo TWINGO reinventa-se mantendo a 

sua personalidade divertida e irreverente. 

 

DISTINTO 
Completamente redesenhado e com formas mais  
pronunciadas, o para choques da frente revela um  
design mais distinto com uma maior superfície pintada, 
e com luzes led diurnas localizadas nas óticas. A nova 
grelha dianteira e em particular as entradas de ar  
laterais, conferem-lhe uma aparência de maior largura. 
O acabamento cromado da grelha confere-lhe um  
ar ainda mais distinto. 

 

FORMA – “C”, É CHIC 
As novas óticas introduzem a assinatura luminosa em 
forma de “C” presente em todos os automóveis 
Renault, incluindo um LED de utilização diurna que 
inclui os indicadores de mudança de direção. Estas 
tecnologias são únicas no segmento dos pequenos 
citadinos, e contribuem para o visual distinto, chic e 
moderno do Novo TWINGO. 

 

COM UM SÓ TOQUE 
O para-choques traseiro também foi 
redesenhado e melhorado, com a  
adição de elementos decorativos.  
A assinatura luminosa em forma de  
“C” também pode ser vista nas  
luzes traseiras. Para facilitar a  
utilização, o portão da mala pode  
agora ser destrancada e aberta  
com um só toque. 

 



PERSONALIDADE 
MULTIFACETADA 

UM TWINGO PARA CADA UM 
O Novo TWINGO pode ser 
enriquecido com novas opções de 
personalização: 

• Pack de cor: grelha da frente, 
revestimento dos retrovisores 
laterais, molduras laterais e 
guarnições traseiras pintados 
em Crystal White, Flame Red 
ou Mango Yellow 

• Autocolantes em três cores, 
Dots ou Cosmic  

• Jantes em liga leve de16 
polegadas Juvaquatre com 
acabamento diamante ou 
Monega  

 

DUAS NOVAS CORES 
O intenso Mango Yellow destaca a personalidade divertida e 
peculiar do Novo TWINGO. O distinto chic Quartz White tem um 
tom pérola que confere ao Novo TWINGO um toque de 
elegância.  
 

TRÊS NÍVEIS DE VERSÕES 
O Novo TWINGO emana 
elegância com as suas luzes 
LED disponíveis de série em 
todas as versões. No segundo 
nível distinguem-se os 
manípulos de abertura de portas 
e os retrovisores exteriores na 
cor da carroçaria. 
 
O nível de topo, vem equipado 
com diversos equipamentos 
únicos e sofisticados como: 

• Grelha frontal cromada 

• Proteções laterias na cor da 
carroçaria 

• Molduras laterais e 
guarnições traseiras 
cromadas 

• Autocolante lateral colorido 
de três linhas 

• Pilares dos vidros laterais 
em preto brilhante 

- Jantes Argos ou Venetian 
em liga leve de 15 
polegadas com acabamento 
em diamante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATENÇÃO AO DETALHE 
 

NOVAS OPÇÕES DE PERSONALIZAÇÃO 
Espaçoso e funcional o habitáculo pode ser personalizado a partir da segunda 
versão, com uma escolha entre as harmonias Dark e Light para os estofos. Esta 
versão incluí ainda ar condicionado manual e rádio, compatível com a aplicação 
R&GO personalizável para Smartphones. 
 
O nível mais elevado de equipamento inclui o novo sistema multimédia EASY 
LINK com um ecrã táctil de 7 polegadas e estofos exclusivos. O contorno painel 
de instrumentos tem acabamento lacado a branco e os apoios de braços das 
portas são revestidos e decorados com pesponto para uma sensação mais 
sofisticada e confortável. 
 
Como no exterior, pode escolher um de diversos packs de personalização de 
cores (preto, vermelho ou amarelo), para mudar a cor do contorno do painel de 
instrumentos, o contorno dos arejadores do habitáculo, o volante e o aro em torno 
da caixa de velocidades. Também o pesponto dos estofos pode refletir a cor 
escolhida. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bem-vindo a bordo do Novo 
TWINGO!  
Espaçoso e inteligentemente 
desenhado, com o habitáculo 
enriquecido com um novo desenho 
e opções de personalização. 

 

MAIS E MELHORES ESPAÇOS DE ARRUMAÇÃO 
O Novo TWINGO tem uma nova consola central que 
integra um porta objetos ajustável onde pode alojar copos, 
garrafas, ou um smartphone em posição vertical. Para 
melhorar a acessibilidade, a consola integra também duas 
portas USB e um Jack de som, conjuntamente com o 
botão Stop&Start e os comandos do Regulador/Limitador 
de Velocidade. 
 
O porta luvas é agora fechado em todas as versões e a 
chapeleira foi redesenhada e reforçada. Todos estes 
melhoramentos contribuem para uma melhoria da 
perceção da qualidade do Novo TWINGO. 

 



Como a Renault acredita que o uso dos automóveis 
conectados torna a sua utilização mais simples, o 
Renault EASY CONNECT tem vindo a ser 
gradualmente disponibilizado em toda a gama da 
marca. 
 
Este ecossistema consiste num sistema de serviços 
conectados que recorrem ao uso de tecnologias 
desenvolvidas pela Aliança e seus parceiros e que 
estão disponíveis através de aplicações móveis e 
sistemas multimédia. 
 
NOVO SISTEMA MULTIMÉDIA EASY LINK NA LINHA DA 
FRENTE TECNOLÓGICA 
Este novo sistema é baseado num ecrã táctil de alta resolução 
de 7 polegadas, para melhorar a facilidade de utilização e 
experiência de utilizador, através de um interface simples e com 
atalhos disponíveis que reduzem o número de cliques 
necessários para mudar de uma função para outra. 
 
Com a integração, de série, do Apple CarPlay e do Android Auto, 
os novos ecrãs podem ser usados para replicar os do seu 
smartphone. Pode aceder de forma fácil e segura a aplicações 
compatíveis de navegação e música, entre outras. 
  
O sistema de mãos livres tem agora um sistema de som 
melhorado, com um duplo filtro de microfone que reduz o ruído 
de forma a reproduzir apenas a voz do utilizador. Também a 
reprodução áudio foi melhorada, com a adição de dois tweeters 
nas colunas que já integravam o sistema de som. 
 
O Renault EASY CONNECT será posteriormente enriquecido 
com funcionalidades inovadoras: 

- Integração da navegação conectada fornecida pela 
TomTom e enriquecida com a base de dados Google Places 
que tonará mais simples e mais eficaz a procura do destino; 

- As atualizações "Over The Air" que permitem aos 
utilizadoras atualizar as suas app e serviços de forma tão 
simples como num smartphone; 

- Lançamento da app MY Renault para smartphones que lhe 
permitirá estar permanentemente conectado ao seu 

automóvel ou ao seu concessionário, gerir trajetos à 

distância, localizar o seu automóvel ou outros serviços que 
tornarão mais simples o quotidiano. 

 

RENAULT  
EASY CONNECT 
 

R&GO, UMA APLICAÇÃO 
PARA SMARTPHONES: UMA 
ESCOLHA INTELIGENTE E 
EFICAZ 
A aplicação gratuita R&Go 
transforma um smartphone iOS ou 
Android num sistema multimédia 
ergonómico e compatível com uma 
condução segura. 
 
A afixação personalizável com uma 
ergonomia pensada para o ato de 
conduzir permitem aceder a: 

• Navegação: pode escolher as 
serviços mais recentes como o 
Waze (totalmente integrado no 
R&Go), Google Maps ou Apple 
Plans;  

• Música: Rádio FM, serviços 
streaming tais como o Spotify ou 
o Apple Music; 

• Telefone: incluindo a leitura 
vocal de mensagens sms 
recebidas; 

• Veículo: computador de bordo, 
conta rotações e parâmetros de 
condução ecológica 
Renault eco2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

TRÊS UNIDADES MOTRIZES, 
INCLUINDO O NOVO SCe 75  
 

O Novo TWINGO vai dispor de três motores de 3 
cilindros a gasolina, SCe 75, TCe 95 e TCe 95 
EDC. Em conformidade com os padrões da norma 
Euro 6D, estes motores apresentam as mais 
recentes tecnologias. 
 
 
 
O novo motor SCe 75, aposta no prazer de condução e é 
perfeito para a condução em cidade. Com um binário 
máximo de 92 Nm, o Novo TWINGO SCe 75 está 
particularmente à vontade em ambientes urbanos. Este 
motor está disponível com uma caixa manual de cinco 
velocidades.  
 
Disponível com a mesma transmissão ou com caixa 
automática EDC de seis velocidades, única no segmento, 
o motor TCe 95 disponibiliza um binário máximo de 135 
Nm. O turbocompressor permite acelerações mais rápidas 
e uma melhor resposta a baixas rotações, ao mesmo 
tempo que providencia uma sensação de condução mais 
dinâmica, quer em cidade, quer em estrada. A unidade 
motriz vem equipada com um novo sistema de escape e 
um compressor de geometria variável, que contribuem 
para a redução dos consumos de combustível. 

 

“ Com o novo motor SCe 75 a 
experiência de condução 
reflete o Novo TWINGO: 
divertido e confortável. O 
motor TCe 95, teve um 
ganho de 5 cavalos e 
podemos apreciar todo o seu 
potencial com a nova caixa 
de velocidades automática 
de dupla embraiagem (EDC). 
Com ela podemos desfrutar 
de mudanças de velocidade 
suaves e rápidas, que 
ajudarão a ter uma excelente 
experiência de condução” 

Vincent Terrail  
Diretor da gama de Produtos Mecânicos 

 


