RENAULT TWINGO PAMATA APRĪKOJUMS
LIFE
• ABS + EBA (avārijas bremžu palīgsistēma)
• Borta dators
• Ātruma ierobežotājs
• Stūres pastiprinātājs
• Kalnup braukšanas palīgs(HSA)
• ESC (elektroniskā stabilitātes kontrole)
• Divi aizmugures sēdekļi ar ISOFIX trīspunktu piestiprināšanas sistēmu
• Vadītāja un pasažiera priekšējie drošības spilveni
• Vadītāja un priekšējā pasažiera galvas un krēsla līmeņa sānu drošības spilveni
• Stūre ar regulējamu augstumu
• Aizmugurējie sēdekļi 1/1 ar 2 pagalvjiem
• Salokāms priekšējā pasažiera sēdeklis
• Dienasgaismas (LED)
• Centrālā atslēga ar tālvadību
• Iepriekš uzstādītas papildierīces radio pieslēgumam
• Noņemams bagāžas nodalījuma plaukts
• Durvju rokturi un sānu spoguļu korpusi melnā krāsā
• Atverami aizmugures sānu logi
• Mērinstrumentu paneļa apdare, gaisa ventilācijas lūku robežas un stūres rata ieliktņi baltā krāsā
• Hromēta priekšējās restes sloksne
• Aizmugurējais spoileris
• Riepu remonta komplekts
• Riepas spiediena kontrole ar brīdinājuma gaismu
• Tekstila apdare pelēka-grafīta krāsā
• 15" tērauda diski, 1 tonis, sudraba krāsā
ZEN = LIFE +
• Signalizācijas uzstādīšanas priekšinstalācija
• Priekšējie sānu logi elektriski atverami ar vienu pieskārienu
• Radiotīkls R & GO ar tālvadības pulti zem stūres rada un viedtālruņa paliktni
• Aizmugurējie sēdekļi dalās proporcijā 50/50
• Hromēti priekšējo durvju iekšējie rokturi
• Vaļējs mantu nodalījums vadības panelī ar baltu organizatoru
• Atvērts mantu nodalījums centrālās konsoles apakšējā daļā
• Rokturis pasažiera pusē
• Melnas krāsas durvju sānu paneļi
• Virsbūves krāsā ārējie priekšējo durvju rokturi / sānu spoguļu korpusi
• Tekstila apdare - pelēka ar spilgtu ieliktņiem
INTENS = ZEN +
• Manuāla gaisa kondicionēšana
• Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
• Elektriski regulējami sānu spoguļi
• Kruīza kontrole
• Priekšējie miglas lukturi
• Stūres rats apvilkts ar ādu
• Salokāms priekšējā pasažiera sēdeklis ar funkciju "Viens pieskāriens"
• Sānu uzlīmes CLASSIC (melnā vai baltā krāsā atkarībā virsbūves krāsas)
• Slēgta mantu nodalījums vadības panelī
• Slēgts glabāšanas nodalījums centrālās konsoles apakšā
• Saulesbrilles uzglabāšana
• 15 "vieglmetāla diski, Exception dizains
GT = INTENS +
• Automātiska klimata kontrole
• Gaismas un lietus sensors
• Miglas lukturi ar pagriezienu funkciju
• Aizmugures parkošanās sensori
• Tonētie aizmugurējie logi
• Paplašinātas riteņu arkas
• Pazemināta sporta piekare
• GT ārējais marķējums
• Dekoratīvie interjera elementi GT (antracīts-oranžs)
• Alumīnija pedāļu uzlikas
• Renault Sport sliekšņu uzlikas
• Dvīņu hromētas izplūdes caurules
• Sānu gaisa ieplūde
• Renault Sport un GT marķējums
• Tekstila apdare ar ādas elementiem, GT dizains
• 17" vieglmetāla diski; GT dizains
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