
             ΝEΟ TWINGO
Trend 1.2     

16V 75hp

Dynamic 1.2 

16V 75hp 

Trend 1.5 dCi 

85hp

Dynamic 1.5 dCi 

85hp

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH 9.650 € 10.790 € 12.990 € 13.990 €

Κυβισμός (κ.εκ.) 1.149 1.149 1.461 1.461

Ιπποδύναμη HP (ίπποι din)/ σ.α.λ 75 / 5500 75 / 5500 85 / 4000 85 / 4000

Ροπή στρέψης (Nm) / σ.α.λ 107 / 4250 107 / 4250 200 / 1750 200 / 1750

Κιβώτιο ταχυτήτων (Μ: μηχανικό - Α: αυτόματο) Μ 5 σχέσεων Μ 5 σχέσεων Μ 5 σχέσεων Μ 5 σχέσεων

Κατανάλωση (μικτή) λίτρα /100χλμ 4,5 4,5 3,4 3,4

Εκπομπές CO2  (γρ/χλμ) 105 105 90 90

Μηχανική Εγγύηση 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια

Αντισκωριακή Εγγυήση 12 χρόνια 12 χρόνια 12 χρόνια 12 χρόνια

Οδική Βοήθεια 3 χρόνια 3 χρόνια 3 χρόνια 3 χρόνια

ABS με EBV και AFU l l l l

Αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού l l l l

Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός l l l l

Safety pack (Αερόσακοι οροφής, ESP με ASR) 630 630 630 630

Εμπρός ζώνες ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες  και περιοριστή δύναμης l l l l

Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με περιοριστή δύναμης l l l l

Μηχανικά ρυθμιζόμενος κλιματισμός l l l l

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με 

αισθητήρα εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικό καθρέφτη οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε 

χρώμα μαύρο, λευκό, γκρι Metal Froid)

330 - 330 -

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με 

αισθητήρα εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικό καθρέφτη οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε 

χρώμα επιλογής & τμήμα του πλαϊνού προστατευτικού στο ίδιο χρώμα)

- 340 340

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l l l l

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας (Cruise control) l l l l

Προβολείς ομίχλης l l l l

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες l l l l

Ηλεκτρικά παράθυρα & κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l l

Immobilizer l l l l

Ραδιο CD Classic με χειριστήρια στο τιμόνι & υποδοχή Aux-In στην πρόσοψη l

-
l -

Ράδιο-CD, MP3 player με χειριστήρια στο τιμόνι  & υποδοχή  Aux-in στην κονσόλα - l

-
l

Ράδιο Plug & Music, CD, MP3 player, Bluetooth , με  χειριστήρια στο τιμόνι & C-box 240 240 240 240

Στροφόμετρο - l - l

Υπολογιστής ταξιδίου - l - l

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος l l l l

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού & λεβιέ ταχυτήτων - l - l

Διακοσμητικά σε χρώμα μπλε Majorelle σε αεραγωγούς, χειριστήρια Air Condition και 

επένδυση στο εσωτερικό των θυρών εμπρός
l - l -

Διακοσμητικά σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό σε αεραγωγούς,  κέντρο ταμπλό, πλαίσιο κιβωτίου - l - l

Διακοσμητικά σε χρώμιο στα χερούλια θυρών, χειριστήρια Air Condition, και στροφόμετρο - l - l

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος και τσέπη στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων - l - l

Sport καθίσματα - l - l

Αναδιπλούμενο ενιαίο πίσω κάθισμα με σταθερό κάλυμμα αποσκευών l - l -

2 ανεξάρτητα πίσω καθίσματα, συρόμενα και αναδιπλούμενα με αφαιρούμενο κάλυμμα 

αποσκευών
- l - l

Εμπρός και πίσω προφυλακτήρας βαμμένοι στο χρώμα του αυτοκινήτου l l l l

Κάλυμμα εξωτερικών καθρεφτών σε χρώμα μαύρο nacre - l - l

Πλαϊνά προστατευτικά στο χρώμα του αυτοκινήτου - l - l

Φιμέ τζάμια l l l l

Ρεζέρβα κανονικής διάστασης l l l l

Ηλεκτρική πανοραμική γυάλινη ηλιοροφή 800 800 800 800

Έντονα φιμέ πίσω πλευρικά τζάμια και τζάμι 3ης πόρτας 120 120 120 120

Sport pack 1 (Ζάντες αλουμινίου 15'' Alizar & πίσω αεροτομή σε χρώμα Light γκρι) 550 550 550 550

Sport pack 2 (Ζάντες αλουμινίου 15'' Air & πίσω αεροτομή σε χρώμα Light γκρι) 680 680 680 680

Μεταλλικό χρώμα 270 270 270 270
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l   Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από τις    3.02.2012

l Οι τιμές είναι προτεινόμενες. Το Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της PGA Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να διαμoρφώσει ελεύθερα τις τελικές τιμές πώλησης

l   Στις προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% και τα έξοδα μεταφοράς στις εγκαταστάσεις των εξουσ. διανομέων

l Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα έκδοσης πινακίδων καθώς και τέλη κυκλοφορίας

l   Η PGA Ελλάδα μπορεί να τροποποιήσει τα παραπάνω στοιχεία χωρίς προειδοποίηση



                 ΝEΟ TWINGO
Trend 1.2 16V 

75hp

Dynamic 1.2 

16V 75hp 

Trend 1.5 dCi 

85hp

Dynamic 1.5 dCi 

85hp

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH 9.650 € 10.790 € 12.990 € 13.990 €

Κυβισμός (κ.εκ.) 1.149 1.149 1.461 1.461

Ιπποδύναμη HP (ίπποι din)/ σ.α.λ 75 / 5500 75 / 5500 85 / 4000 85 / 4000

Ροπή στρέψης (Nm) / σ.α.λ 107 / 4250 107 / 4250 200 / 1750 200 / 1750

Κιβώτιο ταχυτήτων (Μ: μηχανικό - Α: αυτόματο) Μ 5 σχέσεων Μ 5 σχέσεων Μ 5 σχέσεων Μ 5 σχέσεων

Κατανάλωση (μικτή) λίτρα /100χλμ 4,5 4,5 3,4 3,4

Εκπομπές CO2  (γρ/χλμ) 105 105 90 90

Μηχανική Εγγύηση 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια

Αντισκωριακή Εγγυήση 12 χρόνια 12 χρόνια 12 χρόνια 12 χρόνια

Οδική Βοήθεια 3 χρόνια 3 χρόνια 3 χρόνια 3 χρόνια

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα 

εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικός καθρέφτης οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε χρώμα μαύρο)
330 - 330 -

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα 

εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικός καθρέφτης οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε χρώμα γκρι Metal 

Froid)

330 - 330 -

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα 

εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικός καθρέφτης οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε χρώμα λευκό)
330 - 330 -

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα 

εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικός καθρέφτης οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε χρώμα μπεζ 

Vanille & τμήμα του πλαϊνού προστατευτικού στο ίδιο χρώμα)

- 340 - 340

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα 

εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικός καθρέφτης οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε χρώμα κόκκινο 

VIF & τμήμα του πλαϊνού προστατευτικού στο ίδιο χρώμα)

- 340 - 340

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα 

εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικός καθρέφτης οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε χρώμα μπλε 

Vermudes & τμήμα του πλαϊνού προστατευτικού στο ίδιο χρώμα)

- 340 - 340

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα 

εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικός καθρέφτης οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε χρώμα μπλε 

Majorelle & τμήμα του πλαϊνού προστατευτικού στο ίδιο χρώμα)

- 340 - 340

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα 

εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικός καθρέφτης οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε χρώμα Fuchsia & 

τμήμα του πλαϊνού προστατευτικού στο ίδιο χρώμα)

- 340 - 340

Luxury pack (Αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά ρυθμ.καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα 

εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικός καθρέφτης οδηγού, με κάλυμμα εξ. καθρέφτη σε χρώμα Λευκό & 

τμήμα του πλαϊνού προστατευτικού στο ίδιο χρώμα)

- 340 - 340

Αυτοκόλλητες λωρίδες οροφής - καπό σε χρώμα λευκό 150 150 150 150

Αυτοκόλλητες λωρίδες οροφής - καπό σε χρώμα μαύρο 150 150 150 150

Αυτοκόλλητες λωρίδες οροφής - καπό σε χρώμα γκρι  Metal Froid 150 150 150 150

Αυτοκόλλητα σε σχέδιο Παπαρούνα - 150 - 150

Αυτοκόλλητα πλαισίου παραθύρων Virgule  σε χρώμα λευκό 160 160 160 160

Αυτοκόλλητα πλαισίου παραθύρων Virgule  σε χρώμα μαύρο 160 160 160 160

Αυτοκόλλητα πλαισίου παραθύρων Virgule  σε χρώμα γκρι Metal Froid 160 160 160 160

Αυτοκόλλητα Chess 160 160 160 160

Αυτοκόλλητο οροφής Stars 185 185 185 185

Αυτοκόλλητο οροφής Diable, με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες, θερμαινόμενους με 

αισθητήρα εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικό καθρέφτη οδηγού, με κάλυμμα εξ.καθρέφτη  & τμήματος 

του πλαϊνού προστατευτικού σε χρώμα μαύρο, 

- 390 - 390

Αυτοκόλλητο οροφής  Fonce ριγέ 200 200 200 200

Αυτοκόλλητο οροφής  Clair ριγέ 200 200 200 200

Πίσω αεροτομή σε χρώμα μαύρο - 150 - 150

Πίσω αεροτομή σε χρώμα γκρι Metal Froid - 150 - 150

Πίσω αεροτομή σε χρώμα λευκό - 150 - 150

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικό 

καθρέφτη οδηγού, με κάλυμμα εξ.καθρέφτη  & τμήματος του πλαϊνού προστατευτικού σε χρώμα 

Vanille

190 190 190 190

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικό 

καθρέφτη οδηγού, με κάλυμμα εξ.καθρέφτη  & τμήματος του πλαϊνού προστατευτικού σε χρώμα 

κόκκινο VIF

190 190 190 190

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικό 

καθρέφτη οδηγού, με κάλυμμα εξ.καθρέφτη  & τμήματος του πλαϊνού προστατευτικού σε χρώμα 

μπλε Bermudes

190 190 190 190

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικό 

καθρέφτη οδηγού, με κάλυμμα εξ.καθρέφτη  & τμήματος του πλαϊνού προστατευτικού σε χρώμα 

μπλε Majorelle

190 190 190 190

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικό 

καθρέφτη οδηγού, με κάλυμμα εξ.καθρέφτη  & τμήματος του πλαϊνού προστατευτικού σε χρώμα 

Fuschia

190 190 190 190

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες, θερμαινόμενοι με αισθητήρα εξ.θερμοκρασίας & ασφαιρικό 

καθρέφτη οδηγού, με κάλυμμα εξ.καθρέφτη  & τμήματος του πλαϊνού προστατευτικού σε χρώμα 

λευκό

190 190 190 190
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l   Η PGA Ελλάδα μπορεί να τροποποιήσει τα παραπάνω στοιχεία χωρίς προειδοποίηση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

l   Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από τις   3.02.2012

l Οι τιμές είναι προτεινόμενες. Το Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της PGA Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να διαμoρφώσει ελεύθερα τις τελικές τιμές πώλησης

l   Στις προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% και τα έξοδα μεταφοράς στις εγκαταστάσεις των εξουσ. διανομέων

l Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα έκδοσης πινακίδων καθώς και τέλη κυκλοφορίας




