Novo

Renault CLIO

Irresistivelmente sedutor

Criado para seduzir
Linhas sensuais, perfil dinâmico, flancos esculpidos
e uma presença imponente… Desde o primeiro
olhar, o Novo CLIO seduz pelo estilo dinâmico e
atrativo. Com acabamentos requintados, combina
modernidade e robustez: assinatura luminosa em
forma de «C», Full LED, acabamentos cromados
perfeitamente integrados, puxadores das portas
no prolongamento dos vidros, nova cor metalizada
Laranja Valência.

Imagem apresentada com opções disponíveis posteriormente.

Um Smart
Cockpit perfeito
No interior, cada detalhe conta. O Novo CLIO
reinventa-se e oferece materiais e acabamentos
de qualidade. Com o novo cockpit high-tech,
orientado para o condutor, bancos envolventes
e uma iluminação ambiente personalizável
MULTI-SENSE, desfrute de uma experiência
de condução que despertará os seus sentidos.
Ao volante do Novo CLIO, sinta-se no futuro e
desfrute das tecnologias de amanhã: grande ecrã
multimédia tátil de 9,3”, ecrã TFT personalizável
e travão de estacionamento assistido com função
Auto-Hold!

Prazer de condução
e conforto a bordo
O Novo CLIO propõe uma ampla seleção de motores.
Com o novo motor TCe 130 associado à caixa EDC,
o Novo CLIO oferece desempenhos de alto nível
ao mesmo tempo que garante um consumo de
combustível controlado.
Graças ao chassis dinâmico e à direção direta e
precisa, acabaram-se os percursos aborrecidos!
E o condutor não será o único a sorrir, uma vez que
foram introduzidos desenvolvimentos específicos
a nível da suspensão e da insonorização, para
proporcionar conforto a todos os ocupantes.
Finalmente, o sistema de som premium Bose®,
com 9 altifalantes, propõe uma experiência musical
rica e imersiva.

Renault CLIO R.S. Line :
revele o seu carácter
desportivo!
O Novo CLIO R.S. Line distingue-se pela sua linha
desportiva, dotada do ADN da Renault Sport.
O design exterior marca o tom: pára-choques
dianteiro desportivo com a emblemática lâmina
F1 dos modelos R.S. e grelha inferior em ninho de
abelha, grelha dianteira decorada por uma inserção
preto brilhante, jantes em liga leve de 16 polegadas
ou 17 polegadas, painel traseiro com difusor e saída
de escape cromada. Esta personalidade única exibe
a assinatura R.S. Line nos guarda-lamas dianteiros
e na tampa de porta-bagagens.
O cockpit confirma este carácter desportivo, com
uma atmosfera carbono realçada por pesponto
vermelho: bancos desportivos com retenção lateral
reforçada, volante desportivo em couro* perfurado
com duplo losango, pedais em alumínio, painel de
bordo e cintos de segurança decorados por uma
linha vermelha. O revestimento do teto preto e
o cockpit high-tech, orientado para o condutor,
completam esta atmosfera verdadeiramente
desportiva e tecnológica. A paixão é estimulada
por cada detalhe.
* Couro de origem bovina.

Novo Renault CLIO
INITIALE PARIS,
escolha o requinte
A personalidade do Novo CLIO INITIALE PARIS
expressa-se nos mais ínfimos detalhes do seu
design requintado e muito elegante. Nova
assinatura luminosa com iluminação Full LED,
grelha dianteira e saída de escape cromadas,
antena shark, jantes em liga leve de 17 polegadas,
emblemas INITIALE PARIS… Uma identidade
excecional que o destaca dos restantes.
No interior, desfrute do seu conforto e elegância,
com volante em couro* aquecido, painel de bordo
com pesponto e requintados bancos em couro*
acolchoado. Uma atmosfera única a bordo.
* Couro de origem bovina.

Smart Cockpit,
a tecnologia ao alcance

Mantenha-se ligado…
com total liberdade!
No centro do cockpit, o sistema EASY LINK
propõe o maior ecrã da sua categoria, totalmente
personalizável. Perfeitamente integrado no universo
conectado Renault EASY CONNECT, tudo começa
ainda antes de entrar a bordo. Com a aplicação
para smartphone MY Renault, pode obter a
geolocalização do seu automóvel e deixar-se guiar
até ele.
A bordo, o sistema EASY LINK, compatível com
Android Auto™ ou Apple CarPlay, dá-lhe acesso a
todos os seus conteúdos multimédia, num abrir e
fechar de olhos.
A navegação integrada fornece-lhe múltiplas
informações em tempo real: trânsito, perigos ou
estações de serviço ao longo do seu percurso.
Tão simples e eficaz como o Google Maps: a pesquisa
de moradas Google! Bastam duas ou três palavraschave para chegar ao destino mesmo sem inserir
a morada exata.
Graças à função Auto-Update, terá a certeza de
que o seu sistema e a cartografia TomTom são
atualizados automaticamente.
Por fim, com o carregador de smartphone por
indução, mantenha facilmente a ligação com o seu
universo conectado.
Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay é uma marca da Apple Inc.
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Renault EASY DRIVE
As tecnologias inovadoras integradas no Novo CLIO acompanhamno a cada instante, para uma condução simplificada.
1. Regulador e limitador de velocidade
Defina uma velocidade ou uma velocidade máxima. Os comandos
no volante permitem-lhe regular os parâmetros rapidamente.
2. Renault LED Pure Vision
3.

O Novo CLIO está equipado com potentes faróis Full LED Pure
Vision e comutação automática das luzes de estrada/cruzamento,
para lhe oferecer uma melhor visibilidade.
3. Easy Park Assist - Sistema de ajuda ao estacionamento
mãos livres
Deixe o seu Novo CLIO estacionar na perfeição, num piscar de
olhos, graças ao sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park
Assist (estacionamento mãos livres). Em paralelo, na perpendicular
ou em espinha… nenhum lugar resiste ao Novo CLIO!
4. 5. Câmara 360°
O Novo CLIO está equipado com 4 câmaras, cujas imagens
reconstituem o ambiente 360° em torno do veículo.
Execute as manobras sem esforço e proteja o estilo irresistível
do Novo CLIO!
6. Sistema de assistência na condução em autoestrada e trânsito
Inovação única no segmento, o Novo CLIO consegue manter-se
no centro da sua via e gerir a velocidade, até à paragem completa,
em função do trânsito. Este sistema proporciona-lhe maior
tranquilidade ao conduzir em autoestrada e com trânsito intenso.

Segurança ao melhor
nível
O Novo CLIO dispõe das tecnologias mais modernas,

1.

para lhe garantir um nível de segurança máximo.
1. Sistema de travagem de emergência ativa
Pode confiar no Novo CLIO. Está sempre atento à circulação
e aos imprevistos. Uma travagem brusca, um peão que
atravessa… O seu Novo CLIO avisa-o e até pode efetuar
automaticamente uma travagem de emergência.
2. Sistema de assistência na transposição involuntária
de via
A prevenção é a melhor segurança. É por este motivo
que o Novo CLIO propõe, a partir da versão inicial, alerta
de transposição de via e sistema de assistência na
transposição involuntária de via.
3. Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento
sinais trânsito
O Novo CLIO informa-o, através do quadro de instrumentos,
sobre os limites de velocidade na estrada onde circula,
graças a uma câmara que reconhece os sinais de trânsito.
4. Alerta de ângulo morto
O Novo CLIO deteta a presença de qualquer veículo dentro
ou nas proximidades do seu ângulo morto e alerta-o,
através de um sinal luminoso nos retrovisores.
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Cores
Versões
Personalizações e harmonias interiores
Jantes
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Personalizações exteriores
Equipamentos e opções
Acessórios

Cores

Branco Glaciar

Cinzento Platina**

Cinzento Titanium**

Cinzento Urban*

Preto Estrela**

Castanho Vison**

* Opaca especial.
** Pintura metalizada.
*** Pintura metalizada especial.
Fotografias não contratuais.

Laranja Valencia***

Vermelho Flamme***

Azul Céu**

Azul Iron***
Apenas disponível
para Clio RS Line
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Personalizações e harmonias interiores

Personalização interior em vermelho

Personalização interior em laranja

Harmonia interior em cinza-claro

Harmonia interior em vermelho

Jantes

Jantes flexwheel de 16”

Jantes em liga leve de 16”

Jantes em liga leve de 17”

Jantes em liga leve RS Line de 16”

Jantes em liga leve RS Line de 17”

Jantes em liga leve INITIALE PARIS de 17”

Estofos

Estofos em tecido preto e cinzento escuro

Estofos em tecido/TEP

Estofos em tecido/TEP

Estofos em tecido/TEP com pesponto vermelho

Estofos em couro* preto com pesponto vermelho

Estofos em couro* preto

Estofos em couro* premium INITIALE PARIS claro

Estofos em couro* premium INITIALE PARIS preto
* Couro de origem bovina.

Personalizações exteriores

Personalização exterior
em laranja

Friso de grelha dianteira laranja

Personalização exterior
em vermelho

Friso de grelha dianteira vermelho

Personalização exterior
em cromado

Friso de grelha dianteira cromado

Tampa central de jante em laranja

Friso laranja na proteção inferior de porta

Friso laranja no painel traseiro

Tampa central de jante em vermelho

Friso vermelho na proteção inferior de porta

Friso vermelho no painel traseiro

Tampa central de jante em preto brilhante

Friso cromado na proteção inferior de porta

Friso cromado no painel traseiro

EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
INTENS

RS LINE

EXCLUSIVE

INITIALE PARIS
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SEGURANÇA
SEGURANÇA
3 apoios de cabeça reguláveis em altura
Airbags frontais e laterais do condutor e passageiro (passageiro desconectável)
Airbags tipo cortina laterais (à frente e atrás)
Alerta de esquecimento do cinto de segurança nos 5 lugares
Cintos de segurança com pré-tensores e limitadores de esforço nos lugares dianteiros e laterais traseiros
Cintos de segurança dianteiros reguláveis em altura
Kit de enchimento e reparação dos pneus
Pneu sobressalente (Gasolina)
Pneu sobressalente de pequenas dimensões (Diesel)
Sistema de fixação ISOFIX nos 2 bancos laterais traseiros e no lugar do passageiro (compatível norma i-Size)

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO
SISTEMAS DE SEGURANÇA ATIVA
Alerta de ângulo morto
Alerta de distância de segurança
Alerta de excesso de velocidade
Alerta na transposição involuntária de via
Controlo eletrónico de estabilidade (ESP) com ABS
Reconhecimento sinais trânsito
Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
Sistema de assistência à travagem de urgência (AFU)
Sistema de assistência na transposição involuntária de via
Sistema de travagem de emergência ativa com deteção de veículos, motas, peões e ciclistas
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RENAULT EASY DRIVE
Câmara 360°
Câmara de marcha-atrás
Comutação automática das luzes estrada/cruzamento
Easy Park Assist - estacionamento mãos livres
Faróis 100 % LED - Renault LED Pure Vision
Faróis de nevoeiro
Faróis traseiros LED
Farois traseiros LED com assinatura luminosa em forma de "C"
Regulador de velocidade
Regulador de velocidade adaptativo (apenas TCe 130 EDC)
Sensores de chuva e luminosidade
Sensores de luminosidade
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro
Sistema de assistência na condução em auto-estrada e trânsito (apenas TCe 130 EDC)
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CONFORTO E MULTIMÉDIA
CONFORTO
Antena Shark
Ar condicionado automático
Ar condicionado manual
Banco de condutor regulável em altura
Banco do passageiro regulável em altura
Banco traseiro rebatível em 1/3 - 2/3
Cartão Renault mãos-livres
Consola central deslizante com apoio de braço e com arrumações fechadas
Ecrã TFT 4,2” com 2 contadores analógicos (velocidade e conta-rotações)
Ecrã TFT a cores de 10” personalizável
Ecrã TFT a cores de 7” personalizável
Elevadores elétricos dos vidros dianteiros com função impulsional
Elevadores elétricos dos vidros traseiros com função impulsional
Estofos em couro**
Estofos em couro** claro INITIALE PARIS, com harmonia interior em cinza-claro
Estofos em couro** preto INITIALE PARIS, com harmonia interior escura
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Estofos em tecido
Estofos em tecido/TEP
Estofos em tecido/TEP com detalhes vermelhos
Estofos RS LINE em couro**
Estofos RS LINE em tecido/TEP
Harmonia interior em cinza-claro
Harmonia interior em vermelho
Harmonia interior escura
Luz ambiente dianteira em LED
Luz ambiente traseira em LED
Modo ECO
Piso da bagageira móvel
Retrovisor interior eletrocromático
Retrovisor interior eletrocromático sem moldura
Retrovisores exteriores elétricos com função desembaciamento
Retrovisores exteriores elétricos com função desembaciamento e rebatíveis eletricamente
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros
Sistema MULTI-SENSE, personalização dos modos de condução, controlo climático, iluminação do ambiente (3 modos predefinidos: MY-SENSE, ECO, SPORT)
Tejadilho claro
Tejadilho escuro
Travão de estacionamento assistido, com função Auto-Hold
Tubo de escape em cromado
Vidros traseiros sobreescurecidos
Volante aquecido
Volante em couro**

INTENS

RS LINE

EXCLUSIVE

INITIALE PARIS
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JANTES
Jantes flexwheel de 16”
Jantes em liga leve de 16”
Jantes em liga leve de 17”
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MULTIMÉDIA
Carregador de telemóvel por indução
Easy Link 7” - Ecrã tátil de 7” de alta resolução - Compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay - 6 alti-falantes, Bluetooth®, 2 USB, 1 AUX
Easy Link 7” com Navegação - Rádio e Navegação com ecrã tátil de 7” de alta resolução - Compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay - 6 altifalantes, Bluetooth®, 2 USB, 1 AUX - Serviços de navegação conectados Cartografia Europa - Serviços Auto-Update
Easy Link 9,3” com navegação - Rádio e navegação com ecrã tátil de 9,3” de alta resolução, acabamentos brilhantes - Compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay - 6 altifalantes, Bluetooth®, 2 USB, 1 AUX - Serviços
de navegação conectados - Cartografia Europa - Serviços Auto-Update
E-call 112 - chamada automática em caso de acidente ou botão SOS para sinalizar uma emergência (112)
Sistema de som premium BOSE®
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PACKS
PACK BOSE®: EASY LINK 9,3’’ + sistema de som premium BOSE® + arrumação de bagageira
PACK BOSE®: Sistema de som premium BOSE® + arrumação de bagageira
PACK CÂMARA DE MARCHA-ATRÁS: sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro + câmara de marcha-atrás
PACK CITY: sistema de ajuda ao estacionamento traseiro + retrovisores elétricos rebatíveis electricamente
PACK CLIM: ar condicionado automático + retrovisores exteriores rebatíveis electricamente + sensores de chuva e luminosidade + cartão Renault mãos-livres + elevadores de vidros traseiros eléctricos com função
impulsional + consola central com apoio de braço + pála de sol com iluminação + luz ambiente dianteira em LED
PACK CONFORTO PLUS: banco do passageiro regulável em altura + consola central com apoio de braço + travão de estacionamento assistido com função Auto-Hold + retrovisor interior electrocromático
PACK EASY PARKING: câmara de marcha-atrás + Easy Park Assist
PACK EASY: retrovisores exteriores rebatíveis electricamente + cartão Renault mãos livres + consola central com apoio de braço
PACK INVERNO: banco do passageiro regulável em altura + sistema de aquecimento dos bancos dianteiros
PACK LOOK 16’’: jantes em liga leve de 16’’ + vidros traseiros sobreescurecidos
PACK NAV: Cartografia + alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito
PACK SAFETY: regulador de velocidade adaptativo + alerta de ângulo morto (apenas TCe 130 EDC)
PACK TECNOLOGIA BOSE®: EASY LINK 9,3’’ + ecrã TFT 10’’ + sistema de som premium BOSE®
PACK TECNOLOGIA BOSE®: Ecrã TFT 10’’ + sistema de som premium BOSE®
PACK VISION 360 PARKING: câmara 360° + Easy Park Assist
PACK VISION 360: sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro + câmara 360°
ã : série; ¤ : opção; - : não disponível; * : pack; ** : couro de origem bovina
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Acessórios

1.

2.

3.

4.

5.

1. Iluminação de boas-vindas na parte inferior da
carroçaria. Não volte a perder-se num parque de
estacionamento mal iluminado! Ao aproximar-se do
automóvel ou, simplesmente, premindo o telecomando,
o Novo CLIO ilumina-se automaticamente.
2. Antena shark. Esta antena, perfeitamente integrada
nas linhas do Novo CLIO, reforça a sua elegância
desportiva.
3. Proteção do porta-bagagens EasyFlex. Indispensável
para proteger o porta-bagagens do seu automóvel,
recolhe-se e estende-se com toda a simplicidade.
Adapta-se perfeitamente à posição dos bancos traseiros,
cobrindo toda a superfície do porta-bagagens.
4. Películas de proteção da carroçaria. Conserve
eficazmente a pintura do seu Novo CLIO contra as
projeções ou pequenos toques.
5. Apoio de braço. Aumente o seu conforto durante
a viagem, beneficiando de um espaço de arrumação
adicional.

Qualidade
«Desde a conceção nos nossos estúdios de design até à distribuição pela nossa rede,
passando pelo fabrico, é a busca da qualidade que nos guia.»
Laurens van den Acker - Diretor de Design Industrial - Grupo Renault
Renault CLIO, uma história plena de paixão
Geração após geração, a Renault dedica-se a conceber e fabricar com mestria modelos cada vez mais atrativos e eficientes, dotados de soluções engenhosas e inovadoras,
inéditas e em perfeita sintonia com a atualidade. O Novo CLIO exemplifica isto na perfeição.
Com o Novo CLIO, a marca reafirma, com força e paixão, a sua excelência e o seu espírito inovador, celebrados por todos os profissionais do mundo automóvel ao longo do seu
percurso. É o automóvel francês mais vendido de sempre, eleito duas vezes carro do ano na Europa, aclamado por milhões de condutores, que reafirmam a sua confiança em
nós desde 1990… Ao longo de 30 anos, o sucesso do CLIO não parou de crescer!
Novo CLIO, uma revolução controlada
Modelo emblemático do know-how da marca, o CLIO sempre foi um pioneiro: primeiro da categoria a
propor navegação a cores (2001), cartão mãos livres e sistema Carminat TomTom (2005) ou mesmo ecrã
tátil (R-LINK em 2012) com ligação ao Google.
Atualmente, o Novo CLIO continua fiel a este know-how. É inovador ao propor as mais recentes evoluções
tecnológicas em matéria de conectividade e de sistemas de ajuda à condução provenientes de categorias
superiores:
Ё,5(<3;   ϼ<4(,?7,90ɕ5*0(*65,*;(+(+,56=(.,9(ɅȦ6Ϻ
Desfrute de uma gama completa de soluções inovadoras, desenvolvidas com os nossos parceiros TomTom
e Google, para lhe facilitar a vida. A navegação é conectada em tempo real, para procurar moradas, ter em
conta o trânsito lento e fornecer informações sobre preços de combustível. Com o serviço Auto-Update
+,(;<(30A(ɅȦ6(<;64Ȥ;0*(ϻ6:0:;,4( +6:,< ,(*(9;6.9(-0(,:;Ȧ6:,479,(;<(30A(+6:Ϻ
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O Novo CLIO dispõe de um nível inédito de sistemas de ajuda à condução na sua categoria, para garantir
a sua segurança e proporcionar uma experiência de condução mais serena. A câmara 360°, proveniente
das tecnologias da Aliança Renault Nissan, vai ajudá-lo a proteger o seu veículo ao efetuar manobras em
(4)0,5;,<9)(56Ϻ<;9(056=(ɅȦ6ϻ60:;,4(+,::0:;ɕ5*0(ȣ 65+<ɅȦ6,4<;6,:;9(+(,9ȥ5:0;67967ʯ,м
lhe um sistema de ajuda à condução evoluído que o ajudará a reduzir o stress da condução urbana e em
autoestrada. Estas tecnologias foram submetidas a mais de 500 000 km de testes e validações.
Novo CLIO, um design ao serviço da qualidade
O Novo Renault CLIO é fruto do talento combinado dos engenheiros e dos designers da Renault.
Os criadores desta nova geração dedicaram-se a reforçar os desempenhos e a fiabilidade do veículo, bem
como a melhorar a sua resistência ao tempo e à distância percorrida. Assim, ainda antes de ser comercializado,
o Novo CLIO já efetuou mais de 1,5 milhões de quilómetros sob todas as condições climáticas e em todos
os tipos de estradas.
O Novo CLIO propõe um estilo exterior e interior moderno e sedutor, tendo sido dedicado um particular cuidado
à qualidade de cada detalhe. No exterior, as folgas entre as peças da carroçaria foram significativamente
reduzidas e são mais homogéneas, graças à utilização de gabaritos laser em fábrica. A qualidade dos
materiais utilizados no interior foi alvo do maior cuidado, com uma ampla utilização de materiais suaves
e de durabilidade reforçada no painel de bordo, nas portas ou nos tecidos dos bancos.
Os ecrãs integrados no Novo CLIO também são uma grande evolução e inspiram-se no mundo dos smartphones,
com um contraste e uma luminosidade de alto nível, para uma leitura otimizada em todas as condições.

Serviço

A Renault ao seu lado
Estamos sempre ao seu lado, para facilitar a sua vida e não
perder demasiado tempo com a manutenção do seu Renault:
forfaits, contratos de manutenção, seguros e assistência, programa
7,9:65(30A(+6,5(<3;Ͼ,5,-0*0,+(:56::(::63<Ʌʯ,::0473,:ϻ
rápidas e adaptadas às suas necessidades.

Os seus primeiros passos
Conheça todas as informações de que necessita:
- no nosso site Internet, ofertas de produtos/serviços/financiamento,
marcação de test-drive…
- na nossa rede, consulta com as nossas equipas comerciais e
técnicas.
Renault Service, 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…
Renault Service, manutenção sem preocupações
:56::6:-69-(0;:6<*65;9(;6:+,4(5<;,5ɅȦ6,5(<3;,9=0*,
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.

Prolongue a experiência Renault Clio
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 modiﬁcações nas especiﬁcações, nos veículos e nos acessórios descritos e
representados. Estas modiﬁcações 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 da Marca. Devido a limitações técnicas
na impressão, as cores reproduzidas 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 da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.
Renault recomienda
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