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O Novo Koleos alarga os seus horizontes. Uma aliança inédita 

entre potência e requinte... O design marcante alarga os 

limites da exigência e exprime-se com um estilo audaz.  

Uma estrutura sólida que inspira respeito. Um SUV de ombros 

largos e flancos musculados, cuja face dianteira robusta, largura 

de rodas e imponência da distância entre eixos lhe conferem 

as características de um parceiro pronto a enfrentar qualquer 

desafio. O Novo Koleos propulsiona-o mais longe, qualquer 

que seja o caminho ou a aventura.

Um estilo 
poderoso e 
atlético







A arte de chamar 
a atenção 

O Novo Koleos encarna novas aspirações. Carismático, 

o seu sentido de detalhe e a sua personalidade são 

revelados pelo perfil poderoso e linhas atléticas. As 

inserções em cromado que nascem ao nível dos 

faróis realçam, de forma elegante e única, a sensação 

de dinamismo e a força de carácter do automóvel.  

O desenho distintivo da sua assinatura luminosa e dos 

faróis LED Pure Vision* capta o olhar e fica gravado na 

memória. Até mesmo a estética robusta das jantes de 

19 polegadas* do Novo Koleos reflete o desejo de ir 

sempre mais além.

* Consoante o nível de equipamento.









Verdadeira imersão num universo tecnológico e refi nado, 

a experiência a bordo do Novo Koleos transporta-o pelos 

caminhos da evasão. Tudo foi concebido a pensar no prazer 

de condução. A ergonomia da consola central, que coloca 

ao alcance da mão os principais comandos, as tecnologias 

controladas pelo sistema multimédia R-LINK 2 e o ecrã tátil de 

8,7 polegadas*, a personalização do quadro de instrumentos 

TFT ou os inovadores sistemas de ajuda à condução fá-lo-ão 

viver uma experiência inédita que alia prazer e serenidade.

* Consoante o nível de equipamento.

A evasão começa 
no interior





A sensação de 
exclusividade

O requinte nos mais ínfimos pormenores. No Novo 

Koleos, o desenho e a escolha dos materiais respondem 

às suas exigências. O acabamento dos couros* com 

pesponto**, as inserções em cromado acetinado e o 

revestimento cuidado das portas proporcionam-lhe um 

conforto digno das grandes berlinas. As pegas situadas 

de um lado e do outro da consola central e a posição 

de condução sobrelevada lembram-no de que está a 

bordo de um autêntico SUV. 

* Couro de origem bovina.

** Consoante o nível de equipamento.



Tecnologia intuitiva, prazer 
instantâneo

Novas experiências nascidas da tecnologia. Um universo intuitivo espera-o a bordo do 

Koleos para lhe proporcionar um prazer de condução instantâneo. Graças ao sistema de 

som premium BOSE®*, viverá uma experiência acústica imersiva e tão vibrante como 

uma atuação ao vivo. Configure a apresentação do ecrã TFT de 7 polegadas do quadro de 

instrumentos*, escolha o tema* e todo o ambiente luminoso do habitáculo se harmonizará. 

Explore à sua vontade o universo do tablet intuitivo e conectado R-LINK 2, com um ecrã 

de 8,7 polegadas*, e controle integralmente as funções do automóvel, do multimédia, 

da navegação, das comunicações e dos sistemas de ajuda à condução. O Novo Koleos 

vence este desafio: oferecer-lhe o melhor da tecnologia e torna-a simples de utilizar.

* Consoante o nível de equipamento.





O conforto 
em todas as 
circunstâncias
No Novo Koleos é tudo em grande. O espaço generoso  

é dedicado ao seu conforto e ao dos seus passageiros. O banco 

envolve-o enquanto o teto de abrir panorâmico* lhe oferece 

uma perspetiva única. O espírito de aventura tão característico 

dos SUV visível tanto à frente como atrás.

* Disponível em opção, consoante o nível de equipamento.







Grandes espaços 
esperam por si

O Novo Koleos recebe-o com generosidade. À frente, os 

bancos envolventes, aquecidos* e ventilados*, oferecem-lhe 

um conforto por medida. Atrás, os passageiros benefi ciam de 

uma incomparável habitabilidade e de porta-bebidas de grandes 

dimensões, concebidos para manter seguros os recipientes de 

bebida em todas as circunstâncias. Ligue os seus dispositivos, 

graças a uma interface de conectividade completa. Cada viagem 

é uma ocasião de inefável evasão.

* Consoante o nível de equipamento.









Viva emoções raras com o Novo Koleos INITIALE PARIS, que lhe reserva o melhor da competência técnica da Renault. O design é realçado pela cor Preto Ametista com profundos 

refl exos metalizados, pelas jantes de 19 polegadas diamantadas, uma inscrição específi ca sob o logótipo e embelezadores cromados nos guarda-lamas dianteiros. Nobre e sensual, 

o couro* premium reveste os bancos, o volante a alavanca de velocidades com um toque de pele muito natural. Os apoios de cabeça envolventes, os bancos aquecidos e ventilados... 

cada pormenor proporciona um sentimento de exceção. Benefi cie de conectividade para todos os seus aparelhos e de uma ampla diversidade de sistemas de ajuda à condução. 

Desfrute de serviços inovadores e gratifi cantes, que são a imagem da marca INITIALE PARIS.

* Couro de origem bovina.

Absolutamente exclusivo









Renault KOLEOS,  
explore um desempenho  
de excelência
Conduzir o Novo Koleos é experimentar a eficácia da tecnologia todo o terreno  

All Mode 4x4-i, do motor associado à nova caixa X-Tronic, dos múltiplos sistemas de ajuda à 

condução e ainda a qualidade única do sistema de som premium BOSE®. Um desempenho 

que o levará sempre mais longe, quer seja na aventura urbana ou em condições off-road.



Nenhum desafio 
é impossível
Sob um estilo urbano chique, o Koleos revela a sua verdadeira 

personalidade de SUV. Viva cada dia como uma nova aventura e 

saia dos caminhos tradicionais, graças à tecnologia All Mode 4x4-i. 

Passe do modo 4x2 ao modo 4x4 Auto ou ao modo 4x4 Lock. 

A repartição ideal do binário entre as rodas dianteiras e traseiras 

assegura uma aderência perfeita em todas as circunstâncias. 

Alargue os limites com o Novo Koleos!







No modo 4x2, apenas as rodas dianteiras são motrizes. Selecione Auto para passar automaticamente ao modo 4x4 quando a situação o exigir, e 

beneficie de uma repartição automática do binário entre as rodas dianteiras e traseiras. 

Escolha o modo Lock para obter uma transmissão permanente às quatro rodas e uma 

repartição fixa do binário entre as rodas dianteiras e traseiras, de forma a potenciar a 

estabilidade e a sua capacidade para vencer as dificuldades dos pisos mais difíceis. Passe 

à ação e supere-se com o All Mode 4x4-i do Novo Koleos!

Tecnologia 4x4, o controlo do terreno

Viva todos os seus desejos de evasão graças à tecnologia All Mode 4x4-i. Pode escolher o modo de transmissão que torna a condução do seu veículo 
tão fácil em terra batida, neve e areia como no asfalto. Para seu prazer e segurança, o Novo Koleos dispõe de 3 modos, adaptados a cada situação. 

4x2 4x4 Lock / 4x4 Auto



Energy dCi 175 X-Tronic
Dinâmica de prazer

O motor Diesel Energy dCi 175 X-Tronic, que desenvolve um 

binário generoso de 380 Nm logo às 2000 rpm, oferece-lhe 

acelerações cada vez mais dinâmicas para um desempenho 

e um prazer de condução únicos.

X-Tronic

A nova caixa de velocidades automática X-Tronic de variação 

contínua oferece uma condução fl uida e reativa, sem 

a mínima interrupção de binário. Evoluindo permanentemente 

com o regime de motor ideal, a caixa X-Tronic também sabe 

efectuar mudanças de velocidade para oferecer rearranques 

ainda mais dinâmicos.

ALL MODE 4x4-i

As versões de quatro rodas motrizes do Novo Koleos 

benefi ciam da nova tecnologia All Mode 4x4-i. Selecione 

o seu modo de condução: 4x4 Auto, 4x4 Lock ou 4x2 e 

mantenha o absoluto controlo da sua tração em qualquer 

terreno.

Desempenho e emoção
Para tornar inesquecível a experiência de condução proposta pelo Novo Koleos, os nossos engenheiros associaram o dinamismo fiável e sóbrio do 
motor Energy dCi 175 ao conforto da novíssima caixa de velocidades automática X-Tronic de variação contínua. Uma combinação única que garante 
um verdadeiro prazer de condução.







Movimentos
de liberdade
Aproxime-se... que o Novo Koleos reage. Acendimento 

dos faróis diurnos, destrancamento das portas, abertura 

dos retrovisores. Precisa de carregar a sua bagagem? 

Utilize o seu cartão Renault à distância ou, então, passe 

o pé sob o pára-choques traseiro. O portão traseiro 

elétrico abre-se automaticamente* e, em apenas

5 segundos, dá-lhe acesso a uma bagageira de

579 litros. Com um único gesto, module o espaço à 

medida das suas necessidades com a função Easy Break*.

Os bancos traseiros rebatem-se para dar lugar a um piso 

plano. A baixa altura da entrada da bagageira facilita 

o carregamento dos objetos mais volumosos. O Novo 

Koleos acompanha-o na aventura da vida quotidiana.

* Consoante o nível de equipamento.



Sistema de som 
premium BOSE®*,
pura emoção
O sistema de som premium BOSE®* exclusivo do Novo 

Koleos transporta-o para um mundo de emoção. Os 

13 altifalantes de elevado desempenho dão-lhe a 

sensação de viajar no centro de uma sala de concertos. 

Este conjunto difunde um som que envolve os 

passageiros, com a qualidade sonora de uma atuação 

ao vivo. Parta à aventura e vibre com um som rico, claro 

e equilibrado.

* Consoante o nível de equipamento.





A inovação 
otimiza os seus reflexos
Uma nova era de modernidade, conforto e segurança abre-se para si, graças ao impressionante conjunto de sistemas de ajuda à condução que a Renault implementou no Novo 

Koleos. Analisando cada situação, o Koleos ativa instantaneamente uma solução tecnológica que garante segurança, alerta o condutor ou facilita a condução. Mantenha uma distância 

de segurança, graças ao sistema de travagem de emergência ativa, ao alerta de ângulo morto*, ao sistema de ajuda ao arranque em subida ou ao Easy Park Assist*.

Easy Park Assist. (estacionamento mãos livres)*. O sistema mede o espaço disponível e defi ne 

a trajetória. Deixe-o assumir o controlo do volante e estacione com toda a facilidade.

Sistema de travagem de emergência ativa. Em caso de travagem de emergência, o sistema 

atua associado ao ABS/ESP para reduzir as distâncias de paragem.

* Consoante o nível de equipamento.



Comutação automática das luzes de estrada/cruzamento*. Passe 

automaticamente às luzes de médios quando entrar numa zona 

residencial ou se cruzar ou aproximar de outro veículo.

Alerta de ângulo morto*. O Novo Koleos deteta os veículos que 

entram na zona do seu ângulo morto. Uma luz situada em cada 

retrovisor exterior acende-se para o alertar.

* Consoante o nível de equipamento.
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Chromo zone

Preto Metal (TE) Preto Ametista* (TE)

Azul Meissen (TE)Branco Universal (TEE) Branco (OV)

* Disponível apenas na versão INITIALE PARIS.

TE: pintura metalizada

TEE: pintura metalizada especial

OV: pintura opaca





ZEN

Segurança e ajudas à condução

 • ABS com auxílio à travagem de urgência

 • Airbags dianteiros e traseiros laterais tórax 

 • Airbags frontais do condutor e do passageiro 

adaptativos (airbag do passageiro desativável) 

 • Airbags tipo cortina nos lugares dianteiros  

e traseiros 

 • Alerta de excesso de velocidade com 

reconhecimento dos sinais de trânsito 

 • Alerta de transposição involuntária de faixa 

 • Controlo eletrónico de estabilidade (ESC) 

 • Kit de enchimento e reparação dos pneus 

 • Regulador e limitador de velocidade 

 • Sensores de chuva e luminosidade (ativação 

automática dos médios, desativação e frequência  

de varrimento dos limpa-vidros) 

 • Sistema de ajuda ao arranque em subida 

 • Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro 

 • Sistema de controlo da pressão dos pneus 

 • Sistema de travagem de emergência ativa (AEBS) 

Design exterior

 • Barras de tejadilho longitudinais 

 • Faróis de halogéneo 

 • Jantes em liga leve de 17’’

 • Vidro traseiro escurecido, com sistema de 

desembaciamento 

Design interior

 • Estofos em tecido/TEP preto 

 • Volante em couro* 

Conforto e multimédia

 • 2 entradas USB e 1 entrada AUX à frente 

 • Ar condicionado automático ’’bi-zone’’ 

 • Arejadores nos lugares traseiros 

 • Banco dianteiro com regulação manual 

 • Banco traseiro rebatível 60/40 

 • Cartão Renault com acesso e arranque mãos livres  

e trancamento por afastamento 

 • Consola central deslizante e refrigerada, com  

2 grandes porta-bebidas 

 • Elevadores elétricos de vidros dianteiros e traseiros 

 • Modo ECO 

 • R-LINK 2: sistema multimédia conectado, ecrã tátil 

de 7’’, cartografia Europa, conectividade Bluetooth®

 • Som 3D Arkamys®

 • Tomadas 12 V atrás e no porta-bagagens 

 • Trancamento automático das portas em andamento 

 • Visor TFT de 7’’ 

Opções

 • Pintura metalizada 

 • Pneu sobressalente de pequenas dimensões

* Couro de origem bovina.
Imagem não contractual.

Jantes em liga leve de 17”

Atelier criativo



INTENS (ZEN +)

Segurança e ajudas à condução
 • Aviso de ângulo morto 

 • Câmara de marcha-atrás 

 • Comutação automática das luzes de estrada/

cruzamento 

 • Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro 

Design exterior
 • Full LED 

 • Jantes em liga leve de 18’’

 • Retrovisores exteriores elétricos e rebatíveis 

eletricamente 

 • Vidros traseiros sobreescurecidos 

Design interior
 • Ambiente luminoso personalizável (5 cores)

Conforto e multimédia 
 • 2 entradas USB e 1 entrada AUX atrás 

 • Retrovisor interior eletrocromático 

 • R-LINK 2: sistema multimédia conectado, com 

ecrã tátil capacitivo de 8,7’’, cartografia Europa, 

conectividade Bluetooth®

 • Função Easy Break 

 • Visor TFT de 7’’ com matriz a cores personalizável 

Opções
 • Banco do conductor eléctrico regulável em 6 vias, 

com regulação lombar (implica estofos em couro*)

 • Estofos em couro* Castanho (implica banco do 

conductor eléctrico regulável em 6 vias, com 

regulação lombar)

 • Jantes em liga leve de 19’’ 

 • Pack Easy Parking (Easy Park Assist + portão 

traseiro elétrico com função mãos livres)

 • Pintura metalizada 

 • Pneu sobressalente de pequenas dimensões

 • Teto de abrir panorâmico 

* Couro de origem bovina.
Imagem não contratual.

Jantes em liga leve de 19” (em opção)Jantes em liga leve de 18”(Estofos em couro disponíveis em opção)



INITIALE PARIS (INTENS +)

Design exterior
 • Jantes em liga leve de 19” INITIALE PARIS

 • Vidros traseiros sobreescurecidos e laminados

Design interior
 • Decoração interior INITIALE PARIS

 • Estofos em couro* premium em tons de preto ou 

cinzento/preto

 • Painel de bordo revestido a couro* com pesponto

 • Tapetes INITIALE PARIS

Conforto e multimédia
 • Apoios de cabeça dianteiros e traseiros  

Grande Conforto

 • Banco do condutor elétrico regulável em 6 vias,  

com regulação lombar

 • Bancos dianteiros ventilados

 • Portão traseiro elétrico com função mãos livres

 • Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros

 • Volante em couro* premium

 • Sistema de som premium BOSE®

Opções
 • Pneu sobressalente de pequenas dimensões

 • Pintura metalizada

 • Sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist

 • Teto de abrir panorâmico

* Couro de origem bovina.
Imagem não contractual.

Atelier criativo

Jantes em liga leve 19” 
INITIALE PARIS



Sempre pronto a ouvi-lo
A Renault disponibiliza aos seus clientes INITIALE PARIS 

um serviço e um seguimento dedicado. Ao contactar 

este serviço, beneficia de um seguimento personalizado 

do seu processo. O melhor da Renault está ao seu 

serviço.

Sempre disponível
Estamos à sua disposição de segunda-feira a sexta-feira  

através do telefone 808 20 2001 ou por email contacto.

cliente@renault.pt. Toda a tranquilidade para uma vida 

muito mais simples.

Infinitamente útil
O nosso objetivo é dar-lhe as respostas concretas 

e personalizadas que um cliente privilegiado tem o 

direito de esperar:

 - Organização de ensaio mediante pedido.

 - Marcação na rede em menos de 24 h.

 - Assistência para os serviços conectados.

 - Assistência e empréstimo de um veículo em 

caso de avaria imobilizante durante o período de 

garantia.

 - Lembrete personalizado das datas das operações 

de manutenção a efetuar no seu automóvel.

 - Seguimento da satisfação Cliente. 

Teremos sempre a melhor solução para si.

Espírito livre
A filosofia dos Serviços INITIALE PARIS é também 

propor-lhe ofertas de prestações exclusivas. Quando 

os dias longos se sucedem, é natural que anseie por 

um seguimento mais simples do seu automóvel.  

Os Serviços INITIALE PARIS foram concebidos para 

lhe oferecer essa simplicidade. Com eles, ganhará 

tempo e serenidade.

Ofertas Serviços INITIALE PARIS 
Serviços integrados «INITIALE PARIS»
 - Garantia de 5 anos (ou 100 000 km), incluindo: 

Renault assistência 24 h: Assistência europeia em 

viagem, 24/24 horas, 7/7 dias, agora alargada 

aos serviços de perda de chave, falta ou troca de 

combustível, furo de pneus, em exclusivo para 

clientes INITIALE PARIS.

 - Contrato de manutenção “MY Revision”: Válido 

por 60 meses ou 80 000 km, abrangendo toda 

a manutenção programada preconizada pelo 

construtor.

Serviços exclusivos INITIALE PARIS



1.

2.3.

1. Degraus. Atreva-se a abandonar os velhos trilhos e ofereça a si próprio 

um estilo elegante e aventureiro. Perfeitamente integrados e práticos, 

facilitam o acesso ao interior do automóvel e ao tejadilho. Além disso, 

protegem a carroçaria dos pequenos impactos do dia a dia. (Brevemente) 

2. Jante em liga leve de 19’’ dark silver diamantadas. Afirme a sua 

personalidade com a seleção de jantes exclusivas Renault. Para uma 

imagem forte e uma segurança sem concessões. 3. Capa para cartão 

Renault mãos livres. Dê uma imagem única ao seu cartão mãos livres 

e viva a experiência Koleos nos mínimos detalhes! Disponível em várias 

cores e acabamentos brilhantes.

Estilo

Acessórios



1.

5.

2.

4.3.

1. Proteção de bagageira EasyFlex. Antiderrapante e impermeável, 

adapta-se perfeitamente à forma da sua bagageira. As múltiplas 

posições possíveis asseguram a máxima proteção, acompanhando 

a configuração dos bancos.  2. Pack altifalantes Focal Music 
Premium. Um som de alta fidelidade para mais requinte e nitidez. Dê 

ritmo aos seus trajetos e desfrute plenamente do prazer de ouvir música!  

3. Cabide de apoio de cabeça. Amovível, tornar-se-á o seu aliado no 

dia a dia. 4. Suporte para tablet. Prático, para que os passageiros 

traseiros desfrutem confortavelmente dos seus filmes. 5. Suporte  
para smartphone com sistema magnético.

Vida a bordo

Acessórios



1.

1. 3.

2.

2.

1. Gancho de reboque RDSO. 2. Barras de tejadilho de alumínio QuickFix sobre barras 
longitudinais e porta-esquis. Muito fáceis de utilizar e muito rápidas de fixar ou desmontar 

graças ao inovador sistema de fixação QuickFix, para transportar com a máxima segurança 

todos os tipos de esquis ou pranchas no tejadilho do seu Koleos. 3. Proteção exterior da 
bagageira. Para revestir e proteger a zona de carga.

Lazer

Acessórios



Roda Livre
2,0 dCi 175 2,0 dCi 175

4x2 4x4

Combustível Diesel Diesel

Norma de despoluição EURO6 EURO6

Tipo de motor / Injecção 4 cilindros, turbo com geometria variável com injecção common rail

Cilindrada (cm3) 1 995 1 995

Número de cilindros 4 4

Número total de válvulas 16 16

Potência máxima kW CEE (cv) / Binário máximo (Nm) 130 / 380 130 / 380

Regime de potência máxima (rpm), rpm/Revs at max torque, rpm 3 750 / 2 000 3 750 / 2 000

Stop & Start / Energy Smart Management Sim / Sim Sim / Sim

CAIXA DE VELOCIDADES

Tipo de caixa de velocidade Novo X-Tronic 7 velocidades Novo X-Tronic 7 velocidades

Aerodinâmica SCx (m2) 0,91 0,91

Velocidade máxima (km/h) 202 201

0 à 100 km/h (s) 9,3 9,5

400 m / 1000 m D.A. (s) 16,8 / 30,7 16,8 / 31,0

CONSUMOS E EMISSÕES*

Consumo em ciclio urbano L/100 km 5,8 6,1

Consumo em ciclo extra-urbano L/100 km 5,2 5,7

Consumo em ciclo misto L/100 km 5,4 5,8

CO2 (g/km) 143 (146**) 156

Autonomia 845 822

Capacidade do reservatório de combustível (l) 60 60

DIRECÇÃO

Direcção Column-EPS

Diâmetro de viragem entre paredes (m) 2WD / 4WD 12,1 / -

Diâmetro de viragem entre passeios (m) 2WD / 4WD 11,4 / -

MASSAS (kg)

Peso em ordem de marcha sem opções (MVODM) 1 660 1 747

Peso máximo autorizado (MMAC) 2 301 2 301

Peso máximo rolante (MTR) 3 950 3 950

Carga útil 640 553

Peso máximo rebocável travado 1 650 1 650

Peso máximo rebocável não travado 750 750

* O consumo de combustível, tal como as missões de CO2, está homologado de acordo com um método standar e regulamentar. Idêntico para todos os construtores, permite comparar os veículos. O consumo em utilização real depende das condiões de utilização do veículo, dos 
equipamentos e do estilo de condução do condutor. Para optimizar o consumo, consultar www.renault.pt. 
** Valor de CO2 válido para jantes de 18’’ ou 19’’. 



Equipamentos e opções
ZEN INTENS INITIALE PARIS

SEGURANÇA E SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO
SEGURANÇA
ABS • • •

Airbags cortinas laterais de cabeça dianteiras e traseiras • • •

Airbags dianteiros de condutor e passageiro adaptativos • • •

Airbags laterais do condutor e passageiro • • •

Controlo dinâmico de trajectória ESC • • •

Fecho automático das portas em andamento • • •

Kit de reparação de pneus • • •

Pneu sobressalente de pequenas dimensões ¤ ¤ ¤

Sensor de qualidade do ar • • •

Sensores de chuva e luminosidade • • •

Sistema de ajuda ao arranque em subida • • •

Sistema de detecção de pressão de pneus • • •

Sistema de travagem de emergência (AFU) • • •

Sistema ISOFIX nos bancos traseiros • • •

Travão de estacionamento assistido • • •

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO
Alerta de ângulo morto - • •

Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito • • •

Alerta de transposição de faixa • • •

Comutação automática das luzes de estrada / cruzamento - • •

Easy Park Assist (sistema de ajuda ao estacionamento mãos livres) - Pack Easy Parking ¤

Modo ECO • • •

Portão traseiro elétrico com função mãos livres - Pack Easy Parking •

Regulador e limitador de velocidade • • •

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro • • •

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, dianteiro com câmara de marcha-atras - • •

Sistema de travagem de emergência activa (AEBS) • • •

DESIGN
DESIGN EXTERIOR
Barras de tejadilho longitudinais • • •

Faróis de halogénio • - -

Faróis Full LED PURE VISION - • •

Jantes em liga leve de 17’’ • - -

Jantes em liga leve de 18’’ - • -

Jantes em liga leve de 19’’ - ¤ -

Jantes em liga leve de 19’’ INITIALE PARIS - - •

Vidros traseiros sobreescurecidos - • •

DESIGN INTERIOR
Estofos em tecido/TEP Preto • • -

Estofos em couro* Castanho - implica banco do conductor eléctrico regulável em 6 vias, com regulação lombar - ¤ -

Estofos em couro* premium Cinzento/Preto - - ¤

Estofos em couro* premium Preto - - •

Luzes ambiente personalizáveis - • •

Tapetes INITIALE PARIS - - •



ZEN INTENS INITIALE PARIS

CONFORTO & MULTIMÉDIA
CONFORTO
2 porta bebidas à frente, com aquecimento e arrefecimento • • •

Apoio de braço central traseiro com arrumação e 2 porta bebidas • • •

Apoios de cabeça dianteiros e traseiros Grande Conforto - - •

Ar condicionado automático bi-zone • • •

Arejadores de ar nos lugares traseiros • • •

Arrumação sob o piso • • •

Cartão Renault mãos-livres • • •

Consola dianteira com 2 porta bebidas • • •

Ecrã TFT 7’’ com cores personalizáveis - • •

Elevadores de vidro eléctricos dianteiros e traseiros, com função impulso no lado do condutor • • •

Espelhos de cortesia com iluminação - • •

Retrovisor interior electrocromático - • •

Retrovisores exteriores elétricos, com aquecimento • • •

Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente - • •

Tecto de abrir panorâmico - ¤ ¤

Vidros traseiros laminados - - •

Volante em couro* • • -

Volante em couro* premium - - •

Volante regulável em altura e profundidade • • •

BANCOS
Banco do condutor manual com regulação em altura, profundidade e deslizante • • -

Banco do conductor eléctrico regulável em 6 vias, com regulação lombar - implica estofos em couro* - ¤ •

Bancos dianteiros ventilados - - •

Bancos traseiros com rebatimento 60 / 40 • • •

Bancos traseiros com rebatimento 60 / 40 e função Easy Break - • •

Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - - •

MULTIMÉDIA
R-LINK 2: sistema multimédia, ecrã tátil 7’’, navegação, cartografia Europa, Bluetooth®

• - -

R-LINK 2: sistema multimédia, ecrã tátil 8,7’’, navegação, cartografia Europa, Bluetooth®
- • •

Sistema de som 3D Arkamys®
• • -

Sistema de som premium BOSE®
- - •

Tomada 12 V à frente • • •

Tomada 12 V na bagageira • • •

PACKS
Pack Easy Parking (Easy Park Assit + portão traseiro elétrico com função mãos livres) - ¤ -

•  : série ; ¤ : opção ; - : não disponível. * Couro de origem bovina.



Dimensões

Volume de bagageira dm3

Volume (VDA) total até ao tapa bagagens 498
Volume (VDA) total com bancos rebatidos em piso plano 1 706

Dimensões (mm)
A Comprimento total 4 672
B Distância entre eixos 2 705
C Extremidade dianteira 930
D Extremidade traseira 1 038
E Largura da via dianteira (com jantes em liga leve de 17’’) 1 591

Dimensões (mm)
F Largura da via traseira (com jantes em liga leve de 17’’) 1 586

G/G1 Largura excluindo / incluindo retrovisores / retrovisores 
rebatidos 1 843 / 2 063 / 1 864

H Altura 1 678
H1 Altura com o portão da bagageira aberto 2 118
J Altura do acesso ao piso de carga 770
K Altura livre ao solo 210
L Espaço na zona dos joelhos no banco traseiro 289
M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1 483
M1 Largura ao nível dos cotovelos atrás 1 456
N Largura ao nível dos apoios de braços à frente 1 449
N1 Largura ao nível dos apoios de braços atrás 1 419

Dimensões (mm)
P Altura disponível à frente (teto normal / teto de abrir) 953 / 891

Q Altura disponível na segunda fila de bancos (teto normal / 
teto de abrir) 911 / 903

Y Largura na entrada superior da bagageira / Largura máximo 
na entrada da bagageira 902 / 1 091

Y1 Largura da entrada da bagageira ao nível do piso 1 034
Y2 Largura interior entre as cavas de rodas 1 066

Z1 Comprimento máximo de carga (do portão da bagageira ao 
banco traseiro rebatido) 1 889

Z2 Comprimento de carga atrás dos bancos 973
Z3 Altura sob os bancos traseiros 365



Serviços Renault, efeito serenidade

Contratos de manutenção Renault
Quer ganhar tempo e estar tranquilo? Opte pelos 

contratos de manutenção - My Revision ou Conforto.

Existem momentos e situações em que o seu Renault 

necessita de uma atenção especial: a revisão periódica, 

a reposição do nível dos líquidos, a verificação do 

desgaste das peças e, se necessário, a sua substituição, 

em conformidade com as recomendações do construtor.

100 % sereno:
 - A experiência técnica da rede Renault e a qualidade 

das peças de origem Renault.

 - Uma melhor valorização do seu veículo aquando da 

revenda. A manutenção do seu veículo a um preço 

controlado.

As Garantias

Circule sem preocupações
Beneficie de uma Garantia Construtor durante 5 anos 

ou 100 000 km: reparação gratuita incluindo peças e 

mão de obra, assistência 24/24 h em caso de avaria 

imobilizante com reparação no local ou reboque, uma 

garantia pintura durante 3 anos e quilometragem 

ilimitada e uma garantia anticorrosão durante 

12 anos com quilometragem ilimitada.

Contratos de Extensão de Garantia

Na Renault, a partir do momento da compra e um 

veículo novo ou usado responsabilizamo-nos por 

todas as reparações e pela substituição de peças 

mecânicas, elétricas e eletrónicas defeituosas. 

A extensão da garantia prolonga os benefícios da 

garantia do construtor. Para que a sua tranquilidade 

seja total.

Desloque-se sem preocupações:
 - O que primeiro ocorrer, sendo ilimitada a 

quilometragem nos dois primeiros anos.

 - O seu veículo será sempre assistido na melhor rede 

de especialistas.

 - Peças de origem em todas as intervenções.

 - Uma garantia até 5 anos e/ou 100 000 km.

Serviços conectados

Com o Renault R-LINK 2, reconhecido como o melhor 

sistema multimédia europeu*, os serviços também 

estão no interior do seu veículo. Inovadores e 

intuitivos, oferecem funções atualmente essenciais: 

mantenha-se ligado ao mundo exterior, beneficie 

dos sistemas de ajudas à condução que irão otimizar 

os seus percursos e dos alertas de segurança mais 

eficazes.

Facilite a sua vida:
 - Navegação: mapas pré-instalados no seu veículo 

com atualizações gratuitas durante três anos. 

Após este período, apenas terá de prolongar a sua 

subscrição a partir da R-LINK Store para transferir as 

atualizações.

 - Info trafic: visualize o estado do trânsito em tempo 

real.

 - Catálogo de aplicações: reinvente a cada momento a 

vida a vida a bordo, transferindo novas aplicações a 

partir da R-LINK Store, como Michelin, gestão do 

tempo de repouso, fluxo RSS, etc.

* Fonte : estudo SBD 2014.



A Rede RENAULT compromete-se a

 - Responder ao seu pedido na internet em menos de 12 horas.

 - Garantir o ensaio do veículo da gama à sua escolha, imediatamente ou no prazo máximo de uma semana.

 - Informá-lo sobre a evolução da sua encomenda até ao momento da entrega.

 - Restituir o seu veículo à hora e preço acordados, em intervenções de manutenção na oficina.

 - Assegurar o seu acordo para qualquer intervenção não prevista, sem o qual oferecemos essa intervenção.

 - Assegurar, para qualquer intervenção paga realizada nas nossas oficinas, a garantia de 1 ano para peças e mão-de-obra.

 - Recompensar a sua fidelidade oferecendo as vantagens preferenciais disponíveis no portal «MY Renault».









Renault recomienda
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