
Renault CLIO



Encontrar-se com o Renault Clio em cada manhã é viver uma nova 

etapa no jogo da sedução. As curvas sensuais distinguem-no dos 

outros e a nova assinatura luminosa* tornam-no mais fascinante do 

que nunca. Nenhum outro da sua categoria tem uma personalidade 

assim. Molde o Clio à medida dos seus desejos… Com o Clio,  

cada dia é uma experiência intensa.

* Consoante o nível de equipamento.

Cada vez mais 
irresistível







Fascinante e sedutor, o Renault Clio segue o seu próprio 

caminho e impõe-se pelo seu olhar moderno e distintivo.  

A nova assinatura luminosa LED Pure Vision*, em forma de "C",  

é imediatamente reconhecida. Um requinte precioso!  

Visto de perfil, as jantes em liga leve* reforçam o dinamismo 

da sua silhueta. Para o Clio, cada detalhe conta.

* Consoante o nível de equipamento. 

Fascínio dia após dia



Imagem não contractual.



Desejo de qualidade
Também a bordo, o Renault Clio cuida da paixão. Portas  

com acabamentos perfeitos, materiais requintados nos bancos 

e volante em couro* transformam a atmosfera do seu novo 

habitáculo. Todas as tecnologias centralizadas no ecrã R-LINK 

Evolution** do sistema multimédia estão acessíveis com 

um simples gesto ou por comando de voz. Com o Android 

AutoTM*** obtenha facilmente acesso às aplicações do seu 

smartphone compatíveis com a condução através do ecrã 

do R-LINK Evolution. 

* Couro de origem bovina, mais resistente, respirante e mais macio e suave 

ao toque. Consoante o nível de equipamento. 

** Consoante o nível de equipamento. 

*** Consoante o país.





Um carro com um look desportivo totalmente equipado para 

sensações intensas. Com assinatura exclusiva da Renault Sport,  

o Clio GT Line vem com bancos desportivos, pedais em 

alumínio, volante em couro* e jantes em liga leve de 16” GT Line.  

Deixe-se levar pela nova assinatura luminosa Full LED, com os faróis 

diurnos dianteiros em forma de “C” e as luzes traseiras em LED**.  

Liberte-se de preocupações com o Easy Park Assist*** (estacionamento 

mãos-livres) e a câmara de marcha-atrás***.

* Couro de origem bovina, mais resistente, respirante e mais macio e suave ao toque.

** Assinatura luminosa traseira não está disponível para o Clio Sport Tourer.

*** Disponível em opção.

Renault CLIO GT LINE, 
um desportivo na 
cidade





Chromo zone  Cores do Clio

Atelier creativo  Harmonias interiores

Equipamentos e opções  Lista completa



Chromo zone

TE: pintura metalizada

TEE: pintura metalizada especial

OV: pintura opaca

Fotos não contratuais

( ) ( ) ( )

Azul Iron (TE)
Apenas disponível para Clio GT Line

Preto Estrela (TE) Vermelho Intense (TEE)

Apenas disponível para Clio Zen e Clio Limited Apenas disponível para Clio Zen e Clio Limited



Equipamentos

 ABS com repartidor eletrónico de travagem  

e assistência à travagem de urgência (AFU) 

 Airbags frontais e laterais, de condutor  

e passageiro 

 Alerta de esquecimento do cinto de segurança 

 Ar condicionado manual 

 Banco do condutor regulável em altura 

 Banco traseiro rebatível em 1/3-2/3

 Controlo eletrónico de estabilidade (ESP) 

 Elevadores elétricos de vidros dianteiros 

 Fixação ISOFIX nos 2 bancos laterais traseiros, 

compatíveis com i-Size 

 Kit de enchimento e reparação de pneus 

 Regulador e limitador de velocidade 

 Retrovisores exteriores elétricos e rebatíveis 

manualmente, com função desembaciamento 

 Sistema de ajuda ao arranque em subida 

 Sistema de controlo da pressão dos pneus

 Cartão Renault telecomando de acesso e 

arranque

 Volante regulável em altura e em 

profundidade

Design exterior

 Barras de tejadilho longitudinais  

(apenas Clio Sport Tourer) 

 Embelezadores de roda de 15”

 Faróis diurnos com tecnologia LED 

Design interior

 Painel de bordo preto 

 Estofos em tecido 

Opções

 Jantes em liga leve de 16”

 Pack R&Go (sistema de navegação  

R&Go + rádio + suporte para telefone) 

 Pack Media Nav (sistema de navegação  

Media Nav Evolution 2.1, ecrã táctil de 7”, 

rádio, navegação, Bluetooth®, entradas 

frontais USB e ligação analógica + cartografia 

Portugal) 

 Pintura metalizada 

 Pneu sobressalente

 Rede de retenção de bagagens  

(apenas Clio Sport Tourer)

ZEN

Atelier criativo

Embelezador de roda 15”



Equipamentos

 Banco do passageiro fixo, rebatível para a 

posição de mesa (apenas Clio Sport Tourer)

 Limpa vidros dianteiro com velocidade 

variável e 5 posições de cadência

 Modo ECO

 Sistema multimédia Media Nav Evolution 2.1,  

ecrã tátil de 7”, navegação, rádio MP3, áudio 

streaming, Bluetooth®, entradas frontais USB 

e ligação analógica + cartografia Portugal

Design exterior

 Badge Limited 

 Faróis de nevoeiro

 Frisos cromados nas janelas, nas proteções 

laterais das portas e na banda superior da 

grelha dianteira 

 Jantes em liga leve de 16” Limited

 Vidros traseiros sobreescurecidos

Design interior

 Assinatura Limited na soleira da porta

 Estofos em tecido Limited

 Volante e punho da alavanca de velocidades 

em couro*

Opções

 Full LED (implica Pack Clim Auto)

 Pack Clim Auto (ar condicionado automático +  

sensores de chuva e luminosidade)

 Pack Easy (elevadores eléctricos dos vidros 

dianteiros com função impulsional no lado do 

condutor + vidros traseiros eléctricos + cartão 

Renault mãos-livres)

 Pack R-LINK (sistema multimédia R-LINK 

Evolution 2.2, tablet multimédia ecrã tátil de  

7”, comando vocal, rádio, navegação 

TomTom®, áudio-streaming, Bluetooth®, 

entradas frontais USB e jack + cartografia 

Europa) - implica Pack Clim Auto

 Pintura metalizada

 Pneu sobressalente

 Rede de retenção de bagagens  

(apenas Clio Sport Tourer)

 Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro

 Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro 

com câmara de marcha-atrás

 Tecto em vidro fixo (apenas Clio)

* Couro de origem bovina.

LIMITED (ZEN+)

Jantes em liga leve de 16” Limited

Atelier criativo



GT LINE (LIMITED+)

Equipamentos

 Ar condicionado automático

 Banco do passageiro fixo

 Cartão Renault mãos-livres

 Elevadores elétricos dos vidros dianteiros e 

traseiros, com função impulsional no vidro do 

lado do condutor

 Retrovisores exteriores com rebatimento 

elétrico

 Sensores de chuva e de luminosidade

 Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro

Design exterior

 Assinatura GT Line (assinatura exclusiva 

Renault Sport na soleira da porta +  

badge traseiro GT Line, sem friso cromado) 

 Decoração exterior GT Line (capa dos 

retrovisores e frisos nas portas em dark 

metal + DRL exclusivos Sport range + friso 

no portão traseiro (implica sistema de ajuda 

ao estacionamento dianteiro com câmara 

de marcha-atrás) + pára-choques dianteiro e 

traseiro GT + saída de escape em cromado)

 Full LED Pure Vision

 Jantes em liga leve de 16” GT Line em  

dark metal

 Luzes traseiras LED com assinatura luminosa 

(apenas Clio)

Design interior

 Estofos tecido GT Line 

 Decoração interior GT Line (homepage GT 

Line (implica R-LINK) + pedais em alumínio + 

volante em couro* GT Line + frisos nas portas 

e contorno dos altifalantes) 

Opções

 Câmara de marcha-atrás

 Easy Park Assist (implica sistema de ajuda ao 

estacionamento lateral)

 Jantes em liga leve 17”

 Pack Conforto (banco passageiro regulável  

em altura + iluminação espelhos interiores +  

retrovisor interior electrocromático) 

(apenas Clio)

 Pack Conforto II (iluminação espelhos 

interiores + retrovisor interior 

electrocromático) (apenas Clio Sport Tourer) 

 Pack R-LINK (sistema multimédia R-LINK 

Evolution 2.2, tablet multimédia ecrã tátil 

de 7”, comando vocal, rádio, navegação 

TomTom®, áudio-streaming, Bluetooth®, 

entradas frontais USB e jack + cartografia 

Europa)

 Pintura metalizada 

 Pneu sobressalente

 Rede de retenção de bagagens  

(apenas Clio Sport Tourer) 

 Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro 

com câmara de marcha-atrás

 Sistema de ajuda ao estacionamento lateral 

(implica Easy Park Assist)

* Couro de origem bovina.

Jantes em liga leve de 16” GT Line



Equipamentos e opções
ZEN LIMITED GT LINE

SEGURANÇA
ABS com sistema de assistência à travagem de urgência (AFU)

Regulador e limitador de velocidade 

Sistema de ajuda ao arranque em subida

Controlo eletrónico de estabilidade (ESP) e sistema antiderrapagem (ASR)

Alerta de esquecimento do cinto de segurança

Airbags frontais e laterais do condutor e passageiro (desconectáveis)

Sistema de fixação ISOFIX nos 2 bancos laterais traseiros

Kit de enchimento e reparação dos pneus

Pneu sobressalente ¤ ¤ ¤

Trancamento automático das portas

Sistema de controlo da pressão dos pneus

CONDUÇÃO
Computador de bordo

Direcção assistida eléctrica com assistência variável

Modo ECO -

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro - ¤

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro e câmara de marcha-atrás - ¤ ¤

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro/dianteiro e câmara de marcha atrás - - ¤

Easy Park Assist (inclui sistema de ajuda ao estacionamento traseiro/dianteiro e câmara de marcha atrás) - implica sistema de ajuda ao estacionamento lateral - - ¤

Sistema de ajuda ao estacionamento lateral - implica Easy Park Assist - - ¤

CONFORTO
Ar condicionado manual -

Ar condicionado automático - Pack Clim Auto
Cartão Renault mãos-livres - Pack Easy
Cartão Renault telecomando -

Elevadores elétricos dos vidros dianteiros

Elevadores elétricos dos vidros dianteiros com função impulsional no lado do condutor - Pack Easy
Elevadores manuais dos vidros traseiros -

Elevadores elétricos dos vidros traseiros - Pack Easy

Iluminação de espelhos interiores - -
Pack Conforto /  
Pack Conforto II

Limpa vidros dianteiro com velocidade variável e 5 posições de cadência -

Retrovisores exteriores rebatíveis electricamente - -

Retrovisores eléctricos com função desembaciamento

Retrovisor interior electrocromático - -
Pack Conforto /  
Pack Conforto II

Sensores de chuva e luminosidade - Pack Clim Auto

MULTIMÉDIA
Media Nav Evolution (sistema multimédia Media Nav Evolution 2.1 com ecrã táctil de 7”, navegação, rádio MP3, áudio streaming, Bluetooth®, entradas frontais USB e 
cartografia Portugal)

Pack Media Nav

R-LINK Evolution (sistema multimédia Renault R-LINK Evolution 2.2 com ecrã táctil 7”, comando de voz, navegação TomTom®, Bluetooth®, R-Sound, entradas USB e 
Jack e cartografia Europa)

- Pack R-LINK Pack R-LINK

Sistema R&Go (sistema multimédia R&Go com comando satélite no volante, 2 portas USB, Bluetooth®, suporte para telemóvel e app R&Go) Pack R&Go - -

HABITÁCULO
Banco de condutor regulável em altura

Banco do passageiro fixo -  (apenas Clio)

Banco do passageiro fixo, rebatível para a posição de mesa -  (apenas Clio Sport Tourer) -

Banco do passageiro regulável em altura - -
Pack Conforto /  
Pack Conforto II

Banco traseiro rebatível nas configurações 1/3-2/3

Rede de retenção de bagagens ¤  (apenas Clio Sport Tourer) ¤  (apenas Clio Sport Tourer) ¤  (apenas Clio Sport Tourer)

Volante regulável em altura e em profundidade



ZEN LIMITED GT LINE

DESIGN EXTERIOR
Barras de tejadilho longitudinais  (apenas Clio Sport Tourer)  (apenas Clio Sport Tourer)  (apenas Clio Sport Tourer)

Decoração exterior GT Line (capa dos retrovisores e frisos nas portas em dark metal + DRL exclusivos Sport range + friso no portão traseiro (implica sistema de ajuda 
ao estacionamento dianteiro com câmara de marcha-atrás) + pára-choques dianteiro e traseiro GT + saída de escape em cromado) 

- -

Faróis de nevoeiro - -

Faróis diurnos com LED

Faróis Full LED Pure Vision com assinatura luminosa dianteira (implica Pack Clim Auto) - ¤  (apenas Clio)

Friso das janelas em cromado - -

Embelezadores de roda de 15” - -

Jantes em liga leve de 16” ¤ - -

Jantes em liga leve de 16” GT Line - -

Jantes em liga leve de 16” Limited - -

Jantes em liga leve de 17” GT Line - - ¤

Luzes traseiras com assinatura luminosa em LED (implica Pack Clim Auto) - ¤  (apenas Clio)

Tecto em vidro fixo - ¤  (apenas Clio) -

Vidros traseiros sobreescurecidos -

DESIGN INTERIOR
Decoração interior GT Line (bancos especificos com estofos em tecido/TEP GT Line + homepage GT Line (implica R-LINK) + pedais em alumínio + volante em couro* 
GT Line + frisos nas portas e contorno dos altifalantes)

- -

Estofos em tecido - -

Estofos em tecido específicos Limited - -

Estofos em tecido/TEP GT Line - -

Harmonia carbono escuro

Pedais em alumínio - -

Volante e punho da alavanca de velocidades em couro* -

PACKS
Pack Clim Auto (Ar condicionado automático + Sensores de chuva e luminosidade) - ¤ -

Pack Conforto (Banco do passageiro regulável em altura + Iluminação de espelhos interiores + Retrovisor interior electrocromático) - - ¤  (apenas Clio)

Pack Conforto II (Iluminação de espelhos interiores + Retrovisor interior electrocromático) - - ¤  (apenas Clio Sport Tourer)

Pack Easy (Elevadores elétricos dos vidros dianteiros com função impulsional no lado do condutor + Elevadores elétricos dos vidros traseiros + Cartão Renault  
mãos-livres)

- ¤ -

Pack Media Nav (Sistema multimédia Media Nav Evolution 2.1 com ecrã táctil de 7”, navegação, rádio MP3, áudio streaming, Bluetooth®, entradas frontais USB e 
cartografia Portugal)

¤

Pack R&Go (Sistema multimédia R&Go com comando satélite no volante, 2 portas USB, Bluetooth®, suporte para telemóvel e app R&Go) ¤ - -

Pack R-LINK (Sistema multimédia Renault R-LINK Evolution 2.2 com ecrã táctil 7”, comando de voz, navegação TomTom®, Bluetooth®, R-Sound, entradas USB e Jack e 
cartografia Europa)

- ¤ ¤

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



Serviços Renault, efeito serenidade

Contratos de manutenção Renault 
Gostaria de poupar tempo e libertar o espírito  

de preocupações? Opte pelos contratos de manutenção –  

My Revision ou Conforto.

Há datas e alturas em que o seu Renault precisa de uma atenção 

especial: quando chega a altura de fazer a revisão periódica, 

a reposição ao nível dos líquidos, a verificação das peças de 

desgaste e a sua substituição, se necessário, de acordo 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. 

Contratos de Extensão de Garantia 
Na Renault, no período que se segue à compra do seu veículo 

novo ou usado, assumimos o custo de todas as reparações 

e a substituição das peças mecânicas, elétricas e eletrónicas 

que se apresentem com defeito, até um limite de 60 meses ou 

100 000 km. No entanto, poderá prolongar esta garantia até 

200 000 km. A extensão de garantia prolonga as vantagens da 

garantia do construtor. Ganhe ainda mais serenidade.

Circule sem contar dias ou quilómetros: 
Circule com a máxima confiança. Beneficie de uma Garantia 

Construtor até 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, 

uma Garantia Anticorrosão durante 12 anos e quilometragem 

ilimitada.

 - O seu veículo será sempre assistido na melhor rede de 

especialistas. 

 - Peças de origem em todas as intervenções. 

Serviços conectados 
Com o Renault R-LINK Evolution, 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 de sistemas de ajuda à condução que irão otimizar os 

seus percursos e dos mais eficientes alertas de segurança. 

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

atualizações gratuitas durante os 3 primeiros anos. Se 

pretender prolongar a sua assinatura nos meses seguintes, 

nada mais simples. Basta fazer uma transferência online a 

partir da R-LINK Store. 

 - Info trafic: visualize as condições do trânsito no seu percurso 

em tempo real. 

 - Catálogo de aplicações: invente a cada instante a vida 

a bordo, transferindo a partir da R-LINK Store novas 

aplicações, como R-Sound Effect, gestão do tempo de 

repouso, fluxo RSS, etc. 

* Fonte: estudo SBD 2014.





Seduction never ends
Renault CLIO 



 



Prolongue a experiência Renault Clio
em www.renault.pt

Tudo fi zemos 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 modifi cações nas especifi cações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modifi cações 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 Renault. 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.

  Crédito fotos: A. Bernier, S. Jahn – Impresso na UE – Janeiro 2019.
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Renault recomienda


