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faça o seu dia  
ser grande, 
todos os dias

altura 
elevada

novo MEDIA 
Evolution 
com tela de 8"

design SUV 
robusto

câmera 
traseira

espaço 
interior

O Novo Renault Kwid chegou totalmente renovado, robusto e pronto 
para entrar em ação no seu dia a dia. Com um novo design, altura 
elevada do solo, amplo espaço interno - inclusive para malas - e um 
ótimo desempenho, você se sente a bordo com muito estilo e atitude 
de um SUV. Ele também traz tecnologia, como a nova tela sensível ao 
toque de 8 polegadas e conectividade com o seu smartphone, informando, 
entretendo ou mantendo você no caminho certo para a aventura.



defina tendências

Disponível em várias cores atrativas, incluindo a nova cor Azul Iron, 
o Renault Kwid se destaca na multidão. O design biton com teto preto 
impressiona pela personalidade marcante por onde passa. A harmonia 
e o espaço do interior fazem com que você aproveite da melhor forma 
o seu percurso.



novo design ousado

O Renault Kwid - o SUV dos compactos - foi desenhado para chamar a 
atenção por onde passa. Com uma frente completamente nova, ângulo 
de ataque e altura do solo elevados, assinatura luminosa em LED, nova 
roda de liga leve diamantada e linhas marcantes por todo o veículo, o 
Renault Kwid está mais ousado do que nunca.
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1. luzes de circulação diurna em LED (DRL)
2. lanternas com assinatura em LED



1

2

Dentro do Novo Renault Kwid, a tecnologia foi projetada tendo você em 
mente. No centro está a nova tela sensível ao toque de 8 polegadas, 
garantindo que tudo esteja no lugar certo para mantê-lo informado e 
entretido. Conecte o seu smartphone com o Apple CarPlay® ou o Android 
Auto® para acessar os seus aplicativos favoritos. A conectividade 
dos controles de áudio e do telefone integrados ao volante o ajudam 
a controlar o volume e a atender ligações enquanto dirige. 

Apple CarPlay® é uma marca Apple Inc. Android Auto® é uma marca Google Inc. 

inteligente
e conectado

1. MEDIA Evolution 8" com espelhamento 
de smartphone Android Auto® e Apple 
CarPlay®

2. painel de instrumentos com mostradores 
em LED



espaço onde importa

Embora seja compacto por fora, o espaço do Novo Renault Kwid 
é generoso por dentro. Os bancos de trás têm espaço suficiente para os 
joelhos, para que mesmo passageiros adultos viajem com conforto. 
Os 290 litros do porta-malas se expandem ainda mais se você deitar o 
banco traseiro, sobrando espaço de armazenamento bem projetado na 
parte da frente. Inteligente, confortável e espaçoso.
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1. encosto do banco traseiro rebatível 1/1
2. volume do porta-malas de 290 L, expansível para 1.100 L



O Renault Kwid também é completo quando o tema é segurança. Os quatro 
airbags de série oferecem maior proteção. O sistema de monitoramento de 
pressão dos pneus (TPMS), o controle eletrônico de estabilidade (ESP) e os 
freios ABS ajudam a evitar problemas. O assistente de partida em rampa 
(HSA) mantém o veículo estático em inclinações, dando tempo para que 
você dê partida em segurança, sem ir para trás. A câmera traseira ajuda a 
estacionar o seu carro de modo seguro. Dirija de forma mais inteligente e 
segura, tanto na cidade quanto na estrada.

orientado  
para a segurança



assistente de partida em rampa
O assistente de partida em rampa (HSA) 
mantém o veículo estático em inclinações, 
dando tempo para que você dê partida em 
segurança, sem ir para trás. 

quatro airbags
Os quatro airbags de série oferecem maior 
proteção.

câmera traseira
Mostra na tela uma visão da parte traseira quando você engata a marcha à ré. As guias 
facilitam e protegem as suas manobras.

ESP
O ESP é um sistema eletrônico de controle que permite corrigir a trajetória de um automóvel, 
evitando que ele saia da estrada. Para dirigir com total segurança em todos os momentos.

ABS
O sistema de freio ABS evita o bloqueio das rodas durante a frenagem, facilitando o controle  
de trajetória.

sistemas inovadores  
de assistência

O Novo Renault Kwid está equipado com seis sistemas 
inovadores de assistência ao motorista. Focado na segurança, 
ele promete uma viagem totalmente segura.





cores

pintura biton

PB: pintura branca
PM: pintura metálica
Fotos meramente ilustrativas.
*Exclusivo para versões Intense e Outsider.

Pintura biton disponível apenas para a versão Intense.

Branco Glacier (PB)

Preto Nacré (base)

Vermelho Fogo - Preto Nacré Prata Étoile - Preto Nacré Azul Iron - Preto Nacré Branco Glacier - Preto Nacré

Azul Iron (PM)*

Vermelho Fogo (PM)

Prata Étoile (PM)

Zen Intense Outsider

acabamentos 

Calotas 14" Dark Antracite Calotas Flex Wheel 14" biton

rodas

Rodas de liga leve diamantadas 14" biton



interior gama

Android Auto® é uma marca Google Inc. Apple CarPlay® é uma marca Apple Inc.

design
• maçanetas externas na cor da 

carroceria
• retrovisores na cor preto brilhante
• calotas Flex Wheel 14" biton

conforto
• abertura interna elétrica e a 

distância do porta-malas via chave
• chave tipo canivete
 

tecnologia
• câmera de ré
• MEDIA Evolution 8" com 

espelhamento de smartphone 
Android Auto® e Apple CarPlay®

• funções Eco Coaching e Eco 
Scoring integradas ao multimídia

• comando satélite de áudio

segurança
• retrovisores elétricos

opcional
• rodas de liga leve diamantadas 14” 

biton
• pintura biton

design
• rodas de liga leve diamantadas 14" 

biton

design
• maçanetas externas e retrovisores 

na cor preta
• farol dupla parábola

conforto
• ar-condicionado
• vidros elétricos dianteiros
• indicador de temperatura externa
• abertura interna do porta-malas

tecnologia
• sistema Start & Stop
• computador de bordo
• painel de instrumentos com 

mostradores em LED
• indicador de troca de marcha
• rádio Continental 2DIN (Bluetooth®, 

USB, AUX) com 2 alto-falantes

segurança
• 4 airbags (2 frontais e 2 laterais)
• 2 Isofix
• direção elétrica
• desembaçador do vidro traseiro
• limpador do vidro traseiro
• freios ABS
• controle eletrônico de estabilidade 

(ESP)
• assistente de partida em rampa 

(HSA)
• monitoramento da pressão 

dos pneus (TPMS)
• luzes de circulação diurna em LED 

(DRL)

Intense (Zen+)

Outsider (Intense+)

Zen

Zen

Outsider

Intense



equipamentos
ZEN INTENSE OUTSIDER

Segurança e dirigibilidade
4 airbags (2 frontais e 2 laterais) •• •• ••
2 Isofix •• •• ••
Ajuste de altura dos cintos de segurança nos bancos dianteiros •• •• ••
Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança •• •• ••
Assistente de partida em rampa (HSA) •• •• ••
Cintos de segurança dianteiros e traseiros de 3 pontos •• •• ••
Controle eletrônico de estabilidade (ESP) •• •• ••
Desembaçador do vidro traseiro •• •• ••
Direção elétrica •• •• ••
Freios ABS •• •• ••
Limpador do vidro traseiro •• •• ••
Luzes de circulação diurna em LED (DRL) •• •• ••
Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) •• •• ••
Retrovisores elétricos - •• ••
Retrovisores externos com regulagem manual interna •• - -
Retrovisor interno dia/noite •• •• ••
Sistema CAR - travamento automático das portas a 6 km/h •• •• ••
Tecnologia
Câmera de ré - •• ••
Computador de bordo •• •• ••
Indicador de troca de marcha •• •• ••
MEDIA Evolution 8" com espelhamento de smartphone com Android Auto® e Apple CarPlay®, 
indicador de temperatura externa, funções Eco Coaching e Eco Scoring integradas ao 
multimídia e comando satélite de áudio

- •• ••

Painel de instrumentos com mostradores em LED •• •• ••
Rádio Continental 2DIN (Bluetooth®, USB, AUX) com dois alto-falantes •• - -
Sistema Start & Stop •• •• ••
Conforto
Abertura interna do porta-malas •• - -
Abertura interna elétrica e a distância do porta-malas via chave - •• ••
Apoios de cabeça traseiros com ajuste de altura •• •• ••
Ar-condicionado •• •• ••
Banco rebatível 1/1 •• •• ••
Chave tipo canivete - •• ••
Console central com porta-copos •• •• ••
Espelho de cortesia no lado do passageiro •• •• ••
Indicador de temperatura externa •• •• ••
Para-sol do motorista e do passageiro •• •• ••
Tacômetro •• •• ••
Tomadas de 12 V •• •• ••
Travas elétricas das portas •• •• ••
Vidros elétricos dianteiros •• •• ••
Design
Farol dupla parábola •• •• ••
Maçanetas externas e retrovisores na cor preta •• - -
Maçanetas externas na cor da carroceria - •• ••
Pintura biton - o -
Retrovisores na cor preto brilhante - •• ••
Rodas de aço de 14" •• - -
Calotas Flex Wheel 14" biton - •• -
Rodas de liga leve 14" diamantadas - o ••

Android Auto® é uma marca Google Inc. Apple CarPlay® é uma marca Apple Inc.

motorização

• • = série | o = opcional | - = não disponível

ZEN INTENSE OUTSIDER
Arquitetura carroceria monobloco, monovolume, 5 passageiros, 4 portas

Motor quatro tempos, três cilindros em linha, 12 válvulas, injeção multiponto, bicombustível (etanol e/ou gasolina) 
e refrigeração por circuito de água sob pressão

Potência máxima (ABNT) 71 cv @ 5.500 rpm (etanol)/68 cv @ 5.500 rpm (gasolina)
Torque máximo (ABNT) 10,0 kgfm @ 4.250 (etanol)/9,4 kgfm @ 4.250 (gasolina)
Câmbio manual 5 velocidades
Relação de marchas [modo manual (M)] 1ª 3,769:1
 2ª 2,048:1
 3ª 1,290:1
 4ª 0,949:1
 5ª 0,791:1
 Ré 3,090:1 
 Diferencial 4,214:1
Tração dianteira
Cilindrada 999 cm³
Taxa de compressão 11,5:1
Direção direção elétrica, diâmetro de giro de 10 m 
Suspensão dianteira tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais
Suspensão traseira suspensão traseira composta por eixo rígido, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais
Freios sistema ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores
Pneus/rodas 165/70 R14 165/70 R14 165/70 R14 de liga leve
Peso em ordem de marcha 818 kg 820 kg 825 kg
Aceleração 0 - 100 km/h 13,2 s (etanol)/13,5 s (gasolina)
Consumo Inmetro
Cidade etanol/gasolina (km/l) 10,8/15,3
Estrada etanol/gasolina (km/l) 11,0/15,7
Dimensões
Volume porta-malas 290 litros
Tanque 38 litros
Entre-eixos 2.423 mm
Comprimento 3.680 mm
Largura (sem retrovisores) 1.579 mm
Altura 1.479 mm (sem barras de teto)
Altura livre do solo 185 mm
Ângulo de entrada 24,1°
Ângulo de saída 41,7°



acessórios 3. Rodas Dynamic 14". Produzidas 
em liga leve de alumínio de alto 
desempenho e resistência, 
acrescentam mais design, 
dinamismo e ousadia ao visual, 
deixando o veículo com a sua cara.  

4. Rodas Abrolhos 14". Fabricadas 
em liga de alumínio, apresentam 
grande robustez e confiabilidade. 
Com design exclusivo 
proporcionam identidade ao 
veículo, além de alívio de peso e 
maior performance.

5. Friso de porta. Fabricados em 
plástico resistente, os frisos 
protegem a lateral do veículo 
e valorizam ainda mais o design 
do Novo Renault Kwid.

6. Moldura lanterna traseira. 
Desenhada para dar maior 
destaque e proteção às lanternas 
do seu veículo. 

1. Aerofólio. Adicione um toque 
de esportividade e elegância ao 
seu Novo Renault Kwid.

2. Rodas Star 14". Além de 
acrescentarem mais elegância ao 
visual do seu veículo, essas rodas 
têm grande desempenho, um 
desenho único e são fabricadas em 
liga leve, um material de altíssima 
qualidade.
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dimensões

Estamos sempre ao seu lado para facilitar a sua 
vida e para que você poupe tempo na manutenção 
do seu Renault: orçamentos e consultas online, 
pacotes, contratos de manutenção, seguro e 
assistência, programa My Renault personalizado... 
Aproveite as nossas soluções simples, rápidas 
e adaptadas às suas necessidades.

os primeiros passos
Encontre todas as informações necessárias em:
• nossos sites – ofertas de produtos/serviços/
financiamento, consultas de teste e outros;
• nossa rede – reuniões com as nossas equipes de 
vendas e técnicas.

Renault Care Service, 100% de cobertura 
Prepare-se para o imprevisto com os nossos 
seguros, garantias estendidas e assistência 
da Renault, que estão sempre à sua disposição.

My Renault, um parceiro diário 
Aproveite um espaço online personalizado, 
que inclui dicas, ofertas, vantagens exclusivas, 
um lembrete do programa de manutenção e os seus 
próximos compromissos.

Renault Care Service, manutenção sem preocupações 
Os pacotes ou contratos de manutenção da Renault 
Care Service proporcionam uma oferta completa, 
moldada de acordo com as suas necessidades.

acessórios, o seu Renault feito sob medida 
Encontre na nossa linha de acessórios tudo de que 
necessita para deixar o seu veículo ainda mais 
atrativo, prático, confortável e personalizado.
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Renault Care Service


