
acessórios

RENAULT
AUSTRAL

NOVO SUV

E-Tech full hybrid



O novo SUV Renault Austral exibe um estilo exclusivo. Ao escolher 
acessórios com a assinatura Renault, transforme-o num veículo 
diferente, que reflete a sua personalidade, as suas aspirações,  
e que se adaptará às suas aventuras.

Reforce
o seu estilo





design 
atlético

1. 6. degraus 
(77 11 949 751)

2. capas de retrovisores com efeito carbono  
(96 3H 189 37R) 

3. capas de retrovisores em dourado 
(96 3H 102 65R) 

4. capas de retrovisores em cinzento claro 
(96 3H 184 88R) 

5. capas de retrovisores em cinzento 
acetinado 
(96 3H 134 96R)
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design – exterior



Reforce ainda mais o look robusto do novo SUV Renault Austral, 
dotando-o dos degraus premium que, além de estéticos, facilitam 
o acesso aos acessórios instalados no tejadilho e protegem a 
carroçaria dos pequenos impactos do dia a dia. Para adicionar  
um toque de cor, os retrovisores exteriores podem ser dotados de 
capas com efeito carbono, dourado, nas cores cinzento claro ou 
cinzento acetinado.



estilo 
personalizado

1. pack de personalização exterior  
efeito carbono 
(77 11 948 181)

2. pack de personalização exterior  
cinzento claro 
(77 11 948 824) 

3. pack de personalização exterior  
cinzento acetinado 
(77 11 948 821)

4. pack de personalização exterior  
dourado 
(77 11 948 823)

design - packs de personalização
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Personalize o exterior do seu veículo com os pack de cor que revestem 
vários elementos* da face dianteira, a parte inferior do para-choques 
traseiro e as capas dos retrovisores. Escolha entre as quatro variantes 
com carácter distintivo: efeito carbono desportivo, dourado elegante, 
cinzento claro requintado ou cinzento acetinado distinto.

*consoante a versão.
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1. jante em liga leve de 20” daytona 
diamantada  
(40 30 014 93R) 

2. jante em liga leve de 17” maha  
(40 30 092 57R) 

3. jante em liga leve de 18” altao diamantada  
(40 30 075 67R) 

4. jante em liga leve de 19” komah 
diamantada  
(40 30 048 62R) 

5. porcas antirroubo e jante em liga leve de 
20” effie diamantada  
(82 01 724 183) (40 30 042 61R)

design - jantes

jantes 
gráficas

Reforce o seu estilo, com a gama de jantes desenhadas para o novo  
SUV Renault Austral. Adicione um toque desportivo com as jantes 
diamantadas de 18” altao, 19” komah, 20” effie ou daytona. Com as 
porcas de rodas antirroubo discretas e eficazes garantirá a segurança 
destas jantes.
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interior 
diferenciador

1. tapetes de habitáculo em têxtil premium 
e soleiras das portas com iluminação 
Renault 
(82 01 737 218 / 82 01 737 225)

2. tapetes de habitáculo em têxtil Esprit 
Alpine 
(82 01 737 220 / 82 01 737 227)

3. pedais Sport para versão com caixa de 
velocidades automática 
(46 53 187 79R) 
existem também para caixa de velocidades 
de comando manual 
(46 53 128 41R)

4. kit fumador 
(82 01 375 535)

design – interior
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Adicione um toque de requinte, graças aos acessórios interiores. 
As soleiras das portas com iluminação recebem-no de uma forma 
elegante, os tapetes de habitáculo topo de gama completam o 
acabamento interior, protegendo o habitáculo, e os pedais em 
alumínio reforçam o seu carácter desportivo.

4





Viva novas experiências com o novo SUV Renault Austral, abandonando 
os velhos trilhos sem renunciar ao conforto. Graças aos acessórios 
concebidos por medida, desfrute plenamente das suas viagens sejam 
quais forem as circunstâncias.

equipado  
para ir mais longe



transporte 
facilitado

1.2.3. barras de tejadilho de alumínio quickfix 
sobre barras longitudinais 
(73 82 081 02R) 
podem ser fixadas no tejadilho 
(73 82 027 36R)

1. porta-bicicletas expert Thule 1 bicicleta 
(77 11 780 147) 

2. porta-esquis snowpack Thule 6 pares de 
esquis 
(77 11 940 001) 

3. bagageira de tejadilho nouvelR 480 litros 
(77 11 948 972)

transporte - barras de tejadilho
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Transporte, com toda a segurança, as suas bicicletas ou esquis 
no tejadilho, graças às barras de tejadilho quickfix e a gama de 
acessórios de transporte. Uma viagem em família ou entre amigos? 
Toda a bagagem encontrará o seu lugar na bagageira de tejadilho 
Renault nouvelR, segura e com dispositivo de trancamento, e a 
capacidade de 380 litros, 480 litros ou 630 litros.
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múltiplos 
sistemas  
de reboque

1. pack gancho de reboque retrátil e elétrico 
(77 11 948 078) 

2. pack gancho de reboque pescoço de cisne 
(77 11 948 080)

3. pack gancho de reboque desmontável sem 
ferramenta 
(77 11 948 079)

4. porta-bicicletas easyfold 3 bicicletas no 
gancho de reboque 
(77 11 946 559)

transporte – sistemas de reboque
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Puxe facilmente um reboque ou transporte um porta-bicicletas na 
traseira do veículo, graças à nossa gama de ganchos de reboque. 
Descubra o gancho de reboque retrátil e 100% elétrico que se expande 
de modo totalmente automático, pressionando simplesmente um botão.  
Com a mesma manipulação, a rótula retrai-se em alguns segundos, sem 
ferramenta nem esforço, preservando o design do veículo. Os modelos 
pescoço de cisne e desmontáveis sem ferramenta, completam a gama 
de sistemas de reboque do novo SUV Renault Austral.
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1. mesa no apoio de cabeça com sistema  
multifunções 
(77 11 785 947) (77 11 785 944)

2. cabide para sistema multifunções 
(77 11 785 946) (77 11 785 944) 

3. carregador de smartphone por indução*  
(28 3D 886 32R)

4. geleira portátil 
(77 11 431 405) 

5. cadeira para criança Kidfix XP Grupo 2-3 
(77 11 940 745)

conforto - vida a bordo

interior 
organizado

Para arrumar os seus objetos e mantê-los ao alcance da mão, 
presenteie-se com o sistema multifunções no apoio de cabeça.  
Atrás, os passageiros poderão colocar os seus objetos sobre uma 
mesa ou pendurar um saco no gancho. Uma vez chegados ao destino, 
vista o casaco que continua impecável graças ao cabide fixado nas 
costas do banco. Por último, opte pelo carregador de smartphone 
por indução, sem cabo nem tomada, e mantenha o smartphone 
carregado ao longo de toda a viagem.
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*para caixa de velocidades de comando manual
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1. proteção de bagageira modulável easyflex  
(82 01 740 649) 

2. caixa fundo de bagageira e proteção 
exterior de bagageira em inox 
(82 01 740 406) (84 9P 563 99R)

3. tapetes de habitáculo em têxtil confort  
e soleiras de porta Renault 
(82 01 737 216 / 82 01 737 223)

4. tapetes de habitáculo em borracha  
e soleiras de porta Renault 
(82 01 740 402 / 82 01 744 279)

proteção

habitáculo 
protegido

Para proteger o habitáculo e a bagageira, escolha acessórios de proteção  
concebidos por medida: tapetes em têxtil confort, tapetes de borracha 
com rebordo elevado e caixa fundo de bagageira que lhe permitem  
partir à aventura sem se preocupar com chuva ou lama.  
Para mais modularidade, utilize a proteção de bagageira easyflex:  
antiderrapante e impermeável, desdobra-se até cobrir todo o espaço  
da bagageira, qualquer que seja a sua configuração. Por fim, a proteção 
exterior da bagageira protege a carroçaria de eventuais riscos durante  
o carregamento da bagagem.

4

2

3



1



1. grelha de separação  
(79 2B 992 66R) 

2. alarme perimétrico e volumétrico com 
módulo antielevação 
(82 01 736 726)

3. dashcam nextbase 322 GW 
(77 11 945 184)

4. correntes de neve premium grip 
(77 11 780 260 / 77 11 780 263)

segurança

garanta  
a segurança 
do seu veículo

Estacione o seu novo SUV Renault Austral com toda a serenidade,  
instalando um alarme que deteta as tentativas de abertura, de intrusão  
ou de movimento. No interior, divida a área da bagageira com uma grelha  
de separação concebida por medida para as viagens na companhia do  
seu cão. Se tiver de percorrer estradas com neve, equipe o seu novo  
SUV Renault Austral com correntes; as premium grip são fáceis de  
instalar graças a um sistema de montagem intuitivo. A câmara integrada  
daschcam, compacta e elegante, filma e grava as suas viagens.
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Lista de referências
equilibre techno iconic esprit Alpine motorização

design
exterior
77 11 948 822 pack de personalização exterior - carbono - -
77 11 948 824 pack de personalização exterior - cinzento claro - -
77 11 948 821 pack de personalização exterior - cinzento metalizado acetinado - -
77 11 948 823 pack de personalização exterior - dourado - - -
77 11 948 181 pack de personalização exterior - carbono - -
77 11 948 183 pack de personalização exterior - cinzento claro - -
77 11 948 180 pack de personalização exterior - cinzento metalizado acetinado - -
77 11 948 182 pack de personalização exterior - dourado - -
96 3H 189 37R capas de retrovisores exteriores - carbono
96 3H 102 65R capas de retrovisores exteriores - cinzento claro
96 3H 134 96R capas de retrovisores exteriores - cinzento metalizado acetinado
96 3H 184 88R capas de retrovisores exteriores - dourado -
77 11 949 751 degraus (7) (7) (7) (7) (7)

interior
82 01 731 140 soleiras de porta iluminadas Renault - -
82 01 733 101 soleiras de porta Renault - -
46 53 128 41R pedais desportivos para caixa de velocidades manual -
46 53 187 79R pedais desportivos para caixa de velocidades automática -
jantes
40 30 014 93R jante em liga leve de 20” daytona com acabamento em preto diamante - o(0) o(0)

40 30 042 61R jante em liga leve de 20” effie com acabamento em preto diamante - - -
40 30 048 62R jante em liga leve de 19” komah com acabamento em preto diamante - - -
40 30 075 67R jante em liga leve de 18” altao com acabamento em preto diamante - - -
40 30 092 57R jante em liga leve de 17” maha - - -
40 31 535 00R centro de jante Renault nouvel'R em preto e alumínio escovado
40 31 589 35R centro de jante Renault nouvel'R em cinzento
82 01 724 183 porcas de segurança para jantes em liga leve - pernos em preto
82 01 724 186 porcas de segurança para jantes em liga leve - pernos em preto
82 01 701 184 tampas de válvulas Alpine

conforto e proteção
tapetes de habitáculo
82 01 737 216 tapetes de habitáculo em têxtil confort o(1)

82 01 737 218 tapetes de habitáculo em têxtil premium o(1)

82 01 737 220 tapetes de habitáculo em têxtil premium - esprit Alpine o(1)

82 01 737 223 tapetes de habitáculo em têxtil confort o(2)

82 01 737 225 tapetes de habitáculo em têxtil premium o(2)

82 01 737 227 tapetes de habitáculo em têxtil premium - esprit Alpine o(2)

82 01 740 402 tapetes de habitáculo em borracha o(1)

82 01 744 279 tapetes de habitáculo em borracha o(2)

vida a bordo
77 11 431 405 geleira de 12 V-220 V
77 11 940 517 retrovisor de monitorização de crianças
82 01 375 535 kit para fumadores
77 11 785 944 suporte multifunções no apoio de cabeça
77 11 785 946 cabide com sistema multifunções
77 11 785 947 prateleira no apoio de cabeça (suporte vendido em separado)
77 11 785 945 gancho com sistema multifunções
arrumação da bagageira
82 01 740 406 caixa fundo de bagageira o(3)

82 01 740 649 proteção de bagageira modulável easyflex o(4)

77 11 422 533 rede de arrumação de bagageira - horizontal
77 11 227 502 rede de arrumação para bagageira - vertical
84 9P 563 99R proteção exterior de bagageira em aço inoxidável
79 2B 992 66R grelha de separação 
vidros
77 11 948 086 cortinas para-sol - kit completo
77 11 948 087 cortinas para-sol - vidros laterais traseiros
77 11 948 085 chuventos dianteiros
proteção da carroçaria
82 01 212 479 palas de rodas - dianteiras ou traseiras
63 8C 621 46R para-lamas dianteiros
63 8C 644 27R para-lamas traseiros



equilibre techno iconic esprit Alpine motorização
transporte
reboque
51 1D 287 28R gancho de reboque retrátil
24 1D 895 54R cablagem de 13 pinos para gancho de reboque retrátil
75 61 012 22R travessa para gancho de reboque desmontável sem ferramentas
51 19 938 76R kit de fixações para gancho de reboque desmontável sem ferramentas
75 61 051 93R travessa para gancho de reboque pescoço de cisne
51 19 982 76R kit de fixações para gancho de reboque pescoço de cisne

24 1D 829 78R cablagem de 13 pinos de reboque pescoço de cisne ou desmontável sem 
ferramenta

77 11 226 912 adaptador cablagem de reboque - 13/7 pinos
carga
73 82 027 36R barras de tejadilho em alumínio quickfix - -
73 82 081 02R barras de tejadilho de alumínio quickfix sobre barras longitudinais - o(5)

77 11 940 000 porta-esquis snowpack thule - 4 pares de esquis / 2 snowboards
77 11 940 001 porta-esquis snowpack thule - 6 pares de esquis

77 11 947 762 porta-bicicletas euroride thule - sobre gancho de reboque - 2 bicicletas  
(13 pinos)

77 11 430 092 porta-bicicletas euroride thule - sobre gancho de reboque - 3 bicicletas  
(13 pinos)

77 11 780 884 porta-bicicletas coach thule - sobre gancho de reboque - 2 bicicletas (13 pinos)
77 11 780 885 porta-bicicletas coach thule - sobre gancho de reboque - 3 bicicletas (13 pinos)

77 11 577 333 porta-bicicletas europower 915 - sobre gancho de reboque - 2 bicicletas 
elétricas (13 pinos)

77 11 946 559 porta-bicicletas easyFold - sobre gancho de reboque - 3 bicicletas (13 pinos)
77 11 780 147 porta-bicicletas expert nas barras de tejadilho - 1 bicicleta
77 11 578 086 bagageira de tejadilho modulável urban loader 300-500 l
77 11 948 971 bagageira de tejadilho Renault nouvel'R de 380 l
77 11 948 972 bagageira de tejadilho Renault nouvel'R de 480 l
77 11 948 973 bagageira de tejadilho Renault nouvel'R de 630 l

multimédia
telefone
77 11 784 774 suporte de smartphone amovível - fixação nos arejadores - magnético
77 11 940 323 suporte de smartphone na grelha de ventilação - magnético e indução
28 3D 886 32R carregador por indução para smartphones - - o (6)

segurança
segurança e sinalização
77 11 943 172 extintor seco de 1 kg com manómetro
96 68 000 64R fixação para extintor 
77 11 780 759 kit de segurança (colete refletor, triângulo, bolsa de primeiros socorros)
anti-intrusão e vigilância
77 11 945 184 câmara de bordo no tablier nextbase 322 GW com cartão SD de 32 GB
82 01 736 726 alarme perimétrico e volumétrico com anti-elevação
77 11 782 488 anti-roubo mecânico para tomada OBD
segurança das crianças
77 11 940 741 base para cadeirinha de bebé baby-Safe base i-Size
77 11 940 742 cadeira para criança baby Safe 2 i-Size para grupo 0+
77 11 940 743 cadeira para criança Dualfix i-Size - Nascimento / 4 anos
77 11 940 744 cadeira para criança Trifix i-Size - 15 meses / 4 anos
77 11 940 745 Cadeira para criança Kidfix XP - 4 anos / 12 anos
correntes de neve
77 11 578 474 correntes de neve automáticas polaire® standard de 9 mm - tamanho 105 -
77 11 780 260 correntes de neve automáticas premium grip - tamanho 130 -
77 11 780 263 correntes de neve premium grip - tamanho 120 - - -
77 11 940 856 correntes de neve polaire® steel grip - tamanho 130 - -
77 11 940 854 correntes de neve polaire® steel grip - tamanho 120 - - -
77 11 943 640 capas de neve polaire® steel sock - tamanho 126 - -
77 11 943 639 capas de neve polaire® steel sock - tamanho 122 - - -
- : incompatível ;   : compatível ; o : compatível com condições. (0) exclusivamente nas versões esprit Alpine. (1) exclusivamente compatível com as motorizações mildhybrid (2) exclusivamente compatível com as motorizações "mildhybrid advanced" e E-Tech.
(3) não compatível com a versão equilibre sem arrumação de bagageira. (4) compatível com duplo piso na posição alta. (5) compatível se a viatura tiver a opção barras longitudinais. (6) compatível unicamente com caixa de velocidades manual. (7) necessita 
averbamento junto do IMT.
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o SUV Renault AUSTRAL E-Tech full hybrid
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