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HIPPIE CAVIAR MOTEL, UM ABRIGO MÓVEL PARA OS AMANTES 
DE DESPORTO E DA NATUREZA 
 

• A Renault inicia um novo capítulo na sua visão "evasão da rotina” com o Hippie 
Caviar Motel 

• Este concept, construído em torno do novíssimo Renault Kangoo E-Tech Elétrico, é 
um abrigo móvel para aventureiros e aficionados de desporto, que adoram espaços 
ao ar livre 

• O concept totalmente elétrico, concebido com materiais reciclados, integra-se 
perfeitamente com o ambiente natural e será revelado no Salão IAA Transportation 
em Hanôver, a 19 de setembro  

 
 
 

No ano passado, a Renault apresentou o concept Hippie Caviar Hotel, baseado no Trafic, para 
responder ao crescente desejo de viajar e à oportunidade de contemplar a natureza em 
cenários idílicos, isto enquanto se desfruta do conforto e das comodidades de um hotel de 5 
estrelas. 
 
 
Com o objetivo de satisfazer esse mesmo anseio, em julho, chegou ao mercado o novíssimo 
Renault Trafic SpaceNomad. 



 
A Renault passa agora à segunda fase da estratégia de produto para o segmento dos 
automóveis de lazer, com o novo concept Hippie Caviar Motel. 
 
Este comercial ligeiro transformado, construído sobre a base do novo Kangoo L2 E-Tech Elétrico, 
é um abrigo itinerante, versátil e divertido, perfeito para os entusiastas da aventura e de 
desporto, que gostam de espaços ao ar livre e de muitas emoções 
 
O Hippie Caviar Motel tem uma autonomia de 285 km1 e leva apenas 30 minutos para a prolongar 
por mais 170 km1. 
 
Vários espaços de arrumação inteligentes permitem o transporte de equipamentos 
desportivos dentro e fora do automóvel. 
 
As barras de tejadilho permitem fixar esquis e ainda sobra espaço para um enorme tejadilho 
panorâmico, perfeito para apreciar as estrelas, sobretudo com o rebatimento do banco, que 
assim se transforma numa confortável cama para um ocupante. 
 
Este concept também está repleto de exemplos da estratégia da Renault para reduzir as 
emissões de carbono ao longo do ciclo de vida do automóvel - incluindo as prateleiras e o chão 
feitos de pneus e cortiça reciclados, bem como o próprio grupo motopropulsor totalmente 
elétrico. 
 
O Hippie Caviar Motel será, oficialmente, apresentado a 19 de setembro, no Salão IAA 
Transportation, em Hannover.  
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE A RENAULT  

Há mais de um século que a Renault concebe, fabrica e vende VCL que satisfazem as exigências dos clientes 
profissionais de todo o mundo. Express, Kangoo, Trafic e Master: automóveis icónicos que são reconhecidos em todos 
os países pelas formas inovadoras encontradas para melhorarem a vida quotidiana dos seus utilizadores. Como líder 
europeu há mais de uma década e em numerosos mercados (ICE e EV), a Renault Pro+ oferece soluções de mobilidade 
sustentável personalizadas e inteligentes através de uma combinação única de soluções, serviços e ofertas de 
financiamento que simplificam e impulsionam os negócios dos clientes profissionais. Reúne soluções digitais 
inovadoras com um painel de fabricantes de carroçarias aprovados e uma rede de especialistas em veículos 
comerciais localizados em mais de 600 centros Renault Pro+ em mais de 30 países. 

 
1: Dados a aguardar certificação  
 


