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Design exterior  

Design interior

P.04  

O tempo pertence-lhe

Irresistivelmente sedutor, o design do Novo CLIO

aguarda apenas o seu toque pessoal para redobrar de

estilo. A gama de acessórios proposta, que combina na

perfeição elegância e carácter desportivo, é a sua chave

para construir um universo exterior e interior à sua

imagem. Seja o seu próprio designer e destaque-se,

atraindo todos os olhares.
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2.

O requinte 
que se vê

1. Antena shark (82 01 721 305)

2. Capas de espelhos retrovisores cromadas (82 01 547 579)

3. Iluminação de boas-vindas na parte inferior da carroçaria 

(82 01 722 932)

Dê mais requinte ao seu Novo CLIO, dotando-o de

uma iluminação de boas-vindas que emerge, de

forma subtil, da parte inferior da carroçaria. Graças

a esta iluminação, nunca mais se sentirá perdido

num parque de estacionamento mal iluminado. Ao

aproximar-se do veículo, poderá identificá-lo

facilmente graças à ativação automática da

iluminação LED sob a carroçaria e dos médios.

Ainda mais distinto, com as novas capas cromadas

dos retrovisores e a antena shark com um estilo

definitivamente dinâmico o Novo CLIO ganhará em

elegância e reforçará o seu carácter único.

Design exterior
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1. Pedais Sport – caixa velocidades de comando manual (82 01 720 786)

2. Soleiras de porta CLIO com iluminação (77 11 785 790)

Ambiente exclusivo

Aumente a emoção, cultivando o estilo a bordo do

Novo CLIO. Beneficie dos pedais com acabamento

inox e reforce, assim, o carácter dinâmico do

ambiente a bordo. Viva uma experiência ainda mais

exclusiva graças às soleiras de porta CLIO com

iluminação. Logo à entrada do posto de condução,

imergem-no no universo high-tech do Novo CLIO,

protegendo as suas embaladeiras.

Design interior





O sentido da perfeição

Uma seleção completa de equipamentos e acessórios

Renault estão à sua disposição para fazer do Novo CLIO

um modelo à altura das suas exigências: aliar elegância à

funcionalidade, conjugar simplicidade com espírito

prático, proteger o habitáculo do seu automóvel e

preservar a sua serenidade no dia a dia…

Transporte  

Proteção

Vida a bordo / Segurança

P.10
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1. Cúmplices dos seus 
desejos

1. Barras de tejadilho em alumínio Quickfix (82 01 720 047)

2. Porta-esquis - 4 pares/2 snowboards (77 11 940 000)

3. Bagageira de tejadilho rígida Renault  380l (77 11 785 585)

Passe menos tempo a carregar o seu automóvel

para desfrutar mais depressa dos seus tempos

livres. É a nossa filosofia na Renault e prova disso é

o sistema QuickFix das barras de tejadilho que se

montam num piscar de olhos. Fixe uma bagageira

de tejadilho com a mesma facilidade de um porta-

esquis. Com as nossas normas de segurança e de

resistência superiores às exigências oficiais, partirá

de espírito tranquilo e chegará serenamente ao seu

destino.

Transporte
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1. Gancho de reboque retrátil 

2. Gancho de reboque pescoço de cisne 

(ver página referências gancho de reboque)

Equipamentos para 
os tempos livres

Permite rebocar ou transportar com a máxima

segurança qualquer material, quer seja um reboque,

barco, caravana, equipamento profissional…

De origem Renault, garante uma perfeita

compatibilidade com o veículo e evita ricos de

deformação da carroçaria. Tudo tão fácil, que só lhe

resta aproveitar!

Transporte
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1. Peliculas de proteção da carroçaria – Pack completo (77 11 940 325)

2. Proteção exterior da bagageira (82 01 716 234)

3. Tapetes de habitáculo têxtil Premium (82 01 711 351)

4. Proteção de bagageira EasyFlex (82 01 714 260)

Instinto protetor
Novo CLIO, um citadino à prova do seu quotidiano.

Para o preservar melhor e manter o seu brilho dia

após dia, está disponível uma gama completa de

equipamentos dedicados: proteção exterior da

bagageira cromada para proteger a traseira durante

o carregamento, proteção interior da bagageira

impermeável e modulável para transportar os seus

objetos mais volumosos e sujos, elegantes tapetes

em material têxtil para a frente, fixos com molas de

segurança para uma retenção perfeita... E, para os

clientes mais exigentes, a Renault concebeu

películas de proteção que se colocam num instante

em cada elemento da carroçaria, desde os para-

choques dianteiro e traseiro até às arestas das

portas.

Proteção

1.

3.2.
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2. 3.

1. Apoio de braço dianteiro (82 01 714 258)

2. Cabide para sistema multifunções (77 11 785 946)

3. Capa de banco em pele sintética E2/E3 (82 01 723 989)

4. Carregador de smartphone por indução* (82 01 720 498)

A arte de bem viajar

São propostos numerosos equipamentos tão

elegantes como funcionais para tornar as suas

deslocações ainda mais agradáveis. Exemplo disso

são estas capas de banco exclusivas, este

carregador por indução* integrado no design e que,

sem fios, poderá carregar a bateria do seu

smartphone, ou ainda este apoio de braço central

onde pode pousar o braço e, desta forma, dar ainda

mais conforto à sua condução. Beneficie igualmente

de uma ampla seleção de acessórios para arrumar

todas os seus objetos pessoais ou pendurar uma

peça de roupa para evitar que fique com vincos

inestéticos.

Vida a bordo

1.

*Verificar se o seu smartphone possuí esta funcionalidade.
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4.

1. Grelha de separação (82 01 723 243)

2. Alarme (82 01 719 566)

3. Cadeira para criança Trifix I-Size (77 11 940 744)

4. Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro e traseiro 

(82 01 726 615) e (82 01 723 598 )

Preservar a sua 
serenidade
Com o Novo CLIO, a máxima prioridade é a sua

tranquilidade e a dos seus passageiros. Opte por

este sistema de alarme anti-intrusão e antirroubo,

que o avisa de qualquer tentativa de efração ou

movimento imprevisto. Facilite as suas manobras

graças ao sistema de ajuda ao estacionamento, que

deteta os obstáculos situados perto do seu veículo

e assinala a sua presença com um bip sonoro.

Privilegie a segurança e o conforto com esta cadeira

para criança Trifix I-Size, que se instala facilmente

graças ao sistema de fixação Isofix. Oferece três

posições diferentes e um apoio de cabeça ajustável.

E para proteger o que faz parte do seu pequeno

mundo, está disponível uma grelha de separação

que lhe permite isolar o habitáculo da bagageira e

transportar o seu animal de estimação, com toda a

serenidade.

Segurança

3.

2.
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Lista de referências

DESIGN BAGAGEIRA

EXTERIOR 8201717763 Tapete de bagageira -

8201547579 Capas de espelhos retrovisores - cromadas pág. 4 8201714261 Caixa fundo de bagageira reversível -

8201722932 Iluminação de boas-vindas na parte inferior da carroçaria pág. 4 8201714260 Proteção de bagageira EasyFlex pág. 13

8201721305 Antena shark pág. 4 8201723243 Grelha de separação pág. 18

INTERIOR 8201585488 Organizador de bagageira amovível -

7711940381 Soleiras de porta - Clio 7711227501 Rede de arrumação - Horizontal -

7711785790 Soleiras de porta com iluminação - Clio pág. 7 7711227502 Rede de arrumação - Vertical -

8201716234 Proteção exterior da bagageira pág. 13 VIDROS

8201720786 Pedais Sport - Caixa de velocidades de comando manual pág. 7 7711940382 Cortinas para-sol - Pack completo (vidros traseiros e óculo traseiro) -

8201720785 Pedais Sport - Caixa de velocidades automática - 7711940383 Cortinas para-sol - Vidros traseiros -

JANTES 8201722631 Chuventos - Dianteiros -

403008062R Jantes em liga leve Philia de 16” - Prateadas - PROTEÇÃO CARROÇARIA

403000324R Jantes em liga leve Vivastella de 17” - Cinzento diamantado - 7711940325 Películas de proteção de carroçaria - Pack completo pág. 13

403007131R Jantes em liga leve R.S.Line de 17” - 7711940326 Película de proteção - Para-choques dianteiro - ângulos e centro -

403152085R Embelezadores Renault - Preto - 7711940327 Película de proteção - Arestas de portas dianteiras e traseiras -

403150709R Embelezadores Renault - Cinzento Erbé - 7711940328 Película de proteção - Soleiras de portas dianteiras e traseiras -

8201711806 Tampas de válvula - R.S. - 7711940329 Película de proteção - Soleira da bagageira -

8201724187 Porcas de segurança - jantes em liga leve - (4 parafusos) - 7711940330 Película de proteção - Para-choques traseiro - ângulos -

8201716643 Porcas de segurança - jantes em liga leve  (4 parafusos) - R.S. - 8201212479 Palas de roda - Dianteira ou traseira -

CONFORTO E PROTEÇÃO 7711574925
Clean Box (3 produtos de limpeza, 1 produto de lustragem e 2 panos de 
microfibras)

-

TAPETES TRANSPORTE

8201711351 Tapete de habitáculo têxtil Premium pág. 13 GANCHO DE REBOQUE PARA VEÍCULOS COM E SEM PRÉ-INSTALAÇÃO (páginas seguintes)

8201711349 Tapete de habitáculo têxtil Confort - TRANSPORTE SOBRE BARRAS

8201711353 Tapete de habitáculo têxtil INITIALE PARIS - 8201720047 Barras de tejadilho em alumínio QuickFix pág. 10

8201711354 Tapete de habitáculo têxtil R.S. - 7711940000 Porta-esquis Snowpack - 4 pares de esquis / 2 snowboards pág. 10

8201719370 Tapete de habitáculo em borracha - 7711940001 Porta-esquis Snowpack - 6 pares de esquis / 4 snowboards -

VIDA A BORDO 7711780147 Porta-bicicletas Expert nas barras de tejadilho - 1 bicicleta -

8201714258 Apoio de braço - Dianteiro pág. 15 7711578086 Bagageira de tejadilho modulável Urban Loader -

8201720498 Carregador de smartphone por indução pág. 15 7711785585 Bagageira de tejadilho rígida Renault - 380 l - Preto mate pág. 10

8201730906 Kit fumador (cinzeiro e isqueiro) - 7711785586 Bagageira de tejadilho rígida Renault - 480 l - Preto mate -

7711785944 Suporte-base multifunções no apoio de cabeça - 7711785587 Bagageira de tejadilho rígida Renault - 630 l - Preto mate -

7711785945 Gancho para sistema multifunções - MULTIMÉDIA

7711785947 Mesa de apoio na traseira dos bancos dianteiros para sistema multifunções - TELEFONE

7711785946 Cabide para sistema multifunções pág. 15 7711784774 Suporte de smartphone amovível – fixação nos arejadores - Magnético -

CAPAS 7711784775 Suporte de smartphone amovível – fixação no tablier - Magnético -

8201721315 Capas de bancos dianteiros e traseiros - Pele sintética - Banco entrada de gama E1 - ÁUDIO

8201723989
Capas de bancos dianteiros e traseiros - Pele sintética - Banco centro e topo de 
gama E2/E3

pág. 15 7711579699 Pack altifalantes Focal Music Premium 8.1 -

7711785068 Capa de proteção da carroçaria - 7711579537 Pack altifalantes Focal Music Premium 6.1 -

7711578133 Pack altifalantes Focal Music Premium 4.1 -

7711578132 Pack altifalantes Focal Music Live 4.0 -

7711575880 Pack altifalantes Focal Music Drive 2.0 -
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SEGURANÇA

AJUDA À CONDUÇÃO
8201723598 Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro pág. 18

7711656369 Sistema de ajuda ao estacionamento - Traseiro - GT -

8201726615 Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro pág. 18

7711656370 Sistema de ajuda ao estacionamento - Dianteiro - GT -

EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO
8201722592 Fixação para extintor -

7711419386 Extintor - 1 kg - Europa -

7711780759 Kit de segurança (colete refletor, triângulo e bolsa de primeiros socorros) -

7711651994 Kit de segurança (colete refletor, triângulo, luvas e lanterna) -

ANTI-INTRUSÃO E VIGILÂNCIA
8201719566 Alarme pág. 18

8201719567 Alarme para veículos sem pré-instalação -

7711656371 Alarme 904 - GT -

Alarme  (4625 - wireless) -

7711785403 Caixa negra vídeo -

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS
7711940741 Base de cadeira para criança I-Size -

7711940742 Cadeira para criança I-Size -

7711940744 Cadeira para criança TRIFIX - I-Size pág. 18

7711940745 Cadeira para criança Kidfix - Xp -

7711940743 Cadeira para criança Dualfix I-Size -

CORRENTES
7711578468 Correntes de neve standard - 9 mm - Tamanho 70 - R15” -

7711578469 Correntes de neve standard - 9 mm - Tamanho 80 - R16”& R17” -

7711780253 Correntes de neve premium Grip - Tamanho 50 - R15” -

7711780252 Correntes de neve premium Grip - Tamanho 40 - R16” & R17” -

MERCHANDISING

MINIATURAS
7711782403 Miniatura Clio 1/43 - Acabamento standard - Laranja Valencia -

7711940637 Miniatura Clio 1/43 - Acabamento standard - Azul Celadon -

7711940638 Miniatura Clio 1/43 - Acabamento standard - Preto Estrela -

7711788888 Miniatura Clio R.S.Line 1/43 - Acabamento premium - Azul Iron -

Lista de referências
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Pack Gancho de reboque para veículos com pré-instalação

Pack Gancho de reboque pescoço de cisne - 7 Pinos

Módulo de luzes 8201724180

Cablagem para tomada de reboque 7 Pinos 8201708836

Rótula de gancho de reboque CDC 8201722231

Pack Gancho de reboque pescoço de cisne - 13 Pinos

Módulo de luzes 8201724180

Cablagem para tomada de reboque 13 Pinos 8201708837

Rótula de gancho de reboque CDC 8201722231

Pack Gancho de reboque retrátil semielétrico - 13 Pinos

Comando de gancho de reboque retrátil 8201721656

Módulos TCU 8201724181

Módulos de luzes 8201724180

Cablagem para tomada de reboque 13 Pinos 8201708838

Rótula de gancho de reboque 8201722213

Pack Gancho de reboque para veículos sem pré-instalação

Pack Gancho de reboque pescoço de cisne - 7 Pinos

Travessa para gancho de reboque pescoço de cisne 8201707714

Kit de fixações de gancho de reboque pescoço de cisne 8201707716

Kit de cablagem 7 Pinos 8201722717

Módulo de luzes 8201724180

Pack Gancho de reboque pescoço de cisne - 13 Pinos

Travessa para gancho de reboque pescoço de cisne 8201707714

Kit de fixações de gancho de reboque pescoço de cisne 8201707716

Kit de cablagem 13 Pinos 8201716605

Módulo de luzes 8201724180

Pack Gancho de reboque desmontável sem ferramenta - 7 Pinos

Travessa de gancho de reboque RDSO 8201707719

Kit de fixações RDSO 8201707720

Kit de cablagem 7 Pinos 8201722717

Módulo de luzes 8201724180

Pack Gancho de reboque desmontável sem ferramenta - 13 Pinos

Travessa de gancho de reboque RDSO 8201707719

Kit de fixações RDSO 8201707720

Kit de cablagem 13B 8201716605

Módulo de luzes 8201724180

Pack Gancho de reboque retrátil semielétrico - 13 Pinos

Kit gancho de reboque retrátil 8201707721

Rótula de gancho de reboque 8201722213

Comando de gancho de reboque retrátil 8201721656

Módulo TCU 8201724181

Módulo de luzes 8201724180

Kit de cablagem retrátil 13 Pinos 8201716604

Lista de referências – Ganchos de reboque





Prolongue a experiência Renault Clio em www.renault.pt

Tudo fizemos 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 modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas

modificações 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 da Marca. 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.
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