
Renault 

TWINGO
Gama de Acessórios



Cuide
de si!

Torne o seu dia a dia mais simples, 
vivendo intensamente cada instante 
com toda a serenidade.

Os acessórios Renault, especialmente 
concebidos para o seu Twingo, 
oferecem-lhe todos os dias uma 
viagem simplesmente única. Mais 
inovadores, mais seguros e mais 
intuitivos, facilitam a sua vida e estão 
ao seu serviço.

Prepare-se para viver 
experiências intensas.
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01 Design 

urbano

Personalize o seu Twingo à medida das suas 
preferências, para ganhar em modernidade e 
originalidade.

O seu automóvel revelará a sua verdadeira 
personalidade. Faça do seu Twingo um 
automóvel único, à sua imagem.



01 Jante 15” Exception

Cor: prateado.

Pneus: 165/65 R15 81H (frente),  

185/60 R15 84H (trás).

40 30 003 14R (frente)

40 30 091 93R (trás)

2 Jante 16” Emblème

Cor: preto diamantada.  

Pneus: 185/50 R16 81H (frente),  

205/45 R16 83H (trás).

40 30 047 92R (frente)

40 30 088 69R (trás)

3 Jante 16”Juvaquatre

Cor: preto diamantada.  

Pneus: 185/50 R16 81H (frente),  

205/45 R16 83H (trás).

40 30 045 26R (frente)

40 30 069 30R (trás)

Jantes em liga leve

Afirme a sua personalidade com a seleção de jantes exclusivas Renault.  

Para um look urbano e máxima segurança.

0201 03

6



7

01 Embelezadores 15”- Cinzento prateado

Cor: preto brilhante com friso cinzento prateado.

82 01 536 033

02 Embelezadores 15”- Azul Céu

Cor: preto brilhante com friso azul céu.

82 01 564 420

03 Embelezadores 15” - Amarelo Éclair

Cor: preto brilhante com friso amarelo raio.

82 01 564 418

04 Embelezadores 15” - Vermelho Flamme

Cor: preto brilhante com friso vermelho chama.

82 01 564 416

02

01

03
04

Embelezadores

Personalize o seu Twingo para ganhar em carácter, 

com os embelezadores coloridos que se harmonizam 

perfeitamente com a cor da carroçaria.

Montagem intuitiva e instantânea.



Design interior 
e exterior

01 Soleiras das portas iluminadas

Protegem com estilo a parte inferior das 

portas do automóvel. O acabamento em 

alumínio, com a assinatura Renault, confere 

um toque de design ao seu Twingo. A luz 

branca com temporização, que se acende 

logo que se abre a porta, acentua o seu lado 

moderno.

Jogo de 2 soleiras.

Disponíveis também em versão sem luz. 

82 01 440 409

02 Soleiras das portas coloridas

Exprima o originalidade do seu Twingo, 

adicionando um toque de cor às soleiras das 

portas. Protegem de forma harmoniosa a parte 

inferior das portas do automóvel. 

Jogo de 2 soleiras.

Disponíveis em várias cores.

82 01 607 757 (amarelo éclair)

82 01 607 756 (vermelho flamme)

82 01 607 752 (branco cristal)

82 01 607 759 (azul céu)02

02

02

02

01

8



9

03

03 Capas de espelhos 

retrovisores cromadas

Adicione um toque de estilo pessoal ao seu 

Twingo. O acabamento em cromado confere-lhe 

uma indiscutível elegância.

82 01 510 396

04 Punho da alavanca 

de velocidades RS

Adicione um toque desportivo, típico da

Renault Sport, ao seu Twingo!

Além de mais estético, permite 

mudanças de velocidade de 

extraordinária precisão graças a uma 

forma mais volumosa.

82 01 300 589

04



Autocolantes

01 Autocolantes de personalização

Decore o seu veículo à sua imagem com o 
autocolante que mais lhe agrada. Vários estilos e 
cores à escolha: linhas pretas ou brancas, Vintage, 
Burning Pack branco ou vermelho.

82 01 589 503
(pack de autocolantes de personalização exterior 
linhas brancas)

01

10
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02 Proteção
no quotidiano

Ofereça a si próprio uma proteção por 
medida com uma qualidade 
absolutamente ímpar. Os acessórios 
Renault, tão estéticos quanto funcionais, 
adaptam-se perfeitamente ao habitáculo 
do seu Renault.

A condução nunca foi tão confortável e 
serena como com o seu Twingo.



02

Tapetes
Concebidos por medida e personalizados, os tapetes Twingo são mais um toque de requinte do seu 

automóvel. A sua fixação é muito simples graças às duas molas de segurança.

Sujeitos a testes extremamente exigentes, garantem o mais elevado nível de qualidade, de segurança 

e de durabilidade.  

02 Tapetes de habitáculo
têxtil Confort

Em alcatifa de qualidade, é prático e fácil de limpar.

82 01 476 005

01 Tapetes de habitáculo 
têxtil Premium

Alcatifa e acabamento premium com rebordo e

inscrição a vermelho ou cinzento.

82 01 476 013 (vermelho)
82 01 476 011 (cinzento)

03

03 Tapetes de habitáculo
em borracha

Proteja o piso do habitáculo com estes tapetes 
especialmente concebidos para o seu automóvel. 
Impermeáveis e fáceis de limpar.

82 01 379 991

01

14
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02

01

02 Apoio de braço dianteiro

Melhora o seu conforto durante a viagem e 

oferece-lhe um espaço de arrumação adicional, 

onde pode guardar os seus pequenos objetos pessoais. 

Deslizante, adapta-se à sua posição para um inédito 

conforto de condução.

Cor: carbono.  

Capacidade: 1 l.

82 01 491 608

01 Capas de bancos

Concebidas por medida, fáceis de instalar e limpar, 

protegem perfeitamente os estofos de origem do seu 

Twingo, conferindo-lhe um toque de personalidade.

Disponíveis para os bancos 

dianteiros e traseiro. 

Cor: carbono.

82 01 486 584 (para banco 1/1)

82 01 486 585 (para banco 50/50)

Vida a bordo



03

Bagageira

02 Rede de arrumação

Perfeitamente adaptada às dimensões do seu Twingo, assegura a perfeita 

retenção dos objetos na bagageira durante as suas deslocações.

Existe nas versões horizontal e vertical.

77 11 227 501 (horizontal)

77 11 227 502 (vertical)

01 Organizador de bagageira nómada

Com este acessório inteligente, fácil e rápido de instalar, a organização da 

sua bagageira será muito mais fácil. Ideal para manter os objetos no lugar 

durante a viagem.

82 01 585 488

03 Tapete de bagageira

Fabricado por medida e a partir de uma 

alcatifa de qualidade, é simultaneamente 

prático e fácil de limpar.

82 01 476 015

01

02

16
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0201

Vidros

Proteção da 
carroçaria

01 Cortina para-sol

Opacas, asseguram a melhor proteção contra a 

luz do sol.

Disponíveis para todos os vidros, incluindo o 

óculo traseiro.

82 01 497 081 (pack vidros traseiros)

82 01 497 086 (pack completo)

02 Chuventos dianteiros

Concebidos por medida para o seu Twingo, 

permitem circular confortavelmente com as 

janelas entreabertas, sem remoinhos nem 

correntes de ar. Discretos e muito resistentes, 

não temem os rolos de lavagem nem as 

intempéries! Jogo de 2 chuventos (direito e 

esquerdo).

82 01 517 778

03 Palas de rodas

Discretas e práticas, protegem a parte 

inferior da carroçaria do seu Twingo

contra as projeções de lama e gravilha. 

Circule sem receios!

82 01 212 479 (dianteiras ou traseiras)

03
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Transportar 
mais e melhor

Viva plenamente a sua paixão!
Cada vez mais rápidos de instalar 

e mais fáceis de utilizar, os 
acessórios Twingo respondem aos 
mais rigorosos requisitos de 
segurança. São tão simples quanto 
inteligentes.
Com o Twingo, leve tudo o
que quiser, para onde quiser
e viaje com total liberdade.

03



01 Barras de tejadilho em alumínio

Ideais para transportar um porta-esquis ou uma 

bagageira de tejadilho e aumentar a capacidade 

de carga do seu Twingo.

De origem Renault, respondem aos mais rigorosos 

requisitos de segurança e de resistência.

Jogo de 2 barras com antirroubo.

82 01 404 053

02  Porta-esquis / Pranchas de 

snowboard

Muito fácil de utilizar e essencial para transportar 

com toda a segurança os seus esquis ou pranchas 

de snowboard no tejadilho do seu Twingo.

77 11 420 778 (4 pares / 2 pranchas de snowboard)

03  Porta-bicicletas Proride 80

Leve a sua bicicleta para todo o lado, de uma forma 

rápida, simples e segura! Rápido de fixar nas barras 

de tejadilho e sem necessidade de qualquer 

regulação, é o meio mais prático de transportar uma 

bicicleta

77 11 577 325 (1 bicicleta) 

0301 02

Transporte

04  Bagageira de tejadilho flexível

Essencial para ajustar a capacidade de carga do seu 

veículo e viajar confortavelmente! Em material têxtil 

impermeável, ajusta-se às suas necessidades, 

dobra-se e arruma-se facilmente.

Rápida de instalar, graças ao intuitivo sistema de 

fixação Easy-snap.

Extremamente segura, pode ser fechada à 

chave para proteger os objetos que guardar no 

seu interior.                                                    

Cor: preto.

A capacidade de carga máxima é de 300 litros.

77 11 419 549
04

20





04 Experiência
multimédia

Viva mais emoções a bordo com 
eficientes soluções multimédia.

Para que cada viagem seja uma 
ocasião única para si e para os 
seus passageiros.

22



01

Áudio

02 Autorrádio KENWOOD  

KDC-10UR

Equipe o seu veículo com um autorrádio 

de qualidade e as suas deslocações 

serão ainda mais agradáveis! Desfrute 

de uma potência máxima de 4x50W e de 

uma excecional qualidade sonora com 

um otimizado sistema de graves.  

Graças às entradas USB e AUX, pode 

gerir da melhor forma os seus 

dispositivos portáteis.

Aplicação Kenwood Music Play para 

Android disponível. Compatível com os 

comandos no volante de origem.

77 11 781 070

02

01 Pack altifalantes

Focal Music Premium 4.1

Alta qualidade integrada e audição HI-FI Premium!

Este pack de 4 altifalantes e um subwoofer de 400 W no 

total é a referência dos sistemas de som integrados no 

automóvel. Requinte, nitidez e potência... Dê ritmo aos 

seus trajetos e desfrute plenamente do prazer de ouvir 

música!

77 11 578 133

23



Comunicações

03 Micro cabo USB

Concebido à medida do seu Twingo, permite ligar 

o smartphone ao autorrádio.

Pack de 4 cabos (micro USB, mini USB, iPhone 4, 

iPhone 5).

82 01 530 618

02 03

01 Kit mãos livres Parrot MINIKIT Néo

Utilize o seu telemóvel com toda a segurança 

durante a condução! Faça e receba chamadas, sem 

tocar no botão. Ouça a sua música preferida, 

beneficiando de uma excelente qualidade sonora.

Ligação Bluetooth e sincronização automática com o 

seu smartphone. Reconhecimento de voz.

Sistema de fixação integrado na pala de sol.

77 11 575 613

01

02 Suporte para smartphone

nómada

Utilize o seu smartphone com toda a segurança 

durante a condução. Amovível, pode ser facilmente 

retirado de um automóvel e instalado noutro.

77 11 574 875

24





05 Tranquilidade 
de espírito

Viaje para todo o lado com toda 
a serenidade.  Resistentes e 
muito práticos, os acessórios 
especificamente concebidos 
pela Renault para o seu Twingo
garantem-lhe tranquilidade,
em todas as circunstâncias.

26



Ajuda à condução

02 Alarme

Concebido para oferecer mais segurança e serenidade, reduz eficazmente 

as tentativas de roubo do seu automóvel e dos objetos deixados no 

habitáculo.

01 Ajuda ao estacionamento traseiro

Indispensável para efetuar manobras com toda a 

serenidade.

Graças aos 4 sensores perfeitamente integrados, o 

sistema deteta qualquer obstáculo à frente e atrás do 

veículo.

O condutor é avisado através de um sinal sonoro 

que pode ser desativado.  

82 01 537 455

02

01
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02 Correntes de neve Premium Grip

No inverno, equipe os seus pneus com correntes para circular facilmente sobre os pisos 

com neve!  Garantem a máxima segurança e reforçam a aderência mesmo nas 

condições invernais mais difíceis (neve e gelo).  Rápidas e fáceis de instalar, graças a 

uma montagem intuitiva automatizada.  Nenhum perigo de riscos na jante.  

Disponíveis em diferentes dimensões de pneus, adaptadas ao seu automóvel. 

Jogo de 2 correntes.

77 11 780 251 (R15”- Tamanho 30)

Correntes de neve

03 Capas de neve

Leves e simples de aplicar, com uma 

montagem intuitiva e rápida, garantem uma 

aderência à estrada totalmente segura em 

condições de neve moderada. 

Compatíveis com pneus 185/60 R15 84T.

77 11 578 648 (R15”- Tamanho 51)

01

Cadeira para criança

01 Cadeira para criança 

Duoplus Isofix

Concebida para proporcionar a mais elevada 

segurança e a melhor proteção às suas 

crianças, é confortável graças à inclinação 

regulável em 3 posições, entre elas uma 

adequada para dormir.

O apoio de cabeça regulável e o encosto

envolvente garantem uma retenção perfeita da

criança, com idade entre 9 meses e 4 anos.

77 11 423 381

02

03

28





06 Coleção
Renault

Prolongue a experiência 
Renault e anime o seu 
quotidiano com uma coleção 
100 % vitaminada!

30



Miniaturas

01 Renault 

Twingo – Vermelho

02 Renault 

Twingo -Branco

03 Renault  

Twingo - Azul

04 Renault 

Twingo - Amarelo

Escala: 1/43 Escala: 1/43 Escala: 1/43 Escala: 1/43

77 11 578 125 77 11 578 126 77 11 578 127 77 11 578 128

04

03

02

01

Uma seleção pensada para os apaixonados por peças de coleção.

31



Coleção Twingo

01 Saco de 

compras Twingo

Saco em PVC estruturado e com 

relevos. Asas e correias em nylon.

Forro amarelo: 100 % algodão.  

Grande bolso no interior. 1 bolso 

pequeno com fecho de correr na 

frente. 4 pendentes Twingo em 

metal. Alça regulável. Inscrições: 

"Twingo" nos cursores e "Renault“ 

na etiqueta em silicone.

Fornecido dentro de uma bolsa de 

tecido com a inscrição "Renault".

Dimensões: 28 x 40 x 12 cm.  

Cor: branco.

77 11 579 040

02 Porta chaves 

Twingo

Em metal, acabamento cromado 

brilhante. Camada de verniz de 

proteção. Inscrições:  assinatura 

"Kuntzel+Deygas" no verso do 

pendente vermelho e "Renault" 

no verso do amarelo.  Fornecido 

numa caixa de presente preta com 

a inscrição "Renault". 

Dimensão dos pendentes: 4 cm. 

Cores: vermelho/amarelo/ 

branco/azul.

77 11 780 372

03 Caneca Twingo

100% silicone. Retrátil; 

Dobra-se sobre si própria. 

Fornecida com tampa em silicone.  

Inscrições: "Twingo" gravado na 

caneca e "Renault" na tampa.

Fornecida numa caixa de 

presente preta com a inscrição 

"Renault".

Capacidade: 20 cl.  

Cor: azul.

77 11 579 045

04 Caneta Twingo

Em alumínio anodizado. Ponta de 

esfera.  Mecanismo de rodar. 

Extremidade estilete de borracha 

para ecrã tátil.

Inscrição: "Twingo" gravado no 

aro metálico.

Fornecido numa caixa preta 

com a inscrição "Renault".

Cor: azul.

77 11 579 046

05 Capa iPhone 5 

Twingo

Em policarbonato, acabamento 

em borracha.  

Visual "Kuntzel+Deygas" numa 

face e assinatura no interior da 

capa. Inscrição "Renault" na 

lateral. Compatível: iPhone 5. 

Cor: azul.

77 11 579 047

01

03 05

02

04
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Lista completa de acessórios

DESIGN

Jantes

403000314R Jantes em liga leve 15” Exception - Prateado - Frente Pág. 6

403009193R Jantes em liga leve 15” Exception - Prateado - Trás Pág. 6

8201440464 Jantes em liga leve 15” Exception - Preto Diamantado - Frente -

8201440465 Jantes em liga leve 15” Exception - Preto Diamantado - Trás -

403004792R Jantes em liga leve 16” Emblème - Preto Diamantado - Frente Pág. 6

403008869R Jantes em liga leve 16” Emblème - Preto Diamantado - Trás Pág. 6

403004526R Jantes em liga leve 16”Juvaquatre - Preto Diamantado - Frente Pág. 6

403006930R Jantes em liga leve 16”Juvaquatre - Preto Diamantado - Trás Pág. 6

403006200R Jantes de chapa 15”- Preto - Frente -

403000862R Jantes de chapa 15”- Preto - Trás -

403003560R Jantes de chapa 15”- Cinzento - Frente -

403001066R Jantes de chapa 15”- Cinzento - Trás -

7700438116 Centros de roda Renault - Para embelezadores - Cinzento -

8200043899 Centros de roda Renault - Cinzento prateado -

403152085R Centros de roda Renault – Preto -

403151044R Centros de roda Renault – Vermelho -

403152575R Centros de roda Renault – Branco -

403151546R Centros de roda Renault - Vermelho -

7711239099 Porcas de segurança - Jantes de chapa (jogo de 4 parafusos) -

7711239101 Porcas de segurança - Jantes em liga leve (jogo de 4 parafusos) -

7711239104
Porcas de segurança - Jantes em liga leve (parafusos cromados incluídos) (jogo de 16 

parafusos cromados + 4 parafusos antirroubo)
-

Embelezadores

403152924R Embelezadores 15”Viva Stella - Bi tom cinzento e cinzento escuro -

403158603R Embelezadores 15”Viva Stella - Bi tom cinzento e preto -

8201536033 Embelezador 15'' - Preto brilhante com friso cinzento prateado Pág. 7

8201564420 Embelezador 15'' - Preto brilhante com friso azul céu Pág. 7

8201564418 Embelezador 15'' - Preto brilhante com friso amarelo éclair Pág. 7

8201564416 Embelezador 15'' - Preto brilhante com friso vermelho flamme Pág. 7

403152087R Embelezadores 15”Akaju - Cinzento prateado -

7711426508 Embelezadores 15” Eldo - Cinzento prateado -

7711210829 Embelezadores 15” Cheverny - Cinzento prateado -

7711213617 Embelezadores 15” Scala - Cinzento prateado -

8201392434 Embelezadores com segurança 15” Gradiant - Look Carbono - Frente -

8201392441 Embelezadores com segurança 15” Gradiant - Look Carbono - Trás -

8201359232 Embelezadores com segurança 15” Fregate - Antracite - Frente -

8201359230 Embelezadores com segurança 15” Fregate - Antracite - Trás -

7711425219 Embelezadores com segurança 15” Escurial - Cinzento prateado - Frente -

7711425514 Embelezadores com segurança 15” Escurial - Cinzento prateado - Trás -

Design interior

8201440409 Soleiras de porta Renault iluminadas Pág. 8

8201440407 Soleiras de porta Renault -

8201607757 Soleiras de porta Twingo - Amarelo éclair Pág. 8

8201607756 Soleiras de porta Twingo - Vermelho Flamme Pág. 8

8201607752 Soleiras de porta Twingo - Branco Cristal Pág. 8

8201607759 Soleiras de porta Twingo - Azul Céu Pág. 8

8201300589 Punho da alavanca de velocidades Renault Sport Pág. 9

Design exterior

8201510396 Capas de espelhos retrovisores - Cromadas Pág. 9

8201589513 Pack Autocolantes de personalização - Linhas pretas -

8201589503 Pack Autocolantes de personalização - Linhas brancas Pág. 10

8201589506 Pack Autocolantes de personalização - Burning Pack branco -

8201589507 Pack Autocolantes de personalização - Burning Pack vermelho -

8201589509 Pack Autocolantes de personalização - Vintage -

34

CONFORTO E PROTEÇÃO

Tapetes

8201476013 Tapete têxtil Premium - Vermelho (jogo de 4) Pág. 14

8201476011 Tapete têxtil Premium - Cinzento (jogo de 4) Pág. 14

8201476005 Tapete têxtil Confort (jogo de 4) Pág. 14

8101379991 Tapete de borracha (jogo de 4) Pág. 14

Vida a bordo

8201491608 Apoio de braço - Frente - Carbono Pág. 15

685325282R Caixa para canetas - Azul -

685325104R Caixa para canetas - Vermelho -

8201375535 Kit fumador (cinzeiro e isqueiro) -

Capas

8201486584 Capas de bancos - Dianteiras e traseiras - Banco rebatível 1/1 (jogo de 3) Pág. 15

8201486585 Capas de bancos - Dianteiras e traseiras - Banco rebatível 50/50 (jogo de 4) Pág. 15

7711428236 Capa de proteção -

Adaptações da bagageira

8201476015 Tapete de bagageira Pág. 16

7711227501 Rede de arrumação - Horizontal Pág. 16

7711227502 Rede de arrumação - Vertical Pág. 16

749329187R Anéis de retenção da carga -

8201585488 Organizador de bagageira nómada Pág. 16
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Vidros

8201497081 Cortina para-sol - Vidros traseiros Pág. 17

8201497086 Cortina para-sol - Conjunto completo (vidros traseiros e óculo traseiro) Pág. 17

8201517778 Chuventos - Dianteiros Pág. 17

Proteção da carroçaria

8201212479 Palas de rodas - Dianteiras ou traseiras Pág. 17

7711574925 Clean box (3 produtos de limpeza, 1 pano de polir e 2 panos de microfibra) -

TRANSPORTE

Transporte

7711577325 Porta-bicicletas Proride 80 - Sobre as barras de tejadilho - 1 bicicleta Pág. 20

8201404053 Barras de tejadilho em alumínio Pág. 20

7711420778 Porta-esquis - 4 pares / 2 pranchas de snowboard Pág. 20

7711421178 Adaptador de barras de tejadilho para transporte de bicicletas/esquis - Alumínio -

7711419549 Bagageira de tejadilho flexível - 340 l - Tela preta Pág. 20

7711575524 Bagageira de tejadilho rígida Renault - 380 l - Preto brilhante -

Lista completa de acessórios

Cadeiras para criança

7711427434 Cadeirinha de bebé Babysafe Plus - Grupo 0+ -

7711427427 Base Isofix para cadeirinha de bebé -

7711423381 Cadeira para criança Duoplus Isofix - Grupo 1 Pág. 28

7711422951 Cadeira para criança Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -

7711423382 Cadeira para criança Kidplus - Grupo 2-3 -

Correntes de neve

7711578476 Correntes de neve Standard - 7 mm - Tamanho 65 - R15” -

7711578468 Correntes de neve Standard - 9 mm - Tamanho 70 - R15” -

7711780251 Correntes de neve Premium Grip - Tamanho 30 - R15” Pág. 28

7711578648 Capas de neve - Tamanho 51 - R15” Pág. 28

Emergência e sinalização

8201506568 Fixação para extintor -

7711419386 Extintor - 1 kg -

7711780759
Kit de segurança (colete refletor, triângulo, bolsa de primeiros

socorros)
-

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

MERCHANDISING

Miniaturas

7711578125 Miniatura Twingo - 1/43 - Vermelho Pág. 31

7711578126 Miniatura Twingo - 1/43 - Branco Pág. 31

7711578127 Miniatura Twingo - 1/43 - Azul Pág. 31

7711578128 Miniatura Twingo - 1/43 - Amarelo Pág. 31

Coleção Twingo

7711579040 Saco de compras Twingo Pág. 32

7711780372 Porta-chaves Twingo Pág. 32

7711579045 Caneca Twingo Pág. 32

7711579046 Caneta Twingo Pág. 32

7711579047 Capa iPhone 5 Twingo Pág. 32

MULTIMÉDIA

Áudio

7711578133 Pack altifalantes Focal Music Premium 4.1 (Pack live e subwoofer) Pág. 23

7711578132 Pack altifalantes Focal Music Live 4.0 (2 altifalantes de agudos, 2 dianteiros) -

7711575880 Pack altifalantes Focal Music Drive 2.0 (2 dianteiros) -

7711781070 Autorrádio KENWOOD KDC-10UR Pág. 23

7711781069 Autorrádio KENWOOD KMM-202 -

Comunicações

8201530618 Micro cabo USB Pág. 24

7711574999 Kit mãos livres portátil Supertooth Crystal -

7711575613 Kit mãos livres nómada Parrot MINIKIT Néo Pág. 24

7711574875 Suporte para smartphone amovível – Com ventosa Pág. 24

7711784775 Suporte para smartphone amovível – Fixação no tablier -

7711782048 Suporte para smartphone amovível – Fixação nos arejadores - Magnético -

SEGURANÇA

Ajuda à condução

8201537455 Ajuda ao estacionamento - Traseiro Pág. 27

Anti-intrusão e vigilância

Alarme (4625 – wireless) Pág. 27

7711431429 Antirroubo mecânico no volante -

7701418662 Antirroubo mecânico na alavanca de velocidades -







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 melhores prazos 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.
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