
Renault CLIO
Novo



Encontrar-se com o Novo Renault Clio em cada manhã é viver uma 

nova etapa no jogo da sedução. As curvas sensuais distinguem-no dos 

outros e a nova assinatura luminosa* tornam-no mais fascinante do 

que nunca. Nenhum outro da sua categoria tem uma personalidade 

assim. Molde o Clio à medida dos seus desejos… Com o Clio,  

cada dia é uma experiência intensa.

* Consoante o nível de equipamento.

Cada vez mais 
irresistível







Fascinante e sedutor, o Novo Renault Clio segue o seu próprio 

caminho e impõe-se pelo seu olhar moderno e distintivo.  

A nova assinatura luminosa LED Pure Vision*, em forma de "C",  

é imediatamente reconhecida. Um requinte precioso!  

Visto de perfil, as jantes em liga leve* reforçam o dinamismo 

da sua silhueta. Para o Clio, cada detalhe conta. 

* Consoante o nível de equipamento. 

Fascínio dia após dia



Imagem não contractual.



Desejo de qualidade

Também a bordo, o Novo Renault Clio cuida da paixão. Portas com acabamentos perfeitos, materiais requintados nos bancos e volante em couro* 

transformam a atmosfera do seu novo habitáculo. Todas as tecnologias centralizadas no ecrã R-LINK Evolution** do sistema multimédia estão acessíveis 

com um simples gesto ou por comando de voz. E para sublimar o bem-estar deste habitáculo elegante, o sistema de som premium BOSE®** imerge-o em 

emoções musicais semelhantes às de uma atuação ao vivo.

* Couro de origem bovina, mais resistente, respirante e mais macio e suave ao toque. Consoante o nível de equipamento. 

** Consoante o nível de equipamento. 





Um carro com um look desportivo totalmente equipado para 

sensações intensas. Com assinatura exclusiva da Renault Sport,  

o Clio GT Line vem com bancos desportivos, pedais em 

alumínio, volante em couro* e jantes em liga leve de 16'' GT Line.  

Deixe-se levar pela nova assinatura luminosa Full LED, com os faróis 

diurnos dianteiros em forma de “C” e as luzes traseiras em LED**.  

Liberte-se de preocupações com o Easy Park Assist*** 

(estacionamento mãos-livres) e a câmara de marcha-atrás***.

* Couro de origem bovina, mais resistente, respirante e mais macio e suave ao toque.

** Assinatura luminosa traseira não está disponível para o Clio Sport Tourer.

*** Disponível em opção.

Novo Renault 
CLIO GT LINE, um 
desportivo na cidade



Novo Renault Clio R.S. Trophy, as sensações da competição no quotidiano. Design motivador: lâmina 

F1® e spoiler no pára-choques dianteiro. Defletor, difusor e dupla saída de escape. Embaladeiras e 

jantes específicas de 18 polegadas. Inovação estilizada, a iluminação adicional de LED R.S. VISION, 

dedicada às mais dinâmicas condições de circulação. A bordo, viva tecnologia em modo sport: 

caixa de velocidades de dupla embraiagem, patilhas no volante e modos de condução R.S. Drive.  

Para sensações ainda mais intensas, o Clio R.S. Trophy vem com um escape AKRAPOVIČ®* exclusivo 

para lhe oferecer uma sonoridade poderosa. Deixe-se seduzir. 

* Disponível em opção.

Novo Renault CLIO R.S. TROPHY, 
estimule o seu espírito de 
competição 







Uma elegância infinita. A assinatura luminosa,  

as jantes exclusivas e a cor Cinzento Givré exclusiva 

potenciam o equilíbrio das suas linhas. Os bancos em 

couro premium*, de extrema elegância, acentuam a 

sensação de conforto. Descubra uma nova dimensão 

da serenidade com ofertas de serviços exclusivos. 

* Couro de origem bovina, mais resistente, respirante e mais 

macio e suave ao toque.

Novo Renault CLIO 
INITIALE PARIS, 
uma experiência 
sublime 





Performance e mestria

Baseados na combinação de inovadoras tecnologias, muitas delas provenientes da experiência da marca na competição automóvel, 
os motores Energy do Novo Renault Clio revolucionam os padrões atuais: optimizar o prazer de condução mantendo os níveis de 
consumo e de emissões de CO

2
, graças ao Stop & Start.

* Consumo em ciclo misto. Valores de consumo e emissões homologadas de acordo com a regulamentação aplicável.

** O extraordinário desempenho é obtido graças a inovações tecnológicas cuja eficiência permite atingir o melhor nível tanto de emissões de CO
2
 como de consumo de combustível.

ENERGY TCe 120  
Rapidez e desempenho

Desfrute de acelerações rápidas e reactividade 

do motor. O motor de 120 cv oferece 205 Nm 

de binário a 2 000 tr/min, o que garante uma 

reserva de potência em todas as situações. 

Associado a uma caixa manual de 6 velocidades, 

a tecnologia de injecção directa e o sistema Stop & 

Start permitem um consumo de combustível de 

5,3 L/100 km*. Prazer sem restrições.

ENERGY dCi 110  
Flexibilidade e conforto

Eficiente e ágil, o motor ENERGY dCi 110 

oferece consumos económicos e um grande prazer 

de condução. Com 110 cv, o motor apresenta 

um  binário de 260 Nm graças ao turbo mais 

poderoso. Associado a uma caixa de manual de 

6 velocidades, proporciona um consumo optimizado 

de 3,5 L/100 km*.

ENERGY dCi 90 ECO2  
Prazer de condução e sobriedade

Orgulhoso da sua assinatura ECO2, o motor  

ENERGY dCi 90 ECO2 proporciona um consumo em 

ciclo misto de 3,2 L/100 km* e emissões de 82 g/km 

de CO
2
* (em versão optimizada**). O motor assegura 

a particulares e profissionais uma condução muito 

económica. E sempre com o mesmo conforto de 

condução: o generoso binário de 220 Nm está 

disponível logo a partir de baixas velocidades, para 

oferecer uma condução confortável e acelerações 

enérgicas em todas as circunstâncias.

Caixa automática EDC

A caixa de velocidades automática EDC de dupla 

embraiagem e 6 velocidades é proposta com os 

motores TCe 120, dCi 90 e R.S. 220. Uma subida 

de mudança processa-se rapidamente, com toda 

a suavidade e sem solavancos nem perda de 

aceleração. O consumo de combustível é comparável 

ao de uma caixa de velocidades manual.
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Chromo zone
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Apenas disponível para Clio GT Line Excepto Clio R.S. Trophy Excepto Clio Initiale Paris e Clio R.S. Trophy
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Exclusivo versão R.S. Trophy

TE: pintura metalizada
TEE: pintura metalizada especial
OV: pintura opaca
OS: pintura opaca especial
Fotos não contratuais

Exclusivo versão Initiale Paris



Equipamentos

 ABS com repartidor eletrónico de travagem e 
assistência à travagem de urgência (AFU) 

 Airbags frontais e laterais, de condutor  
e passageiro 

 Alerta de esquecimento do cinto de segurança 
 Ar condicionado manual 
 Banco do condutor regulável em altura 
 Banco traseiro rebatível em 1/3-2/3
 Controlo eletrónico de estabilidade (ESP) 
 Elevadores elétricos de vidros dianteiros 
 Fixação ISOFIX nos 2 bancos laterais traseiros, 
compatíveis com i-Size 

 Kit de enchimento e reparação de pneus 
 Regulador e limitador de velocidade 
 Retrovisores exteriores elétricos e rebatíveis 
manualmente, com função desembaciamento 

 Sistema de ajuda ao arranque em subida 

 Sistema de controlo da pressão dos pneus
 Cartão Renault telecomando de acesso e 
arranque

 Volante regulável em altura e em 
profundidade

Design exterior

 Barras de tejadilho longitudinais  
(apenas Clio Sport Tourer) 

 Embelezadores de roda de 15''  
 Faróis diurnos com tecnologia LED 

Design interior

 Painel de bordo preto 
 Estofos em tecido 

Opções

 Jantes em liga leve de 16''
 Pack R&Go (sistema de navegação  
R&Go + rádio + suporte para telefone) 

 Pack Media Nav (sistema de navegação Media 
Nav Evolution 2.1, ecrã táctil de 7'', rádio, 
navegação, Bluetooth®, entradas frontais USB 
e ligação analógica + cartografia Portugal) 

 Pintura metalizada 
 Pneu sobressalente
 Rede de retenção de bagagens  
(apenas Clio Sport Tourer)

ZEN

Atelier criativo

Embelezador de roda 15''



Equipamentos

 Banco do passageiro fixo, rebatível para a 
posição de mesa (apenas Clio Sport Tourer)

 Limpa vidros dianteiro com velocidade 
variável e 5 posições de cadência

 Sistema multimédia Media Nav Evolution 2.1,  
ecrã tátil de 7'', navegação, rádio MP3, áudio 
streaming, Bluetooth®, entradas frontais USB 
e ligação analógica + cartografia Portugal 

Design exterior

 Badge Limited 
 Faróis de nevoeiro
 Frisos cromados nas proteções laterais das 
portas e na banda superior da grelha dianteira 

 Jantes em liga leve de 16'' Limited
 Vidros traseiros sobreescurecidos

Design interior 

 Assinatura Limited na soleira da porta 
 Estofos em tecido “Limited” 
 Volante e punho da alavanca de velocidades 
em couro*

Opções

 Friso das janelas em cromado 
 Modo ECO 
 Pack Clim Auto (ar condicionado automático +  
sensores de chuva e luminosidade +  
retrovisores exteriores rebatíveis 
electricamente)

 Pack Easy (vidros dianteiros eléctricos 
com sistema impulsional + vidros traseiros 
eléctricos + cartão Renault mãos-livres)

 Pack Look Preto / Cinzento  
(apenas Clio Sport Tourer)

 Pack R-LINK (sistema multimédia R-LINK 
Evolution 2.2, tablet multimédia ecrã tátil 
de 7'', comando vocal, rádio, navegação 
TomTom®, áudio-streaming, Bluetooth®, 
entradas frontais USB e jack + cartografia 
Europa) - implica Pack Clim Auto 

 Pack Visibilidade (sensores chuva e 
luminosidade + Full LED + vidros dianteiros 
eléctricos com sistema impulsional +  
vidros traseiros eléctricos + cartão 
Renault mãos-livres) 

 Pintura metalizada 
 Pneu sobressalente
 Rede de retenção de bagagens  
(apenas Clio Sport Tourer)

 Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
 Tecto em vidro fixo

* Couro de origem bovina.

LIMITED EDITION (ZEN+)



GT LINE (LIMITED EDITION +)

Equipamentos

 Ar condicionado automático 
 Banco do passageiro fixo
 Cartão Renault mãos-livres
 Elevadores elétricos dos vidros dianteiros 
e traseiros, com função impulsional no 
vidro do lado do condutor 

 Modo ECO 
 Pneu sobressalente  
(apenas motor TCe 120 e TCe 120 EDC) 

 Retrovisores exteriores com rebatimento 
elétrico 

 Sensores de chuva e de luminosidade 
 Sistema de ajuda ao estacionamento 
traseiro 

Design exterior 

 Assinatura GT Line (assinatura exclusiva 
Renault Sport na soleira da porta +  
badge traseiro GT Line) 

 Decoração exterior GT Line (capa dos 
retrovisores e frisos nas portas em dark 
metal + DRL exclusivos Sport range + friso 
no portão traseiro (implica sistema de 
ajuda ao estacionamento dianteiro com 
câmara de marcha-atrás) +  
pára-choques dianteiro e traseiro GT + 
saída de escape em cromado) 

 Full LED Pure Vision 
 Jantes em liga leve de 16" GT Line em dark 
metal 

 Luzes traseiras LED com assinatura 
luminosa (apenas Clio)

Design interior

 Estofos tecido GT Line 
 Decoração interior GT Line (homepage GT 
Line (implica R-LINK) + pedais em alumínio 
+ volante em couro* GT Line + frisos nas 
portas e contorno dos altifalantes) 

Opções

 Easy Park Assist (implica sistema de ajuda 
ao estacionamento lateral)

 Jantes em liga leve 17"  
(exceto dCi 90cv caixa manual) 

 Pack Conforto (banco passageiro regulável 
em altura + iluminação espelhos interiores 
+ retrovisor interior electrocromático) 
(apenas Clio)

 Pack Conforto II (iluminação espelhos 
interiores + retrovisor interior 
electrocromático) (apenas Clio Sport 
Tourer) 

 Pack R-LINK (sistema multimédia R-LINK 
Evolution 2.2, tablet multimédia ecrã tátil 
de 7'', comando vocal, rádio, navegação 
TomTom®, áudio-streaming, Bluetooth®, 
entradas frontais USB e jack + cartografia 
Europa)  

 Pintura metalizada 

 Pneu sobressalente  
(excepto motor TCe 120 e TCe 120 EDC)

 Rede de retenção de bagagens (apenas 
Clio Sport Tourer) 

 Sistema de ajuda ao estacionamento 
dianteiro com câmara de marcha-atrás

 Sistema de ajuda ao estacionamento 
lateral (implica Easy Park Assist)

* Couro de origem bovina. 

Atelier criativo

Jantes em liga leve de 16'' GT Line



Equipamentos

 Banco do passageiro com  
regulação em altura 

 Easy Park Assist  
(estacionamento mãos-livres) 

 Pneu sobressalente (apenas motor 
TCe 120 e TCe 120 EDC)

 Retrovisor electrocromático 
 Sistema de ajuda ao estacionamento 
dianteiro com câmara de marcha-atrás  

 Sistema de ajuda ao estacionamento 
lateral

 Sistema de aquecimento dos bancos 
dianteiros 

 Sistema de som premium BOSE®

 Sistema multimédia R-LINK Evolution 2.2,  
tablet multimédia ecrã tátil de 7'', 
comando vocal, rádio, navegação 
TomTom®, áudio-streaming, Bluetooth®, 
entradas frontais USB e jack + cartografia 
Europa 

Design exterior

 Faróis de nevoeiro
 Friso das janelas em cromado
 Jantes em liga leve de 17" específicas 
INITIALE PARIS 

 Saída de escape cromada 

Design interior

 Apoio de braço dianteiro
 Boas-vindas INITIALE PARIS 
 Estofos em couro* premium  
INITIALE PARIS marfim/cinzento/preto 

 Pedais específicos INITIALE PARIS 
 Soleiras de porta com inscrição  
INITIALE PARIS 

 Tapetes específicos INITIALE PARIS 
 Volante em couro* premium 

Opções

 Estofos em couro* premium  
INITIALE PARIS preto 

 Pintura metalizada 
 Pneu sobressalente  
(excepto motor TCe 120 e TCe 120 EDC) 

 Tecto de vidro fixo 

* Couro de origem bovina

INITIALE PARIS (GT LINE+)

(Versão apenas disponível no Clio)

Jantes em liga leve de 17''



Atelier criativo

Equipamentos

 Chassis Trophy 
 Sistema multimédia R-LINK Evolution 2.2,  
tablet multimédia ecrã tátil de 7'', comando 
vocal, rádio, navegação TomTom®, áudio-
streaming, Bluetooth®, entradas frontais 
USB e jack + cartografia Europa 

 R.S. DRIVE (3 modos: Normal,  
Sport e Race) 

 R.S. Monitor 2.1

Design exterior

 Defletor específico R.S.  
 Faróis de nevoeiro
 Grelha dianteira com faróis R.S. Vision 
 Inscrição Trophy nos frisos das portas 
 Jantes em liga leve de 18" com tampa 
central R.S. 

 Monograma "Renault Sport" no portão 
traseiro 

 Monograma R.S. sob o losango da grelha 
 Para-choques com lâmina F1 Dark Metal
 Spoiler traseiro R.S. 

Design interior

 Bancos Renault Sport, tecido carbono 
escuro, retenção reforçada, com apoios de 
cabeça reguláveis em altura e com a sigla 
R.S. nos dianteiros 

 Estofos em tecido/TEP R.S.
 Patilhas da caixa de velocidades por trás 
do volante em Dark Metal 

 Pedais e apoio de pé em alumínio 
 Soleira de porta em alumínio com inscrição 
Trophy 

 Volante e travão de estacionamento em 
couro* com pesponto vermelho e sigla R.S. 
no volante 

Opções

 Dupla saída de escape Akrapovič® 
cromada com forma retangular 

 Easy Park Assist (implica sistema de 
ajuda ao estacionamento lateral)

 Estofos em couro* premium R.S.  
(implica sistema de aquecimento dos 
bancos dianteiros)

 Pack Conforto (banco passageiro regulável 
em altura + iluminação espelhos interiores 
+ retrovisor interior electrocromático)

 Pintura metalizada 
 Sistema de ajuda ao estacionamento 
dianteiro com câmara de marcha-atrás

 Sistema de ajuda ao estacionamento 
lateral (implica Easy Park Assist)

 Sistema de aquecimento dos bancos 
dianteiros 

* Couro de origem bovina.

R.S. TROPHY (GT LINE +)

(Versão apenas disponível no Clio)

Jantes em liga leve de 18''





Roda livre
1.2 16V 75  

BVM5

ENERGY  
TCe 90 Overboost 

BVM5

ENERGY  
TCe 90 Ecoleader 

BVM5

ENERGY  
TCe 120  
BVM6

ENERGY   
TCe 120  

EDC

1.6 Turbo  
R.S. TROPHY  

EDC

Combustível Gasolina sem chumbo

Norma de despoluição EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Tipo de Motor
Atmosférica / Injecção 
multiponto sequencial

Turbo / Injecção 
multiponto sequencial

Turbo / Injecção 
multiponto sequencial

Turbo / Injecção directa 
sequencial

Turbo / Injecção directa 
sequencial

Turbo / Injecção directa 
sequencial

Cilindrada (cm3) 1 149 898 898 1 197 1 197 1 618

Número de cilindros / válvulas 4/16  3/12  3/12 4/16 4/16 4/16

Potência máxima kW (cv arrendondados) 54 (75) 66 (90) / 70 66 (90) / 70 87 (120) 87 (120) 162 (220)

Regime de potência máxima (RPM) 5500 5000 5000 5500 5500 6050

Binário máximo (Nm) 107 140/150 140/150 205 205 260 (280 em 4ª e 5ª)

Regime do binário máximo (RPM) 4250 2500 2500 2000 2000 2 000

Filtro de partículas - - - - - -

Stop & Start Não Sim Sim Sim Sim Sim

Recuperação da energia na travagem Não Sim Sim Sim Sim Sim

CAIXA DE VELOCIDADES

Tipo de caixa de velocidades e número de velocidades
Manual  

5 velocidades
Manual  

5 velocidades
Manual  

5 velocidades
Manual  

6 velocidades
EDC  

6 velocidades
EDC 

6 velocidades

DIRECÇÃO
Diâmetro de viragem (m) 10,6 / 11 10,6 / 11 10,6 / 11 10,6 / 11 10,6 / 11 10,9 / 11,3

Número de voltas do volante 2,71 voltas 2,71 voltas 2,71 voltas 2,71 voltas 2,71 voltas 2,41 voltas

PNEUS DE REFERÊNCIA
185/65 R15 88T 
195/55 R16 87H 
205/45 R17 88V 
205/40R18 86Y

Sim 
Sim 

-  
-

Sim 
Sim 
Sim 

-

Sim 
Sim 
Sim 

-

- 
Sim 
Sim 

-

- 
Sim 
Sim 

-

- 
- 
- 

Sim

PERFORMANCES
Aerodinâmica SCx 0,744 0,670 0,670 0,670 0,670 0,710

Velocidade máxima (km/h) 167 180 180 199 199 235

0 - 100 km/h (s) 14“5 12“2 13“1 9“0 9“2 6“6

400 m (s) 19“5 18“5 18“6 16“2 16“5 14“5

1 000 m (s) 36“1 33“6 34“4 30“5 30“6 26“4

Recuperação : 80 km/h - 120 km/h (s) em 4ª/5ª 15“4 / 24“8 11“2 / 17“4 12“6 / 18“9 8“2 / 10“5 / 13“ 8“0 4“0

CONSUMOS E EMISSÕES (CONSUMOS E EMISSÕES HOMOLOGADOS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL)*
CO2 (g/km) 127 105 94 118 120 135

Ciclo urbano (l/100 km) 7,2 5,7 5,1 6,8 6,8 7,6

Ciclo extra urbano (l/100 km) 4,7 4,1 3,7 4,5 4,5 5,1

Ciclo misto (l/100 km) 5,6 4,7 4,2 5,3 5,4 5,9

CAPACIDADES
Depósito de combustível (l) 45 45 40 45 45 45

PESO (Kg) (Clio / Clio Sport Tourer)
Peso vazio em ordem de marcha (sem opções) 1059 / 1066 1082 / 1088 1082 / 1088 1090 / 1168 1090 / 1195 1204

Peso máximo autorizado 1564 / 1607 1621 / 1639 1621 / 1639 1659 / 1668 1686 / 1695 1711

Peso total rolante 2464 / 2507 2521 / 2539 2521 / 2539 2559 / 2568 2586 / 2595 1711

Carga útil (CU)** 505 / 508 539 / 516 539 / 516 541 / 500 541 / 500 507

Peso máximo rebocável travado (dento do limite do PTR) 1200 / 1200 1200 / 1200 1200 / 1200 1200 / 1200 1200 / 1200 -

Peso máximo rebocável não travado 565 / 570 575 / 580 575 / 580 580 / 620 580 / 635 -

* O consumo de combustível, tal como as emissões de CO2, está homologado de acordo com um método standard e regulamentar. Idêntico para todos os construtores, permite comparar os veículos. O consumo em utilização real depende das condições de utilização do 
veículo, dos equipamentos e do estilo de condução do condutor. Para optimizar o consumo, consultar www.renault.pt. ** A carga útil indicada é referente ao nível de equipamento mínimo.
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ENERGY 
dCi 75  
BVM5

ENERGY 
dCi 90  
BVM5 

ENERGY 
dCi 90  
EDC

ENERGY  
dCi 110  
BVM6

Combustível Gasóleo

Norma de despoluição Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Tipo de Motor Turbo / Injecção directa / Common Rail

Cilindrada (cm3) 1461 1461 1461 1461

Número de cilindros / válvulas 4/8 4/8 4/8 4/8

Potência máxima kW (cv arrendondados) 55 (75) 66 (90) 66 (90) 81 (110)

Regime de potência máxima (RPM) 4000 4000 4000 4000

Binário máximo (Nm) 200 220 220 260

Regime do binário máximo (RPM) 1750 1750 1750 1750

Filtro de partículas Sim Sim Sim Sim

Stop & Start Sim Sim Sim Sim

Recuperação da energia na travagem Sim Sim Sim Sim

CAIXA DE VELOCIDADES

Tipo de caixa de velocidades e número de velocidades
Manual 

5 velocidades
Manual 

5 velocidades
EDC 

6 velocidades
Manual 

6 velocidades

DIRECÇÃO
Diâmetro de viragem (m) 10,6 / 11 10,6 / 11 10,6 / 11 10,6 / 11

Número de voltas do volante 2,71 voltas 2,71 voltas 2,71 voltas 2,71 voltas

PNEUS DE REFERÊNCIA
185/65 R15 88T 
195/55 R16 87H  
205/45 R17 88V 
205/40R18 86Y

Sim 
Sim 

- 
-

Sim 
Sim 
Sim 

-

- 
Sim 
Sim 

-

- 
Sim 
Sim 

-

PERFORMANCES
Aerodinâmica SCx 0,670 0,670 0,670 0,670

Velocidade máxima (km/h) 168 180 176 194

0 - 100 km/h (s) 14“3 12“0 12“9 11“2

400 m (s) 19“'1 18“3 18“7 17“5

1 000 m (s) 35“8 33“6 34“5 32“8

Recuperação : 80 km/h - 120 km/h (s) em 4ª/5ª 13“6 / 19“4 11“0 / 16“1 11“0 8“67 / 9“8 / 11“3

CONSUMOS E EMISSÕES (CONSUMOS E EMISSÕES HOMOLOGADOS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL)*
CO2 (g/km) 85 82 92 90

Ciclo urbano (l/100 km) 3,5 3,3 3,9 3,8

Ciclo extra urbano (l/100 km) 3,1 3,1 3,3 3,3

Ciclo misto (l/100 km) 3,3 3,2 3,5 3,5

CAPACIDADES
Depósito de combustível (l) 45 45 45 45

PESO (Kg) (Clio / Clio Sport Tourer)
Peso vazio em ordem de marcha (sem opções) 1090 / 1182 1090 / 1182 1205 / 1190 1204 / 1205

Peso máximo autorizado 1695 / 1702 1695 / 1702 1728 / 1735 1706 / 1716

Peso total rolante 2595 / 2602 2595 / 2602 2628 / 2635 2606 / 2616

Carga útil (CU)** 545 / 520 545 / 520 515 / 507 502 / 478

Peso máximo rebocável travado (dento do limite do PTR) 1200 / 1200 1200 / 1200 1200 / 1200 1200 / 1200

Peso máximo rebocável não travado 580 / 625 580 / 625 640 / 630 635 / 640

* O consumo de combustível, tal como as emissões de CO2, está homologado de acordo com um método standard e regulamentar. Idêntico para todos os construtores, permite comparar os veículos. O consumo em utilização real depende das condições de utilização do 
veículo, dos equipamentos e do estilo de condução do condutor. Para optimizar o consumo, consultar www.renault.pt. ** A carga útil indicada é referente ao nível de equipamento mínimo.
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Equipamentos e opções
ZEN LIMITED EDITION GT LINE INITIALE PARIS** R.S. TROPHY**

SEGURANÇA
ABS com sistema de assistência à travagem de urgência (AFU)

Regulador e limitador de velocidade 

Sistema de ajuda ao arranque em subida

Controlo eletrónico de estabilidade (ESP) e sistema antiderrapagem (ASR)

Alerta de esquecimento do cinto de segurança

Airbags frontais e laterais do condutor e passageiro (desconectáveis)

Sistema de fixação ISOFIX nos 2 bancos laterais traseiros

Kit de enchimento e reparação dos pneus

Pneu sobressalente (de série nos motores TCe 120 e TCe 120 EDC) ¤ ¤ ¤ ¤ -
Trancamento automático das portas

Sistema de controlo da pressão dos pneus

CONDUÇÃO
Chassis Trophy - - - -
Computador de bordo

Direcção assistida eléctrica com assistência variável

Modo ECO - ¤ -
Patilhas da caixa de velocidades por trás do volante em dark metal - - - -
R.S. Drive (3 modos de condução: Normal, Sport, Race) - - - -
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro - ¤
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro/dianteiro e câmara de marcha atrás - - ¤ -
Easy Park Assist (inclui sistema de ajuda ao estacionamento traseiro/dianteiro e câmara de marcha atrás) - implica sistema de ajuda ao estacionamento lateral - - ¤ ¤
Sistema de ajuda ao estacionamento lateral - implica Easy Park Assist - - ¤ ¤

CONFORTO
Apoio de braços central dianteiro - - - -
Ar condicionado manual - - -
Ar condicionado automático - Pack Clim Auto

Cartão Renault mãos-livres - Pack Easy / 
Pack Visibilidade

Cartão Renault telecomando - - -
Elevadores elétricos dos vidros dianteiros

Elevadores elétricos dos vidros dianteiros com função impulsional no lado do condutor - Pack Easy / 
Pack Visibilidade

Elevadores manuais dos vidros traseiros - - -

Elevadores elétricos dos vidros traseiros - Pack Easy / 
Pack Visibilidade

Iluminação de espelhos interiores - - Pack Conforto /  
Pack Conforto II

Pack Conforto

Limpa vidros dianteiro com velocidade variável e 5 posições de cadência -
Rede de retenção de bagagens - apenas disponível no Clio Sport Tourer ¤ ¤ ¤ - -
Retrovisores exteriores rebatíveis electricamente - Pack Clim Auto
Retrovisores eléctricos com função desembaciamento

Retrovisor interior electrocromático - - Pack Conforto /  
Pack Conforto II

Pack Conforto

Sensores de chuva e luminosidade - Pack Clim Auto / 
Pack Visibilidade

Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - - - ¤

MULTIMÉDIA
Media Nav Evolution (sistema multimédia Media Nav Evolution 2.1 com ecrã táctil de 7'', navegação, rádio MP3, áudio streaming, Bluetooth®, entradas frontais 
USB e cartografia Portugal)

Pack Media Nav - -

R.S. Monitor 2.1 - - - -
R-LINK Evolution (sistema multimédia Renault R-LINK Evolution 2.2 com ecrã táctil 7'', comando de voz, navegação TomTom®, Bluetooth®, R-Sound, entradas 
USB e Jack e cartografia Europa)

- Pack R-LINK Pack R-LINK

Sistema de som premium BOSE® - - - -
Sistema R&Go (sistema multimédia R&Go com comando satélite no volante, 2 portas USB, Bluetooth®, suporte para telemóvel e app R&Go) Pack R&Go - - - -

HABITÁCULO
Banco de condutor regulável em altura

Banco do passageiro fixo -  (apenas Clio) - -
Banco do passageiro fixo, rebatível para a posição de mesa - apenas disponível no Clio Sport Tourer - - - -

Banco do passageiro regulável em altura - - Pack Conforto /  
Pack Conforto II

Pack Conforto

Banco traseiro rebatível nas configurações 1/3-2/3

Volante regulável em altura e em profundidade



ZEN LIMITED EDITION GT LINE INITIALE PARIS** R.S. TROPHY**

DESIGN EXTERIOR
Barras de tejadilho longitudinais - apenas disponível no Clio Sport Tourer - -
Decoração exterior GT Line (capa dos retrovisores e frisos nas portas em dark metal + DRL exclusivos Sport range + friso no portão traseiro (implica sistema de 
ajuda ao estacionamento dianteiro com câmara de marcha-atrás) + pára-choques dianteiro e traseiro GT + saída de escape em cromado) 

- - - -

Dupla saída de escape Akrapovič® com forma rectangular - - - - ¤
Faróis de nevoeiro - -
Faróis diurnos com LED

Faróis Full LED Pure Vision com assinatura luminosa dianteira - Pack Visibilidade  (apenas Clio)  (apenas Clio)

Faróis R.S. Vision (faróis de nevoeiro com iluminação em curva, luzes de cruzamento e luzes de estrada) - - - -
Friso das janelas em cromado - ¤ - -
Embelezadores de roda de 15” - - - -
Jantes em liga leve de 16” ¤ - - - -
Jantes em liga leve de 16” GT Line - - - -
Jantes em liga leve de 16” Limited - - - -
Jantes em liga leve de 17” GT Line (excepto dCi 90cv, caixa manual) - - ¤ - -
Jantes em liga leve de 17” INITIALE PARIS - - - -
Jantes em liga leve de 18” - - - -
Luzes traseiras com assinatura luminosa em LED - apenas disponível no Clio - Pack Visibilidade - -
Monograma ”Renault Sport” no portão traseiro - - - -
Monograma R.S. sob o losango da grelha - - - -
Spoiler traseiro R.S. - - - -
Tecto em vidro fixo - ¤ - ¤ -
Vidros traseiros sobreescurecidos -

DESIGN INTERIOR
Apoio de pé em alumínio - - - -
Bancos Renault Sport, com retenção reforçada, apoios de cabeça reguláveis em altura e a sigla R.S. nos bancos dianteiros - - - -
Cintos de segurança vermelhos - - - -
Decoração interior GT Line (bancos especificos com estofos em tecido/TEP GT Line + homepage GT Line (implica R-LINK) + pedais em alumínio + volante em 
couro* GT Line + frisos nas portas e contorno dos altifalantes)

- - - -

Estofos em couro* premium Initiale Paris marfim/cinzento/preto - - - -
Estofos em couro* premium Initiale Paris preto - - - ¤ -
Estofos em couro* premium R.S. - implica sistema de aquecimento dos bancos traseiros - - - - ¤
Estofos em tecido - - - -
Estofos em tecido específicos Limited - - - -
Estofos em tecido/TEP GT Line - - - -
Estofos em tecido/TEP R.S. - - - -
Harmonia carbono escuro

Pedais em alumínio - - -
Pedais específicos INITIALE PARIS - - - -
Volante e punho da alavanca de velocidades em couro* -
Volante e travão de estacionamento em couro* com pesponto vermelho e sigla R.S. no volante - - - -
Volante em couro* premium - - - -

PACKS
Pack Clim Auto (Ar condicionado automático + Sensores de chuva e luminosidade + Retrovisores exteriores rebatíveis electricamente) - ¤ - - -
Pack Conforto (Banco do passageiro regulável em altura + Iluminação de espelhos interiores + Retrovisor interior electrocromático) - apenas disponível do Clio - - ¤ - ¤
Pack Conforto II (Iluminação de espelhos interiores + Retrovisor interior electrocromático) - apenas disponível no Clio Sport Tourer - - ¤ - -
Pack Easy (Elevadores elétricos dos vidros dianteiros com função impulsional no lado do condutor + Elevadores elétricos dos vidros traseiros + Cartão Renault 
mãos-livres)

- ¤ - - -

Pack Look exterior Preto / Cinzento - apenas disponível no Clio Sport Tourer - ¤ - - -
Pack Look exterior Preto / Cromado - apenas disponível no Clio Sport Tourer - - - -
Pack Media Nav (Sistema multimédia Media Nav Evolution 2.1 com ecrã táctil de 7”, navegação, rádio MP3, áudio streaming, Bluetooth®, entradas frontais 
USB e cartografia Portugal)

¤ - -

Pack R&Go (Sistema multimédia R&Go com comando satélite no volante, 2 portas USB, Bluetooth®, suporte para telemóvel e app R&Go) ¤ - - - -
Pack R-LINK (Sistema multimédia Renault R-LINK Evolution 2.2 com ecrã táctil 7”, comando de voz, navegação TomTom®, Bluetooth®, R-Sound, entradas USB 
e Jack e cartografia Europa)

- ¤ ¤

Pack Visibilidade (Sensores de chuva e luminosidade + Faróis Full LED + Elevadores elétricos dos vidros dianteiros com função impulsional no lado do condutor 
+ Elevadores elétricos dos vidros traseiros + Cartão Renault mãos-livres)

- ¤

: série ; ¤ : opção;  - : não disponível.  * Couro de origem bovina.  ** Versões não disponíveis no Clio Sport Tourer.



Dimensões

VOLUME DA BAGAGEIRA Clio
Clio Sport 

Tourer
Volume da bagageira (em litros) 300 445

DIMENSÕES (mm)
A Distância entre eixos 2 589 2 589
B Comprimento total 4 062 4 267
C Extremidade dianteira 853 853
D Extremidade traseira 621 825
E Largura da via dianteira 1 506 1 506
F Largura da via traseira 1 506 1 506
G Largura excluindo / incluindo retrovisores 1 732 / 1 945 1 732 / 1 945
H Altura 1 448 1 475
H1 Altura com o portão da bagageira aberto 1 920 2 087

DIMENSÕES (mm) Clio
Clio Sport 

Tourer
J Altura do acesso ao piso de carga 716 604
K Altura livre ao solo 120 120
L Espaço na zona dos joelhos no banco traseiro 140 140
M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1 363 1 363
M1 Largura ao nível dos cotovelos atrás 1 378 1 378
N Largura ao nível dos apoios de braços à frente 1 370 1 370
N1 Largura ao nível dos apoios de braços atrás 1 307 1 307
P Altura disponível à frente, com inclinação a 14º 880 880

P1
Altura disponível na segunda fila de bancos, 
com inclinação a 14º

847 862

Y
Largura na entrada superior / máxima da 
bagageira

770 / 1 038 800 / 1 038

Y1
Largura da entrada da bagageira ao nível 
do piso

905 994

DIMENSÕES (mm) Clio
Clio Sport 

Tourer
Y2 Largura interior entre as cavas de rodas 1 011 1 011
Z Altura disponível na entrada da bagageira 550 685

Z1

Comprimento máximo de carga (do portão  
da bagageira ao banco traseiro rebatido)  
(do banco traseiro rebatido ao banco de 
passageiro rebatido em mesa)

1 388 2 480

Z2
Comprimento de carga até ao banco traseiro 
Comprimento máximo de carga (do portão da 
bagageira ao banco traseiro rebatido)

649 1 616

Z3
Altura da prateleira traseira 
Comprimento de carga até ao banco traseiro

558 830

Z4 Altura da prateleira traseira / com piso móvel - 575 / 396

CLIO CLIO SPORT TOURER



Serviços Renault, efeito serenidade

Contratos de manutenção Renault 

Gostaria de poupar tempo e libertar o espírito  
de preocupações? Opte pelos contratos de manutenção –  
My Revision ou Conforto.
Há datas e alturas em que o seu Renault precisa de uma atenção 
especial: quando chega a altura de fazer a revisão periódica, 
a reposição ao nível dos líquidos, a verificação das peças de 
desgaste e a sua substituição, se necessário, de acordo com as 
recomendações do construtor.
100 % sereno:
 - A experiência técnica da Rede Renault e a qualidade das 
peças de origem Renault. 
 - Uma melhor valorização do seu veículo aquando da revenda. 
 - A manutenção do seu veículo a um preço controlado. 

Contratos de Extensão de Garantia 

Na Renault, no período que se segue à compra do seu veículo 
novo ou usado, assumimos o custo de todas as reparações 
e a substituição das peças mecânicas, elétricas e eletrónicas 
que se apresentem com defeito, até um limite de 60 meses ou 
100 000 km. No entanto, poderá prolongar esta garantia até 
200 000 km. A extensão de garantia prolonga as vantagens da 
garantia do construtor. Ganhe ainda mais serenidade.

Circule sem contar dias ou quilómetros: 

Circule com a máxima confiança. Beneficie de uma Garantia 
Construtor durante 5 anos ou 100 000 km: reparação gratuita 
incluindo peças e mão de obra, assistência 24/24 h em caso de 
avaria imobilizante com reparação no local ou reboque, uma 

Garantia Pintura durante 3 anos e quilometragem ilimitada, 
uma Garantia Anticorrosão durante 12 anos e quilometragem 
ilimitada.
 - O seu veículo será sempre assistido na melhor rede de 
especialistas. 
 - Peças de origem em todas as intervenções. 

Serviços conectados 

Com o Renault R-LINK Evolution, reconhecido como o melhor 
sistema multimédia europeu*, os serviços também estão no 
interior do seu veículo. Inovadores e intuitivos, oferecem funções 
atualmente essenciais: mantenha-se ligado ao mundo exterior, 
beneficie de sistemas de ajuda à condução que irão otimizar os 
seus percursos e dos mais eficientes alertas de segurança. 

Facilite a sua vida: 

 - Navegação: mapas pré-instalados no seu veículo com 
atualizações gratuitas durante o primeiro ano. Se pretender 
prolongar a sua assinatura nos meses seguintes, nada mais 
simples. Basta fazer uma transferência online a partir da 
R-LINK Store. 
 - Info trafic: visualize as condições do trânsito no seu percurso 
em tempo real. 
 - Catálogo de aplicações: invente a cada instante a vida 
a bordo, transferindo a partir da R-LINK Store novas 
aplicações, como R-Sound Effect, gestão do tempo de 
repouso, fluxo RSS, etc. 

* Fonte: estudo SBD 2014.



A Rede Renault compromete-se a 

 - Responder ao seu pedido na internet em menos de 24 horas. 

 - Garantir o ensaio de um automóvel da gama à sua escolha, imediatamente ou no prazo de 1 semana. 

 - Informar sobre a evolução da sua encomenda até ao momento da entrega. 

 - Restituir o seu automóvel à hora e preços acordados, em intervenções de manutenção na oficina. 

 - Assegurar o seu acordo para qualquer intervenção não prevista, sem o qual oferecemos essa intervenção. 

 - Garantir a sua mobilidade durante a intervenção, propondo uma solução à tarifa preferencial. 

 - Recompensar a sua fidelidade oferecendo as vantagens preferenciais disponíveis no portal «MY Renault». 





Seduction never ends
Novo Renault CLIO 



 



Prolongue a experiência Renault Clio
em www.renault.pt

Tudo fi zemos 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 modifi cações nas especifi cações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados.  Estas modifi cações 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 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..

    Crédito fotos: A. Bernier, S. Jahn – Impresso na UE – Julho 2016.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tel.: 0810 40 50 60.

Renault recomienda
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