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ANATOMIA

DO DESEJO

O NOVO RENAULT CLIO SPORT TOURER SEDUZ PELA SUA PERSONALIDADE FORTE E INSPIRADA NOS 
HATCH DE LUXO. AS SUAS CURVAS SENSUAIS, A SUA FACE DIANTEIRA EXPRESSIVA E AS SUAS LINHAS 
FORTES EXPRIMEM UM ESTILO DINÂMICO E ÁGIL. O LOGÓTIPO RENAULT DESTACA-SE NO CENTRO DA 
GRELHA, COMO SE FOSSE UM EMBLEMA. O DESEJO DENUNCIADO EM CADA DETALHE.
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1.

2.

4.

3.

1. Um logótipo em destaque sobre fundo preto. 2. Faróis diurnos com tecnologia LED, para uma identidade luminosa e atrativa da face dianteira. 3. Um design sem 
arestas vivas que confere fluidez ao veículo, nomeadamente graças aos puxadores das portas traseiras, perfeitamente integrados, junto dos vidros de custódia, ao seu 
perfil elegantemente alongado e às suas superfícies vidradas. 4. Uma silhueta musculada, bem assente na estrada, que exprime todo o seu temperamento desportivo.

A SEDUÇÃO 
GANHA FORMA
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PENSAVA QUE ALGUNS EQUIPAMENTOS ESTAVAM RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE AOS VEÍCULOS 
TOPO DE GAMA? A GENEROSIDADE DO NOVO RENAULT CLIO SPORT TOURER É A EXCEÇÃO NA SUA 
CATEGORIA: MULTIMÉDIA, NAVEGAÇÃO, SISTEMA ÁUDIO INÉDITO RENAULT BASS REFLEX®, CARTÃO 
RENAULT MÃOS LIVRES, AUXÍLIO AO ARRANQUE EM SUBIDA, MODO DE CONDUÇÃO ECO… E AINDA 
MUITOS OUTROS. QUEM PODERIA DISPENSAR TUDO ISTO?

EQUIPAMENTOS
DO SÉCULO XXI
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4.

6.5.

1-2.

7.

3.

1. Renault R-Link. Tablet multimédia on-line com ecrã tátil de 7" e comando de voz. Navegação TomTom®, rádio 4 x 35 W, audio-streaming e telefone em 
modo mãos livres por Bluetooth®, entradas USB e Jack, ligação ao veículo e à Internet *. 2. Ar condicionado automático * com filtro combinado pólen/carvão 
ativo e sensor de toxicidade. Os filtros reduzem as partículas finas e os poluentes (gases de escape, odores). Ao detetar um nível de poluição elevado, o sistema 
fecha automaticamente a ventilação. 3. Auxílio ao arranque em subida. Ao arrancar em subida, a pressão de travagem é automaticamente mantida durante 
2 segundos para conceder ao condutor o tempo necessário para avançar tranquilamente. 4. Renault Bass Reflex®. Um inédito sistema áudio com patente 
Renault, que assegura uma extraordinária reprodução dos graves. 5. Limitador e regulador de velocidade de série. 6. Modo de condução ECO *. Fica ativo 
por simples pressão num botão, este modo pode ajudar, consoante os estilos de condução, a reduzir até 10 % o consumo de combustível e as emissões de 
CO2. 7. Sistema multimédia MEDIA NAV * tátil. Navegação, rádio 4 x 20 W, audio-streaming e telefone em modo mãos livres por Bluetooth®. Entradas USB e 
Jack. 8. Auxílio ao estacionamento. Radar de marcha atrás com 4 sensores *. Complementado, consoante as versões, com uma câmara de marcha atrás **. 
A câmara exibe no ecrã a imagem de dois desenhos dinâmicos que se adaptam ao ângulo de viragem do volante. 9. Cartão Renault mãos livres *. Acesso, 
arranque e trancamento do veículo por afastamento. 

* Consoante o nível de equipamento.  ** Em opção nas versões equipadas com Renault R-Link. 

SIMPLIFIQUE
A SUA VIDA

8.
9.
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MOTORES ECONÓMICOS, 
PRAZER DE CONDUÇÃO
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BASEADOS NA COMBINAÇÃO DE INOVADORAS TECNOLOGIAS, MUITAS DELAS PROVENIENTES DA 
EXPERIÊNCIA DA MARCA NA COMPETIÇÃO AUTOMÓVEL, OS NOVOS MOTORES ENERGY REVOLUCIONAM 
OS PADRÕES ATUAIS. PERMITEM AO NOVO RENAULT CLIO SPORT TOURER BATER RECORDES DE 
CONSUMO E DE EMISSÕES DE CO2, MANTENDO INTACTO O PRAZER DE CONDUÇÃO.

O Novo Renault Clio Sport Tourer beneficia do novo motor a gasolina 
Energy TCe 90 inaugurado com a berlina. Combina de forma notável sobriedade 
e prazer de condução. Este três cilindros a gasolina turbocomprimido de 898 cm3 

e 90 cv proporciona arranques e acelerações eficazes em qualquer regime. Na cidade, a 
condução é agradável porque 90 % do binário máximo (135 nm) está disponível a partir 
das 1650 rpm, para evitar mudanças de velocidade demasiado frequentes. Equipado com 
o sistema Stop & Start, consegue reduzir o consumo (em ciclo misto) para 4,5 l/100 km* 
e as emissões de CO2 para 104 g/km *. 

Quanto ao Diesel, o novo motor Energy dCi 90 é simplesmente o melhor! Com um consumo 
em ciclo misto de 3,2 l/100 km* e emissões de 83 g/km* de CO2  (na versão otimizada **), 
o Novo Clio Sport Tourer assegura, tanto aos clientes particulares como profissionais, uma 
condução muito económica. E sempre com o mesmo conforto de condução: os 90 cv e o 
binário (220 Nm) continuam lá e a potência de reaceleração está disponível logo a partir dos 
regimes mais baixos, para oferecer uma condução confortável em todas as circunstâncias.

Pela primeira vez no Novo Renault Clio Sport Tourer, estará associado à caixa de 6 velocidades 
de dupla embraiagem EDC, para aumentar ainda mais o prazer de condução. Esta famosa 
caixa oferece suaves mudanças de relação, reatividade e rapidez, com um consumo 
comparável ao de uma caixa de velocidades manual.

* Consumo em ciclo misto. Valores de consumo e de emissões homologados de acordo com a regulamentação 
aplicável. ** A versão Energy dCi 90 otimizada apresenta níveis de  CO2 e de consumo ainda mais baixos, graças 
à combinação de diversos fatores, entre eles relações de caixa mais longas. 

O MELHOR DA TECNOLOGIA.

STOP & START
Permite desligar automaticamente o motor quando o veículo para ou a 
caixa é colocada em ponto-morto.

1

ENERGY SMART MANAGEMENT (ESM)
Permite otimizar o consumo de energia elétrica e recarregar a bateria, 
graças ao sistema de recuperação de energia cinética nas fases de 
travagem e de desaceleração.

2

ALETAS DE GEOMETRIA VARIÁVEL
Esta tecnologia otimiza a aerodinâmica do veículo, ajustando o fluxo de 
ar, através do radiador, às necessidades de arrefecimento do motor para 
favorecer o baixo consumo.

3
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Painel de bordo com um sofisticado design em forma de asa de avião, bloco central 
facilmente acessível, velocímetro digital para uma leitura mais fácil, banco do condutor 
regulável em altura com uma extraordinária amplitude de 70 mm, coluna de direção 

regulável em altura e em profundidade, variedade de cores da carroçaria e acabamentos 
em cromado e preto brilhante: são outros tantos elementos que associam modernidade 
e ergonomia. 

Funcional e seguro, o Novo Renault Clio Sport Tourer dispõe de indicadores de mudança 
de direcção com "modo autoestrada". Muito prático para as manobras de ultrapassagem, 
um simples impulso na haste de luzes faz ativar 3 vezes os pisca-piscas. 

Os numerosos espaços de arrumação comprovam o seu caráter prático: zona de arrumação 
em frente da alavanca de velocidades, porta-luvas de 7 litros, espaço de arrumação do lado 
do passageiro dianteiro, porta-bebidas, porta-objetos integrados nos painéis das portas. 

O Novo Renault Clio Sport Tourer é também uma break com porta-bagagens: mais 
exatamente 443 dm3 dos quais 85 litros estão astuciosamente disponíveis sob o piso 
amovível do porta-bagagens. Graças ao banco traseiro 2/3-1/3 e à possibilidade de rebater 
o banco do passageiro para a posição de mesa, o espaço interior modela-se para ser mais 
prático. Oferece um volume notável para transportar objetos com um comprimento que 
pode chegar aos 2,48 m. O carregamento é fácil graças ao limiar particularmente baixo do 
porta-bagagens de 604 mm. O objetivo foi atingido: tornar belo e prático o seu dia a dia.

O NOVO RENAULT CLIO SPORT TOURER PROPÕE UM 
HABITÁCULO REQUINTADO, FUNCIONAL E TECNOLÓGICO 
QUE FACILITA O SEU QUOTIDIANO. DESCUBRA CADA 
DETALHE DE CONFORTO E DE QUALIDADE QUE SE NOTA 
LOGO AO PRIMEIRO OLHAR.

ESTÉTICA
E CARÁTER PRÁTICO
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2

1

PERSONALIZAÇÃO
SENTIR-SE ÚNICO NO INTERIOR DE UM VEÍCULO ELEGANTE E PRÁTICO É O QUE LHE PROPÕE O NOVO RENAULT CLIO ATRAVÉS 
DOS 3 UNIVERSOS DE PERSONALIZAÇÃO: TRENDY, ELEGANT E SPORT. DESCUBRA AQUI AS DIFERENTES ZONAS PERSONALIZÁVEIS, 
TANTO NO EXTERIOR COMO NO INTERIOR. A SI, BASTA-LHE ESCOLHER O AMBIENTE E O GRAU DE PERSONALIZAÇÃO QUE DESEJA 
PARA QUE O CLIO SPORT TOURER SE TORNE O SEU ÍCONE EXCLUSIVO.

NO EXTERIOR

1

1

Personalização exterior: retrovisores, 
para-choques traseiro e proteções 
laterais de porta em preto brilhante, 
frisos na grelha, nas proteções laterais 
das portas e no porta-bagagens.

1

2

 JANTES DE ALUMÍNIO

16" Passion 
Standard

16" Passion 
Preto

16" Passion 
Marfi m

17" Drenalic 
Vermelho

17" Drenalic 
Marfi m

17" Drenalic 
Azul

17" Drenalic 
Preto

PACK LOOK EXTERIOR

CROMADO VERMELHO PRETO MARFIMAZUL

Jantes de alumínio personalizáveis 
de 16'' ou 17''
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DECORAÇÕES

Azul

Elegant

Preto

Trendy

Marfim

Sport

Rouge

AMBIENTES

Azul Preto HavanaVermelho

1 Ambiente interior: painel de bordo, 
estofos e painel de porta.

2 Decoração interior: volante, base da alavanca 
de velocidades, frisos dos painéis das portas 
e moldura dos arejadores.

NO INTERIOR

2

2

2

2

1

1

1
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TRENDY AZUL

Ambiente interior azul com decoração interior Trendy

TRENDY VERMELHO

Ambiente interior vermelho com decoração interior Trendy

ESCOLHA O SEU UNIVERSO

Trendy, Sport ou Elegant? Desvenda um pouco do véu do Clio Sport Tourer que melhor combina consigo e configure o seu veículo no nosso site www.renault.pt

Modelo apresentado: cor da carroçaria Azul French, 
jantes de alumínio de 17" Drenalic pretas, pack look 
exterior cromado

Modelo apresentado: cor da carroçaria Vermelho Flamme
jantes de alumínio de 17" Drenalic vermelhas, pack look 
exterior cromado.
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SPORT

Ambiente interior em preto com decoração interior Sport

ELEGANT

Ambiente interior Havane com decoração interior Marfim

Modelo apresentado: cor da carroçaria Amarelo Éclair, 
jantes de alumínio de 17" Drenalic design preto, pack look 
exterior cromado.

Modelo apresentado: cor da carroçaria Castanho Ardent, 
Jantes alumínio de 17" Drenalic design marfim, pack look 
exterior marfim.
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ATELIER CRIATIVO
TODOS OS NÍVEIS DE EQUIPAMENTO, CORES E OPÇÕES À SUA ESCOLHA.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE NO NÍVEL 
CONFORT

ABS com repartidor electrónico de 
travagem + Assistência à travagem de 
urgência (AFU) 
Airbags frontais e laterais (cabeça- tórax), 
condutor e passageiro
Controlo dinâmico de estabilidade (ESP)
Sistema de assistência ao arranque em 
subida
Sistema de fixação ISOFIX nos lugares 
laterais traseiros e do passageiro dianteiro
Regulador e limitador de velocidade 
Computador de bordo
Cartão de arranque e abertura / fecho 
das portas 
Banco do condutor regulável em altura
Volante regulável em altura e profundidade
Faróis diurnos com tecnologia LED
Vidros eléctricos dianteiros

Retrovisores exteriores eléctricos e 
rebatíveis manualmente
Banco traseiro rebatível 1/3 - 2/3 com 
3 encostos de cabeça traseiros reguláveis 
em altura
Zona de arrumação debaixo do solo da 
bagageira
Barras de tejadilho em preto
Jantes em aço 15" com embelezadores 
Pré-instalação de rádio com colunas 
Renault Bass Reflex®

Kit de enchimento e reparação de pneus

OPÇÕES

Pack Clim : Ar condicionado manual e 
Rádio (com display integrado, Bluetooth®, 
e comandos no volante)
Faróis de Nevoeiro
Pneu sobressalente 

EQUIPAMENTOS EM SÉRIE NA  
DYNAMIQUE S = CONFORT + 

Ar condicionado manual
Sistema multimédia Media Nav 
ecrã 7" tatil, navegação, rádio 4 x 20 W, 
áudio streaming e telefone mãos livres 
Bluetooth ®, entradas frontais USB /Jack 
Jantes em aço 15" com embelezadores
Barras de tejadilho em cromado acetinado 

OPÇÕES

Radar de marcha-atrás
Stylish Pack: Jantes de alumínio 16" 
Passion + faróis de nevoeiro
Pack Premium : Teto de vidro fixo +  
vidros traseiros sobre escurecidos  
(não compatível com barras tejadilho)
Pack Techno : Modo ECO (selector modo 
de condução económica) + cartão Renault 
mãos livres + elevador de vidro condutor 
impulsional + volante em pele + Sensor 
de chuva e luminosidade
Pneu sobressalente
Gama de Personalizações 

CONFORT

DYNAMIQUE S

Bancos em tecido carbono 
escuro com inserção em 
vermelho 

Bancos em tecido carbono 
escuro com inserção em 
cinza

Embelezador Extreme 15"

Embelezador Caraïbas 15" Embelezador Paradise 15"

CARLAB
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE NO NÍVEL LUXE = 
DYNAMIQUES +

Ar condicionado automático
Jantes de liga leve 16" Passion
Sensor de chuva e luminosidade
Faróis de nevoeiro
Cartão Renault mãos-livres com trancamento por 
afastamento
Volante em couro
Modo ECO selector modo de condução económica
Elevador de vidro do condutor impulsional
Vidros eléctricos traseiros
Assento do passageiro dianteiro rebatível

OPÇÕES

R-LINK (opcional presente nas imagens desta 
página): tablet multimédia integrado com ecrã 7" 
+ rádio + navegação TomTom® + audio-streaming 
Bluetooth® + telefone mãos livres + USB +  
entrada AUX 
Câmara de auxilio à marcha-atrás (implica R-Link)
Radar de marcha-atrás 
Jantes de alumínio 17"
Pack Premium : Teto de vidro fixo + vidros traseiros 
sobre escurecidos (não é compatível com barras 
tejadilho) 
Pneu sobressalente
Gama de Personalizações

LUXE

Bancos em tecido com inserções cinza em 
serigrafia 

Jante liga leve 16" Passion

OPÇÕES

14-15_MB_CLIO_K98_V2.indd   15 15/03/13   07:17



OPACA, ENVERNIZADA, METALIZADA, COM EFEITOS ESPECIAIS… A PALETA DE CORES ALARGA-SE, PINTADA DE EMOÇÕES. 

ALTURA, LARGURA, VOLUME DA BAGAGEIRA... UM AUTOMÓVEL À MEDIDA DAS SUAS NECESSIDADES.

CHROMO ZONE

BRANCO GLACIAR

PRETO ESTRELA

AZUL FRENCH

VERMELHO FLAMME

CASTANHO ARDENTE

CINZA PLATINA

CINZA CASSIOPEIAAMARELO ÉCLAIR 

DIMENSÕES
VOLUME (dm3)

Bagageira com os bancos traseiros em posição (sob o tapa-bagagens) 
incuindo volume debaixo do piso amovivel

443 
85

Bagageira com os bancos traseiros recolhidos 1 380

DIMENSÕES (mm)
A Distância entre eixos 2 589
B Comprimento 4 267
C Extremidade dianteira 853
D Extremidade traseira 825
E Largura da via dianteira (com jantes 15" e 16") 1 506
F Largura da via traseira (com jantes 15" e 16") 1 506
G Largura excluindo retrovisores / incluindo retrovisores 1 732 / 1 945
H Altura 1 445
H1 Altura com o portão de bagageira aberto 2 087
J Altura do acesso ao piso de carga 604
K Altura livre ao solo 120
M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1 363
M1 Largura ao nível dos cotovelos atrás 1 378
N Largura ao nível dos apoios de braços à frente 1 370
N1 Largura ao nível dos apoios de braços atrás 1 307
P Altura disponível à frente, com inclinação a 14º 880
P1 Altura disponível atrás, com inclinação a 14º 862
Y Largura na entrada da bagageira máxima 1 038
Y1 Largura da entrada da bagageira ao nível do piso 994
Y2 Largura disponível entre as cavas das rodas 1 011
Z Altura disponível na entrada da bagageira 685
Z1 Comprimento de carga máximo com o banco traseiro rebatido 1 616
Z2 Comprimento de carga máximo com o banco traseiro em posição 830
Z3 Altura disponível até ao tapa-bagagens sem piso amovível / com piso amovível 575 / 396

Z4 Comprimento de carga máximo (banco traseiro e banco passageiro rebatido 
em posição de mesa) 2 480

* Jantes referência  15" e 16"
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CARACTERÍSTICAS
CONSUMOS, PERFORMANCES… APRESENTAMOS O CLIO SPORT TOURER AO DETALHE PORQUE É IMPORTANTE CONHECER BEM 
O SEU AUTOMÓVEL.

Renault Clio Sport Tourer eco2 respeita os 3 critérios seguintes: 

Veículo produzido numa fábrica certificada ISO 14 001 minimizando o impacto ambiental,

Veículo com emissões CO2 inferiores à 120 g/km * ou preparado para funcionar com bio combustíveis,

Veículo que integra mais de 7 % de plásticos provenientes de reciclagem e recicláveis em 95 % no fim de vida. 

Com a Renault eco2, a marca compromete-se sobre todo o ciclo de vida do automóvel. 

* Consumos e emissões homologadas de acordo com a regulamentação aplicável. 

ENERGY TCe 90 ENERGY dCi 90 ENERGY dCi 90 (83g)
Combustível Gasolina sem chumbo Gasóleo Gasóleo
Norma de despoluição EURO5 EURO5 EURO5
Tipo de Motor  Turbo / Injecção multiponto sequencial Turbo / injecção directa / common rail

MOTOR
Cilindrada (cm3) 898 1 461 1 461
Número de cilindros / válvulas 3 / 12 4 / 8 4 / 8
Potência máxima kW  (CV arredondados) 66 (90) 66 (90) 66 (90)
Regime de potência máxima (RPM) 5 250 4 000 4 000
Binário máximo (Nm) 135 220 220
Regime do binário máximo (RPM) 2 500 1 750 1 750
Filtro de partículas - Sim Sim
Stop & Start e recuparação de energia na travagem Sim Sim Sim

CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades Manual - 5 relações

DIRECÇÃO
Direcção Eléctrica com assistência variável de série
Diâmetro de viragem (m) 10,6
Número de voltas do volante 2,71 voltas

PNEUS

Pneus de referência
15" : 185/65 R15 88T 
16" : 195/55 R16 87H 
17" : 205/45 R17 88V

PERFORMANCES 
Aerodinamica SCx 0,670 0,670 0,670
Velocidade máxima (km/h) 182 178 180
0 - 100 km/h (s) 12"2 11"7 12"1
400 m (s) 18"2 18"0 18"3
1 000 m (s) 33"6 33"5 33"6
Recuperação : 80 km / h - 120 km / h (s) em 4ª / 5ª 11"7 / 17"9 10"1 / 13"5 11"0 / 16"1

CONSUMOS 
CO2 (g / km) 104 90 83
Ciclo urbano (l/100 km) 5,5 4,0 3,6
Ciclo extra urbano (l/100 km) 3,9 3,2 3,0
Ciclo completo (l/100 km) 4,5 3,4 3,2

CAPACIDADES
Depósito de combustível (l) 45 45 45

PESO (Kg)
Peso vazio em ordem de marcha (sem opções) 1 055 1 121 1 121
Peso máximo autorizado 1 640 1 711 1 711
Peso total rolante 2 454 2 611 2 611
Carga útil (CU) * 521 523 523
Peso máximo rebocável travado (dentro do limite do PTR) 1 200 1 200 1 200
Peso máximo rebocável não travado 565 595 595

* A carga útil indicada é referente ao nível de equipamento mínimo.
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EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
CONFORT DYNAMIQUE S LUXE

SEGURANÇA ACTIVA E PASSIVA
ABS + Assistência à travagem de urgência (AFU)
Limitador e regulador de velocidade
Sistema de assistência ao arranque em subida
Sistema de controlo dinâmico de trajectória (ESC) e controlo de tracção (ASR)
Aviso de cinto de segurança do condutor e passageiro dianteiro não colocado (SBR)
Aviso de cintos de segurança traseiros não colocados (SBR)
Airbags frontais, condutor e passageiro desconectavel
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, reguláveis em altura com pré-tensores e limitadores de esforço
Airbag lateral cabeça-tórax condutor e passageiro dianteiro
Lugar do passageiro dianteiro com fixação Isofix
2 Lugares traseiros com fixações Isofix
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos com enroladores e limitadores de esforço nos lugares laterais
Sistema de anti afundamento (Fix4sure) nos bancos dianteiros e traseiros

APRESENTAÇÃO EXTERIOR
Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroçaria
Barra superior da grelha frontal em preto brilhante sem / com friso cromado
Inscrição Clio abaixo do logótipo Renault na grelha frontal
Retrovisores exteriores da cor da carroçaria
Saia do pára-choques traseiro / retrovisores exteriores / Protecções inferiores das portas em preto brilhante (Personalização) ¤
Decoração exterior: frisos de grelha, frisos nas protecções inferiores laterais das portas, e friso no portão da bagageira cromado  
ou lacado a cor (Personalização)

¤ ¤

Puxador exterior de abertura das portas dissimulado no pilar da porta
Aileron traseiro no tom da carroçaria 
Acabamento do pilar central em preto mate / preto brilhante
Teto em vidro fixo com cortina manual e vidros laterais e traseiros sobre escurecidos (não é compatível com barras tejadilho na  
Sport Tourer)
Embelezador 15" Extreme ¤
Embelezador 15" Caraíbas ¤
Gama de personalizações: jante de alumínio 16" Passion (standard, Preto, Marfim)
Gama de personalizações: jante de alumínio 17" Drenalic (Preto, Vermelho, Azul, Marfim) ¤
Pneu sobresselente ¤ ¤ ¤
Kit de enchimento
Anel de auxilio ao reboque
Barras de tejadilho longitudinais em preto (Sport Tourer)
Barras de tejadilho longitudinais em cromado acetinado (Sport Tourer)

APRESENTAÇÃO INTERIOR
Harmonia Carbono escuro
Bancos em tecido carbono escuro com inserção em cinza
Bancos em tecido carbono escuro com inserção em vermelho ¤
Bancos em tecido acolchoado carbono escuro e inserções em tecido cinza com serigrafia
Personalização - estofos em tecido com inserções em vermelho, azul ou havane em serigrafia / harmonia interior da cor do estofos ¤
Decoração interior (inserções laterais no volante em couro, rebordo dos ventiladores, base do selector da caixa de velocidades,  
e frisos interiores das portas dianteiras) em preto brilhante

¤

Personalização decoração interior (inserções laterais no volante em couro, rebordo dos ventiladores, base do selector da caixa de 
velocidades, e frisos interiores das portas dianteiras) em nas cores vermelho azul marfim, e nos motivos Trendy Sport Élegant

¤ ¤

Comando de abertura das portas dianteiras e traseiras em cromado brilhante
Contorno dos altifalantes dianteiros em plástico injectado / lacado a preto com a inscrição Bass Reflex®

CONDUÇÃO
Cartão de arranque
Cartão mãos livres
Direcção assistida eléctrica com assistência variável
Volante regulável em altura e profundidade
Radar de auxilio ao estacionamento traseiro ¤ ¤
Câmara de ajuda ao estacionamento (opção implica Renault R-Link) ¤
Computador de bordo (consumo instantâneo, velocidade e consumo médio, combustível gasto, autonomia, distância percorrida)
Indicador de mudança de velocidade
Indicadores de mudança de direcção com função auto-estrada (impulsão)
Modo de condução ECO

LISTA COMPLETA DOS EQUIPAMENTOS E OPÇÕES DISPONÍVEIS PARA 
PODER CRIAR UM CLIO SPORT TOURER AO SEU PRÓPRIO GOSTO
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CONFORT DYNAMIQUE S LUXE

VISIBILIDADE
Faróis de nevoeiro
Sensor de chuva e luminosidade
Faróis diurnos com LED
Faróis com dupla óptica de halogéneo 
Retrovisores exteriores eléctricos + aquecidos + sonda de temperatura / rebatíveis electricamente
Avisador de mudança de direcção integrado nos retrovisores exteriores
Limpa vidros dianteiro com duas velocidades e cadência fixa 
Limpa vidros dianteiro com velocidade variável e 5 posições de cadência
Limpa vidros com ajuste de velocidade automático
Limpa vidros traseiro com activação automática da marcha atrás

CONFORTO
Ar condicionado manual com condutas de ventilação para os lugares traseiros
Ar condicionado automático com filtro de habitáculo combinado pólen / carvão activo e sensor de toxicidade
Reciclagem de ar
Vidros eléctricos dianteiros
Vidros dianteiros eléctricos impulsionais do lado do condutor 
Elevadores de vidros traseiros manuais / eléctricos não impulsionais
Pára-sol condutor com bolsa e espelho de cortesia, com tampa e sem iluminação 
Pára-sol passageiro sem / com espelho de cortesia com tampa e sem iluminação
Pegas rebatíveis para apoio dos passageiros traseiros e dianteiro

AUDIO E MULTIMÉDIA
Equipamento de rádio R0-10 1DIN sem leitor CD e com entradas frontais USB e tomada de ligação analógica
Sistema multimédia Media Nav ecrã 7" tatil, navegação, rádio 4 x 20 W, áudio streaming e telefone mãos livres Bluetooth®,  
entradas frontais USB e ligação analógica
Tablet multimédia com ligação Internet R-Link : ecrã tatil 7", comando vocal, rádio 4 x 35 W, navegação TomTom®,  
áudio streaming e telefone mãos livres Bluetooth®, entradas frontais USB e analógica, ligação à Internet e ao automóvel,  
processador de som Auditorium « 3D » by Arkamys 

¤

Aplicações disponíveis para Renault R-Link em R-Link Store ¤
Sistema de reprodução áudio com optimização dos graves Renault Bass Reflex®

BANCOS E ARRUMAÇÕES
Banco condutor regulável em altura
Banco traseiro rebatível com funcionalidade 1/3 - 2/3
Banco do condutor rebatível com funcionalidade de carga plana (apenas Sport Tourer)
2 Encostos de cabeça dianteiros reguláveis em altura
3 Encostos de cabeça traseiros (2 laterais + 1 central) reguláveis em altura
Consola central em preto mate
Consola central com acabamento preto brilhante e friso de rebordo cromado
2 Suportes de copos centrais agregados
1 Suporte para copos central traseiro
Porta-luvas fechado (volume 7 L)
Espaço de arrumação aberto na base da consola central
Espaços de arrumação abertos nas portas dianteiras e traseiras
Tomada 12 V
Iluminação interior comandada pelo cartão de arranque e abertura / trancamento das portas
Spot de leitura para o passageiro dianteiro
Iluminação da bagageira

PROTECÇÃO
Cartão com função de trancamento à distância e fecho centralizado das portas
Sistema de trancamento automático das portas em movimento
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TODO O UNIVERSO RENAULT  
EM WWW.RENAULT.TV

PROLONGUE A EXPERIÊNCIA  
CLIO SPORT TOURER

EM WWW.RENAULT.PT

VAI RECORDAR

O NOVO RENAULT
CLIO SPORT
TOURER

PARA SEMPRE
A PRIMEIRA VEZ

QUE VIU
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Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato e tão atualizado quanto possível à data de 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 outro meio, seja da globalidade ou de um extrato da 
presente publicação, está interdita sem uma autorização por escrito da Renault.
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