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O espírito crossover sem compromisso







A emoção em estado  
crossover
Novo ESPACE INITIALE PARIS continua a 
reinventar-se. O ícone das curvas de exceção, do 
design simultaneamente robusto e fluido, reforça 
o seu look de crossover graças à grelha dianteira 
distintiva, às jantes em liga leve de 20”, à proteção 
inferior traseira. Ao anoitecer, as luzes LED Matrix 
Vision avivam o seu olhar para o tornar mais 
penetrante. Espírito crossover em toda a linha.



Descubra o prazer 
imersivo
Novo ESPACE INITIALE PARIS oferece o melhor da 
competência técnica da Renault com os estofos 
em couro* Premium e acabamentos cuidados. 
Instale-se a bordo e desfrute de um conforto de 
classe executiva com bancos ventalidos, aquecidos, 
dotados da função de massagem e equipados 
com apoios de cabeça Premium. O Renault 
MULTI-SENSE prolonga a experiência, escolha 
o comportamento do Novo ESPACE que deseja:  
My Sense, Confort, Sport ou Eco. No prolongamento 
da consola central suspensa, o Renault EASY LINK 
oferece-lhe a experiência da mobilidade conectada 
através do ecrã central de 9,3’’ e do ecrã do quadro 
de instrumentos de 10,2’’. Design e tecnologia 
fundem-se para exaltar os seus sentidos!

* Couro de origem bovina.





Um concentrado de conforto  
e tecnologia







A noite é sua
Com os novos faróis adaptativos LED MATRIX 
VISION, o Novo ESPACE consegue o feito notável 
de, em condução noturna, iluminar ainda mais 
intensamente a estrada sem nunca encandear os 
outros condutores. O feixe da luz dos faróis Full 
LED adapta-se ao tipo de trânsito detetado pela 
câmara integrada no retrovisor: ultrapasse e cruze-
se tranquilamente com os outros veículos, evite 
os reflexos incómodos dos painéis de sinalização 
graças a uma intensidade luminosa perfeitamente 
doseada que otimiza a sua segurança.



4CONTROL : 
desfrute plenamente 
da estrada
Descubra a notável manobrabilidade do seu  
Novo ESPACE. A tecnologia exclusiva 4CONTROL, 
com quatro rodas direcionais, multiplica a sua 
agilidade na cidade, otimiza a precisão de condução 
e de estabilidade em estrada, sobretudo, em curva. 
O sistema de suspensões pilotadas, ajustável 
consoante o modo de condução MULTI-SENSE 
selecionado, aumenta a polivalência e o dinamismo 
de condução.
Aproveite esta estabilidade em estrada para 
apreciar o desempenho das motorizações do 
seu Novo ESPACE. Com o motor Blue dCi 160,  
Blue dCi 200 ou TCe 225 EDC FAP afinado 
pela Renault Sport, associado a uma caixa de 
velocidades automática EDC de dupla embraiagem, 
o prazer de condução torna-se imersivo.







Viagens mais
serenas
O sistema de assistência na condução em autoestrada 
e trânsito do Novo ESPACE acompanha-o para 
simplificar os trajetos e torna-los mais tranquilos. 
Este sistema regula a velocidade e mantém as 
distâncias de segurança para o veículo da frente, 
assegurando a condução no centro da via entre 
os 0 km/h e os 160 km/h. Quando a intensidade do 
trânsito aumenta, este equipamento permite que 
o Novo ESPACE pare e arranque automaticamente 
no prazo de 3 segundos, sem que seja necessária 
qualquer ação da parte do condutor. Seja hoje 
bem-vindo ao mundo de amanhã.



Renault EASY DRIVE
Os sistemas de ajuda à condução EASY DRIVE 
tornam a condução mais segura e acompanham-
no nas manobras de estacionamento.

1. O sistema de ajuda na transposição involuntária de 
via alerta-o e corrige a trajetória do seu Novo ESPACE 
se transpuser uma linha sem acionar previamente o 
pisca-pisca.

2. O alerta de ângulo morto assinala a presença de 
um veículo fora do seu campo de visão através de um 
indicador luminoso instalado nos retrovisores exteriores.

1.

2.



3. O Advanced Park Assist efetua as suas manobras de 
estacionamento, depois de o lugar escolhido ter sido 
identificado: engrene a relação de velocidade, dê um 
primeiro impulso e deixe o sistema gerir a aceleração, 
a travagem e a direção.

4. O alerta de obstáculo traseiro permite-lhe sair 
mais tranquilamente do seu lugar. Dotado de radares, 
previne-o da chegada de um veículo de que não se 
tinha apercebido.

4.

3.





Conectado  
às suas sensações
Com o EASY LINK, aceda a uma conectividade tão 
evoluída quanto intuitiva. Graças à atualização 
automática, terá a certeza de utilizar um sistema 
e uma cartografia TomTom sempre atualizada. 
A compatibilidade com Android Auto™ ou 
Apple CarPlay™ dá-lhe acesso ao conteúdo do seu 
smartphone. 
A consola central suspensa permite-lhe ter o essencial 
ao alcance da mão: o comando MULTI-SENSE para 
personalizar a experiência de condução e o ambiente 
a bordo, bem como um espaço de arrumação para 
o carregador do smartphone por indução. Nada foi 
deixado ao acaso.

Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é 
uma marca da Apple Inc.



O acorde perfeito
Imersão total na música. Resultado da perícia 
BOSE®, os 12 altifalantes e os 5 ambientes 
acústicos inéditos adaptam-se na perfeição a 
cada instante. A emoção no centro de cada trajeto.







Explore o melhor  
do espaço
Luminosidade e requinte, um convite para uma 
viagem de exceção. Os estofos exclusivos em 
couro* Premium INITIALE PARIS oferecem  
o melhor do conforto, que combina os melhores 
materiais com um apurado trabalho de confeção. 
São realçados por um posponto duplo, que salienta 
a profundidade, e pelo desenho que envolve  
os bancos.
Graças à funcionalidade One Touch, os bancos 
traseiros são rebatidos com um só toque, 
oferecendo uma modularidade instantânea e por 
medida. O portão traseiro elétrico abre-se com um 
simples movimento do pé ou com o cartão mãos 
livres. Generoso, o porta-bagagens recebe toda a 
sua bagagem. Bem-vindo a bordo!

* Couro do origem bovina.
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Cinzento Platina (PM)

Preto Estrela (PM)Cinzento Cassiopeia (PM) 

Branco Glaciar (O) 

CARLAB Cores



O : opaca. 
PM : pintura metalizada. 
Fotografias não contratuais.

Azul Cosmos (PM)Branco Nacarado (PM)

Cinzento Titanium (PM) Vermelho Vintage (PM) 
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INITIALE PARIS (Intens+)



CARLAB Estofos

Tecido Preto/TEP

Couro* Premium escuro INITIALE PARIS Couro* Premium claro INITIALE PARIS
* Couro de origem bovina.



Jantes

Jantes em liga leve de 18” Jantes em liga leve de 19”

Jantes em liga leve de 19” INITIALE PARIS Jantes em liga leve de 20” INITIALE PARIS



CARLAB Dimensões

Volumes

VOLUME DA BAGAGEIRA (dm3)
Volume da bagageira VDA, configuração 5 lugares / 7 lugares rebatidos 680/614
Volume da bagageira VDA, 7 lugares com a 3ª fila 247
Volume máximo VDA, bancos traseiros rebatidos 5 lugares / 7 lugares 2 101/2 035
Volume de arrumação VDA sob piso da bagageira amovível 5 lugares 106



Roda Livre

MOTOR TCe 225 EDC FAP Blue dCi 160 EDC Blue dCi 200 EDC

Combustivel Gasolina Diesel Diesel
Potência máxima kW (cv) ao regime de (r.p.m.) 165 (225) à 5 600 118 (160) à 3 750 147 (200) à 3 500
Binário máximo Nm ao regime de (r.p.m.) 300 à 2 000 360 à 1 500 400 à 1 750
Tipo de motor/injeção Injecção directa Injecção directa Common Rail Injecção directa Common Rail
Cilindrada (cm3) 1 798 1 997 1 997
Número de cilindros - válvulas 4/16
Norma de despoluição Euro 6
Transmissão 4/2
Filtro de partículas Sim - -
Stop & Start Sim

PERFORMANCES
Velocidade máxima (km/h) 224 200 215
0 à 100km/h (s) 7,9 10,5 9,1
400m D.A. (s) 16,1 17,6 16,8
1000m D.A. (s) 28,8 32,5 30,5

CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades Caixa automática EDC com dupla embraiagem
Número de velocidades 7 6 6

DIREÇÃO
Direção Assistida elétrica 
Diametro de viragem entre passeios (m) 12,1

AERODINÂNIMICA
Aerodinâmica SCx 0,89 0,868 0,868

TRAVAGEM
Dianteira : disco ventilado (DV) / diâmetro (mm) 320/28
Traseira : disco pleno (DP) / diâmetro (mm) 290/11

RODAS E PNEUS
Tamanho dos pneus de referencia (dianteiro e transeiro) 18” 235/60 R18 103V

19” 235/55 R19 101W
20” 255/45 R20 101V

CONSUMO E EMISSÕES
Protócolo de homologação WLTP
Modo ECO Sim
Capacidade do depósito (l) 56 62 62
Capacidade do depósito AdBlue® (l) - 21,4 21,4
Emissões de CO2 ciclo misto (g/km) 187/192 170/175 170/175
Consumo ciclo misto (l/100 km) 8,3/8,5 6,5/6,6 6,5/6,6

PESOS (kg) ET VOLUMES (5 PLACES/7 PLACES)
Massa em vazio em ordem de marcha sem opções (MVODM) 1 633/1 679 1 770/1 816 1 770/1 833
Massa total rolante do conjunto (MTR) 4 410 4 554 4 554
Masse máxima admissível em circulação (MMAC) 2 410 2 554 2 554
Massa máximo rebocável com travões 2 000
Massa máximo rebocável sem travões 750
Homologados segundo o protocolo WLTP - "Worldwide harmoniez Light vehicles new Test Procedure". Mais informações em renault.pt



CARLAB Equipamentos e opções
INTENS INITIALE PARIS

SEGURANÇA E SISTEMA DE AJUDA À CONDUÇÃO
SEGURANÇA
Airbags frontais do condutor e passageiro adaptáveis (airbag do passageiro desativável)
Airbags laterais de pélvis e tórax para condutor e passageiro dianteiro
Airbags tipo cortina nos lugares dianteiros e traseiros
Alerta de esqucimento do cinto de segurança
Alerta de obstáculo traseiro *
Anti-bloqueio das rodas (ABS) + sistema de assistência à travagem de urgência (AFU)
Controlo eletrónico de estabilidade (ESC)
Chamada de emergência Renault: chamada automática em caso de acidente ou botão SOS para chamada (112) em caso de emergência ¤ ¤

Cintos de segurança do condutor e do passageiro reguláveis em altura
Kit de reparação de pneus
Pneu sobressalente (apenas em motor a gasolina) ¤

Pneus anti-furo (tecnologia "Seal"; apenas em motor a diesel) ¤ ¤

Sensor de toxicidade e filtro combinado
Sensores de chuva e luminosidade 
Sistema de controlo da pressão dos pneus
Sistema de travagem de emergência activa com deteção de peões 
Sistema ISOFIX nos 3 bancos traseiros da segunda fila 
Trancamento automático das portas em andamento 
Travão de estacionamento assistido com função AutoHold

SISTEMAS DE AJUDAS À CONDUÇÃO
Alerta de ângulo morto *
Alerta de distancia de segurança
Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito
Câmara de marcha-atrás
Comutação automática das luzes de estrada/cruzamento
Head-Up Display *
Regulador-limitador de velocidade -

Regulador de velocidade adaptativo *
Sistema de ajuda ao estacionamento Advanced Park Assist
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, dianteiro e lateral
Sistema de assistência na transposição involuntária de via

CONDUÇÃO
4CONTROL (sistema 4 rodas direcionais e amortecedores pilotados) *
Controlo de tração avançado
Direção assistida elétrica 
Renault MULTI-SENSE (escolha dos 4 modos de condução, 8 cores)
Sistema de ajuda ao arranque em subida
Sistema de recuperação de energia ao travar - ESM (Energy Smart Management)

DESIGN
DESIGN EXTERIOR
Antena Shark
Designação INITIALE PARIS na grelha dianteira -

Faróis diurnos LED em forma de "C"
Faróis LED Matrix Vision
Iluminação de boas-vindas
Iluminação nos puxadores
Jantes em liga leve 18’’ -

Jantes em liga leve 19” ¤ -

Jantes em liga leve 19” INITIALE PARIS -

Jantes em liga leve 20’’ INITIALE PARIS - ¤

Pintura metalizada ¤ ¤

Pintura metalizada especial ¤ ¤

Vidros traseiros sobreescurecidos *



INTENS INITIALE PARIS
DESIGN INTERIOR
Estofos em couro* Premium Preto -

Estofos em couro* Premium Claro - ¤

Estofos em tecido / TEP preto -

Tapetes -

Tapetes Premium INITIALE PARIS -

CONFORTO & MULTIMÉDIA
CONFORTO
2 bancos suplementares na 3ª fila e rebativeis para posição da mesa com modularidade One-Touch * *
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros "Grande Conforto" Premium -

Ar condicionado automático bi-zone
Ar condicionado automático tri-zone com comando independente na 2ª fila * *
Arejadores nos lugares traseiros
Cartão Renault nãos-livres
Cortinas pára-sol nas portas traseiras *
Elevadores de vidros com função impulsional e antientalamento
Espelhos de cortesia com iluminação
Iluminação do ambiente interior
Pára-brisas dianteiro atérmico
Portão traseiro elétrico com função mãos-livres ¤ ¤

Retrovisor interior electrocromático -

Retrovisor interior electrocromático sem moldura -

Retrovisores exteriores elétricos com memorização de posição e rebatíveis eletricamente
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros -

Teto de abrir elétrico dianteiro e panorámico traseiro ¤ ¤

Teto em vidro vixo 
Vidros laterais laminadas -

BANCOS
Banco do condutor elétrico com regulação lombar manual + banco do passageiro manual com regulação lombar -

Bancos dianteiros elétricos com regulação 10 vias, regulação lombar elétrica e função massagem + banco do condutor com memória -

Bancos dianteiros ventilados -

Bancos dianteiros aquecidos -

Volante em couro* perfurado regulável em altura e profundidade

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMÉDIA
Carregador de smartphone por indução *
EASY LINK 9,3” com navegação: sistema multimédia conectado com ecrã tátil de 9,3” vertical, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, bluetooth
Ecrã TFT 7” -

Ecrã TFT 10,2” -

Sistema de som Premium BOSE® -

Tomadas 12V nas 3 filas * *
Tomadas USB e jack na 1ª e 2ª fila

VIDA A BORDO
Arrumação sob consola e apoio de braço
Bolsa de arrumação na segunda fila
Consola central suspensa
Gaveta Easy-Life com iluminação e refrigeração
Modularidade One-Touch

PACKS
Pack 4CONTROL (sistema 4 rodas direcionais e amortecedores pilotados + amortecedores piltados + jantes em liga leve 19”) ¤ -

Pack 7 lugares (2 bancos suplementares na 3ª fila e rebatíveis + Ar condicionado automático tri-zone) ¤ ¤

Pack Cruising (Regulador de velocidade adaptativo + Head-Up Display) ¤ -

Pack Easy Life (Carregador de smartphone por indução + Cortinas pára-sol nas portas traseiras + Tomadas 12V/USB/jack + Vidros traseiros sobreescurecidos) ¤ -

Pack Safety (Alerta de ângulo morto + Alerta de obstáculo traseiro + Alerta de deteção de fadiga) ¤ -
 : Série ¤  : Opção. * : Pack



CARLAB Acessórios

1.



1. Proteção modulável Easyflex: antiderrapante et 
impermeável, é indispensável para proteger a bagageira 
do seu automóvel e transportar objetos volumosos e 
sujos. Recolhe-se e desdobra-se com toda a simplicidade, 
adaptando-se perfeitamente à posição dos bancos 
traseiros. Polivalente e prática, será útil no dia a dia e 
para todos os seus momentos de lazer. 

2. Barras de tejadilho & bagageira de tejadilho: 
beneficiará de um espaço adicional ao equipar o 
seu Novo ESPACE com barras de tejadilho QuickFix. 
Com toda a facilidade, poderá montar sobre elas  
porta-esquis, porta-bicicletas ou uma bagageira de 
tejadilho de diversas capacidades.

3. Gancho de reboque retrátil: transporte tudo o que 
deseja graças ao gancho de reboque retrátil. Com um 
único movimento, está pronto a ser utilizado em alguns 
segundos, sem ferramenta nem esforço. Invisível quando 
está rebatido sob o para-choques, respeitando o design 
do seu Novo ESPACE.

4. Películas de proteção da carroçaria: proteja a sua 
carroçaria dos imprevistos desagradáveis do quotidiano 
com as películas de proteção. Pequenos impactos, riscos 
ou ainda fricções repetidas deixarão de ser problema.

2.

3. 4.



« Desde a conceção nos nossos estúdios de design até à distribuição pela nossa rede  
passando pelo fabrico, é a busca da qualidade que nos guia. »

Laurens van den Acker - Diretor de Design Industrial - Groupe Renault

CARLAB Qualidade

A qualidade ao primeiro olhar 
A qualidade de fabrico e de montagem em fábrica dá 
vida ao trabalho das equipas de design. A exigência 
das equipas de Douai (Hauts de France) sente-se 
em cada pormenor da carroçaria, na precisão dos 
ajustes e na seleção das cores. A atenção dada ao 
desenvolvimento dos faróis adaptativos LED Matrix 
Vision contribui para tornar o Novo ESPACE ainda 
mais imponente.

A qualidade nos mínimos detalhes
O interior é fruto de um profundo trabalho de 
seleção de materiais nobres, como é o caso dos 
estofos de couro* Premium que são montados à 
mão, com pesponto. A nova consola central suspensa 
também foi objeto de um trabalho específico para 
garantir a durabilidade do posto de condução.

Uma nova dimensão tecnológica
O EASY CONNECT agrupa um inverso de aplicações 
como MYRenault, de plataformas como o novo 
sistema multimédia  comme le nouveau système 
multimédia Renault EASY LINK et de serviços 
conectados. O objetivo é facilitar as novas formas 
de utilização da mobilidade conectada, tanto no 
interior como no exterior do Novo ESPACE.

* Couro de origem bovina.



Serviços

A Renault ao seu lado

Estamos sempre ao seu lado para facilitar a sua vida e 
poupar tempo na manutenção do seu Renault: orçamento 
e marcação online, forfaits, contratos de manutenção, 
seguros e assistência, programa personalizado MYRenault… 
Beneficie plenamente das nossas soluções simples, rápidas 
e adaptadas às suas necessidades.

Os seus primeiros passos
Encontre todas as informações de que precisa:
- nos nossos sites da Internet, ofertas de produtos/serviços/

financiamentos, marcação de test-drive...
- na nossa rede, contactos com as nossas equipas comerciais e 

técnicas.

Renault Service, 100 % coberto
Preveja os imprevistos, graças às nossas extensões de garantia, 
seguros e assistência Renault que cuidam de si a qualquer 
momento.

MY Renault, parceiro do dia a dia
Desfrute de um espaço personalizado online, onde encontrará 
conselhos, ofertas, vantegens exclusivas, alertas do programa de 
manutenção, próximas marcações…

Renault Service, manutenção sem preocupações
Os nossos forfaits ou contratos de manutenção Renault Service 
permitem-lhe beneficiar de uma oferta única, adequada às suas 
necessidades.

Acessórios, o seu Renault à sua medida
Encontre na nossa gama de acessórios tudo o que necessita 
para tornar o seu veículo ainda mais atrativo, mais prático, mais 
confortável e mais personalizado.







Renault recomenda

Prolongue a experiência Renault Espace
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 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.

Credito fotos:  - Impresso na UE – Agosto 2020.
Renault s.a.s. Sociedade por ações simplifi cada com o capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tel. : 0806 00 20 20.

renault.com
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