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Com a nova geração do Renault SCENIC, a inovação está em 
todo o lado: quer seja no design totalmente revisitado para uma 
imagem ainda mais sedutora, na engenhosa modularidade capaz 
de se adaptar a todas as utilizações da sua família ou ainda na 
integração das mais recentes tecnologias desenvolvidas pela 
Renault para oferecer conforto, serenidade e conectividade à sua 
condução. Para responder às necessidades das famílias de hoje 
e de amanhã, o Novo SCENIC reinventou-se.

Descubra o Novo  
SCENIC,  
o monovolume 
reinventado







Originalidade e novas ideias fazem parte do ADN do Novo 
Renault SCENIC. As rodas de 20”, com fraca resistência ao 
rolamento, têm dimensões inéditas para um monovolume. 
O design é indiscutivelmente moderno: as jantes em liga leve 
que reforçam a imagem do Novo SCENIC. O acabamento 
em duas cores realça a perfeição das suas formas. As luzes 
diurnas dianteiras em forma de C e as luzes traseiras dotadas 
da tecnologia Edge  Light que proporciona um efeito 3D 
permitem identificar o Novo SCENIC logo ao primeiro olhar. 
Os faróis equipados com a tecnologia LED Pure Vision* 
oferecem uma iluminação mais intensa e precisa do que a 
proporcionada pelas lâmpadas de halogéneo, para otimizar 
o seu conforto de visão noturna e a sua segurança.

* consoante o nível de equipamento

Modernidade 
reforçada









Pensado para assegurar o bem-estar dos passageiros 
e do condutor, o Novo Renault SCENIC é cada vez 
mais astucioso. O habitáculo, iluminado graças ao teto 
panorâmico em vidro fixo*, forma um luminoso espaço 
de vida. Numerosos equipamentos facilitam o quotidiano: 
o sistema de Modularidade One-Touch* que permite, 
com uma simples pressão no ecrã multimédia R-LINK 2  
(ou no comando situado no porta-bagagens), rebater 
os bancos traseiros para obter um piso plano fácil de 
carregar. O banco traseiro (1/3-2/3), com lugares bem 
delimitados, desliza para permitir a melhor utilização do 
habitáculo. O Novo Renault GRAND SCENIC é, por sua 
vez, o automóvel ideal para as grandes famílias, com os 
seus 7 lugares disponíveis.

* consoante o nível de equipamento

Uma suite familiar



Com 63 L disponíveis, o Novo Renault SCENIC detém o recorde do maior volume de arrumação interior do seu segmento. Primeira demonstração com a 
consola deslizante Easy Life com a capacidade de 13 L. O espaço de arrumação sob o apoio de braço dianteiro é iluminado*. Atrás, além de um compartimento 
deslizante, existem duas entradas USB, uma entrada jack e uma tomada de 12 volts. A consola Easy Life permite igualmente escolher uma configuração 
interior preferida: ambiente cockpit em posição avançada ou espaço de partilha para toda a família em posição recuada. Até parece que foi inventada por 
crianças! Do lado do passageiro, a gaveta Easy Life de 11,5 L é refrigerada* e pode ser trancada. Todos os seus objetos pessoais arrumados com toda a 
simplicidade.

* consoante o nível de equipamento

Ideias bem organizadas







Confortável, espaçoso, configurável à medida dos desejos, o Novo GRAND SCENIC proporciona uma sensação de espaço diferente. Os 7 lugares facilitam 
as deslocações em família. O banco deslizante 1/3 - 2/3 da 2.ª fila, tal como os bancos independentes da 3.ª fila, são retráteis para o piso com um simples 
toque no comando One-Touch*, disponibilizando, nesta configuração, um piso totalmente plano.

* consoante o nível de equipamento

Um enorme espaço de liberdade







Concentrado de tecnologias

Bem-vindo ao cockpit do Novo Renault SCENIC. Verdadeiro centro de controlo, o sistema multimédia R-LINK 2 ocupa o espaço com o seu ecrã tátil vertical 
de 8,7 polegadas*: intuitivo e reativo, dá acesso a múltiplas funções como o MULTI-SENSE* que oferece a possibilidade de escolher entre cinco modos de 
condução e cinco ambientes de iluminação diferentes. O Head-up Display* a cores permite aceder, sem tirar os olhos da estrada, a todas as informações 
úteis para uma experiência de condução serena.

*consoante o nível de equipamento







O verdadeiro prazer passa pela serenidade. O Novo Renault SCENIC torna as suas viagens mais tranquilas e responsáveis, graças à integração de todas 
as mais recentes tecnologias de ajudas à condução, essenciais à segurança e ao conforto de todos. Assim, o alerta de deteção de fadiga indica-lhe quando 
deve fazer uma pausa. O assistente de assistência na transposição involuntária da faixa* corrige a posição do volante se o seu automóvel se desviar da 
sua trajetória sem que o pisca-pisca tenha sido acionado. A travagem de emergência ativa com deteção de peões, por sua vez, torna a condução na cidade 
ainda mais segura.

* consoante o nível de equipamento

Inteligência integrada a bordo





Na Renault, inovamos pelas melhores razões. Primeiro o conforto, com 
um interior modulável e espaçoso. A tecnologia, com o tablet conectado 
R-LINK 2 e sistema de som premium BOSE®. A segurança passiva e ativa 
com numerosos sistemas de ajuda à condução. E, por fim, o prazer de 
condução, com o sistema de personalização MULTI-SENSE*.
*consoante o nível de equipamento

Novo SCENIC  
Um desempenho 
de nível superior



O Novo Renault SCENIC acompanha-o em todas as situações graças aos numerosos sistemas de ajuda à condução. Graças à utilização de tecnologias 
intuitivas e inteligentes, os sistemas de ajuda à condução acompanham-no em todas as suas viagens para lhe garantir total serenidade no dia a dia.

Alerta de deteção de fadiga
Graças ao seu sistema de análise de trajetória, o Novo SCENIC deteta qualquer anomalia 
associada à fadiga e avisa-o.

Sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist*
Estacione facilmente em paralelo, em espinha ou na perpendicular. Graças aos seus sensores, 
o sistema mede o espaço disponível e define a trajetória. Deixe-o assumir o controlo do 
volante, com toda a simplicidade.

Sistemas de ajuda à condução 



Regulador de velocidade adaptativo*
Mantenha uma distância segura para o veículo que segue à sua frente. O regulador de velocidade 
adaptativo ajusta automaticamente a velocidade para manter uma distância de segurança.

Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito*
O sistema permite adaptar a sua condução em função dos dados de sinalização recolhidos 
pela câmara. O condutor é informado através de um alerta visual que se afixa no quadro de 
instrumentos.

*Consoante o nível de equipamento



Com o tablet conectado R-LINK 2 e o ecrã de grandes dimensões com 
8,7 polegadas*, tátil, posicionado na vertical e de alta resolução, pode 
desfrutar plenamente do prazer de condução. Na sua frente e ao alcance 
da mão, dispõe de uma verdadeira torre de controlo e de decisão digital…  
A função Veículo convida-o a desfrutar do sistema MULTI-SENSE*,  
da modularidade dos bancos traseiros One-Touch* e dos diversos sistemas 
de ajuda à condução*. Com a função Navegação, aceda à cartografia 
TomTom. Beneficie igualmente de comunicações em mãos livres via 
Bluetooth® e do acesso aos seus temas preferidos na parte Multimédia.
E não é tudo! O Renault R-LINK 2 vai ainda mais longe, propondo-
lhe inúmeras aplicações e funcionalidades através da R-LINK Store, 
tão simples de utilizar no automóvel como no seu tablet pessoal. 
Ideal para  todos! Explore as funcionalidades Android Auto™ ou  
Apple CarPlay™**, e beneficie das aplicações compatíveis do seu 
smartphone no ecrã multimédia R-LINK 2.

* consoante o nível de equipamento
**consoante o país

Viagens conectadas
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1. Instrumentos de bordo. A cada modo corresponde um tipo de informações e um estilo diferente de as apresentar. 2. Ar condicionado automático "bi-zone". Controle a temperatura a bordo 
e a economia de energia em modo Eco. 3. Ambiente luminoso . Experiencie o prazer imersivo em sépia, verde, azul, vermelho ou violeta. 4. Banco do condutor com função de massagem. 
Específica ao modo Confort, a função de massagem com intensidade regulável reserva-lhe um bem-estar extremo. 5.Esforço no volante. Tem à sua disposição uma direção assistida inteligente. 
A resistência do volante tem em conta o modo de condução que escolheu. 6. Resposta do motor. Como se estivesse a conduzir um outro automóvel... A resposta ao acelerador varia consoante 
o modo escolhido. 7. Sonoridade do motor. Entre o mais suave e o mais enérgico. Em perfeita harmonia com os seus desejos em termos de dinâmica.



Graças ao sistema MULTI-SENSE, adapte a condução do Novo 
Renault SCENIC ao seu estado de espírito do momento. Com 
uma simples pressão no botão MULTI-SENSE* da consola central, 
pode escolher entre 4 modos de condução: Eco, Neutral, Comfort, 
Sport, que permitem ao veículo adaptar-se aos seus desejos. 
Com um 5.º modo, o modo PERSO, pode modificar o seu Novo 
SCENIC, escolhendo a sua combinação de regulações favorita 
e desfrutar do melhor da experiência a bordo: a luminosidade 
ambiente, o ar condicionado, a função de massagem do banco 
do condutor*, a rigidez da direção, a resposta do motor ou, 
ainda, o tempo de mudança das velocidades com a caixa EDC 
de dupla embraiagem.

Sensações 
de condução

*de serie consoante o nível de equipamento





Os engenheiros da BOSE® e da Renault trabalharam em 
estreita colaboração para criar um som por medida para o 
Novo Renault SCENIC. 12 altifalantes de elevado rendimento 
idealmente posicionados no habitáculo transformam o Novo 
SCENIC num grande auditório. Graças ao altifalante central 
dianteiro, voz e instrumentos são difundidos com realismo 
e delicadeza. Os altifalantes combinados com a tecnologia 
Surround da BOSE® conferem à experiência sonora uma 
dimensão absolutamente única e imersiva. Cada passageiro 
do Novo SCENIC é transportado e enlevado pela música.

Sistema de 
som BOSE® 
por medida





Prático e modulável

O Novo Renault SCENIC distingue-se pelos numerosos espaços de arrumação inteligentes. À gaveta e à consola central Easy Life vêm 
adicionar-se os compartimentos sob o piso e ainda amplos espaços integrados nas portas. Associada à modularidade One-Touch*, o banco 
do passageiro dianteiro na posição de mesa permite libertar um comprimento de carga que pode atingir 2,85 m no Novo GRAND SCENIC.  
O porta-bagagens, por sua vez, revela-se particularmente generoso: 572 L no Novo SCENIC e 596 L no Novo GRAND SCENIC.

* consoante o nível de equipamento
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CARLAB Chromo zone



Fotografi as não contratuais.
* Apenas no SCENIC
** Apenas no GRAND SCENIC



Segurança e sistemas de ajuda à condução
 Alerta de deteção de fadiga
 Alerta de transposição involuntária de faixa
 Airbags frontais, laterais e tipo cortina
 Controlo eletrónico de estabilidade ESC
 Kit de reparação dos pneus
 Regulador e limitador de velocidade
 Sensores de chuva e de luminosidade 
 Sistema de ajuda ao arranque em subida
 Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
 Sistema de controlo da pressão dos pneus
 Sistema de fixação ISOFIX nos bancos laterais da 
2ª fila
 Sistema de travagem de emergência ativa com 
deteção de peões
 Sistema de travagem de urgência
 Trancamento automático das portas em andamento

Conforto
 Ar condicionado automático bi-zone
 Banco do condutor com regulação lombar
 Cartão Renault mãos-livres
 Comutação automática das luzes de estrada/
cruzamento
 Elevadores elétricos de vidros com função 
impulsional
 Retrovisores exteriores elétricos com sistema de 
desembaciamento
 Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente
 Travão de estacionamento assistido

Arrumação e modularidade
 7 lugares (apenas no Grand Scénic)
 Bancos da 2ª fila com rebatimento 60/40
 Compartimento de arrumação sob os pés  
(2 à frente e 2 atrás)
 Consola central deslizante Easy Life
 Gaveta Easy Life

Multimédia
 Tomada 12 V, entrada USB e entrada jack
 Compatibilidade Android Auto e Apple CarPlay
 R-LINK 2 : sistema multimédia conectado com  
ecrã tátil de 7” de alta resolução, sistema 
de navegação com cartografia da Europa, 
reconhecimento de voz, Bluetooth®, gestão 
centralizada de várias funções do veículo,  
serviços conectados

Design exterior
 Badge Limited
 Barras de tejadilho longitudinais  
(apenas no Grand Scénic)
 Faróis diurnos LED
 Faróis de nevoeiro dianteiros
 Jantes em liga leve 20” Limited
 Retrovisores exteriores na cor da carroçaria  
(se mono-tom)
 Vidros traseiros sobreescurecidos

Design interior
 Ecrã TFT 7’’
 Estofos em tecido Limited
 Volante em TEP

Opções
 Alerta de excesso de velocidade com 
reconhecimento de sinais de trânsito
 Cortinas de sol nos vidros da 2ª fila
 Pack Safety II (Alerta de distância de segurança + 
Sistema de assistência na transposição involuntária 
de faixa)
 Pintura metalizada
 Pintura metalizada bi-tom
 Pneu sobressalente de pequenas dimensões
 Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro

CARLAB Atelier criativo

LIMITED



Segurança e sistemas de ajuda à condução
 Alerta de excesso de velocidade com 
reconhecimento dos sinais de trânsito
 Head-Up Display
 MULTI-SENSE (Escolha dos modos de condução)
 Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro

Conforto
 Câmara de marcha-atrás
 Cortinas de sol nos vidros da 2ª fila
 Retrovisor interior electrómatico 

Arrumação e modularidade
 Gaveta Easy Life refrigerante
 Modularidade One-Touch

Multimédia
 Mesas Easy Life nas costas dos bancos dianteiros
 R-LINK 2 : sistema multimédia conectado com ecrã 
tátil de 8,7” de alta resolução, sistema de navegação 
com cartografia da Europa, reconhecimento de voz, 
Bluetooth®, gestão centralizada de várias funções do 
veículo, serviços conectados
 Sistema de som Premium BOSE®

Design exterior
 Badge BOSE®

 Jantes em liga leve 20” BOSE®

Design interior
 Estofos em tecido BOSE
 Volante em couro* Premium

Opções
 Faróis LED Pure Vision
 Estofos em couro* escuro ou claro
 Pack Easy Parking (Alerta de ângulo morto + Sistema 
de ajuda ao estacionamento lateral + Easy Park 
Assist)
 Pack conforto Premium (Sistema de aquecimento 
dos bancos + bancos reguláveis eletricamente + 
encosto de cabeça premium)
 Pack Safety (Alerta de distência de segurança + 
Regulador de velocidade adaptativo + Sistema de 
assistência na transposição involuntária da faixa) 
 Pintura metalizada
 Pintura metalizada bi-tom
 Pneu sobressalente de pequenas dimensões
 Teto panorâmico em vidro fixo

*Couro de origem bovina

BOSE EDITION (LIMITED+)



CARLAB Estofos

Estofos em tecido Limited

Estofos em TEP/tecido BOSE®

Estofos em couro escuro

Estofos em couro claro



CARLAB Jantes

Jantes em liga leve 20" BOSE®Jantes em liga leve 20" Limited



LIMITED BOSE

SEGURANÇA E SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO
SEGURANÇA
Airbags cortinas laterais de cabeça dianteiras e traseiras
Airbags dianteiros de condutor e passageiro adaptativos (airbag do passageiro desconectável)
Airbags laterais do condutor e passageiro
Alerta de ângulo morto - *
Alerta de deteção de fadiga
Alerta de distância de segurança * *
Alerta de esquecimento do cinto de segurança (1.ª e 2.ª filas)
Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento de sinais de trânsito ¤
Alerta de transposição involuntária de faixa
Controlo elétrico de estabilidade ESC
Kit de enchimento e reparação de pneus
Pneu sobressalente de pequenas dimensões ¤ ¤
Sistema de assistência na transposição involuntária de faixa * *
Sistema de fixação ISOFIX no lugar do passageiro e nos lugares traseiros laterais
Sistema de travagem de emergência ativa com deteção de peões 
Trancamento automático das portas em andamento

CONDUÇÃO
Câmara de marcha-atrás -
Comutação automática das luzes de estrada/cruzamento
Easy Park Assist - *
Ecrã TFT a cores de 7''
Faróis de nevoeiro com iluminação em curva
Faróis LED Pure Vision - ¤
Head-Up Display -
Modo ECO
Regulador e limitador de velocidade
Regulador de velocidade adaptativo - *
Renault MULTI-SENSE (escolha do modo de condução) -
Sistema de ajuda ao arranque em subida
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro ¤
Sistema de ajuda ao estacionamento lateral - *
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
Travão de estacionamento assistido

CONFORTO & MULTIMÉDIA
CONFORTO
3 apoios de cabeça traseiros
7 lugares (apenas no Grand Scénic)
Ar condicionado automático bi-zone
Cartão Renault mãos-livres de acesso e arranque
Consola central deslizante Easy Life com apoio de braço
Cortinas de sol na 2.ª fila de bancos ¤
Elevadores de vidros elétricos dianteiros e traseiros com função impulsional 
Gaveta Easy Life
Mesas Easy Life nas costas dos bancos dianteiros -
Retrovisores exteriores elétricos com sistema de desembaciamento
Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente
Retrovisor interior electrocromático -
Sensores de chuva e luminosidade
Teto panorâmico em vidro fixo - ¤

MODULARIDADE
Banco do condutor e do passageiro com regulação em altura e lombar + banco passageiro rebatível -
Banco do condutor com regulação lombar elétrica + função massagem - ¤
Bancos dianteiros com regulação do comprimento -
Bancos traseiros com rebatimento 60/40 Full Flat Floor
Compartimento de arrumação sob os pés (2 à frente e 2 atrás)
Modularidade One Touch -

CARLAB Equipamentos e opções



LIMITED BOSE

MULTIMÉDIA
Compatibilidade Android AutoTM e Apple CarPlayTM

R-LINK 2 : sistema multimédia conectado com ecrã tátil 7'' de alta resolução, sistema de navegação com cartografia da Europa, reconhecimento de voz, 
Bluetooth®, gestão centralizada de várias funções de veículo, serviços conectados -

R-LINK 2 : sistema multimédia conectado com ecrã tátil 8,7'' de alta resolução, sistema de navegação com cartografia da Europa, reconhecimento de voz, 
Bluetooth®, gestão centralizada de várias funções de veículo, serviços conectados -

Sistema de som premium BOSE® -
Tomada 12V, entrada USB e entrada jack

DESIGN
DESIGN EXTERIOR
Badge "Limited" -
Badge "BOSE" -
Barras de tejadilho longitudinais (apenas no Grand Scénic)
Faróis diurnos LED 
Jantes em liga leve de 20'' específicas Limited -
Jantes em liga leve de 20'' específicas BOSE -
Pintura bi-tom (teto e retrovisores) ¤ ¤
Pintura metalizada ou pintura metalizada especial ¤ ¤
Vidros traseiros sobreescurecidos

DESIGN INTERIOR
Estofos em couro** escuro - ¤
Estofos em couro** claro - ¤
Estofos em tecido Limited -
Estofos em TEP/tecido BOSE -
Iluminação no habitáculo
Punho da alavanca de velocidades em couro**
Volante em TEP -
Volante em couro** premium -

PACKS
Pack Easy Parking (Alerta de ângulo morto + Sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist + Sistema de ajuda ao estacionamento lateral) - ¤
Pack Safety (Alerta de distância de segurança + Regulador de velocidade adaptativo + Sistema de assistência na transposição involuntária de faixa) - ¤
Pack Safety II (Alerta de distância de segurança + Sistema de assistência na transposição involuntária de faixa) ¤ -

 = série ; ¤  = opção ; * = pack ;  - = não disponível. ** Couro de origem bovina. Os bancos são cobertos de couro no assento, encosto, apoios de cabeça e apoios laterais. As restantes partes são revestidas em tecido. 



CARLAB Acessórios



1. Barras de tejadilho Fáceis e rápidas de montar sem 
qualquer ferramenta, graças ao inovador sistema de 
fixação QuickFix. Ideais para transportar um porta-
bicicletas, um porta-esquis ou uma Bagageira de 
tejadilho Urban Loader e, desta forma, aumentar 
a capacidade de carga do veículo. 2. Proteção de 
bagageira EasyFlex Antiderrapante e impermeável, 
é indispensável para proteger a bagageira do seu 
veículo e transportar os objetos sujos. Desdobra-se 
com toda a simplicidade e adapta-se à posição dos 
bancos traseiros. Completamente desdobrada, cobre 
toda a superfície da bagageira. 3. Caixa fundo de 
bagageira Ideal para transportar facilmente diversos 
produtos, mesmo os mais sujos. Protege eficazmente 
a alcatifa de origem e adapta-se perfeitamente 
à foram da bagageira do seu automóvel. Prática, 
é muito fácil de instalar e de limpar graças ao 
material semirrígido de que é feita e aos rebordos 
altos. 4. Tapetes de habitáculo Conferem um 
toque de proteção suplementar ao seu veículo. 
Concebidos por medida e personalizados, fixam-
se muito rapidamente graças às duas molas de 
segurança previstas para esse efeito. Sujeitos a 
testes extremamente exigentes, garantem o mais 
elevado nível de qualidade, segurança e durabilidade. 
Disponível também em borracha. 5. Proteção 
exterior da bagageira Em aço inoxidável, confere 
um toque de design à traseira do seu veículo, ao 
mesmo tempo que reveste e protege a entrada do 
espaço de carga. 

2.

1.

3. 4. 5.



SCENIC

GRAND SCENIC 7 LUGARES

Dimensões (mm) Scenic Grand Scenic 
7 lugares

A Comprimento total 4406 4 634
B Distância entre eixos 2734 2 804
C Extremidade dianteira 931 931
D Extremidade traseira 741 899
E Largura da via dianteira 1594 1 594
F Largura da via traseira 1583 1587
G Largura total sem retrovisores 1866 1 866

G1 Largura total com retrovisores /  
com retrovisores rebatíveis 2128 2 128

H Altura sem / com barras de tejadilho 1653 1 655
H1 Altura com bagageira aberta 2069 2062
J Altura do acesso ao piso de carga 686 680
K Altura livre ao solo 170 159
L Distância joelhos na 2ª fila 212 109
L1 Distância joelhos na 3ª fila - 128
M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1526 1 526
M1 Largura ao nível dos cotovelos na 2ª fila 1488 1 475
M2 Largura ao nível dos cotovelos na 3ª fila - 1 275

Dimensões (mm) Scenic Grand Scenic 
7 lugares

N Largura ao nível dos apoios de braços à frente 1494 1 494

N1 Largura ao nível dos apoios de braços  
na 2ª fila 1388 1 417

N2 Largura ao nível dos apoios de braços  
na 3ª fila - 1 218

P Altura do banco dianteiro (14° da 1ª fila) 
(teto normal / teto em vidro fixo) 918 (918) 918 (923)

P1 Altura (14° da 2ª fila) 
(teto normal / teto em vidro fixo) 869 (856) 886 (879)

P2 Altura (14° da 3ª fila) - 814
Y Altura na entrada superior da bagageira 1069 1 087

Y1 Largura da entrada da bagageira ao nível 
do piso 1043 1 036

Y2 Largura interior entre cavas de rodas 1132 1128

Z Altura entrada da bagageira 773 787

Z1 Comprimento máxima de carga  
(bancos traseiros rebatidos) 625 1 030

Dimensões (mm) Scenic Grand Scenic 
7 lugares

Z2 Comprimento de carga até aos bancos 
traseiros - 419

Z4 Comprimento de carga total  
(banco passageiro dianteiro rebatido) 2 618 2 847

Volumes
Volume da bagageira VDA (dm3)  
(com 3ª fila de bancos)* - 189

Volume da bagageira (em litros)  
(com 3ª fila de bancos)* - 233
* Volume com kit de reparação.

CARLAB Dimensões



Estamos sempre ao seu lado, para facilitar a sua vida e sem perder 
demasiado tempo com a manutenção do seu Renault: forfaits, contratos 
de manutenção, seguros e assistência, programa personalizado MY 
Renault… Beneficie das nossas soluções simples, rápidas e adaptadas 
às suas necessidades.

Os seus primeiros passos
Conheça todas as informações que necessita :
- no nosso site Internet, conheça as ofertas de produtos/serviços/

financiamento, faça a marcação de test-drive…
- na nossa rede, consulte as nossas equipas comerciais e técnicas.

Serviços Renault, 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, vantagens exclusivas, alertas do programa de 
manutenção, próximas marcações, etc.

Serviços Renault, 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.

A Renault ao seu lado

Serviços



Family car 
new generation

Novos Renault SCENIC et GRAND SCENIC 





Prolongue a experiência Novo Renault SCENIC & Novo GRAND SCENIC
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. 

    Crédito fotos: A. Bernier, Y. Brossard, M. Schnabel, E. Schmill, © Renault Marketing 3D-Commerce – Impresso na UE – JRFABR18F09 - Janeiro 2019.
RENAULT PORTUGAL S.A. Lagoas Park - Edifício 4 - Apartado 101 2740-267 Porto Salvo Telefone: 0810 40 50 60.

Renault recomienda
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