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Tudo muda com o Novo Renault Espace. Curvas de exceção 

para um design simultaneamente robusto e fluido. Toda a 

personalidade crossover reinventada na forma elegante de 

um veículo excecional. 

A emoção
em estado 
crossover







O Novo Renault Espace revela o sentido do design até aos 

ínfimos detalhes. Os faróis de LED PURE VISION marcam 

o seu domínio na cidade. As jantes e os pormenores em 

cromado realçam ainda mais as suas curvas. O espírito 

crossover define a sua linha. 

Momentos  
reveladores
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Inspirado no espírito de um jato particular, a arquitetura do 

Novo Renault Espace evoca sobretudo o prazer de viajar. 

O conforto dos seus bancos envolventes, a luminosidade 

transbordante, os materiais de elevada qualidade,  

o ambiente acolhedor e inovador... Um estilo de vida 

visionário nascido de uma exigência percecionada por todos 

os sentidos.

Mergulhe  
no prazer de viajar
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Prazer de condução intenso e personalizável. Sinta-se com se estivesse 

numa cabina de pilotagem, com todas as funções sob controlo 

e ao alcance da sua mão. Os comandos principais, o novo tablet 

multimédia R-Link 2 e o sistema Multi-Sense® permitem personalizar 

completamente a experiência de conduzir e o ambiente interior.  

O design e a tecnologia combinam-se para arrebatar os seus sentidos. 

Criado para  
despertar os seus  
sentidos
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Renault Espace Initiale Paris. Uma assinatura exclusiva que exprime o melhor do 

know-how da Renault dedicado ao bem-estar. 

Sensações exclusivas





Novos equipamentos que lhe proporcionam prazer de condução, tecnologias avançadas, 

máxima modularidade… Fiel à sua revolução crossover, o Renault Espace reinventa-se e 

alarga os seus horizontes sensoriais através de funcionalidades totalmente inovadoras. 

Explore
o melhor do Espace



Graças ao sistema exclusivo Multi-Sense®, o Novo Renault 

Espace permite-lhe escolher o comportamento do seu 

veículo em função do seu estado de espírito. Desde o 

mais desportivo ao mais descontraído, escolha o modo 

de condução que prefere em cada ocasião. Pode controlar 

todas as tecnologias envolvidas na experiência de condução: 

comportamento do chassis, agilidade, reatividade, 

aceleração, luz ambiente, sonoridade do motor e até mesmo 

o conforto do banco. Cinco estilos para cinco experiências 

de condução únicas.

Comande
a emoção
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1. Painel de instrumentos. A forma como a informação é apresentada e o estilo variam em função do modo de condução escolhido. 2. Ar condicionado. Controla a temperatura a bordo e a poupança de energia no modo Eco.  
3. Luz ambiente. Pode escolher a cor da iluminação interior, que pode ser em tons de verde, azul, bege, vermelho ou violeta. 4. Bancos com função de massagem. Específico do estilo Confort, a intensidade e 
a frequência da massagem pode ser regulada de forma a obter o máximo bem-estar. 5. Amortecimento pilotado. Graças ao amortecimento pilotado, o novo Espace adapta-se à estrada, à dinâmica do veículo 
e ao modo de condução escolhido. 6. Chassis 4Control. 4 rodas direcionais para cinco emoções diferentes: os parâmetros do sistema 4Control mudam com cada modo de condução. 7. Rigidez do volante.  
O Novo Renault Espace beneficia de direção assistida inteligente. A rigidez do volante varia em função do modo de condução escolhido. 8. Passagem das relações da caixa automática EDC. Intervalos de 
utilização mais ou menos amplos para oferecer as sensações que procura. 9. Resposta do motor. Como se mudasse de veículo, a reatividade de aceleração depende do modo selecionado. 10. Sonoridade 
do motor. Da mais suave à mais desportiva. Em perfeita coerência com as características dinâmicas que preferir.
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É um amante do desporto e das sensações fortes? Com o modo Sport do sistema 

Multi-Sense® poderá explorar plenamente a natureza crossover do Novo Renault Espace. 

Adaptando as reações do chassis, o sistema 4Control, em conjunto com o amortecimento 

pilotado, cria a sensação de circular colado ao asfalto. Aderência reforçada, direção assistida 

mais firme e sensibilidade desportiva do acelerador. A agilidade levada ao extremo para 

lhe oferecer uma intensa experiência sensorial curva após curva. 

Modo Sport 



Selecione o modo Confort no painel de comandos do sistema Multi-Sense® e desfrutará de 

uma condução mais descontraída. A condução torna-se suave, graças à direção assistida 

flexível e ao amortecimento pilotado que absorve as irregularidades do piso. A luz ambiente 

em tons de azul transmite a sensação de serenidade e o banco com função de massagem 

irá proporcionar-lhe um reconfortante bem-estar. Novas emoções esperam por si a bordo. 

Modo Confort 



O Novo Espace funde-se com a estrada. Inovação exclusiva 

Renault, o sistema 4Control com 4 rodas direcionais otimiza 

a agilidade e a manobrabilidade do veículo na cidade graças 

ao ângulo de viragem das rodas traseiras. Na estrada,  

o sistema melhora a estabilidade, adaptando as reações à 

aderência ao solo e ao tipo de condução. Associado pela 

primeira vez ao sistema 4Control, o amortecimento pilotado 

ajusta a suspensão em função das condições da estrada,  

da dinâmica do veículo e do modo Multi-Sense® selecionado.

4Control
Adora a estrada







*Oferta válida durante um ano. 

Viva uma experiência multimédia  
em grande formato
Assuma os comandos de uma experiência de pilotagem 

inédita. No grande ecrã vertical de 8,7 polegadas do tablet 

ligado ao R-Link 2 pode encontrar todas as aplicações e 

funcionalidades oferecidas pelo Novo  Renault Espace,  

de uma forma tão intuitiva como se se tratasse do seu tablet 

pessoal. Uma navegação ergonómica absolutamente inédita.

Assuma o controlo do Espace. 

À sua frente, ao alcance da mão, na consola central 

flutuante, encontrará um conjunto de instrumentos 

completamente digitais. É um verdadeiro centro de 

pilotagem que controla a sua vida a bordo por funções: 

“Veículo” para aceder ao sistema Multi-Sense®,  

às ajudas à condução e à modularidade One-Touch dos 

bancos traseiros; “Navegação” com cartografia TomTom®, 

visualização 3D e TomTom® Traffic* que o informa em tempo 

real das novidades no trânsito; “Multimédia” para desfrutar 

da sua música e “Telefone” com função mãos livres através 

de Bluetooth®. Toda a tecnologia do Novo Espace na ponta 

dos dedos.

Personalizável e expansível através da R-Link Store.

Como acontece em qualquer tablet, as páginas de acesso ao 

R-Link 2 são personalizáveis. Pode memorizar até 6 perfis  

com diversos ajustes do veículo como, por exemplo, 

preferências relativamente ao ar condicionado ou à posição 

dos bancos. Além disso, ao estar ligado, o R-Link 2 permite-lhe  

aceder ao catálogo completo de aplicações e serviços 

oferecidos pela Renault*.



Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito.
O sistema permite adaptar a condução em função dos dados da sinalização 
captados pela câmara do veículo. O alerta visual é infalível graças ao sistema 
“Head-up display”.

Easy Park Assist (Auxílio ao Estacionamento). Apesar de ser um 
grande crossover, estacionar é fácil graças ao Easy Park Assist (Auxílio ao 
Estacionamento). O sistema mede o espaço disponível e define a trajetória. 
Solte o volante e deixe que o veículo estacione. É tão fácil. 

O Novo Renault Espace reinventa tudo, até a sua forma de conduzir. Os sistemas de ajuda à condução são tecnologias integradas de 

forma intuitiva no Novo Renault Espace para facilitar a condução e torná-la mais segura. Manter a distância de segurança, não mudar 

involuntariamente de faixa de rodagem, adaptar a sua velocidade ao veículo da frente, travar ativamente em caso de emergência…  

e até mesmo estacionar. Funções realizadas por tecnologias de vanguarda.

Uma condução reinventada 



Regulador de velocidade com controlo da distância.
Tende a aproximar-se demasiado do veículo da 
frente? Para o evitar, o regulador de velocidade com 
controlo da distância ajusta automaticamente a sua 
velocidade de forma a manter a distância adequada 
para o veículo da frente.

Travagem de emergência assistida. Em caso de 
travagem de emergência, o sistema de travagem de 
emergência assistida complementa o sistema ABS/ESC  
para reduzir a distância de travagem. 



Os motores do Novo Renault Espace reúnem todas as qualidades próprias da sua categoria: dinamismo,  

prazer de condução e eficiência. Graças à tecnologia Twin Turbo associada à caixa automática EDC,  

oferecem-lhe um elevado desempenho com consumos reduzidos e baixas emissões de CO2. 

Eficiência à medida do prazer 

Energy dCi 130 
Conforto de condução
Com um motor de 130 CV associado a uma caixa manual de 
6 velocidades, o Novo Espace oferece eficácia no dia-a-dia.  
A designação do motor Energy dCi 130 é perfeita. 
Satisfaz plenamente os condutores que procuram 
consumos equilibrados sem terem de renunciar ao 
prazer de conduzir.

Energy dCi 160 EDC 
Sensações sob controlo
O motor Twin Turbo 160 CV proporciona suavidade e 
agilidade ao mesmo tempo. Graças à tecnologia Twin 
Turbo, a resposta do motor em todos os regimes é 
realmente eficaz.
O seu comportamento de excelência é ainda mais 
otimizado com a caixa automática de dupla embraiagem 
EDC de 6 velocidades, simultaneamente dinâmica e 
fluida. A combinação, totalmente inovadora, do motor  
Energy dCi 160CV com a caixa automática EDC e os vários 
modos de condução do sistema Multi-Sense®, faz do 
Novo Espace um veículo totalmente dedicado ao prazer 
de conduzir. E tudo sem nunca comprometer a excelente 
relação potência/consumo. 



Prolongue a experiência 
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Modularidade One-Touch, o toque de liberdade do Novo Renault Espace. Com um simples toque num botão, 

os bancos traseiros rebatem-se, um a um ou todos juntos, oferecendo uma modularidade imediata e à 

medida das suas necessidades. Ao inclinarem-se totalmente, os encostos dão lugar a um prático espaço 

plano. Junto ao lugar do condutor, o Novo Renault Espace dispõe de uma consola central com espaço de 

arrumação fechado equipado com entradas para USB, mini jack e cartão SD. O tradicional porta-luvas foi 

substituído por um engenhoso sistema, a gaveta Easy-Life, totalmente acessível ao condutor. A imensa 

generosidade do espaço a bordo do Novo Renault Espace. 

Viagem organizada na perfeição 





Mergulhe no centro do som. Esta é a experiência exclusiva que 

viverá no interior do Novo Renault Espace graças ao sistema de 

som Bose® Surround. Onze altifalantes de elevado desempenho 

e um subwoofer associados à tecnologia Bose Centerpoint 2®, 

para oferecer um som de excecional qualidade a partir de um 

conjunto otimizado de saídas estéreo. 

Com este sistema de som Surround, criado especialmente para 

o Novo Espace, a Bose® vai ainda mais longe e proporciona-lhe  

o prazer de reviver a experiência de ouvir música ao vivo. 

Vozes nítidas e naturais, sonoridade envolvente e precisa, 

sons equilibrados, ricos e subtis para todos os ocupantes do 

habitáculo. A emoção sente-se em cada viagem. 

Bose® Surround
O som da excelencia







Chromo zone As cores do Espace

Atelier de design Os ambientes a bordo

Acessórios Os equipamentos que definem um estilo

Mova-se livremente As motorizações

Equipamentos & opções A lista completa

Dimensões Volumes e dimensões



Chromo zone

Branco Glaciar (O) Branco Nacarado (M)  Bege Dune (M)

Castanho metalizado (M) Preto Estrela (M) Preto Ametista* (ME) 

Cinzento Platina (M) Cinzento Cassiopeia (M)

(O) Pintura opaca. (M) Pintura metalizada. 
(ME) Pintura metalizada especial
* Pintura específica Initiale Paris.



Design
 Estofos em couro/tecido castanho-escuro
 Painel de bordo castanho-escuro ou cinzento-claro
 Personalização da consola central Dot Effect  

[apenas para versões EDC]
 Jantes em liga leve de 18” Lapiaz
 Faróis full LED PURE VISION + luzes diurnas com LED
 Retrovisores exteriores em preto nacarado
 Punho da alavanca de velocidades em couro*
 Tapetes para as 1ª e 2ª filas

Condução
 Renault Multi-Sense® (5 modos de condução)  

[apenas para versões EDC]
 Direção assistida elétrica
 Computador de bordo
 Sistema de recuperação da energia de travagem ESM  

(Energy Smart Management)
 Controlo de tração avançado 
 Indicador de mudança de relação

Vida a bordo
 Iluminação de boas-vindas e do ambiente interior
 Banco do condutor elétrico, com regulação em 6 vias  

(longitudinal/inclinação/altura), regulação lombar elétrica  
(4 vias), memória e função de massagem

 Retrovisores exteriores elétricos, com função de desembaciamento, 
memorização de posição e rebatíveis eletricamente

 Volante em couro* perfurado e regulável em altura e profundidade
 Para-brisas panorâmico Lumière
 Som Arkamys® com 8 altifalantes
 3 bancos individuais na 2ª fila com regulação longitudinal e  

encosto regulável
 Ar condicionado automático «bi-zone» com sensor de toxicidade  

e filtro combinado 
 Cartão Renault mãos-livres
 Elevadores de vidros dianteiros com função impulsional
 Elevadores de vidros traseiros com função impulsional e antientalamento 
 Espelhos de cortesia com iluminação
 Retrovisor interior eletrocrómico 
 Para-brisas acústico
 Modularidade One Touch (bancos traseiros automáticos e totalmente 

rebatíveis para o piso, criando um espaço plano, através do comando no 
porta-bagagens ou do R-link 2)

 Gaveta Easy-life com iluminação e refrigeração 

Segurança e ajuda à condução
 Aviso de ângulo morto
 Alerta de distância de segurança
 Sistema de travagem de emergência ativa
 Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro/lateral/traseiro
 Regulador-limitador de velocidade

 Acendimento automático das luzes indicadoras de mudança  
de direção em caso de travagem brusca e colisão

 Limpa-vidros dianteiro com sensor de chuva
 Acendimento automático das luzes de médios
 Controlo eletrónico de estabilidade (ESC) com ajuda ao arranque em subida
 Airbags frontais e laterais de bacia e tórax, para condutor e passageiro 

dianteiro
 Airbags tipo cortina nos lugares dianteiros e traseiros
 Trancamento automático das portas em andamento
 Sistema Isofix nos 3 bancos da 2ª fila
 ABS e AFU (sistema de assistência à travagem de urgência)
 Sistema de controlo da pressão dos pneus
 Travão de estacionamento assistido
 Alerta de esquecimento do cinto de segurança (em todos os bancos)
 Kit de reparação dos pneus

Opções
 Pack City (Sistema de ajuda ao estacionamento “Easy Park Assist” + portão 

traseiro elétrico) [apenas para versões EDC]
 Pack Multi-Sense 4Control (4Control + amortecimento pilotado + jantes em 

liga leve de 19” Quartz) [apenas para versões EDC]
 Pack Confort (bancos dianteiros elétricos reguláveis em 6 vias 

(longitudinal/inclinação/altura), com regulação lombar elétrica  
(4 vias) e função de massagem + banco do condutor com memória + 
bancos dianteiros com sistema de  aquecimento)

 Pack Sun (cortinas para-sol nas portas traseiras +  
vidros traseiros sobreescurecidos)

 Pack Cruising (regulador de velocidade adaptativo +  
Head-up display) [apenas para versões EDC]

 Pack Visio System (comutação automática das luzes de máximos/médios + 
sistema de alerta de transposição involuntária de via + alerta de excesso de 
velocidade com reconhecimento dos sinais  
de trânsito)

 Jantes em liga leve de 19” Quartz [apenas para versões EDC]
 Jantes em liga leve de 17” Aquila
 Sistema de som Bose® Surround com 12 altifalantes
 Teto de abrir elétrico [apenas para versão EDC]
 Pneu sobressalente
 2 bancos suplementares na 3.ª fila e rebatíveis em mesa “one touch”
 Câmara de marcha-atrás
 Head-up display [apenas para versão manual]
 Ar condicionado automático «tri-zone» com comando independente na 2.ª 

fila de bancos
 Para-brisas atérmico
 Personalização da consola central Hologram 3D ou Silverwood [apenas 

para versões EDC]
 Sistema DVD incorporado nos apoios de cabeça dianteiros +  

leitor DVD + auriculares infravermelhos
 Pintura metalizada

*Couro de origem bovina. Os bancos são totalmente revestidos de couro na parte da frente do assento, do encosto, dos apoios de cabeça e dos reforços laterais. As restantes partes têm revestimento têxtil.

Lapiaz 18”Aquila 17” Quartz Diamantado 19”

Painel de bordo castanho-escuro Estofos em couro/tecido castanho-escuro 

ZEN 

Atelier de design



*Couro de origem bovina. Os bancos são totalmente revestidos de couro na parte da frente do assento, do encosto, dos apoios de cabeça e dos reforços laterais. As restantes partes têm revestimento têxtil.

Initiale Paris 19”

Design exterior
 Assinatura Initiale
 Jantes em liga leve de 19” Initiale Paris

Design interior
 Estofos em couro* castanho-escuro/cinzento-claro Camaieux 
 Painel de bordo castanho-escuro com pesponto ou cinzento-claro 

com pespontos 
 Personalização da consola central Silverwood
 Tapetes para as 1.ª e 2.ª filas específicos Initiale Paris

Condução
 Chassis 4Control (4 rodas direcionais)
 Amortecimento pilotado
 Câmara de marcha-atrás

Vida a bordo
 Sistema de som Bose® Surround Sound System com 12 altifalantes  

e Active Noise Control

 Apoios de cabeça dianteiros e traseiros “Grande conforto”
 Bancos dianteiros elétricos reguláveis em 10 vias (incluindo regulação 

manual longitudinal do assento), regulação lombar elétrica (4 vias)  
e função de massagem + banco do condutor com memória

 Bancos dianteiros com sistema de aquecimento
 Ar condicionado automático «tri-zone» com comando independente 

na 2.ª fila, sensor de toxicidade e filtro combinado  
(proteção antipartículas, gases e odores)

 Vidros traseiros sobreescurecidos
 Cortinas nas portas traseiras
 Comutação automática das luzes de máximos/médios
 Sistema de transposição involuntária de via
 Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos  

sinais de trânsito
 Para-brisas atérmico
 Pneu sobressalente

Opções
 Pack City (Sistema de ajuda ao estacionamento «Easy Park Assist» +  

portão traseiro elétrico)
 Pack Cruising (regulador de velocidade adaptativo +  

Head-up display)
 2 bancos suplementares na 3ª fila e rebatíveis em mesa «One-Touch»
 Sistema DVD incorporado nos apoios de cabeça dianteiros +  

leitor DVD + auriculares infravermelhos 
 Teto panorâmico elétrico
 Bancos dianteiros e bancos laterais da 2.ª fila com sistema de 

aquecimento
 Personalização da consola central cinzento-claro Initiale
 Pintura metalizada

Painel de bordo castanho-escuro Estofos em couro* castanho-escuro/cinzento-claro 

Personalização 
da consola central 
cinzento-claro Initiale 
Paris 

Personalização 
da consola central 
Silverwood 

INITIALE PARIS (ZEN+)

Atelier de design 



Fale connosco. Nós ouvimo-lo
A Renault põe à disposição dos seus clientes
Initiale Paris um serviço e um seguimento 
personalizado. Para tal existirá uma plataforma  
de atendimento a clientes, acessível também a partir 
da APP My Renault Mobile, para Android e IOS, capaz 
de, de forma personalizada, responder às questões, 
nomeadamente às marcações de assistência tratadas 
prioritariamente, marcação de ensaios, assistência 
sobre os serviços conectados. O melhor da Renault  
ao seu serviço.

Sempre disponível
Estamos à sua disposição de segunda-feira a  
sexta-feira através do telefone 808 20 2001 ou 
por email contacto.cliente@renault.pt. Toda a 
tranquilidade para uma vida muito mais simples.

Estamos à sua disposição
O cliente beneficia de uma verdadeira escuta e recebe 
respostas concretas, personalizadas e eficazes, em 
perfeita correlação com as suas expectativas:
 - Agendamento de testes de veículos Initiale Paris.
 - Marcação prioritária de visitas de manutenção do 
seu veículo Initiale Paris.

 - Assistência específica nos serviços conectados, os 
beneficiários são clientes que possuam um veículo 
Initiale Paris entregue a partir de 1 de Janeiro 2015.

 - Assistência dedicada e cedência de um veículo 
de cortesia de classe equivalente, no caso de 
avaria imobilizante ou operação de manutenção 
programada.

Espírito livre
A filosofia dos Serviços Initiale Paris é também  
propor-lhe ofertas de prestações exclusivas.  
Quando os dias longos se encadeiam, é natural que 
anseie por simplificar o mais possível o seguimento 
do seu automóvel. Os serviços Initiale Paris têm essa 
vocação. Com eles, ganhará tempo e serenidade. 

Ofertas Serviços Initiale Paris (*)

Serviços integrados «Initiale Paris»
- Garantia de 5 anos (ou 100 000 km), incluindo:
Renault assistência 24h: Assistência europeia em 
viagem, 24/24 horas, 7/7 dias, agora alargada 
aos serviços de perda de chave, falta ou troca de 
combustível, furo de pneus, em exclusivo para  
clientes Initiale Paris.
- Contrato de manutenção “My Revision”:
Válido por 60 meses ou 80 000 km, abrangendo toda a 
manutenção programada preconizada pelo construtor.

Pack serviços “Initiale Paris Exclusive” (**)
Às prestações disponíveis nos Serviços Integrados 
“Initiale Paris”, o pack “Initiale Paris Exclusive” 
adiciona:
- Extensão do contrato de manutenção às peças  
de desgaste e respetiva montagem
- Para cada operação de manutenção, acrescem ainda: 
um automóvel de cortesia de classe equivalente,  
uma lavagem exterior e limpeza interior premium

(*) Apenas para clientes particulares
(**) Exclusivo na rede de concessionários Renault Initiale Paris 
aderente

Serviços exclusivos Initiale Paris



Estilo

Acessórios

1. Tapete bagageira, concebido por medida, em alcatifa Premium 
garantindo uma proteção duradoura da bagageira do seu Espace. 
Prático e de fácil manutenção. 2. Proteção exterior da bagageira, 
em aço inoxidável, elegante e discreta, reveste e protege o espaço 
de carga do seu veículo. 

2.1.



Vida a bordo

Acessórios

1. Cabide no encosto de cabeça apresenta uma estética 
cuidada graças ao seu acabamento cromado. Permite pendurar 
cuidadosamente uma peça de roupa no encosto do banco dianteiro 
sem a danificar. 2. Rede de arrumação. Adaptada às dimensões 
da bagageira do seu Espace, garante que os objetos ficam seguros 
durante as deslocações. 3. Cadeira de crianças. Uma gama completa 
e segura em todas as deslocações. 

1. 3.2.



Lazer

Acessórios

1. Bagageiras de tejadilho Renault em que se conjugam estética, conforto e segurança de 
utilização: uma ampla gama de volumes que permite aumentar a capacidade de carga, de 
acordo com as suas necessidades. 2. Barras de tejadilho em alumínio, testado segundo as 
normas mais rigorosas, fácil e rápido de montar, permite-lhe-á transporter a sua bagageira 
de tejadilho, o porta-esquis ou o porta-bicicletas com toda a segurança. 3. Organizador da 
bagageira. Permite manter a bagagem estável e organizada durante a viagem. graças aos 
seus separadores reguláveis e correias de enrolar. 4. Gancho de reboque retrátil. Retrátil com 
um único movimento, está disponível em alguns segundos, sem ferramentas e sem esforço. 
Invisível em posição rebatida sob o para-choques, preservando assim o design do seu veículo. 

1. 2.

4.3.

Fotografias não contratuais



MOTOR ENERGY dCi 130 ENERGY dCi 160 EDC

Tipo de motor/injeção
4 cilindros turbo 

com geometria variável / 
Injeção direta Common Rail

4 cilindros twin-turbo 
injeção direta Common Rail

Cilindrada (cm3) 1 598 1 598 
Número de cilindros – válvulas 4 – 16 4 – 16 
Combustível Gasóleo Gasóleo
Potência máxima (kW/CV) 96 (130) 118 (160) 
Binário máximo (Nm) 320 380
Regime de potência máxima em r.p.m. 4 000 4 000 
Regime de binário máximo em r.p.m. 1 750 1 750 
Stop & start / Sistema de recuperação de energia ao travar (ESM) Sim /sim Sim /sim
Tipo de distribuição Corrente Corrente
Norma de despoluição Euro 6b Euro 6b 

CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades Caixa manual com 6 velocidades Caixa automática EDC com dupla 

embraiagem e 6 velocidades

PERFORMANCES
Velocidade máxima (km/h) 191 202
0 - 100 km/h (s) 10“70 9“90 

CONSUMO E EMISSÕES*
Consumo ciclo misto NEDC (l/100 km) 4,4 4,6
Emissões de CO2 ciclo misto (g/km) 116 120

AJUDAS NO CONTROLO DO CONSUMO
Modo Eco Sim Sim
Driving Eco2 Sim Sim

DIREÇÃO
Direção Assistida (elétrica) Assistida (elétrica) 
Diametro de viragem entre paredes (m) 2RD / 4RD 12,4 / 11,6 12,4 / 11,6 
Diametro de viragem entre passeios (m) 2RD / 4RD 11,9 / 11,1 11,9 / 11,1 
Diametro de viragem a 0,3 volta do volante (m) 2RD / 4RD 47 / 27 47 / 27
Diametro de viragem a 1 volta do volante (m) 2RD / 4RD 17 / 13 17 / 13
Número de voltas do volante 2RD / 4RD 2,8 / 2,4 2,8 / 2,4

PESOS
Em vazio em ordem de marcha sem opções (MVODM) 5 lugares (kg) 1 622 1 659 
Máximo rebocável com travões / sem travões (kg) 2 000 / 750 2 000 / 750 
* Valor arredondado. ** 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 otimizar o consumo, consultar www.renault.pt

Mova-se livremente



Equipamentos e opções
ZEN INITIALE PARIS

SEGURANÇA E AJUDAS A CONDUÇÃO
SEGURANÇA
Anti-bloqueio das rodas (ABS) + sistema de assistência à travagem de urgência (AFU)
Travão de estacionamento assistido
Airbags frontais do condutor e passageiro adaptáveis (airbag do passageiro desativável)
Airbags laterais de cabeça e tórax para condutor e passageiro dianteiro
Airbags tipo cortina nos lugares dianteiros e traseiros
Limpa-vidros e acendimento automático das luzes
Sensor de toxicidade e filtro combinado
Trancamento automático das portas em andamento
Sistema ISOFIX nos 3 bancos traseiros da segunda fila
Kit de reparação de pneus -
Sistema de controlo da pressão dos pneus
Pneu sobressalente de 17" ¤
Alerta esquecimento do cinto de segurança
Cintos de segurança do condutor e do passageiro reguláveis em altura

SISTEMAS DE AJUDA A CONDUÇÃO
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro, lateral e traseiro
Regulador-limitador de velocidade
Câmara de marcha atrás ¤
Pack Advanced Safety (travagem de emergência assistida + alerta de distância de segurança)
Pack Visio System (comutação automática das luzes estrada/cruzamento + alerta de transposição involuntária de faixa+ alerta de excesso de velocidade con reconhecimento dos sinais de trânsito) ¤
Pack City (Easy Park Assist + portão traseiro elétrico) ¤ (apenas EDC) ¤
Pack Cruising (regulador de velocidade adaptativo + Head-up display) ¤ (apenas EDC) ¤
Head-up display ¤ (apenas manual) Pack
Alerta de ângulo morto

CONDUÇÃO
Controlo eletrónico de estabilidade (ESC)
Sistema de ajuda ao arranque em subida
Sistema de recuperação de energia ao travar. ESM (Energy Smart Management)
Controlo de tração avançado
Computador de bordo
Direção assistida elétrica
Caixa de velocidades manual de 6 velocidades -
Caixa de velocidades automática EDC 6 de velocidades 
Renault Multi-Sense® (5 modos de condução) (apenas EDC)
Pack Multi-Sense 4Control (chassis com quatro rodas dirrecionais 4Control + amortecimento pilotado + jantes em liga leve 19") ¤ (apenas EDC)
Indicador de mudança de velocidade

DESIGN
DESIGN EXTERIOR
Projetores full LED PURE VISION + luzes de dia com LED
Jantes em liga leve 17“ Aquila ¤ -
Jantes em liga leve 18“ Lapiaz -
Jantes em liga leve 19“ Quartz Diamantado ¤ / Pack (apenas EDC) -
Jantes em liga leve 19“ Initiale Paris exclusivas -
Retrovisores exteriores em preto nacarado 
Vidros traseiros sobreescurecidos Pack
Pack Sun (cortinas nas portas traseiras + vidros traseiros sobreescurecidos) ¤
Pintura metalizada ¤ ¤
Pintura específica Initiale Paris Preto Ametista - ¤

DESIGN INTERIOR
Painel de bordo castanho escuro -
Painel de bordo cinzento claro ¤ -
Painel de bordo castanho escuro com pespontos -
Painel de bordo cinzento claro com pespontos - ¤
Estofos em semi-couro/tecido castanho escuro -



Equipamentos e opções
ZEN INITIALE PARIS

Pack Conforto (Bancos dianteiros elétricos com regulação 6 vias, regulação lombar elétrica e função massagem + banco do condutor com memória + bancos dianteiros aquecidos) ¤ -
Esfotos em couro* Riviera Castanho escuro ¤ -
Estofos em couro* castanho escuro -
Estofos em couro* castanho escuro / cinzento claro Camaieux - ¤
Personalização da consola central Dot Effect (apenas EDC) -
Personalização da consola central Hologram 3D ¤ (apenas EDC) -
Personalização da consola central Silverwood ¤ (apenas EDC)
Personalização da consola central cinzento claro Initiale Paris - ¤
Tapetes na 1ª e 2ª fila -
Tapetes na 1ª e na 2ª fila específicos Initiale Paris -

CONFORTO & MULTIMÉDIA
CONFORTO
Teto em vidro fixo
Teto de abrir elétrico dianteiro + Teto traseiro panorâmico fixo ¤ (apenas EDC) ¤
2 bancos suplementares na 3ª fila e rebatíveis para posição de mesa com modularidade One-Touch ¤ ¤
Cartão Renault mãos-livres
Ar condicionado automático bi-zone -
Ar condicionado tri-zone com comando independente na 2ª fila ¤
Arejadores nos lugares traseiros
Elevadores de vidros dianteiros com função impulsional
Elevadores de vidros traseiros com função impulsional e antientalamento
Espelhos de cortesia com iluminação
Retrovisor interior electro-cromático
Retrovisores exteriores reguláveis e rebatíveis eletricamente - -
Retrovisores exteriores elétricos com memorização de posição e rebatíveis eletricamente
Cortinas nas portas traseiras Pack
Iluminação do ambiente interior
Para-brisas dianteiro atérmico ¤
Bancos dianteiros aquecidos Pack
Bancos dianteiros e laterais da segunda fila aquecidos - ¤
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros "Relax" -
Vidros laterais laminados -

BANCOS
5 bancos (bancos da 2ª fila com regulação longitudinal e rebatíveis para posição de mesa "One-Touch")
Banco do condutor elétrico com regulação 6 vias, regulação lombar elétrica, memória e função massagem + banco do passageiro com regulação 6 vias e com regulação lombar -
Bancos dianteiros elétricos com regulação 6 vias, regulação lombar elétrica e função massagem + banco do condutor com memória Pack -
Bancos dianteiros elétricos com regulação 10 vias, regulação lombar elétrica e função massagem + banco do condutor com memória -
Volante em couro* perforado regulável em altura e profundidade

MULTIMÉDIA
Novo sistema Renault R-Link 2: sistema de navegação tátil com comando de voz e ecrã e 8,7“, ligação Bluetooth®, rádio
Navegação TomTom com cartografia Europa
Sistema de som Arkamys® com 8 altifalantes -
Bose® Surround Sound System com 12 altifalantes ¤
Tomadas 12V nas 3 filas
Tomadas USB e mini-jack na 1ª e 2ª fila
Leitor de cartão SD na 1ª fila 
Sistema DVD incorporado nos apoios de cabeça dianteiros ¤ ¤

VIDA A BORDO
Modularidade One-Touch (bancos traseiros rebatíveis eletricamente para o piso, criando um espaço pano, a partir do comando da bagageira ou do tablet Renault R-Link 2) 
Gaveta Easy-Life com iluminação e refrigeração
Consola central suspensa (apenas EDC)
Bolsa de arrumação na segunda fila
Arrumação sob consola e apoio de braço

: Série ;  ¤ : Opção * Couro de origem bovina. Os bancos são totalmente revestidos de couro na parte da frente do assento, do encosto, dos apoios de cabeça e dos reforços laterais. As restantes partes têm revestimento têxtil.



Dimensões

DIMENSÕES (mm)
A Distância entre eixos 2884
B Comprimento total 4857
C Extremidade dianteira 1034
D Extremidade traseira 939
E Largura via dianteira, jantes 18'' 1630
F Largura via traseira, jantes 18'' 1621

G Largura total sem retrovisores/ com retrovisores/ 
com retrovisores rebatíveis 

1888/2128/ 
1914

H Altura em vazio 1677
H1 Altura com o portão traseiro aberto 2106
J Altura com acesso ao piso de carga 710
K Altura livre ao solo sem carga 160

L  Espaço na zona dos joelhos no banco traseiro 308
M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1549
M1 Largura ao nível dos cotovelos atrás 1543
N Largura ao nível dos apoios de braços à frente 1494
N1 Largura ao nível dos apoios de braços atrás 1480
P Altura disponível à frente, com inclinação a 14º 906

P1 Altura disponível na segunda fila de bancos, com 
inclinação a 14º 874

Y Largura na entrada miníma da bagageira 
Largura na entrada máxima da bagageira

870 
1160

Y1 Largura da entrada da bagageira ao nível do piso 1140

Y2 Largura disponível entre as cavas de rodas 1090
Z Altura disponível na entrada da bagageira 800

Z1 Comprimento máximo de carga (bancos 
traseiros rebatíveis) 2020

Z2 Comprimento de carga até ao banco traseiro 
traseros 1075

Z3 Altura sob bancos traseiros 460

VOLUME DE BAGAGEIRA (dm3)
Volume de bagageira VDA, bancos 2ª fila no 
máximo para a frente, 5 lugares / 7 lugares 
3ª fila abatida

785/719

Volume de bagageira, bancos 2ª fila no máximo 
para a frente, 5 lugares / 7 lugares 3ª fila rebatível 888/812

Volume de bagageira VDA, bancos 2ª fila no 
máximo para atrás, 5 lugares / 7 lugares 
3ª fila abatida

680/614

Volume de bagageira VDA, 7 lugares com a  
3ª fila na sua posição 247

Volume, bancos traseiros rebatíveis 
(até ao teto) 5 lugares / 7 lugares 2101/2035

Volume de carga VDA sob o piso de bagageira   
5 lugares 106



QUEM MELHOR QUE A RENAULT  
PARA ACOMPANHAR O SEU RENAULT?
AS GARANTIAS
A contar da data de entrega, todos os veículos Renault 
beneficiam de uma Garantia Contratual de 2 anos sem limite de 
quilometragem, incluindo a reparação e a assistência gratuitas.
Findos estes 2 anos, terá uma garantia integral adicional até 
5 anos ou 100 000 km, o primeiro a ocorrer. Contra os defeitos 
de pintura e corrosão, o seu veículo dispõe de extensões de 
garantia de 3 e 12 anos, respetivamente*. A Renault desenvolve 
todos os esforços para assegurar também despesas de 
utilização e de seguro reduzidas com modelos reparáveis 
ao menor custo possível e que beneficiam de uma excelente 
proteção contra roubos e arrombamentos (excelentes 
resultados nos testes “Danner” e “Thatcham”).  

OS CONTRATOS DE SERVIÇOS
O Contrato de Manutenção permite-lhe, durante 4 anos ou até 
120 000 km, esquecer todas as preocupações com manutenção 
e reparação, graças a prestações adicionais adaptadas à sua 
realidade (encargos com despesas de manutenção e desgaste 
normal). Por exemplo, o My Revision permite-lhe controlar 
as despesas de manutenção programada da sua viatura, 
libertando-o de preocupações adicionais. Como complemento, 
o Pack Conforto cobrirá todas as despesas de manutenção 
programada e desgaste normal da sua viatura Renault. Uma 
mensalidade constante, para que controle o seu orçamento,  
e uma mobilidade assegurada.

O FINANCIAMENTO
Com o apoio da sua filial financeira RCI Banque, a Renault 
propõe uma vasta gama de soluções de financiamento. Pelo 
facto de estar presente em toda a rede de concessionários 
Renault e devido a ser pioneira em Portugal na sua atividade,  
a RCI Banque assume-se como verdadeira especialista no setor 
automóvel. 

A ASSISTÊNCIA EM VIAGEM 
RENAULT
Para uma desempanagem no local ou reboque até à oficina da 
concessão ou reparador autorizado mais próximo, a assistência 
em viagem Renault encontra-se à sua disposição 24/24 h  
e 7 dias por semana.

SERVIÇOS DA REDE RENAULT
Os Serviços Renault Minuto (intervenções e manutenção sem 
marcação) e Renault Carroçaria Rápida (trabalhos de pintura, 
óticas, para-brisas, chapa...) asseguram a melhor qualidade de 
manutenção e de reparação, beneficiando ainda da garantia  
da reparação e da utilização de Peças de Origem Renault.  
A Renault Rent permite-lhe alugar, por um curto período,  
um automóvel particular ou comercial.

* Exceto gama Novo Master: garantia anticorrosão de 6 anos.

SERVIÇO RELAÇÃO CLIENTE
A Renault coloca à sua disposição vários meios para 
o ouvir e informar: 

 

www.renault.pt, 

Apartado 101, 2740-267 Porto Salvo, Portugal. As respostas 
a todas as suas perguntas sobre o funcionamento de um 

Renault.com



A Rede Renault compromete-se a:

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

 - Garantir o ensaio do automóvel da gama da sua escolha, imediatamente, ou no prazo máximo de uma 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 a tarifa preferencial. 

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







O seu tempo pertence-lhe
Novo Renault ESPACE



Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. Para conhecer as últimas evoluções, queira dirigir-se a um concessionário 
Renault. 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).  
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, quer seja do todo ou de parte da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.
A Renault recomenda        

       Créditos fotos: Agosto de 2015
RENAULT PORTUGAL S.A. Lagoas Park - Edifício 4 - Apartado 101 2740-267 Porto Salvo / Telefone: 0810 40 50 60.

Prolongue a experiência NOVO 
RENAULT ESPACE 

em www.espace.renault.pt

Tudo sobre o Renault Espace 
em www.renault.pt
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