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Renault Duster
Bem-vindo ao 
verdadeiro mundo SUV
Sucesso absoluto, com mais de 260 mil unidades vendidas* em todo 
o Brasil, e mais de 1,6 milhão em todo o mundo*, o Renault Duster 
está muito mais robusto e tecnológico.

*Dados contabilizados até março de 2019.



Design 
robusto e 
imponente
O Renault Duster tem inovações por 
todos os ângulos.

É só reparar no conjunto de para-choque e 
na barra de teto, que foram ajustados para 
deixar o carro mais robusto. A lanterna 
traseira em LED traz para todas as versões 
o que existe de mais moderno no mercado 
automotivo. O conjunto de grade e o farol 
dianteiro também não ficam para trás, 
reforçando a identidade forte e marcante 
do carro.





Inovador por fora 
e por dentro

Dentro do Renault Duster, tudo foi pensado para uma perfeita condução. O desenho do painel, por exemplo, deixa tudo 
ao alcance das suas mãos, sempre de forma intuitiva e acessível. A luz branca no painel de instrumentos oferece mais 
conforto para dirigir à noite. E com a conectividade do MEDIA Evolution tudo fica ainda mais completo.



MEDIA Evolution
Conectado com as suas expectativas

*Disponível nas versões Dynamique 1.6 X-Tronic e Dynamique 2.0 Automático com Pack Premium.

O Renault Duster ficou ainda mais moderno com o MEDIA Evolution. Com tecnologia Android Auto® e Apple CarPlay®, o novo 
multimídia permite o uso de vários apps do seu smartphone, como Spotify, Waze, Google Maps e áudios de WhatsApp, em uma tela 
7’’ touchscreen mais sensível ao toque. O MEDIA Evolution ainda conta com Bluetooth®, câmera de ré*, Eco Scoring e Eco Coaching. 
Mais tecnologia e conectividade para você ir mais longe.



Gama mais 
completa 
do segmento
Com a opção de câmbio CVT X-Tronic, o Duster é o SUV 
com a gama mais completa do segmento. São duas 
opções de motorização (1.6 e 2.0), três opções de câmbio 
(manual, CVT e automático) e duas opções de tração (4x2 
e 4x4), disponibilizando sempre uma versão ideal para cada 
motorista.

Para quem busca conforto, economia e modernidade, as 
versões Expression e Dynamique disponibilizam como 
opção o novo câmbio CVT X-Tronic, que agrega controle 
de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. 
Ambas as versões são equipadas com o novo motor 1.6 16V 
SCe de 120 cv.

Já para quem prioriza mais desempenho e potência, mas 
também não abre mão do conforto, a versão 2.0 16V 
Automática de 148 cv se destaca. E para quem busca 
aventuras off-road a combinação 2.0 16V 4x4 é ideal.



Com um autêntico off-road você encara 
o verdadeiro mundo SUV

Modo 4x2
O torque concentrado nas rodas dianteiras é ideal em terrenos 
secos e aderentes.

Modo Automático
O Duster é um SUV inteligente. Na maior parte do tempo utiliza 
tração dianteira, mas, quando sente necessidade, a tração  
nas quatro rodas é ativada. Como você pode ver, o Duster possui 
o melhor dos dois mundos: 4x2 e 4x4.

Modo Lock
Usa os eixos dianteiros e traseiros e otimiza a capacidade de 
ultrapassar obstáculos em terrenos não transitáveis, com alto 
grau de inclinação, lama ou areia.

O Renault Duster é precisão e desempenho absolutos. A caixa de 
transmissão 4x4 tem 6 velocidades, especialmente adaptada para as 
capacidades de off-road do seu Renault.

A primeira marcha permite dirigir em terrenos irregulares em baixas 
velocidades, dar a partida em um aclive ou rebocar carga pesada em 

um declive com torque máximo. As versões ainda possuem 210 mm de 
altura livre do solo e excelentes ângulos de entrada e saída. Ideal para 
você que é apaixonado por aventuras off-road.



MOTOR 1.6 SCe

ESPECIAL
SÉRIE
ESPECIAL
SÉRIE

Descubra por que os novos motores SCe 
(Smart Control Efficiency) trazem mais 
desempenho e maior prazer em dirigir.

Mais economia 
porque tem 
mais tecnologia. 
E ainda mais 
performance

Tecnologia das pistas 
para as ruas

O Duster com novos motores 1.6 
SCe e 2.0 se beneficia do know-how 
adquirido nas pistas pela Renault 
e recebe a tecnologia ESM (Energy 
Smart Management). Esse sistema 
de regeneração de energia nas 
frenagens otimiza a carga de bateria, 
proporcionando mais eficiência de 
consumo e menor emissão de CO2.

Série Especial SCe.

NOVAS TECNOLOGIAS
Além do novo motor, o Duster 1.6 SCe também 
possui direção eletro-hidráulica, que garante, 
além da economia de combustível, movimentos 
mais leves e precisos para quem não abre 
mão do prazer de dirigir. Outra novidade é a 
tecnologia ESM, trazida das pistas para as ruas 

proporcionando ainda mais economia.

PERFORMANCE
Com potência de 120 cv, o 
novo motor 1.6 SCe possui alta 
performance, com aceleração de 
0 a 100 km/h em 11,8 segundos 

e torque máximo de 16,2 kgfm.

ECONOMIA
O Duster com novo motor 1.6 SCe, selo A 
de economia na classificação do INMETRO, 
ganhou uma redução de consumo em 
comparação ao motor anterior. Além disso, 
agora conta também com corrente de 
distribuição que dura para sempre, reduzindo 

ainda mais os custos de manutenção.



MOTOR 2.0

NOVOS PNEUS
Agora todas as versões do Renault 
Duster contam com novos pneus. Mais 
leves e com baixo aquecimento, geram 
uma menor resistência ao rolamento. 
Tudo isso garante maior eficiência 
aos modelos, sem comprometer a 
segurança, aderência e durabilidade.

ECONOMIA
O motor 2.0 do Duster foi completamente 
revisado, aperfeiçoando ainda mais a sua 
performance e obtendo selo A de economia 
na medição do INMETRO. Com as evoluções 
que diminuíram seu atrito interno, houve uma 
redução do consumo de combustível.

PERFORMANCE
Com potência de 148 cv, o 
motor 2.0 revisado possui alta 
performance, com aceleração de 
0 a 100 km/h em 10,3 segundos 
e torque máximo de 20,9 kgfm.

NOVAS TECNOLOGIAS
O Duster 2.0 agora conta também com direção 
eletro-hidráulica, que garante, além da economia 
de combustível, movimentos mais leves e 
precisos para quem não abre mão do prazer 
de dirigir. Outra novidade é a tecnologia ESM, 
trazida das pistas para as ruas proporcionando 
ainda mais economia.



Quando o assunto é espaço interno, o Renault Duster deixa seus 
adversários para trás. Ainda mais equipado, o interior continua 
esbanjando conforto. Os bancos, além de totalmente redesenhados, 
ganharam espumas mais espessas e ficaram mais anatômicos e 
confortáveis.

O acabamento interno também foi aprimorado. Além de acomodar 5 
adultos confortavelmente, oferece porta-malas de até 475 litros, o 
maior da categoria.

Dentro dele cabe tudo o que você imaginar. Inclusive objetos maiores, 
com o recurso da mobilidade dos bancos traseiros, que dá a opção do 
rebatimento 1/3 – 2/3*. O console central traseiro ainda conta com uma 
tomada de 12 V*, que oferece mais comodidade para os passageiros. 

Explore o mundo off-road 
com todo o conforto

*Disponível nas versões Dynamique.





Versões
EXPRESSION

Expression

RODA DE AÇO ARO 16“

MANUAL

• 4 alto-falantes
• Airbag duplo
• Alarme perimétrico
• Ar-condicionado
• Comando de áudio e celular na 

coluna de direção (Comando 
Satélite)

• Conexão Bluetooth® para áudio e 
telefone

• Direção eletro-hidráulica

• Freios ABS com EBD e AFU
• Indicador de troca de marcha (GSI)
• Isofix
• Rádio MP3 (3D Sound by Arkamys) 

com conexão USB/iPod® e AUX
• Travas elétricas
• Vidros dianteiros com função ‘‘one 

touch’’ e sistema antiesmagamento
• Vidros traseiros elétricos
• Volante com regulagem de altura

CVT X-TRONIC

EXPRESSION MANUAL+
• Controle eletrônico de estabilidade
• Controle eletrônico de tração
• Assistente de partida em rampa

OPCIONAIS

• Pack Roda



CVT X-TRONIC

DYNAMIQUE MANUAL+
• Assistente de partida em rampa
• Câmera de ré
• Controle eletrônico de estabilidade
• Controle eletrônico de tração
• Piloto automático com controlador 

de velocidade

OPCIONAIS

• Bancos parcialmente revestidos em couro
• Pack Outsider*

DYNAMIQUE 4x2 - 4x4

Dynamique 4x2Versão 4x2

Versão 4x4 Dynamique 4x4

RODA DE LIGA LEVE ARO 16” 
CINZA ESCURO

Couro Dynamique 4x2 e 4x4 

AUTOMÁTICO/MANUAL

EXPRESSION MANUAL+
• Banco traseiro com encosto bipartido 1/3 - 2/3
• Computador de bordo com 10 funcionalidades
• Duas tomadas 12 V
• Faróis de neblina
• Função Eco Coaching e Eco Scoring integrada ao 

MEDIA Evolution
• Indicador de temperatura externa
• Rádio 3D Sound by Arkamys com conexão USB e 

auxiliar integrado ao MEDIA Evolution
• Retrovisores externos na cor da carroceria
• Roda liga leve aro 16’’
• Sensor de estacionamento traseiro
• Sistema multimídia MEDIA Evolution com tela 

touchscreen 7’’, espelhamento Android Auto® e 
Apple CarPlay®

• Vidros dianteiros e traseiros com função ‘‘one 
touch’’, sistema antiesmagamento e fechamento 
pela chave

• Volante com revestimento em couro natural e 
sintético

*Exceto versão Dynamique 2.0 Automático.



Ficha técnica
Consumo, desempenho e todos os detalhes sobre o seu veículo.

VERSÃO/MOTOR 1.6 16V SCe Manual 1.6 16V SCe CVT X-Tronic 2.0 16V Manual 2.0 16V Automático 2.0 16V Manual 4x4
Arquitetura Carroceria monobloco, 2 volumes (SUV), 5 passageiros, 5 portas

Motor Quatro tempos, bicombustível (etanol e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão

Alimentação Injeção eletrônica multiponto sequencial

Suspensão dianteira Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais

Suspensão traseira Suspensão traseira semi-independente com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais

Independente tipo MacPherson 
com Multilink, amortecedores 

hidráulicos telescópicos e barra 
estabilizadora

Potência máxima 
(ABNT)

 118 cv (gasolina) @ 5.500 rpm/ 
120 cv (etanol) @ 5.500 rpm

143 cv (gasolina) @ 5.750 rpm/ 
148 cv (etanol) @ 5.750 rpm

Torque máximo (ABNT) 16,2 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm/ 
16,2 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm

20,2 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm/ 
20,9 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm

Aceleração 0 a 100 
km/h

13,2 s (gasolina) 
11,8 s (etanol)

13,9 s (gasolina)
13,2 s (etanol)

10,7 s (gasolina)
10,4 s (etanol)

11,9 s (gasolina)
11,0 s (etanol)

12,1 s (gasolina)
10,6 s (etanol)

Tração Dianteira Dianteira (modo 4x2)/4x4

Cilindrada 1.597 cm³ 1.998 cm³

Tanque de combustível 50 L

Combustível Gasolina e/ou etanol

Pneus/rodas Aço estampado aro 16”/Alumínio aro 16” Alumínio aro 16”

FREIOS
Sistema de freios Sistema ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores

DIREÇÃO 
Direção Eletro-hidráulica, com diâmetro de giro de 10,7 m

CÂMBIO

Câmbio Manual
5 velocidades

Automático CVT com opção de troca 
sequencial de 6 velocidades

Manual
6 velocidades

Automático
4 velocidades

Manual
6 velocidades

Relações de 
marcha

1a

 2a

3a 

4a

5a

6a

3,73:1
2,05:1
1,32:1
0,94:1
0,76:1

-

Mínima: 3,87:1
Máxima: 0,53:1

3,73:1
2,11:1
1,45:1
1,11:1
0,91:1
0,77:1

3,51:1
1,93:1
1,29:1
0,92:1

-
-

4,45:1
2,59:1
1,69:1
1,17:1
0,87:1
0,67:1

Diferencial/relação final 4,93:1 3,88:1 4,13:1 3,48:1 4,86:1

Diferencial traseiro - - - - 0,41:1

PESO
Carga útil 500 kg

Peso 
(em ordem de marcha) 1.214 kg 1.240 kg 1.282 kg 1.302 kg 1.362 kg



Dimensões
Altura, largura, capacidade de carga. Um carro desenhado para atender às suas necessidades.

Cores disponíveis
Pintura sólida ou metálica e variedade de cores.

Branco Glacier (OE) Preto Nacré (PM) Vermelho Vivo (CO)Cinza Acier (PM) Prata Étoile (PM)

CO: cor opaca                OE: opaca especial                PM: pintura metálica

VOLUME DO PORTA-MALAS (L)
Volume do porta-malas 475 (4x2)/400 (4x4)

DIMENSÕES (mm)
A Entre-eixos 2.674
B Comprimento 4.329
G Largura 1.822
H Altura 1.683
K Altura livre do solo 210
R1 Ângulo de ataque 30°
R2 Ângulo de saída 34,5°

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO: Renault DUSTER 1.6 16V, versão 
Expression, equipado com transmissão Manual, possui nota C no Programa Brasileiro 
de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Utilitário Esportivo Compacto 
2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: etanol no ciclo urbano: 7,5 
km/l; gasolina no ciclo urbano: 11,1 km/l; etanol no ciclo rodoviário: 7,9 km/l; gasolina 
no ciclo rodoviário: 11,4 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 119 (gasolina).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO: Renault DUSTER 1.6 16V, versão 
Dynamique, equipado com transmissão Manual, possui nota C no Programa Brasileiro 
de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Utilitário Esportivo Compacto 
2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: etanol no ciclo urbano: 7,5 
km/l; gasolina no ciclo urbano: 11,1 km/l; etanol no ciclo rodoviário: 7,9 km/l; gasolina 
no ciclo rodoviário: 11,4 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 119 (gasolina).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO: Renault DUSTER 1.6 16V, versão 
Expression, equipado com transmissão CVT, possui nota D no Programa Brasileiro de 
Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Utilitário Esportivo Compacto 2018. 
Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: etanol no ciclo urbano: 7,1 km/l; 
gasolina no ciclo urbano: 10,3 km/l; etanol no ciclo rodoviário: 7,9 km/l; gasolina no 
ciclo rodoviário: 10,8 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 126 (gasolina).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO: Renault DUSTER 1.6 16V, versão 
Dynamique, equipado com transmissão CVT, possui nota D no Programa Brasileiro de 
Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Utilitário Esportivo Compacto 2018. 
Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: etanol no ciclo urbano: 7,1 km/l; 
gasolina no ciclo urbano: 10,3 km/l; etanol no ciclo rodoviário: 7,9 km/l; gasolina no 
ciclo rodoviário: 10,8 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 126 (gasolina).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO: Renault DUSTER 2.0 16V, versão 
Dynamique, equipado com transmissão Manual, possui nota D no Programa Brasileiro 
de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Utilitário Esportivo Compacto 
2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: etanol no ciclo urbano: 7,3 
km/l; gasolina no ciclo urbano: 10,6 km/l; etanol no ciclo rodoviário: 7,9 km/l; gasolina 
no ciclo rodoviário: 11,4 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 122 (gasolina).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO: Renault DUSTER 2.0 16V, versão 
Dynamique, equipado com transmissão Automática, possui nota E no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Utilitário Esportivo 
Compacto 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: etanol no ciclo 
urbano: 6,1 km/l; gasolina no ciclo urbano: 8,9 km/l; etanol no ciclo rodoviário: 7,3 
km/l; gasolina no ciclo rodoviário: 10,5 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 142 
(gasolina).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO: Renault DUSTER 2.0 16V 4x4, 
versão Dynamique, equipado com transmissão Manual, possui nota E no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Utilitário Esportivo 
Compacto 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: etanol no ciclo 
urbano: 6,7 km/l; gasolina no ciclo urbano: 9,9 km/l; etanol no ciclo rodoviário: 7,6 km/l; 
gasolina no ciclo rodoviário: 11 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 130 (gasolina).



Expression
1.6 SCe Manual

Expression 
1.6 SCe X-Tronic

Dynamique
1.6 SCe Manual

Dynamique
1.6 SCe X-Tronic

Dynamique 4x2
2.0 Manual

Dynamique 4x2
2.0 Automático

Dynamique 4x4
2.0 Manual

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
Ar-condicionado • • • • • • •
Bancos traseiros com encosto bipartido 1/3-2/3 - - • • • • •
Câmera de ré - - - • - Pack Premium -
Computador de bordo com 10 funcionalidades - - • • • • •
Direção eletro-hidráulica • • • • • • •
Duas tomadas 12 V - - • • • • •
Iluminação do porta-malas - - • • • • •
Indicador de temperatura externa - - • • • • •
Indicador de troca de marcha (GSI) • • • • • • •
Luz de leitura do passageiro - - • • • • •
Para-sol do motorista com espelho de cortesia - - • • • • •
Piloto automático (regulador e limitador de velocidade) - - - • - Pack Premium -
Relógio digital - - • • • • •
Retrovisores externos com regulagem elétrica - - • • • • •
Sensor de estacionamento traseiro - - • • • • •
Travas elétricas • • • • • • •
Vidros dianteiros com função ‘‘one touch’’ e sistema antiesmagamento • • - - - - -

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função ‘‘one touch’’ , sistema antiesmagamento e 
fechamento pela chave - - • • • • •

Vidros dianteiros elétricos • • • • • • •
Vidros traseiros elétricos • • • • • • •
Volante com regulagem de altura • • • • • • •
Volante com revestimento em couro natural e sintético - - • • • • •

ESTILO EXTERIOR/INTERIOR
Alargadores de para-lamas - - Pack Outsider Pack Outsider Pack Outsider - Pack Outsider
Bancos com revestimento em couro natural e sintético - - OP OP OP OP OP
Farol proteção frontal - - Pack Outsider Pack Outsider Pack Outsider - Pack Outsider
Proteção frontal - - Pack Outsider Pack Outsider Pack Outsider - Pack Outsider
Maçanetas externas na cor da carroceria - - • • • • •
Ponteira do escapamento cromada - - - - • • •
Roda liga leve aro 16’’ Alumínio OP OP - - - - -
Roda liga leve aro 16’’ Cinza Escuro - - • • • • •

SISTEMA MULTIMÍDIA
4 alto-falantes • • • • • • •
Comando de áudio e celular na coluna de direção (Comando Satélite) • • • • • • •
Conexão Bluetooth® para áudio e telefone • • • • • • •
Função Eco Coaching e Eco Scoring integrada ao MEDIA Evolution - - • • • • •

Rádio 3D Sound by Arkamys com conexão USB e auxiliar integrado ao MEDIA Evolution - - • • • • •

Rádio MP3 com 4 alto-falantes (3D Sound by Arkamys)  com conexão USB/iPod® e AUX • • - - - - -

Sistema multimídia MEDIA Evolution com tela touchscreen 7’’, espelhamento Android Auto® 
e Apple CarPlay® - - • • • • •

SEGURANÇA
Airbag duplo • • • • • • •
Alerta de cinto de segurança • • • • • • •
Alarme perimétrico • • • • • • •
Assistente de partida em rampa - • - • - - -
Controle eletrônico de estabilidade - • - • - - -
Controle eletrônico de tração - • - • - - -
Faróis de neblina - - • • • • •
Freios ABS com EBD e AFU • • • • • • •
Isofix • • • • • • •

Equipamentos e opcionais
Uma lista completa dos equipamentos e opcionais para você ter um carro do seu jeito.

• = série | OP = opcional  | -  = não disponível



PROTEÇÃO FRONTAL

FAROL PROTEÇÃO FRONTAL

ALARGADORES
DE PARA-LAMAS

Pack Outsider*

- Proteção frontal
- Farol proteção frontal
- Alargadores de para-lamas

Acessórios Duster
Deixe seu Duster com a sua cara.

Kit Estilo
- Proteção frontal
- Estribo tubular
- Farol da proteção frontal

Kit Segurança
- Alarme volumétrico
- Frisos de porta
- Trava de estepe
- Câmera de ré

Kit Comodidade
- Câmera de ré
  (MEDIA Evolution)
- Apoio de braço central
- Rede organizadora

Outros acessórios 
para seu Duster:

Bagageiro de teto
Barra de teto transversal
Calha de chuva
Central multimídia
Engate traseiro
Para-barros
Para-choque de impulsão
Porta-bicicleta
Rodas esportivas
Soleira de porta-malas
Tapete carpete

*Duster equipado com Pack Outsider.





Renault DUSTER
Bem-vindo ao
verdadeiro mundo SUV



Continue sua experiência com o Renault Duster em 
www.renault.com.br/duster

RENAULT CONCESSIONÁRIAS. Uma rede com mais de 290 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. Profissionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais 
moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem de seu Renault. FÁBRICA NO BRASIL. O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para 
produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Kwid, Captur, Duster, Duster Oroch, Logan, Sandero, Sandero R.S. 2.0, Sandero Stepway, Master Furgão, Master Minibus e Master Chassi Cabine. GARANTIA RENAULT. Para 
Renault Duster, garantia total de 3 anos ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2019/2020. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão 
da carroceria para veículos da gama 2019/2020. SAC RENAULT. Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 
055 5615 ou enviar um e-mail para sac.brasil@renault.com. BANCO RENAULT. Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. CONSÓRCIO RENAULT. Garantia de 
entrega de fábrica. Você sonha, a gente realiza. 0800 055 5615 ou www.consorciorenault.com.br. ISO 14001. Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza.

A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos sem prévio aviso. Para mais informações, consulte seu concessionário. Fotos para fins publicitários. SAC Renault: 0800 055 5615 – REF.: 7711732219 – ABRIL/2019


