VERSÃO: V15.0

CAPTUR

* Parcela mínima
de R$ 130,00

VERSÃO: V15.0

Kit Conforto

Personalizado para tornar sua rotina mais fácil.
Kit 3454

R$ 2.420,00
Tilt down para retrovisores elét.
Apoio de braço
Ao acionar a ré o espelho do
Aumenta o conforto durante
passageiro inclina para baixo
a condução e proporciona um
favorecendo a visualização do
espaço de armazenamento
meio-fio.
adicional.
Bolsa Organizadora
Box organizador dobrável Nylon 70 preto e
polyester PVC600 amarelo, forro interno em
polionda e fitas CBR cinza e preta e
acabamento externo com botões de pressão.

VERSÃO: V15.0

Kit Tranquilidade

Personalizado para tornar sua rotina mais fácil.
Kit 3453

R$ 830,00

Alarme Volumétrico
Reduz o risco de roubo do
veículo e de objetos que
estão dentro do carro.

Trava antifurto de estepe
A trava para estepe foi criada
para proporcionar mais proteção
contra roubos de estepe.

Rede Organizadora
Ideal para manter o porta-malas organizado.
A rede organizadora corresponde exatamente
ao tamanho do porta-malas e impede que os
objetos se movimentem, proporciona espaço
extra para o armazenamento de artigos
pequenos.

VERSÃO: V15.0

Kit Kids

Personalizado para tornar sua rotina mais fácil.
Kit 3452

R$ 490,00

Espelho de Segurança para
Criança
Ideal para cuidar do seu filho
enquanto dirige, oferecendo
ampla visão da cadeirinha no
banco traseiro do veículo.

Suporte para Tablet
Facilmente montado no encosto
de cabeça, o suporte garante ao
passageiro o máximo de conforto
para assistir a vídeos em seu
tablet. Para tablets de 7” a 10”.

Bolsa Organizadora
Box organizador dobrável Nylon 70 preto e
polyester PVC600 amarelo, forro interno em
polionda e fitas CBR cinza e preta e
acabamento externo com botões de pressão.

VERSÃO: V15.0

Barra de teto

Reforça o espírito aventureiro podendo transportar
volumes de até 50kg.
Kit 3445

R$1.600,00

Transbike de teto

O acessório é essencial para quem leva uma vida
aventureira e gosta de praticar esportes.
Kit 3446 * Necessita da barra de teto - 3445.

R$ 490,00

VERSÃO: V15.0

Engate de carretinha

Permite o transporte de carretas e reboques, capacidade de
tração de 700 kg.
Kit 3451

R$ 780,00

Porta bike para engate

Trans Bike Thule Ride On ideal para carregar 2 bicicletas.
Kit 3764 * Necessita do engate – 3451. * Sob encomenda.

R$ 1.590,00

VERSÃO: V15.0

Bolsa Organizadora

De fácil montagem, a bolsa organizadora é ideal para deixar o
porta-malas do veículo arrumado e com tudo no devido lugar. O
cliente pode ordenar vários objetos, desde ferramentas e
materiais de limpeza até suas compras do mercado.
Kit 3255

R$ 350,00

Rede organizadora

Ideal para manter o porta-malas organizado. A rede organizadora
corresponde exatamente ao tamanho do porta-malas e impede que
os objetos se movimentem, proporciona espaço extra para o
armazenamento de artigos pequenos.
Kit 3447

R$ 330,00

VERSÃO: V15.0

Tilt Down

Função que inclina o retrovisor do lado do carona para baixo ao
acionar a ré, para ter maior visibilidade do solo ao estacionar.
* É necessário que o veículo possua retrovisores elétricos.
Kit 3263

R$ 410,00

Mini Geladeira Cooler

O acessório permite resfriar e aquecer bebidas e alimentos dentro
do carro. Ideal para viagens, funciona ligado na tomada 12V do
seu Renault e possui capacidade de até 8 litros
(10 latas de 350 ml).
Kit 3253

R$ 380,00

VERSÃO: V15.0

Media Nav

Rádio, GPS , USB e bluetooth.
Kit 3765 “FUNÇÃO ECO NÃO IRÁ FUNCIONAR”

R$ 3.980,00

Câmera de ré

Auxilia o motorista a estacionar o veículo com alta qualidade de
resolução e com linhas de marcação de distância
.
Kit 2853 * Compatível com a Media Nav - Kit 3765

R$ 500,00

VERSÃO: V15.0

Sensor de estacionamento

Auxilia o motorista a estacionar o veículo emitindo avisos sonoros.
Kit 2061 *Versão Life

R$ 370,00

Calha de chuva

Permite abertura parcial dos vidros mesmo com chuva,
impedindo a entrada de água.
.
Kit 3759

R$ 170,00

VERSÃO: V15.0

Película nos vidros

Mais estilo e sofisticação ao seu carro, sem deixar de lado a
eficiência em proteção, privacidade, climatização e segurança.
Kit 2112

R$ 265,00

Apoio de braço

Proporciona maior conforto ao motorista e pode ser usado como
porta objetos.
Kit 3444
* Para versão Zen

R$ 1.450,00

VERSÃO: V15.0

Trava antifurto de estepe

A trava para estepe foi criada para proporcionar mais proteção
contra roubos de estepe.
Kit 3450

R$ 190,00

Alarme volumétrico

Alarme volumétrico instalado na chave original do
veículo.
Kit 3443

R$ 350,00

VERSÃO: V15.0

Espelho de segurança para criança

Ideal para cuidar do seu filho enquanto dirige, oferecendo ampla
visão da cadeirinha no banco traseiro do veículo.
Kit 3696

R$35,00

Suporte para Tablet

Facilmente montado no encosto de cabeça, o suporte garante ao
passageiro o máximo de conforto para assistir a vídeos em seu tablet.
Para tablets de 7” a 10”.
Kit 3449

R$110,00

VERSÃO: V15.0

Cadeirinha Pet

Destinada ao transporte de cães de pequeno porte,
a cadeirinha pet foi desenvolvida para proporcionar
um passeio mais agradável e seguro a você e ao seu
animalzinho de estimação.
Kit 3698

R$ 250,00

Caneca Vintage Renault
Kit 3766

R$ 40,00

VERSÃO: V15.0

Carregador USB

Enquanto motorista e passageiros aproveitam
o passeio, o acessório carrega a bateria de
smartphones e tablets com muito mais comodidade.
Kit 3708

R$ 40,00

Suporte para celular

Adaptável a todos os modelos de celular, o suporte de
celular é pequeno e leve. Ideal para quem quer mais
praticidade dentro do carro.
Kit 3707

R$ 45,00

VERSÃO: V15.0

DVD portátil/encosto de cabeça 7”

DVD Player, USB, leitor de cartão, reproduz imagens,
músicas, vídeos... Acompanha 300 jogos. Possui tela
giratória de 7” e fácil instalação em qualquer encosto de
cabeça.
Prático e versátil, leve a diversão com você.
Kit 3767

R$ 590,00

VERSÃO: V15.0

Câmera interna - filmadora HD:
* Última Unidade (favor confirmar disponibilidade)
Kit 3224

R$ 300,00

Características:
. Resolução: 1080p FHD
. Lente: 160°
. Tela LCD 1,5”
. Visão Noturna
. Zoom Digital
. Sensor de Movimento
. Sistema G-Sensor
. Memória Expansível até 32GB

