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O carro que já 
conquistou a cidade 
traz acessórios que 
vão conquistar você.
Todos os acessórios que você vai 
encontrar aqui foram projetados 
especialmente para o Renault 
Kwid. Eles prometem deixar seu 
carro mais personalizado, seguro 
e confortável, e a viagem de todo 
dia muito mais prazerosa.

Aproveite cada peça pensada em 
você. Deixe seu carro com a sua 
cara e torne sua experiência com 
a Renault ainda mais completa.
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Design
forte e robusto01
Um compacto com 
características dignas de um 
SUV não podia abrir mão de 
acessórios que deixam o visual 
do carro ainda mais ousado 
e funcional. Deixe o seu Kwid 
exclusivo e com o seu estilo.
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01 Farol de neblina
A fim de aumentar o campo de visão 
do motorista, o Kit Farol de Neblina é 
um dos acessórios usados para ajudar 
na dirigibilidade nas estradas durante 
situações de chuva e neblina ou à noite.
7711732173

02 Friso de porta
O acessório pode evitar impactos 
leves, como de batidinhas nas 
laterais da porta, e ainda valorizar 
o visual do seu Renault Kwid.
808779127R
801865187R
828775458R
828766135R 

03 Soleira de porta 
dianteira
A soleira na porta dianteira também 
ajuda a proteger seu carro contra 
possíveis riscos e pequenas batidas.
7711732172

03

01 02

Exterior
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01 Rodas liga leve 14"
Além de acrescentarem mais ousadia 
ao visual do seu veículo, essas rodas 
têm grande desempenho, um desenho 
arrojado e são fabricadas em liga leve, 
um material de altíssima qualidade.
7711732323

02 Capinha chave
Além de amortecer possíveis quedas e 
evitar o desgaste do uso diário, a capa 
de silicone deixa a chave do seu Renault 
Kwid mais divertida e personalizada.
7711733355

01 02

Aro

Personalização
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Conforto
diário02
A viagem pode ficar muito 
mais agradável com objetos 
e peças que trazem mais 
conforto para o passeio. 
Nossos acessórios se encaixam 
perfeitamente no seu Renault 
Kwid e oferecem a qualidade 
que seu carro merece.
Dirigir nunca foi tão bom!
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01 Bolsa organizadora
De fácil montagem, a bolsa organizadora 
é ideal para deixar o porta-malas do seu 
carro sempre arrumado e com tudo no 
devido lugar. Você pode ordenar vários 
objetos, desde ferramentas e materiais 
de limpeza até suas compras do mercado.
7711722293

02 Organizador interno
Esse acessório funciona como uma bolsa para 
o interior do carro. Ideal para você guardar 
itens do dia a dia e deixá-los sempre à mão.
7711733360

03 Porta-copos
O porta-copos tem o encaixe certo para 
apoiar canecas, pequenas garrafas e 
copos no interior do seu carro, deixando os 
passageiros mais confortáveis e seguros.
7711733176

01

0302

Organização
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01 Tapete de borracha
O tapete de borracha é impermeável, 
robusto e se encaixa 100% no chão do 
carro. Resistente a qualquer condição 
meteorológica, seu sistema de fixação 
elimina a derrapagem durante a condução.
7711732207

01

Tapete
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03 Cooler
O acessório permite resfriar e 
aquecer bebidas e alimentos 
dentro do carro. Ideal para viagens, 
funciona ligado na tomada 12 V do 
seu Renault e possui capacidade 
de até 8 litros (10 latas de 350 ml).
7711732271

Comodidade

03

0201

01 Cadeira 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.
7711733177

02 Calha de chuva
Protege contra chuva, vento e sol, 
garantindo um conforto a mais a 
todos os passageiros, principalmente 
em dias chuvosos, já que permite a 
entrada de ar externo sem respingos 
no interior do seu carro.
7711732209
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01 Tilt Down
A função Tilt Down é acionada no 
momento em que a marcha à ré é 
engatada: o espelho do passageiro 
se inclina para baixo favorecendo a 
visualização do meio-fio. É necessário 
ter retrovisor elétrico para essa função.
7711732640

02 Vidro elétrico traseiro
O Kit Vidro Elétrico Traseiro oferece 
mais conforto e praticidade também 
para os passageiros do banco de trás.
7711732170

01 02
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Experiência 
multimídia03
Com os acessórios 
desenvolvidos para melhorar 
ainda mais a sua experiência 
dentro do Renault Kwid, você 
desfruta da tecnologia a bordo 
durante todo o caminho.
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01 Alto-falantes
Potentes, resistentes e com chicote, os alto-falantes 
embutidos no carro fazem com que as músicas sejam 
ouvidas com alta qualidade sonora por todos os passageiros.
7711732321

02 Multimídia Pioneer
O acessório multimídia oferece mais conforto e entretenimento 
dentro do seu carro. Ele possui TV digital integrada, Bluetooth® 
e tela touchscreen de 7” e reproduz CD, DVD, MP3 e WMA.
7711732201
*Necessário: 7711732214

0201

Áudio Sistema multimídia
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01 Carregador USB
Enquanto motorista e passageiros 
aproveitam o passeio, o acessório 
carrega a bateria de smartphones e 
tablets com muito mais comodidade.
7711733356

02 Suporte de 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.
7711733357

Dispositivos 
móveis

01 02
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Tranquilidade 
e segurança04
Com a Renault, você vai 
a qualquer lugar com 
confiança. Uma linha 
completa de acessórios 
permite que você dirija por 
onde for com a tranquilidade 
de saber que está seguro.
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03 04

01 & 02

01 Alarme
O alarme reduz o risco de roubo do seu carro e 
de objetos que estão dentro do veículo.
7711733126 (alarme de chaveiro)
7711733127 (alarme na chave)

Alarmes e travas

02 Módulo one touch
O módulo de automação de vidros 
elétricos permite a subida e a descida 
dos vidros pelo comando do alarme. 
Ele ainda tem como característica a 
proteção antiesmagamento nas 4 portas.
7711732141

04 Câmera interna
Exclusiva câmera filmadora veicular feita 
para registrar todos os momentos em que 
você está em seu carro. Permite registrar 
imagens da visão do motorista durante 
todo o percurso, podendo ser útil em caso 
de acidente ou qualquer eventualidade.
7711732657

03 Câmera de ré
Permite a visualização de objetos atrás do 
carro, facilitando o momento de estacionar. 
É instalada direto no rádio (MEDIA Nav).
7702271544

Tecnologia
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01 Sensor de estacionamento
Os sensores de estacionamento proporcionam 
conforto, praticidade e segurança ao estacionar. 
O equipamento facilita a manobra de 
estacionamento em locais de maior dificuldade, 
além de ajudar a prevenir acidentes.
7702271413

Tecnologia

0402 03

01

03 Espelho para criança
Para uma viagem segura e tranquila,
o espelho para criança foi desenvolvido para 
pais e mães observarem seu filho enquanto 
dirigem. Possui tamanho ideal para não 
atrapalhar o motorista, é de fácil instalação 
e se adapta a qualquer tipo de para-brisa.
7711733305

04 Protetor de cárter
O acessório tem como função proteger o cárter 
do motor contra pedras, buracos e outros 
objetos que possam surgir na via. Sua proteção 
é fundamental, pois é o cárter o responsável por 
armazenar o óleo para lubrificação do motor.
7711733331

Proteção extra
02 Cadeirinha para criança

Para garantir a segurança dos seus filhos 
durante o trajeto, a cadeirinha foi desenvolvida 
para crianças de 09 a 18 quilos viajarem com 
conforto e tranquilidade. Ela é compatível com 
o sistema Isofix, de série no Renault Kwid.
7711733359/ 7711733368
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Kits05
Entre as possibilidades 
de personalização do seu 
Renault Kwid, conheça 
também quatro kits que 
combinam os acessórios 
em pacotes. Eles foram 
pensados para deixar seu 
carro com o seu estilo e 
facilitar a sua escolha.



24

Kit Fun
02 Capinha 

chave
7711733355

01 Carregador 
USB
7711733356

03 Suporte 
de celular
7711733357

Kit Segurança
04 Alarme

7711733127

05 Sensor de 
estacionamento
7702271413

01 04

050302
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Kit Aventura

01

0602 03

05

03 Cooler
7711732271

02 Câmera 
interna
7711732657

01 Bolsa 
organizadora
7711722293

Kit Conforto
04 Farol de 

neblina
7711732173

05 Módulo 
one touch
7711732141

06 Vidro elétrico 
traseiro
7711732170

04
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Lista completa de acessórios
DESIGN FORTE E ROBUSTO

Exterior
Farol de neblina 7711732173 página 6

Friso de porta

808779127R 
801865187R 
828775458R 
828766135R

página 6

Soleira de porta dianteira 7711732172 página 6

Aro
Rodas liga leve 14” 7711732323 página 7

Personalização
Capinha chave 7711733355 página 7

CONFORTO DIÁRIO

Organização
Bolsa organizadora 7711722293 página 10
Organizador interno 7711733360 página 10
Porta-copos 7711733176 página 10

Tapete
Tapete de borracha 7711732207 página 11

Comodidade
Cadeira pet 7711733177 página 12
Calha de chuva 7711732209 página 12
Cooler 7711732271 página 12
Tilt Down 7711732640 página 13
Vidro elétrico traseiro 7711732170 página 13

EXPERIÊNCIA MULTIMÍDIA

Áudio
Alto-falantes 7711732321 página 16

Sistema multimídia
Multimídia Pioneer 7711732201 página 16
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EXPERIÊNCIA MULTIMÍDIA

Dispositivos móveis
Carregador USB 7711733356 página 17
Suporte de celular 7711733357 página 17

TRANQUILIDADE E SEGURANÇA

Alarmes e travas
Alarme (alarme na chave) 7711733127 página 20
Alarme (alarme de chaveiro) 7711733126 página 20
Módulo one touch 7711732141 página 20

Tecnologia
Câmera de ré 7702271544 página 20
Câmera interna 7711732657 página 20
Sensor de estacionamento 7702271413 página 21

Proteção extra
Cadeirinha para criança Rodifix 7711733359 página 21
Cadeirinha para criança Milofix 7711733368 página 21
Espelho para criança 7711733305 página 21
Protetor de cárter 7711733331 página 21

KITS

Kit Fun
Carregador USB 7711733356 página 17
Capinha chave 7711733355 página 7
Suporte de celular 7711733357 página 17

Kit Segurança
Alarme 7711733127 página 20
Sensor de estacionamento 7702271413 página 21

Kit Aventura
Bolsa organizadora 7711722293 página 10
Câmera interna 7711732657 página 20
Cooler 7711732271 página 12

Kit Conforto
Farol de neblina 7711732173 página 6
Módulo one touch 7711732141 página 20
Vidro elétrico traseiro 7711732170 página 13



Continue sua experiência com o Novo Renault Kwid em
www.renault.com.br/kwid

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 Kwid, 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 2017/2018.  A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão
da carroceria para veículos da gama 2017/2018. 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.: 7711733361 – AGOSTO/2017

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. 
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