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Ще попаднете в плен на неустоимия чар на вашето ново Renault 

Clio. Чувствените му линии го отличават. Новата му радиаторна 

решетка очарова с визия по-пленителна от всякога и нов 

светлинен подпис. Никой друг автомобил от неговата категория 

не е притежавал по-голяма индивидуалност. Претворете новото 

Clio според вашето желание. Дизайнът му се поддава на всякакви 

персонализации с изчистените линии на покрива, кокетните 

огледала за обратно виждане, външните декоративни елементи. 

С новото Clio всеки ден ви носи все по-ярко изживяване.

Още по-неустоимо 





Интригуващо, съблазнително, новото Renault Clio 

налага модерния си и отличителен стил. Новият 

светлинен подпис, вграден във фаровете LED Pure 

Vision, се разпознава мигновено. В профил, новите 

17-инчови черни джанти подчертават динамиката на 

силуета му. С новото Clio всеки детайл е от значение.

Очарование 
всеки ден 



Седалки с изчистени линии, волан от висококачествена 

кожа и изискани детайли, които придават неповторим 

облик на новото купе на автомобила. Можете да 

персонализирате седалките, инструменталния панел, 

обкова на аераторите и на скоростния лост. Вие 

избирате детайлите на вашия свят, за да изживявате 

всеки ден вашето приключение.

Усет към 
детайла 





Новото Clio R.S. - отличителен спортен стил и високи технологии, 

за да изживявате всеки ден усещанията на автомобилните 

спортове. Лайстна в стил F1®, спойлер, специфични джанти и 

двоен накрайник на ауспуха: дизайнът е белязан с отличителните 

черти на състезателните автомобили. Новото Clio R.S. въвежда 

нов светлинен подпис чрез допълнителните LED R.S светлини. 

Визия, създадена за най-динамичните условия на шофиране. На 

борда можете да се насладите на технологиите в спортен формат: 

скоростна кутия с двоен съединител, волан с пера за превключване 

на предавките и режим на управление R.S. Drive. Оставете се на 

изживяването.

Новото 
Renault Clio R.S.
Събудете 
състезателния си дух





Новото Renault Clio ви предлага две 

пълни мултимедийни системи, изцяло 

отговарящи на вашите нужди.

Благодарение на системата R-LINK 

Evolution и 7-инчовия сензорен екран 

оставате в непрекъсната връзка със 

света на вашето ежедневие. Насладете 

се на изключителната простота на 

многобройните функционалности: 

навигация TomTom® Live, настройване 

на системите за подпомагане на 

шофирането и достъп до любимите 

ви плейлисти. С докосване, чрез 

командите от волана, вие избирате как 

да продиктувате адрес, да достигнете 

до контактите на телефона си или да 

стартирате някое от многобройните 

приложения, достъпни в R-LINK Store. 

Системата Media Nav Evolution ви 

предлага функционална и интуитивна 

алтернатива. Сензорният екран ви 

дава достъп до практични и полезни 

функционалности: навигация, радио, 

музика чрез аудио стрийминг и хендсфри 

благодарение на технологията 

Bluetooth®.

Пътувайте практично 
и в постоянна връзка 
със света 







Подгответе се за уникално музикално преживяване, в което ще ви потопи 

кристалният звук на Bose®. Чрез системата от 6 високоговорителя и 

един субуфер, разпределени навсякъде в купето, музиката не само ви 

съпътства, но и ви потапя в истински концерт на живо. Това музикално 

приключение от съвършени високи честоти и дълбоки баси ще събуди 

сетивата ви. 

BOSE® Sound System, 
съвършенството 
на кристалния звук 

Забележка: аудиосистемата Bose® включва кутия с фалшиво дъно, която отделя субуфера 

от зоната за багаж.



Иновацията прави пътуванията ви все по-вълнуващи. Технологиите за подпомагане на шофирането, предложени от новото Renault Clio, правят 

маневрирането изключително лесно. Радвате се на по-голяма безопасност и комфорт при пътуването.

Маневрите никога не са били толкова лесни 

Помощ при паркиране с Easy Park Assist 
Паркирането никога не е било толкова лесно. Системата определя траекторията в 

зависимост от пространството и конфигурацията на мястото за паркиране (успоредно, 

паралелно или по диагонал). Предайте контрола върху волана и паркирайте като 

на игра.

Преди/задни/странични радари  
Системата Easy Park Assist се допълва от 12 датчика, разположени в предната, задната 

и страничната част на автомобила, които намират пространство за паркиране с 

подходящи размери за вашия автомобил.



Камера за обратно виждане и преден радар
При включване на заден ход, камерата за обратно виждане предава чрез 

мултифункционалния дисплей уголемен образ на пространството зад вашия автомобил. 

Показаните на дисплея габарити ви напътстват и правят маневрирането по-просто 

и безопасно. Камерата се допълва от радара в предната част на автомобила, който 

прави маневрите още по-точни.

Помощ при потегляне под наклон
При потегляне под наклон, налягането на спирачната система се задържа автоматично 

за две секунди, за да даде време на водача да потегли отново.





Ефективност и контрол

Плод на сливането на иновативни технологии, някои от които заимствани от автомобилните спортове, двигателите ENERGY на 

новото Renault Clio се изправят пред голямо предизвикателство: да оптимизират удоволствието от шофирането, намалявайки 

в същото време разхода на гориво и нивата на въглеродни емисии, именно благодарение  на системата Stop & Start.

ENERGY TCe 120

Пъргавина и ефикасност

Насладете се на бързо ускорение, на кратко 

време за реакция и на плавно преминаване 

на висока предавка. 120-те к.с. на двигателя 

осигуряват 205 Нм при 2 000 об/мин, което 

ви гарантира резервна мощност във всяка 

ситуация. 6-степенната автоматична скоростна 

кутия с двоен съединител EDC и системата 

Stop & Start осигуряват контролиран разход. 

Ангренажната верига не се нуждае от никаква 

планирана поддръжка. Удоволствие без досадни 

задължения.

ENERGY dCi 110

Гъвкавост и комфорт 

Ефективен и с бърза реакция, двигателят 

ENERGY dCi 110 е създаден за тези, които 

търсят едновременно икономия и удоволствие 

от шофирането. При мощност от 110 к.с., 

въртящият момент е 260 Нм благодарение на 

по-мощен турбокомпресор. Свързан с 6-степенна 

механична скоростна кутия, двигателят гарантира 

оптимизиран разход на гориво.

Автоматична скоростна кутия EDC 

Автоматичната скоростна кутия EDC с двоен 

съединител и 6 степени се предлага с двигателите  

TCe 120 и dCi 90. Смяната на предавките е бърза, 

гъвкава и плавна, без загуба на ускорение. 

Разходът на гориво е сравним с този на механична 

скоростна кутия.



Палитра

ТЕ: металик

OV: неметалик

OS: неметалик със специален лак

Снимките са само илюстративни.

*Металик със специален лак

**Предлага се само за Clio R.S.

д ( )Ледниково бял (OV) р ( )Огнено червен* (ТЕ) ( )Платинено сив (ТЕ) Черен (ТЕ)
Не се предлага за Clio R.S.

рТъмно червен* (TE)
Не се предлага за Clio R.S.

„Сив „Титан“ (ТЕ)
Не се предлага за Clio R.S.

Слонова кост (OS)
Не се предлага за Clio R.S.Не се предлага за Clio R S

Бял металик (ТЕ)
Не се предлага за Clio R.S.Не се предлага за Clio R S

Спортно жълто** (ТЕ) Дълбоко черен** (ТЕ)Бяла перла** (ТЕ)



Размери
CLIO CLIO GRANDTOUR

ОБЕМ НА БАГАЖНИКА CLIO
CLIO 

GRANDTOUR

Обем на багажника (в литри) 300 445

РАЗМЕРИ (мм)

A Междуосие 2 589 2 589

B Обща дължина 4 062 4 267

C Преден надвес 853 853

D Заден надвес 621 825

E Предна следа 1 506 1 506

F Задна следа 1 506 1 506

G Обща ширина със/без странични огледала 1 732/ 945 1 732/ 945

H Височина при празен автомобил 1 448 1 475

H1
Височина при празен автомобил с отворена 
врата на багажника

1 920 2 087

РАЗМЕРИ (мм) CLIO
CLIO 

GRANDTOUR

J
Височина на прага на багажника 
при празен автомобил

716 604

K Просвет 120 120

L Широчина на нивото на коленете на 2-ри ред 140 140

M Широчина на нивото на лактите отпред 1 363 1 363

M1 Широчина на нивото на лактите отзад 1 378 1 378

N Широчина на нивото на раменете отпред 1 370 1 370

N1 Широчина на нивото на раменете отзад 1 307 1 307

P
Разстояние от седалката до тавана при 
наклон от 14° на първия ред (предни седалки)

880 880

P1
Разстояние от седалката до тавана при 
наклон от 14° на втория ред (задни седалки)

847 862

Y
Широчина на входа на багажника отгоре/
макс. широчина на багажника

770/1 038 800/1 038

Y1 Широчина на входа на багажника отдолу 905 994

РАЗМЕРИ (мм) CLIO
CLIO 

GRANDTOUR

Y2 Вътрешна широчина между гумите 1 011 1 011

Z Височина на отвора на багажника 550 685

Z1

Макс. дължина на товарене (от капака 
на багажника до предните седалки) 
(сгънати задни седалки, предна седалка в 
хоризонтално положение)

1 388 2 480

Z2
Дължина на товарене зад седалките
Макс. дължина на товарене (от капака на 
багажника до предните седалки)

649 1 616

Z3
Височина на багажника до кората
Дължина на товарене с вдигнати задни 
седалки

558 830

Z4
Височина на багажника до кората /
с подвижен под

- 575/396



Оборудване

ZEN (LIFE +)

Текстилна тапицерия в черно/сиво

16" стоманени джанти с тасове 
"флекс" с хромирано лого

LIFE

Текстилна тапицерия в черно/сиво

15" стоманени джанти с тасове "лагуна"

Опционални 16" черни 
aлуминиеви джанти 

тип "диамант"

Опционални 16" сиви 
aлуминиеви джанти 

тип "диамант"



Оборудване

INTENS (ZEN +)

16" черни aлуминиеви джанти тип "диамант " Опционални 17" черни 
алуминиеви джанти

Опционални 17" сиви 
алуминиеви джанти

Опционални 18" сиви 
алуминиеви джанти R.S.

Тапицерия Tep от черен велур

CLIO R.S. 

17" алуминиеви джанти, сиви

Текстилна тапицерия

Опционални 18" черни 
алуминиеви джанти R.S.



Персонализация 

Интериор

Червен салон

Сив салон Смесена тапицерия текстил/кожа в сиво

Смесена тапицерия текстил/кожа в червено



Вътрешни декоративни елементи в червено  Вътрешни декоративни елементи в светло сиво  Вътрешни декоративни елементи в тъмно сиво 

Вътрешни декоративни елементи в червено 

3 4

2

1

1 Инструментален панел

3

Обков на аераторите2

Седалки

4 Основа на скоростния лост



Персонализация

Екстериор 

Външни елементи: 
Предни, странични защитни лайстни
Лайстни на вратите и на багажника.

1

1

1

Слонова кост Хром Червен 



Покрив 

Огнено червен

Платинено сив Слонова кост 

Блестящо черен 

Преливащо черен



Транспорт

Аксесоари

2.

1.

4.3.

1. Стойка за ски върху релси за покрив. Много 
лесна за използване, позволява безопасното 
транспортиране на ски или сърфове върху 
покрива на вашето Renault. Налична за 4 и 6 
чифта ски. 2. Теглич, който се прибира без 

инструменти. Позволява  безопасното теглене 
или транспортиране на ремаркета, лодки, 
каравани, професионално оборудване, стойка 
за велосипеди… Той е напълно съвместим с 
вашето Clio и  предотвратява всякакъв риск 
от деформиране на каросерията. Прибира се с 
едно движение и без инструменти и е напълно 
невидим в сгънато положение. 3. Стойка за 

велосипеди Coach и теглич. Дали  пътувате 
сами или с компания, натоварете велосипеда 
си бързо, лесно и сигурно! Лесна за монтиране 
върху теглича, без нужда от допълнително 
регулиране, стойката е най-практичният 
начин да превозите до 4 велосипеда. Може 
да се сгъва и накланя, така че багажникът 
да е винаги на разположение, дори когато 
велосипедите са натоварени. 4. Релси за 

покрива. Позволяват транспортирането 
на стойка за велосипеди, стойка за ски 
или багажник за покрив, като увеличават 
транспортния капацитет на вашето Clio. 
Релсите отговарят на най-високите изисквания 
на нормите за безопасност и устойчивост на 
Renault. Продават се по две със защита 
против кражба. 5. Багажник за покрива. 

Аеродинамичният му и изключително 
естетичен дизайн се съчетава съвършено 
с линиите на вашето Clio, увеличавайки 
бързо товарния му обем. Практичен и здрав, 
багажникът се превръща в неделима част от 
едно пътуване без компромис! Цвят: Блестящо 
черно. Наличен с обем от 380 или 5 480 литра.

5.



Интериор

1. Защита на багажника EasyFlex. 

Изключително необходима, за да предпази 
багажника, защитата се сгъва и разгъва 
лесно и се приспособява идеално към 
пространството на задните седалки, 
покривайки цялата повърхност на багажника. 
2. Двустранна стелка за багажника. 

Създадена по мярка за автомобила, стелката 
осигурява здрава защита на зоната за багаж. 
С две лица текстил-каучук, тя пасва идеално 
на всяка транспортирана вещ. Лесна за 
поддръжка. 3. Текстилни стелки за под 

Premium. Направени по поръчка, стелките 
осигуряват цялостна защита на пода на 
купето. Лесни за поддръжка, прикрепват се 
лесно благодарение на два безопасни клипса, 
предвидени за целта. 4. Подлакътник на 

седалката на водача. Увеличава комфорта 
по време на пътуване и ви дава допълнително 
пространство за съхранение на вещи. 
Изключително практичен, осигурява място 
за съхранение на дребните ви лични вещи. 
5. Подвижна поставка за смартфон върху 

аератора. Използвайте напълно сигурно и 
безопасно по време на пътуване. Малка и 
дискретна, стойката се вписва напълно в 
дизайна на вашия автомобил. Магнитната 
система позволява лесно да закрепите 
смартфона върху аератора на автомобила. 
Стойката е подвижна, което позволява да я 
използвате и в друг автомобил. 6. Стойка за 

таблет. Закрепва се лесно за подглавника и 
позволява на пътниците на задните седалки 
да гледат удобно видео съдържанието на 
сензорния таблет. Съвместима е със всички 
видове таблети от 7 до 10 инча.

3.

6.5.

1.

2.

4.



Продължете да опознавате Renault Clio 
на www.renault.bg

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на единични продукти и прототипи. В рамките на политиката за постоянно 
усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации, автомобили и аксесоари. Тези изменения се свеждат своевременно до знанието на 
дилърите на Renault. В зависимост от държавите, където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с 
вашия местен дилър, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от действителните цветове 
на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Възпроизвеждането под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация се забранява 
без предварителното писмено съгласие на Renault.
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