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най-значимото



свързана 
екосистема

хибридни 
двигатели

15 модерни 
системи 
в помощ 
на водача

дълъг пробег





С плавни контури, динамичен профил и изваяни страни Renault Clio 
демонстрира отличителен дизайн. Той съчетава модерно излъчване 
и солидност с характерния за марката С-образен светлинен 
подпис, full LED светлини, хромирани елементи и изравнени със 
стъклата дръжки на вратите.

абсолютно 
изкусителен стил



ново изживяване
в интериора

1. обгръщащи тялото предни седалки
2. индукционно зарядно устройство

Renault Clio се отличава с висококачествени материали и 
покрития в интериора. С обновен кокпит и системата multi-
sense, която предлага избор от 3 режима на шофиране и 8 
цвята амбиентно осветление според настроението, ще се 
насладите на уникално изживяване зад волана. Чрез 9,3-инчовия 
сензорен екран системата easy link* осигурява достъп до 
цялото ви мултимедийно съдържание и свързани навигационни 
услуги**. И не на последно място - можете лесно да зареждате 
своя смартфон с индукционното зарядно устройство.
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*съвместима с Android Auto™ и Apple CarPlay™
**всичко описано е допълнително оборудване





През 2022 г. новият E-Tech hybrid силов агрегат оптимизира 
мощността и същевременно става по-ефективен 
по отношение на разхода на гориво и CO2 емисиите. 
Това развитие благоприятства както на бюджета за 
експлоатация на автомобила, така и на околната среда. 
Със своя самозареждащ се хибриден двигател новото 
Clio E-Tech hybrid ви предлага несравнимо удоволствие 
зад волана. То комбинира ускорението, бързите реакции и 
икономиите на гориво на технологията E-Tech hybrid (бензин 
+ електрическа енергия) с функционалността и комфорта на 
Clio. В града шофирането е електрическо до 80% от времето, 
осигурявайки икономии на гориво и безшумно изживяване зад 
волана. В извънградски условия, благодарение на своите 145 
к.с., то предоставя безопасността на бързото ускорение 
и удоволствието от незабавните реакции без никакви 
ограничения, свързани с пробег или зареждане.

категорично 
хибриден
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1. енергийни потоци
2. цифров инструментален панел 

с информация за шофирането



активна система за аварийно спиране с 
разпознаване на велосипедисти
Тази система отчита велосипедистите отстрани 
или отпред и спира автомобила в случай на опасност. 
Шофирането в града никога не е било толкова  
безопасно - и през деня, и през нощта.

автоматично превключване на 
дълги/къси светлини
Системата работи с камера, разположена в горната 
част на предното стъкло. Камерата анализира 
светлинните потоци въз основа на околната 
осветеност и пътните условия.

активен спирачен асистент  
с разпознаване на пешеходци
Тази система отчита пешеходците отстрани или 
отпред и спира автомобила в случай на опасност. 
Шофирането в града никога не е било толкова  
безопасно - и през деня, и през нощта.

предупреждение за наличие на обект в 
„сляпата“ точка на автомобила
Активна при скорости над 15 км/ч, тази система 
използва предупредителни индикатори, за да 
сигнализира присъствието на превозни средства, 
които не попадат във вашето полезрение.

активен спирачен асистент с разпознаване 
на превозни средства
Тази система отчита превозните средства отстрани 
или отпред и спира автомобила в случай на опасност. 
Шофирането в града никога не е било толкова  
безопасно - и през деня, и през нощта.

360° камера
Маневрирате лесно благодарение на 4-те бордови 
камери, които заснемат изображенията, за да 
реконструират средата около автомобила.

система за разпознаване на пътните знаци с 
предупреждение за превишаване на скоростта
Тази система ви информира за ограниченията 
на скоростта чрез инструменталния панел и ви 
предупреждава, ако ги превишите, благодарение на 
камерата, разположена в горната част на предното 
стъкло.

активна система за предупреждение  
при излизане на заден ход
Излизате по-безопасно от паркомястото. Сензорите 
на автомобила сигнализират за приближаващо отзад 
превозно средство, което може да не сте забелязали.

круиз контрол / ограничител на скоростта
Контролирате скоростта с бутоните на волана и 
задавате максимална скорост, за да се съобразите с 
пътните ограничения и да избегнете нарушения.



активна система за предупреждение при 
напускане на лентата на движение
Тази система анализира поведението на водача въз 
основа на движенията на волана и след това подсказва 
необходимостта от почивка с визуално и звуково 
съобщение на инструменталния панел.

15 модерни системи 
в помощ на водача

Renault Clio е оборудвано с петнадесет иновативни 
съвременни системи в помощ на водача. Изпробвано и 
тествано, то обещава безопасно и сигурно изживяване 
при шофиране.

адаптивен круиз контрол 
Тази система ви помага да поддържате безопасна 
дистанция спрямо превозното средство отпред по 
време на шофиране. Тя задейства спирачките, когато 
дистанцията е твърде къса, и ускорява, когато пътят 
отново е свободен.

предупреждение за безопасна дистанция
Радар в предната част на автомобила изчислява 
безопасната дистанция между вас и превозното 
средство отпред. Ако съществува риск от 
сблъсък, системата задейства звуково и визуално 
предупреждение.

асистент за придържане в лентата
Активна между 70 км/ч и 160 км/ч, тази система коригира 
волана, за да върне автомобила обратно в лентата, 
ако пресечете непрекъсната или прекъсната линия без 
подаден мигач.

асистент за самопаркиране easy park assist
Тази система улеснява паркирането. Кормилното 
управление и намирането на паркомясто се извършват 
от вашия автомобил. Всичко, което трябва да правите, 
е да управлявате скоростта.

система за поддържане на лентата на 
движение и автоматично спиране и потегляне 
при натоварено движение
Регулирате пътното поведение на автомобила 
спрямо околния трафик. Активна между 0 км/ч и 170 
км/ч, тази система управлява скоростта, поддържа 
безопасна дистанция между вас и превозното средство 
отпред и ви помага да се придържате в средата на 
лентата. Когато трафикът се забави, автомобилът 
автоматично спира и рестартира за повече комфорт и 
спокойствие.







цветова палитра

черен  (2)ледниковобял (1)

син „метал“ (2) огненочервен (2)

платиненосив (2)

оранжев „Валенсия“ (2)

(1): цвят неметалик
(2): цвят металик
снимките имат илюстративен характер.



размери и обеми

Бензин Дизел LPG E-Tech
Обем на багажника - стандарт VDA (литри)
Обем на багажника  391 366 318 300
Максимален обем на багажника (при сгънати 
задни седалки) 1,069

размери в (мм). * сгънати странични огледала

942

1,3701,372

165

991

830 2,583

1,979

1,440

4,050 1,798*

1,988

1,464

637



Обслужване от Renault

Ние сме винаги до вас, за да улесним живота 
и да ви спестим време за поддръжката на 
вашето Renault: онлайн цени и запазване на час, 
пакети, договори за поддръжка, застраховка и 
помощ, персонализирана програма MY Renault... 
възползвайте се от семплите, бързи решения, 
създадени специално за вашите нужди.

вашите първи стъпки
Намерете цялата информация, която ви е 
необходима:
- на нашите уебсайтове: предложения за 
продукти/услуги/финансиране, записване на 
час за тестдрайв и т.н.
- в нашата дилърска мрежа: срещи с нашите 
търговски и технически екипи.

Обслужване от Renault, 100% покритие
Осигурете си защита от неочакваното 
с нашите удължени гаранции и пътна 
помощкоито винаги са на ваше разположение.

My Renault, ежедневен партньор
Насладете се на персонализиран уеб портал 
за достъп до съвети, оферти, ексклузивни 
предложения, напомняния за програмата за 
поддръжка, предстоящи записани часове и т.н.

Обслужване от Renault, безпроблемна 
поддръжка
Нашите фиксирани договори за поддръжка 
в рамките на обслужването от Renault ви 
предлагат предимствата на специален 
ол-инклузив пакет, съобразен с вашите нужди.

аксесоари, вашето персонално Renault
Нашата гама аксесоари съдържа всичко, от 
което се нуждаете, за да направите вашия 
автомобил още по-привлекателен, практичен, 
удобен и персонализиран.



С гените на Формула 1 
През 1993 г. Renault разширява своята гама спортни автомобили с 
легендарното Renault Clio Williams, автомобилът на отбора на Renault 
Sport и Williams, създаден за рали състезания. Историята на модела в 
моторните спортове продължава, тъй като почитатели продължават 
да включват Renault Clio Williams, вече колекционерски автомобил, в 
различни състезания.

емблематичното 
Clio Williams



1993
колекционерски дух
С лансирането на Renault Clio Williams, Renault успява да стъпи на 
базата на Renault Clio и да се възползва от тенденцията на 90-те 
години към по-спортни автомобили. С двигател със 150 к.с., уникален 
син металически цвят и ексклузивни златисти джанти, Renault Clio 
Williams оставя следа в историята на ралитата. И джантите не са 
били единствената ексклузивна характеристика: първите 3800 
автомобила са били номерирани!

научете повече в
онлайн музея 
The Originals Renault

QR code to 
be added 

by cellule-
edition.eol@
diadeis.com



Renault recommande

конфигурирайте и поръчайте своето 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 предварителни серии 
и прототипи. Като част от 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. Дилърите на Renault се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Renault развива търговска дейност, някои 
версии могат да се различават и определено оборудване (по стандарт, по избор или като 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 запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или 
на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Renault.

Publicis – автори на фотографиите:   – отпечатано в ЕО – xxxxxxxxxxx – юни 2022 г.
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (френско акционерно дружество (опростена форма)) с акционерен капитал от €533 941 113.00 / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – Вписано в 
Търговски регистър на Нантер noд № B 780 129 987 / Тел. 0806 00 20 20.
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