
ниво на 
оборудване

двигател код на версия цена с ДДС

authentic SCe 65 BVM E1W MG 6U S 31 490 лв.
equilibre TCe 90 BVM E2W M6 6U S 35 390 лв.
equilibre TCe 100 LPG BVM E2W MTG6U S 36 390 лв.
equilibre Blue dCi 100 BVM E2W AC 6U S 39 190 лв.
equilibre E-Tech full hybrid 145 E2W MUH6UY 44 790 лв.
techno TCe 90 BVM E3W M6 6U S 39 390 лв.
techno TCe 90 CVT E3W M6X6U S 42 390 лв.
techno Blue dCi 100 BVM E3W AC 6U S 43 190 лв.
techno E-Tech full hybrid 145 E3W MUH6UY 48 790 лв.
r.s. line TCe 140 BVM RLW N0 6U S 45 990 лв.

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете задни места
интериор
черен цвят на предното табло
черна текстилна тапицерия и текстилни стелки
екстериор
15" стоманени джанти с тасове "Iremia" 
дръжки на вратите в цвета на купето
странични огледала в черен цвят
функционалност и мултимедия
4,2" дигитален инструментален панел

асистент за спазване лента на движение LED PURE VISION къси и дълги светлини
имобилайзер задна делима седалка 60/40 с 3 подглавника
предни, фронтални въздушни възглавници индикатор за смяна на предавките
предни, странични въздушни възглавници за водача и пътника, предни електрически импулсни стъкла
предпазващи таза и гръдния кош регулируем във височина и дълбочина волан
странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки автоматично активиране на фарове и чистачки
ремонтен комплект за спукана гума регулиране на седалката на водача по височина
сигнализация за непоставени предпазни колани круиз контрол / ограничител на скоростта 
предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина климатик
предни подглавници, регулируеми във височина електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала
дистанционно централно заключване радио, Bluetooth (телефон + аудио стрийминг), USB, AUX IN входове
система за следене на налягането в гумите с управление от волана
дневни LED светлини

черен цвят на тавана в купето

светлосив цвят на таблото автоматична паркинг спирачка с функция Autohold

електрохромно огледало за задно виждане

затъмнени задни стъкла и стартиране на автомобила
B-колона в черен цвят с ефект "пиано лак" Renault Multi-Sense®, включваща 3 режима на автомобила: Sport, Eco и My Sense
хромирана предна решетка система за разпознаване на пътни знаци и предупреждение при шофиране

7'' дигитален инструментален панел

с превишена скорост

мултимедийна навигационна система Easy Link с 7'' сензорен екран, 

мултимедийна навигационна система Easy Link с 9,3'' сензорен екран, 

безжична репликация за смартфон

10" дигиален инструментален панел с репликация на навигацията

пълноразмерна резервна гума

интериор

екстериор

автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или инцидент

сенник с лампа

15" стоманени джанти с тасове "Equilibre"

techno (включва equilibre +)

интериорно осветлени с възможност за 8 различни цвята

функционалност и мултимедия
7" дигитален инструментален панел (само за версия E-TECH Hybrid)

Renault CLIO

стандартно оборудване

ABS - Антиблокираща система на спирачките
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране

функционалност и мултимедия

радио, Bluetooth (телефон + аудио стрийминг), карта на Европа, кожен волан с r.s.line емблема

алуминиеви педали

черна цвят на тавана в купето

безрамково огледало за задно виждане

17’’ алуминиеви джанти Magny-Cours r.s.line

червени декоративни линии на въздуховодите

спортни седалки с черна тапицерия и червени шевове

екстериор
предна спортна броня с аеродинамичен дефлектор тип F1

USB + AUX IN входове с управление от волана

интериор

equilibre (включва authentic +)
цветен 7'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефон + аудио стрийминг),

USB + AUX IN входове с управление от волана

предни и задни електрически импулсни стъкларегулиране на предните седалки по височина

предна конзола със затваряща се ниша за съхранение и подлакътник

r.s. line (включва techno +)

карта Renault "свободни ръце" за безконтактно отключване/заключване

автоматичен климатик

хромирани екстериорни елементи в долната част на вратите и броните.

ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията
ASR - Електронна система за контрол на сцеплението

authentic

HSA - Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон
система за следене на дистанция до движещия се отпред автомобил

сигурност

активен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци и колоездачи

система за разпознаване на пътните знаци

функционалност и мултимедия

радио, Bluetooth (телефон + аудио стрийминг), карта на Европа, 
USB + AUX IN входове с управление от волана, безжична репликация за смартфон

задни LED светлини

сензори за паркиране на заден ход

16''двуцветни алуминиеви джанти "Philia"

три триточкови предпазни колана на задната седалка

екстериор

камера за паркиране на заден ход
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equilibre код цена с ДДС

задни електрически импулсни стъкла LVAREI 190 лв.
отопление на предните седалки SGACHA 290 лв.
16'' двуцветни алуминиеви джанти "Philia" RALU16 RDIF39 400 лв.
всесезонни гуми (не важи за версия E-Tech full hybrid)  / изисква поръчка на RALU16 RDIF39 PNEUTT 290 лв.
заден паркинг сензор ITPK1 290 лв.
пакет "Видимост": фарове за мъгла, автоматично превключване на къси/дълги светлини PCK20 690 лв.
пълноразмерна резервна гума (само за версия E2W M6 6U S) RSEC01 90 лв.
малоразмерна резервна гума (само за версия E2W AC 6U S) RSGALT 90 лв.

techno
PKJ442 580 лв.
PCV66 590 лв.

*не се добавя задължителна опция RET09

PCV98 790 лв.
*изисква поръчка на PKJ018 / *не се добавя задължителна опция RET09

PCU14 590 лв.

PCK0A 590 лв.

*не се добавя задължителна опция RET09

PKJ018 1 290 лв.

*изисква поръчка на PCV66 или PCV98
RALU17 RDIF20 590 лв.

кожен волан VLCUIR 190 лв.
пълноразмерна резервна гума (за версии E3W M6 6U S и E3W M6X6U S) RSEC01 90 лв.
малоразмерна резервна гума (само за версия E3W AC 6U S) RSGALT 90 лв.

r.s. line
черен кожен салон R.S. Line с отопление на седалките* CUIR07 1 390 лв.
*изисква SGACHA
отопление на предните седалки SGACHA 290 лв.

PCK0A 590 лв.

*не се добавя задължителна опция RET09

PCK06 990 лв.

*не се добавя задължителна опция RET09
PCL0W 490 лв.
PCV98 790 лв.

*не се добавя задължителна опция RET09

Renault удължена гаранция код цена с ДДС
удължена гаранция предоставена от производителя за срок от 5 години или 150 000 км пробег Y5K150 198 лв.
удължена гаранция предоставена от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег Y5K200 565 лв.
удължена гаранция предоставена от производителя за срок от 6 години или 150 000 км пробег Y6K150 389 лв.
удължена гаранция предоставена от производителя за срок от 6 години или 200 000 км пробег Y6K200 680 лв.
удължена гаранция предоставена от производителя за срок от 5 години или 150 000 км пробег* Y5K150 - HEV 304 лв.
удължена гаранция предоставена от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег* Y5K200 - HEV 867 лв.
удължена гаранция предоставена от производителя за срок от 6 години или 150 000 км пробег* Y6K150 - HEV 597 лв.
удължена гаранция предоставена от производителя за срок от 6 години или 200 000 км пробег* Y6K200 - HEV 1 046 лв.
*важи само за версии E-Tech full hybrid

цветове: код цена с ДДС
ледниковобял неметалик OV369 0 лв.
платиненосив металик TED69 750 лв.
огненочервен металик TENNP 750 лв.
оранжев "Валенсия"* металик *не може да се поръчква за версии authentic TEEQB 750 лв.
син "Метал" металик TERQH 750 лв.
черен металик TEGNE 750 лв.

пакет Зима: отопление на предните седалки и отопляем, кожен волан

пакет "Сигурност": система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на автомобила, Rear Cross 
Traffic Assist

пакет "Видимост": фарове за мъгла, автоматично превключване на къси/дълги светлини

пакет "Паркинг плюс": асистент за самопаркиране Easy Park Assist, 360-градусова камера

17" двуцветни алуминиеви джанти Vivastella (не може да се поръчва за версия E-Tech full hybrid)

пакет "Навигация": мултимедийна навигационна система Easy Link с 9,3'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефон 
+ аудио стрийминг), безжична репликация за смартфон, USB + AUX IN входове с управление от воланa, 10" дигитален 
инструментален панел с репликация на навигацията

пакет "Паркинг": преден и заден паркинг сензор, 360-градусова камера

допълнително оборудване

пакет "Навигация": Мултимедийна навигационна система Easy Link с 7'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефон + 
аудио стрийминг), карта на Европа, безжична репликация за смартфон, USB + AUX IN входове с управление от 
волана и система за разпознаване на пътни знаци и предупреждение при шофиране с превишена скорост

PKJ128 590 лв.

пакет "Сигурност": система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на автомобила, Rear Cross 
Traffic Assist*

пакет "Паркинг плюс": асистент за самопаркиране Easy Park Assist, 360-градусова камера*
пакет "Видимост": фарове за мъгла, автоматично превключване на къси/дълги светлини

пакет "Сигурност плюс": система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на автомобила, Rear 
Cross Traffic Assist, Адаптивен круиз контрол*
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двигател 1.0 SCe 65 BVM TCe 90 BVM TCe 90 CVT TCe 100 LPG BVM TCe 140 BVM Blue dCi 100 BVM
гориво бензин бензин бензин бензин / LPG бензин дизел бензин електричество

европейска екологична норма евро 6D евро 6D евро 6D евро 6D евро 6D евро 6D

работен обем (см3) 999 999 999 999 1333 1461 1598 -
брой цилиндри / клапани  3/12  3/12  3/12  3/12  4/16  4/8  4/16 -

65 (49) @ 6250 90 (67) @ 5000 90 (67) @ 5000 90 (67) @ 5000 (бензин)
100 (74) @ 5000 (газ)

140 (103) @ 6000 100 (74) @ 3750 96 (69) @ 5600 49 (36) @ 5600

95 @ 3600 160 @ 2000 142 @ 4500 160 @ 3750 (бензин)
170 @ 3500 (газ)

260 @ 3500 260 @ 2500 144 @ 3200 205

Stop&Start система да да да да да да

тип впръскване многоточково  многоточково многоточково директно впръскване common rail

скоростна кутия

CVT 
безстепенна 
автоматична 

кутия 
брой предавки 5 6 - 6 6
максимална скорост (км/ч) 160 180 180 180 180
0-100 км/ч (сек.) 17,1 11,8 11,8 9,4 11,4
разход на гориво (л/100 км)(1)

метод на измервяне
смесен (л/100 км) 5,2 / 5,3 5,2 / 5,5 5,7 / 6,1 5,4 / 7,8 5,4 / 5,6 4,1 / 4,3
CO2 (г/км) 117 / 119 117 / 125 129 / 137 121 / 136 122 / 128 107 / 108

резервоар (л)(1) 42 42 42 39 (бензин)
32 (LPG)

42 39

гуми

тегло (кг)
тегло при празен автомобил - 1082 1090 1189 1115 1173
максимално допустимо тегло - 1609 1603 1702 1646 1702

- 2509 2503 2602 2546 2602

Дата на последна актуализация: 16.01.2023 г.
Снимките са илюстративни.

Гаранция за срок от 5 години и/или пробег до 100 000 км, което настъпи първо. Посочената гаранция включва заводска гаранция от 3 години или 100000 км пробег и предоставена от производителя 
удължена гаранция до указания срок до 2 години или пробег (което настъпи първо). Гаранцията е валидна в Европа, съгласно Общите условия на договора.
За електрически, хибридни (пълен хибрид) и Plug-in хибридни модели гаранцията на високоволтовата (тягова) батерия е 8 години и/или пробег от 160 000 км, което настъпи първо.

WLTP
4,4 / 4,7
98 / 107

E-Tech full hybrid 145

евро 6D

да

индиректно връскване

механична
автоматична многорежимна 

скоростна кутия E-Tech
механична

1758

2658

900

Стойностите за разход на гориво и СО2 емисии са сертифицирани и измерени по стандартен и регулиран метод. Той е идентичен за всички производители и позволява стойностите за разход на гориво и CO2 емисии на различните превозните средства да бъдат 
сравнени.                                                                                  

(1)Реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)

максимално допустимо тегло 
с прикачен товар

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства                                                                                                

Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата 
Максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може да бъде съставена от два и повече кода).  
Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.

технически характеристики

максимално тегло на 
ремарке със спирачки

максимален въртящ момент 
Nm @ об/мин

максимална мощност к.с. 
(kW) @ об/мин

(2) Реалният разход на AdBlue® зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)                                                                 

39

размер гуми
185/65 R15 88H
195/55 R16 87H

205/45 R17 88H

1238

15
180
9,9
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