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nejdůležitější informace



propojený 
ekosystém

hybridní 
pohonná 
jednotka

široká nabídka 15 asistenčních 
systémů řízení





Nelze popřít, že Clio se svými plynulými konturami, dynamickým 
profilem a tvarovanými boky má styl. Kombinuje moderní a robustní 
vzhled: charakteristická světla s prvky ve tvaru C, všechna světla 
s technologií LED, chromové prvky, integrované kliky zadních dveří, 
oranžový metalický lak valencia.

rozhodně 
přitažlivý design



Uvnitř Clio nabízí vysoce kvalitní materiály a povrchové úpravy. 
Technicky vysoce propracovaný kokpit orientovaný na řidiče 
a anatomicky tvarovaná sedadla nabízejí bezkonkurenční zážitek 
z jízdy. Systém multi-sense nabízí výběr ze 3 jízdních režimů a 8 barev 
světelného prostředí. 

prostředí interiéru

1. anatomicky tvarovaná přední sedadla
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ztělesnění 
sportovního ducha

1. 10" digitální přístrojový štít, 
9,3" obrazovka Easy Link

1



V případě verze R.S. Line se Clio odlišuje od konkurence svým 
charakteristickým sportovním vzhledem. Vnější vzhled udává 
tón: přední sportovní nárazník s lištou F1 a spodní mřížkou, 17" kola 
z lehkých slitin Magny-Cours s diamantovým efektem, zadní nárazník 
s difuzorem a oválná chromovaná koncovka výfuku. Uvnitř potvrzuje 
Clio sportovní charakter díky dekorům s texturou karbonu a výrazným 
červeným prošíváním. Dále zaujmou sportovní sedadla s výrazným 
bočním vedením, sportovní volant potažený perforovanou kůží, 
hliníkové pedály a výdechy klimatizace zvýrazněné červenou linkou.





Samonabíjecí hybridní hnací ústrojí E-Tech má optimalizovaný výkon 
a zároveň je účinnější z hlediska spotřeby paliva a emisí CO2. Tato 
zdokonalení jsou přínosem pro vás jako uživatele vozidla i pro životní 
prostředí. Hybridní vozidlo Clio E-Tech se svým samonabíjecím 
hybridním motorem vám nabízí bezprecedentní potěšení z jízdy. 
Kombinuje zrychlení, odezvu a nízkou spotřebu paliva hybridní 
technologie E-Tech (benzín + elektřina) s všestranností a pohodlím 
modelu Clio. Ve městě je pohon předních kol až 80 % času elektrický, 
což zajišťuje nízkou spotřebu paliva a tichou jízdu. Na silnici přináší díky 
výkonu 145 koní jistotu prudkého zrychlení a potěšení z okamžité odezvy 
bez jakýchkoliv omezení, pokud jde o dojezd nebo nabíjení.

jednoznačně hybrid 1
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1. tok energie
2. digitální přístrojový štít s informacemi 

o jízdě



intuitivní rozhraní
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1. 3D rozhraní navigace s vyhledáváním 
adres prostřednictvím služby Google

2. víceobrazovkové rozhraní: navigace, 
hudba, telefon

3. hlavní menu umožňující přístup 
k navigaci, rádiu, hudbě, telefonu, 
aplikacím atd.



V interiéru najdete na středové konzole 9,3" vertikální dotykovou 
obrazovku s vysokým rozlišením. Tento multimediální systém umožňuje 
přístup k připojeným navigačním službám (s evropskými mapami) 
a umožňuje vám ovládat všechny funkce vašeho vozidla Clio, jako jsou 
asistenční systémy řízení a technologie multi-sense. Prostřednictvím 
10" přístrojového štítu si užijete velkou zobrazovací plochu.

3

Google je značka společnosti Google LLC
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Prostřednictvím aplikace My Renault pro chytré telefony můžete 
lokalizovat své vozidlo a najít k němu cestu zpět. Jakmile budete 
na palubě, systém Easy Link, kompatibilní s Android Auto™ 
nebo Apple CarPlay™, vám během okamžiku umožní přístup 
k veškerému multimediálnímu obsahu. Konektivita 4G poskytuje 
přístup k aktualizacím systému a map a také k vyhledávání adres 
prostřednictvím služby Google. A konečně můžete svůj chytrý telefon 
snadno dobít indukční nabíječkou*.

zůstaňte ve spojení

1. aplikace My Renault
2. indukční nabíječka
3. zrcadlení chytrého telefonu kompatibilní 

s Android Auto™ a Apple CarPlay™

Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc.
Google je značka společnosti Google LLC.
* volitelné v závislosti na verzi
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aktivní nouzové brzdění s detekcí cyklistů
Tento systém detekuje cyklisty na boku nebo vpředu a poté 
zastaví vozidlo v případě nebezpečí. Nebezpečné srážky 
s cyklisty jsou pro Clio již minulostí.

automatické přepínání dálkových světel
Tento systém využívá kameru umístěnou v horní části 
čelního okna. Kamera analyzuje světelné toky v závislosti na 
světelných a dopravních podmínkách.

aktivní nouzové brzdění s detekcí chodců
Tento systém detekuje chodce na boku nebo vpředu a poté 
zastaví vozidlo v případě nebezpečí. Jízda ve městě ve dne 
nebo v noci nebyla nikdy tak bezpečná.

systém sledování mrtvého úhlu 
Tento systém je aktivní při rychlosti nad 15 km/h a pomocí 
varovných kontrolek vás upozorní na přítomnost vozidel, která 
nejsou vidět ve vašem zorném poli.

systém aktivního nouzového brzdění s detekcí 
vozidel
Tento systém detekuje vozidla na boku nebo vpředu a poté 
zastaví vozidlo v případě nebezpečí. Díky tomuto asistenčnímu 
systému můžete říci sbohem škodě způsobené nedobrzděním. 

kamerový systém 360°
Bez námahy manévrujte s vozidlem za pomoci 4 palubních 
kamer, které pořizují snímky za účelem rekonstrukce zobrazení 
bezprostředního okolí vozidla.

rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na 
překročení rychlosti
Tento systém vás informuje o rychlostních limitech 
prostřednictvím přístrojové desky a upozorní vás na 
překročení rychlostního limitu prostřednictvím kamery 
umístěné v horní části čelního okna.

rear cross traffic alert
Opusťte své parkovací místo pohodlněji. Snímače instalované 
ve vašem vozidle signalizují přibližující se vozidlo, kterého jste si 
možná nevšimli.

tempomat / omezovač rychlosti
Regulujte svoji rychlost během jízdy pomocí tlačítek na volantu 
a nastavte maximální rychlost tak, abyste dodržovali pravidla 
silničního provozu a předcházeli přestupkům.



varování v případě opuštění jízdního pruhu
Tento systém sleduje jízdní trajektorii a včas upozorní na 
nechtěné opuštění jízdního pruhu bez použití směrovek.

15 asistenčních systémů 
řízení

Model Renault Clio je vybaven patnácti inovativními 
asistenčními systémy řízení. Prověřené a důvěryhodné, 
zajišťující bezpečnou jízdu.

adaptivní tempomat
Tento systém vám pomůže při jízdě udržovat bezpečnou 
vzdálenost mezi vámi a vozidlem vpředu. Působí na brzdy, když 
je vzdálenost příliš malá, a na plynový pedál, když je silnice 
opět volná.

safe distance warning system
Radar v přední části vozidla vypočítává bezpečnou vzdálenost 
mezi vámi a vozidlem vpředu. Pokud hrozí srážka, systém 
aktivuje zvukové a vizuální varování.

systém korekce jízdní dráhy
Při rychlosti mezi 70 km/h a 160 km/h systém provádí korekce 
na volantu, aby se vozidlo vrátilo zpět do jízdního pruhu, 
pokud přejedete plnou nebo přerušovanou čáru bez aktivace 
ukazatelů směru.

Easy Park Assist
Tento systém usnadňuje parkování. Vaše vozidlo zvládne 
vyhledání parkovacího místa i řízení. Vy se staráte jen 
o rychlost.

Easy Pilot
Přizpůsobuje ovládání vašeho vozidla podle okolního provozu. 
Tento systém je aktivní mezi 0 km/h a 170 km/h, reguluje vaši 
rychlost, udržuje bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu 
a pomáhá vám zůstat ve vašem jízdním pruhu. Když se provoz 
zpomalí, vozidlo se automaticky zastaví a znovu rozjede, čímž 
zajišťuje větší pohodlí a klid.







šedá titanium**

šedá platine**bílá glacier*

barvy laku karoserie

černá etoilé**



modrá iron***oranžová valencia***

červená flamme***

*  nemetalický lak
**  metalický lak
***  speciální metalický lak



Equilibre*

bezpečnost
• přední, boční a hlavové airbagy
• full LED přední světlomety
• systém upozornění před 

opuštěním jízdního pruhu 
s aktivní korekcí jízdní dráhy

• ABS s elektronickým 
rozdělovačem brzdné síly 
a asistenčním systémem brzd 

• elektronický stabilizační 
systém ESC s protiprokluzovým 
systémem ASR a kontrolou 
nedotáčivosti CSV 

• asistent rozjezdu do kopce

komfort
• manuální klimatizace
• sedadlo řidiče manuálně 

nastavitelné ve 4 směrech
• vnější zpětná zrcátka elektricky 

nastavitelná a vyhřívaná, 
manuálně sklopná

vnější vzhled
• chromovaná maska chladiče
• kliky předních dveří v barvě 

karoserie
• vnější zpětná zrcátka černá 

lesklá

vnitřní vzhled
• tmavý interiér, světlý strop
• látkové čalounění 3D Mountain, 

tmavé
• chromované ozdobné prvky 

na volantu, palubní desce 
a ventilačních otvorech

multimédia
• přístrojový štít s analogovými 

přístroji a 4,2" barevným 
multifunkčním displejem

• multimediální systém Easy 
Link, displej 7" (hudební systém 
Arkamys, Bluetooth s funkcí 
audiostreamingu, 2 USB vstupy, 
podporuje Apple CarPlay/
Android Auto, ovládání rádia 
pod volantem)

standardní

* na fotkách je vyobrazena příplatková výbava
Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc.



Techno (Equilibre+)*

komfort
• elektrické ovládání všech oken 

s impulzním ovládáním
• přední loketní opěrka s úložným 

prostorem
• hands-free karta Renault 

pro bezklíčkové odemykání 
a startování

vnější vzhled
• chromovaný povrch obložení 

bočních oken
• světla pro denní svícení LED 

s charakteristickým vzhledem 
ve tvaru C

• zadní světla LED 
s charakteristickým vzhledem 
ve tvaru C

• 16" designová kola z lehké slitiny 
• vnější chromovaný paket: 

chromované lišty na předních 
vzduchových deflektorech, 
chromované a černé spodní 
ochrany dveří a zadní panel

vnitřní vzhled
• měkčená vrchní část palubní 

desky
• zvýšená plovoucí konzola, 

pokrytá měkčeným materiálem
• Intens čalounění Techno, černá 

a antracitová tkanina s proužky
• volant potažený syntetickou 

prošívanou kůží

multimédia
• 7" multimediální systém Easy 

Link kompatibilní s Android 
Auto™ a Apple CarPlay™

• navigační systém

Renault easy drive: snazší řízení 
• zadní parkovací senzory
• automatické přepínání 

dálkových světel
• full LED světlomety LED Pure 

Vision se světelným podpisem 
ve tvaru písmene „C“

• zadní parkovací kamera

standardní

* na fotkách je vyobrazena příplatková výbava
Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc.



R.S. Line (Techno+)*

vnější vzhled 
• sportovní nárazník 

s integrovanou lištou F1
• boční lišty v barvě gun metal
• zadní difuzor v barvě gun metal
• zatmavená zadní skla
• dekorativní prvek na předním 

blatníku s nápisem R.S. Line
• zadní difuzor
• disky kol z lehkých slitin 17", 

design Magny-Cours, šedé 
s diamantovým efektem

vnitřní vzhled 
• sportovní sedadla R.S. 

Line s prvky z umělé kůže 
a červeným prošíváním

• hliníkové sportovní pedály
• dekory se strukturou karbonu 

(střední pás na palubní desce, 
výplně dveří)

• volant potažený perforovanou 
kůží, s logem R.S. Line

• červené prvky na ventilačních 
otvorech

multimédia
• digitální přístrojový štít 10"
• multimediální a navigační 

systém Easy Link, displej 
9,3" (navigační systém 
s dynamickým plánováním 
trasy dle aktuální dopravní 
situace, vyhledávání bodů 
zájmu přes Google Places, 3D 
zobrazení budov ve velkých 
sídlech, hudební systém 
Arkamys, 6 reproduktorů, 
Bluetooth s funkcí 
audiostreamingu, 2 USB vstupy, 
podporuje Apple CarPlay/
Android Auto, ovládání rádia 
pod volantem, online služby)

komfort
• indukční nabíječka pro 

smartphone
• přední, zadní parkovací senzory, 

zadní parkovací kamera
• full LED světlomety LED 

Pure Vision Performance se 
světelným podpisem ve tvaru 
písmene „C“

• bezrámečkové 
elektrochromatické vnitřní 
zpětné zrcátko

*  na fotkách je vyobrazena příplatková výbava.

standardní



čalounění

látkové čalounění 3D Mountain, 
tmavé (Equlibre)

kombinace látkového čalounění 
s umělou kůží, šedé / tmavé (Techno)

* všechna sedadla uvedená v tomto dokumentu jako kožená se skládají z pravé kůže a potahované tkaniny. 

látkové čalounění s prvky z umělé kůže
a červeným prošíváním (R.S. Line)

kožené čalounění R.S. Line, kůže Riviera,
tmavé s červeným a světle šedým 
prošíváním (na přání pro R.S. Line)



disky kol

disky kol z lehkých slitin 16", design 
Philia, černé s diamantovým efektem 
(Techno, na přání pro Equilibre)

ocelové disky kol 15", okrasné kryty kol 
Kala (Equilibre)

disky kol z lehkých slitin 17", design 
Viva Stella, černé s diamantovým 
efektem (na přání pro Techno)

disky kol z lehkých slitin 17", design 
Magny-Cours, šedé s diamantovým 
efektem (R.S. Line)



1. nosič jízdních kol Coach na tažné 
zařízení – 2 kola. 
Jakmile vyjde sluníčko, sbalte kola 
a vyrazte někam na výlet. Díky 
našemu příslušenství je přeprava 
věcí maximálně snadná. Originální 
nosič jízdních kol Renault rychle 
upevníte na tažné zařízení a můžete 
hned jednoduše naložit jízdní 
kola, přičemž kufr zůstane stále 
přístupný.

příslušenství

1



2. elektricky ovládané výklopné 
tažné zařízení. 
Poloelektrický systém tažného 
zařízení Renault vám umožňuje 
snadné tažení. Vyklopíte jej 
okamžitě pomocí ovládacího 
prvku umístěného v zavazadlovém 
prostoru. Po sklopení není vidět, 
takže vzhled vašeho vozidla je 
ochráněný.

2 3

4 5

3. ochrana zavazadlového prostoru 
EasyFlex.
Tento protiskluzový a voděodolný 
systém je nezbytný pro ochranu 
zavazadlového prostoru vašeho 
vozidla a převážení objemných 
nebo špinavých předmětů.

4. vnitřní osvětlené kryty předních 
prahů dveří s nápisem Clio. 
Dejte volnost svým emocím 
a upravte si nové Clio ve vlastním 
stylu. Oslňte exkluzivním LED 
osvětlením prahů, které při 
nastupování do vozu zvýrazní 
dojem technologicky špičkového 
prostoru a zároveň ochrání povrch 
prahů před drobnými škrábanci. 
Nekompatibilní s verzí R.S. Line.

5. přední loketní opěrka. 
Přední loketní opěrka, snižuje únavu 
rukou při řízení a poskytuje vám 
další úložný prostor. Nekompatibilní 
v případě, že je vůz již vybaven 
vysokou středovou konzolí s loketní 
opěrkou a úložnými prostory. 



rozměry a objemy

rozměry v (mm). * sklopená vnější zpětná zrcátka

942

1 3701 372

165

991

830 2 583

1 979

1 440

4 050 1 798*

1 988

1 464

637

benzín E-Tech
objem zavazadlového prostoru – (litry)
objem zavazadlového prostoru 391 299
maximální objem zavazadlového prostoru (sklopená 
opěradla zadních sedadel) 1 069



Servisní služby Renault Care Service nabízí snadná 
a rychlá řešení šitá na míru potřebám vašeho vozu 
i rozpočtu. 

Objevte servisní služby Renault Care Service!
Ušetříte čas i náklady na údržbu vašeho vozidla. 
Pouze odborníci v autorizovaném servisu Renault 
znají váš vůz dokonale.

Online servisní služby
Vážíme si vašeho času. Naše nová služba vám nyní 
přináší inovativní řešení v podobě platformy R-shopu. 
Zde si můžete v několika jednoduchých krocích 
vybrat servisní služby či produkty, zjistit náklady 
a rezervovat si online návštěvu v servisu v čase, který 
vám vyhovuje.

Transparentní cenová nabídka.
Chcete znát předem konečnou cenu za vybranou 
službu, než si ji zarezervujete online? Cena, kterou 
vidíte, je ta, kterou zaplatíte. Podívejte se na naši 
transparentní cenovou nabídku na R-shopu.

Přizpůsobte si svůj vůz Renault
Naše nabídka příslušenství obsahuje vše, co 
potřebujete, aby váš vůz získal více na charakteru. 
Vaše jízda bude praktičtější a pohodlnější.

My Renault, každodenní partner 
Užijte si výhody personalizovaného webového účtu. 
V aplikaci získáte rady, nabídky, výhody včetně 
připomenutí programu údržby.

RENAULT CARE SERVICE
dlouhý život pro váš vůz



S rekordním počtem 15 milionů prodaných modelů v rozmezí 30 let má Clio 
všechny předpoklady být těžkou vahou. Když bylo v červnu 1990 nové městské 
vozidlo Renault představeno, mělo před sebou nelehký úkol – nahradit model 
SuperCinq, nástupce legendárního modelu Renault 5. Model Clio – jehož název 
je odvozen od jména řecké múzy Kleio („slavný“) – opustil jako první konvenci 
číselných názvů vozidel. Naštěstí si nový sedan rychle našel své místo a o rok 
později, v roce 1991, byl zvolen autem roku. 

Model Clio se zásadně odlišoval od svého předchůdce tím, že nabízel prvky, které 
byly ve vozidlech své kategorie nové, včetně ABS, klimatizace, posilovače řízení, 
automatické převodovky, vyhřívaných vnějších zpětných zrcátek a alarmu, to 
vše ve vyváženém celku. Nejprve byl uveden na trh v 5dveřové verzi, brzy byla 
dostupná také 3dveřová verze, následně bylo v nabídce několik limitovaných edic 
(Chipie, NRJ, Aïda, Fidji, BeBop atd.).

ikona Clio

30 let úspěchu



Model Clio byl k dispozici také v luxusní verzi (Baccara) a sportovní verzi 
(16S a zejména úchvatná verze Clio Williams, která byla uvedena na trh 
v souvislosti s oslavami úspěchu týmu Williams F1, kterému motory dodávala 
společnost Renault). Dvoulitrový motor o výkonu 147 k, kterým byla tato verze 
vybavena, jí umožňoval dosažení rychlosti 215 km/h, což je další rekord, protože 
žádné jiné „malé“ auto nikdy nemělo tak silný motor!

V průběhu let prošel model Clio dvěma postupnými modernizacemi, v roce 1994 
(Clio I Phase 2) a v roce 1996 (Clio I Phase 3). Model Clio II byl uveden na trh v roce 
1998, následoval jej model Clio III v roce 2005, Clio IV v roce 2012 a nakonec Clio 
V v roce 2019. Modely se vyvíjejí a rostou, ale duch zůstává, k velkému potěšení 
jeho příznivců… Jak říká jeden ze sloganů, stále „dává životu zabrat“!

→ evropské vozidlo roku 1991

→ když byl model Clio I na trhu 
v letech 1991 až 1997, stal se 
nejprodávanějším vozidlem ve 
Francii



svůj Renault Clio si můžete nakonfigurovat na www.renault.cz
Zajištění přesnosti a aktuálnosti této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými zásadami 
neustálého zlepšování produktů si společnost Renault vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. Všechny takové úpravy jsou prodejcům Renault sdělovány v nejkratší 
možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou některé verze lišit a určité vybavení nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). Nejnovější informace vám poskytne nejbližší prodejce. 
Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv způsobem 
celé nebo jen části této publikace je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault. CZ 0922

Publicis – autorská práva k fotografiím: – vytištěno v EU – únor 2022.
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (francouzská zjednodušená akciová společnost) s kapitálem 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – zapsaná do obchodního rejstříku 
v Nanterre pod č. B 780 129 987 / tel.: 0806 00 20 20.
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