
Renault CLIO
Designed for living



Platnost ceníku od 1. 5. 2021.  20210505–24
*      Výkupní bonus platí pro verze Intens a R.S. Line.
**     Nabídka se vztahuje na ceny příslušenství bez montáže. Při nákupu příslušenství nad 10 000 Kč získáte slevu 2 000 Kč, při nákupu 

příslušenství nad 15 000 Kč získáte slevu 3 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 20 000 Kč získáte slevu 4 000 Kč. Veškeré zmiňované částky 
jsou včetně DPH. Pro více informací kontaktujte vašeho dealera.

***  Dodatečná sleva na vybrané skladové vozy pro model Renault CLIO při využití značkového financování Renault Premium 30 000 Kč od 
Renault Finance.

Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.
Zvýhodnění není kumulovatelné s velkoodběratelskými podmínkami. ZÁ
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Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz

TEST 2012

Verze Ceníková cena Akční cena Akční cena včetně 
výkupního bonusu

ZEN
SCe 65 325 000 315 000 –

TCe 90 350 000 340 000 –

TCe 90 X-Tronic 385 000 375 000 –

TCe 100 LPG 370 000 360 000 –

E-TECH 140 500 000 480 000 –

INTENS
TCe 90 385 000 375 000 365 000

TCe 90 X-Tronic 420 000 410 000 400 000 
TCe 140  430 000 420 000 410 000

E-TECH 140 535 000 515 000 505 000

R.S. LINE
TCe 140 475 000 465 000 455 000

E-TECH 140 580 000 560 000 550 000

LIFEADVANTAGEZEN

•  Přední, boční a hlavové airbagy
•  Full LED přední světlomety
•  Systém aktivního nouzového brzdění 

s detekcí chodců a cyklistů
•  Systém upozornění před opuštěním 

jízdního pruhu s aktivní korekcí jízdní dráhy
•  Manuální klimatizace
•  Radio s barevným dotykovým displejem 7"
•  Ocelové disky kol 16" Flexwheel, design 

Amicitia
•  Volant potažený umělou kůží
•  Chromované ozdobné prvky na volantu, 

palubní desce a ventilačních otvorech

LIFEADVANTAGEINTENS (ZEN+)

•  Automatická klimatizace
•  Hands-free karta Renault
•  Zadní parkovací senzory
•  Barevný přístrojový štít 7"
•  Světlomety Full LED Performance 

s podpisem ve tvaru písmene C
•  Vnější zpětná zrcátka electricky 

nastavitelná a sklopná
•  Kombinace látkového čalounění  

s umělou kůží
•  Disky kol z lehkých slitin 16", design Philia
•  Systém Multi-sense se 3 režimy pro 

nastavení celého vozu
•  Ambientní osvětlení
•  Tmavá stropnice

LIFEADVANTAGER.S. LINE (INTENS+)

•   Multimediální a navigační systém  
Easy Link 7"

•  Přední, zadní parkovací senzory, zadní 
parkovací kamera

•  Sportovní nárazník s integrovanou lištou F1
•  Boční lišty v barvě Gun Metal
•  Zadní difuzor v barvě Gun Metal
•  Zatmavená zadní skla
•  Sportovní sedadla
•  Hliníkové sportovní pedály
•  Dekory se strukturou karbonu (střední 

pás na palubní desce, výplně dveří)
•  Sedadla R.S.Line s prvky z umělé kůže 

a červeným prošíváním
•  Červené prvky na ventilačních otvorech
•  Volant potažený perforovanou kůží, 

s logem R.S.Line
•  Disky kol z lehkých slitin 17",  

design Magny Cours

ZVÝHODNĚNÍ AŽ 
20 000 Kč

FINANCOVÁNÍ 
PREMIUM
30 000 Kč
AKČNÍ SLEVA NA VYBRANÉ 
SKLADOVÉ VOZY***

VÝKUPNÍ BONUS AŽ 

10 000 Kč*
SLEVA AŽ 
4 000 Kč 

NA NÁKUP 
PŘÍSLUŠENSTVÍ**

VÝKUPNÍ BONUS AŽ 20 000 KČ PRO VYBRANÉ SKLADOVÉ VOZY 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.BEZCEKANI.RENAULT.CZ

https://bezcekani.renault.cz/nove-clio/?limit=10


VYRAŽTE VPŘED – RENAULT CLIO

Objevujte a bavte se.
Objevování míst bude ještě snazší s multimediálním navigačním systémem 
Easy Link s až 9,3‘‘ displejem. Systém navíc dokáže dynamicky měnit trasu 
dle aktuální dopravní situace nebo vyhledávat body zájmů přes Google 
Places. Zároveň podporuje Apple CarPlay, takže vaše oblíbené aplikace, 
telefonáty ani výběr hudby nebudou problém. 

Jezděte i parkujte bez námahy.
Díky parkovacím senzorům a kamerovému systému 360°, který využívá 
4 kamery s funkcí zobrazení vozu z ptačí perspektivy, bude parkování 
mnohem snazší. Navíc technologie jako Easy Pilot s asistentem pro jízdu po 
dálnici a v kolonách, sledováním mrtvého úhlu a adaptivním tempomatem 
vám dodají pocit bezpečí i bezstarostnosti.

Nasedněte a buďte jako doma.
Stylové prvky interiéru jako barevné výdechy klimatizace, světle šedý pás 
palubní desky a šedé výplně dveří, kůží potažený volant, loketní opěrka 
nebo polokožené čalounění. Všechny tyto prvky přispívají k příjemnému 
a prémiovému dojmu a zaručí, že se vždy do vozu rádi vrátíte.

   Inovativní technologie, moderní design i prvky usnadňující život. 
To vše Renault CLIO nabízí.



Úspornější, a přece bez starostí.
Technologie E-TECH Hybrid přináší spojení elektrického pohonu s pohonem 
benzinovým. Nejen, že hybridní provoz snižuje provozní náklady a je šetrný 
k životnímu prostředí, ale ani vás nijak neomezuje. CLIO E-TECH Hybrid totiž 
není nutné nabíjet – elektromotor získává energii například rekuperací a vy 
se tak nemusíte o jeho provoz starat. Systém sám přepíná mezi benzinovým 
a elektrickým pohonem. 

Ve městě i na dálnici.
Hybridní technologie E-TECH zazáří ve městě i na delších trasách. Ve městě 
sníží spotřebu až o 40 % a zvládne až 80 % času jízdy pouze na elektřinu. 
Zároveň si užijete živější jízdu, kterou hybrid nabízí. Na delších trasách pak 
oceníte automatickou převodovku a plynulou, pohodlnou jízdu. Na displeji 
přístrojového štítu také můžete sledovat, zda je využíván elektromotor 
nebo motor spalovací.

Pohodlný a efektivní.
Renault CLIO E-TECH Hybrid je vybaven multimódovou automatickou 
převodovkou, která zajistí efektivní a bezstarostnou jízdu. Převodovka navíc 
disponuje režimem B, díky kterému můžete jezdit téměř bez brzdového 
pedálu. Při jízdě v režimu B totiž elektromotor výrazně brzdí při uvolnění 
plynového pedálu a ukládá elektrickou energii, aby ji následně mohl využít 
a snížil spotřebu.

RENAULT CLIO E-TECH HYBRID

   Radost z jízdy, výkon i úspora paliva a emisí CO2.  
Poznejte Renault CLIO E-TECH Hybrid.



ZEN INTENS R.S.LINE
PAKETY
Pack Zen Plus (Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, elektricky sklopná, automatické přepínání 
dálkových světel, dešťový a světelný senzor, Hands Free karta Renault, automatická klimatizace, 
elektricky ovládaná zadní okna, loketní opěrka, LED stropní osvětlení, osvětlené kosmetické zrcátko)

22 000 - -

Pack Navigace (Navigační systém Easy Link, displej 7", systém rozpoznávání dopravních značek  
s upozorněním na překročení povolené rychlosti) 11 000 11 000 -

Pack Navigace Plus (Navigační systém Easy Link, displej 9,3", systém rozpoznávání dopravních 
značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti)  
nutno s některým z Packů Parking

- 19 000 -

Pack Bose Plus (Navigační systém Easy Link, displej 9,3", audiosytém Bose s devíti reprosuktory vč. 
subwooferu, pro TCe 90, TCe 90 X-Tronic a TCe 140 včetně dvojité podlahy zavazadlového prostoru) 
Nutno s některým z Packů Parking

-  29 000  22 000

Pack Viditelnost (Přední mlhové světlomety, automatické přepínání dálkových světel) - 8 000 8 000
Pack Parking (přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera) - 8 000 -
Pack Parking 360 (přední a zadní parkovací senzory, kamerový systém 360°- 4 kamery s funkcí 
zobrazení okolí vozu z ptačí perspektivy a možností přepínání pohledu) - 12 000 -

Pack Parking 360 Plus (Přední, zadní, boční parkovací senzory, zadní parkovací kamera, 
inteligentní parkovací asistent Easy Park Assist, kamerový systém 360°) 
Nutno s Multi-Sense a Easy Link 9,3", Pack Navigace Extra nebo, Pack Drive nebo Pack Bose Extra

- - 10 000

Pack Winter (vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant, volant potažený jemnou kůží) - 10 000 -
Pack Drive (Poloautomatická parkovací brzda s funkcí auto-hold, vysoká středová konzole  
s loketní opěrkou a úložným prostorem, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko) - 9 000 9 000

Pack Safety (adaptivní tempomat, systém sledování mrtvého úhlu), nelze na TCe 90 X-Tronic - 10 000 10 000
Pack Easy Pilot (Easy Pilot - asistent pro jízdu po dálnici a v kolonách, adaptivní tempomat, systém 
sledování mrtvého úhlu)
Nutno s Pack Drive, pouze pro E-TECH 140, k dispozici později 

- 17 000 17 000

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
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 • • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • • •
Čelní airbagy na straně řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu • • •
Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce • • •
Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel • • •
Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech • • •
Tříbodové bezpečnostní pásy ve druhé řadě s předpínači pro boční sedadla • • •
Systém ISOFIX - příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech a na 
sedadle spolujezdce • • •

Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody • • •
Tempomat s omezovačem rychlosti • • •
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy • • •
Systém rozpoznávání dopravních značek • - -

Systém rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti Pack Navigace Pack Navigace /  
Pack Navigace Plus •

Active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů • • •
Safe distance warning system • • •
E-Call - systém pro přivolání pomoci v případě nehody • • •

Systém sledování mrtvého úhlu (na Intens samostatně jen pro TCe 90 X-Tronic) - 5 000 / Pack Safety /  
Pack Easy Pilot

5 000 / Pack Safety / 
Pack Easy Pilot

VNĚJŠÍ VZHLED
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie • • •
Vnější zpětná zrcátka černá lesklá 0 / Pack Look Zen 0 / Pack Look Intens -
Kliky předních dveří v barvě karoserie • • •
Dekorativní prvek na předním blatníku s nápisem R.S. Line - - •
Specifický přední a zadní nárazník R.S. Line - - •
Anténa ve tvaru žraločí ploutve - - •
Chromovaná koncovka výfuku (verze E-TECH mají koncovku skrytou, nelze na SCe 65) Pack Look Zen Pack Look Intens •
Zadní difuzor - - •
Chromovaná maska chladiče • • •
Chromovaná lišta kolem bočních oken - • •
Lišta na spodní hraně dveří černá / chromovaná / v barvě Gun Metal •/Pack Look Zen/- -/•/-  -/-/•
Ocelové disky kol 16", flexwheel s designem okrasných krytů kol Amicitia • - -
Disky kol z lehkých slitin 16", design Philia, stříbrné - • -
Disky kol z lehkých slitin 16", design Philia, černé s diamantovým efektem 10 000 - -
Disky kol z lehkých slitin 17", design Viva Stella, šedé s diamantovým efektem - 10 000 -
Disky kol z lehkých slitin 17", design Magny Cours, šedé s diamantovým efektem - - •
Nemetalický lak Bílá Glacier 0 0 0
Metalický lak Černá Etoilé, Modrá Céladon, Šedá Platine, Šedá Titanium 13 000 13 000 13 000
Speciální metalický lak Červená Flamme, Oranžová Valencia, Modrá Iron, Bílá Quartz 15 000 15 000 15 000

• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA



VOLITELNÁ VÝBAVA

ZEN INTENS R.S.LINE
VNITŘNÍ VZHLED
Tmavý interiér, světlý strop a obložení A sloupků • - -
Tmavý interiér, tmavá stropnice a obložení sloupků - • •
Dekory se strukturou karbonu (střední pás na palubní desce, výplně dveří) - - •
Látkové čalounění 3D Mountain, tmavé • - -
Kombinace látkového čalounění s umělou kůží, šedé / tmavé - • -
Kombinace látkového čalounění s umělou kůží, tmavé s červeným a bílým prošíváním - - •
Kožené čalounění R.S. Line, kůže Riviera, tmavé s červeným a světle šedým prošíváním  
(nutno s vyhřívanými předními sedadly) - - 26 000

VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
Full LED světlomety LED PURE VISION • - -
Full LED světlomety LED PURE VISION Performance se světelným podpisem ve tvaru písmene „C“ - • •
Automatické přepínání dálkových světel - Pack Viditelnost Pack Viditelnost
LED denní svícení • • •
LED zadní světlomety • - -
LED zadní světlomety s 3D efektem a světelným podpisem - • •
Přední LED mlhové světlomety 5 000 Pack Viditelnost Pack Viditelnost
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, manuálně sklopná • - -
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, elektricky sklopná Pack Zen Plus • •
Tónovaná skla • • •
Zatmavená zadní skla Pack Look Zen Pack Look Intens •
Světelný senzor • - -
Dešťový a světelný senzor Pack Zen Plus • •
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko - Pack Drive Pack Drive
ŘÍZENÍ
Elektrický posilovač řízení • • •
Poloautomatická parkovací brzda s funkcí auto-hold - Pack Drive Pack Drive 
Systém Multi-Sense (3 režimy nastavení celého vozu) s ambientním osvětlením interiéru - • • 
Zadní parkovací senzory 5 000 • -
Zadní a přední parkovací senzory, zadní parkovací kamera - Pack Parking • 
Zadní a přední parkovací senzory, kamerový systém 360° (4 kamery s funkcí zobrazení okolí 
vozu z ptačí perspektivy s možností přepínání pohledů) - Pack Parking 360 -

Easy Park Assist (Přední, zadní a boční parkovací senzory, kamerový systém 360° (4 kamery s funkcí 
zobrazení okolí vozu z ptačí perspektivy s možností přepínání pohledu), inteligentní parkovací 
asistent - podélný, kolmý a úhlový) nutno s multimediálním a navigačním systémem Easy Link 9,3", 
Pack Navigace Plus

- - Pack Parking  
360 Plus 

Palubní počítač • • •
Ukazatel optimálního rychlostního stupně • • •
Imobilizér • • •
Sada na opravu pneumatik • • •
Rezerva (nelze na TCe 100 LPG) 5 000 5 000 5 000
Samozacelovací pneumatiky (pouze na E-TECH, nelze s disky kol z lehkých slitin 17") 4 000 4 000 -
Předpříprava z výroby pro tažné zařízení - labutí krk (nelze na TCe 100 LPG) 6 500 6 500 6 500
Předpříprava z výroby pro tažné zařízení - elektricky ovládané, výklopné (nelze na TCe 100 LPG) 9 000 9 000 9 000
KOMFORT
Manuální klimatizace • - -
Automatická klimatizace jednozónová Pack Zen Plus • •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • • •
Hands-free karta Renault pro bezklíčkové odemykání a startování Pack Zen Plus • •
Výškově a podélně nastavitelný volant • • •
Volant potažený umělou kůží • • -
Volant potažený jemnou kůží - Pack Winter -
Sportovní volant R.S. Line potažený kůží Nappa / perforovanou kůží Nappa - - •
Vyhřívaný volant - Pack Winter -
Elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním • • •
Elektrické ovládání zadních oken s impulzním ovládáním Pack Zen Plus • •
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné ve 4 směrech • • •
Sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech - • •
Sportovní sedadla vpředu - - •
Vyhřívaní předních sedadel 5 000 Pack Winter 5 000
Zadní sedadla s děleným opěradlem v poměru 2/3-1/3 se 3 výškově nastavitelnými  
hlavovými opěrkami • • •

Osvětlení pro druhou řadu sedadel - • •

Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru (nelze na E-TECH 140) 2 500 2 500 / Pack  
Bose Plus

2 500 / Pack  
Bose Plus

Přední loketní opěrka s úložným prostorem Pack Zen Plus Pack Drive Pack Drive
• v sérii
0 volitelné za 0 Kč



VOLITELNÁ VÝBAVA

ZEN INTENS R.S.LINE
MULTIMÉDIA
Přístrojový štít s analogovými přístroji a 4,2" barevným multifunkčním displejem • - -
Přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem (na ZEN E-TECH 140 ve standardu) - • •
Multimediální systém Easy Link, displej 7" (hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, 
Bluetooth s funkcí audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia 
pod volantem)

• • -

Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 7" (navigační systém s dynamickým 
plánováním trasy dle aktuální dopravní situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google Places, 
hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, Bluetooth s funkcí audiostreamingu, USB vstup, 
podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia pod volantem, online služby)

Pack Navigace Pack Navigace •

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, ovládání rádia pod 
volantem, online služby)
Nutno s některým z Packů Parking

- Pack Navigace Plus 8 000

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 Bose, 9 reproduktorů včetně 
subwooferu, Bluetooth s funkcí audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje Apple CarPlay, 
ovládání rádia pod volantem, online služby)
Nutno s některým z Packů Parking 

- Pack Bose Plus Pack Bose Plus

• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

ZEN INTENS R.S.LINE
EXTERIÉR
Pack Look Zen - (spodní chromové lišty dveří, zatmavená zadní okna, kryty vnějších 
zpětných zrcátek lesklé černé, s motory TCe 90, TCe 90 X-Tronic a TCe 100 LPG  
chromovaná koncovka výfuku, nelze na SCe 65) 

4 000 - -

Pack Look Intens - zatmavená zadní okna, obložení B a C sloupků černé lesklé, s motory TCe 
90, TCe 90 X-Tronic chromovaná koncovka výfuku) - 6 000 -

Pack Look - černá lesklá / chrom (nutno s kryty vnějších zpětných zrcátek v černé, lesklé) 5 000 5 000 -
Pack Look - oranžová (nelze s laky karoserie Červená Flamme, Modrá Céladon
a Modrá Iron) nutno s kryty vnějších zpětných zrcátek v černé, lesklé 5 000 5 000 -

Pack Look - modrá (nelze s laky karoserie Červená Flamme, Oranžová Valencia,
Modrá Iron) nutno s kryty vnějších zpětných zrcátek v černé, lesklé, pouze na E-TECH 140 5 000 5 000 -

INTERIÉR***
Pack Touch - červená nelze s laky karoserie Oranžová Valencia, Modrá Céladon a Modrá Iron 3 000 3 000 -
Pack Touch - oranžová nelze s laky karoserie Červená Flamme, Modrá Céladon a Modrá Iron 3 000 3 000 -
Pack Touch - modrá nelze s lakem Červená Flamme,  
pouze na E-TECH 140 3 000 3 000 -

Pack Ambiance - světle šedá 4 000 7 500 -

**  Pack Look černá lesklá / chrom, oranžová, modrá obsahují - ozdobné lišty v masce chladiče, tenké boční lišty na spodní hraně bočních dveří, ozdobná lišta v zadním 
nárazníku

***  Pack Touch obsahuje - ozdobnou lištu výdechu klimatizace
 Pack Ambiance - světle šedá obsahuje na zen: světle šedý pás palubní desky, na Intens: světle šedý pás palubní desky světle šedé výplně dveří
 

PERSONALIZACE



SMLUVNÍ ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

SCe 65 TCe 90 TCe 90 X-Tronic TCe 100 LPG E-TECH 140
Smluvní záruka Renault (5 let / 100 000 km) • • • • •
Navýšení krytí záruky na 150 000 km* 3 990 3 990 3 990 3 990 7 490
Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + 
COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 60 000 km

13 990
20 590

13 990
20 590

13 990
20 590

13 990
20 590

13 990
27 190

Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + 
COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 100 000 km

17 990
24 490

17 990
24 490

17 990
24 490

17 990
24 490

17 990
32 390

• v ceně vozidla   
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.   
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.   
Servisní smlouva EASY SERVICE pro motorizace E-TECH obsahuje výměnu autobaterie 12V.    
Uvedené ceny jsou včetně DPH.   
* Nabídka navýšení krytí záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 let / 100 000 km v ceně nového vozu.  
Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

PNEUMATIKA

MOTRIO WINTER FAR AWAY
185/65 R15 92T
eF dC b 70 dB

KOMPLET  
S PLECHOVÝM DISKEM 

MOTRIO WINTER FAR AWAY
185/65 R15 92T
eF dC b 70 dB

KOMPLET  
S HLINÍKOVÝM DISKEM 

FULDA KR. CONTROL 2
195/55 R16 87H
eC dC b 71 dB

1 279 Kč/ks
5 116 Kč/sada 4 ks

2 249 Kč/ks
8 996 Kč/sada 4 ks

3 429 Kč/ks
13 716 Kč/sada 4 ks

  špičková kvalita
  renomovaný výrobce

  ventilek Standard
  disk Standard Black
  montáž
  ozdobný kryt kola

  ventilek Standard
  disk Passion Silver
  montáž
  středová krytka

Nyní  
se slevou  
25 % vč. 

montáže!
 

Nyní se 
slevou 23 % 

včetně 
montáže!

Nabídka zimních kompletních kol a pneumatik

VYSVĚTLIVKY:  e valivý odpor    d brzdné vlastnosti na mokru    b vnější hlučnost
Pneumatiky Motrio jsou privátní značkou založenou na úzké spolupráci odborníků Renault Group s předním světovým výrobcem pneumatik. Představují reálnou alternativu prémiových značek optimalizovanou pro 
potřeby vozů Renault s vynikajícím poměrem kvalita/cena. Více informací na www.renault.cz/udrzba/pneumatiky.html. 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH a po slevě. Cena samostatných pneumatik nezahrnuje montáž. Cena kompletních kol již zahrnuje jejich kompletaci, montáž na vůz (práce a drobný materiál, ventilky, závaží) 
a ozdobné kryty kol / středové krytky, jejichž design je zvolen dle aktuální dostupnosti. Kompletní nabídku disků naleznete na www.renault.cz, akční nabídku samostatných pneumatik na pneumatiky.renault.cz 
nebo u svého autorizovaného prodejce a v servisu Renault, s kterým prosím konzultujte aktuálnost doporučených cen. Nabídka platí do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob u participujících autorizovaných 
prodejců a servisů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

Sportovní pedály 1 990
Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří s nápisem Clio 3 190
Shark anténa - černá 1 190
Střešní tyče QuickFix 4 990
Nosič lyží (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy) 3 890
Textilní koberce Premium - sada 4 ks 1 690
Textilní koberc Comfort - sada 4 ks 1 390
Bezdrátová indukční nabíječka na smartphone 2 790
Přední loketní opěrka 3 290
Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex 3 390
Střešní box (380–630l) od 9 790
Magnetický držák telefonu (do ventilační mřížky) 590
Přední parkovací senzor 4 390

Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství.
Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže.

VÝBĚR Z ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ RENAULT

http://www.renault.cz/udrzba/pneumatiky.html
https://www.renault.cz/
https://pneumatiky.renault.cz/
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TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

MOTORIZACE SCe 65 TCe 90 TCe 90 X-Tronic TCe 100 LPG TCe 140

Typ převodovky Manuální  
5stupňová

Manuální
6stupňová

Automatická  
CVT

Manuální
6stupňová

Manuální  
6stupňová

Zdvihový objem (cm3) 999 999 999 999 1 333
Palivo benzín benzín benzín benzín / LPG benzín
Počet válců / ventilů 3/12 3/12 3/12 3/12 4/16
Typ vstřikování Nepřímé Nepřímé Nepřímé Nepřímé Přímé
Maximální výkon (kW/k)  
při otáčkách (ot./min) 49 / 67 při 6 250 67 / 91 při 5 000 67 / 91 při 5 000 74 / 100 při 4 600 (LPG)

67 / 90 při 4 800 (benzín) 103 / 140 při 4 500

Maximální točivý moment (Nm)  
při otáčkách (ot./min) 95 při 3 600 160 při 2 000 142 při 2 000 170 při 2 000 (LPG)

160 při 2 100 (benzín)
260 při 1 750  

až 3 500
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 
Úroveň elektrifikace - - - - Mikro-hybrid
Filtr pevných částic ano ano ano ano ano
PNEUMATIKY*

195 / 55 R16  195 / 55 R16 195 / 55 R16 195 / 55 R16 195 / 55 R16
205 / 45 R17 205 / 45 R17 205 / 45 R17 205 / 45 R17

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 160 180 175 180 205
Zrychlení 0-100 km/h (s) 17,1 12,2 12,4 12,5 9,4
SPOTŘEBA A EMISE (WLTP)**
Kombinovaný cyklus (l/100 km) 5,1–5,3 5,2–5,3 5,7–5,8 7,0–7,1 5,4
Emise CO2 (g/km) 116–121 117–119 129–131 108–110 121–122
Objem palivové nádrže (l) 42 42 42 39 42
Objem LPG nádrže (l) - - - 32 -
ROZMĚRY A HMOTNOSTI***
Objem zavazadlového prostoru (l)  
se sadou na opravu pneumatik 391 391 391 318 391

Objem zavazadlového prostoru (l) s rezervou 318 318 318 - 318
Provozní hmotnost (kg) 1 103 1 157 1 200 1 212 1 211
Maximální užitečné zatížení (kg) 547 527 499 494 531
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 575 1 609 1 625 1 631 1 646
Maximální povolená celková hmotnost  
jízdní soupravy (kg) 2 475 2 509 2 525 2 531 2 546

Maximální povolená hmotnost  
brzděného přívěsu (kg) 900 900 900 900 900

Maximální povolená hmotnost  
nebrzděného přívěsu (kg) 550 575 595 590 595

1)        LPG
*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně 

Váš prodejce
**   Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání 

vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy

*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).
Nabídka financování Fair Credit pro model Renault Nové Clio ZEN TCe 90: pořizovací cena předmětu financování vč. DPH je 340 000,- Kč; spotřebitel uhradí z vlastních 
zdrojů: 187 000,- Kč (55 % z pořizovací ceny) a bude čerpat úvěr 153 000,- Kč, pevná úroková sazba: 0 % p. a., RPSN: 9,7 %, p. a. 1. – 48. pravidelná měsíční splátka úvěru:  
3 188 Kč, měsíční splátka havarijního pojistného a povinného ručení: 938Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 126 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč, celková splatná 
částka vč. havarijní poj. a pov. ručení: 198 048 Kč, délka úvěru 48 měsíců. Nabídka Fair Credit je určená pro modely s emisní normou DFULL nesoucí celý název nabídky 
DFULL Fair Credit. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.
Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují 
žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní 
nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství. 
Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.



TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

MOTORIZACE E-TECH 140

Typ převodovky
Multimódová automatická -  
2 stupně pro elektromotor,  

4 stupně pro spalovací motor
Zdvihový objem (cm3) 1 598
Palivo benzín / elektřina
Počet válců / ventilů 4/16
Typ vstřikování Nepřímé

Maximální výkon (kW/k)  
při otáčkách (ot./min)

103 (140) (kombinovaný)
67 (91) při 5 600 (spalovací motor) 

+ 36 (49) (elektromotor) 
+ 15 (20) (startér-generátor)

Maximální točivý moment (Nm)  
při otáčkách (ot./min)

144 při 3 200 (spalovací motor) 
+ 205 (elektromotor)

+ 50 (startér-generátor)
Emisní norma Euro 6
Úroveň elektrifikace Hybrid
Filtr pevných částic ano
PNEUMATIKY*

195 / 55 R16
205 / 45 R17

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 180
Zrychlení 0-100 km/h (s) 9,9
SPOTŘEBA A EMISE (WLTP)**
Kombinovaný cyklus (l/100 km) 4,3–4,4
Emise CO2 (g/km) 97–100
Objem palivové nádrže (l) 39
Kapacita baterie (kWh) 1,2
ROZMĚRY A HMOTNOSTI***
Objem zavazadlového prostoru (l) se sadou na opravu pneumatik 299
Objem zavazadlového prostoru (l) s rezervou 243
Provozní hmotnost (kg) 1 313
Maximální užitečné zatížení (kg) 520
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 758
Maximální povolená celková hmotnost jízdní soupravy (kg) 2 658
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) 900
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 655

*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně 
Váš prodejce

**   Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání 
vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy

*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).
Nabídka financování Fair Credit pro model Renault Nové Clio ZEN TCe 90: pořizovací cena předmětu financování vč. DPH je 340 000,- Kč; spotřebitel uhradí z vlastních 
zdrojů: 187 000,- Kč (55 % z pořizovací ceny) a bude čerpat úvěr 153 000,- Kč, pevná úroková sazba: 0 % p. a., RPSN: 9,7 %, p. a. 1. – 48. pravidelná měsíční splátka úvěru:  
3 188 Kč, měsíční splátka havarijního pojistného a povinného ručení: 938Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 126 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč, celková splatná 
částka vč. havarijní poj. a pov. ručení: 198 048 Kč, délka úvěru 48 měsíců. Nabídka Fair Credit je určená pro modely s emisní normou DFULL nesoucí celý název nabídky 
DFULL Fair Credit. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.
Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují 
žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní 
nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství. 
Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.
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