Ny

Renault CLIO

Uimodståeligt forførende

Forførelsen i centrum
Sensuelle linjer, dynamisk profil, skulpturelle sider
og intenst nærvær... Fra første blik forfører den
Nye CLIO med sit dynamiske og attråværdige
design. Med sine raffinerede lister forener den
det moderne udtryk med robusthed: Lyssignatur
i C-form, fuld LED-belysning, fint integrerede
kromlister, dørgreb i forlængelse af ruderne, ny
metalfarve Orange Valencia.

En fuldendt smart
kabine
Indvendigt har hver detalje betydning. Den
Nye CLIO har gennemgået en revolution med
hensyn til materialer og finish af høj kvalitet.
Med den nye high-tech kabine, der har føreren i
centrum, de omsluttende sæder og det individuelt
indstillelige MULTI-SENSE-funktionen får du en
køreoplevelse, der vækker dine sanser. Når du
sætter dig bag rattet af den Nye CLIO, træder
du ind i fremtiden og bevarer dit forspring: stor
berøringsfølsom multimedieskærm på 9,3”,
førerskærm som kan indstilles individuelt, og
Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr, der vil være tilgængelige senere.

elektrisk parkeringsbremse!

Køreglæde
og kabinekomfort
Den Nye CLIO tilbyder et stort udvalg af motortyper.
Med den nye motor TCe 130 tilkoblet EDCgearkassen med skiftekontakter ved rattet er
den Nye CLIO et billede på præstationer på højt
niveau, samtidig med at den garanterer et behersket
brændstofforbrug.
Med det dynamiske chassis, det direkte og præcise
styretøj er det slut med kedelige veje!
Føreren er ikke alene om at smile under kørslen,
hjulophængets komfort og lyddæmpningen er
specielt udviklet til komfort for alle i bilen.
Endelig tilbyder audiosystemet Bose® med sine
9 højtalere en stor og altopslugende musikoplevelse.

Renault CLIO R.S.
Line: skil dig ud fra
mængden med et
sporty look!
Den Nye CLIO R.S. Line adskiller sig ved sin
sporty linje, der er selve Renault Sports DNA. Det
udvendige design angiver tonen: sportskofanger
foran med R.S. Line -modellernes ikoniske F1-bøjle
og en rist forneden i bikubemønster, kølergitter med
indsats i blankt sort, 17” fælge med diamanteffekt
Magny Cours, bageste skørt med spoiler og oval
forkromet udstødningsrørhale. Denne unikke
personlighed fremhæves af R.S. Line-emblemet
på forskærmene og bagklappen.
Kabinen bekræfter det sporty udtryk med en
atmosfære af koksgråt look fremhævet af røde
syninger: sportssæder med forstærket sidestøtte,
sportsrat i perforeret læder* med dobbelt
rudeform, pedaler i aluminium, instrumentbord
og sikkerhedsseler med en rød linje. Den sorte
loftshimmel og den højteknologiske kabine, der
har føreren i centrum, fuldender denne atmosfære
af sportsprægethed og teknologi. Lidenskab helt
ned i hver enkelt detalje.
* Okselæder.

Smart kabine,
al teknologi er lige ved hånden

Online til enhver tid...
med fuld frihed!
I centrum for kabinen tilbyder EASY LINK-systemet
den største skærm i sit segment, hvor alt kan
indstilles individuelt. Med den perfekte integrering
i Renault EASY CONNECT online-univers starter det
hele allerede inden, du sætter dig ind i kabinen.
Takket være smartphone-appen MY Renault kan du
lokalisere din bil og blive guidet til dens placering.
I bilen giver EASY LINK-systemet, der er kompatibelt
med Android Auto™* eller Apple CarPlay™, dig
adgang til alt dit multimedieindhold på et øjeblik.
Det indbyggede navigationssystem giver dig en
lang række oplysninger i realtid: trafiktæthed, farer
eller servicestationer på din rute.
Lige så enkel og effektiv som Google Maps: Google
adressesøgning! Blot med to eller tre nøgleord kan
du komme til din destination uden at skulle kende
den præcise adresse.
Auto-Update-funktionen sikrer dig, at dit system
og din TomTom-kortbase opdateres automatisk.
Og med den trådløse smartphone-oplader kan du
nemt opretholde forbindelsen til dit tilsluttede
univers.
Android Auto™ er et mærke tilhørende Google Inc.
Apple CarPlay™ ejes af Apple Inc.
* tilgængelig ved slutningen af 2019

Ny CLIO E-TECH: CLIO
genopﬁnder hybriden
Med sin nye genopladelige hybridmotor giver
den nye CLIO E-TECH Hybrid dig en hidtil ukendt
køreglæde. Den kombinerer acceleration, reaktion
og økonomi fra hybridteknologien E-TECH (benzin +
elektricitet) med alsidigheden og komforten fra
den nye CLIO. I byen er dens trækkraft elektrisk
op til 80 % af tiden, hvilket er ensbetydende med
støjsvaghed og brændstofbesparelse. På vejen
bringer den nye CLIO E-TECH, takket være sin
motorydelse på 140, sikkerheden ved acceleration
og glæden ved øjeblikkelig reaktionsevne, uden
at være begrænset af autonomi og genopladning!

Alt fra en CLIO, plus
hybrid
Om bord finder du alle fordelene ved den
nye CLIO, som er kendetegnende for dens
kategori: Rummelig kabine, store tilsluttede
skærme, maksimal sikkerhed og ultramoderne
kørselsassistenter. Derudover kan du opleve
fordelene med hybridteknologien: komforten
ved E-TECH-automatgear, EV*-styring til 100 %
elektrisk kørsel, brugertilpasning af MULTI-SENSEkørselstilstande (MySense, Sport eller Eco).
* Elektrisk køretøj. Kører 100% elektrisk så længe der er nok
strøm på batteriet.

Renault EASY DRIVE
De innovative teknologier på den Nye CLIO ledsager
1.

2.

3.

dig hvert sekund for at gøre din kørsel nemmere.
1. Fartpilot-hastighedsbegrænser
Fastsæt din kørselshastighed eller din maksimale
hastighed. Med ratkontakterne tager det kun få sekunder
at indstille funktionerne.
2. Renault LED Pure Vision
Den Nye CLIO er udstyret med kraftige forlygter af typen
Full LED Pure Vision og automatisk skift til fjernlys for
at få et bedre udsyn.
3. Håndfri parkering
Lad din Nye CLIO foretage den perfekte parallelparkering
så let som ingenting ved hjælp af den håndfri
parkeringsfunktion Easy Park Assist. Parallelparkering,
parkering i bås, skråparkering... den Nye CLIO klarer
enhver udfordring!
4. 5. 360° kamera
Den Nye CLIO er udstyret med 4 kameraer, hvis
360°-billeder gengiver bilens direkte omgivelser.
Udfør dine manøvrer uden besvær og beskyt din CLIOs
uimodståelige design.
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6. Hjælp på motorvej og i trafikken
Som en unik innovation i segmentet er den Nye CLIO
i stand til at holde sig midt på vejbanen og styre sin
hastighed, indtil den standser helt afhængigt af trafikken.
Denne kørehjælp giver dig mere tryghed, når du kører på
motorvejen eller i tæt trafik.

Sikkerhed på højeste
niveau
Den Nye CLIO er udstyret med de mest moderne
teknologier, så du opnår det maksimale
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sikkerhedsniveau.
1. Automatisk nødbremseassistent
Du kan have fuld tillid til den Nye CLIO. Hvert øjeblik
overvåger den trafikken og de udfordringer, den giver.
En hård opbremsning, en fodgænger, der krydser vejen...
Den lille bybil advarer dig og kan endda foretage en
automatisk opbremsning.
2. Vejbaneassistent
Forebyggelse er den bedste sikkerhed Det er derfor
den Nye CLIO allerede fra Zen-versionen tilbyder
advarselssystemer for overskridelse af vejstribe og aktiv
hjælp til at forblive i vognbanen.
3. Læsning af vejskilte
Den Nye CLIO oplyser via instrumentbordet om løbende
hastighedsbegrænsninger takket være et kamera til
genkendelse af vejskilte.
4. Blindvinkelalarm
Den Nye CLIO registrerer tilstedeværelsen af alle biler,
der befinder sig i eller kommer ind i din blinde vinkel, og
advarer dig med et lyssignal i sidespejlene.

Carlab
Nuancer

Kabinemiljøer
Individualisering indvendigt
Indtræk
Fælge
Mål
Tilbehør

Nuancer

Hvid Glacier*

Grå Urban*

Rød Flamme**

Blå Celadon**

Grå Platine**

Grå Titanium**

Blå Iron**

White Quartz**

Sort Étoilé**

Brun Vison**

Orange Valencia**

* Opak maling
** Metallak
Billeder uden for kontrakt

Indtræk

Mountain 3D, stof i sort og antracit

Sort læder*

Fælge

Intens, kunstlæder og sort fløjl

Amicitia 16” (standard til Zen)

Philia alu 16” (standard til Intens)

Viva Stella grå alu 17”
(tilvalg til Intens)

Magny-Cours R.S. alu 17”
(standard till R.S. Line, tilvalg til Intens)

R.S., blandet TEP og stribet stof i sort og rød

R.S.-læder*, sort med røde syninger
* Okselæder.

Philia sort alu 16” (tilvalg til Zen)

Udvendig brugertilpasning

Orange pakke

Orange pynteliste

Orange fælgemblem

Orange pynteliste på indvendig beskyttelse af dør

Orange pynteliste på bageste skørt

Rød pynteliste

Rød fælgemblem

Rød pynteliste på indvendig beskyttelse af dør

Rød pynteliste på bageste skørt

Krom pynteliste

Fælgemblem i sort højglans

Krom pynteliste på indvendig beskyttelse af dør

Krom pynteliste på bageste skørt

Rød pakke

Krom pakke

Udvendig brugertilpasning

Individualisering indvendigt

Blå hybridpakke

Blåt bånd om fælgemblem.

Blå pynteliste på udvendig dørbeskyttelse.

Blå pynteliste på bageste skørt.

Fravepakke,blå

Farvepakke, orange

Farvepakke, rød

Miljø i grå Vision

Tilbehør
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1. Velkomstlys under bilen. Slut med at famle rundt
på en dårligt oplyst parkeringsplads! Når du nærmer
dig bilen eller blot ved at trykke på fjernbetjeningen
tænder lyset i din Nye CLIO automatisk.
2. Hajantenne. Giv din Nye CLIO et sporty touch med
denne antenne, der er perfekt integreret i bilens design.
3. Fleksibel bagagerumsbeskyttelse. Skridsikker og
vandtæt og helt uundværlig, når din bils bagagerum skal
beskyttes ved transport af store og snavsede genstande!
4. Beskyttelsespakke til karrosseri. Beskyt lakken
på din Nye CLIO effektivt mod små buler, ridser eller
gentagne gnidninger.
1.

5. Armlæn. Forbedrer din kørekomfort og giver dig et
ekstra opbevaringsrum.

Kvalitet

Service

«Fra udviklingen i vores designstudier via produktionsprocessen til distributionen gennem vores forhandlernet er det
stræben efter kvalitet, der er vores ledetråd.»
Laurens van den Acker, Direktør for industrielt design i Renault-koncernen
Renault CLIO, en historie der er fuld af lidenskab
Generation efter generation orkestrerer Renault mesterligt sit design og sin produktion af stadig mere attraktive og højtydende modeller med innovative og smarte løsninger,
der er helt uovertrufne og up to date. Den Nye CLIO er det smukkeste eksempel på dette.
Med den Nye CLIO bekræfter mærket med kraft og passion sin ekspertise og sin nyskabende ånd, hele vejen saluteret af alle fagspecialister i bilverdenen. Den mest solgte
franske bil i hele bilhistorien, to gange valgt til årets bil i Europa, foretrukket af millioner af bilister, der siden 1990 igen og igen har vist os tillid... I løbet af 30 år er CLIO’s succes
blevet stadig større!

Renault ved din side
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spare dig for tid til vedligeholdelsen af din Renault: tilbud og

Ny CLIO - en kontrolleret revolution
Som et ikon for mærkets knowhow har CLIO altid været pioner: den første i kategorien til at tilbyde
farvenavigation (2001), håndfrit nøglekort og systemet Carminat TomTom (2005) for ikke at nævne
berøringsskærmen (R-Link i 2012) med Google-tilslutning.
Den Nye CLIO er i dag stadig tro over for denne knowhow. Den er innovativ og tilbyder de sidste teknologiske
fremskridt inden for online-tilslutning og køreassistenter, der har deres oprindelse i kategorierne over:
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Udnyt det komplette program af innovative løsninger udviklet i samarbejde med vores partnere TomTom og
Google, så du gør livet nemmere for dig selv. Navigationssystemet er tilsluttet i realtid til adressesøgning,
beregning af langsom trafik og information om brændstofpriser. Med den automatiske opdateringstjeneste
<;6м7+(;,,9+05 Ю: м:@:;,46.+,5;03/ʱ9,5+,269;+(;()(:,(3;0+(16<9Ϻ
Ё,5(<3;   ϼ,55,44,9,6.:029,9,2ʱ9,673,=,3:,Ϻ
Den Nye CLIO tilbyder et udstyrsniveau for køreassistenter, der er enestående for kategorien, så du får
fuld sikkerhed og samtidig en mere afslappet køreoplevelse. Således hjælper 360°-kameraet, der er
teknologisk udviklet af alliancen Renault Nissan, dig med at beskytte din bil, når du skal manøvrere rundt
i bytrafikken. En anden innovation er trafik- og motorvejsassistenten, som tilbyder dig en mere avanceret
køreassistance og hjælper dig med at reducere stressniveauet ved bykørsel og kørsel på motorvej. Disse
teknologier er testet og valideret over et forløb på mere end 500.000 km.

aftaler online, faste priser, serviceaftaler, forsikring og vejhjælp,
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hurtige løsninger, der er tilpasset dine behov.

Dine første skridt
Find alle de oplysninger, du har brug for:
- på vores Internet-sites, tilbud på produkter/serviceydelser/
finansieringer, aftale om prøvekørsel...
- i vores forhandlernet, møder med vores salgs- og tekniske teams.
Renault Service, 100 % dækket
Forudse det uforudsigelige med vores garantiforlængelser,
forsikringer og Renault-vejhjælp, som er til din rådighed til enhver
tid.

Ny CLIO, et design der udtrykker kvalitet
Den Nye Renault CLIO er summen af Renault-designernes og -ingeniørernes forenede kræfter og talent.
Designerne bag denne nye generation har bestræbt sig på at styrke bilens præstationer og driftssikkerhed
og samtidig forbedre dens holdbarhed over tid og kørselsdistance. Således har den Nye CLIO allerede før
markedsføringen tilbagelagt over 1,5 millioner kilometer under alle klimatiske forhold og på alle vejtyper.
Den Nye CLIO tilbyder et moderne og forførende udvendigt og indvendigt design med fokus på kvalitet
helt ned i detaljen. Udvendigt er tolerancerne mellem karrosseridelene blevet kraftigt reduceret og
mere ensartede takket være brugen af laserskabeloner på fabrikken. Der har specielt været fokuseret på
kvaliteten af materialerne i kabinen med udstrakt anvendelse af bløde materialer med øget holdbarhed
på instrumentbordet, dørene eller til sædeindtrækket.
De integrerede skærme i den Nye CLIO har også undergået en kraftig udvikling. Med inspiration fra
smartphone-verdenen er kontrast- og lysniveauet højt, så læsningen bliver optimal under alle forhold.

MY Renault, partner i dagligdagen
Få dit eget. personligt tilpassede online-sted med råd, tilbud,
særlige fordele, påmindelse om vedligeholdelsesprogram, snarlige
aftaler...
Tilbehør, din skræddersyede Renault
Find alt, hvad du har brug for til at gøre din bil endnu mere attraktiv,
praktisk, komfortabel og personlig i vores tilbehørssortiment.

Forlæng oplevelsen i Renault Clio
på www.renault.dk
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