Renault CLIO GENERATION
Végtelen vonzerő
Az ország kedvenc kisautója 2017-ben és 2018-ban is!*
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Renault CLIO GENERATION
Végtelen vonzerő

LISTAÁR
Motor

Zen

TCe 75

3 499 000

TCe 90

3 649 000

HASZNÁLTAUTÓBESZÁMÍTÁS

200 000 Ft
értékű támogatás.**

FELSZERELTSÉG
AJÁNLATUNK

Renault CrEdit
finanszírozás

Válasszon autójához akár
100 000 Ft értékben
extra technológiát!**

finanszírozás
Fix 4,99% THM-től***

TÉLI SZERELT KERÉK*

RENAULT FINANSZÍROZÁSBA ÉPÍTHETő

54 990 Ft / kerék

219 990 Ft / szett
4 db Passion 16" alufelni
4 db Nokian 195/55 R16 87H téligumi
4 db Felniközép
Szerelés

Az ajánlat 2019.11.04-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.
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RENAULT CLIO GENERATION ZEN
A Renault CLIO GENERATION ZEN gazdag felszereltségével könnyebbé teszi az Ön életét. A hosszú vezetésekhez és a városi manőverezéshez
elengedhetetlen technológiákat és kényelmi funkciókat kínál, mint a navigációval kiegészített multimédia rendszer1 és a hátsó tolatóradar1.
A gazdag alapfelszereltséghez vonzó külső dizájn társul, a belső tér stílusa pedig minden várakozást felülmúl a Zen felszereltség kárpitozásának
és a bőr borítású kormánynak köszönhetően.

Vezetési élmény
• Dinamikus, 90 lóerős benzines turbómotor
• Tempomat
• Hátsó tolatóradar1
• A
 utomatikus fényszóró felkapcsolás és
esőérzékelős ablaktörlők1
• Emelkedőn elindulást segítő rendszer

Megjelenés
• M
 etálfényezés1, króm ablakkeretek és
karosszériaszínű ajtókilincsek
• 1
 6" acél keréktárcsák ATTRACTIVE
FlexWheel® dísztárcsákkal
• Sötétített hátsó és hátsó oldalsó ablakok1
• LED-es nappali menetfény
• S
 zemcsés fekete külső díszítések
és króm díszlécek
• Bőrkormány

Komfort
• Manuális klímaberendezés

Multimédia
• M
 EDIA NAV Evolution navigációs és
multimédia rendszer bővített
Kelet-Európa térképpel, Bluetooth®
kihangosító audiostreaming funkcióval,
kormány mögül kezelhető 4x20 W DAB rádió,
USB- és Jack-csatlakozóval,
7" érintőképernyővel1

A dinamikus Renault Clio GENERATION ZEN
Zen TCe 90 gazdag felszereltséggel
magánszemélyek részére

finanszírozással havi 43 660 Ft-tól,
4,99% THM-mel!2
Részletekről és feltételekről érdeklődjön
a márkakereskedésekben!
1

Opcionális felszereltség, de a fenti Mesterhármas finanszírozási ajánlat részét képezi!

2

 finanszírozási ajánlat a 2019.10.01. után megkötött szerződésekre érvényes meghatározott felszereltségű Renault Clio modellek esetén és visszavonásig szól. Finanszírozási
A
feltételek: kamat: fix 4,81%, devizanem: forint, önerő: minimum 25%, futamidő: maximum 48 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: maximum 35%, THM: 4,99 %, konstrukció: zárt végű
pénzügyi lízing. A feltüntetett 43 660 Ft havidíj a 300 000 Ft-al csökkentett bruttó 3 689 000 Ft-os vételár , 33% kezdőbefizetés, 36 hónapos futamidő és 33% kiemelt utolsó
lízingdíj esetén érvényes. A példa szerinti esetben a kamatösszege: 273 848 Ft, a finanszírozás teljes összege: 2 471 630 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 217 370 Ft, a fizetendő teljes
összeg: 2 725 478 Ft.Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 36 hónap, kamat mértéke: 4,81%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 367 750 Ft,
fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3  367 750 Ft, havidíj: 39 650 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 980 000 Ft, THM: 4,99%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve
a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás
fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket,
amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési
Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok és tények nem teljes körűek, kizárólag a figyelem felkeltését
szolgálják, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét.
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FELSZERELTSÉG
Zen
CSOMAGOK
EASY csomag
Automata Renault Kártya, első és hátsó elektromos ablakemelők, elöl impulzív funkcióval
[NAVIGÁCIÓ csomag vagy MEDIA NAV csomag szükséges]
NAVIGÁCIÓ csomag
MEDIA NAV Evolution navigáció, bővített Kelet-Európa térképpel, DAB Multimédia rendszer 7"-os
érintőképernyővel, Mp3 kompatibilis, USB- és Bluetooth®-csatlakozással, okostelefon, hátsó tolatóradar
MEDIA NAV csomag
MEDIA NAV Evolution navigáció, bővített Kelet-Európa térképpel, DAB Multimédia rendszer 7"-os
érintőképernyővel, Mp3 kompatibilis, USB- és Bluetooth-csatlakozással, okostelefon tükrözés
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG, VÉDELEM
ABS elektronikus fékerőelosztóval és vészfékrásegítő rendszerrel
ESC menetstabilizátor ASR kipörgésgátlóval
Emelkedőn elindulást segítő rendszer
Adaptív légzsákok a vezető- és utasoldalon
Oldallégzsákok elöl
Hárompontos, magasságban állítható biztonsági övek, övfeszítővel
3 db hárompontos biztonsági öv hátul
Biztonsági övek bekapcsolására való figyelmeztetés
5 db állítható magasságú fejtámla
ISOFIX rendszer a hátsó szélső üléseken
Kikapcsolható utasoldali légzsák
KÜLSŐ ÉS BELSŐ MEGJELENÉS
15" acél keréktárcsák ATTRACTIVE dísztárcsával (FlexWheel®)
16" PULSIZE könnyűfém keréktárcsák
Metálfényezés: Titánium szürke, Platinaszürke, Fekete gyémánt
Egyedi metálfényezés: Lángvörös, Gyöngyházfehér
Karosszéria színű külső tükrök
Karosszéria színű ajtókilincsek
Bőrkormány
Fekete és szürke üléshuzat
VEZETÉS
Renault Kártya
Automata Renault Kártya
Elektromos szervokormány, változó rásegítéssel
Fedélzeti számítógép
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval
Defektjavító készlet (Pótkerék esetén nincs)
Pótkerék
LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS
LED nappali menetfény
Ködfényszórók
Eső- és fényérzékelő
KOMFORT
Manuális klímaberendezés
Magasságban és mélységben állítható kormány
Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök
Távirányítós központi zár
Elektromos első ablakok, a vezető oldalán impulzív funkcióval
Elektromos hátsó ablakok
Színezett ablaküvegek
Sötétített hátsó és oldalsó ablakok
Hátsó tolatóradar
1/3 – 2/3 arányban osztottan dönthető hátsó üléstámla
Kesztyűtartó
Tárolóhelyek az első és hátsó ajtókban
Levehető kalaptartó
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA, NAVIGÁCIÓ
R&GO Mp3 kompatibilis DAB rádió USB csatlakozással és Bluetooth® kihangosítóval
+ okostelefon tartó
MEDIA NAV Evolution navigációs és multimédia rendszer (navigáció Kelet-Európa térképpel*, Bluetooth®
kihangosító audiostreaming funkcióval, kormány mögül kezelhető 4x20 W DAB rádió, USB- és Jackcsatlakozóval, 7" érintőképernyővel, okostelefon tükrözés)
Kelet-Európa térkép*
Bővített Kelet-Európa térkép*
Bass Reflex rendszer az első hangszórókban
• széria
- nem érhető el
*  A részletes térképlistáról érdeklődjön a márkakereskedésekben.
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NAVIGÁCIÓ/MEDIA NAV csomag
•
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EGYEDI DÍSZÍTŐELEMEK
ÚJ CLIO

Zen

KÜLSŐ dizájn CSOMAGOK
Fényes fekete külső díszítések + Króm díszlécek

60 000

Szemcsés fekete külső díszítések + Króm díszlécek

•

• széria
- nem érhető el

garancia és karbantartás*
ÚJ CLIO
GARANCIA+ 5 év / 150 000 km

Zen
53 000

GARANCIA+ 5 év / 200 000 km

120 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 60 000 km

130 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 100 000 km

175 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 150 000 km

330 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 200 000 km

475 000

* A Garancia+ és Easy Service csomagok pontos részleteiről és feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben! A feltüntetett Easy Service kedvezményes ár az autó
átvételétől számított 3 hónapig érvényes.

EREDETI TARTOZÉKOK

DVENTURE PACK

A tartozékcsomagban történő vásárlással legalább 20%-ot spórolhat!
DVENTURE PACK
OUNTRY PACK
OMFORT PACK
DVENTURE PACK
TYLING PACK

OUNTRY PACK
OMFORT PACK
DVENTURE PACK
TYLING PACK
OUNTRY PACK
AMILY PACK

OUNTRY PACK
AMILY PACK

DVENTURE PACK
OUNTRY
Tetőrúd,
2 darabPACK
kerékpártartó, gumiszőnyeg.
OMFORT PACK
62 990DVENTURE
Ft
PACK
TYLING PACK

Tolatóradar, könyöktámasz, textilszőnyeg.
148 990 Ft

OUNTRY PACK
AMILY PACK

Leszerelhető vonóhorog, gumiszőnyeg.
185 990 Ft
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Az akciós bruttó tartozék-csomag árak tartalmazzák a tartozékok fel- és
beszerelésének ajánlott bruttó munkadíját is.

MŰSZAKI ADATOK
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus
Részecskeszűrő (FAP)
MÉRETEK
Tengelytáv (mm)
Hossz (mm)
Magasság (mm)
Teljes szélesség visszapill. tükrökkel / tükrök nélkül (mm)
Csomagtartó térfogata (l)
TÖMEG (kg)
Menetkész tömeg*
Megengedett tömeg*
Fékezett utánfutó maximális megengedett tömege
Fékezetlen utánfutó maximális megengedett tömege
MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3)
Maximális teljesítmény (kW/LE)
– fordulatszám (ford./perc)
Maximális nyomaték (Nm)
– fordulatszám (ford./perc)
Üzemanyag
Stop & Start rendszer és ENERGY SMART MANAGEMENT
SEBESSÉGVÁLTÓ
Típus
FÉKEK
Elöl: hűtött tárcsa ∅ (mm) / vastagság (mm)
Hátul: dobfék ∅ (mm)
GUMIABRONCSOK
TELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás 0 –100 km/h (s)
400 m állórajttal (s) 1000 m
1000 m állórajttal (s)
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS
Vegyes (l/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)
Üzemanyagtartály (l)

TCe 75
Euro 6 / WLTP
-

TCe 90
Euro 6 / WLTP
-

2 589
4 062
1 448
1 945/1 732
300

2 589
4 062
1 448
1 945/1 732
300

1 090
1 601
1 200
580

1 090
1630
1 200
580

898
56/76
5 000
120
2 500
benzin
igen

898
66/90
5 500
140
2 250
benzin
igen

manuális 5 seb.

manuális 5 seb.

258/22
203

258/22
203

185 x 65 R15 88T
195 x 55 R16 87H

185 x 65 R15 88T
195 x 55 R16 87H

172
12,9
18,9
34,2

178
12,1
18,2
33,3

5,8–6,4
131–144
45

5,8–6,4
131–144
45

* Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

	
A Renault CLIO és CLIO Grandtour modellek a Datahouse Kft. statiszikái alapján vezették a “Kisautó” (A+B) szegmens eladásait 2017.01.01 – 2017.12.31
és 2018.01.01–2018.12.31 közötti időszakban.

*

	
Az ajánlat 2019.10.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A feltüntetett használtautó-beszámítási támogatás és felszereltség ajánlatunk
kizárólag magánszemélyek esetén érvényes. A felszereltségi ajánlat értéke és az extra technológia opciók köre verziótól függ. Részletekről és feltételekről
érdeklődjön a márkakereskedésekben!
***
	
A finanszírozási ajánlat a 2019.10.01. után megkötött szerződésekre érvényes meghatározott Renault személygépjárművek és felszereltségi szintek
esetében, visszavonásig. A finanszírozás keretében zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített
kamattal. Finanszírozási feltételek: kamat: fix 4,81%, önerő: minimum 25%, futamidő: maximum 48 hónap, kiemelt utolsó lízingdíj: maximum 35%, THM:
4,99%,a finanszírozás minimum összege: 600 000 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja
elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket,
amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata,
Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes
körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét.
**

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással
történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai
megtalálhatóak az üzemanyag gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás
függvényében.
A garancia 5 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, annak pontos részleteit a szerződés részét képező Renault
Általános Szerződési Feltételek című dokumentum tartalmazza.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok
és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan
módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse
fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő
tévedésekért való felelősségét kizárja.
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