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Tętniący życiem
design
Zmieniaj do woli wygląd swojego
samochodu, aby zyskać na elegancji
i oryginalności. Niech Twój pojazd
ujawni Twoją prawdziwą osobowość.
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Wygląd
zewnętrzny

Wygląd
wnętrza

01 A
 ntena w kształcie
płetwy rekina

01 Nakładki progowe Renault
- przód

Elegancki dodatek o sportowym wyglądzie
– harmonijnie integruje się z linią dachu
Twojego CLIO.
Kolor: czarny étoilé. Kompatybilna
z technologią Digital Audio Broadcasting
(DAB).
Niekompatybilna z panoramicznym dachem.
82 01 684 054

02 C
 hromowane osłony
lusterek
Dodają stylu i elegancji Twojemu CLIO.
Wyróżniają samochód chromowanym
wykończeniem.
82 01 385 440
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03 O
 słona na próg bagażnika
- stal nierdzewna
Wyposaż swój samochód w praktyczny
i dopasowany dodatek. Listwa
z wytłoczeniami, wykonana z polerowanej
stali nierdzewnej nadaje stylowy design
tylnej części Twojego CLIO.
82 01 705 277 (dostępne wkrótce)
82 01 450 086 (Clio Grandtour)

Elegancja i nowoczesność przy każdym
otwarciu drzwi. Wykończenie ze stali
nierdzewnej i aluminium, sygnatura Renault,
chroni też progi pojazdu. Dostępne w wersji
standardowej i podświetlanej, by przyciągać
uwagę zarówno w dzień jak i w nocy.
Zestaw 2 nakładek progowych (prawa i lewa).
82 01 468 749 (podświetlane)
82 01 468 754 (standardowe)

02 G
 ałka dźwigni zmiany
biegów Renault Sport
Nadaj swojemu Clio sportowego charakteru,
typowego dla Renault Sport! To nie
tylko estetyka, ale także zapewnienie
bardziej precyzyjnej zmiany biegów dzięki
zwiększonej masie dźwigni.
82 01 300 589
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03 Nakładki na pedały
Uwydatnij sportowy charakter kabiny
swojego Renault, jednocześnie nadając jej
oryginalny wygląd. Zestaw zaciskowych
nakładek na pedały. Dostępne dla
samochodów zarówno z ręczną, jak
i z automatyczną skrzynią biegów.
8201670125 (manualna skrzynia biegów)
8201670129 (automatyczna skrzynia
biegów)
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Felgi aluminiowe

Kołpaki

Wyraź swoją osobowość dzięki ekskluzywnym felgom Renault.

Dostosuj swoje Clio w mgnieniu oka za pomocą
kolorowych kołpaków pasujących do barwy nadwozia.
Intuicyjne i szybkie w montażu.

01 Kołpak15”Quartz Srebrnoszary
Kolor: czarny błyszczący
ze srebrnoszarym wykończeniem.
Sprzedawane osobno
82 01 536 033
01
01

02

01 Felga16”Pulsize
Kolor: czarny diamentowy.
Opona:195/55R1687H.
Kołpaczek czarny:403154214R.
Sprzedaż jednostkowa.
40 30 088 99R
Dostępna w różnych wersjach
kolorystycznych:
40 30 024 55R (Srebrnoszary)
Kołpaczek czarny : 40 31 515 46R

02 Felga17”Sport
Kolor: czarny błyszczący z połyskiem
diamentowym. Opona:205/45R1788V.
Kołpaczek czarny:403154214R
Sprzedaż jednostkowa.
82 01 335 578
03
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03 Felga17”Optemic
Kolor: czarny diamentowy.
Opona:205/45R1788Y.
Kołpaczek czarny:403154214R.
Sprzedaż jednostkowa.
40 30 018 78R
Dostępna w różnych wersjach
kolorystycznych:
40 30 079 14R (szary diamentowy)

02 Kołpak 15”QuartzŻółty
Kolor: czarny błyszczący
z żółtym wykończeniem
82 01 564 418
02

03 Kołpak 15”QuartzCzerwony
Kolor: czarny błyszczący
z ognistoczerwonym
wykończeniem.
82 01 564 416
03
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Ochrona
na co dzień
Zapewnij sobie ochronę o wyjątkowej
jakości i na miarę swoich potrzeb.
Elementy wyposażenia Renault są
równie estetyczne co funkcjonalne
i idealnie dopasowują do Twojego
wnętrza.Prowadzenie samochodu
jeszcze nigdy nie było tak wygodne
i spokojne jak z Twoim Clio!
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Dywaniki

01 Dywaniki tekstylne
Premium
Dywaniki tekstylne wykonane z
najwyższej jakości materiałów.
Wykończenie w kolorze czerwonym
lub szarym.
82 01 657 948

Szyte na miarę i spersonalizowane dywaniki do Clio doskonale uzupełniają wnętrze Twojego Renault. Mocowanie jest niezwykle
łatwe, odbywa się za pomocą dwóch klipsów bezpieczeństwa. Dywaniki przeszły bardzo rygorystyczne testy i gwarantują
najwyższy poziom jakości, bezpieczeństwa oraz trwałości. Każde opakowanie zawiera komplet czterech dywaników, które
gwarantują ochronę podłogi Twojego samochodu. W ofercie dostępne są zarówno dywaniki tekstylne jak i gumowe.

02 Dywaniki gumowe
z uniesionymi
krawędziami
Dywaniki gumowe z wysokimi brzegami,
wodoodporne i łatwe w utrzymaniu.
Zachowują czystość wnętrza i mają
bardzo wysoką trwałość.
82 01 657 256

03

04

03 Dywaniki tekstylne
Comfort (4 szt.)
Wysokiej jakości dywaniki,bardzo
praktyczne i łatwe w utrzymaniu
82 01 657 945

04 Dywaniki tekstylne
Initiale Paris
Ekskluzywna seria, wykończona tak, by
idealnie pasować do Twojego Clio w wersji
InitialeParis.
82 01 662 293

05 Dywaniki tekstylne
Edition One

01
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02

Dywaniki tekstylne w wersji Edition One
dodadzą stylu Twojemu Clio. Najwyższa
jakość wykończenia.
Przeszycia w białym kolorze.
82 01 658 706
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Dywaniki sportowe

Pokrowce

Ekskluzywne dywaniki tekstylne z logo
Renault Sport i GT nadadzą Twojemu
Clio sportowego charakteru.

01 Pokrowce na siedzenia

01 Dywaniki tekstylne
Renault Sport
Zaakcentuj sportowy wygląd Twojego
Clioza pomocą dywaników z logo Renault
Sportz czerwonym przeszyciem.
82 01 657 950

02 Dywaniki tekstylne GT
Sygnowane logo GT z niebieskim
przeszyciem dla miłośników emocji
na drodze.
82 01 657 956

01 i 02

Doskonale ochronią oryginalną tapicerkę
TwojegoCLIO,dodając jej nie tylko
osobowości. Uszyte na miarę, łatwe
w instalacji i utrzymaniu w czystości.
Niekompatybilne z wersją RS/GT.
82 01 372 470 (przód)
82 01 321 312 (Clio-tył)
82 01 491 426 (Clio Grandtour-tył)

Wyposażenie
wnętrza

02

02 Podłokietnik fotela
kierowcy -przód,
kolor carbon
Poprawia komfort jazdy i oferuje
dodatkowe miejsce do przechowywania.
Możliwość złożenia w dowolnym
momencie. Eleganckie wykończenie
w kolorze carbon z szarym obszyciem.
82 01 657 108

03 Wieszak montowany
na zagłówku
Bardzo praktyczny do zawieszania
ubrań na oparciu fotela kierowcy lub
przedniego fotela pasażera. Zdejmowane,
łatwy w montażu i niezwykle przydatne
akcesorium. Czarne wykończenie o
wyrafinowanym wyglądzie.
82 01 705 509

01
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Akcesoria
do szyb
01 Folie przyciemniające
Zwiększają komfort, bezpieczeństwo
i estetykę . Te wysokiej jakości folie
zapewniają ochronę przed wzrokiem
ciekawskich i słońcem. Pomagają
utrzymać chłód we wnętrzu pojazdu
i zachować oryginalne kolory wnętrza.
Dostępne do wszystkich szyb poza
przednią.
77 11 574 904 (Clio)
77 11 574 905 (Clio Grandtour)

02 Osłony przeciwsłoneczne
Podwyższają komfort w codziennej jeździe i zapewniają
optymalną ochronę przed promieniami słonecznymi.
Łatwe
w montażu i demontażu.
Dostępne do wszystkich szyb poza przednią.
77 11 577 393 (Clio)
77 11 577 398 (Clio Grandtour)

03 Owiewki przednie
Umożliwiają wygodną jazdę z otwartymi szybami,
eliminują zawirowania powietrza i przeciągi. Dyskretne
i dopasowanego do samochodu owiewki odporne
na mycie w myjni automatycznej i złe warunki
atmosferyczne.
Zestaw zawiera 2 sztuki (prawą i lewą)
77 11 574 780
02

01
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03
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Wyposażenie
bagażnika
01 Składany wkład do
bagażnika EasyFlex
Niezbędny do ochrony bagażnika
Renault, z łatwością rozwija się i zwija.
Idealnie wpasowuje się w przestrzeń za
tylnymi siedzeniami, pokrywając całą
powierzchnię bagażnika. Bardzo wygodny
–zarówno na co dzień, jak i podczas
dłuższych wyjazdów.
82 01 643 357 (Clio)
82 01 643 359 (Clio Grandtour)

02 Dwustronna wykładzina
do bagażnika

01

Idealna wykładzina tekstylno-gumowa
do transportu łatwo brudzących
przedmiotów. Chroni oryginalną
wykładzinę i jest perfekcyjnie
dopasowana do kształtu bagażnika.
Praktyczna, prosty montaż i demontaż.
82 01 321 361 (Clio)
82 01 321 362 (Clio Grandtour)

03 Wykładzina do bagażnika
Prosta w utrzymaniu i bardzo wygodna,
dopasowana idealnie do bagażnika
Twojego Renault Clio. Wykonana
z wysokiej jakości materiału świetnie
chroni przestrzeń ładunkową w
codziennym użytkowaniu.
82 01 321 290 (Clio)
82 01 321 291 (Clio Grandtour)

02
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04 Kratka oddzielająca
przestrzeń ładunkową
Zapewnia komfortowe oddzielenie
przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów
od przestrzeni ładunkowej. Niezbędna
przy transporcie zwierząt.
82 01 321 369 (Clio)
82 01 321 370 (Clio Grandtour)

05 Siatka do bagażnika
Dostosowana do wymiarów Twojego Clio,
zabezpiecza przedmioty przewożone
w Twoim bagażniku. Dostępna w wersji
poziomej i pionowej.
77 11 227 502 (pionowa)
77 11 227 501 (pozioma)

06 Wyjmowany organizer
do bagażnika
Sprytne akcesoria do zagospodarowania
przestrzeni ładunkowej Twojego Clio,
pozwalają Ci na jeszcze łatwiejszy
transport przedmiotów. Łatwy i szybki
w montażu organizer mocowany jest
do bagażnika przy użyciu rzepów.
Dostosowany do różnego poziomu
obciążenia.
82 01 585 488
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06

05
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03
Poznaj świat
multimediów
Doświadcz jeszcze większej ilości
emocji podczas jazdy dzięki naszym
zaawansowanym rozwiązaniom
multimedialnym. Niech każda podróż
stanie się intensywnym przeżyciem
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Wideo

Audio

Telefonia

01 Uchwyt na tablet (7”-10”)

02 Zestaw głośników
FocalMusic Premium 6.1

01 Zestaw głośnomówiący
Parrot MINIKIT Neo

Łatwo mocowany na zagłówku, umożliwia
pasażerom siedzącym z tyłu wygodne
oglądanie filmu na tablecie dotykowym.
Kompatybilny ze wszystkimi typami
tabletów o ekranach od 7 do 10 cali.
77 11 574 991

Wbudowane głośniki o wysokiej
wierności odtwarzania HIFI Premium!
Zestaw zawierający 6 głośników i głośnik
niskotonowyo mocy 400 W to numer
1 wśród wbudowanych systemów
dźwiękowych. Mocny, jasny i subtelny
dźwięk będzie towarzyszył Ci w podróży
dając maksymalną przyjemność ze
słuchania!
77 11 579 536

Podczas jazdy korzystaj z telefonu
komórkowego w bezpieczny sposób.
Odbieraj i nawiązuj połączenia bez
dotykania jego przycisków. Słuchaj swojej
ulubionej muzyki, ciesząc się doskonałą
jakością dźwięku. Połączenie Bluetooth i
automatyczna synchronizacja
77 11 575 613

02 Przenośny uchwyt na
smartfona - na wywietrznik magnetyczny
Niezbędny do bezpiecznego korzystania
ze smartfona w czasie jazdy. Wyjątkowo
mały i dyskretny, jest zintegrowany
z konstrukcją pojazdu. Jego układ
magnetyczny chroni urządzenie przed
upadkiem. Demontowany, może być
łatwo przenoszony między kilkoma
samochodami.
77 11 784 774

01
03

03 Magnetyczny uchwyt
na telefon
Wygodny uchwyt, który pozwala
bezpiecznie korzystać ze smartfona
w czasie jazdy. Łatwe mocowanie na desce
rozdzielczej.
77 11 784 775

04 Ładowarka samochodowa indukcyjna
Doładuj swój telefon w trakcie jazdy. Bez
zbędnych kabli.
Dostępna wkrótce

01
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04
Przewieź więcej
i lepiej
Ciesz się do woli swoimi pasjami!
Akcesoria Renault, coraz szybsze
w montażu i łatwiejsze w obsłudze
spełniają najwyższe wymogi w
zakresie bezpieczeństwa. Są równie
proste, co genialne. Dzięki Renault
możesz zabrać wszystko, co chcesz,
wszędzie, gdzie chcesz i podróżować
swobodnie.
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Transport

Haki holownicze

01 Poprzeczki dachowe

03 Hak holowniczy
demontowany bez użycia
narzędzi

Służą do transportu uchwytów na
rowery i narty lub kufrów dachowych,
znacznie zwiększając ładowność Twojego
Clio. Spełniają najwyższe wymagania
bezpieczeństwa i wytrzymałości
Renault. Sprzedawane w parach
z zabezpieczeniem antykradzieżowym.
82 01 321 618 (Clio)
82 01 321 621 (Clio Grandtour)

02 Kufer dachowy
01

Zwiększ przestrzeń ładunkową Twojego
CLIO i podróżuj bez kompromisów!
Praktyczny, wytrzymały i estetyczny –to
wszystko dla Twojej satysfakcji.
Zamykany na klucz, aby chronić
przewożone przedmioty.
Kolor: czarny błyszczący. Dostępny
w wersji 380 lub 480 litrów.
77 11 785 585 (380 L)
77 11 785 586 (480 L)

Umożliwia holowanie przyczep, łodzi,
przyczepy kempingowej oraz na
zawieszenie stojaków na rowery. Jest
w pełni kompatybilny z Twoim Clio
i używanie go nie wiąże się z ryzykiem
deformacji pojazdu. Hak może być szybko
zdemontowany bez potrzeby użycia
narzędzi, staje się niewidoczny, po zdjęciu
kuli haka. Zalecany do sporadycznego
stosowania.
Clio z lampami halogenowymi:
82 01 289 531 (7 biegunowa ze światłami
halogenowymi )
82 01 289 532 (13 biegunowa ze światłami
halogenowymi )

03

Clio z lampami LED:
82 01 679 790 (wiązka 7-biegunowa)
82 01 679 799 (wiązka 13-biegunowa)
82 01 530 033 (Zestaw montażowy)
82 01 530 034 (Belka haka)

04 Bagaznik rowerowy Coach
Szybki montaż pozwala łatwo i bezpiecznie
przewieźć rowery całej Twojej rodziny.
Składany i odchylany w celu ułatwienia
dostępu do bagażnika. Mocowanie na 3
rowery.
77 11 780 885 (wiązka 13-biegunowa)

02
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05
Spokój ducha
Podróżuj spokojnie. Akcesoria
zaprojektowane przez Renault
specjalnie dla Twojego Renault są
wytrzymałe, praktyczne w obsłudze
i zapewniają spokój w każdych
okolicznościach.
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Zabezpieczenia
antywłamaniowe
i monitoring
01 Nextbase Dashcam
312GW

Pomoc
w parkowaniu

Łańcuchy
i opaski

02 System wspomagania
parkowania

01 Łańcuchy śniegowe
Premium Grip

Niezbędny, aby spokojnie wykonywać
manewry. Jego idealnie zintegrowane
czujniki wykrywają przeszkody znajdujące
się przed lub za samochodem i ostrzegają
Cię za pomocą sygnału dźwiękowego.
Dostępny na przód i tył pojazdu.
82 01 703 065 (przód)
82 01 537 455 (tył)

Wbudowane Wi-Fi, rejestrowanie GPS
oraz aplikacja na smartfony.
77 11 785 404

01

02 Opaski śniegowe

Zapewniają maksimum bezpieczeństwa
i przyczepności w najtrudniejszych
zimowych warunkach (śnieg i gołoledź).
Wodoodporne i łatwe do zainstalowania
dzięki intuicyjnemu montażowi
automatycznemu, mają ograniczone
rozmiary. Pozwalają znacząco zwiększyć
komfort jazdy! Dostępne dla różnych
rozmiarów opon Twojego Clio.
77 11 780 253 (R15”)
77 11 780 252 (R16”, R17” i R18“)

Lekkie i łatwe w obsłudze, zakładają
się szybko i intuicyjnie, gwarantują
całkowitą przyczepność w warunkach
umiarkowanego zaśnieżenia.
Zestaw 2 opasek.
Dostępne dla różnych rozmiarów opon
Twojego Clio.
77 11 578 649 (R15” i R16”)

Bezpieczeństwo
03 Mocowanie gaśnicy
Umożliwia zamocowanie gaśnicy o wadze
1 kg w przedniej części pojazdu. Łatwo
dostępna w razie konieczności.
Zgodne z najnowszymi normami
europejskimi.
82 01 289 523

03

Bezpieczeństwo
dziecka
01

02
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02

03 Fotelik dziecięcy TRIFIX i-Size
Zapewnia większe bezpieczeństwo i ochronę
dzieci w wieku od 9 miesięcy do 4 lat.
Mocowanie Isofix. Bardzo wygodny dzięki
regulowanym pozycjom nachylenia,
w tym do snu.
77 11 940 744
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Więcej pasjonujących informacji o akcesoriach
dedykowanych dla Twojego Renault CLIO
znajdziesz na renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne i prototypy. W ramach polityki stałego
ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów i akcesoriów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy
RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne
(w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na
rynku polskim. Użyte zdjęcia służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym
Partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych.

