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Zmysłowe linie, dynamiczny profil i wyraźnie wyprofilowane boki
nadwozia sprawiają, że samochód ma swój niepowtarzalny styl. Clio
to optymalne połączenie nowoczesności i solidności – nie sposób
obok niego przejść obojętnie. Samochód przyciąga spojrzenia
takimi elementami, jak: charakterystyczny dla marki układ świateł
w kształcie litery C, reflektory full LED, chromowane wykończenia,
klamki drzwi ustawione równolegle do linii okien.

1. doskonale wyprofilowane fotele przednie

nowy
wymiar wnętrza
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Najwyższy poziom wykończenia wnętrza Clio uzyskano dzięki
zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. Zaawansowany
technologicznie kokpit zwrócony ku kierowcy oraz optymalnie
wyprofilowane fotele przeniosą Cię w nowy wymiar przyjemności
z jazdy. System multi-sense oferuje do wyboru trzy tryby jazdy i osiem
rodzajów oświetlenia ambientowego, które można dostosować do
indywidualnych preferencji.

1. cyfrowy zespół zegarów i wskaźników
z ekranem 10,2”, system multimedialny easy
link z ekranem 9,3” oraz kamera cofania

sportowy styl

1

Clio w wersji R.S. line wyróżnia się na tle konkurencji sportowym
stylem. Przedni zderzak z aerodynamiczną listwą F1, dolna część grilla
o strukturze plastra miodu, 17-calowe obręcze kół ze stopów metali
lekkich z diamentowym wykończeniem oraz tylny zderzak z dyfuzorem
i owalną chromowaną końcówką rury wydechowej podkreślają
rasowy wygląd auta. Sportowego charakteru wnętrzu dodają
karbonowe wstawki z czerwonymi przeszyciami, sportowe fotele
ze wzmocnionym podparciem bocznym, sportowa kierownica pokryta
perforowaną skórą* z wytłoczonym podwójnym diamentem oraz
deska rozdzielcza i pasy bezpieczeństwa rozjaśnione kontrastowymi
akcentami w kolorze czerwonym.

* więcej informacji na temat użytych materiałów skórzanych można uzyskać u doradcy handlowego

1. przepływy energii
2. cyfrowy zespół zegarów i wskaźników
z informacjami dotyczącymi prowadzenia
samochodu

zdecydowanie
hybrydowy

Samoładujący się hybrydowy układ napędowy E-Tech full hybrid, poza
optymalizacją mocy, przyczynił się do zwiększenia wydajności pod
względem zużycia paliwa i emisji CO2. Zmiany te są korzystne zarówno
dla użytkownika pojazdu, jak i dla środowiska. W mieście samochód może
poruszać się do 80% czasu jazdy w trybie elektrycznym, który zapewnia
bezgłośną pracę i oszczędność paliwa. Poza miastem, dysponując
mocą 145 KM, gwarantuje pełne bezpieczeństwo dzięki dynamicznym
przyspieszeniom i natychmiastowej reakcji, bez żadnych ograniczeń pod
względem zasięgu i ładowania.

1

2

1. ekran nawigacji 3D z paskiem
wyszukiwania adresów Google
2. interfejs z trybem podzielonego
ekranu: nawigacja, muzyka, telefon
3. menu główne z ikonkami nawigacji,
radia, muzyki, telefonu, aplikacji itp.
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intuicyjny interfejs

2
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Na centralnej konsoli w kokpicie znajdziesz pionowy ekran dotykowy
wysokiej rozdzielczości, o przekątnej 9,3”*. Ten pokładowy komputer daje
dostęp do interaktywnych usług nawigacji (włącznie z mapą Europy)
i umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami Clio, w tym zaawansowanymi
systemami wspomagającymi prowadzenie i technologią multi-sense.
Cyfrowy zespół zegarów i wskaźników z ekranem o przekątnej 10,2” ma
jedną z największych powierzchni wyświetlania w tej klasie.
Google jest marką Google LLC.
* dostępny w standardzie lub w opcji w zależności od wersji
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1. aplikacja My Renault
2. ładowarka indukcyjna**
3. funkcja klonowania ekranu smartfona
kompatybilna z aplikacjami Android Auto™
i Apple CarPlay™
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ciesz się stałą
łącznością ze światem
Z aplikacją My Renault w smartfonie możesz zlokalizować swój pojazd
i znaleźć do niego drogę. System easy link, kompatybilny z Android
Auto™ lub Apple CarPlay™, umożliwia natychmiastowy dostęp do
wszystkich multimedialnych funkcji w menu. Dzięki karcie SIM 4G
zyskujesz dostęp do aktualizacji map i systemu oraz możliwość
wyszukiwania adresów Google. Korzystając z pokładowej ładowarki
indukcyjnej*, z łatwością doładujesz swój smartfon.
Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc.
Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc.
Google jest marką Google LLC.
* w zależności od wersji
** chwilowo niedostępna w produkcji
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regulator-ogranicznik prędkości
Kontroluj prędkość samochodu za pomocą umieszczonych
na kierownicy przycisków i ustaw maksymalną prędkość, aby
jechać zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i uniknąć
ewentualnych mandatów.

system rozpoznawania znaków drogowych i system system wspomagania wyjeżdżania z miejsca
ostrzegania o nadmiernej prędkości
parkingowego tyłem
Dzięki kamerze umieszczonej w górnej części przedniej
szyby system wyświetla na panelu instrumentów informację
o ograniczeniu prędkości i ostrzega, jeżeli przekroczysz
dozwoloną prędkość.

Wyjazd z miejsca parkingowego nigdy nie był tak łatwy. Twój
samochód został wyposażony w czujniki, które ostrzegą, że
z tyłu znajduje się inny, niewidoczny dla Ciebie pojazd.

aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania rowerzystów

aktywny system awaryjnego hamowania z funkcją
wykrywania pieszych

aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania innych pojazdów

System wykrywa rowerzystów z boku i przodu samochodu
i zatrzymuje pojazd w przypadku zagrożenia. Jazda po mieście
– w dzień i w nocy – jest teraz całkowicie bezpieczna.

System wykrywa pieszych z boku i przodu samochodu
i zatrzymuje pojazd w przypadku zagrożenia. Jazda po mieście
– w dzień i w nocy – jest teraz całkowicie bezpieczna.

System wykrywa pojazdy jadące przed nami lub z boku
i zatrzymuje samochód w przypadku zagrożenia. Jazda po
mieście – w dzień i w nocy – jest teraz całkowicie bezpieczna.

automatyczne światła drogowe

system kontroli martwego pola

Kamera 360°

System wykorzystuje kamerę umieszczoną w górnej części
przedniej szyby. Kamera analizuje przepływy światła na
podstawie jego intensywności i warunków drogowych.

System, aktywny powyżej 15 km/h, ostrzega sygnałem
świetlnym o obecności samochodów, które znalazły się poza
polem widzenia kierowcy.

Dzięki 4 kamerom pokładowym, które przesyłają widok
bezpośredniego otoczenia samochodu, manewrowanie staje
się bananie proste.

15 zaawansowanych
systemów
wspomagających
prowadzenie

Renault Clio jest wyposażone w 15 innowacyjnych
i zaawansowanych systemów wspomagania jazdy.
Sprawdzone i skuteczne systemy gwarantują bezpieczne
doświadczenia z jazdy.

ostrzeżenie o bezpiecznej odległości

Easy Park Assist

system kontroli pasa ruchu

Umieszczony z przodu samochodu radar przelicza bezpieczną
odległość od pojazdu jadącego z przodu. Jeśli występuje
ryzyko kolizji, system wysyła ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne.

System ułatwia parkowanie. Samochód sam znajduje wolne
miejsce parkingowe i w nie wjeżdża. Kierowca musi wyłącznie
dostosować prędkość.

System analizuje zachowanie kierowcy na podstawie ruchów
kierownicy, a następnie zachęca go do zrobienia przerwy
w podróży poprzez wizualny i dźwiękowy komunikat na desce
rozdzielczej.

adaptacyjny regulator prędkości

asystent jazdy po autostradzie i w korkach

asystent utrzymania pasa ruchu

System pomoże Ci utrzymać bezpieczną odległość od
jadącego przed Tobą samochodu. System aktywuje hamulce,
gdy samochody znajdą się zbyt blisko siebie. Samochód
przyspiesza, gdy droga znowu jest pusta.

Dostosuj zachowanie swojego samochodu do otaczającego
ruchu drogowego. System jest aktywny w zakresie od 0
do 170 km/h. Dostosowuje prędkość pojazdu, zachowuje
bezpieczną odległość od jadącego przed nami samochodu
i pomaga utrzymać pojazd na zadanym pasie ruchu.
Kiedy jadące przed nami samochody zwalniają, system
automatycznie zatrzymuje pojazd, a potem sam rusza, by
zapewnić nam komfort i spokój ducha.

System – aktywny w zakresie prędkości od 70 do 160 km/h –
koryguje tor jazdy, aby sprowadzić samochód na pas ruchu
w przypadku, gdy ten przekroczy ciągłą lub przerywaną linię
bez włączenia kierunkowskazu.

kolory nadwozia

biel alpejska*

szary platynowy**

pomarańczowy valencia**

czarny etoile**

szary schiste**

czerwony flamme**

niebieski iron**

* niemetalizowany, pokryty lakierem bezbarwnym
** lakier metalizowany
Zdjęcia niewiążące, poglądowe.

wyposażenie

dwukolorowe obręcze stalowe kół 15”,
wzór Kala

tapicerka materiałowa czarno-szara
z przetłoczeniami

equilibre
bezpieczeństwo
• 6 poduszek powietrznych,
w tym boczne poduszki
kurtynowe
• asystent ruszania pod górę
(HSA)
• asystent utrzymania pasa
ruchu
• aktywny system wspomagania
nagłego hamowania
z wykrywaniem pieszych
i rowerzystów
• system rozpoznawania znaków
drogowych
• automatyczne włączanie
reflektorów
• światła do jazdy dziennej LED

aluminiowe obręcze kół 16”, wzór Philia
(dostępne w opcji dodatkowo płatnej)

• światła tylne full LED pure vision
z oświetleniem LED tablicy
rejestracyjnej
• światła przednie full LED
• zestaw do naprawy
uszkodzonej opony
• regulator-ogranicznik
prędkości
• system kontroli bezpiecznej
odległości
• możliwość dezaktywacji
poduszki powietrznej pasażera

komfort
• czujnik deszczu
• szyby przednie regulowane
elektrycznie z włącznikiem
impulsowym
• konsola centralna bez
podłokietnika
• fotel kierowcy z regulacją
wysokości
• zaczepy do siatki w bagażniku
• system mocowania fotelików
Isofix na bocznych tylnych
siedzeniach i przednim fotelu
pasażera
• kluczyk do zamka centralnego
składany
• lusterko wewnętrzne dzień/noc
• klimatyzacja manualna

stylistyka wnętrza
• tylna kanapa dzielona
w układzie 1/3-2/3
• deska rozdzielcza z tworzywa
w kolorze czarnym o ziarnistej
strukturze
• tapicerka materiałowa czarno-szara z przetłoczeniami
stylistyka nadwozia
• dwukolorowe obręcze stalowe
kół 15”, wzór Kala
• obudowa lusterek
zewnętrznych w kolorze lśniącej
czerni
• zewnętrzne klamki drzwi
w kolorze nadwozia
• lusterka zewnętrzne
regulowane elektrycznie
podgrzewane

Renault connect, systemy
multimedialne
• system eCall: automatyczne
połączenie alarmowe w razie
wypadku
• system easy link z ekranem 7’’:
interaktywny system
multimedialny z ekranem
dotykowym 7’’, kompatybilny
z systemem Android Auto™
i Apple CarPlay™, Bluetooth®,
gniazda USB i jack
• zespół wkaźników i zegarów
z wyświetlaczem 4,2”

cechy E-Tech full hybrid
• oznakowanie E-Tech
• zespół wskaźników i zegarów
z wyświetlaczem cyfrowym 7”

wyposażenie

felgi aluminiowe 16”, wzór Philia dla wersji
techno

tapicerka materiałowa grafitowa
z elementami skóry ekologicznej

techno (equilibre +)
bezpieczeństwo
• tylne czujniki parkowania
(z ostrzeżeniami wizualnymi
i dźwiękowymi)
• automatyczna zmiana świateł
z drogowych na mijania
• reflektory LED pure vision
z rozszerzoną i poszerzoną
wiązką
• kamera cofania

komfort
• elektrycznie regulowane
składane lusterka boczne
• 4 elektryczne szyby z funkcją
Flick-Shift
• karta Hands Free
• klimatyzacja automatyczna
• automatyczny hamulec
postojowy z funkcją auto-hold
• konsola centralna
z podłokietnikiem
• fotel kierowcy i pasażera
z regulacją wysokości
• tapicerka materiałowa
grafitowa z prążkami
z elementami skóry
ekologicznej
• elektrochromatyczne lusterko
wewnętrzne
• zaczepy do siatki w bagażniku

felgi aluminiowe 17”, wzór Viva Stella

stylistyka nadwozia
• obręcze kół ze stopu metali
lekkich 16”, wzór Philia
• ozdobne listwy chromowane
przód/bok
• elementy chromowane grilla
• słupki drzwi w kolorze lśniącej
czerni
• antena w kształcie płetwy
rekina
• światła przednie full LED
„C shape” bez efektu oczu
• światła tylne full LED pure
vision w kształcie litery C
z pojedynczym światłem
cofania
• szyby tylne przyciemniane

stylistyka wnętrza
• tapicerka materiałowa
grafitowa z prążkami
z elementami skóry
ekologicznej

Renault connect, systemy
multimedialne
• system easy link z ekranem 7’’:
interaktywny system
multimedialny z ekranem
dotykowym 7’’, kompatybilny
z systemem Android Auto™
i Apple CarPlay™, Bluetooth®,
gniazda USB i jack z nawigacją
• system multi-sense
• zespół wskaźników i zegarów
z wyświetlaczem cyfrowym 7”

cechy E-Tech full hybrid
• błyszczący czarny panel tylny
zderzaka z chromowaną listwą

felgi aluminiowe 17”, wzór R.S. line

tapicerka z materiału powlekanego
tworzywem sztucznym, łączonego
z czarną tkaniną w czerwone pasy
w wersji R.S. line

R.S. line (techno +)
bezpieczeństwo
• światła przednie full LED
„C shape” z efektem oczu
• system wspomagania
parkowania przód/tył z kamerą
cofania

komfort
• lusterko wsteczne
elektrochromatyczne
bezramkowe

stylistyka nadwozia
• chromowana końcówka
wydechu
• obręcze kół ze stopu metali
lekkich 17”, wzór R.S. line
• ozdobne elementy zewnętrzne
R.S. line
• oznakowanie R.S. line

stylistyka wnętrza
• ozdobne elementy wnętrza
R.S. line
• kierownica skórzana
• tapicerka materiałowa R.S. line
w kolorze grafitowym

czarna skórzana tapicerka z czerwonymi
przeszyciami w wersji R.S. line* (dostępna
w opcji dodatkowo płatnej)

Renault easy connect:
multimedia i usługi
• system easy link z ekranem 9,3’’:
interaktywny system
multimedialny z ekranem
dotykowym 7’’, kompatybilny
z systemem Android Auto™
i Apple CarPlay™, Bluetooth®,
gniazda USB i jack z nawigacją
• zespół wskaźników i zegarów
z wyświetlaczem cyfrowym
10,25”

* wszystkie fotele opisane w tej broszurze jako skórzane zostały wykończone skórą i powlekaną tkaniną; więcej informacji na temat użytych materiałów skórzanych można uzyskać u doradcy handlowego

akcesoria
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1. Bagażnik rowerowy Coach
Zabierz ze sobą rowery na
weekendowy wypad za miasto
dzięki kompaktowemu i łatwemu
w obsłudze chowanemu hakowi
holowniczemu i składanemu
bagażnikowi rowerowemu.
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2. Pakiet z chowanym
półautomatycznym, 13-stykowym
hakiem holowniczym
System półautomatycznego haka
holowniczego Renault umożliwia
łatwe holowanie. Hak można
błyskawicznie wysunąć dzięki
przyciskowi znajdującemu się
w bagażniku. Staje się niewidoczny
po złożeniu i nie zaburza designu
samochodu.
3. Mata do bagażnika
Antypoślizgowa i nieprzemakalna
mata zabezpieczy bagażnik
Twojego samochodu podczas
transportu dużych i brudzących
przedmiotów.
4. Podłokietnik. Poprawia komfort
jazdy i zapewnia dodatkową
przestrzeń do przechowywania.

wymiary i pojemność

991

1979

942

1440

165

830

2583

637

4050

1372

1798*

1370

1464
1988

Pojemność bagażnika – zgodnie z normą VDA (w litrach)
Pojemność bagażnika
Maksymalna pojemność bagażnika (po złożeniu
tylnej kanapy)
wymiary w mm; * szerokość ze złożonymi lusterkami

benzyna

diesel

LPG

E-Tech full hybrid

391

366

318

300

1069

serwis Renault
Jesteśmy zawsze blisko, żeby ułatwić Ci życie
i zaoszczędzić czas podczas przeglądów Twojego
Renault: wycena i umawianie wizyt online, usługi
zryczałtowane, umowy serwisowe, ubezpieczenia
i usługi assistance, spersonalizowany program
My Renault... Skorzystaj z prostych i szybkich
rozwiązań, które zostały opracowane z myślą
o Twoich potrzebach.
Twoje pierwsze kroki
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz:
– na naszych stronach internetowych: samochody /
usługi serwisowe / finansowanie, jazdy próbne,
umawianie wizyt w serwisie itd;
– w naszej sieci koncesjonerskiej: poznaj nasze
zespoły doradców sprzedaży i doradców
serwisowych.
serwis Renault – mamy wszystko pod kontrolą
Przygotuj się na nieprzewidziane wydarzenia i wykup
przedłużoną gwarancję, ubezpieczenie oraz usługi
wsparcia zespołu Renault, który zawsze będzie
wychodził naprzeciw Twoim potrzebom.
My Renault – partner na co dzień
Ciesz się wszystkimi korzyściami, jakie wiążą
się z posiadaniem spersonalizowanego konta:
poradami, ofertami, wyjątkowymi bonusami,
przypomnieniami o zbliżających się przeglądach
i wizytach itd.
serwis Renault – bezproblemowe przeglądy
Nasze pakiety lub umowy serwisowe Serwis
Renault sprawią, że będziesz mógł skorzystać
z kompleksowej oferty dopasowanej do Twoich
indywidualnych potrzeb.
akcesoria – spersonalizuj swoje Renault
W naszej gamie akcesoriów znajdziesz wszystko,
czego potrzebujesz, żeby Twój samochód wyglądał
jeszcze atrakcyjniej, stał się jeszcze bardziej
praktyczny, wygodny, jeszcze bardziej Twój.

skonfiguruj i zamów swoje Renault Clio na www.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 lub 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. 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. 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 się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Publicis – zdjęcia:
27.09.2022
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