Nya

Renault CLIO

Oemotståndlig, helt enkelt

Med känslorna i fokus
Sensuella linjer, en dynamisk profil, välsvarvade
skuldror och en självsäker attityd… Nya Renault
CLIO väcker habegäret redan vid första ögonkastet.
Omsorgen om detaljerna är tydlig, liksom
kombinationen av modernt och robust: C-formade
Full LED-strålkastare, raffinerat integrerade
kromdetaljer, dolda dörrhandtag vid rutorna och
den nya metallic-lacken Orange Valencia.

Smart Cockpit – ett
fulländat kupékoncept
Det är insidan som räknas, och varenda liten
detalj är viktig. Interiören i Nya CLIO utmärks
av kvalitetsmaterial och hög finish. Den nya
högteknologiska förarplatsen, de skålade stolarna
och det personifierbara ljustemat MULTI-SENSE,
allt är skapat för att ge dig en körupplevelse som
väcker alla sinnen. Kliv in i framtiden och ta plats
bakom ratten i Nya CLIO. Här ligger du steget före
med bland annat en stor 9,3-tums pekskärm till
multimediasystemet, personifierbara förarskärm
Bilen på bilden är utrustad med tillval som kommer att finnas tillgängliga längre fram.

och elektrisk parkeringsbroms!

Körglädje
och komfort
Det finns många motortyper att välja på till
Nya CLIO. Nya motorn TCe 130 i kombination
med EDC-växellåda med rattpaddlar ger Nya
CLIO mycket vassa prestanda, samtidigt som
bränsleförbrukningen hålls på en rimlig nivå.
Ett dynamiskt chassi och en styrning lika lyhörd
som exakt gör det småtrista till ett minne blott.
Men det är inte bara föraren som ska trivas!
Även passagerarna har fått det extra skönt med
bättre stötdämpning och en ännu tystare kupé.
Sist men inte minst bidrar ljudanläggningen
från Bose® med nio högtalare till en intensiv
musikupplevelse utöver det vanliga.

Renault CLIO R.S. Line:
sportighet som syns
och känns!
Hos Nya CLIO R.S. Line syns arvet från Renault
Sport tydligt. Den utvändiga designen slår
an tonen: liksom övriga R.S.-modeller har den
sportstötfångare med F1-läpp fram. Det sportiga
uttrycket förstärks ytterligare av en nedre grill med
bikakemönster, kylargrill med blanksvart dekor,
17-tums Magny-Cours-fälgar i diamantlook,
bakstam med diffusor och ovalt kromat slutrör.
Den unika personligheten betonas dessutom av
R.S. Line-märket på framskärmarna och bakluckan.
Interiören fångar upp det sportiga temat med
kolgrått och röda highlights: sportstolar med
förstärkta sidofästen, sportratt i perforerat läder*
med dubbel romb, pedalställ i aluminium, längs
instrumentbräda och bilbälten löper en livfull,
klarröd linje. Det sportiga temat fulländas genom
den svarta takhimlen och den högteknologiska
förarplatsen. Passionen märks i varenda detalj.
* Nötläder.

Smart Cockpit,
med all teknik inom räckhåll

Håll dig uppkopplad...
i full frihet!
Skärmen till EASY LINK-systemet är klassens
största. Den är centralt placerad och du konfigurerar
den exakt som du vill. Du kan faktiskt börja
använda Renault EASY CONNECT innan du över
huvud taget har satt dig i bilen. Med appen
MY Renault letar du reda på din bil och blir guidad
hela vägen fram.
När du har tagit plats bakom ratten får du snabbt
en överblick över allt innehåll i EASY LINKsystemet, som för övrigt är kompatibelt med såväl
Android Auto™* som Apple CarPlay™. Det inbyggda
navigeringssystemet tillhandahåller mängder av
information i realtid: hur tät trafiken är, eventuella
hinder på vägen och serviceställen längs din resväg.
Lika enkelt och effektivt som Google Maps: Google
adressök! Ange bara ett par-tre nyckelord för att
komma dit du vill utan att behöva ha koll på den
exakta adressen.
Med Auto Update-funktionen kan du alltid vara
säker på att systemet och dina TomTom-kartor
uppdateras automatiskt.
Dessutom finns det en trådlös telefonladdare så
att du alltid kan behålla kontakten med omvärlden.
Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
* Android Auto™ är tillgängligt senare, beroende Googles utbud.

Nya CLIO E-TECH:
CLIO förändrar bilden
av hybridbilen
Med sin nya automatiskt uppladdningsbara
hybridmotor tar Nya CLIO E-TECH Hybrid
körglädjen till en helt ny nivå. Här kombineras
accelerationerna, den snabba responsen och
ekonomin från hybridtekniken E-TECH (bensin + el)
med mångsidigheten och komforten från Nya CLIO.
I stan körs den på eldrift upp till 80 % av tiden,
vilket ger en både tyst och bränslesnål upplevelse.
På motorvägen ser de 140 hästkrafterna till att
Nya CLIO E-TECH både kan gasa ordentligt och svara
snabbt på dina manövrar, utan att det påverkar
räckvidden eller uppladdningen!

Allt det goda från
CLIO med hybriddrift
som bonus
I bilen finns alla de smarta lösningar från Nya
CLIO som har gjort den till måttstock för hela
kategorin: generöst med plats, stora uppkopplade
skärmar, maximal säkerhet och supermoderna
förarstödsystem. Lägg till det fördelarna med
hybridtekniken: komforten från automatväxellådan
E-TECH, EV-reglage* för 100 % eldriven körning,
personifiering av körlägena med MULTI-SENSE
(MySense, Sport eller Eco).
* Electric Vehicle (elbil). Kör 100% elektriskt så länge som
batterinivåerna tillåter!
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Renault EASY DRIVE
Den innovativa tekniken i Nya CLIO finns där för
att underlätta varenda sekund av din resa.
1. Farthållare/fartbegränsare
Ställ in körhastighet eller maximal hastighet. Med
rattreglagen gör du alla inställningar snabbt och lätt.
2. Renault LED Pure Vision
Nya CLIO är utrustad med kraftfulla Full LED Pure
Vision-strålkastare med automatisk omställning till helljus
för bästa möjliga sikt.
3. Handsfree-parkering
Låt Easy Park Assist-funktionen i din Nya CLIO fickparkera
åt dig utan att du behöver lyfta ett finger. Parkeringsfickor,
snedställda eller vanliga parkeringsplatser: Nya CLIO
tar sig dit, snabbt och enkelt!
4 & 5. 360°-kamera
Nya CLIO är utrustad med fyra kameror som ger en
360°-bild av området närmast bilen. Backa, parkera och
kom iväg utan ansträngning och i trygg förvissning om
att inget står i vägen för din Nya CLIO!
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6. Motorvägs- och köassistans
Unik innovation i segmentet: Nya CLIO klarar att hålla sig
mitt i körbanan och reglera hastigheten efter trafiken,
hela vägen till stillastående. Denna funktion underlättar
för dig både när du kör på motorväg och i tät trafik.

Säkerhet
på högsta nivå
I Nya CLIO finns den allra senaste tekniken för att
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du och dina passagerare ska vara trygga och säkra.
1. Aktivt nödbromsningssystem
Du kan lita på din Nya CLIO. Den håller hela tiden koll
på trafiken och de risker som kan uppstå där. En kraftig
inbromsning eller en fotgängare som plötsligt går över
gatan … Bilen varnar dig och kan till och med själv initiera
en automatisk panikbromsning.
2. Aktiv filhållningsassistans
Att vara förutseende är det bästa sättet att undvika
risker. Därför finns system för aktiv körfältsassistans
och varning för körfältsavvikelse till Nya CLIO från och
med Zen-versionen.
3. Avläsning av vägskyltar
I Nya CLIO finns en kamera som läser av vägskyltarna.
Den aktuella hastighetsbegränsningen visas sedan
på instrumentpanelen.
4. Dödavinkelvarning
Nya CLIO känner av fordon som redan ligger i, eller är på
väg in i, din döda vinkel och varnar dig med en ljussignal
på backspeglarna.

Carlab
Färger

Inredningsstilar
Personifiering av interiören
Inredning
Fälgar
Utrustning och tillval
Motorer
Mått
Tillbehör

Färger

Vit Glacier*

Grå Platine**

Vit Quartz**

Röd Flamme**

Grå Titanium**

Grå Urban*

Blå Celadon**

Blå Iron**

Svart Étoilé**

Brun Vison**

Orange Valencia**

* Opaque lack.
** Metall lack.
Den faktiska färgen kan skilja sig från bilden.

Inredning

Mountain 3D, textilklädsel i svart och antracitgrått

Svart läder*

Fälgar

Intens, konstläder och svart sammet

Amicitia 16” (standard för Zen)

Philia, lättmetall, 16” (standard för Intens)

Viva Stella, lättmetall, grå 17”
(tillval för Intens)

Magny-Cours, lättmetall, 17”
(standard för R.S line, tillval för Intens)

R.S. Line, konstläder och randig textil i rött och svart

Läder* R.S. Line, svart med röda highlights
* Nötläder.

Philia, lättmetall, svart 16” (Tillval för Zen)

Personifiering av exteriören

Paket Orange

Orange kylargrillslist

Orange centerkåpa

Orange list på dörrens nedre skydd

Orange list på bakre spoiler

Röd kylargrillslist

Röd centerkåpa

Röd list på dörrens nedre skydd

Röd list på bakre spoiler

Kromfärgad kylargrillslist

Centerkåpa med högblank svart finish

Kromfärgad list på dörrens nedre skydd

Kromfärgad list på bakre spoiler

Paket Rött

Paket Krom

Anpassning av bilens yttre

Personifiering av interiören

Paket Blå hybrid

Blå ram runt centerkåpan

Blå list på dörrens nedre skydd

Blå list på bakre spoiler

Blå färgpaket

Orange färgpaket

Rött färgpaket

Grå Vision inredning

Tillbehör
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1. Välkomstbelysning under karossen. Nu slipper du irra
runt och leta efter bilen på en dåligt upplyst parkering!
Nya CLIO lyser upp när du närmar dig eller när du trycker
på fjärrkontrollen.
2. Hajfensantenn. Gör din Nya CLIO lite sportigare
med den här antennen som harmonierar perfekt med
bilens linjer.
3. Anpassningsbart bagagerumsskydd. Ett flexibelt och
vattentätt skydd som är perfekt när du transporterar
stora och smutsiga saker!
4. Skyddspaket för karossen. Skydda lacken på din Nya
CLIO mot småstötar, repor och återkommande friktion.
1.

5. Armstöd. Ger en ännu bekvämare körupplevelse och
utgör samtidigt ett extra förvaringsutrymme.

Kvalitet

Service

”Hela vägen, från de första skisserna i våra designstudios, till dess bilarna kommer ut på marknaden,
och däremellan tillverkningsfasen, fungerar jakten på kvalitet som vår ledstjärna.”
Laurens van den Acker – Designchef – Renault-koncernen
Renault CLIO, en historia full av kärlek och engagemang
Generation efter generation har Renault CLIO lyckats behålla sin plats i toppen. Detta har varit möjligt genom att hela tiden utveckla och tillverka modeller som är ännu
attraktivare och som har ännu bättre prestanda. Alltid utrustade med innovativa och smarta tekniska lösningar, inte sällan unika i segmentet och alltid i linje med vad kunderna
vill ha. Allt detta är den senaste CLIO ett utmärkt exempel på.
Med Nya CLIO visar Renault återigen på det kunnande, engagemang och nytänkande som ända sedan starten har väckt bilexperternas gillande. Den bäst säljande franska
bilen genom alla tider, två gånger utsedd till årets bil i Europa, älskad och hyllad av de miljontals förare som sedan 1990 gång på gång har gett oss förnyat förtroende …
Efter 30 år av framgång höjer vi nu ribban ytterligare med den femte generationen CLIO!
Nya CLIO – smått revolutionerande
CLIO är ett koncentrat av Renaults samlade kunnande, och har alltid varit en föregångare: den första i
klassen att erbjuda navigeringssystem i färg (2001), handsfree-kort och Carminat TomTom (2005) och
pekskärm (R-LINK år 2012) med anslutning till Google.
Nya CLIO fortsätter på den inslagna vägen. Här finns det senaste inom uppkopplade tjänster och
förarstödsystem, teknik som man normalt bara hittar i de övre segmenten:
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Upptäck alla innovativa funktioner framtagna av våra partners TomTom och Google för att underlätta din
körning. Navigeringssystemet är uppkopplat i realtid för adressökning, beräkning av eventuella förseningar
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och kartorna i din CLIO automatiskt till den senaste versionen.
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Utrustningsnivån när det gäller förarstödssystem i Nya CLIO ligger på en nivå som inga andra bilar i klassen
kommer i närheten av. Allt för att du ska få en trygg och behaglig resa. Här finns till exempel 360°-kameran,
ett resultat av Renaults och Nissans gemensamma teknikutvecklingsarbete, särskilt användbar för att
undvika skador på din bil när du kör i stan. En annan innovation är motorvägs- och köassistans, ett avancerat
stödsystem som underlättar körningen både på motorväg och i stadstrafik. Tekniken har genomgått
omfattande tester och provkörts i över 50 000 mil.

Renault ﬁnns alltid
där för dig
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och för att du snabbt ska få in din Renault på service eller
verkstad: kostnadsförslag och tidsbokning på nätet, fasta
priser, underhållsavtal, försäkringar och assistans, personligt
,5(<3;м796.9(4ϺϺϺ(::69(=:40+0.(6*/;0+:),:7(9(5+,
lösningar, framtagna för att passa just dina behov.

Kom igång
Hitta all information du behöver:
– på vår webbplats hittar du erbjudanden, information om tjänster
och finansiering, bokar provkörning m.m.
– hos våra återförsäljare och i våra verkstäder står säljteam och
tekniker redo att hjälpa dig till rätta.
Renault Service, 100 % trygghet
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och assistans från Renault kan du känna dig helt lugn i alla lägen.

Nya CLIO har designats med kvaliteten i fokus
Nya Renault CLIO är frukten av den samlade kompetensen hos Renaults ingenjörer och designers.
Utvecklarna bakom den nya generationens CLIO har satsat på att förbättra bilens driftsäkerhet och
prestanda ytterligare, att öka motståndskraften mot väder och klimat och att konstruera en bil som håller
i ännu fler mil. Därför har Nya CLIO redan innan lanseringen provkörts i 150 000 mil och utsatts för alla
tänkbara vädertyper och alla slags olika vägar.
Nya CLIO är inbjudande och modern, med stort fokus på kvalitet, både invändigt och utvändigt. Exteriört
har avståndet mellan karossens delar minskat avsevärt och är ännu enhetligare, tack vare användningen
av laserskurna mallar vid tillverkningen. Invändigt har mycket uppmärksamhet ägnats åt materialkvalitet,
bland annat används mjuka, förstärkta material på instrumentbrädan, i dörrarna och på sätena.
De inbyggda skärmarna i Nya CLIO har också utvecklats. Här kommer inspirationen från dagens smarta
telefoner, och både kontrast och ljusstyrka har optimerats för att ge optimal läsbarhet i alla lägen.

MY Renault, din partner i vardagen
Din egen sida på nätet med råd, erbjudanden och exklusiva
förmåner, påminnelse om service och översikt över inbokade
verkstadsbesök.
Tillbehör, när du vill skräddarsy din Renault
Upptäck vårt stora tillbehörssortiment. Här finns allt som behövs
för att göra din bil ännu snyggare, ännu smartare, ännu skönare
och ännu mer personlig.

Läs mer om nya Renault Clio
på www.renault.se

Vi har gjort allt som står i vår makt för att innehållet i det här dokumentet ska vara korrekt och aktuellt vid pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån modeller som används före lansering
och prototyper. Inom ramen för företagets ständiga strävan att förbättra produkterna förbehåller Renault sig rätten att när som helst ändra speciﬁkationer, bilar och tillbehör som beskrivs och
gestaltas här. Dessa ändringar meddelas till Renaults återförsäljare så snabbt som möjligt. Versionerna kan variera mellan olika försäljningsland och det kan hända att all utrustning inte ﬁnns
tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i detta dokument
avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel. Med ensamrätt. Reproducering, oavsett form eller medel, av hela eller delar av denna publikation är inte tillåten utan föregående
skriftligt godkännande från Renault.
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