RENAULT
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glavne značilnosti

širok izbor
vozil

povezano
vozilo

hibridni pogon

15 sistemov
za pomoč pri
vožnji

odločno zapeljiv slog

Tekoče linije, dinamičen profil in izklesani boki prispevajo k
prepoznavnemu slogu Clia. Vozilo združuje sodobnost in trpežnost:
svetlobni podpis v obliki črke "C", celovita LED osvetlitev, kromirani
okrasni elementi in kljuka vrat, ki se skriva v stebričku okna.

1. objemajoča prednja sedeža
2. brezžični polnilnik za mobilni telefon
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nova izkušnja v
potniškem prostoru
Potniški prostor Clia ponuja kakovostne materiale in okrasne
elemente. Uživajte v edinstveni izkušnji vožnje z prenovljenim
vozninskim mestom in s sistemom multi-sense, ki ponuja tri načine
vožnje in osem ambientnih osvetljav. Preko 9,3" zaslona na dotik
vam sistem easy link* omogoča dostop do multimedije, povezanih
navigacijskih storitev in funkcije B-call, ki v nujnih primerih vzpostavi
stik z Renaultovim lokalnim klicnim centrom**. Prav tako lahko
preprosto napolnite vaš pametni telefon preko brezžičnega polnilnika.
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* Združljivo z Android Auto™ ali Apple CarPlay™
** Glede na različico

E-Tech engineered hibrid

Clio razkriva novo različico E-Tech engineered s privlačnim dizajnom.
Ekskluzivno s hibridnim pogonskim sklopom 145. Nova siva schist
barva je elegantno združena s sprednjo F1 masko v odtenku titana in z
novimi platišči. Z oznako E-Tech engineered, ki krasi stranice, so linije
videti še bolj športne. Vozilo ima premium lastnosti: oznaka na volanu,
dodatki na instrumentih in sedežih v barvi titana. Odločno zapeljiva
vsakodnevna izkušnja.

1. pretok energije
2. igitalna instrumentna plošča s podatki
o vožnji

odločno hibriden

Novi hibridni pogonski sklop E-Tech s samodejnim polnjenjem v letu
2022 ponuja več moči, hkrati pa je učinkovitejši glede porabe goriva in
izpustov CO2. Napredek, ki koristi tako vaši uporabi kot okolju. Združuje
pospeške, odzivnost in varčnost hibridne tehnologije E-Tech (motor z
notranjim zgorevanjem in električni motor) ter vsestranskost in udobje
Clia. Do 80 % mestne vožnje lahko opravite z električnim pogonom,
kar pomeni manj hrupa in prihranek pri porabi goriva. S svojimi 145
konjskimi močmi zagotavlja med vožnjo varno močno pospeševanje
in užitek ob njegovi takojšnji odzivnosti, ne da bi se pri tem zmanjšala
doseg ali napolnjenost.
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regulator in omejevalnik hitrosti
Ohranjajte nadzor nad svojo hitrostjo vožnje z uporabo
gumbov na volanu in določite najvišjo hitrost, da boste
upoštevali prometne predpise in se izognili prekrškom.

prepoznavanje prometnih znakov in opozorilnik za
prekoračitev hitrosti
Z uporabo kamere, nameščene na vrhu vetrobranskega stekla,
vas sistem na instrumentni plošči obvešča o omejitvah hitrosti
in vas v primeru prekoračitve omejene hitrosti na to tudi opozori.

opozorilnik za zapuščanje parkirnega mesta
Zapeljite s parkirnega mesta bolj brezskrbno. Vaše vozilo,
opremljeno z radarji, vas opozori na prihod drugega vozila, ki
ste ga morda spregledali.

aktivni sistem zaviranja v sili za kolesarje

aktivni sistem zaviranja v sili za pešce

aktivni sistem zaviranja v sili za vozila

Sistem zazna kolesarje, ki se bližajo čelno ali s strani, in vozilo
zaustavi v primeru nevarnosti. Vožnja po mestu še nikoli ni bila
tako varna, tako podnevi kot ponoči.

Sistem zazna pešce, ki se bližajo čelno ali s strani, in vozilo
zaustavi v primeru nevarnosti. Vožnja po mestu še nikoli ni bila
tako varna, tako podnevi kot ponoči.

Sistem zazna avtomobile, ki se bližajo čelno ali s strani, in vozilo
zaustavi v primeru nevarnosti. Vožnja po mestu še nikoli ni bila
tako varna, tako podnevi kot ponoči.

samodejno preklapljanje med dolgimi in
zasenčenimi lučmi

opozorilo pred vozili v mrtvem kotu

kamera s pogledom 360°

Aktivno je pri hitrosti od 15 km/h. S svetlobnimi signali vas
opozarja na prisotnost vozil, ki jih ne morete opaziti v svojem
vidnem polju.

Svoje vozilo usmerjajte brez naporov, opremljeno je s štirimi
kamerami, ki prikazujejo neposredno okolico vozila v pogledu
360°.

Funkcijo omogoča kamera, nameščena na vrhu
vetrobranskega stekla. Ta analizira svetlobni tok glede na
svetlobo in prometne razmere.

15 sistemov za
pomoč pri vožnji

Renault Clio je opremljen s petnajstimi inovativnimi sistemi za
pomoč pri vožnji. Odločno zanesljiv vam obljublja popolnoma
varno vožnjo.

opozorilnik za varnostno razdaljo

prostoročno parkiranje

opozorilnik za nenamerno skrenitev z voznega pasu

Radar na sprednjem delu vašega vozila preračunava varnostno
razdaljo do vozila, ki vozi pred vami. V primeru nevarnosti trka
vas sistem opozori na to z zvočnim in vizualnim opozorilom.

Sistem omogoča parkiranje na preprost način. Iskanje
primernega parkirnega mesta in usmerjanje med parkiranjem je
prepuščeno vašemu vozilu. Vam preostane le nadziranje poteka.

Sistem analizira način upravljanja vozila, predvsem na podlagi
premikanja volana. Glede na ugotovitve vas z vizualnim in
zvočnim sporočilom na instrumentni plošči obvešča, da je čas
za odmor.

regulator hitrosti z nadzorom varnostne razdalje

sistem za pomoč v zgoščenem prometu in pri vožnji
po avtocesti

sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu

Med vožnjo omogoča ohranjanje primerne varnostne razdalje
do spredaj vozečega vozila. Ko je razdalja prekratka, sistem
deluje na zavoro, in ko je cesta pred vozilom znova prosta,
deluje na pedal za plin.

Prilagodite obnašanje vozila v prometu. Sistem uravnava
hitrost in vzdržuje varnostno razdaljo do spredaj vozečega
vozila, hkrati pa ohranja vozilo na sredini voznega pasu pri
hitrosti od 0 km/h do 170 km/h. V zgoščenem prometu se vozilo
samodejno ustavlja in znova speljuje za zagotavljanje večjega
udobja in bolj umirjene vožnje.

Sistem, ki deluje pri hitrosti od 70 km/h do 160 km/h, popravlja
pot vozila s premikanjem volana in vozilo tako usmeri nazaj na
trenutni vozni pas, v primeru da prevozite polno ali prekinjeno
črto, ne da bi vklopili smerokaze.

oprema

authentic
serijska oprema authentic
varnost in pomoč pri vožnji
• Sistem proti blokiranju
koles - ABS
• Sistem za nadzor stabilnosti
vozila - ESP
• Sistem proti zdrsu pogonskih
koles - ASR
• Sistem za pomoč pri zaviranju
v sili - AFU
• Sistem za pomoč pri ohranjanju
vozila na voznem pasu - LKA
• Opozorilnik za nenamerno
menjavo voznega pasu - LDW
• Sistem za aktivno zaviranje v sili
z zaznavo pešcev
• Opozorilnik varnostne razdalje
• Pomoč pri speljevanju v klanec
• Varnostna pasova spredaj
nastavljiva po višini
• Opozorilnik nepripetih
varnostnih pasov
spredaj in zadaj

• Tritočkovni zadnji sredinski
varnostni pas
• Čelna varnostna blazina za
voznika in sovoznika
• Stranski varnostni blazini in
varnostna zavesa
• Možnost izklopa prednje
sovoznikove varnostne blazine
• Sistem ISOFIX pritrditve
otroških sedežev
• Sistem za samodejni klic v sili
• Sistem za prepoznavo
prometnih znakov
• Indirekten nadzor tlaka
v pnevmatikah
• Indikator prestavljanja
• Vzglavniki na vseh sedežih
• Regulator in omejevalnik
hitrosti

Fotografija vključuje tudi opcije, ki so na voljo z doplačilom.

udobje
• Senzor za dež in avtomatski
vklop luči
• Impulzni pomik prednjih stekel
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Zložljiv ključ
• 3. zavorna luč
• Volanski obroč nastavljiv
po višini in globini
• Senčnika za voznika ter
sovoznika z ogledalom
- neosvetljena
• Voznikov in sovoznikov
sedež nastavljiva vzdolžno
in po naklonu
• Naslon zadnje klopi poklopljiv
v razmerju 1/3-2/3
• Ročna klimatska naprava

dizajn
• Full LED sprednje luči
• LED dnevne luči
• LED zadnji žarometi
• Bočni smerniki na
zunanjih ogledalih
• Vratne kljuke v črni barvi
• Zunanja ogledala v črni barvi
• 38-centimetrski (15") okrasni
pokrovi platišč v srebrni
barvi Iremia
• Notranjost s svetlimi elementi
• Oblazinjenje v kombinaciji
črna/siva
• Ogrevano zadnje steklo
• Tonirana stekla
• Električno nastavljiva in
ogrevana zunanja ogledala

multimedija
• Radio R&GO s funkcijami MP3,
Bluetooth, AUX, USB, DAB
• Barvni 10-centimetrski (4")
informacijski zaslon med
merilniki

dodatki
• Kit za popravilo pnevmatik
• Mreža v prtljažnem prostoru

oprema

equilibre (authentic+)*

evolution (equilibre+)*

serijska oprema equilibre (dodatno na opremo authentic)

serijska oprema evolution (dodatno na opremo equilibre)

varnost in pomoč pri vožnji
• Funkcija načina vožnje ECO
(ni na voljo za motor SCe 65)
udobje
• Voznikov sedež nastavljiv
po višini
• Volanski obroč in ročica
menjalnika iz umetnega usnja

dizajn
• Oblazinjenje v črno/sivi
kombinaciji
• Zunanja ogledala
v sijaj črni barvi
• 38-centimetrski (15’’) okrasni
pokrovi platišč v dvobarvni
kombinaciji Kala

Fotografije vključujejo tudi opcije, ki so na voljo z doplačilom.
Android Auto™ je blagovna znamka družbe Google Inc.
Apple CarPlay™ je blagovna znamka družbe Apple Inc.

multimedija
• Multimedijski sistem EASY
LINK z 18-centimetrskim
(7") zaslonom na dotik, MP3,
Bluetooth, AUX, USB, DAB
in funkcijo povezljivosti z
aplikacijama Android Auto™
in Apple CarPlay™

udobje
• Električno nastavljiva,
ogrevana in poklopljiva
stranska ogledala
• LED dnevne luči v obliki črke C
• Impulzni pomik stekel zadaj
• LED osvetlitev v kabini spredaj
• Sistem za pomoč pri
parkiranju zadaj
• Avtomatski menjalnik
(samo pri hibridnih vozilih)

dizajn
• 41-centimetrska (16") platišča
iz lahke litine Evolution
• Dodatno zatemnjena
stekla zadaj
• Zunanja ogledala
v sijaj črni barvi
• LED luči v obliči črke C zadaj

multimedija
• Multimedijski sistem EASY
LINK z 18-centimetrskim (7")
zaslonom na dotik, navigacijo,
MP3, Bluetooth, AUX, USB,
DAB in funkcijo povezljivosti z
aplikacijama Android Auto™ in
Apple CarPlay™
• Barvni 18-centimetrski (7")
informacijski zaslon z merilniki
(samo pri hibridnih vozilih)

oprema

techno (evolution+)*

E-Tech engineered (techno+)*

serijska oprema techno (dodatno na opremo evolution)

serijska oprema E-Tech engineered (dodatno na opremo techno)

varnost in pomoč pri vožnji
• Sistem za pomoč
pri parkiranju zadaj
• Kamera za vzvratno vožnjo
udobje
• Avtomatska klimatska naprava
• Samodejna parkirna zavora s
funkcijo Auto Hold
• Samozatemnitveno
vzvratno ogledalo
• Sredinska konzola
z naslonom za roke
• LED osvetlitev v kabini
spredaj in zadaj
• Oblazinjenje v kombinaciji
imitacije črnega usnja in temno
sivega blaga

dizajn
• Kartica Renault za prostoročno
odklepanje in zagon vozila
• 43-centimetrska (16") platišča iz
lahke litine Philia
• Notranjost v črni barvi
• Sovoznikov sedež nastavljiv
po višini
• Armaturna plošča in obloge na
vratih iz mehkih materialov
• Antena "Shark"

Fotografije vključujejo tudi opcije, ki so na voljo z doplačilom.
Android Auto™ je blagovna znamka družbe Google Inc.
Apple CarPlay™ je blagovna znamka družbe Apple Inc.

multimedija
• Sistem Multi-Sense®
• Barvni 18-centimetrski (7")
informacijski zaslon z merilniki

udobje
• LED osvetlitev v kabini spredaj
in zadaj
• Volanski obroč in ročica
menjalnika v usnju
• Armaturna plošča in obloge na
vratih iz mehkih materialov
• Samozatemnitveno vzvratno
ogledalo brez obrobe

dizajn
• Oblazinjenje E-Tech engineered
• Platišča iz lahke litine 43 cm
(17") Magny-Cours (posebna
barva)
• Dizajn zunanjosti e-tech
engineered
• ABC stebrički na zunanji strani
v sijaj črni barvi
• Kromirana izpušna cev
• Zunanji ogledali, del zadnjega
odbijača ter del stranske letvice
v sivi barvi
• Dizajn notranjosti E-Tech
engineered
• Aluminijasta pedala
• Dodatki v notranjosti v zlati
barvi
• Elementi na armaturni plošči in
na vratih v izgledu karbona
• FULL LED sprednje luči

multimedija
• Multimedijski sistem EASY LINK
z 23 cm (9,3") zaslonom na dotik,
navigacijo, MP3, Bluetooth,
AUX, USB, DAB in funkcijo
povezljivosti z aplikacijama
Android Auto™ in Apple
CarPlay™
• Barvni 24 cm (10") informacijski
zaslon z merilniki
• Brezžično polnjenje mobilnega
telefona

oblazinjenje

okrasni pokrovi in platišča

oblazinjenje v črno sivi barvni
kombinaciji Authentic

oblazinjenje v črni barvi Equilibre

okrasni pokrovi platišč 38 cm (15")
v srebrni barvi Iremia

okrasni pokrovi platišč 38 cm (15")
v dvobarvni kombinaciji Kala

oblazinjenje v črni barvi Evolution

oblazinjenje v kombinaciji črnega usnja
in temno sivega blaga Techno

platišča iz lahke litine 41 cm (16") Ediris

platišča iz lahke litine 43 cm (16") Philia

izbor barv

Ledeniško bela

Siva Platine*

Črna Etoile*

Siva Schiste*

Oranžna Valencia**

Modra Iron**

Slike so simbolične.
*Kovinska barva.
**Posebna kovinska barva.

Rdeča Flamme**

dodatna oprema
1. Nosilec za kolesa Coach.
Za vikend vzemite s seboj
gorska kolesa, ki jih lahko
naložite na sklopljiv in
kompakten nosilec za
kolesa za preprosto
uporabo na zložljivi vlečni
kljuki.

2. Komplet delno električne
zložljive vlečne kljuke s
13-polno vtičnico.
Z Renaultovim delno
električnim sistemom vlečne
kljuke je vleka prikolice
povsem preprosto opravilo.
Sistem v trenutku pripravite
za uporabo z upravljalnim
gumbom v prtljažnem
prostoru. Ko zložite vlečno
kljuko, ta ni opazna in ohrani
se oblika vašega vozila.

1

3

3. Prilagodljiva zaščita
prtljažnika.
Je protizdrsna in
nepremočljiva, zato je
nepogrešljiva za zaščito
prtljažnika vašega vozila in
prevoz velikih in umazanih
predmetov.

4. Osvetlitev podvozja za
dobrodošlico.
Nikoli več ne iščite vozila
na slabo osvetljenem
parkirišču! Clio se
samodejno osvetli, ko se
mu približate ali pritisnete
gumb na daljinskem
upravljalniku.
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5. Naslon za roko.
Zagotavlja večje udobje
med vožnjo in ponuja
dodatno odlagalno mesto.

dimenzije in prostornina

991

1 979

942

1 440
165

830

637

2 583
4 050

1 372

1 798*

1 370

1 464
1 988

Bencin Dizel
Prostornina prtljažnika – po standardu VDA (litri)
Prostornina prtljažnika
Največja prostornina prtljažnika s preklopljeno klopjo
dimenzije v mm. * preklopljena zunanja vzvratna ogledala

391

LPG E-Tech

366
318
1 069

300

Renault skrbniške storitve

Vedno smo na vaši strani, da vam olajšamo življenje
in vam prihranimo čas pri vzdrževanju vašega
Renaulta: spletne ponudbe in sestanki, paketi,
vzdrževalne pogodbe, zavarovanja in pomoč,
prilagojen program MY Renault ... izkoristite naše
preproste in hitre rešitve, ki so prilagojene vašim
potrebam.
tvoji prvi koraki
Vse informacije, ki jih potrebujete, lahko najdete:
- na naših spletnih straneh: ponudbe izdelkov/
storitev/financiranje, termini za testne vožnje itd.
- pri naši prodajni mreži: spoznajte naše prodajne in
tehnične time.
Renault skrbniške storitve, 100% kritje
Zaščitite se pred nepričakovanim z našimi
razširjenimi garancijami, asistenco Renault in
zavarovalno politiko, ki so vam vedno na voljo.
Moj Renault, vsakodnevni partner
Izkoristite prednosti prilagojenega spletnega
računa, zlasti za nasvete, ponudbe, ekskluzivne
ugodnosti, opomnike za vzdrževalne programe,
prihajajoče sestanke itd.
Renault servis, brezskrbno vzdrževanje
Naši paketi s fiksno ceno vzdrževalnih pogodb
Renault Care vam ponujajo prednosti paketa
all-inclusive po meri.
dodatki, Renault po vaši meri
Naša ponudba dodatne opreme vsebuje vse, kar
potrebujete, da bo vaše vozilo še bolj privlačno,
praktično, udobno in prilagojeno.

konfigurirajte svoj novi Renault Clio na strani www.renault.si
Poraba pri mešanem ciklu: 4,1 – 7,8 l/100 km. Emisije CO2: 93 - 137 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0023 – 0,0277. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega
izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času.
Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih
omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način,
v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
Slike v brošuri so simbolične in informativne. Vsi podatki in informacije, omenjeni na spletni strani in v dokumentih, so začasni in se lahko spremenijo, prav tako si v tekstovnem delu pridružujemo pravico do napak.
Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, morda niso na voljo. V trenutnih razmerah je dobavljivost posameznih elementov opreme, ki zaradi globalnega
pomanjkanja polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati v naprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.
Avtorji fotografij: A. Bernie, U. Heckmann, Dingo, Additive, ©Renault Marketing 3D, RCD, Pagécran-Commerce
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