RENAULT
CLIO

zapeljivost na
vsakem koraku
Čutne linije, dinamičen profil, izklesani boki
in razpoznaven videz … CLIO vas bo že ob
prvem srečanju zapeljal s svojim živahnim in
očarljivim slogom. Vozilo združuje sodobnost
in trpežnost, ki ju izpopolnjuje prefinjena
končna obdelava: svetlobni podpis v obliki
črke “C”, povsem LED luči, skrbno vgrajeni
kromirani okrasni elementi, kljuka vrat, ki se
skriva v stebričku ob oknu in nova oranžna
kovinska barva Valencia.

izpopolnjen
pametni potniški
prostor
V notranjosti šteje vsaka podrobnost.
CLIO je doživel popolno preobrazbo ter
ponuja kakovostne materiale in končno
obdelavo. Visokotehnološki potniški prostor,
ki v središče postavlja voznika, objemajoči
sedeži in sistem MULTI-SENSE za prilagoditev
ambientne osvetlitve zagotavljajo povsem
novo doživetje vožnje, ki vam bo prebudila
vse čute. Bodite korak pred drugimi in za
volanom CLIA odkrijte prihodnost: velik
24 cm (9,3") multimedijski zaslon na dotik,
prilagodljiv voznikov zaslon* in električna
parkirna zavora!
Slika je simbolna.
* Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v
besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

užitek v vožnji in
udobje v vozilu
CLIO ponuja širok izbor motorjev. Novi
motor TCe 140 CLIU zagotavlja vrhunsko
zmogljivost ob zmerni porabi goriva.
Dinamično podvozje in natančen neposredni
krmilni mehanizem pa poskrbita, da vožnja
ne bo nikoli več dolgočasna!
Voznik ne bo edini s širokim nasmehom na
obrazu, saj smo posebno pozornost posvetili
učinkovitemu vzmetenju in zvočni izolaciji, da
bo udobno vsem v vozilu.
Slika je simbolna.
* Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v
besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

Renault CLIO R.S.
Line: izstopajte s
športnim videzom!
CLIO R.S. Line je prepoznaven po svojem
športnem videzu, ki se navdihuje v
značilnostih vozil Renault Sport. Zunanjost
narekuje ton: športen prednji odbijač z
letvijo po vzoru F1, ki je značilna za modele
R.S., in spodnja rešetka v obliki satja, prednja
rešetka, okrašena z vložkom v svetleči črni
barvi, 43 cm (17’’) platišča z diamantnim
leskom Magny-Cours, ščitnik zadnjega
odbijača z zračnim razpršilnikom in kromiran
ovalen izhod izpušne cevi. Edinstvena
osebnost se podpisuje z logotipom R.S. na
prednjih blatnikih in vratih prtljažnika.
Potniški prostor le še utrdi športen značaj z
vložki v vzorcu ogljikovih vlaken, poudarjenimi
z rdečimi okrasnimi prešivi: športni sedeži
z ojačano bočno oporo, športni volan v
odtisnjenem usnju* z dvema logotipoma,
aluminijasti pedali, armaturna plošča in
varnostni pasovi, okrašeni z rdečo črto.
Obloga strehe v črni barvi in visokotehnološki
potniški prostor, katerega središče je voznik,
zaokrožita izrazito športen in tehnološki
značaj. Strast se izraža v podrobnostih.
* Usnje živalskega izvora.

svoboda v
povezanosti!
Središče potniškega prostora je sistem
EASY LINK z največjim zaslonom v razredu,
ki je poleg tega tudi popolnoma prilagodljiv.
Multimedijski sistem izbora Renault EASY
CONNECT lahko uporabljate, še preden se
usedete v vozilo. Z aplikacijo za pametne
telefone MY Renault določite geolokacijo
svojega avtomobila in ji nato pustite, da vas
vodi do njega.
V vozilu vam sistem EASY LINK, združljiv
z aplikacijama Android Auto™ in Apple
CarPlay™, omogoča hiter dostop do vseh
multimedijskih vsebin. Vgrajeni navigacijski
sistem ponuja paleto informacij v realnem
času: gostota prometa, nevarnosti ali
lokacije bencinskih črpalk na poti.
Preprost in učinkovit kot Google Maps:
Googlov iskalnik naslovov! Za iskanje cilja ne
potrebujete točnega naslova, temveč zgolj
dve ali tri ključne besede.
Funkcija Auto-Update zagotavlja samodejno
posodabljanje sistema in zemljevidov TomTom.
Z enoto za brezžično polnjenje pametnega
telefona pa boste vedno povezani brez
najmanjšega napora*.
Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.
Slika je simbolna.
* Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v
besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

ima vse, kar ponuja
CLIO, in še hibridni
pogon
Vozilo se lahko pohvali z vsemi prednostmi
CLIA, prvaka v svojem razredu: prostorna
notranjost, velik in povezljiv digitalni
zaslon*, najučinkovitejši varnostni sistemi in
najsodobnejši sistemi za pomoč pri vožnji.
Odkrili pa boste tudi prednosti hibridne
tehnologije: takojšnjo odzivnost električnega
motorja v kombinaciji z avtomatskih
menjalnikom Multi-mode, ki ponuja hitro
pospeševanje in tekoče prestavljanje.
Uživate pa lahko tudi v različnih načinih
vožnje sistema MULTI-SENSE za prilagojeno
doživetje (MySense, Sport ali Eco).

Slika je simbolna.
* Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v
besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

CLIO E-TECH:
CLIO razkriva nov
hibridni pogon
Hibrid CLIO E-TECH vam s hibridnim
pogonskim sklopom s samodejnim
polnjenjem nudi neverjeten užitek v vožnji.
Združuje pospeške, odzivnost in varčnost
hibridne tehnologije E-TECH (motor z
notranjim izgorevanjem 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. CLIO E-TECH
vam s 103 kW (140 KM) med vožnjo zagotavlja
varno, a močno pospeševanje in užitek
ob takojšnji odzivnosti, ne da bi se pri tem
zmanjšala doseg ali napolnjenost!
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renault EASY DRIVE
Inovativne tehnologije, vgrajene v CLIO, vas spremljajo na vsakem koraku in
poskrbijo za bolj brezskrbno vožnjo.
1. Regulator in omejevalnik hitrosti
Nastavite potovalno ali največjo dovoljeno hitrost. Upravljalni gumbi na volanu vam
omogočajo hitro nastavljanje parametrov.
2. LED luči Renault Pure Vision
CLIO je opremljen z močnimi povsem LED žarometi Pure Vision in sistemom za
samodejno preklapljanje dolgih luči za boljšo vidljivost.

3. Prostoročno parkiranje
Vaš CLIO bo sam bočno parkiral, še preden boste trenili z očesom, saj ponuja sistem za
prostoročno parkiranje Easy Park Assist. Bočno, čelno, poševno parkiranje … CLIO je kos
vsemu!
4. 5. Kamera s pogledom 360°
CLIO je opremljen s štirimi kamerami, ki prikazujejo neposredno okolico vozila v pogledu
360°. Manevrirajte brez napora in zaščitite neustavljivo privlačno zunanjost CLIA!
6. Sistem za pomoč v prometu in pri vožnji na avtocesti
CLIO ponuja edinstveno inovacijo med vozili svojega razreda, saj ta sistem pomaga pri
ohranjanju položaja vozila znotraj voznega pasu in prilagaja hitrost vožnje z možnostjo
popolne zaustavitve glede na prometne razmere. Vožnja po avtocesti ali v gostem
prometu bo tako brezskrbnejša.
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vrhunska varnost
CLIO ponuja najsodobnejšo tehnologijo, ki zagotavlja najvišjo raven varnosti.
1. Samodejno zaviranje v sili
CLIU lahko zaupate. V vsakem trenutku namreč spremlja dogajanje na cesti in morebitne
nevarnosti. Nenadno zaviranje, pešec, ki prečka … Mestno vozilo vas na dogajanje opozori
in lahko celo samodejno zavira v sili.
2. Sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu
Najvarneje je morebitne nezgode preprečiti. Zato CLIO od izvedenke Life dalje ponuja
opozorilnik za nenamerno skrenitev z voznega pasu in sistem za aktivno pomoč pri
ohranjanju vozila na voznem pasu.

3. Prepoznavanje prometnih znakov
CLIO ima vgrajeno kamero, ki prepoznava prometne znake in vas tako z opozorilom na
instrumentni plošči obvešča o trenutnih omejitvah hitrosti.
4. Opozorilnik pred vozili v mrtvem kotu
CLIO zazna vsako vozilo, ki je v vašem mrtvem kotu ali se mu približuje, in vas opozori s
svetlobnim signalom na zunanjih vzvratnih ogledalih.

izbor barv

Biserno Bela

Siva Platine*

Črna Étoilé*

Siva Titanium*

Siva Urban

Modra Iron*

Oranžna Valencia*

Modra Celadon*

Rdeča Flamme*

Ledeniško bela*

* Kovinska barva.
Slike so simbolne.

ustvarjalna delavnica

Slika je simbolna.

Life
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 ohranjanja 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

Udobje
• 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

Dizajn
• Full LED sprednje luči
• LED dnevne luči
• LED zadnji žarometi
• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• Vratne kljuke v barvi karoserije
• 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
• Predpriprava za radio (4 zvočniki)
• Barvni, 10-centimetrski (4") informacijski zaslon med merilniki
Dodatki
• Kit za popravilo pnevmatik

ustvarjalna delavnica

Slika je simbolna.

Limited (Life +)
Varnost in pomoč pri vožnji
• Funkcija načina vožnje ECO (ni na voljo za motor SCe 65)
• Avtomatski menjalnik (samo pri hibridnih vozilih)
Udobje
• Ročna klimatska naprava
• Voznikov sedež nastavljiv po višini
• Volanski obroč in ročica menjalnika iz umetnega usnja

Dizajn
• Oblazinjenje v črno/sivi kombinaciji Limited
• Zunanja ogledala v črni barvi
• Paket LOOK - Krom z letvico na zadnjem odbijaču v sijaj črni barvi
• 41-centimetrska (16") platišča iz lahke litine Limited

Multimedija
• Radio R&GO s funkcijami MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB
• Barvni, 18-centimetrski (7") informacijski zaslon z merilniki
(samo pri hibridnih vozilih)

Slika je simbolna.

Intens (Limited +)
Udobje
• Avtomatska klimatska naprava
• Električno nastavljiva, ogrevana in poklopljiva stranska
ogledala z osvetlitvijo
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila
• Impulzni pomik stekel zadaj
• LED osvetlitev v kabini spredaj
• Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - osvetljena
• Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj

Dizajn
• LED dnevne luči C-shape
• 41-centimetrska (16") platišča iz lahke litine Philia
• Oblazinjenje v kombinaciji imitacije črnega usnja in
temno sivega blaga
• Kromirana obroba stranskih stekel
• Zunanja ogledala v barvi karoserije

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™

Android Auto™ je blagovna znamka družbe Google Inc.
Apple CarPlay™ je blagovna znamka družbe Apple Inc.

ustvarjalna delavnica

Slika je simbolna.

I Feel Slovenia (Intens +)
Varnost in pomoč pri vožnji
• Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
• Kamera 360°
• Samodejni vklop/izklop dolgih luči
Udobje
• Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• Sredinska konzola z naslonom za roke
• LED osvetlitev v kabini spredaj in zadaj

Dizajn
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• 43-centimetrska (17") platišča iz
lahke litine Viva Stella
• Oblazinjenje v kombinaciji imitacije usnja in
blaga črne barve
• Notranjost v črni barvi
• Kromirana izpušna cev
• Paket LOOK ZUNANJOST - Sijaj črna
• Kromirana prednja maska
• LED meglenki spredaj
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Zunanja ogledala v črni barvi
• Armaturna plošča in obloge na vratih
iz mehkih materialov

Slika je simbolna.

R.S. Line (Intens +)
Udobje
• LED osvetlitev v kabini spredaj in zadaj
• Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju*
• Armaturna plošča in obloge na vratih iz
mehkih materialov
Dizajn
• Posebno oblazinjenje R.S. Line in športni sedeži
• 43-centimetrska (17") platišča iz lahke litine
R.S. Line Magny-Cours
• Oznake R.S. Line
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• ABC stebrički na zunanji strani v sijaj črni barvi

• Kromirana izpušna cev
• Posebna odbijača spredaj/zadaj R.S. Line
• Zunanji ogledali, del zadnjega odbijača ter del
stranske letvice v posebni sivi barvi R.S.
• Notranjost v črni barvi
• Aluminijasta pedala
• R.S. Line dekoracija na volanu
• Elementi na armaturni plošči in na vratih
v izgledu karbona
Multimedija
• Sistem Multi-Sense®

Multimedija
• Sistem Multi-Sense®
* Usnje živalskega izvora

prilagoditev notranjosti

Notranja personalizacija v rdeči barvi

Notranja personalizacija v oranžni barvi

Paket LOOK NOTRANJOST v sivi barvi
Slika je simbolna.

oblazinjenje

Oblazinjenje v kombinaciji črna/siva

Oblazinjenje v črno/sivi kombinaciji Limited

Oblazinjenje R.S. Line z rdečimi šivi

Oblazinjenje v usnju R.S. Line z rdečimi šivi

Oblazinjenje v kombinaciji imitacije črnega usnja
in temno sivega blaga

personalizacija zunanjosti

Paket
LOOK ZUNANJOST Oranžna

Prednja okrasna letvica v oranžni barvi

Paket
LOOK ZUNANJOST Sijaj črna

Kromirana prednja okrasna letvica

personalizacija zunanjosti

Sredinski znak v platišču v oranžni barvi

Del stranske letvice v oranžni barvi

Letvica na zadnjem odbijaču v oranžni barvi

Sredinski znak v platišču v črni barvi

Kromirani del stranske letvice

Kromirana letvica na zadnjem odbijaču

okrasni pokrovi in platišča

Okrasni pokrovi platišč
38 cm (15") Iremia

Platišča iz lahke litine
43 cm (17") R.S. Line Magny-Cours

Platišča iz lahke litine
41 cm (16") Philia

Platišča iz lahke litine
41 cm (16") Limited

dimenzije (mm)

* Preklopljena zunanja vzvratna ogledala

prostornina (l)
PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA
Prostornina prtljažnika (bencin/dizel)
Prostornina prtljažnika, preklopljena sedežna klop

Platišča iz lahke litine
43 cm (17") Viva Stella

Litri
391/366
1 069
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1. Osvetlitev podvozja za dobrodošlico. Nikoli več ne iščite
vozila na slabo osvetljenem parkirišču! CLIO se samodejno
osvetli, ko se mu približate ali pritisnete gumb daljinskega
upravljalnika.
2. Shark antena. CLIU podarite dodaten športen pridih z
anteno, ki se popolnoma prilega liniji vozila.
3. Prilagodljiva zaščita prtljažnika. Je protizdrsna in
nepremočljiva, zato je nepogrešljiva za zaščito prtljažnika
vašega vozila in prevoz velikih in umazanih predmetov.
4. Paket za zaščito karoserije. Učinkovito zaščitite karoserijo
CLIA pred manjšimi udarci, praskami ali ponavljajočim se
trenjem.
5. Naslon za roke. Zagotavlja večje udobje med vožnjo in
ponuja dodatno odlagalno mesto.

Za nova doživetja z vozilom Renault CLIO
obiščite spletno stran www.renault.si

Poraba pri mešanem ciklu: 4,3 - 7,8 l/100 km. Emisije CO2: 96- 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0023 - 0,0338. 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.
Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, trenutno niso na voljo. To velja med drugim za barvni 25-centimetrski (10”) informacijski zaslon z
merilniki in prikazom navigacije, brezžično polnjenje mobilnega telefona in povezljivost navigacije. V trenutnih razmerah je dobavljivost konkretnih elementov opreme, ki zaradi globalnega pomanjkanja
polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati vnaprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.
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.
Avtorji fotografij: A. Bernier, U. Heckmann, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce
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