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riadenia

rozhodne
príťažlivý dizajn

Nemožno poprieť, že Clio so svojimi plynulými kontúrami, dynamickým
profilom a tvarovanými bokmi má štýl. Kombinuje moderný a robustný
vzhľad: charakteristické svetlá s prvkami v tvare C, všetky svetlá
s technológiou LED, chrómované prvky, integrované kľučky zadných
dverí, oranžový metalický lak valencia.

1. anatomicky tvarované predné sedadlá

prostredie interiéru
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Vo vnútri Clio ponúka vysoko kvalitné materiály a povrchové úpravy.
Technicky vysoko prepracovaný kokpit orientovaný na vodiča
a anatomicky tvarované sedadlá ponúkajú bezkonkurenčný zážitok
z jazdy. Systém multi-sense ponúka výber z 3 jazdných režimov
a 8 farieb svetelného prostredia.

1. 10" digitálny prístrojový štít,
9,3" obrazovka Easy Link

stelesnenie
športového ducha
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V prípade verzie R.S. Line sa Clio odlišuje od konkurencie svojim
charakteristickým športovým vzhľadom. Vonkajší vzhľad udáva
tón: predný športový nárazník s lištou F1 a spodnou mriežkou,
17" kolesá z ľahkých zliatin Magny-Cours s diamantovým efektom,
zadný nárazník s difúzorom a chrómovaná koncovka výfuku. Vo
vnútri Clio potvrdzuje športový charakter vďaka dekorom s textúrou
karbónu a výrazným červeným prešívaním. Ďalej zaujmú športové
sedadlá s výrazným bočným vedením, športový volant potiahnutý
perforovanou kožou, hliníkové pedále a výduchy klimatizácie
zvýraznené červenou linkou.

1. tok energie
2. digitálny prístrojový štít s informáciami
o jazde

jednoznačne hybrid
Samonabíjacie hybridné hnacie ústrojenstvo E-Tech má optimalizovaný
výkon a zároveň je účinnejšie z hľadiska spotreby paliva a emisií
CO2 . Tieto zdokonalenia sú prínosom pre vás ako používateľa vozidla
aj pre životné prostredie. Hybridné vozidlo Clio E-Tech so svojim
samonabíjacím hybridným motorom vám ponúka bezprecedentné
potešenie z jazdy. Kombinuje zrýchlenie, odozvu a nízku spotrebu paliva
hybridnej technológie E-Tech (benzín + elektrina) so všestrannosťou
a pohodlím modelu Clio. V meste je pohon predných kolies až 80 %
času elektrický, čo zaisťuje nízku spotrebu paliva a tichú jazdu. Na ceste
prináša vďaka výkonu 145 koní istotu prudkého zrýchlenia a potešenie
z okamžitej odozvy bez akýchkoľvek obmedzení, ak ide o dojazd alebo
nabíjanie.
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1. 3D rozhranie navigácie
s vyhľadávaním adries
prostredníctvom služby Google
2. viacobrazovkové rozhranie:
navigácia, hudba, telefón
3. hlavné menu umožňujúce prístup
k navigácii, rádiu, hudbe, telefónu,
aplikáciám atď.
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Intuitívne rozhranie
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V interiéri nájdete na stredovej konzole 9,3" vertikálnu dotykovú obrazovku
s vysokým rozlíšením. Tento multimediálny systém umožňuje prístup
k pripojeným navigačným službám (s európskymi mapami) a umožňuje
vám ovládať všetky funkcie vášho vozidla Clio, ako sú asistenčné systémy
riadenia a technológie multi-sense. Prostredníctvom 10" prístrojového štítu
si užijete veľkú zobrazovaciu plochu.
Google je značka spoločnosti Google LLC
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1. aplikácia My Renault
2. indukčná nabíjačka
3. zrkadlenie smartfónu kompatibilné
s Android Auto™ a Apple CarPlay™
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zostaňte v spojení
Prostredníctvom aplikácie My Renault pre smartfóny môžete
lokalizovať svoje vozidlo a nájsť k nemu cestu späť. Keď budete
na palube, systém Easy Link, kompatibilný s Android Auto™
alebo Apple CarPlay™, vám v priebehu okamihu umožní prístup
k všetkému multimediálnemu obsahu. Konektivita 4G poskytuje
prístup k aktualizáciám systému a máp a tiež k vyhľadávaniu adries
prostredníctvom služby Google. A konečne môžete svoj smartfón
jednoducho nabiť indukčnou nabíjačkou*.
Android Auto™ je obchodná značka spoločnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
Google je značka spoločnosti Google LLC.
* voliteľné v závislosti od verzie
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tempomat/obmedzovač rýchlosti
Regulujte svoju rýchlosť počas jazdy pomocou tlačidiel na
volante a nastavte maximálnu rýchlosť tak, aby ste dodržiavali
pravidlá cestnej premávky a predchádzali priestupkom.

rozpoznávanie dopravných značiek s upozornením
na prekročenie rýchlosti
Tento systém vás informuje o rýchlostných limitoch
prostredníctvom prístrojovej dosky a upozorní vás na
prekročenie rýchlostného limitu prostredníctvom kamery
umiestnenej v hornej časti čelného okna.

rear cross traffic alert
Opusťte svoje parkovacie miesto pohodlnejšie. Snímače
nainštalované vo vašom vozidle signalizujú približujúce sa
vozidlo, ktoré ste si možno nevšimli.

aktívne núdzové brzdenie s detekciou cyklistov

aktívne núdzové brzdenie s detekciou chodcov

Tento systém deteguje cyklistov na boku alebo vpredu
a potom zastaví vozidlo v prípade nebezpečia. Nebezpečné
zrážky s cyklistami sú pre Clio už minulosťou.

Tento systém deteguje chodcov na boku alebo vpredu a potom
zastaví vozidlo v prípade nebezpečia. Jazda v meste cez deň
alebo v noci nebola nikdy taká bezpečná.

systém aktívneho núdzového brzdenia s detekciou
vozidiel

automatické prepínanie diaľkových svetiel

systém sledovania mŕtveho uhla

kamerový systém 360°

Tento systém využíva kameru umiestnenú v hornej časti
čelného okna. Kamera analyzuje svetelné toky v závislosti od
svetelných a dopravných podmienok.

Tento systém je aktívny pri rýchlosti nad 15 km/h a pomocou
výstražných kontroliek vás upozorní na prítomnosť vozidiel,
ktoré nie sú vidieť vo vašom zornom poli.

Bez námahy manévrujte s vozidlom pomocou 4 palubných
kamier, ktoré zhotovujú snímky s cieľom rekonštrukcie
zobrazenia bezprostredného okolia vozidla.

Tento systém deteguje vozidlá na boku alebo vpredu
a potom zastaví vozidlo v prípade nebezpečia. Vďaka tomuto
asistenčnému systému môžete povedať zbohom škode
spôsobenej nedobrzdením.

15 asistenčných
systémov riadenia

Model Renault Clio je vybavený pätnástimi inovatívnymi
asistenčnými systémami riadenia. Preverené a dôveryhodné,
zaisťujúce bezpečnú jazdu.

safe distance warning system

Easy Park Assist

výstraha v prípade opustenia jazdného pruhu

Radar v prednej časti vozidla vypočítava bezpečnú
vzdialenosť medzi vami a vozidlom vpredu. Ak hrozí zrážka,
systém aktivuje zvukovú a vizuálnu výstrahu.

Tento systém uľahčuje parkovanie. Vaše vozidlo zvládne
vyhľadanie parkovacieho miesta a riadenie. Vy sa staráte len
o rýchlosť.

Tento systém sleduje jazdnú trajektóriu a včas upozorní na
nechcené opustenie jazdného pruhu bez použitia smeroviek.

adaptívny tempomat

Easy Pilot

systém korekcie jazdnej dráhy

Tento systém vám pomôže pri jazde udržiavať bezpečnú
vzdialenosť medzi vami a vozidlom vpredu. Spomaľuje vozidlo,
keď je odstup príliš malý, a naopak zrýchli, keď je cesta opäť
voľná.

Prispôsobuje ovládanie vášho vozidla podľa okolitej premávky.
Tento systém je aktívny medzi 0 km/h a 170 km/h, reguluje
vašu rýchlosť, udržuje bezpečnú vzdialenosť od vozidla
vpredu a pomáha vám zostať vo vašom jazdnom pruhu. Keď
sa premávka spomalí, vozidlo sa automaticky zastaví a znova
rozbehne, čím zaisťuje väčšie pohodlie a pokoj.

Pri rýchlosti medzi 70 km/h a 160 km/h systém vykonáva
korekcie na volante, aby sa vozidlo vrátilo späť do jazdného
pruhu, ak prejdete plnú alebo prerušovanú čiaru bez aktivácie
ukazovateľov smeru.

farby laku karosérie

biela glacier*

sivá platine**

čierna etoilé**

sivá titanium**

oranžová valencia***

modrá iron***

* nemetalický lak
** metalický lak
*** špeciálny metalický lak

červená flamme***

Equilibre*
štandard
bezpečnosť
• predné, bočné a hlavové
airbagy
• predné svetlomety full LED
• systém upozornenia pred
opustením jazdného pruhu
s aktívnou korekciou jazdnej
dráhy
• ABS s elektronickým
rozdeľovačom brzdnej sily
a asistenčným systémom bŕzd
• elektronický stabilizačný
systém ESC s protipreklzovým
systémom ASR a kontrolou
nedotáčavosti CSV
• asistent rozjazdu do kopca

komfort
• manuálna klimatizácia
• sedadlo vodiča manuálne
nastaviteľné v 4 smeroch
• vonkajšie spätné zrkadlá
elektricky nastaviteľné
a vyhrievané, manuálne
sklopné

* na fotografiách je vyobrazená príplatková výbava
Android Auto™ je obchodná značka spoločnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.

vonkajší vzhľad
• chrómovaná maska chladiča
• kľučky predných dverí vo farbe
karosérie
• vonkajšie spätné zrkadlá
čierne, lesklé

vnútorný vzhľad
• tmavý interiér, svetlý strop
• látkové čalúnenie 3D Mountain,
tmavé
• chrómované ozdobné prvky
na volante, palubnej doske
a ventilačných otvoroch

multimédiá
• prístrojový štít s analógovými
prístrojmi a 4,2" farebným
multifunkčným displejom
• multimediálny systém Easy
Link, displej 7" (hudobný systém
Arkamys, Bluetooth s funkciou
audiostreamingu, 2 vstupy
USB, podporuje Apple CarPlay/
Android Auto, ovládanie rádia
pod volantom)

Techno (Equilibre+)*
štandard
komfort
• elektrické ovládanie všetkých
okien s impulzným ovládaním
• predná lakťová opierka
s úložným priestorom
• hands-free karta Renault
na bezkľúčové odomykanie
a štartovanie

vonkajší vzhľad
• chrómovaný povrch obloženia
bočných okien
• svetlá na denné svietenie LED
s charakteristickým vzhľadom
v tvare C
• zadné svetlá LED
s charakteristickým vzhľadom
v tvare C
• 16" dizajnové kolesá z ľahkej
zliatiny
• vonkajší chrómovaný paket:
chrómované lišty na predných
vzduchových deflektoroch,
chrómované a čierne spodné
ochrany dverí a zadný panel

* na fotografiách je vyobrazená príplatková výbava
Android Auto™ je obchodná značka spoločnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.

vnútorný vzhľad
• mäkčená vrchná časť palubnej
dosky
• zvýšená plávajúca konzola,
pokrytá mäkčeným materiálom
• Intens čalúnenie Techno,
čierna a antracitová tkanina
s prúžkami
• volant potiahnutý syntetickou
prešívanou kožou

multimédiá
• 7" multimediálny systém Easy
Link kompatibilný s Android
Auto™ a Apple CarPlay™
• navigačný systém

Renault easy drive:
jednoduchšie riadenie
• zadné parkovacie senzory
• automatické prepínanie
diaľkových svetiel
• svetlomety full LED Pure Vision
so svetelným podpisom v tvare
písmena „C“
• zadná parkovacia kamera

R.S. Line (Techno+)*
štandard
vonkajší vzhľad
• športový nárazník
s integrovanou lištou F1
• bočné lišty vo farbe gun metal
• zadný difúzor vo farbe gun
metal
• zatmavené zadné sklá
• dekoratívny prvok na prednom
blatníku s nápisom R.S. Line
• zadný difúzor
• disky kolies z ľahkých zliatin
17", dizajn Magny-Cours, sivé
s diamantovým efektom

*

vnútorný vzhľad
• športové sedadlá R.S. Line
s prvkami z umelej kože
a červeným prešívaním
• hliníkové športové pedále
• dekory so štruktúrou karbónu
(stredný pás na palubnej doske,
výplne dverí)
• volant potiahnutý perforovanou
kožou s logom R.S. Line
• červené prvky na ventilačných
otvoroch

na fotografiách je vyobrazená príplatková výbava.

multimédiá
• digitálny prístrojový štít 10"
• multimediálny a navigačný
systém Easy Link, displej
9,3" (navigačný systém
s dynamickým plánovaním
trasy podľa aktuálnej dopravnej
situácie, vyhľadávanie bodov
záujmu cez Google Places, 3D
zobrazenie budov vo veľkých
sídlach, hudobný systém
Arkamys, 6 reproduktorov,
Bluetooth s funkciou
audiostreamingu, 2 vstupy
USB, podporuje Apple CarPlay/
Android Auto, ovládanie rádia
pod volantom, online služby)

komfort
• indukčná nabíjačka pre
smartphone
• predné, zadné parkovacie
senzory, zadná parkovacia
kamera
• svetlomety full LED Pure Vision
Performance so svetelným
podpisom v tvare písmena „C“
• bezrámčekové
elektrochromatické vnútorné
spätné zrkadlo

čalúnenie

látkové čalúnenie 3D Mountain,
tmavé (Equlibre)

kombinácia látkového čalúnenia
s umelou kožou, sivé/tmavé (Techno)

* všetky sedadlá uvedené v tomto dokumente ako kožené sa skladajú z pravej kože a poťahovanej tkaniny.

látkové čalúnenie s prvkami z umelej
kože a červeným prešívaním (R.S. Line)

kožené čalúnenie R.S. Line, koža Riviera,
tmavé s červeným a svetlo sivým
prešívaním (na prianie pre R.S. Line)

disky kolies

oceľové disky kolies 15", okrasné kryty
kolies Kala (Equilibre)

disky kolies z ľahkých zliatin 16", dizajn
Philia, čierne s diamantovým efektom
(Techno, na prianie pre Equilibre)

disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn
Viva Stella, čierne s diamantovým
efektom (na prianie pre Techno)

disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn
Magny-Cours, sivé s diamantovým
efektom (R.S. Line)

príslušenstvo

1. nosič bicyklov Coach na ťažné
zariadenie – 2 bicykle.
Keď sa vyčasí, zbaľte bicykle
a vyrazte niekam na výlet. Vďaka
nášmu príslušenstvu je preprava
vecí maximálne jednoduchá.
Originálny nosič bicyklov Renault
rýchlo upevníte na ťažné zariadenie
a môžete hneď jednoducho naložiť
bicykle, pričom kufor zostane stále
prístupný.
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2. elektricky ovládané výklopné
ťažné zariadenie.
Poloelektrický systém ťažného
zariadenia Renault vám umožňuje
jednoduché ťahanie. Vyklopíte ho
okamžite pomocou ovládacieho
prvku umiestneného v batožinovom
priestore. Po sklopení nie je vidieť,
takže vzhľad vášho vozidla je
ochránený.

3. ochrana batožinového priestoru
EasyFlex.
Tento protišmykový a vodoodolný
systém je nevyhnutný na ochranu
batožinového priestoru vášho
vozidla a prevážanie objemných
alebo špinavých predmetov.

4. vnútorné osvetlené kryty predných
prahov dverí s nápisom Clio.
Dajte voľnosť svojim emóciám
a upravte si nové Clio vo vlastnom
štýle. Oslňte exkluzívnym LED
osvetlením prahov, ktoré pri
nastupovaní do vozidla zvýraznia
dojem technologicky špičkového
priestoru a zároveň ochránia
povrch prahov pred drobnými
škrabancami. Nekompatibilné
s verziou R.S. Line.
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5. predná lakťová opierka.
Predná lakťová opierka znižuje
únavu rúk pri riadení a poskytuje
vám ďalší úložný priestor.
Nekompatibilná v prípade, ak
je vozidlo už vybavené vysokou
stredovou konzolou s lakťovou
opierkou a úložnými priestormi.

rozmery a objemy

1 979
991

942
1 440
165

830

2 583

637

4 050

1 372

1 798*

1 370

1 464
1 988

objem batožinového priestoru – (litre)
objem batožinového priestoru
maximálny objem batožinového priestoru
(sklopené operadlá zadných sedadiel)
rozmery v (mm). * sklopené vonkajšie spätné zrkadlá

benzín

E-Tech

391

299
1 069

RENAULT CARE SERVICE
dlhý život pre vaše vozidlo

Servisné služby Renault Care Service ponúkajú
jednoduché a rýchle riešenia šité na mieru potrebám
vášho vozidla i rozpočtu.
Objavte servisné služby Renault Care Service!
Ušetríte čas i náklady na údržbu vášho vozidla. Iba
odborníci v autorizovanom servise Renault poznajú
vaše vozidlo dokonale.
Online servisné služby
Vážime si váš čas. Naša nová služba vám teraz
prináša inovatívne riešenie v podobe platformy
R-shopu. Tu si môžete v niekoľkých jednoduchých
krokoch vybrať servisné služby či produkty, zistiť
náklady a rezervovať si online návštevu v servise
v čase, ktorý vám vyhovuje.
Transparentná cenová ponuka.
Chcete poznať vopred konečnú cenu za vybranú
službu, než si ju zarezervujete online? Cena, ktorú
vidíte, je tá, ktorú zaplatíte. Pozrite sa na našu
transparentnú cenovú ponuku v R-shope.
Prispôsobte si svoje vozidlo Renault
Naša ponuka príslušenstva obsahuje všetko
čo potrebujete, aby vaše vozidlo získalo viac
na charaktere. Vaša jazda bude praktickejšia
a pohodlnejšia.
My Renault, každodenný partner
Užite si výhody personalizovaného webového účtu.
V aplikácii získate rady, ponuky, výhody vrátane
pripomenutia programu údržby.

ikona Clio

30 rokov úspechu
S rekordným počtom 15 miliónov predaných modelov v rozmedzí 30 rokov má
Clio všetky predpoklady byť ťažkou váhou. Keď bolo v júnu 1990 nové mestské
vozidlo Renault predstavené, malo pred sebou neľahkú úlohu – nahradiť model
SuperCinq, nástupcu legendárneho modelu Renault 5. Model Clio – ktorého názov
je odvodený od mena gréckej múzy Kleio („slávny“) – opustil ako prvý konvenciu
číselných názvov vozidiel. Našťastie si nový sedan rýchlo našiel svoje miesto
a o rok neskôr, v roku 1991, bol zvolený autom roku.
Model Clio sa zásadne odlišoval od svojho predchodcu tým, že ponúkal prvky,
ktoré boli vo vozidlách svojej kategórie nové, vrátane ABS, klimatizácie,
posilňovača riadenia, automatickej prevodovky, vyhrievaných vonkajších
spätných zrkadiel a alarmu, to všetko vo vyváženom celku. Najprv bol uvedený na
trh v 5-dverovej verzii, čoskoro bola dostupná tiež 3-dverová verzia, následne bolo
v ponuke niekoľko limitovaných edícií (Chipie, NRJ, Aïda, Fidji, BeBop atď.).

Model Clio bol k dispozícii tiež v luxusnej verzii (Baccara) a športovej verzii (16S
a najmä úchvatná verzia Clio Williams, ktorá bola uvedená na trh v súvislosti
s oslavami úspechu tímu Williams F1, ktorému motory dodávala spoločnosť
Renault). Dvojlitrový motor s výkonom 147 k, ktorým bola táto verzia vybavená, jej
umožňoval dosiahnutie rýchlosti 215 km/h, čo je ďalší rekord, pretože žiadne iné
„malé“ auto nikdy nemalo taký silný motor!
V priebehu rokov prešiel model Clio dvomi postupnými modernizáciami, v roku
1994 (Clio I Phase 2) a v roku 1996 (Clio I Phase 3). Model Clio II bol uvedený na trh
v roku 1998, nasledoval ho model Clio III v roku 2005, Clio IV v roku 2012 a nakoniec
Clio V v roku 2019. Modely sa vyvíjajú a rastú, ale duch zostáva, pre veľké potešenie
jeho priaznivcov… Ako hovorí jeden zo sloganov, stále „dáva životu zabrať“!

→ európske vozidlo roku 1991
→ keď bol model Clio I na trhu
v rokoch 1991 až 1997, stal sa
najpredávanejším vozidlom vo
Francúzsku

svoj Renault Clio si môžete nakonfigurovať na www.renault.sk
Zaisteniu presnosti a aktuálnosti tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. Tento dokument bol vytvorený na základe predprodukčných modelov a prototypov. V súlade so svojimi zásadami
neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosť Renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť popísané a uvedené špecifikácie vozidla a príslušenstva. Všetky také úpravy sú predajcom Renault oznamované
v najkratšom možnom čase. V závislosti od krajiny predaja sa môžu niektoré verzie líšiť a určité vybavenie nemusí byť dostupné (štandardne, na prianie alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie vám poskytne
najbližší predajca. Z technických dôvodov sa farby vytlačené v tomto dokumente môžu mierne líšiť od farieb skutočného laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie v akomkoľvek formáte
a akýmkoľvek spôsobom celej alebo len časti tejto publikácie je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault.
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Publicis – autorské práva k fotografiám:
– vytlačené v EÚ – február 2022.
Renault s. a. s., a société par actions simplifiée (francúzska zjednodušená akciová spoločnosť) s kapitálom 533 941 113,00 €/13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – zapísaná do obchodného registra
v Nanterre pod č. B 780 129 987/tel.: 0806 00 20 20.
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