RENAULT
CLIO

az alapvetések
széles
termékkínálat

online
kapcsolat

hibrid
motorizáció

15 féle vezetési
segédlet

határozottan
csábító stílus

Érzéki vonalvezetés, markáns és kifejező dizájn: a Clio élettel telibb, mint
valaha! A dinamikus forma már az első pillanatban rabul ejt. Kifinomultság
és erő ötvöződik benne, miközben minden apró részlete magával ragadó:
Full LED „Pure Vision” fényszórók, egyedi, C-alakú fényjegyek, igényesen
integrált króm díszítőelemek, fényezett ajtókilincsek és különleges
vérnarancs metálfényezés.

1. kényelmes első ülések

új élményekkel teli
utastér
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A Clio belső tere minőségi anyagokra és kialakításra építkezik.
Az új, csúcstechnológiás utastérben a vezetőt helyezték a középpontba,
így a kényelmes ülésekben ülve egyedi vezetési élményben lesz
része. A Multi-Sense® rendszer 3 vezetési módot és 8 különböző
hangulatvilágítást kínál.

1. 10,25”-os digitális műszeregység
9,3”-os Easy Link multimédia rendszer
Tolatókamera

a sport inspirálta
Az R.S. line verzió a Clio dinamikus vonalvezetését emeli ki, amelyet
a motorsport ihletett. Alapvetően a külső dizájnelemek határozzák
meg az autó sportos hangulatát: az egyedi kialakítású első lökhárító, a
Formula-1 világát idéző légterelő lamella és méhsejt mintázatú hűtőrács,
egyedi, 17”-os MAGNY COURS könnyűfém felnik, hátsó diffúzor és ovális
króm kipufogóvég. A lendületet a belső tér viszi tovább: határozott
oldaltartású sportülések, karbon hatású beltér vörös színű varrásokkal,
R.S. emblémával ellátott perforált bőr bevonatú sportkormány és
alumínium pedálok fokozzák az élményt.
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1. energiaáramlás
2. digitális műszeregység

határozottan hibrid
Az új, hibrid motorizációjával az Clio E-Tech full hybrid igazán egyedi
vezetési élményt kínál úgy, hogy az E-Tech full hybrid technológia
teljesítményét, reakcióképességét és gazdaságosságát kombinálja
a Clio vitathatatlan sokoldalúságával és kényelmével. Az E-Tech
full hybrid technológia segítségével a városi közlekedés során akár
80%-ban teljesen elektromos üzemmódban közlekedhet, ezzel rengeteg
üzemanyagot megtakarítva. Az autópályán sem érheti meglepetés,
hiszen a 145 LE összteljesítménynek köszönhetően a Clio E-Tech full
hybrid dinamikus gyorsulással és azonnali rugalmassággal garantálja a
biztonságos közlekedést.
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1. 3D navigációs környezet, Google
alapú címkereséssel
2. multimédia rendszer főképernyője:
navigáció, zene, telefon
3. a főmenü legfontosabb elemei:
navigáció, rádió, zene, telefon,
alkalmazások
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intuitív
felhasználói felület
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A műszerfalon található a nagy méretű 9,3”-os multimédia kijelző.
A rendszer olyan hasznos funkciókhoz biztosít hozzáférést, mint a
navigációs rendszer (európai térképekkel) és lehetőséget biztosít a Clio
összes funkciójának, vezetési segédletének és Multi-Sense® rendszerének
a beállítására. A Clio rendelkezik a kategória legnagyobb kijelzőivel,
beleértve a 10,25”-os digitális műszeregységet is.

1. My Renault alkalmazás
2. 9,3”-os Easy Link multimédia rendszer
navigációval
3. Android Auto™ és Apple CarPlay™ alkalmazások
megjelenítése a multimédia kijelzőn
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maradjon
kapcsolatban
A My Renault alkalmazás segítségével könnyedén megtalálhatja az
autóját, majd a telefonja el is vezeti hozzá. Beszállást követően az
Android Auto™-val és az Apple CarPlay™-jel kompatibilis Easy Link
rendszer egy szempillantás alatt biztosítja a hozzáférést okostelefonja
minden multimédiás tartalmához. A 4G kapcsolattal rendelkező fedélzeti
navigáció valós időben szolgáltat információkat és az úti célját is
könnyedén megtalálhatja, hiszen a Google alapú címkeresővel csupán
két-három kulcsszót kell beírnia.
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Android Auto™ (Google Inc.)
Apple CarPlay™ (Apple Inc.)
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15 vezetési segédlet

tempomat sebességszabályozó és -korlátozó

A Renault Clio jelenleg 15 féle vezetési segédlettel rendelkezik.
Így a biztonságos utazás garantált.

közúti táblák felismerése és sebesség túllépésre
figyelmeztetés

keresztirányú forgalomra való figyelmeztetés az
autó mögött

A Clio a műszerfalon hívja fel figyelmét a sebességkorlátozásokra, mivel olyan kamera található a szélvédő mögött,
amely felismeri a közúti táblákat.

A parkolóhelyről való tolatás még biztonságosabb lehet ezzel
a rendszerrel. Az autóját két plusz radarral látták el a hátsó
lökhárítóban, amelyek jelzik ha tolatáskor valamelyik irányból egy autó érkezik, amelyet esetlegesen nem láthat.

aktív vészfékező rendszer kerékpáros észleléssel

aktív vészfékező rendszer gyalogos észleléssel

aktív vészfékező rendszer

követési távolságra való figyelmeztetés

renault park assist félautomata parkolóasszisztens

sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

A rendszer érzékeli a szemből vagy oldalról érkező
kerékpárosokat és veszély esetén akár meg is állítja az autóját.
A városi közlekedés soha nem volt ennyire biztonságos – legyen
nappal vagy éjszaka.

A rendszer érzékeli a szemből vagy oldalról érkező
gyalogosokat és veszély esetén akár meg is állítja az autóját.
A városi közlekedés soha nem volt ennyire biztonságos – legyen
nappal vagy éjszaka.

A rendszer érzékeli a szemből vagy oldalról érkező járműveket
és veszély esetén akár meg is állítja az autóját.
A városi közlekedés soha nem volt ennyire biztonságos – legyen
nappal vagy éjszaka.

Egy radar az autója elejében folyamatosan figyeli az előtte
haladó járműhöz mért távolságot. Balesetveszély esetén
figyelmeztetés jelenik meg a műszerfalon, hangjelzés
kíséretében.

A rendszer segítségével a parkolás egyszerűbb, mint valaha.
A parkolóhely keresését és a manőverezést bízza az autóra.
Önnek csak a pedálokat kell kezelnie a parkolás során.

A rendszer folyamatosan figyeli az utat a belső visszapillantó
tükör mögötti kamera segítségével és figyelmezteti a sofőrt,
ha nem szándékosan lépi át a szaggatott vagy a folyamatos
felezővonalat.

automata távolsági fényszóróvezérlés

holttérfigyelő rendszer

360°-os kamera

sávtartó rendszer

Már 15 km/h-s sebességnél aktív ez a rendszer, ahol egy
figyelmeztető fény jelenik meg a külső visszapillantó
tükrökben, abban az esetben, ha az autója holtterében egy
másik jármű tartózkodik.

A parkolási manőverek erőfeszítés nélkül végrehajthatók,
ugyanis az autóját 4 kamerával szerelték fel, amelyek
képei visszaadják az autó közvetlen környezetét 360°-os
látószögben.

adaptív tempomat sebességszabályozó
és -korlátozó funkcióval

forgalmi és autópálya asszisztens

Ez a rendszer is a szélvédő mögött lévő kamerát használja a
közlekedési tábla felismerő rendszerhez hasonlóan.
A rendszer elemzi a fényviszonyokat és ennek megfelelően
be- és kikapcsolja a távolsági fényszórót.

A rendszer segíti az autó viselkedését a körülötte lévő forgalomhoz igazítani. A segítségével biztonságos távolság tartható
az autó előtt haladó járműhöz képest, illetve 0-170 km/h között
képes a sáv közepén tartani az autóját. Továbbá a forgalommal párhuzamosan az autója is megáll, majd automatikusan
újraindul.

A rendszer 70-160 km/h között aktív és visszakormányozza az
autóját a sávjába abban az esetben, ha a szaggatott vagy
folyamatos felezővonalat irányjelző használata nélkül lépné át.

Állítsa be az Ön által kiválasztott maximális sebességet.
A kormányon elhelyezett kapcsolókkal a paraméterek pár
pillanat alatt módosíthatóak.

A rendszer segít abban, hogy biztonságos követési távolságot
lehessen tartani az autója előtt haladó járműhöz képest.
Túl közeli távolság esetén az autó elkezd fékezni, majd amikor
újra szabad lesz az út, visszagyorsít a korábban megadott
sebességre.

színek

jégfehér*

platinaszürke**

ferrit kék**

fekete gyémánt**

kvarcfehér**

vérnarancs**

* nem metálfényezés
** metálfényezés

lángvörös**

felszereltségek

authentic*
szériafelszereltségek
Renault drive:
könnyed vezetés
• Eső-és fényérzékelő
• Full LED „Pure Vision”
fényszórók
• Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval

biztonság
• 6 légzsák, beleértve az első és
hátsó függönylégzsákokat
• Emelkedőn elindulást segítő
rendszer (HSA)
• Sávelhagyásra figyelmeztető
és sávtartó rendszer
• ISOFIX (i-Size) rögzítés az első
utasülésen és a hátsó szélső
üléseken
• Sebességkorlátozó táblákat
felismerő rendszer

* a képen extra felszereltségek láthatók

komfort
• Elektromosan állítható és
fűthető tükrök integrált LED
irányjelzőkkel
• Impulzív elektromos első
ablakemelők
• Magasságban és mélységben
állítható multifunkciós
kormány
• 4,2”-os műszeregység analóg
műszerekkel
• 60/40 arányban lehajtható
hátsó ülések
• Manuális klímaberendezés

külső megjelenés
• Krómozott embléma fényes
fekete hűtőráccsal
• LED nappali menetfény
• Full LED hátsó lámpák
• 15”-os acél keréktárcsák
IREMIA dísztárcsákkal

belső megjelenés
• Fekete és középszürke belső
harmónia
• Fényes fekete dekorelemek a
kormányon és a sebességváltó
körül
• Fekete és szürke szövet
„authentic”üléskárpit
• Fekete bevonatú
ajtókönyöklők

Renault connect:
multimédia és szolgáltatások
• Renault automatikus
vészhívó (112)
• R&GO DAB Mp3 kompatibilis
rádió USB csatlakozással és
Bluetooth kihangosítóval

felszereltségek

equilibre (authentic+)*

techno (equilibre+)*

szériafelszereltség

szériafelszereltség

komfort
• Magasságban állítható
vezetőülés

külső megjelenés
• Krómozott díszítőelemek
a hűtőrácson
• Külső visszapillantó
tükörburkolat fényes fekete
színben
• 15”-os acél keréktárcsák KALA
dísztárcsákkal

* a képen extra felszereltségek láthatók
** Electric Vehicle (elektromos jármű)
Android Auto™ (Google Inc.)
Apple CarPlay™ (Apple Inc.)

belső megjelenés
• Komfort első ülések
megerősített oldaltartással
• Króm dekorelemek a kormányon, a sebességváltó körül és
az oldalsó légbeömlőknél
• Sötét belső dekor és műszerfal
burkolat
• Fekete szövet „equilibre”
üléskárpit

Renault connect:
multimédia és szolgáltatások
• Easy Link 7”-os DAB
multimédia rendszer
(térkép nélkül)
• Beépített dupla mikrofon
telefonáláshoz

komfort
• Elektromosan behajtható
visszapillantó tükrök
automatikus működéssel
• 4 impulzív elektromos
ablakemelő
• Fékezett nyitású kesztyűtartó
• Automata Renault Kártya
a kulcs nélküli nyitáshoz és
indításhoz
• Automata klímaberendezés
• Középkonzoli könyöktámasz
és tárolórekesz

külső megjelenés
• Külső króm csomag:
krómozott díszítőelemek az
első légterelőkön, krómozott
és fekete oldalsó díszlécek,
króm díszítőelem a hátsó
lökhárítónál
• Krómozott ablakkeretek és
hűtőrács
• C-alakú LED nappali
menetfény (fényjegy)
• C-alakú LED hátsó lámpák
(fényjegy)
• 16”-os könnyűfém fekete-ezüst
kéttónusú PHILIA keréktárcsák
• Cápauszony antenna
• Sötétített hátsó és hátsóoldalsó ablakok

* a képen extra felszereltségek láthatók

belső megjelenés
• Műszerfal puha, habosított
anyagból
• Magasított „lebegő” konzol
habosított anyagból
• Bőrhatású kormány
• Habosított anyagú betét az
első ajtók felső részén
• Fekete „techno” üléskárpit
• Multi-Sense® rendszer 3
üzemmóddal (MySense, Eco,
Sport) és hangulatvilágítás
8 választható színben
• Sötét tetőkárpit
• Elektrokróm visszapillantó
tükör
• Világosszürke ajtóbetétek és
műszerfal dekoráció

Renault connect:
multimédia és szolgáltatások
• 7”-os digitális műszeregység
• Easy Link 7”-os DAB
multimédia rendszer
navigációval, Arkamys®
hangrendszer – 6 hangszóróval

Renault drive:
könnyed vezetés
• Tolatóradarok – vizuális és
hang figyelmeztetéssel
• Tolatókamera
• Automata parkolófék AutoHold funkcióval

egyedi E-Tech elemek
• Fényes fekete hátsó lökhárító
betét króm elemmel
• E-Tech Hybrid logók
• EV gomb** a középső konzolon

felszereltségek

belső személyre szabási lehetőség

R.S. line (techno+)*
szériafelszereltség
biztonság
• Aktív vészfékező rendszer
gyalogos és kerékpáros
észleléssel
külső megjelenés
• R.S. line króm logók az első
sárvédőkön és a hátsó
csomagtérajtón
• F1® ihlette légterelő elem
az első lökhárítóban
fegyverszürke színben,
méhsejt mintázatú első
hűtőrács betét
• Krómozott kipufogóvég

• Fegyverszürke lökhárító betét
króm díszcsíkkal
• Fegyverszürke díszléc az ajtók
alsó részén
• 17”-os MAGNY COURS
könnyűfém keréktárcsák

belső megjelenés
• Első és hátsó fekete könyöklők
az ajtón, szürke és vörös
varrással
• Karbon mintázatú habosított
betétek a műszerfalon
• Vörös hímzés a biztonsági
öveken
• Fekete tetőkárpit
• Habosított anyagú betét az
első ajtók felső részén karbon
mintázattal

• Alumínium sportpedálok
• Szürke / vörös hímzés
a sebességváltón és a
könyöklőkön
• R.S. line első sportülések
• Vörös díszítés a légbeömlőkön
• Perforált bőr sportkormány
R.S. emblémával
• Keret nélküli elektrokróm
visszapillantó tükör

Renault connect:
multimédia és szolgáltatások
• Easy Link 9,3”-os DAB
multimédia rendszer
navigációval, Arkamys®
hangrendszer – 6
hangszóróval – gyári navigáció
tükrözése a 10,25”-os központi
műszeregységre
• 10,25”-os digitális
műszeregység

Narancs „Touch” belső dekorelemek

* a képen extra felszereltségek láthatók

kárpitok

authentic fekete üléskárpit szürke
betéttel

R.S. line sötét textil kárpitozás vörös
mintával

* opciós kárpitozás

keréktárcsák

equilibre fekete üléskárpit antracit
betéttel

R.S. line fekete bőr-bőrhatású
kárpitozás vörös varrásokkal*

15” acél keréktárcsa IREMIA
dísztárcsával

15” acél keréktárcsák KALA
dísztárcsákkal

17” VIVA STELLA könnyűfém
keréktárcsa

17” MAGNY COURS könnyűfém
keréktárcsa

techno fekete bőrhatású üléskárpit
fekete szövet betétekkel

16” PHILIA kéttónusú könnyűfém
keréktárcsa

tartozékok

1. Üdvözlőfény – karosszéria alatti
világítás.
Nem kell többé a rosszul
kivilágított parkolóban botladoznia
az autója körül, a LED üdvözlőfény
felszereltségtől függően egy
gombnyomásra vagy közelítésre
automatikusan bekapcsol.
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2. Félelektromosan behúzható
vonóhorog – 13 eres.
A félelektromosan behúzható
vonóhorog lehetővé teszi, hogy
könnyedén tudjon vontatni
az autójával. A vonóhorgot
egy mozdulattal kihajthatja a
csomagtérben lévő kezelőpanel
segítségével. Behajtás után
egyáltalán nem látszódik és nem
töri meg az autó vonalvezetését.

3. EasyFlex kihajtható
csomagtérvédelem.
A vízálló és csúszásmentes
csomagtér szőnyeg tökéletes
védelmet nyújt a csomagtartó
kárpitozásának, akkor is, amikor
koszos tárgyakat kell szállítania.

4. Karosszéria védőfólia csomag.
Óvja meg autója fényezését a
kisebb karcolásoktól a karosszéria
védőfóliák segítségével!
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3

4

5

5. Könyöktámasz.
Még kényelmesebbé teszi az
utazásokat, miközben extra
tárolóhelyet biztosít!

méretek és csomagtér

a Renault Ön mellett áll

991

1 979

942

1 440

165

830

Mindig Ön mellett állunk, hogy könnyebbé tegyük
életét, és csökkentsük azt az időt, amit Renault-ja
karbantartásával tölt: online ajánlatkérés és
időpontegyeztetés, kedvezményes tartozék
csomagok, karbantartási szerződések, gyári
minőségű, eredeti alkatrészek, prémium kiszolgálás,
My Renault program. Élvezze egyszerű, de gyors
megoldásainkat, amelyeket az Ön igényeihez
igazítottunk.

2 583

Az első lépések
Minden szükséges információt megtalál:
– weboldalunkon: szerviz.renault.hu
– márkakereskedői hálózatunknál, ahol találkozhat
szakértő kollégáinkkal.

637

4 050

1 798*

Döntsön jól! #ÚjRenaultSzerviz
Átlátható, megbízható, kényelmes. A Renault
Szerviznél a képlet egyszerű. Számos szervizcsomag
közül válogathat, amit az Ön igényeihez és pénztárcájához igazítunk. Új szervizcsomag ajánlatainkkal
teljesen nyugodt lehet.
1 372

1 370

Karbantartási szerződéseinkkel nincs ok
az aggodalomra
Éljen a lehetőséggel és vásárolja meg autójával
egyidejűleg Easy Service karbantartási szerződését.
Rögzítse szervizköltségeit előre, rendkívül kedvezményes áron akár 5 évre! Így nem kell aggódnia
az esetleges alkatrész- vagy munkadíj költségek
növekedése miatt sem. Akár a finanszírozásba is
beépíthető!

1 464
1 988

Tartozékaink csomagban történő vásárlásával,
akár -10%-ot is spórolhat!
Kiegészítőink széles választékában mindent
megtalál ahhoz, hogy autóját még vonzóbbá,
praktikusabbá, kényelmesebbé és személyre
szabottabbá tegye.

A méretek mm-ben értendők.
* Behajtott visszapillantó tükrökkel

CSOMAGTÉR MÉRETE (VDA – dm3)
Csomagtér űrtartalom
Maximális csomagtér lehajtott hátsó üléssor mellett

benzin

dízel

391

366
1 069

LPG

E-Tech full hybrid

318

300

az ikonikus
Clio

30 éves sikertörténet
A Clio-ból 30 éves pályafutása alatt 15 millió darabot adtak el, így mindig
is a legtöbbet eladott Renault modellek közé tartozott. 1990-ben indult a
forgalmazása ennek a városi kisautónak és nehéz feladatott kapott, hogy a
legendés Super 5 azaz a Renault 5-ös sikeres utódja lehessen. A Clio – nevét a
híres görög múzsa Kleio („ünnepelt”) ihlette – lett az első Renault modell, amely
elhagyta a számozást a nevéből. A Clio nagyon hamar sikeres lett, hiszen
1991-ben, a bemutatását követő első évben elnyerte az „Év Autója” díjat.
Annak érdekében, hogy megfelelő alapot biztosítsanak az új modell indulásának, a Clio számos innovatív technológiát hozott be a kategóriájába: ABS,
szabályozható klímaberendezés, szervokormány, automata sebességváltó,
fűthető külső visszapillantó tükrök – és mindezeket egy formás karosszériában
megjelenítve. Hasonló méretek mellett, mint az elődje (3,70 m vs 3,65 m) a Clio
volt az első a kategóriájában, amely 8 légzsákot és 5 csillagos töréstesztet
tudott nyújtani. A bevezetéskor még kizárólag 5 ajtós formában kínálták, de

nem sokkal később már a 3 ajtós verzió is elérhetővé vált, számos limitált széria
mellett (Chipie, NRJ, Aïda, Fidji, BeBop, stb.).
A Clio csúcsverziói közé tartozott a Baccara kivitel vagy a sportosabb 16S
változat, de az első helyen a Williams kivitel állt, amely a Renault motorokat
használó Williams F1 csapat előtt tisztelgett. A 2 literes, 147 lóerős autó
végsebessége 215 km/h volt, ami ismét egy rekord volt a Clio számára, hiszen
korábban egy „kisautó” sem volt lyen nagy sebességre képes.
Az évek alatt a Clio két fázisváltáson ment keresztül, először 1994-ben
(Clio I 2. fázis), majd 1996-ban (Clio I 3. fázis). A Clio II. generációja 1998-ban
látott napvilágot, majd 2005-ben megjelent a Clio III, amelyet a Clio IV
követett 2012-ben, végül pedig 2019-ben mutatták be a Clio V. generációját.
A modellek folyamatosan fejlődtek és nagyobbak lettek, de az
alapgondolatuk nem változott: továbbra is örömmel fogadják az új
rajongókat… Ahogy az egyik jelmondata is kifejezte: „keltsd életre”!

→ 1991-ben elnyerte az
Év Autója díjat
→ 1991 és 1997 között a Clio I
volt a legtöbbet eladott autó
Franciaországban

ismerje meg álmai Renault Clio-ját a www.renault.hu weboldalon
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint
folyamatosan javítja termékeit, a Renault fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutató járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető
legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Renault-kereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi
kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől.
Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. CLIO vegyes fogyasztás
l/100 km: 4,3-7,8; CO₂-kibocsátás g/km: 96-145. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt.
Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben,
amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok
továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb
feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi
Renault Márkakereskedést! Az RN Hungary a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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