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Csábító stílus
Érzéki vonalvezetés, markáns és kifejező dizájn,
az Új 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 fényje-
gyek, igényesen integrált króm díszítőelemek, 
fényezett ajtókilincsek és új, Vérnarancs metál-
fényezés.



Tökéletesre fejlesztett 
utastér
A belső térben minden apró részlet számít… Az 
Új CLIO forradalmi átalakuláson ment keresztül, 
a minőségi anyaghasználattal az utastér páratlan 
élményt nyújt. Az új, csúcstechnológiás beltér, a 
kényelmes ülések és a MULTI-SENSE® rendszer 
személyre szabható hangulatvilágítása élménnyé 
varázsolja a vezetést. Az Új CLIO kormányánál 
ülve futurisztikus élményben lesz része a 9,3”-os 
multimédia érintőképernyőnek és a személyre 
szabható műszeregységnek köszönhetően.A képen látható kivitel opciós felszereltséggel is rendelkezik.



Utánozhatatlan 
vezetési élmény  
és kényelem
Az Új CLIO számos választási lehetőséget kínál 
a motorok terén: az új TCe 130 benzinmotor EDC 
automata váltóval és kormányváltóval a legma-
gasabb szintű teljesítményt nyújtja, miközben az 
üzemanyag-fogyasztás alacsony marad. 
A dinamikus futóműnek és a pontos kormány-
zásnak köszönhetően nincs több unalmas utazás. 
De nem csak a vezető fog mosolyogni út közben:  
a továbbfejlesztett felfüggesztés és a hangszige-
telés az utasok kényelmét is szolgálja. 
A kilenc hangszórós Bose® hangrendszer pedig 
gazdag és teljes zenei élményt nyújt.



Új Renault CLIO
R.S. Line –
az utánozhatatlan
versenyszellem
Az Új CLIO R.S. Line le sem tagadhatná az ikonikus 
Renault Sport márkával való közeli rokonságot:  
a Forma-1 világát felelevenítő légterelők, az R.S. 
modelleket idéző dizájnelemek, méhsejt min-
tázatú hűtőrács, egyedi 17”-os MAGNY COURS 
könnyűfém felnik, hátsó diffúzor vagy ovális króm 
kipufogóvég… Ezek egy valódi sportautó ismér-
vei. A lendületet a belső tér viszi tovább: hatá-
rozott oldaltartású sportülések, karbon hatású 
beltér vörös színű varrásokkal, R.S. emblémával 
ellátott perforált bőr bevonatú sportkormány 
és alumínium pedálok fokozzák az élményt.  
A high-tech műszeregység egyértelműen a sofőrt 
helyezi a középpontba. 
Az Új CLIO R.S. Line magában hordozza a Renault 
Sport egyedülálló megjelenésének, minőségének 
és technológiájának esszenciáját.



Új Renault CLIO – az utastér forradalma



Maradjon 
kapcsolatban…
kötöttségek nélkül!
A pilótafülke szíve az EASY LINK multimédia 
rendszer, ami a kategória egyik legnagyobb kijel-
zőjével rendelkezik, és teljes mértékben személyre 
szabható. Tökéletesen illeszkedik a Renault EASY 
CONNECT világába, hiszen már akkor működésbe 
lép, amikor Ön még be sem ült az autóba. A MYRe-
nault okostelefonos alkalmazásnak köszönhetően 
meghatározhatja autója tartózkodási helyét, és  
a rendszer el is navigálja Önt oda. 
Beszállást követően az Android Autoval™ és az 
Apple CarPlayTM-jel kompatibilis EASY LINK rend-
szer biztosítja a hozzáférést okostelefonja minden 
multimédiás tartalmához egy szempillantás alatt. 
A fedélzeti navigáció valós időben szolgáltat in-
formációkat útja során a forgalom sűrűségéről, 
a lehetséges veszélyekről vagy a közeli Renault 
márkaszervizekről. 
A címkereső funkció olyan hatékony és könnyen 
kezelhető, mint a Google Térkép: csak két-három 
kulcsszóra van szüksége célja meghatározásához, 
nem is kell ismernie a pontos címet. 
Az automatikus frissítés funkciónak köszönhető-
en pedig biztos lehet benne, hogy a rendszer és  
a TomTom térkép mindig naprakész. 
Mi több, a vezeték nélküli telefontöltővel attól sem 
kell tartania, hogy készüléke ne bírná a tempót!

Android AutoTM (Google Inc.)
Apple CarPlayTM (Apple Inc.)
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Renault EASY DRIVE
Az Új CLIO innovatív technológiái minden pilla-
natban Önt szolgálják, hogy a vezetés a lehető 
legegyszerűbb legyen.

1. Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó 
Állítsa be az Ön által kiválasztott maximális sebességet. 
A kormányon elhelyezett kapcsolókkal a paraméterek 
pár pillanat alatt módosíthatóak.

2. FULL LED Pure Vision
Az Új CLIO-t FULL LED „Pure Vision” fényszórókkal és 
automata távolsági fényszóró kapcsolással is kínáljuk  
a jobb látótávolságért.

3. Easy Park Assist félautomata parkolóasszisztens 
Engedje, hogy az Új CLIO-ja tökéletes parkolást hajtson 
végre egy szempillantás alatt az Easy Park Assist funkció 
segítségével, ami a kormány érintése nélkül működik. 
Párhuzamosan, merőlegesen, átlósan... Nincs olyan 
hely, ami túl nehéznek bizonyulna az Új CLIO számára!

4-5. 360 fokos látószögű kamera
Az Új CLIO-ban 4 kamera működik, melyek képei vissza-
adják az autó közvetlen környezetét 360 fokos látószög-
ben. Manőverezzen könnyedén és figyelje egyszerűen  
Új CLIO-ja környezetét! 

6. EASY PILOT Forgalmi és Autópálya asszisztens
A kategóriában egyedi innovációnak számít az EASY 
PILOT Forgalmi és Autópálya asszisztens. A sávkövető 
rendszer képes az Új CLIO-t a sáv közepén tartani, az 
adaptív tempomat pedig a sebességét igazítja a forga-
lomhoz egészen megállásig, így növelve az Ön nyugalmát 
autópályán való utazáskor vagy sűrű forgalomban.



3. 4.
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Optimális biztonság
Az Új CLIO a legmodernebb vezetéstámogató 
technológiákkal rendelkezik, így maximális biz-
tonságot nyújt Önnek.

1. Aktív vészfékező rendszer
Bátran megbízhat az Új CLIO-ban, hiszen autója folya-
matosan figyeli a forgalmat és a lehetséges veszélyeket. 
Hirtelen fékezés, az utcán átkelő gyalogos… a rendszer 
figyelmezteti Önt, és akár automatikusan aktiválhatja 
a vészfékező rendszert is.

2. Sávtartó rendszer
A legnagyobb biztonság a megelőzés. Ezért van az, hogy 
az Új CLIO már belépő szinten is figyelmezteti Önt sável-
hagyás esetén, és aktiválja a sávtartó rendszert, hogy az 
autó biztonságosan kövesse a kijelölt útját! 

3. Közúti táblák felismerése
Az Új CLIO a műszerfalon hívja fel figyelmét a sebes-
ségkorlátozásokra, mivel olyan kamerát használ, amely 
felismeri a közúti táblákat. 

4. Holttérfigyelő rendszer
Az Új CLIO észleli azokat a járműveket, amik a holttérben 
közelednek, és a külső visszapillantókon fényjelzéssel 
figyelmezteti Önt.
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Éjféli szürke*

Platinaszürke**

Színek

* Nem metálfényezés
** Metálfényezés

Vérnarancs**Jégfehér*

Titánium szürke**

Fekete gyémánt**

Porcelánkék**

Lángvörös**

Ferrit kék**

Nyérc barna**



Felszereltségi szintek

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 „Life” üléskárpit
• Fekete bevonatú ajtókönyöklők

Biztonság
• 6 légzsák, köztük oldalsó légzsákok
• ISOFIX (i-Size) rögzítés az első utasülésen és a hátsó szélső 

üléseken
• Emelkedőn elindulást segítő redszer (HSA)
• Automatikus vészfékasszisztens gyalogos / kerékpáros 

felismeréssel
• Sávtartó rendszer sávelhagyásra történő figyelmeztetéssel
• Táblákat felismerő rendszer

Renault EASY DRIVE
• Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó
• 100%-ban LED első fényszórók – „FULL LED” Pure Vision
• Fényérzékelő

Kényelem
• Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök
• Impulzív elektromos első ablakemelők
• Magasságban és mélységben állítható multifunkcionális kormány
• 4,2”-os műszeregység analóg műszerekkel
• 60/40 arányban lehajtható hátsó ülések

Renault EASY CONNECT
• Renault automatikus vészhívó (112)

Külső megjelenés
• Krómozott díszítőelemek a hűtőrácson
• Külső visszapillantó tükör burkolatok és kilincsek a karosszéria 

színében
• 16”-os acél keréktárcsák AMICITIA FlexWheel® dísztárcsákkal

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 „Zen” üléskárpit

Kényelem
• Manuális klímaberendezés
• Magasságban állítható vezetőülés
• Fűthető külső visszapillantó tükrök

Renault EASY CONNECT
• Easy Link 7”-os DAB multimédia rendszer (térkép nélkül)
• Beépített dupla mikrofon telefonáláshoz

Life Zen (Life+)
A képen extra felszerelések is láthatók A képen extra felszerelések is láthatók



Felszereltségi szintek

Külső megjelenés
• Külső króm csomag: krómozott díszítőelemek az első légterelőkön, 

krómozott és fekete oldalsó díszlécek, króm díszítőelem  
a hátsó lökhárítónál

• Krómozott ablakkeretek
• C-alakú LED nappali menetfény (fényjegy)
• C-alakú LED hátsó lámpák (fényjegy)
• 16”-os PHILIA könnyűfém keréktárcsák

Belső megjelenés
• Műszerfal puha, habosított anyagból
• Magasított „lebegő” konzol habosított anyagból
• Műbőr kormány
• Fekete plüss-műbőr „Intens” üléskárpit

Renault EASY DRIVE
• Nagy teljesítményű 100%-ban LED fényszórók – hosszabb és 

szélesebb fénycsóva
• Automata távolsági fényszóróvezérlés
• Tolatóradarok - vizuális és hangos figyelmeztetés

Kényelem
• Elektromosan behajtható visszapillantó tükrök automatikus 

működéssel
• 4 impulzív elektromos ablakemelő
• Fékezett nyitású kesztyűtartó
• Automata Renault Kártya a kulcs nélküli nyitáshoz és indításhoz
• Automata klímaberendezés

Renault EASY CONNECT
• Easy Link 7”-os DAB multimédia rendszer navigációval

Külső megjelenés 
• Külső króm prémium csomag: krómozott díszítőelemek az első 

légterelőkön, krómozott és fényes fekete oldalsó díszlécek, fényes 
fekete és króm díszítőelem a hátsó lökhárítónál

• Sötétített hátsó és hátsó oldalsó ablakok
• Fényes fekete visszapillantó tükör burkolatok
• Krómozott kipufogóvég
• 17”-os MAGNY COURS könnyűfém keréktárcsák

Belső megjelenés 
• R.S. Line első sportülések
• Perforált bőr sportkormány R.S. emblémával
• Szürke texturált betétek a műszerfalon és az ajtóbetéteknél
• Alumínium sportpedálok
• Vörös díszítés a légbeömlőkön
• Sötét tetőkárpit
• Szürke / vörös hímzés a sebességváltón és a könyöklőkön
• Vörös hímzés a biztonsági öveken
• Habosított anyagú betét az első ajtók felső részén
• R.S. Line üléskárpit

Intens (Zen+) R.S. Line (Intens+)
A képen extra felszerelések is láthatók A képen extra felszerelések is láthatók



Vörös „Touch” belső dekorcsomag

Világos szürke „Ambiance” belső dekorcsomag

Narancssárga „Touch” belső dekorcsomag

Vörös „Ambiance” belső dekorcsomag

Belső személyre szabási lehetőségekKárpitok

*Opciós kárpitozás

Life fekete üléskárpit szürke betéttel Zen fekete üléskárpit antracit betéttel
Intens fekete műbőr üléskárpit  
fekete szövet betétekkel

Intens fekete műbőr üléskárpit  
fekete velúr betétekkel*

R.S. Line sötét textil kárpitozás  
vörös mintával

R.S. Line fekete bőr-műbőr kárpitozás 
vörös öltésekkel*

Intens fekete műbőr üléskárpit  
vörös betétekkel*Fekete bőr-műbőr kárpitozás*



Külső dizájn

Narancssárga  
külső dekorcsomag

Narancssárga oldalsó díszléc A hátsó lökhárító narancssárga díszítőelemeNarancssárga felniközépAz első hűtőrács narancssárga díszítőeleme

Vörös  
külső dekorcsomag

Vörös oldalsó díszléc A hátsó lökhárító vörös díszítőelemeVörös felniközépAz első hűtőrács vörös díszítőeleme

Króm - fényes fekete oldalsó díszléc A hátsó lökhárító króm - fényes fekete díszítőelemeFényes fekete felniközépAz első hűtőrács króm díszítőeleme

Króm - fényes fekete 
külső dekorcsomag



Méretek (mm)

Csomagtér (l)

* Behajtott visszapillantó tükrökkel

CSOMAGTÉR MÉRETE Liter
Csomagtér űrtartalom (Benzin / Dízel) 391/366
Maximális csomagtér lehajtott hátsó üléssor mellett 1069

Keréktárcsák

15” acél keréktárcsa IREMIA dísztárcsával 16” acél keréktárcsa AMICITIA dísztárcsával 
(FlexWheel®)

17” VIVA STELLA alumínium keréktárcsa16” PHILIA kéttónusú alumínium keréktárcsa 17” MAGNY COURS könnyűfém keréktárcsák

16” PHILIA alumínium keréktárcsa



1. Oldalsó díszléc üdvözlőfénnyel. Nem kell többé  
a rosszul kivilágított parkolóban botladoznia az autója 
körül, a LED üdvözlőfény felszereltségtől függően 
egy gombnyomásra vagy közelítésre automatikusan 
bekapcsol.

2. Cápauszony antenna. A sportosan elegáns cápauszony 
antenna még egyedibbé teszi az Új CLIO megjelenését, 
miközben tökéletesen illeszkedik annak vonalveze-
téséhez.

3. EasyFlex csomagtér védelem. A vízálló és csúszás-
mentes 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 védő-
fóliák segítségével!

5. Könyöktámasz. Még kényelmesebbé teszi az utazá-
sokat, miközben extra tárolóhelyet biztosít!

Tartozékok

2.

4.1.

3.

5.



Minőség

„A minőség utáni szüntelen törekvés vezérel minket a tervezőirodáktól a gyártáson keresztül egészen a márkakereskedé-
sekben történő értékesítésig.”

Laurens van den Acker – Ipari formatervezésért felelős elnökhelyettes

Renault CLIO, a szenvedély eseménydús története
A Renault tervezésben és gyártásban dolgozó szakemberei nemzedékről nemzedékre arra törekednek, hogy egyre vonzóbb és jobb teljesítményű autókat alkossanak, amik 
innovatív és eredeti megoldásokat kínálnak, a kor szelleméhez igazodva. Ennek legszebb példája az Új CLIO.
Az Új CLIO-val a márka határozottan és szenvedéllyel bizonyítja tapasztalatát és innovatív hozzáállását, amit az autóipar szakértői is vitathatatlanul elismertek az évek során. 
A CLIO minden idők legtöbbet eladott francia modellje, amit kétszer szavaztak meg az Év Autójának Európában, és amit sofőrök milliói dicsérnek, hiszen 1990 óta többször is 
rászolgált bizalmukra. Az elmúlt harminc évben a CLIO népszerűsége folyamatosan növekszik.

Szerviz

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

kollégáinkkal.

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 aján-
latainkkal teljesen nyugodt lehet.

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

Tartozékaink csomagban történő vásárlásával, akár -20%-ot 
is spórolhat!
Kiegészítőink széles skálájában mindent megtalál ahhoz, hogy 
autóját még vonzóbbá, praktikusabbá, kényelmesebbé és sze-
mélyre szabottabbá tegye.

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

A Renault Ön mellett áll

Új CLIO, az irányított forradalom
A CLIO a márka tudástárának emblematikus modellje, mindig is úttörőnek számított: kategóriájában 
elsőként tette elérhetővé a színes multimédia kijelzőt (2001), a szabad kezes indítókártyát és a Carminat 
TomTom rendszert (2005), valamint az érintőképernyőt (R-Link, 2012) Google kapcsolódással.
Az Új CLIO ma is hű ehhez a tudásanyaghoz. A legfelsőbb kategóriákból származó, legújabb technológiai 
újításokat kínálva újul meg az online szolgáltatások és a vezetés támogatása terén:
• Renault EASY CONNECT: az online szolgáltatások új generációja.
Élvezze az innovatív megoldások teljes skáláját, amit partnereinkkel, a TomTommal és a Google-lel 
együtt fejlesztettünk ki azért, hogy egyszerűbbé tegyük az életét. A navigációs rendszer valós időben 
követi az üzemanyagárakat, megtalálja a hasznos helyeket, illetve figyelmeztet a közlekedésben adódó 
problémákra és torlódásokra. Az Auto-Update szolgáltatásnak köszönhetően az Új CLIO EASY LINK 
rendszere és a navigáció mindig naprakész.
• Renault EASY DRIVE: biztonságosabb és kényelmesebb vezetési élmény.
Az Új CLIO kategóriájában páratlan vezetési támogatást kínál annak érdekében, hogy Ön biztonságban 
és nyugodt körülmények között élvezhesse a vezetést. A 360 fokos látószögű kamera, ami a Renault- 
Nissan-Mitsubishi Alliance által fejlesztett technológia vívmánya, segít megóvni autóját a városi manő-
verek során is. Egy másik újítás, az EASY PILOT Forgalmi és Autópálya Asszisztens kifinomult segítséget 
nyújt a vezetéshez, ezzel csökkentve a városi és az autópályán történő vezetés közbeni stresszt. Ezeket 
a technológiákat több mint 500 ezer kilométernyi vezetés során tesztelték és tökéletesítették.

Az Új CLIO: a minőség szolgálatában
Az Új CLIO a Renault mérnökeinek és tervezőinek tehetségét dicséri. Az új generáció tervezői arra össz-
pontosítottak, hogy javítsák az autó teljesítményét, megbízhatóságát, az időjárásnak való ellenállását, 
illetve a megtehető kilométerek számát. Piacra dobását megelőzően az Új Renault CLIO-t több mint 1,5 
millió kilométeren át tesztelték, a legváltozatosabb utakon és mindenfajta időjárásnak kitéve. 
Az Új CLIO modern és csábító belső teret és külső megjelenést kínál, a tervezés során minden részlet 
minőségére kiterjedt a figyelem. Kívül a karosszéria elemei közötti réseket tovább csökkentették, és  
a gyárakban használt lézeres méretezésnek köszönhetően ezek a rések még homogénebbek. A belsőnél 
használt anyagok minőségére óriási figyelmet fordítottak, így még több rugalmas, megnövelt élettartamú 
anyagot alkalmaztak a műszerfalon, az ajtókon és az ülések kárpitozásán.
Jelentős előrelépés történt az Új CLIO-ba épített képernyők esetében is. Ezek kialakítását az okostele-
fonok inspirálták, így magas a kontrasztjuk és a fényerősségük, ezzel biztosítva az ideális láthatóságot 
minden körülmények között.





Tudjon meg többet az Új Renault CLIO-ról weboldalunkon! 
www.renault.hu

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 specifi kációkat, 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. Új CLIO vegyes fogyasztás l/100 km: 4,1 – 6,3; CO2-kibocsátás g/km: 109 - 144. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizott ság (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 ajánlatt ételnek. 
A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft . a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. 
A képek illusztrációk.
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