Nový

Renault CLIO

Neodolateľne zvodný

Zvodný dizajn
Zmyselné krivky, dynamický profil, výrazné boky
a široký postoj. Nové CLIO vás na prvý pohľad
zaujme dynamickým a atraktívnym dizajnom.
So svojimi elegantnými ozdobnými prvkami je
zároveň moderné i robustné: charakteristické
svetlomety so svetelným podpisom v tvare písmena C, všetky svetlomety s technológiou full LED,
precízne integrované chrómované ozdobné prvky,
kľučky dverí integrované do rámu zadných bočných
okien, nový metalický lak Oranžová Valencia.

Dokonalo
inteligentný kokpit
V interiéri sa ráta každý detail. Nové CLIO prešlo
revolučnou premenou a ponúka veľmi kvalitné
materiály a precízne spracovanie. S jeho novým,
technicky špičkovým kokpitom orientovaným
na vodiča, anatomicky tvarovanými sedadlami
a ambientným osvetlením interiéru si vychutnajte
zážitok z jazdy, ktorý prebudí vaše zmysly. Usadnite
do budúcnosti za volant Nového vozidla Renault
CLIO a zostaňte o krok vpred: veľká multimediálna
dotyková obrazovka s uhlopriečkou 9,3", prispôsobiteľný prístrojový štít a poloautomatická
parkovacia brzda!

Pôžitok z jazdy
a komfort na palube
Nové CLIO ponúka výber motorov pre každý
typ využitia. S novým motorom TCe 130 GPF
v kombinácii s automatickou dvojspojkovou
prevodovkou EDC a pádlami pod volantom prináša
Nové CLIO vysoký výkon a priaznivú spotrebu
paliva. Vďaka jeho spoľahlivému podvozku,
priamemu a presnému riadeniu sa už na cestách
nikdy nebudete nudiť! Vodič však nebude
jediným, kto bude mať na palube úsmev na tvári:
odpruženie a odhlučnenie boli zásadne vylepšené
pre vyšší komfort všetkých cestujúcich. A ďalej je
tu audiosystém Bose®, ktorý s 9 reproduktormi
vrátane inovatívneho subwoofera Fresh Air Speaker
ponúka hudobný zážitok, ktorý vás celkom pohltí.

Renault CLIO R.S. Line:
vyniknite športovým
charakterom!
Nové CLIO R.S. Line vyniká svojim športovým
charakterom, ktorý mu dodávajú jeho gény Renault
Sport. Športový predný nárazník s lištou v štýle F1,
typickou pre modely R.S., spodná mriežka chladiča
so štruktúrou včelieho plástu, disky kolies z ľahkej
zliatiny 17" v dizajne Magny-Cours s diamantovým
efektom, zadný spojler a difúzor s chrómovanou
koncovkou výfuku. Túto unikátnu osobnosť dopĺňa
znak R.S. Line na predných blatníkoch a veku
batožinového priestoru.
Interiér potvrdzuje tento športový charakter
dekormi so štruktúrou uhlíkového vlákna
a červeným kontrastným prešívaním: športové
sedadlá s výrazným bočným vedením, športový
volant potiahnutý perforovanou kožou a znakom
divízie Renault Sport, športové pedály a červené
linky na palubnej doske a bezpečnostných pásoch.
Čierny poťah stropu a technicky špičkový kokpit
zameraný na vodiča podtrhujú túto jednoznačne
športovú a technologickú atmosféru.

Smart Cockpit,
technológia na dosah ruky

Zostaňte pripojení...
v úplnej slobode!
V samotnom srdci interiéru ponúka systém
EASY LINK najväčší displej vo svojej kategórii, ktorý
je plne prispôsobiteľný. Je dokonalo integrovaný
s prostredím služieb Renault EASY CONNECT
a všetko začína skôr než vôbec nastúpite do vozidla.
Vďaka aplikácii pre smartfóny MY Renault môžete
zistiť polohu svojho vozidla a nechať sa k nemu
doviesť.
Keď už nasadnete, systém EASY LINK, kompatibilný
so zrkadlením obrazovky smartfónu Apple CarPlay,
vám v okamihu ponúkne prístup k vášmu kompletnému multimediálnemu obsahu. Palubná navigácia vám v reálnom čase dokáže sprostredkovať
veľké množstvo informácií: hustotu premávky,
komplikácie na trase alebo výskyt čerpacích staníc
v okolí.
Rovnako jednoduchá a efektívna ako Google
Search: vyhľadávanie adries prostredníctvom
vyhľadávania Google! Na cestu do cieľa potrebujete
len dve alebo tri kľúčové slová, nemusíte vedieť
presnú adresu.
S funkciou Auto-Update si môžete byť istí, že
sa váš systém a mapové podklady automaticky
aktualizujú.
A vďaka indukčnej nabíjačke sa vám telefón neočakávane nevybije.
Apple CarPlay je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc.
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Renault EASY DRIVE
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Inovatívne technológie na palube Nového Renault CLIO
sú neustále s vami, aby vám uľahčovali jazdu.
1. Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Nastavte rýchlosť svojej jazdy alebo maximálnu rýchlosť.
Pomocou ovládacích prvkov na volante vykonáte
nastavenia veľmi rýchlo a intuitívne.
2. LED Pure Vision
Nové CLIO je vybavené výkonnými svetlometmi LED
Pure Vision s technológiou full LED a automatickým
prepínaním diaľkových svetiel pre lepšiu viditeľnosť.
3. Automatické parkovanie
Nechajte svoje Nové CLIO vykonať dokonalý parkovací
manéver vďaka automatickému parkovaniu Easy Park
Assist. Pozdĺžne, kolmé či šikmé parkovanie... Nové CLIO
si poradí so všetkým!
4. – 5. Kamerový systém 360°
Nové CLIO je vybavené 4 kamerami, ktorých zábery
dohromady vytvárajú 360° obraz bezprostredného okolia
vozidla. Vychutnajte si bezproblémové manévrovanie
a chráňte neodolateľný štýl Nového Renault CLIO!
6. Easy Pilot: Asistent jazdy po diaľnici a v kolóne
V tomto segmente ide o jedinečnú inováciu – Nové CLIO
sa dokáže udržiavať uprostred svojho jazdného pruhu
a riadiť svoju rýchlosť podľa aktuálnej premávky, až do
úplného zastavenia. Tento asistent uľahčuje cestovanie
po diaľnici aj v hustej mestskej premávke. Je však nutné
mať neustále ruky na volante.

Optimálna
bezpečnosť

1.

Nové CLIO je vybavené najmodernejšími technológiami
pre vašu optimálnu bezpečnosť.
1. Systém automatického núdzového brzdenia
Na Nové CLIO sa môžete spoľahnúť. Neustále sleduje
cestnú premávku a súvisiace riziká. Náhle zabrzdenie
vozidla pred vami, prechádzajúci chodec… Systém vás na
nebezpečenstvo upozorní a môže dokonca automaticky
aktivovať núdzové brzdenie.
2. Asistent udržiavania v jazdnom pruhu
Najlepším bezpečnostným opatrením je prevencia. Preto
Nové CLIO ponúka už v rámci základnej výbavy systém,
ktorý vás upozorní, keď neúmyselne opustíte svoj jazdný
pruh a poskytuje aktívnu asistenciu, aby ste v ňom zostali.
3. Rozpoznávanie dopravného značenia
Nové CLIO vás na prístrojovom štíte informuje o rýchlostných obmedzeniach pomocou kamery, ktorá rozpoznáva
dopravné značenie.
4. Systém sledovania mŕtveho uhla
Nové CLIO deteguje prítomnosť vozidla v mŕtvom uhle
alebo príjazd vozidla do mŕtveho uhla a varuje vás
svetelným signálom vo vonkajších spätných zrkadlách.
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Ponuka lakov

Biela Glacier*

Sivá Platine**

Sivá Titanium**

Sivá Urban*

Čierna Etoilé**

Hnedá Vison**

* Nemetalický lak.
** Metalický lak.
Fotografie nie sú zmluvne viazané.

Oranžová Valencia**

Červená Flamme**

Modrá Céladon**

Modrá Iron**

Výbavy

Vyobrazené vozidlo má voliteľnú výbavu.

Life
Dizajn exteriéru
• Maska chladiča, čierna
• LED denné svietenie
• LED zadné svetlá
• Oceľové disky 15", kryty kolies – dizajn Iremia
Dizajn interiéru
• Interiér vo farebnej kombinácii čierna/sivá
• Dekoratívne prvky na volante a okolo radiacej
páky, lesklé čierne
• Látkové čalúnenie Life, čierne/tmavosivé
• Výplne dverí, čierne

Bezpečnosť
• 6 airbagov (predné, bočné, hlavové)
• Isofix (i-Size) na sedadle spolujazdca a zadných bočných sedadlách
• Asistent rozjazdu do kopca
• Automatické núdzové brzdenie s detekciou chodcov a cyklistov
• Systém varovania pred opustením jazdného pruhu s automatickou
korekciou jazdnej dráhy
• Systém rozpoznávania dopravných značiek
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Full LED svetlomety LED Pure Vision
• Svetelný senzor

Komfort
• Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
• Elektricky ovládané predné okná s impulzným ovládaním
• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
• Prístrojový štít s analógovými prístrojmi a 4,2" farebným
multifunkčným displejom
• Zadné operadlo sklopné v pomere 2/3-1/3
• E-Call (automatické núdzové volanie)

Vyobrazené vozidlo má voliteľnú výbavu.

Zen (Life+)
Dizajn exteriéru
• Chrómovaná maska chladiča
• Lišty na spodnej hrane bočných dverí v kombinácii chróm/čierna
• Chrómované detaily na predných deflektoroch
a spodnej časti zadného nárazníka
• Kľučky na dverách a kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe
karosérie
• Oceľové disky kolies 16" Flexwheel, dizajn Amiticia

Dizajn interiéru
• Komfortné anatomicky tvarované predné sedadlá
• Chrómované ozdobné prvky na volante, okolo radiacej páky
a ventilačných otvorov
• Mäkčený stredný pás palubnej dosky
• Čierny interiér s mäkčeným stredným pásom palubnej dosky
• Látkové čalúnenie 3D Mountain, čierne/tmavosivé

Komfort
• Manuálna klimatizácia
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
• Elektrické ovládanie zadných okien s impulzným ovládaním
• Multimediálny systém Easy Link, displej 7"

Výbavy

Vyobrazené vozidlo má voliteľnú výbavu.

Intens (Zen+)
Dizajn exteriéru
• Chrómované lišty okolo bočných okien
• LED denné svietenie so svetelným podpisom v tvare písmena „C“
• LED zadné svetlomety s 3D efektom a svetelným podpisom
• Chrómovaná koncovka výfuku
• Disky kolies z ľahkej zliatiny 16", dizajn Philia

Dizajn interiéru
• Horná časť palubnej dosky z mäkčeného plastu
• Zvýšená konzola s radiacou pákou z mäkčeného materiálu
• Volant potiahnutý jemnou kožou
• Hlavica radiacej páky a ručnej brzdy potiahnutá kožou
• Kombinácia čalúnenia látka/umelá koža Intens,
čierna/tmavosivá s prúžkami
Bezpečnosť
• Full LED svetlomety LED Performance
• Predné LED hmlové svetlomety

Komfort
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá,
elektricky sklopiteľné
• Hands-free karta Renault
• Automatická jednozónová klimatizácia
• Zadné parkovacie senzory
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel
• Dažďový senzor
• Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
• Prístrojový štít so 7" farebným multifunkčným displejom
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 7"

Vyobrazené vozidlo má voliteľnú výbavu.

R.S. Line (Intens+)
Dizajn exteriéru
• Špecifický predný nárazník s lištou F1 vo farbe Sivá Gun Metal
• Spodná mriežka chladiča so štruktúrou včelieho plástu
• Chrómované označenie R.S. Line na blatníkoch a veku
batožinového priestoru
• Lišty na spodnej hrane bočných dverí vo farbe Sivá Gun Metal
• Zadný difúzor vo farbe Sivá Gun Metal
• Chrómovaná oválna koncovka výfuku
• Zatmavené zadné sklá
• Disky kolies z ľahkej zliatiny 17", dizajn Magny Cours, čierne
s diamantovým efektom

Dizajn interiéru
• Športové sedadlá, vpredu s výrazným bočným vedením a logom
Renault Sport
• Volant potiahnutý kožou a perforovanou kožou s logom Renault
Sport, sivým a červeným prešívaním
• Hlavica radiacej páky a ručnej brzdy potiahnutá kožou so sivým
a červeným prešívaním
• Športové pedále
• Čierne bezpečnostné pásy s červeným lemovaním
• Čierny interiér so stredným pásom s textúrou karbónu
• Výplne dverí vpredu a vzadu z mäkkých materiálov s textúrou
karbónu

• Lakťové opierky predných a zadných dverí v čiernej farbe so sivým
a červeným prešívaním
• Červená linka na otvoroch klimatizácie
• Tmavé čalúnenie stropu
• Kombinácia čalúnenia látka/umelá koža R.S. Line, čierna/červená

Personalizácia exteriéru

Pack Look – oranžová

Oranžová lišta mriežky chladiča

Pack Look – červená

Červená lišta mriežky chladiča

Pack Look –
lesklá čierna/chróm

Chrómovaná lišta mriežky chladiča

Oranžové kryty stredov kolies

Oranžová lišta v spodnej časti dverí

Oranžová lišta v spodnej časti zadného nárazníka

Červené kryty stredov kolies

Červená lišta v spodnej časti dverí

Červená lišta v spodnej časti zadného nárazníka

Lesklé čierne kryty stredov kolies

Chrómovaná lišta v spodnej časti dverí

Chrómovaná lišta v spodnej časti zadného nárazníka

Personalizácia interiéru

Pack Touch – červená

Pack Touch – oranžová

Pack Ambiance – svetlosivá

Pack Ambiance – červená

Disky kolies

15" oceľové kolesá, kryty kolies Iremia

16" oceľové kolesá Flexwheel, kryty kolies Amicitia

16" disky kolies z ľahkej zliatiny, dizajn Philia

16" disky kolies z ľahkej zliatiny, dizajn Philia,
čierne s diamantovým efektom

17" disky kolies z ľahkej zliatiny, dizajn Viva Stella,
sivé s diamantovým efektom

17" disky kolies z ľahkej zliatiny, dizajn Magny Cours,
čierne s diamantovým efektom

Čalúnenie

Látkové čalúnenie Life, čierne/tmavosivé

Látkové čalúnenie 3D Mountain, čierne/tmavosivé

Kombinácia čalúnenia látka/umelá koža Intens,
čierna/tmavosivá s prúžkami

Kombinácia čalúnenia látka/umelá koža
so semišovými prvkami Intens, čierna/tmavosivá

Kombinácia čalúnenia látka/umelá koža
so semišovými prvkami Intens, čierna/červená

Kožené čalúnenie, čierne

Kombinácia čalúnenia látka/umelá koža R.S. Line,
čierna/červená

Kožené čalúnenie R.S. Line, čierne s červeným
kontrastným prešívaním

Rozmery (mm)

* So sklopenými vonkajšími spätnými zrkadlami

Objemy (l)
OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Objem batožinového priestoru (zážihový/vznetový motor)
Objem batožinového priestoru so sklopeným zadným operadlom

litrov
391/366
1 069

Kvalita
„Sme neustále poháňaní hľadaním najvyššej kvality, od fázy dizajnu v našich štúdiách cez výrobu až po distribúciu
prostredníctvom našej siete.“
Laurens van den Acker – Senior Viceprezident Renault Corporate Design
Renault CLIO, bohatá história vášne
Generáciu po generácii pracovali pre Renault majstri svojho remesla na dizajne a výrobe stále atraktívnejších a výkonnejších modelov vybavených inovatívnymi a dômyselnými
riešeniami, ktoré boli vždy originálne a v duchu svojej doby. Nové CLIO je tým najkrajším príkladom.
S novou generáciou modelu CLIO značka Renault znova dôrazne a vášnivo potvrdzuje svoje odborné skúsenosti a inovatívneho ducha, uznávané všetkými automobilovými
profesionálmi v celej jej histórii. CLIO je najpredávanejším francúzskym vozidlom všetkých dôb, dvakrát bolo zvolené za európske auto roka s potvrdením od milióna vodičov,
ktorí do nás už od 90. rokov minulého storočia stále a znova vkladajú svoju dôveru. V priebehu 30 rokov sa CLIO stáva stále úspešnejším!

Nové vozidlo CLIO, riadená revolúcia
Ikonický model know-how značky, vozidlo CLIO, bolo vždy priekopníkom: ako prvé vo svojej kategórii
ponúkalo farebnú navigáciu (2001), hands-free kartu a systém Carminat TomTom (2005) alebo dotykovú
obrazovku (2012) s online pripojením.
Nové CLIO je tomuto know-how verné i dnes. Inovuje ponukou najnovších technológií v oblasti konektivity
a asistenčných systémov vodiča z vyšších kategórií vozidiel:
• Renault EASY CONNECT: nová generácia pripojeného systému.
Využite komplexnú ponuku inovatívnych riešení vyvinutých spoločne s našimi partnermi TomTom a Google
a uľahčite si život. Navigácia je pripojená v reálnom čase, aby bolo možné vyhľadávanie adries, výpočet
oneskorení a informácií o cenách paliva. Vďaka službe Auto-Update je systém EASY LINK vášho vozidla
a jeho mapy vždy aktuálny.
• Renault EASY DRIVE: jednoduchšia a bezpečnejšia jazda.
Nové CLIO poskytuje úroveň asistenčných systémov, ktorá nemá vo svojej kategórii konkurenciu.
Kamerový systém 360°, výsledok technologickej spolupráce Aliance Renault Nissan, vám pomôže chrániť
svoje vozidlo pri manévrovaní v meste. Ďalšia inovácia, EASY PILOT: asistent jazdy po diaľnici a v kolóne
vám ponúka pomoc počas jazdy a jazda tak môže byť kľudnejšia a bezpečnejšia. Tieto technológie boli
podrobené viac ako 500 000 km testovania a dolaďovania.

Nové CLIO, dizajn v službách kvality
Nové CLIO je výsledkom kombinácie talentov konštruktérov a dizajnérov značky Renault. Dizajnéri
tejto novej generácie usilovali o posilnenie výkonu a spoľahlivosti vozidla a zvýšenie jeho odolnosti voči
vplyvom počasia a počtu najazdených kilometrov. Skôr než sa Nové CLIO dostalo do predaja, najazdilo
viac ako 1,5 milióna kilometrov v každom počasí a na všetkých typoch ciest.
Nové CLIO ponúka moderný a zvodný štýl exteriéru a interiéru so špeciálnym dôrazom na kvalitu vyhotovenia. V exteriéri boli značne zmenšené špáry medzi dielmi karosérie a zvary sú presnejšie a pevnejšie
vďaka využívaniu laserových technológií. Veľká pozornosť bola venovaná kvalite materiálov používaných
v interiéri so širším využitím mäkčených materiálov s vyššou odolnosťou na palubnej doske, dverách
alebo tkanine sedadiel.
Významný posun zaznamenali i obrazovky. Sú inšpirované smartfónmi a poskytujú vysoký kontrast a jas
pre optimálnu čitateľnosť za akýchkoľvek podmienok.

Príslušenstvo
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1. Strešný box. Rozšírte svoje prepravné možnosti naším
strešným boxom, ktorý vďaka novému dizajnu dokonalo
ladí s vašim vozidlom.
2. Shark anténa. Dodajte Novému Renault CLIO štipku
športovej elegancie s touto anténou, ktorá dokonalo
zapadá do tvaru karosérie.
3. Ochrana batožinového priestoru EasyFlex. S protišmykovou a vodotesnou úpravou – je nevyhnutná na
ochranu batožinového priestoru vášho vozidla a prepravu
neskladných a znečistených predmetov!
4. Ochranná fólia. Ochráňte lak svojho nového vozidla
CLIO pred drobnými nárazmi alebo škrabancami.
5. Predná lakťová opierka. Zvyšuje váš komfort pri jazde
a slúži aj ako doplnkový úložný priestor.

Objavte Renault CLIO
na www.renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu starostlivosť. Tento dokument bol vypracovaný na základe prototypového modelu.
V rámci politiky neustáleho zlepšovania svojich výrobkov si Renault vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v špeciﬁkácii opísaných alebo vyobrazených vozidiel a príslušenstva. O týchto
zmenách budú predajcovia vozidiel Renault bezprostredne informovaní. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, určité druhy výbavy nemusia byť k dispozícii
(ako sériová, príplatková výbava alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie vám poskytne najbližší predajca. S ohľadom na technologické možnosti a možnosti tlače sa môžu jednotlivé
farby na fotograﬁách alebo ilustráciách mierne líšiť od skutočných farieb lakov alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, publikovanie alebo šírenie
časti alebo celku obsahu z tejto publikácie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault zakázané.
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