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Nya





Oemotståndlig, helt enkelt



Med känslorna i fokus
Sensuella linjer, en dynamisk profil, välsvarvade 
skuldror och en självsäker attityd… Nya Renault 
CLIO väcker habegäret redan vid första ögonkastet. 
Omsorgen om detaljerna är tydlig, liksom 
kombinationen av modernt och robust: C-formade 
Full LED-strålkastare, raffinerat integrerade 
kromdetaljer, dolda dörrhandtag vid rutorna och 
den nya metallic-lacken Orange Valencia.





Bilen på bilden är utrustad med tillval som kommer att finnas tillgängliga längre fram.



Smart Cockpit –  
ett fulländat 
kupékoncept
Det är insidan som räknas, och varenda liten 
detalj är viktig. Interiören i Nya CLIO utmärks 
av kvalitetsmaterial och hög finish. Den nya 
högteknologiska förarplatsen, de skålade stolarna 
och det personifierbara ljustemat MULTI-SENSE, 
allt är skapat för att ge dig en körupplevelse som 
väcker alla sinnen. Kliv in i framtiden och ta plats 
bakom ratten i Nya CLIO. Här ligger du steget före 
med bland annat en stor 9,3-tums pekskärm till 
multimediasystemet, personifierbara förarskärm 
och elektrisk parkeringsbroms!





Körglädje  
och komfort
Det finns många motortyper att välja på till  
Nya CLIO. Nya motorn TCe 130 i kombination 
med EDC-växellåda med rattpaddlar ger Nya 
CLIO mycket vassa prestanda, samtidigt som 
bränsleförbrukningen hålls på en rimlig nivå.
Ett dynamiskt chassi och en styrning lika lyhörd 
som exakt gör det småtrista till ett minne blott.
Men det är inte bara föraren som ska trivas!  
Även passagerarna har fått det extra skönt med 
bättre stötdämpning och en ännu tystare kupé.
Sist men inte minst bidrar ljudanläggningen 
från Bose® med nio högtalare till en intensiv 
musikupplevelse utöver det vanliga.



Renault CLIO R.S. Line: 
sportighet som syns  
och känns!
Hos Nya CLIO R.S. Line syns arvet från Renault 
Sport tydligt. Den utvändiga designen slår 
an tonen: liksom övriga R.S.-modeller har den 
sportstötfångare med F1-läpp fram. Det sportiga 
uttrycket förstärks ytterligare av en nedre grill  
med bikakemönster, kylargrill med blanksvart 
dekor, 17-tums Magny-Cours-fälgar i diamantlook, 
bakstam med diffusor och ovalt kromat slutrör. 
Den unika personligheten betonas dessutom av 
R.S. Line-märket på framskärmarna och bakluckan.
Interiören fångar upp det sportiga temat med 
kolgrått och röda highlights: sportstolar med 
förstärkta sidofästen, sportratt i perforerat läder* 
med dubbel romb, pedalställ i aluminium, längs 
instrumentbräda och bilbälten löper en livfull, 
klarröd linje. Det sportiga temat fulländas genom 
den svarta takhimlen och den högteknologiska 
förarplatsen. Passionen märks i varenda detalj.

* Nötläder.





Smart Cockpit,  
med all teknik inom räckhåll





Håll dig uppkopplad...  
i full frihet! 
Skärmen till EASY LINK-systemet är klassens 
största. Den är centralt placerad och du konfigurerar 
den exakt som du vill. Du kan faktiskt börja  
använda Renault EASY CONNECT innan du över 
huvud taget har satt dig i bilen. Med appen  
MY Renault letar du reda på din bil och blir guidad 
hela vägen fram.
När du har tagit plats bakom ratten får du snabbt 
en överblick över allt innehåll i EASY LINK-
systemet, som för övrigt är kompatibelt med såväl  
Android Auto™* som Apple CarPlay™. Det inbyggda 
navigeringssystemet tillhandahåller mängder av 
information i realtid: hur tät trafiken är, eventuella 
hinder på vägen och serviceställen längs din resväg.
Lika enkelt och effektivt som Google Maps: Google 
adressök! Ange bara ett par-tre nyckelord för att 
komma dit du vill utan att behöva ha koll på den 
exakta adressen.
Med Auto Update-funktionen kan du alltid vara 
säker på att systemet och dina TomTom-kartor 
uppdateras automatiskt.
Dessutom finns det en trådlös telefonladdare så 
att du alltid kan behålla kontakten med omvärlden.

Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
*Android Auto™ är tillgängligt senare, beroende Googles utbud. 
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3.
Renault EASY DRIVE
Den innovativa tekniken i Nya CLIO finns där för 
att underlätta varenda sekund av din resa.

1. Farthållare/fartbegränsare 
Ställ in körhastighet eller maximal hastighet. Med 
rattreglagen gör du alla inställningar snabbt och lätt.

2. Renault LED Pure Vision
Nya CLIO är utrustad med kraftfulla Full LED Pure Vision-
strålkastare med automatisk omställning till helljus för 
bästa möjliga sikt.

3. Handsfree-parkering
Låt Easy Park Assist-funktionen i din Nya CLIO fickparkera 
åt dig utan att du behöver lyfta ett finger. Parkeringsfickor, 
snedställda eller vanliga parkeringsplatser: Nya CLIO tar 
sig dit, snabbt och enkelt!

4 & 5. 360°-kamera
Nya CLIO är utrustad med fyra kameror som ger en 
360°-bild av området närmast bilen. Backa, parkera och 
kom iväg utan ansträngning och i trygg förvissning om 
att inget står i vägen för din Nya CLIO!

6. Motorvägs- och köassistans
Unik innovation i segmentet: Nya CLIO klarar att hålla sig 
mitt i körbanan och reglera hastigheten efter trafiken, hela 
vägen till stillastående. Denna funktion underlättar för 
dig både när du kör på motorväg och i tät trafik.
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Säkerhet på högsta 
nivå
I Nya CLIO finns den allra senaste tekniken för att 
du och dina passagerare ska vara trygga och säkra.

1.Aktivt nödbromsningssystem
Du kan lita på din Nya CLIO. Den håller hela tiden koll 
på trafiken och de risker som kan uppstå där. En kraftig 
inbromsning eller en fotgängare som plötsligt går över 
gatan … Bilen varnar dig och kan till och med själv initiera 
en automatisk panikbromsning.

2. Aktiv filhållningsassistans
Att vara förutseende är det bästa sättet att undvika 
risker. Därför finns system för aktiv körfältsassistans 
och varning för körfältsavvikelse till Nya CLIO från och 
med Zen-versionen.

3. Avläsning av vägskyltar
I Nya CLIO finns en kamera som läser av vägskyltarna. 
Den aktuella hastighetsbegränsningen visas sedan på 
instrumentpanelen.

4. Dödavinkelvarning
Nya CLIO känner av fordon som redan ligger i, eller är på 
väg in i, din döda vinkel och varnar dig med en ljussignal 
på backspeglarna.
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Grå Urban*

Grå Platine**

Färger

Vit Glacier*

Grå Titanium**

Svart Étoilé** Brun Vison**



* Opaque lack.
** Metall lack.
Den faktiska färgen kan skilja sig från bilden.

Orange Valencia**

Blå Celadon**

Röd Flamme**

Blå Iron**



Inredningsstilar

Säkerhet
•	Aktivt	nödbromsningssytem	med	fotgängar-	och	cyklistavkänning		
(AEBS	City	+	Inter	Urbain	+	Fotgängare)

•	ESC	och	ABS	med	panikbromsassistans
•	Krockkuddar	fram,	på	sidorna	fram,	krockskyddsgardiner	fram/	
bak-	Urkopplingsbar	passagerarkrockkudde

•	Trafikskyltigenkänning
•	Säkerhetsavståndsvarning	(kollisionsvarnare)	–	information		
på	förarskärmen

•	Varning	om	ej	fastspänt	bilbälte	på	fem	platser	med	avkänning		
av	åkande

•	Filbytesvarnare(Lane	Departure	Warning)
•	Aktiv	Filhållningsassistans
•	Trepunktsbälte	bak	på	mittenplats
•	Bilbälten	fram	som	går	att	ställa	in	i	höjdled
•	Bromsljus	med	LED
•	Däckreparations-kit
•	Färdriktningsvisare	med	sidoblinkljus
•	Renault	automatiskt	nödsamtal:	automatisk	uppringning	vid	
olycka	eller	via	SOS-knapp	(112)

•	ISOFIX-system	(i-Size)	på	passagerarplatsen	fram	och	
sidoplatserna	bak

Körning
•	Starthjälp	i	backe
•	Automatisk	tändning	av	strålkastarna	med	hjälp	av	ljussensor
•	Mätare	4,2-tums	förarskärm	och	analog	visning
•	LED:	varselljus,	färdriktningsvisare,	bakljus
•	Pure	Vision-strålkastare	med	LED
•	Växlingsindikator
•	Fartbegränsare	och	farthållare
•	Innerbackspegel	med	dag-/nattläge
•	Ytterbackspeglar	med	elstyrd	inställning
•	Uppvärmda	sidobackspeglar
Komfort
•	Manuell	AC
•	Bakre	nackskydd
•	Fällbart	baksäte	(1/3	–	2/3)
•	Elektriska	fönsterhissar	fram,	med	impulsfunktion
•	Förarstol	med	höjdledsinställning	+	Framsäte	med	stolsvärme
•	Ratt	som	är	inställbar	i	höjd-	och	djupled	

Multimedia – Renault EASY CONNECT
•	EASY	LINK	7”	Multimediasystem	med	smartphone-replikering	
(kompatibelt	med	Android	Auto™**	och	Apple	Carplay™)	och	
Bluetooth®

Utvändig design
•	Dörrhandtag	och	backspegelkåpor	i	karossfärgen
•	Flexfälgar	AMICITIA	16”
•	Kromade	lister	upptill	på	kylargrillen	vid	logotypen
•	Kromade	lister	på	inre	dörrskydd
Invändig design
•	Kromdetaljer	på	ventilationsmunstycken	och	mittkonsol
•	Framdörr	med	mjukt	armstöd	och	mittpanel	i	svart		
konstläder

•	Ratt	i	konstläder
•	Svart	textilklädsel	med	highlights

**	Android	Auto™	är	tillgängligt	senare,	beroende	Googles	utbud.
Android	Auto™	är	ett	varumärke	som	tillhör	Google	Inc.
Apple	CarPlay™	är	ett	varumärke	som	tillhör	Apple	Inc.

Zen
Bilen	på	bilden	är	extrautrustad.



Körning
•	Mätare	med	anpassningsbar	7-tums	förarskärm
•	Fortkörningsvarnare
•	Parkeringssensor	bak
•	Automatisk	aktivering	av	hel-/halvljus
•	C-formade	LED-varselljus	(C-shape)
•	C-formade	LED-bakljus	som	ger	djup	(C-shape)
•	C-formade	strålkastare	100	%	LED	Performance	(C-shape)
•	Dimljus	fram
•	Renault	MULTI-SENSE:	personifiering	av	körlägen	och		
kupéns	ljus-	och	ljudmiljö

•	Ytterbackspeglar	med	avfrostning,	elstyrd	inställning		
och	fällning

Komfort
•	Automatisk	AC
•	LED-belysning	i	kupén
•	Uppvärmd	flerfunktionsratt	i	läder
•	Växelspak	och	handbroms	i	läder
•	Handsfree-kort
•	Framsäten	inställbara	i	höjdled
•	Elstyrda	fönster	bak
Multimedia – Renault EASY CONNECT
•	EASY	LINK	7”	Multimediasystem	med	navigering	och	
smartphone-replikering	(kompatibelt	med	Android	Auto™**	och	
Apple	Carplay™)	och	Bluetooth®,	USB	och	AUX

Utvändig design
•	Avgasrör	I	krom
•	Kromlist	på	sidofönster
•	16-tums	lättmetallfälgar	”PHILIA”
Invändig design
•	Mjuk	svart	hög	mittkonsol
•	Instrumentbrädan	dekorerad	med	mjuka,	svarta	detaljer
•	Dörrsidor	med	stoppad	övre	del
•	Klädsel	i	svart	sammet	och	konstläder*	med	passpoaler	i		
”Grå	Vision”

*	Nötläder.
**	Android	Auto™	är	tillgängligt	senare,	beroende	Googles	utbud.
Android	Auto™	är	ett	varumärke	som	tillhör	Google	Inc.
Apple	CarPlay™	är	ett	varumärke	som	tillhör	Apple	Inc.

Intens (Zen+)
Bilen	på	bilden	är	extrautrustad.



Inredningsstilar

Utvändig design
•	Exklusiv	främre	stötfångare	med	F1-läpp	lackerad	i	Grå	Gun	Metal	
och	bikakemönster	på	grillen	nedtill

•	Kromade	märken	på	framskärmar	och	baklucka,	med	
beteckningen	R.S.	Line

•	Invändiga	dörrskydd,	lackerade	i	Grå	Gun	Metal
•	Diffusor	bak	i	Gun	Metal
•	Kromat	ovalt	slutrör
•	17-tums	lättmetallfälgar	”Magny-Cours”

Invändig design
•	Sportsäten	fram,	med	högre	sidor,	märkta	med	R.S.
•	Ratt	i	perforerat	läder,	R.S.-märke,	grå	och	röda	highlights
•	Växelspaksknopp	och	parkeringsbroms	i	läder	med	grå	och	röda	
highlights

•	Sportpedalställ	i	aluminium
•	Svarta	säkerhetsbälten	med	röd	kant
•	Svart	färgschema	invändigt
•	Horisontell	dekor	på	instrumentbrädan,	överdragen	med	mjukt	
material	med	inlägg	i	kolgrått

•	Mjuka	infällningar	i	fram-	och	bakdörrar	i	kolgrått
•	Armstöd	i	fram-	och	bakdörrar,	i	svart	med	röda	och	grå	highlights
•	Röd	färgaccent	R.S.	Line	runt	ventilationsmunstycket
•	Svart	takhimmel	med	3D-effekt

*	Nötläder.

R.S. Line (Intens+)
Bilen	på	bilden	är	extrautrustad.



Rött	färgpaket

Grå	Vision	inredning

Orange	färgpaket

R.S	Line	inredning

Personifiering av interiören



Inredning

* Nötläder.

Mountain 3D, textilklädsel i svart och antracitgrått Intens, konstläder och svart sammet

Svart läder*

R.S. Line, konstläder och randig textil i rött och svart

Läder* R.S. Line, svart med röda highlights



Fälgar

Amicitia 16” (standard för Zen)

Viva Stella, lättmetall, grå 17” 
(tillval för Intens)

Philia, lättmetall, svart 16”  
(Tillval för Zen)

Magny-Cours, lättmetall, 17”  
(standard för R.S line, tillval för Intens)

Philia, lättmetall, 16”  
(standard för Intens)



ZEN INTENS R.S. LINE

SÄKERHET OCH FÖRARSTÖDSYSTEM
SÄKERHET
Krockkuddar och sidokrockkuddar på förarplats och passagerarplats fram • • •

Manuell avaktivering av passagerarkrockkudde • • •

Sidokrockgardiner fram och bak • • •

Säkerhetsbälten med bältessträckare och belastningsbegränsare på platserna fram och sidoplatserna bak • • •

Säkerhetsbälten fram inställbara i höjdled • • •

Trepunktsbälte bak på mittenplats, med bältessträckare • • •

ISOFIX-fäste för barnstol på passagerarplats fram och sidoplatserna bak (kompatibel enligt standarden i-Size) • • •

Bältesvarnare på fem platser med avkänning av passagerare • • •

Däcktrycksdetektering för lågt däcktryck • • •

Däckreparations-kit • • •

Tillfälligt reservhjul (i kombination med dieselmotor) – T 125/70 R16 – max. 80 km/h ¤ ¤ ¤

15” reservhjul (i kombination med bensinmotor) ¤ ¤ ¤

Tunna nackskydd fram med anti-whiplash-funktion + tre nackskydd bak som är inställbara i höjdled • • •

FÖRARSTÖDSYSTEM
ACTIvE SAFETY SYSTEMS
Elektroniskt stabiliseringssystem, ESC med ABS • • •

Panikbromsassistans (BAS) • • •

Starthjälp i backe (HSA) • • •

Aktivt nödbromsningssystem (AEBS) , med avkänning av bilar, motorcyklar, fotgängare och cyklister (dag och natt) –  
aktiv från 7 km/h • • •

Säkerhetsavståndsvarning (kollisionsvarnare) – visar säkerhetsavståndet till framförvarande fordon  
på förarens display • • •

Varning för körfältsavvikelse – varnar föraren genom en vibration i ratten när bilen kör över en väglinje  
utan att blinkern är på – aktiv från 70 km/h • • •

Aktiv filhållningsassistans – styrhjälp för att hålla bilen på rätt kurs • • •

Avläsning av vägskyltar – visar informationen på förarens skärm • • •

Fortkörningsvarnare - • •

Dödavinkelvarning – känner av risker i förarens döda vinklar. Indikering på ytterbackspeglarna. ¤ ¤ ¤

RENAuLT EASY DRIvE – DRIvINg MADE EASIER
Fartbegränsare • • •

Farthållare • • •

Adaptiv farthållare med Stop & Go-funktion (på TCe 130 EDC) - ¤ ¤

Motorvägs- och köassistans: Kontrollerar bilen i sid-och längsled (på TCe 130 EDC) - ¤ ¤

RENAuLT EASY DRIvE – LIgHTINg TECHNOLOgY
Varselljus med LED – integrerat i strålkastarna • - -

Strålkastare med 100 % LED – Renault LED Pure Vision • - -

C-format LED-varselljus ger blick med liv och djup – integrerat i strålkastarna - • •

Performance-strålkastare med 100 % LED – Renault LED Pure Vision med längre och bredare ljuskägla - • •

LED-dimstrålkastare med kurvljus – kromfinish - • -

LED-dimstrålkastare med kurvljus - - •

Bakljus med LED • - -

C-format LED-bakljus med djupeffekt - • •

Automatisk tändning av strålkastarna med hjälp av ljussensor • • •

Automatisk avbländning vid möte - • •

RENAuLT EASY DRIvE – PARKINg MADE EASIER
Parkeringssensor bak – visuell och akustisk varning ¤ • •

Parkeringssensor fram och bak – visuell och akustisk varning - ¤ ¤

Easy Park Assist – parkeringsassistans och mätning av parkeringsplatsen/föraren kontrollerar hastigheten - ¤ ¤

Backkamera - ¤ ¤

360°-kamera – fyra kameror placerade runtom bilen ger en bild av bilen och dess närmaste omgivning  
sedd ovanifrån - ¤ ¤

ZEN INTENS R.S. LINE

KOMFORT OCH MuLTIMEDIA
KOMFORT
Manuell luftkonditionering • - -

Reglerad automatisk luftkonditionering ¤ • •

Automatisk torkning med regnsensor ¤ • •

Elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar, isborttagningsfunktion • - -

Elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar, isborttagningsfunktion och automatisk elstyrd infällning ¤ • •

Flerfunktionsratt, inställbar i höjd- och djupled (bakgrundsupplysta kontroller för farthållare/ 
fartbegränsare, färddator, telefon och röststyrning) • • •

Förarstol med höjdledsinställning • - -

Förar- och passagerarsätet fram är inställbara i höjdled - • •

Framsäte med värme – två värmelägen • • •

Uppvärmd ratt - • -

Baksäte med ryggstöd som kan fällas 60/40 • • •

Elektriska fönsterhissar fram, med impulsfunktion • - -

Fyra elektriska fönsterhissar, med impulsfunktion - • •

Elektrisk servostyrning, med justerbar effekt • • •

ECO-läge, aktiveras med särskild knapp (utom på SCe 75) • • •

MULTI-SENSE, personifiering av körläge som påverkar responsen hos ratt och motor, AC-reglage, 
stämningsbelysning (3 fördefinierade lägen: MY-SENSE, ECO och SPORT) - • •

Manuell parkeringsbroms • • •

Elektrisk parkeringsbroms, med Auto-Hold-funktion - ¤ ¤

Skjutbart armstöd fram – med stängt förvaringsutrymme på 2,2 l ¤ ¤ ¤

Stängt handskfack (8,4 l) • - -

Stängt handskfack, belysning och kylning, med mjuköppnande lucka (8,4 l) - • •

Infällbar nyckel – fjärrmanövrerat centrallås (reservnyckeln är inte infällbar) • - -

Renault handsfree-kort – för upplåsning och start ¤ • •

4,2-tums förarskärm i färg med två analoga mätare (hastighet och varvtal) • - -

7-tums personifierbar förarskärm i färg: föraren väljer själv färgtema och vilken körinformation som ska visas - • •

10-tums personifierbar färgskärm: föraren kan visa GPS-kartan och väljer själv färgtema och vilken övrig 
körinformation som ska visas (tillgänglig efter lansering) - ¤ ¤

Innerbackspegel med automatiskt dag-/nattläge (självavbländande) - • •

Innerbelysning fram med två halogenläslampor • - -

Innerbelysning fram med två LED-läslampor ¤ • •

Innerbelysning fram och bak med fyra LED-läslampor - ¤ ¤

Rörligt bagagerumsgolv – gör det möjligt att skapa ett platt golv genom att fälla baksätets ryggstöd - ¤ ¤

MuLTIMEDIA
Bil med 4G-uppkoppling, inklusive tre års gratis datapaket • • •

Renault nödsamtal – automatisk uppringning vid olycka eller SOS-knapp för att signalera nödläge  
(ringa upp 112) • • •

Easy Link 7” – radioanläggning med 7-tums högupplöst pekskärm – kompatibel med Android Auto™  
och Apple CarPlay™ – sex högtalare, Bluetooth®, två USB-uttag, ett AUX-uttag • - -

Easy Link 7” med navigering – radioanläggning och navigeringssystem med högupplöst 7-tums pekskärm – 
kompatibel med Android Auto™ och Apple CarPlay™ – sex högtalare, Bluetooth®, två USB-uttag,  
ett AUX-uttag – internetanslutna navigeringstjänster – Europakarta – automatisk uppdatering Auto-Update

¤ • •

Easy Link 9,3” med navigering – radioanläggning och navigeringssystem med högupplöst 9,3-tums pekskärm, 
antireflexyta – kompatibel med Android Auto™ och Apple CarPlay™ – sex högtalare, Bluetooth®, två USB-uttag, ett 
AUX-uttag – internetanslutna navigeringstjänster – Europakarta – automatisk uppdatering Auto-Update

- ¤ ¤

Mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-radio) • • •

Internetanslutna navigeringstjänster – tre år på köpet: Google-sökning efter intressepunkter, trafikinformation i 
realtid, väderprognos, bränslepris, områden där det krävs extra uppmärksamhet  
(beroende på land)

¤ • •

• Standard
¤ Tillgänglig
- Ej tillgänglig

Utrustning och tillval



ZEN INTENS R.S.LINE
Tjänsten Auto-Update – tre år ingår (för Easy Link-kompatibla system): trådlös automatisk uppdatering av 
multimediasystemet, installerar automatiskt nya systemförbättringar. För Easy Link-system med navigering: 
automatisk uppdatering även av kartorna

• • •

Dubbel mikrofon för telefonsamtal med bra ljudkvalitet • • •

Trådlös induktionsladdare för smartphone, inbyggd i mittkonsolens förvaringsutrymme (kontrollera att den fungerar 
med din telefon) ¤ ¤ ¤

Bose® Sound System: med åtta högtalare, en bashögtalare Fresh Air Speaker, digital åttakanalig förstärkare från 
Bose®, möjlighet att välja mellan två olika lägen - ¤ ¤

DESIgN
uTvÄNDIg DESIgN
Dörrhandtag fram i karossfärgen • • •

Ytterbackspegelkåpor i karossfärgen • - -

Svartlackerade ytterbackspegelkåpor ¤ • •

Mörktonade sidorrutor och bakruta ¤ ¤ ¤

Kromat Renault-märke och övre kylargrillsparti i högblankt svart • • •

Kromade lister i övre kylargrillspartiet • • •

Dörrskydd nedtill med CLIO-sigatur • • •

Kromade lister runt sidorutorna - • •

Hajfensantenn, i karossfärgen - ¤ ¤

16” fälgar i AMICITIA-design • - -

16” lättmetallfälgar PHILIA - • -

16” lättmetallfälgar Stylepaket PHILIA, svartlackerade, diamantlook ¤ - -

17” lättmetallfälgar Stylepaket VIVASTELLA, grålackerade, diamantlook - ¤ -

16” Aluminiumfälgar BOA VISTA - ¤ -

17” Aluminiumfälgar MAGNY COURS - ¤ •

INvÄNDIg DESIgN
Komfortsäten fram, större sittdyna och förbättrade sidofästen • • •

Instrumentbräda med svart klädsel • - -

Stoppad instrumentbräda med svart klädsel - • •

Flytande mittkonsol fram, klädd med mjukt material - • •

Konstläderklädd ratt med söm • - -

Läderratt* (standard för ZEN Tce 130 EDC) - • •

Kromfärgade insatser av satin på ratt och växelknopp • • •

Växelspaksknopp och manuell parkeringsbroms i läder* - • •

Stämningsbelysning: personifierbar belysning i mittkonsolen och armstöden i framdörrarna - • •

Övre del i dörrarna av stoppat material - • •

Grå takhimmel • • -

Svart takhimmel med 3D-effekt - ¤ •

Textilklädsel Mountain 3D, svart och antracit, med präglade sidokuddar • - -

Blandklädsel Intens, svart konstläder och antracitrandig textil, passpoal i färgen Grå Vision - • -

Blandad klädsel i svart/rött konstläder och svart sammet, röda highlights och passpoal i färgen Grå Vision - ¤ -

Svart läderklädsel*, med svart läder* perforerat på sidokuddarna, highlights och passpoal i färgen Grå Vision - ¤ -

DESIgN R.S. LINE
Exteriör

- - •

– Exklusiv främre stötfångare med F1-läpp lackerad i Grå Gun Metal och bikakemönster på grillen nedtill
– Kromade märken på framskärmar och baklucka, med beteckningen R. S. Line
– Dörrskydd nedtill lackerade i färgen grå Gun Metal
– Diffusor bak, lackerad i grå Gun Metal
– Kromat ovalt slutrör
– 17” Aluminiumfälgar MAGNY COURS
Interiör

- - •

– Sportsäten fram, med högre sidor, märkta med R.S.
– Läderratt*, med perforerat läder*, R.S.-märke, grå och röda highlights
– Växelspaksknopp och parkeringsbroms i läder* med grå och röda highlights
– Sportpedalställ i aluminium
– Svarta säkerhetsbälten med röd kant
– Svart färgschema invändigt
– Horisontell dekor på instrumentbrädan, överdragen med mjukt material med inlägg i kolgrått
– Mjuka infällningar i fram- och bakdörrar i kolgrått
– Armstöd i fram- och bakdörrar, i svart med röda och grå highlights
– Röd färgaccent R. S. Line runt ventilationsmunstycket
– Svart takhimmel med 3D-effekt
Blandklädsel R. S. Line, svart konstläder och svart/röd-randig textil, röda highlights - - •

Läderklädsel* R. S. Line, svart läder* med röda highlights - - ¤

ZEN INTENS R.S.LINE

PAKET
STYLEPAKET
16” lättmetallfälgar Stylepaket PHILIA, svartlackerade, diamantlook ¤ -

-

17” lättmetallfälgar Stylepaket VIVASTELLA, grålackerade, diamantlook - ¤

Tonade rutor bak och tonad bakruta ¤ ¤

Svart blanka kromlister fram ¤ ¤

Backspegelkåpa i högblankt svart ¤ standard
Hajfensantenn, i karossfärgen - ¤

CITYPAKET
Renault handsfree-kort – för upplåsning och start

¤ - -

Skjutbart armstöd fram – med stängt förvaringsutrymme på 2,2 l
Elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar, isborttagningsfunktion och automatisk elstyrd infällning
Parkeringssensor bak – visuell och akustisk varning
Solskydd med upplyst spegel

KOMFORTPAKET (CITYPAKET+)
Reglerad automatisk luftkonditionering 

¤ - -Automatisk torkning med regnsensor
Innerbelysning fram med två LED-läslampor

BOSE® PAKET
Easy Link 9,3” med navigering – radioanläggning och navigeringssystem med högupplöst 9,3-tums pekskärm, 
antireflexyta – kompatibel med Android Auto™ och Apple CarPlay™ – sex högtalare, Bluetooth®, två USB-uttag, ett 
AUX-uttag – internetanslutna navigeringstjänster – Europakarta – automatisk uppdatering Auto-Update

- ¤ ¤Audio BOSE®: 1 förstärkare + 9 premiumhögtalare
Mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-radio)
Bil med 4G-uppkoppling, inklusive tre års gratis datapaket
Rörligt bagagerumsgolv – skapa ett platt golv genom att fälla baksätets ryggstöd

PARKERINgSPAKET
Backkamera

- ¤ ¤
Parkeringssensor fram och bak – visuell och akustisk varning

PARKERINgSPAKET PLuS (PARKERINgSPAKET+)
Renault handsfree-kort – för upplåsning och start

- ¤ ¤Skjutbart armstöd fram – med stängt förvaringsutrymme på 2,2 l
Elektrisk parkeringsbroms, med Auto-Hold-funktion

PARKERINgSPAKET PREMIuM
360°-kamera – fyra kameror placerade runtom bilen ger en bild av bilen och dess närmaste omgivning sedd ovanifrån

- ¤ ¤

Easy Park Assist – parkeringsassistans och mätning av parkeringsplatsen/föraren kontrollerar hastigheten
Easy Link 9,3” med navigering – radioanläggning och navigeringssystem med högupplöst 9,3-tums pekskärm, 
antireflexyta – kompatibel med Android Auto™ och Apple CarPlay™ – sex högtalare, Bluetooth®, två USB-uttag, ett 
AUX-uttag – internetanslutna navigeringstjänster – Europakarta – automatisk uppdatering Auto-Update
Mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-radio)
Internetanslutna navigeringstjänster – tre år på köpet: Google-sökning efter intressepunkter, trafikinformation i 
realtid, väderprognos, bränslepris, områden där det krävs extra uppmärksamhet (beroende på land)
Renault handsfree-kort – för upplåsning och start
Skjutbart armstöd fram – med stängt förvaringsutrymme på 2,2 l
Elektrisk parkeringsbroms, med Auto-Hold-funktion

CRuISINgPAKET (ENDAST MED TCE 130 EDC MOTOR)*
* kräver Parkeringspaket plus eller Parkeringspaket premium / tillgänglig fram tills att Motorvägs- och köassistans lanseras
Adaptiv farthållare med Stop & Go-funktion 

- ¤ ¤
Dödavinkelvarning – känner av risker i förarens döda vinklar. Indikering på ytterbackspeglarna.

DRIvERASSISTPAKET (ENDAST TCE 130 EDC MOTOR)*
* kräver Parkeringspaket plus or Parkeringspaket premium 
Adaptiv farthållare med Stop & Go-funktion 

- ¤ ¤Dödavinkelvarning – känner av risker i förarens döda vinklar. Indikering på ytterbackspeglarna.
Motorväg och - köassistans: körassistans som kontrollerar bilen i sid- och längsled (på TCe 130 EDC)
* Nötläder
* Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
• Standard
¤ Tillgänglig
- Ej tillgänglig



Motortyper
SCe 75 TCe 100 Tce 100 X-Tronic TCe 130 GPF EDC Blue dCi 85 Blue dCi 115

Bränsle Blyfri bensin Blyfri bensin Blyfri bensin Blyfri bensin Diesel Diesel
Max. effekt (hk)/varvtal (varv/min) 54 (75)/6 300 74 (100)/5 000 i.u* 96 (130)/5 000 63 (85)/3 750 85 (115)/3 750
Max. vridmoment (Nm)/varvtal (varv/min) 95/3 600 160/2 750 i.u* 240/1 600 220/1 750 260/2 000

Växellåda Femväxlad manuell Femväxlad manuell X-Tronic
EDC 

Sjuväxlad automatlåda 
med dubbelkoppling

Sexväxlad manuell Sexväxlad manuell

Motortyp Atmo Turbo – indirekt 
insprutning

Turbo – indirekt 
insprutning Turbo – direktinsprutning Turbo – direktinsprutning Turbo – direktinsprutning

Cylindervolym (cm3) 999 999 999 1 333 1 461 1 461
Antal cylindrar/ventiler 3/12 3/12 3/12 4/16 4/8 4/8
ECO-teknik Ja Ja Ja Ja Ja Ja
ECO2 KÖRNING fr.o.m. Intens fr.o.m. Intens fr.o.m. Intens fr.o.m. Intens fr.o.m. Intens fr.o.m. Intens
Avgasreningssystem Katalysator Katalysator Katalysator Katalysator med 

partikelfilter
Dieselpartikelfilter  

med NOx-efterbehandling med urealösning

CHASSI OCH STYRNING
Däckdimensioner

185/65 R15 88H 
195/55 R16 87H 
205/45 R17 88H

Styrning – Vänddiameter mellan trottoarkanter 10,42m
Hjulupphängning fram Pseudo McPherson 
Hjulupphängning bak semi-rigid bakaxel med stötdämpare och fjäder

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h) i.u* 187 i.u* 200 178 197
0–100 km/h (s) i.u* 11,8 i.u* 9,0 14,7 9,9
1 000 m från stillastående (s) i.u* 33,7 i.u* 30,1 36,0 31,4
Acceleration: 80 km/h till 120 km/h (s) i.u* fyran: 11,4/femman: 18,4 i.u* 6,8 femman: 14,1/sexan: 17,7 femman: 11,0/sexan: 14,3

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP ENLIGT NEDC BT
CO2 (g/km) 
CO2 blandad körning (g/km) i.u* 99/102 i.u* 118/121 94/97 94/97
Förbrukning
Stadskörning (l/100 km) i.u* 5,6/5,6 i.u* 6,7/6,8 4,3/4,3 4,3/4,3
Landsvägskörning (l/100 km) i.u* 3,6/3,8 i.u* 4,3/4,5 3,2/3,3 3,2/3,3
Blandad körning (l/100 km) i.u* 4,3/4,5 i.u* 5,2/5,3 3,6/3,7 3,6/3,7

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP ENLIGT WLTP (VLOW/VHIGH)
CO2 (g/km)
CO2 blandad körning (g/km) i.u* 116/130 i.u* 129/142 109/124 109/124
Förbrukning
Blandad körning (l/100 km) i.u* 5,1/5,8 i.u* 5,7/6,3 4,1/4,7 4,1/4,7

VOLYM OCH VIKT
Bränsletank (l) 42 42 42 42 39 39
Behållare för urealösning (Adblue®) (l) - - - - 11,6 11,6
Vikt tom körklar (tjänstevikt) (kg) i.u* 1 090 i.u* 1 158 1 189 1 189
Godkänd maxvikt med last (totalvikt) (kg) i.u* 1 603 i.u* 1 673 1 702 1 702
Bilens maximaltågvikt (kg) i.u* 2 503 i.u* 2 573 2 602 2 602
Max. bromsad släpvikt (kg) i.u* 900 i.u* 900 900 900
maximal släpvikt obromsad i.u* 580 i.u* 615 630 630
i.u* = ingen uppgift motor tillgänglig efter lansering



Mått (mm)

Volym (l)

*Infällda backspeglar

BAGAGERUMSVOLYM Liter
Bagagerumsvolym 391
Bagagerumsvolym, fällt säte 1 069



Tillbehör

1.



1. Välkomstbelysning under karossen. Nu slipper du irra 
runt och leta efter bilen på en dåligt upplyst parkering! 
Nya CLIO lyser upp när du närmar dig eller när du trycker 
på fjärrkontrollen.

2. Hajfensantenn. Gör din Nya CLIO lite sportigare 
med den här antennen som harmonierar perfekt med 
bilens linjer.

3. Anpassningsbart bagagerumsskydd. Ett flexibelt och 
vattentätt skydd som är perfekt när du transporterar 
stora och smutsiga saker!

4. Skyddspaket för karossen. Skydda lacken på din Nya 
CLIO mot småstötar, repor och återkommande friktion.

5. Armstöd. Ger en ännu bekvämare körupplevelse och 
utgör samtidigt ett extra förvaringsutrymme.

2.

4.

3.

5.



Kvalitet

”Hela vägen, från de första skisserna i våra designstudios, till dess 
bilarna kommer ut på marknaden, och däremellan tillverkningsfasen, fungerar jakten på kvalitet som vår ledstjärna.”

Laurens van den Acker – Designchef – Renault-koncernen

Renault CLIO, en historia full av kärlek och engagemang
Generation efter generation har Renault CLIO lyckats behålla sin plats i toppen. Detta har varit möjligt genom att hela tiden utveckla och tillverka modeller som är ännu 
attraktivare och som har ännu bättre prestanda. Alltid utrustade med innovativa och smarta tekniska lösningar, inte sällan unika i segmentet och alltid i linje med vad kunderna 
vill ha. Allt detta är den senaste CLIO ett utmärkt exempel på.
Med Nya CLIO visar Renault återigen på det kunnande, engagemang och nytänkande som ända sedan starten har väckt bilexperternas gillande. Den bäst säljande franska 
bilen genom alla tider, två gånger utsedd till årets bil i Europa, älskad och hyllad av de miljontals förare som sedan 1990 gång på gång har gett oss förnyat förtroende … Efter 
30 år av framgång höjer vi nu ribban ytterligare med den femte generationen CLIO!

Nya CLIO – smått revolutionerande
CLIO är ett koncentrat av Renaults samlade kunnande, och har alltid varit en föregångare: den första i 
klassen att erbjuda navigeringssystem i färg (2001), handsfree-kort och Carminat TomTom (2005) och 
pekskärm (R-LINK år 2012) med anslutning till Google.
Nya CLIO fortsätter på den inslagna vägen. Här finns det senaste inom uppkopplade tjänster och 
förarstödsystem, teknik som man normalt bara hittar i de övre segmenten:
• Renault EASY CONNECT: den nya generationen uppkopplade lösningar. 
Upptäck alla innovativa funktioner framtagna av våra partners TomTom och Google för att underlätta din 
körning. Navigeringssystemet är uppkopplat i realtid för adressökning, beräkning av eventuella förseningar 
och information om aktuellt bränslepris. Tack vare tjänsten Auto-Update uppdateras EASY LINK-systemet 
och kartorna i din CLIO automatiskt till den senaste versionen.
• Renault EASY DRIVE: en enklare och säkrare körupplevelse. 
Utrustningsnivån när det gäller förarstödssystem i Nya CLIO ligger på en nivå som inga andra bilar i klassen 
kommer i närheten av. Allt för att du ska få en trygg och behaglig resa. Här finns till exempel 360°-kameran, 
ett resultat av Renaults och Nissans gemensamma teknikutvecklingsarbete, särskilt användbar för att 
undvika skador på din bil när du kör i stan. En annan innovation är motorvägs- och köassistans, ett avancerat 
stödsystem som underlättar körningen både på motorväg och i stadstrafik. Tekniken har genomgått 
omfattande tester och provkörts i över 50 000 mil. 

Nya CLIO har designats med kvaliteten i fokus 
Nya Renault CLIO är frukten av den samlade kompetensen hos Renaults ingenjörer och designers. 
Utvecklarna bakom den nya generationens CLIO har satsat på att förbättra bilens driftsäkerhet och 
prestanda ytterligare, att öka motståndskraften mot väder och klimat och att konstruera en bil som håller 
i ännu fler mil. Därför har Nya CLIO redan innan lanseringen provkörts i 150 000 mil och utsatts för alla 
tänkbara vädertyper och alla slags olika vägar.
Nya CLIO är inbjudande och modern, med stort fokus på kvalitet, både invändigt och utvändigt. Exteriört 
har avståndet mellan karossens delar minskat avsevärt och är ännu enhetligare, tack vare användningen 
av laserskurna mallar vid tillverkningen. Invändigt har mycket uppmärksamhet ägnats åt materialkvalitet, 
bland annat används mjuka, förstärkta material på instrumentbrädan, i dörrarna och på sätena.
De inbyggda skärmarna i Nya CLIO har också utvecklats. Här kommer inspirationen från dagens smarta 
telefoner, och både kontrast och ljusstyrka har optimerats för att ge optimal läsbarhet i alla lägen.



Service

Kom igång
Hitta all information du behöver:
– på vår webbplats hittar du erbjudanden, information om tjänster 

och finansiering, bokar provkörning m.m.
– hos våra återförsäljare och i våra verkstäder står säljteam och 

tekniker redo att hjälpa dig till rätta.

Renault Service, 100 % trygghet
Var beredd på det oförutsedda. Med garantiförlängning, försäkring 
och assistans från Renault kan du känna dig helt lugn i alla lägen.

MY Renault, din partner i vardagen
Din egen sida på nätet med råd, erbjudanden och exklusiva 
förmåner, påminnelse om service och översikt över inbokade 
verkstadsbesök.

Tillbehör, när du vill skräddarsy din Renault
Upptäck vårt stora tillbehörssortiment. Här finns allt som behövs 
för att göra din bil ännu snyggare, ännu smartare, ännu skönare 
och ännu mer personlig.

Vi finns alltid där för dig, för att underlätta din bilvardag 
och för att du snabbt ska få in din Renault på service eller 
verkstad: kostnadsförslag och tidsbokning på nätet, fasta priser, 
underhållsavtal, försäkringar och assistans, personligt MY Renault-
program ... Massor av smidiga och tidsbesparande lösningar, 
framtagna för att passa just dina behov.

Renault finns alltid  
där för dig




