
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTOR hk 
CO2 (g/km) 

WLTP 

FÖRBRUK.  
(l/100 km) 

WLTP 
VÄXELLÅDA EQUILIBRE TECHNO 

E-TECH FULL HYBRID 

E-TECH 145 145 94-96 4,2-4,3 
Smart multimode 

växellåda 
280 900 kr 

298 900 kr 
305 900 kr 

323 900 kr 

BENSIN 

TCe 90 90 116-119 5,1-5,2 6-vxl manuell 
217 900 kr 
227 900 kr 

242 900 kr 
252 900 kr 

TCe 90 X-Tronic 90 128-130 5,7 CVT - automatlåda 
233 900 kr 
243 900 kr 

258 900 kr 
268 900 kr 

 

Läs mer om hela erbjudandet på www.renault.se/kopa/erbjudanden 
 

 
E-TECH är den senaste hybridlösningen som hämtats från Renaults expertis inom elektriska drivlinor och Formel 1. 

   
Eldrift i upp till 80% i stadskörning 
Få en helt ny upplevelse av eldrift. I CLIO E-Tech 
full hybrid kombineras en elektrisk motor och en 
förbränningsmotor genom en mycket effektiv 
automatisk växellåda som har flera lägen. 
Resultatet: Bilen startar konsekvent i eldrift, 
optimal eldrift i upp till 80 %1 av stadskörningen, 
och glädjen med en helt tyst elektrisk 
upplevelse. 

Effektiv både i stadskörning och på 
motorvägen 
Genom att välja en hybrid förbrukar du upp 
till 40%* mindre bensin än med en vanlig 
bensinbil, det gäller både för stadskörning 
och på motorvägen. Med CLIO E-Tech full 
hybrid slipper du vara orolig när du kör: 
räckvidden är enastående, du har inga behov 
av eluttag... och med den komfort och det 
kupéutrymme du förväntar dig av CLIO. 

Nya körupplevelser 
I CLIO E-Tech full hybrid får du säkerhet och 
hisnande kickar: tack vare de 140 hästkrafterna, 
den elektriska motorns omedelbara 
responsivitet och den automatiska växellådan 
som har flera lägen, för att passa din körstil. 

1Gäller enligt WLTP (Worldwide Harmonized Ligh vehicles Test Procedure) körcykeln (blandad körning). 

 
 
Förbrukning:  blandad förbrukning WLTP-körcykeln.  
 

Kampanjen gäller för privatpersoner t.o.m. 31/01 2023. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod. 
 

Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika 
bilmodellers bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt WLTP-testcykeln. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, 
väder- och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus lagstiftningen, se www.renault.se. 

Prislista     Gällande från 3:e januari 2023 

Renault CLIO 
 

http://www.renault.se/


 

 

PAKET EQUILIBRE TECHNO  

pack lighting 
automatisk aktivering av hel-/halvljus; dimljus 2 900 kr 2 900 kr 

pack navigation 

EASY LINK 7" multimediasystem med navigering, fortkörningsvarnare 4 900 kr ◊ 

pack full screen(1) 

EASY LINK 9.3" Multimediasystem med navigering ; Mätare med anpassningsbar 10-tums förarskärm 
med navigations reflektion 

- 6 900 kr 

pack safety 
dödavinkelvarning, backvarnare “rear cross trafic alert” - 5 900 kr 

pack driving(2) 

adaptativ farthållare, dödavinkelvarning, backvarnare “rear cross trafic alert” - 7 900 kr 

pack advanced driving assist(3) 

motorväg och – köassistans, adaptativ farthållare, dödavinkelvarning, backvarnare “rear cross trafic 
alert” 

- 9 900 kr 
 

 

(1) Behöver parkeringssensor fram (2) Endast med TCe 90  (3) Endast med E-TECH 145   
 
 
 
 
 
 

TILLVAL EQUILIBRE TECHNO  

solidlack vit glacier ◊ ◊ 

metalliclack: grå platine, svart etoile, röd flamme, blå iron 6 500 kr 6 500 kr 

special metalliclack: orange valencia, grå schiste 7 500 kr 7 500 kr 

reservhjul (endast med bensin motorer) 1 900 kr 1 900 kr 

nödreservhjul (endast med e-tech 145) 1 500 kr 1 500 kr 

dubbelgolv i baklucka (endast med bensin motorer) 1 900 kr 1 900 kr 

parkeringssensor bak 3 900 kr ◊ 

parkeringssensor fram - 2 900 kr 

16" aluminiumfälgar "PHILIA" i två svarta nyanser (diamond cut, svart) 3 900 kr - 

17" aluminiumfälgar "VIVA STELLA" i två grå nyanser (diamond cut, svart) - 3 900 kr 
 
 

 

*   Nötläder  
 
Mer detaljer om Renault CLIO’s design, färger och personifiering finns i broschyren Carlab www.renault.se/kopa/prislista-broschyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.renault.se/kopa/prislista-broschyr


 

 

STANDARDUTRUSTNING 
BENSIN & FULL HYBRID :      ◊ Standard     ○ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 

EQUILIBRE TECHNO BARA  FULL HYBRID :               ◊ Standard     ○ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 
SÄKERHET 
5-års garanti ◊ ◊ 
aktiv panikbromsning med fotgängar- och cyklistavkänning (aebs city + inter urban + fotgängare) ◊ ◊ 
esc och abs med panikbromsassistans ◊ ◊ 
igenkänning av vägskyltar ◊ ◊ 
varning för säkerhetsavstånd – information på förarskärmen ◊ ◊ 
filbytesvarnare (line departure warning) och  aktiv-filhållningsassistans (line keeping assist) ◊ ◊ 
automatiskt nödsamtal: automatisk uppringning vid olycka eller via sos-knapp (112) ◊ ◊ 
isofix-system (i-size) på passagerarplatsen fram och sidoplatserna bak  ◊ ◊ 
krockkuddar fram, på sidorna fram, krockskyddsgardiner fram/bak ◊ ◊ 
urkopplingsbar passagerarkrockkudde ◊ ◊ 
varning om ej fastspänt bilbälte på fem platser med avkänning av åkande ◊ ◊ 
fortkörningsvarnare - ◊ 

dödavinkelvarning - ○ 

däckpumpningssats ◊ ◊ 

reservhjul  ○ -/○ 
nödreservhjul - ○/- 

KÖRNING 
fartbegränsare och farthållare ◊ ◊ 

starthjälp i backe ◊ ◊ 

uppvärmda sidobackspeglar ◊ ◊ 

led: varselljus, färdriktningsvisare, bakljus ◊ ◊ 

pure vision-strålkastare med led ◊ ◊ 

automatisk tändning av strålkastarna med hjälp av ljussensor ◊ ◊ 
c-formade strålkastare 100 % led performance (c-shape) - ◊ 
renault multi-sense: personifiering av körlägen och kupéns ljus- och ljudmiljö - ◊ 

ytterbackspeglar med elstyrd inställning ◊ ◊ 
ytterbackspeglar med avfrostning, elstyrd inställning och fällning (4) - ◊(4) 

innerbackspegel med dag-/nattläge ◊ ◊ 
elektroniskt dimbar backspegel - ◊ 
parkeringssensor bak - ◊ 
parkeringssensor fram - ○ 
backkamera - ◊ 
backvarnare “rear cross trafic alert” - ○ 

adaptativ farthållare - ○ 

motorväg och- köassistans - ○/- 

dimljus fram - ○ 
automatisk aktivering av hel-/halvljus - ○ 

KOMFORT 
manuell ac ◊ - 
automatisk ac - ◊ 

fällbart baksäte (1/3 – 2/3) ◊ ◊ 

framsäte med stolsvärme   ◊ ◊ 

förarstol med höjdledsinställning  ◊ ◊ 

ratt som är inställbar i höjd- och djupled  ◊ ◊ 

elektriska fönsterhissar fram, med impulsfunktion ◊ ◊ 
elstyrda fönster bak - ◊ 
läslampor i led fram och bak - ◊ 
framsäten inställbara i höjdled - ◊ 
uppvärmd flerfunktionsratt - ◊ 
handsfree-kort - ◊ 
automatisk torkning med regnsensor ◊ ◊ 
skjutbart armstöd fram – med stängt förvaringsutrymme på 2,2 l - ◊ 

elektrisk parkeringsbroms, med auto-hold-funktion - ◊ 

   
   
   
 
 
 
 
 

 

 



 

 

STANDARDUTRUSTNING 
BENSIN & FULL HYBRID :      ◊ Standard     ○ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 

EQUILIBRE TECHNO BARA  FULL HYBRID :               ◊ Standard     ○ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 
EXTERIÖR 
backspegelkåpor svart ◊ ◊ 

kromade lister upptill på kylargrillen vid logotypen ◊ ◊ 

kromade lister på de inre dörrskydden - ◊ 
kromlist på sidofönster - ◊ 
kromdetaljer i fronten - ◊ 
hajfensantenn - ◊ 

kromat ovalt slutrör - -/◊ 
mörktonade sidorrutor samt bakruta - ◊ 

16-tums flexfälgar AMICITIA ◊ - 
16-tums lättmetallfälgar PHILIA - ◊ 
17-tums lättmetallfälgar VIVA STELLA - ○ 
E-TECH full hybrid emblem på bagagelucka - ◊/- 

INTERIÖR 
kromdetaljer på ventilationsmunstycken och mittkonsol ◊ ◊ 

framdörr med mjukt armstöd och mittpanel i svart konstläder ◊ ◊ 

flerfunktionsratt i konstläder - ◊ 
dörrsidor med stoppad övre del - ◊ 
grå vision inredning - ◊ 

svart takhimmel - ◊ 

svart textilklädsel med highlights ◊ - 
klädsel i svart sammet och konstläder med passpoaler i ”grå vision” - ◊ 
dubbelgolv i baklucka - -/○ 

LJUD, MULTIMEDIA 

mätare 4,2-tums förarskärm och analog visning -/◊ - 

mätare med anpassningsbar 7-tums förarskärm ◊/- ◊ 

mätare med anpassningsbar 10-tums förarskärm - ○ 

EASY LINK 7" multimediasystem med smartphone-replikering, bluetooth® och mottagare för digitalradio 
(dab+ och traditionell fm/am-radio) 

◊ - 

EASY LINK 7" multimediasystem med navigering och smartphone-replikering, usb, aux, bluetooth®  och 
mottagare för digitalradio (dab+ och traditionell fm/am-radio) 

- ◊ 

EASY LINK 9.3" multimediasystem med navigering och smartphone-replikering, usb, aux, bluetooth®  och 
mottagare för digitalradio (dab+ och traditionell fm/am-radio) 

- ○ 

auto update-funktionen - ◊ 

 
*Nötläder 
(4)På grund utav Covid-19 och rådande komponentbrist kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar för denna utrustning under 
säljperiod.  



 

 

TEKNISK SPECIFIKATION 
MOTORTYPER TCe 90 TCe 90 X-Tronic E-TECH full hybrid 145 
bränsle blyfri bensin blyfri bensin bensin hybrid 

motortyp turbo – indirekt insprutning turbo – indirekt insprutning direkt 
insprutning elektrisk 

max. effekt kW (hk)/varvtal (varv/min) 67 (90) / 5 000 67 (90) / 4 500-5 000 105 (145) 
max. vridmoment (nm)/varvtal (varv/min) 160 / 2 000 142 / 1 750-4 500 148/3 200 205+50 
växellåda sexväxlad manuell cvt - automatlåda smart multimode växellåda 
cylindervolym (cm3) 999 999 1598 - 
antal cylindrar/ventiler 3/12 3/12 4/16 - 
eco-teknik ja ja E-TECH full hybrid 
avgasreningssystem katalysator katalysator katalysator med partikelfilter 

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 stödämpare och fjäder 

PRESTANDA 

maximal hastighet (km/h) 180 175 180 
0 – 100 km/h (s) 12,2 12,4 9,3 
1 000 m från stillastående (s) 33,8 34,9 30 

acceleration: 80 km/h till 120 km/h (s)  
fyran: 9,6 

femman: 13,2 
d: 10,5 d: 6,7 

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP ENLIGT WLTP (VLOW/VHIGH) 

CO2 (G/KM)  
CO2 blandad körning (g/km) 117 / 132 129 / 145 96 / 114 
FÖRBRUKNING 
blandad körning (l/100 km) 5,2 / 5,8 5,7 / 6,4 4,3 / 5,1 

VOLYM OCH VIKT 

bränsletank (l) 42 42 39 
vikt tom körklar (tjänstevikt) (kg) 1 082 1 155 1 238 
godkänd maxvikt med last (totalvikt) (kg) 1 609 1 614 1 758 
bilens maximaltågvikt (kg) 2509 2 514 2 658 
max. bromsad släpvikt (kg) 900 900 900 
maximal släpvikt obromsad (kg) 575 595 655 

bagagerumsvolym 391 l 301 l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti.  Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträffar 
först Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.  Alla rimliga 
ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. RN Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige.  www.renault.se 


