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See läheb otse 
südamesse
Sensuaalsed jooned, dünaamiline profiil, selgelt 
välja joonistuvad küljepinnad ning tugev isikupära… 
Juba esimesel pilgul köidab Uus CLIO oma 
dünaamilise ja atraktiivse disainiga. Hoolikalt 
viimistletud detailid ühendavad kaasaegse 
stiili klassikaga - margiomased C-kujulised 
tuled, täisleed-esituled, diskreetse paigutusega 
kroomitud dekoratiivelemendid, aknajoonega 
ühilduvad ukselingid ning uus metallikvärv 
Valencia oranž.





Avasta tipptasemel materjalid ja kvaliteetne vii-
mistlus, võta selles uues interjööris istet ja sisene 
uude dimensiooni. Uus juhile suunatud kõrgteh-
noloogiline kokpit ja keha ümbritsevad istmed 
pakuvad ülikaasaegset sõidukogemust.
Omas klassis suurim puuteekraan koos võrgu-
ühendusega navigatsiooni ning Android Auto™ ja 
Apple CarPlay™ ühilduvusega. Tänu Renault EASY 
CONNECTILE pakub Uus CLIO sulle kogemuse 
sujuvast ühendusest.
Naudi ka uusi Renault EASY DRIVE sõidu- ja par-
kimisabilahendusi, nagu 360° kaamera ja Easy 
Park Assist iseparkimissüsteem.

Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk.
Apple CarPlay™ on Apple Inc. bränd.

Uus Renault CLIO 
kehastab interjööri-
revolutsiooni





Oma uue hübriidmootoriga pakub Uus CLIO E-TECH 
Hybrid sulle enneolematut sõidunaudingut. See 
ühendab kiirenduse, kiire reageeringu ja E-TECH 
hübriidtehnoloogia säästlikkuse Uue CLIO 
mitmekülgsuse ja mugavusega. Linnas saad 
nautida täiselektrilist sõitu, mida iseloomustavad 
vaikus ja ökonoomsus. Maanteel pakub aga Uus 
CLIO, tänu oma 140-hj mootorile, usaldusväärset 
kiirendust ja naudingut kohesest reageeringust. 

Uus CLIO 
E-TECH Hybrid - 
hübriidtehnoloogia 
revolutsioon



Uue CLIO E-TECH Hybridi salongist leiad kõik 
Uue CLIO eelised: ruumikas interjöör, suur 
võrguühendusega ekraan, maksimaalne turvalisus 
ja ülimoodsad juhiabisüsteemid. Nendele 
lisanduvad aga ka E-TECH hübriidtehnoloogia 
eelised: Multi-mode automaatkäigukasti mugavus, 
täiselektrilist sõitu võimaldav EV-nupp ning 
MULTI-SENSE sõidurežiimide (MySense, Sport 
ja Eco) pakutavad isikupärastamisvõimalused.

Uus CLIO - nüüd ka 
hübriidmootoriga





Uus Renault CLIO 
R.S. Line - sportlik 
hing
Uus Renault CLIO R.S. Line rõhutab oma eri-
sugusust ja sportlikkust otse Renault Spordist 
inspireeritud disainiga: F1 splitteriga eesmine 
kaitseraud, R.S. mudelitele omane disain, erili-
sed 16” Boavista valuveljed või eksklusiivsed 17” 
Magny-Cours teemantläikega valuveljed. Clio 
R.S. Line eristub ka oma kärjemustilise esivõre 
ja atleetlikuma tagaosaga, milles tõusevad esile 
diffuusoriga tagapaneel ja selles paiknev ovaalne 
väljalasketoru.
Salong pakub nautimiseks samavõrd sportlik-
ku atmosfääri: süsinikkiu välimuse harmoonia 
kontrastis punaste õmblustega, topeltteemanti 
logoga perforeeritud nahast* sportrool, alumii-
niumpedaalid, tugevdatud küljetoega sportistmed, 
punase horisontaaltriibuga armatuurlaud ja juhile 
suunatud kõrgtehnoloogiline kokpit. Kvaliteet, 
ergonoomika, tehnoloogia - R.S. Line embleem 
annab Renault Spordi eksklusiivse välimuse kogu 
Uue CLIO salongile.

* Veisenahk.





Linnahall*

Plaatinahall**

Värvivalik

Liustikuvalge*

Titaanhall**

Säravmust** Vision pruun**



* Mittemetallikvärv, kaetud läbipaistva lakiga
** Metallikvärv
Pildid on illustratiivsed.

Valencia oranž**

Celadon sinine**

Leekpunane**

Iron sinine**



Must-hall tekstiilpolster Life

15” ilukilbid Iremia

Sisekujundus 

• Täisleed esi- ja tagatuled Pure Vision
• Leed-päevasõidutuled
• Valgussensor (ALS)
• ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendiga (AFU)
• Aktiivne hädapidurdussüsteem koos jalakäijate ja jalgratturite 

tuvastusfunktsiooniga (AEBS)
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• Ohutu pikivahe kontrollsüsteem (DW)
• Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDW)
• Sõiduraja hoidmise assistent (LKA)
• Automaatne hädaabiteavitussüsteem eCall
• Liiklusmärkide tuvastussüsteem
• Mäeltstardiassistent
• Dünaamiline stabiilsuskontroll (ESC) koos veojõukontrolliga (ASR)
• Eesmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale
• Külgturvapadjad ja turvakardinad
• Inaktiveeritav kaassõitja eesmine turvapadi

• Kinnitamata turvavöö hoiatussignaal (kõigil istekohtadel)
• Reguleeritava kõrguse, eelpingutite ja pingepiirajatega turvavööd 

esiistmetel
• 3-punkti turvavööd tagaistmetel, koos pingepiirajatega välimistel 

istekohtadel
• IsoFix (i-Size) kinnitused kõrvalistmel ning välimistel tagumistel 

istekohtadel
• Kroomitud Renault’ logo ja läikivmusta värvi ülaosaga esivõre
• Krobelise pealispinnaga mustad kaitseliistud külgedel ja 

tagumisel kaitseraual
• Beeži laega tume interjöör
• Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid koos 

välistemperatuuri anduri ja leed-suunatuledega
• Muutuva sagedusega esiklaasipuhastid
• Reguleeritava kõrguse ja sügavusega multifunktsionaalne rool 
• Võtmega kesklukustus (kokkuklapitav Renault’ võti)
• Pardakompuuter

• Raadiovalmidus
• 4,2” värvilise ekraaniga näidikuteplokk
• Rehvirõhu kontrollsüsteem
• Elektrilised aknatõstukid esiustel koos impulsslülitiga juhiuksel
• Kahe asendiga salongi tahavaatepeegel (päev/öö)
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste
• Reguleeritava kõrgusega peatoed esiistmetel
• Rehviparanduskomplekt
• Funktsioon ECO
• 1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste koos 3 reguleeritava 

kõrgusega peatoega 
• Must-hall tekstiilpolster Life
• 15” ilukilbid Iremia 

Life
Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega



Must-hall tekstiilpolster

16” valuveljed Amicitia

• Manuaalne kliimaseade 
• 7” puuteekraaniga EASY LINK multimeediasüsteem koos 

navigatsiooni, Bluetooth® ühenduse, 2 USB-liidese, 3,5 mm 
audiopistiku, Apple CarPlay™ ja Android Auto™ 

• Kroomitud liistud radiaatorivõrel ja küljeuste kaitseliistudel
• Kere värvi välimised uksekäepidemed ja küljepeeglite korpused
• Ökonahaga kaetud rool 
• Kroomitud ventilatsiooniavade ümbrised
• Peeglid päikesesirmides
• Elektrilised aknatõstukid tagaustel
• Must-hall tekstiilpolster, reljeefkangaga küljetugedel
• 16” valuveljed Amicitia

Zen (Life+)
Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega



Musta värvi veluurkangaga 
kombineeritud ökonahast 
polster Intense

16” valuveljed Philia

Sisekujundus 

• Automaatne kliimaseade
• C-kujulised leed-päevasõidutuled
• Udutuled
• 7” puuteekraaniga EASY LINK multimeediasüsteem koos 

navigatsiooni, Bluetooth® ühenduse, 2 USB-liidese, 3,5 mm 
audiopistiku, Apple CarPlay™ ja Android Auto™ ühilduvuse ning 
ligipääsuga võrguteenustele

• Sõidukiiruse hoiatussüsteem koos liiklusmärkide 
tuvastussüsteemiga (OSP+TSR)

• Automaatne kaug- ja lähitulede vahetus (AHL)
• Kroomitud liist tagumisel kaitseraual
• Kroomitud küljeakende liistud
• Kroomitud väljalasketoru ots
• Nahkkattega kaetud rool 
• Vihmasensor
• Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega 

küljepeeglid koos välistemperatuuri anduri ja leed-suunatuledega

• Renault’ vabakäe-võtmekaart
• Tagumine parkimisabisüsteem
• 7” värvilise ekraaniga näidikuteplokk
• Valgustusega peeglid päikesesirmides
• Isetumenev salongi tahavaatepeegel
• Leed-laevalgustid
• Reguleeritava kõrgusega kõrvaliste 
• Musta värvi veluurkangaga kombineeritud ökonahast polster 

Intense
• 16” valuveljed Philia

Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk.
Apple CarPlay™ on Apple Inc. bränd.

Intens (Zen+)
Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega



17” mustad valuveljed R.S. Line

Must ökonahast polster R.S. Line 
koos punaste vertikaaltriipudega. 

Must nahkpolster R.S. Line koos 
punaste õmblustega

• Täiendavalt toonitud tagumised klaasid
• Perforeeritud nahaga kaetud rool koos R.S. logoga 
• Süsinikkiu välimusega dekoratiivkate armatuurlaual ja ustel
• Punane dekoratiivliist armatuurlaual ventilatsiooniavade kõrgusel
• Alumiiniumpedaalid
• Punased õmblused käigukangil ja uste käetugedel
• Läikivmusta värvi küljepeeglite korpused
• Eriline esikaitseraud koos Gun Metal halli värvi F1-stiilis 

splitteriga 
• Meekärjemotiiviga esivõre
• R.S. logo esitiibadel ja pagasiruumi luugil
• Gun Metal halli värvi uste alaosa kaitseliistud
• Läikivmusta värvi uksepostid ja tagumiste uste käepidemed
• Kroomitud ovaalne väljalasketoru
• Musta laega tume interjöör
• Grafiidi värvi R.S. Line polster koos punaste triipudega. 
• 17” mustad valuveljed R.S. Line

R.S. Line (Intens+)
Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega



Punane salongi värvipakett

Helehall salongi viimistluspakett

Oranž salongi värvipakett

Punane salongi viimistluspakett

Salongi isikupärastamine



Polstrivalik

Must-hall tekstiilpolster Life
Must-grafiit tekstiilpolster 
Mountain 3D

Grafiidi värvi veluurkangaga 
kombineeritud ökonahast polster 
Intense

Must nahkpolster*
Must ökonahast polster R.S. Line koos 
punaste vertikaaltriipudega. 

Must nahkpolster* R.S. Line koos 
punaste õmblustega

Musta värvi veluurkangaga 
kombineeritud ökonahast polster 
Intense

Musta värvi veluurkangaga 
kombineeritud mustast ja punasest 
ökonahast polster Intense

* Veisenahk.



Veljed

15” ilukilbid Iremia 16” valuveljed Amicitia

16” mustad valuveljed Philia16” valuveljed Philia

17” valuveljed Viva Stella

17” mustad valuveljed Magny-Cours R.S. Line



Dünaamika, 
säästlikkus ja 
sõidurõõm
Dünaamiliselt häälestatud veermik ning täpne ja 
koheselt reageeriv roolisüsteem hoolitsevad selle 
eest, et rooli taga igavust ei tunta! Uue Renault CLIO 
valikus on kaasaegsed, dünaamilised ja säästlikud 
mootorid:
– dünaamiline ja võimas mootor TCe 130 FAP 

koos topeltsiduriga EDC-automaatkäigukastiga 
tagavad ärksa kiirenduse nii liikuma hakkamisel 
kui ka kõrgematel käikudel;

– uuenenud tehnoloogiaga uue põlvkonna mootor 
TCe 100 pakub oma eelkäijaga võrreldes rohkem 
võimsust ning samaaegselt väiksemat kütusekulu 
ja CO2 heitkogust;

– säästlik, vabalthingav SCe 65 on optimaalne 
lahendus linnasõiduks;

– ökonoomne, madala emissiooniga ja dünaamiline 
115-hj diiselmootor koos kaasaegsete 
tehnoloogiatega on ideaalne lahendus 
pikemateks sõitudeks.



Lisavarustus

1.



1. Põhjaalused tervitustuled
Sa ei eksi enam ära halvasti valgustatud parkimisplatsil! 
Lähenedes oma sõidukile või vajutades nuppu 
võtmekaardil, paneb Uus CLIO tuled automaatselt 
põlema.

2. Haiuimekujuline antenn
See antenn sobitub ideaalselt auto kerekujuga ning 
lisab täiendavat, sportlikku aktsenti.

3. Kohandatav pakiruumi kaitse
Libisemisvastane ja veekindel matt on asendamatu, 
kui pead transportima pakiruumis suuri või määrdunud 
esemeid.

4. Kere kaitsepakett
Hoolitse oma Uue CLIO värvkatte eest ning kaitse seda 
väiksemate mõlkide ja kriimustuste eest.

5. Käetugi
See suurendab mugavust sõidu ajal ning lisab salongi 
täiendava panipaiga.

2.

4.

3.

5.



Välimuse isikupärastamine

Oranž värvipakett

Oranž dekoratiivliist radiaatorivõrel

Punane värvipakett

Punane dekoratiivliist radiaatorivõrel

Kroomitud dekoratiivliist radiaatorivõrel

Kroomitud elementide 
pakett



Oranž dekoratiivliist uste alaosas Oranž dekoratiivliist tagumisel kaitseraualOranžid veljekapslid

Punane dekoratiivliist uste alaosas Punane dekoratiivliist tagumisel kaitseraualPunased veljekapslid

Kroomitud dekoratiivliist uste alaosas Kroomitud dekoratiivliist tagumisel kaitseraualKroomitud veljekapslid



Mõõtmed (mm)

Pakiruumi maht (l)

* Laius kokkuklapitud küljepeeglitega

Pakiruumi maht
Pakiruumi maht (bensiin / diisel) 391 / 366
Pakiruumi maht kokkuklapitud tagaistmega 1 069





Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse 
poliitikale jätab Renault endale õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Renault’ edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja 
teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud 
värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.

Renault soovitab

Fotod: © Renault Marketing 3D-Commerce, Getty Images. 
09-2020

Avarda oma Renault CLIO kogemust aadressil 
www.renault.ee


