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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



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 teemantlihvitud 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**



Sisekujundus

Kere disain
• Kroomitud Renault’ logo ja läikivmusta värvi ülaosaga esivõre
• Leed-tagatuled
• Leed-tagatuled
• 15’’ terasveljed koos ilukilpidega IREMIA 

Sisekujundus
• Must-hallides toonides salongi polsterdus
• Läikivmustad dekoratiivelemendid roolil ja käigukangi ümbruses.
• Must-hall tekstiilpolster Life
• Musta viimistlusega käetoed ustel

Turvalisus
• Kuus turvapatja, sealhulgas külgmised turvakardinad
• IsoFix (i-Size) kinnitused kõrvalistmel ning välimistel tagumistel 

istekohtadel
• Mäeltstardiassistent
• Autonoomne hädapidurdussüsteem koos jalakäijate ja 

jalgratturite tuvastusfunktsiooniga
• Sõiduraja kontrollsüsteem
• Liiklusmärkide tuvastussüsteem
• Renault EASY DRIVE: lihtsam juhtimine
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• 100% leedtuled - Renault LED Pure Vision
• Automaatne lähitulede lülitus

Mugavus
• Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
• Impulsslülitusega elektrilised aknatõstukid esiustel
• Reguleeritava kõrguse ja sügavusega multifunktsionaalne rool
• 4,2’’ displeiga näidikuteplokk
• 60/40 süsteemis kokkuklapitavad tagaistmed
• Renault EASY CONNECT - multimeedia ja rakendused
• Automaatne hädaabiteavitussüsteem eCall (112) 

Life
Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega



Kere disain
• Kroomitud dekoratiivliistud esivõrel
• Kere värvi välimised uksekäepidemed ja küljepeeglite korpused

Sisekujundus
• Tugevdatud küljetugedega esiistmed
• Kroomitud dekoratiivelemendid roolil, käigukangi ümbruses ja 

ventilatsiooniavadel
• Mosaique noire sisekujundus koos atraktiivse näidikuteploki 

animatsiooniga
• Musta ja antratsiidi värvi istmepolster Mosaic 3D koos reljeefsete 

motiividega külgedel

Mugavus
• Manuaalne kliimaseade
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste
• Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
• Renault EASY CONNECT - multimeedia ja rakendused
• Raadio Connect R&Go
• Sisseehitatud topeltmikrofon telefoni jaoks

Zen (Life+)
Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega



Sisekujundus

Kere disain
• Väline kroomipakett: kroomitud külgmised õhuvõtuavad, kroomi 

ja mustaga uste alaosa kaitseliistud, kroomitud dekoratiivliist taga
• Kroomitud küljeakende liistud
• Margiomase ‘‘silma’’-efekti loovad C-kujulised leed-

päevasõidutuled
• C-kujulised leed-tagatuled
• Stiliseeritud 16” terasveljed koos ilukilpidega AMICITIA

Sisekujundus
• Pehme polstriga armatuurlaud
• Pehme polstriga kõrgel ‘‘hõljuv’’ keskkonsool 
• Ökonahaga kaetud rool
• Ökonahaga kombineeritud veluurpolster Intense, värv - halli 

äärisega antratsiit
• Renault EASY DRIVE - lihtsam juhtimine
• Esituled 100% LED Performance - veelgi laiema ja pikema 

valgusvihuga Renault LED Pure Vision tuled
• Adaptiivsed lähituled
• Tagumine parkimisabisüsteem (visuaalne ja heliline märguanne)

Mugavus
• Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad küljepeeglid
• Impulsslülitiga elektrilised aknatõstukid kõigil küljeustel
• Amortiseeritud kaanega lukustatav panipaik armatuurlaual
• Renault’ vabakäe võtmekaart
• Renault EASY CONNECT - multimeedia ja rakendused
• Multimeediasüsteem EASY LINK 7”, ühildub Android Auto™ ja 

Apple CarPlayga™ 

Intens (Zen+)
Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega



Kere disain 
• Eriline esikaitseraud koos Gun Metal halli värvi F1-stiilis 

aerodünaamilise esisplitteriga ning meekärjemotiiviga alumine 
esivõre

• Kroomitud monogrammid R.S. Line esitiibadel ja pagasiruumi 
luugil

• Kroomi ja Gun Metal halliga uste alaosa kaitseliistud
• Gun Metal hall tagumine diffuusor
• Kroomitud ovaalne väljalasketoru
• 16” valuveljed BOA VISTA, Gun Metal halli värvi
• 17” valuveljed MAGNY-COURS, teemantlihvitud/halli värvi

Sisekujundus 
• Tugevdatud küljetugedega ja R.S. markeeringuga sportistmed ees
• Nahkkattega* rool, osaliselt kaetud perforeeritud nahaga*, R.S. 

markeeringu ning hallide ja punaste õmblustega
• Nahkkattega* käigukanginupp ja käsipidurikang, hallide ning 

punaste õmblustega
• Sportlikud alumiiniumpedaalid
• Punase servaga musta värvi turvavööd
• Musta värvi salongipolster
• Süsinikkiu välimusega pehme dekoratiivkate armatuurlaua 

alaosas
• Süsinikkiu välimusega pehmed dekoratiivkatted ustel
• Musta värvi käetoed esi- ja tagaustel, hallide ja punaste 

õmblustega
• Punane dekoratiivliist R.S. Line armatuurlaual ventilatsiooniavade 

kõrgusel

• Musta 3D kangaga kaetud lagi
• Must ökonahast polster R.S. Line koos punasete tekstiiltriipude ja 

punaste õmblustega
• Must nahkpolster* R.S. Line koos punaste õmblustega

* Veisenahk.

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 15” kahevärvilised ilukilbid KaLa 16” valuveljed aMICITIa

16” hallid valuveljed PhILIa 16” mustad valuveljed PhILIa16” valuveljed PhILIa



17” mustad valuveljed VIVa STeLLa 17” valuveljed VIVa STeLLa

17” mustad valuveljed MaGny-CouRS R.S. LIne16” mustad valuveljed Boa VISTa R.S. LIne



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 ja 
läikivmustade 
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



Tehnilised andmed

SCe 65 SCe 75 TCe 100 TCe 130 GPF Blue dCi 85 Blue dCi 115
Kütuse tüüp            bensiin (e10) diisel (B7)
Maksimumvõimsus KW (hj) pööretel (p/min) 43 (65)/6 300 54 (75)/6 300 74 (100)/5 000 96 (130)/5 000 63 (85)/3 750 85 (115)/3 750
Maksimaalne pöördemoment nm/pööretel (p/min) 95/3 600 95/3 600 160/2 750 240/1 600 220/1 750 260/2 000
Käigukasti tüüp       5-k. manuaal 5-k. manuaal 5-k. manuaal 7-k. eDC automaat 6-k. manuaal 6-k. manuaal
Mootori tüüp hargsissepritse turbo hargsissepritse turbo hargsissepritse
Töömaht (cm3) 999 1,332 1,461
Silindrite/klappide arv 3/12 4/16 4/8
eCo tehnoloogiad Stop & Start koos energia taastamisega pidurdamisel
emissiooni kontrollsüsteem katalüsaator katalüsaator katalüsaator katalüsaator koos 

tahmaosakeste filtriga
diisli tahmaosakeste filter koos uurealahusega 

nox ühendite töötlemisega

VELJED JA REHVID 
Rehvimõõt

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

Roolisüsteem - pöörderingi läbimõõt äärekivide 
vahel 10.42
esivedrustus Pseudo McPherson
Tagavedrustus väändetalaga tagavedrustus

JÕUDLUS
Maksimumkiirus (km/h) 187 200 178 197
Kiirendus 0-100 km/h (s) 11.8 9.0 14.7 9.9
1 000 m paigaltstardist (s) 33.7 30.1 36.0 31.4
Kiirendus: 80 km/h kuni 120 km/h (s) 4.k.: 11.4/5.k.: 18.4 6.8 5.k.: 14.1/6.k.: 17.7 5.k.: 11.0/6.k.: 14.3

SERTIFITSEERIMINE
Mõõtestandard WLTP
heitmenorm euro 6

NEDC KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED (MADALAIM/KÕRGEIM)
Co2 heitkogus (g/km)
Co2 heitkogus kombineeritud tsüklis (g/km) 99/102 118/121 94/97 94/97
Kütusekulu linnas (l/100 km) 5.6/5.6 6.7/6.8 4.3/4.3 4.3/4.3
Maanteel (l/100 km) 3.6/3.8 4.3/4.5 3.2/3.3 3.2/3.3
Kombineeritud tsüklis (l/100 km) 4.3/4.5 5.2/5.3 3.6/3.7 3.6/3.7

NEDC KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED (MADALAIM/KÕRGEIM)
Co2 heitkogus (g/km)
Co2 heitkogus kombineeritud tsüklis (g/km) 100/107 119/126 95/101 95/101
Kütusekulu linnas (l/100 km) 5.6/5.7 6.7/6.9 4.3/4.5 4.3/4.5
Maanteel (l/100 km) 3.7/4.1 4.3/4.7 3.2/3.4 3.2/3.4
Kombineeritud tsüklis (l/100 km) 4.4/4.7 5.2/5.5 3.6/3.8 3.6/3.8

WLTP KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED (MADALAIM/KÕRGEIM)
Co2 heitkogus (g/km)
Co2 heitkogus kombineeritud tsüklis (g/km) 116/130 129/142 109/124 109/124
Kombineeritud tsüklis (l/100 km) 5.1/5.8 5.7/6.3 4.1/4.7 4.1/4.7

MÕÕTMED JA MASSID
Kütusepaagi maht (l) 42 42 42 42 39 39
adblue® paagi maht (l) - - 11.6 11.6
Tühimass (kg) 1 090 1 158 1 189 1 189
Sõiduki täismass (kg) 1 603 1 673 1 702 1 702
autorongi täismass (kg) 2 503 2 573 2 602 2 602
Piduritega haagise lubatud suurim mass (kg) 900 900 900 900



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 ett evaatusabinõud, 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, Gett y Images. 08-2019.

Avarda oma Renault CLIO kogemust aadressil 
www.renault.ee


