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Irezistibil de seducător



Stil seducător
Linii senzuale, profil dinamic, laterale sculptate și 
prezență încrezătoare. De la prima privire, Noul 
CLIO te atrage cu stilul său dinamic și irezistibil. 
Finisajele sale deosebite îmbină modernitatea cu 
robustețea: semnătură luminoasă „C-shape” Full 
LED, finisaje cromate integrate, mânerele ușilor 
care se îmbină armonios cu geamurile și o nouă 
culoare metalizată - Orange Valencia.





Configurație cu opționale ce vor fi disponibile ulterior.



Un habitaclu 
perfect
În interior, fiecare detaliu contează. Noul CLIO  
trece printr-o schimbare revoluționară și oferă 
materiale și finisaje de calitate. Cu noul panou 
de bord high-tech orientat către șofer, cu 
scaunele confortabile și cu iluminatul ambiental 
personalizabil MULTI-SENSE, nu îți rămâne decât 
să te bucuri de o experiență la volan cât mai 
plăcută. Pune-ți centura, pregătește-te pentru 
noi aventuri la volanul Noului CLIO și pornește 
către viitor: ecran multimedia de dimensiuni 
generoase (9.3”), personalizabil și frână de mână 
electrică.





Plăcerea de a conduce 
și confortul de la bord
Noul CLIO oferă o gamă largă de motoare. Cu 
noul motor TCe 130 și transmisia automată 
EDC cu padele la nivelul volanului, CLIO oferă 
performanțe foarte bune, asigurând totodată 
un consum eficient de combustibil. 
Datorită șasiului dinamic și a direcției precise 
care menține o traiectorie dreaptă, drumurile 
sunt acum mult mai interesante!
Conducătorul auto și toți pasagerii vor beneficia 
de un plus de confort la bordul vehiculului: 
suspensia și izolarea fonică au fost îmbunătățite.
Iar sistemul audio BOSE® cu cele 8 boxe asigură 
o experiență muzicală bogată și imersivă.



Renault CLIO R.S. Line: 
remarcă-te prin 
stilul sport!
Noul Renault CLIO R.S. Line se distinge prin 
caracterul său sportiv, dobândit din ADN-ul 
Renault Sport. Designul exterior dă tonul: bară 
de protecție frontală cu note de sportivitate 
prevăzută cu lamelă F1, emblematică pentru 
modelele R.S., grilă inferioară de radiator tip 
fagure, inserție cu finisaj diamantat negru 
pe grilă, jante din aliaj de 16” Boavista sau 
jante diamantate de 17” Magny-Cours, bară 
de protecție spate cu spoiler și evacuare cu 
ornamente cromate. Această personalitate 
unică este evidențiată de emblema R.S. Line 
care se regăsește pe aripile din față și pe ușa 
portbagajului.
Habitaclul confirmă acest caracter sportiv cu un 
aspect negru carbon subliniat prin cusături de 
culoare roșie contrastantă: scaune sport, volan 
din piele perforată* cu unitate de pedale din 
aluminiu, tablou de bord și centuri de siguranță 
puse în valoare cu o linie roșie. Plafonul negru și 
habitaclul high-tech orientat către conducătorul 
auto completează această atmosferă tehnologică 
și de sportivitate incontestabilă. Pasiune 
stimulată de fiecare detaliu. 

* Piele de origine bovină.





Habitaclu inteligent,
tehnologie la îndemâna ta





Rămâi conectat... 
în deplină libertate!
În interiorul habitaclului, sistemul EASY LINK 
oferă cel mai mare ecran din categoria sa și poate 
fi complet personalizat. Cu un sistem perfect 
integrat în universul Renault EASY CONNECT, 
totul începe chiar înainte de a păși în interiorul 
automobilului.
Odată ce ai ajuns la bord, sistemul EASY LINK, 
compatibil cu Android Auto™ sau cu Apple 
CarPlay*, îți oferă acces rapid la tot conținutul 
tău multimedia. 
Motorul de căutare Google și Google Maps își vor 
dovedi utilitatea și eficiența la bord! Ai nevoie 
doar de două sau trei cuvinte-cheie pentru a 
ajunge la destinație, nu trebuie să cunoști adresa 
exactă.
Grație funcției de actualizare automată 
(Auto-Update), poți fi sigur că sistemul tău 
și cartografierea realizată de TomTom sunt 
actualizate în mod automat.
Iar cu încărcătorul wireless pentru smartphone 
poți încărca telefonul mult mai ușor.

Află mai multe informații pe https://easyconnect.renault.ro
*Serviciile Android Auto nu sunt disponibile momentan în 
România. Serviciile Apple Car Play sunt oferite fără suport 
tehnic şi garanţii din partea producătorului. România nu 
este pe lista ţărilor cu suport din partea Apple; Android 
AutoTM este marcă înregistrată Google Inc. Apple 
CarPlayTM este marcă înregistrată Apple Inc. 
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3.

Siguranță optimă
Tehnologiile inovatoare de la bordul Noului CLIO 
sunt cu tine în fiecare clipă pentru a-ți oferi o 
experiență de conducere mai simplificată.

1. 1. Tempomat/ limitator de viteză (Cruise Control) 
Stabilește viteza sau viteza maximă de conducere. 
Butoanele de comandă ale volanului îți permit să 
configurezi parametrii în câteva secunde.

2. Renault LED Pure Vision
Noul CLIO este echipat cu faruri puternice Full LED 
Pure Vision și activare automată a farurilor de fază 
lungă pentru o vizibilitate mai bună.

3. Parcare „mâini libere”
Efectuează o manevră perfectă de parcare paralelă cu 
Noul CLIO în doar câteva secunde cu ajutorul funcției 
de parcare Easy Park Assist „mâini libere”. Parcare 
paralelă, perpendiculară, tip spic..nicio parcare nu 
este prea dificilă!

4. 5. Cameră 360°
Noul CLIO este echipat cu 4 camere, ale căror imagini 
reconstituie aria directă de acoperire 360° a vehiculului. 
Efectuează manevrele fără efort in orice situație!

6. Asistență pe autostradă și în trafic
O inovație unică în segment este reprezentată de 
faptul că Noul CLIO poate să mențină direcția în centrul 
benzii de rulare și să adapteze viteza în funcție de trafic 
până la oprirea completă. Acest sistem de asistență 
îți oferă mai multă siguranță în timpul călătoriilor pe 
autostradă sau în cazul unui trafic intens.



3.

1.

Siguranță optimă
Noul CLIO dispune de cele mai moderne tehnologii, 
garantând o siguranță optimă.

1. Frânare de urgență automată
Poți avea încredere în Noul CLIO. Automobilul tău 
monitorizează constant traficul și riscurile asociate. 
Frânare bruscă, trecere de pietoni... sistemul te 
avertizează și poate chiar să activeze automat frânarea 
de urgență.

2. Asistență pentru menținerea benzii de rulare
Prevenția este cel mai bun sistem de siguranța la bord. 
De aceea, Noul CLIO oferă, începând cu versiunea Life, 
sisteme care te avertizează atunci când părăsești banda 
de rulare, precum și asistență activă pentru păstrarea 
direcției de mers.

3. Recunoașterea indicatoarelor rutiere
Noul CLIO te informează prin intermediul tabloului de 
bord cu privire la limitele de viteză utilizând o cameră 
care recunoaște indicatoarele rutiere.

4. Avertizare unghi mort
Noul CLIO detectează prezența unui vehicul aflat 
în unghiul tău mort sau în apropierea acestuia și te 
avertizează printr-un semnal luminos care se activează 
în oglinzile exterioare.
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Gris Urban*

Gris Platiné**

Gamă de culori

Blanc Glacier*

Gris Titanium**

Noir Etoilé** Brun Vison**



* Vopsea nemetalizată
** Vopsea metalizată
Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Orange Valencia**

Bleu Celadon**

Rouge Flamme**

Bleu Iron**



Atelier de creație

Siguranță și sisteme de asistență:
• Sistem de frânare cu ABS, protecție pietoni & cicliști
• Asistență la frânarea de urgență
• Sistem de asistență la pornirea din rampă (HSA)
• Cruise Control și limitator de viteză
• Asistent menținere banda de rulare (LKA)
• Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Traffic Sign Recognition)
• Alertă privind distanța de rulare (DW)
• Airbag-uri frontale și laterale tip cortină 
• Banchetă spate rabatabilă 1/3-2/3 cu 3 tetiere 
• Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate
• Alertă pentru cuplarea centurii de siguranță
• Roată de rezervă de dimensiuni normale (15”)
• Roată de rezervă temporară 15” (pentru motorizarea diesel)
• Apel de urgență 112 (Emergency call)

Confort
• Aer condiționat cu reglare manuală
• Cheie pliabilă cu 3 butoane (închis, deschis, portbagaj) 
• Geamuri electrice față, cu impuls
• Geamuri manuale spate
• Oglinzi retrovizoare exterioare electrice, rabatabile manual, cu 

indicator LED
• Volan reglabil pe înălțime și adâncime
• Aprinderea automată a farurilor

Multimedia
• Radio cu 4 difuzoare, Bluetooth, 1 USB
• Afișaj de bord TFT 4,2”

Design
• Tapițerie textilă de culoare neagră/gri 
• Ambianță deschisă  
• Lumini față & spate Full LED + Lumini de zi LED 
• Jante din oțel de 15” cu capace, design ”Iremia”

Life
 Vehicul prezentat cu opțiuni.



Confort
• Oglinzi electrice și încălzite, rabatabile manual, cu indicator LED 
• Consolă centrală cu suport pahare
• Scaun șofer reglabil pe înălțime
• Volan soft touch

Multimedia
• EASY LINK 7”: Sistem multimedia conectat, cu ecran tactil 7”, 

radio, Bluetooth (audio streaming și handsfree), funcție replicare 
smartphone, 6 difuzoare, 2 porturi USB  

Design
• Mânere uși în culoarea caroseriei
• Carcase oglinzi retrovizoare în ton cu caroseria
• Tapițerie textilă cu cusături, culoare neagră 
• Jante flexwheel 16”, design ”Amicitia”

Zen (Life+)
 Vehicul prezentat cu opțiuni.



Siguranță și sisteme de asistență:
• Senzori de parcare spate
• Asistent Adaptiv pentru faza lungă
• Alertă pentru depășirea vitezei legale
• Proiectoare de ceață

Confort
• Aer condiționat automat
• Ștergătoare cu senzori de ploaie 
• Acces de tip hands-free 
• Volan îmbrăcat in piele
• Geamuri electrice spate, cu impuls
• Parasolare cu oglindă și iluminare
• Padele la nivelul volanului (pentru motorizarea TCe 130 EDC)

Multimedia
• EASY LINK 7”: Sistem multimedia conectat, cu ecran tactil 7”, 

radio, Bluetooth (audio streaming și handsfree), funcție replicare 
smartphone, 6 difuzoare, 2 porturi USB 

• Harta României 
• Afișaj de bord TFT 7” 
• Multi-Sense cu 3 moduri de condus (My Sense, Eco, Sport) și 

iluminare ambientală  (8 culori)

Design
• Oglinzi cu reglaj electric și încălzite, rabatabile electric, cu LED 

(semnalizare integrată)  
• Jante aliaj 16”, design ”Philia” (diamantate, bi-ton) 
• Tapițerie material textil negru + piele ecologică 
• Panou de bord superior cu un strat de spumă
• Lumini interior LED 
• Lumini față & spate Full LED, cu semnătura luminoasă „C-shape” 
• Contur lateral cromat

Intens (Zen+)
 Vehicul prezentat cu opțiuni.



Design exterior 
• Geamuri spate și lunetă cu tentă închisă
• Tapițerie specifică R.S. Line
• Ambianță închisă
• Contur aeratoare, roșu, specific R.S. Line  
• Pachet exterior și interior R.S. Line
• Padele la nivelul volanului (pentru motorizarea TCe 130 EDC)
• Jante aliaj 16”, design ”Boa Vista”

R.S. Line (Intens+)
 Vehicul prezentat cu opțiuni.



Accente Roșii ‘’Floride’’

Ambianță ‘’Gris Vision’’

Accente Portocalii ‘’Anodisé’’

Ambianță ‘’Rouge Oxblood Nacre’’

Personalizări interioare



Tapițerie

Tapițerie textilă de culoare neagră/gri
Tapițerie textilă cu cusături, culoare 
neagră 

Tapițerie material textil neagră + piele 
ecologică

Tapițerie piele
Tapițerie piele, culoare neagră și 
cusături roșii, design R.S. LineTapițerie specifică R.S. Line

Tapițerie textilă piele ecologică, 
neagră cu accente havane

Tapițerie textilă piele ecologică, 
neagră cu accente roșii ‘’Oxblood’’



Jante

Jante din oțel 15”, design Iremia Jante flexwheel 16”, design Amicitia Jante aliaj 16”, design Philia, 
diamantate

Jante aliaj 17”, design Viva Stella, 
diamantate, gri

Jante aliaj 16”, design Boa Vista

Jante aliaj 16”, design Philia

Jante aliaj 17”, design Magny-Cours



Personalizări exterioare

Pachet ‘’Orange’’ 

Inserții portocalii grilă radiator

Pachet ‘’Red’’ 

Inserții roșii grilă radiator

Inserții cromate grilă radiator

Pachet ‘’Chrome and 
Glossy Black’’ 



Pachet ”Orange”

Pachet ”Red” 

Pachet ”Chrome and Glossy Black” 



Dotări opționale

LIFE ZEN INTENS R.S. LINE

Pachet Easy City Life 1: Oglinzi electrice și încălzite, rabatabile automat, cu indicator LED, 
Senzori de parcare spate - ¤ - -

Pachet Easy Acces: Consola centrală flotantă, Hands-free access - ¤ - -

Pachet Easy City Life 2: Oglinzi electrice și încălzite, rabatabile automat, cu indicator LED, 
Senzori de parcare față și spate, Cameră video pentru marșarier - ¤ - -

Pachet Confort Zen: Aer condiționat automat, Hands-free access, Lumini interior față LED - ¤ - -

Pachet Jante aliaj: Jante aliaj 16”, design Philia, Geamuri spate și lunetă cu tentă închisă - ¤ - -

Pachet Mirror Safety Plus: Oglinzi electrice și încălzite, rabatabile automat, cu indicator LED, 
Sistem de asistență pentru unghiul mort - ¤ - -

Geamuri spate și lunetă cu tentă închisă - ¤ ¤ S

Carcase oglinzi noir étoilé - ¤ ¤ -

Volan îmbrăcat în piele - ¤ ¤ S

Geamuri electrice spate cu funcție impuls - ¤ S S

Montant B de culoare negru lucios - - ¤ -

Personalizare interioară ambianță Rouge Oxblood Nacre / Gris vision: planșa de bord inferioară, cotiera 
portierelor față și contur consola centrală - - ¤ -

Încărcare cu inducție smartphone - - ¤ ¤

Pachet scaune încălzite și reglabile pe înălțime - - ¤ ¤

Pachet Iarnă: Scaune încălzite și reglabile pe înălțime, Volan încălzit - - ¤ -

Pachet Confort: Frână de parcare electronică cu funcție Auto-Hold, Consolă centrală flotantă, 
planșeu portbagaj - - ¤ ¤

Pachet Easy City Life 3: Oglindă retrovizoare electrocrom, Senzori de parcare față și spate,
Cameră video pentru marșarier - - ¤ ¤

Pachet Easy City Life 4: Oglindă retrovizoare electrocrom, Hands-free parking, Cameră video pentru marșarier - - ¤ ¤

Pachet Look Light: Geamuri spate și lunetă cu tenta închisă, Ornament cromat sistem evacuare - - ¤ -



S = Standard; ¤  = Opțional;  - = Indisponibil.

LIFE ZEN INTENS R.S. LINE

Pachet R.S. Line: Personalizare interioară & exterioară R.S. Line și Pachet Look Full - - ¤ -

EASY LINK 9,3”: Sistem de navigație cu ecran tactil 9,3”, afișaj tip portrait, afișaj de bord TFT 10”  
*indisponibil la lansare - - ¤ ¤

Tapițerie piele, culoare neagră - - ¤ -

Tapițerie textilă TEP, neagră cu accente roșii ”Oxblood”/ havane - - ¤ -

Ambianță închisă - - ¤ S

Pachet Full NAV - EASY LINK 9,3”: Sistem de navigație cu ecran tactil 9,3”, afișaj tip portrait, afișaj de bord 
TFT 10’’ și sistem audio BOSE® 
*indisponibil la lansare

- - ¤ ¤

EASY LINK 9,3”: Sistem de navigație cu ecran tactil 9,3”, afișaj tip portrait - - ¤ ¤

EASY LINK 9,3”: Sistem de navigație cu ecran tactil 9,3” și sistem audio BOSE®, afișaj tip portrait - - ¤ ¤

Arround View Camera & Hands-Free Parking - - ¤ ¤

Planșeu portbagaj - - ¤ ¤

Jante aliaj 17”, design R.S Line - - ¤ ¤

Tapițerie piele, culoare negră și cusături roșii, design R.S. Line - - - ¤

Sistem Cruise Control adaptiv și Limitator de viteză - - - ¤

Vopsea nemetalizată ¤ ¤ ¤ ¤

Vopsea metalizată Orange Valencia - ¤ ¤ ¤

Vopsea metalizată ¤ ¤ ¤ ¤



Caracteristici tehnice

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările 
ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți 
factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.). Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, 
valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați https://
www.renault.ro/reglementari-emisii.html.
** Date în curs de omologare națională.

MOTOR - CUTIE SCe 65 BVM SCe 75 BVM TCe 100 BVM  TCe 100 X-Tronic TCe 130 BVA Blue dCi 85 BVM Blue dCi 115 BVM
Carburant Benzină Motorină
Cod - indice B4D B4D H4D H4D H5H K9K K9K
Normă de poluare Euro6
Tip motor Injecție multipunct Injecție multipunct / Turbo
Cilindree (cm3) 999 999 999 999 1333 1461 1461
Număr de cilindri / supape  3/12 3/12  3/12 3/12  4/16 4/8 4/8
Putere maximă  kW CEE (CP) 48 (65) 53 (72) 74 (100) 74 (100) 96 (130) 63 (85) 85 (115)
Regim de putere maximă (rotații/min) 6250 6250 5000 5000 5000 3750 3750
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) 95 95 160 160 240 220 260
Regim de cuplu maxim (rotații/min) 3500 3500 2750 2750 1600 1750 2000
Filtru de particule nu nu nu nu   da da da
Stop & start și recuperarea energiei la frânare da da da da da da da
CUTIE DE VITEZE
Tip cutie de viteze Manuală - 5 viteze Automată - CVT Automată - EDC Manuală - 6 viteze Manuală - 6 viteze
DIRECȚIE
Direcție Electrică asistată
FRÂNE
A.B.S. da
Asistență la frânarea de urgență AFU da
HSA (sistem de asistență la pornirea din pantă) da

Față: discuri ventilate (mm) Discuri ventilate 258x22 mm
Discuri ventilate  

280x24(15")/ 
258x22(16"/17")

Discuri ventilate 280x24 
mm

Discuri ventilate  
280x24(15"/16")/ 

258x22(17")

Discuri ventilate 
280x24(15"/16")/ 

258x22(17")
Spate: tamburi T8" T9"(15")/T8"(16"/17") T9" T9"(15"/16")/T8"(17") T9"(15"/16")/T8"(17")
Spate: discuri pline (mm) Discuri pline 260x8 mm
PERFORMANȚE
Coeficient aerodinamic SCx  (Base/Mini/Max)
17,1 s 160 162 187 187 200 178 197
0 - 100 km/h (s) 17,1 s 16,4 s 11,9 s 11,9 s 9,0 s 11,5 s 12,5 s
0 - 400 m  (s), pornind de pe loc 20,5 s 20,4 s 18,3 s 18,1 s 18,6 s 17,2 s 19,7 s
0 - 1000 m  (s), pornind de pe loc 37,6 s 37,3 s 33,0 s 33,0 s 30,1 s 36,0 s 31,4 s
CONSUM ȘI EMISII NEDC BT* (MIN/MAX)**
Protocol de omologare WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP
CO2 ciclu mixt (g/km) (min/max) 120/136 120/136 100 / 107 N/A 119 / 126 95 / 101 95 / 101
Ciclu urban (l/100km) (min/max) 6,1/6,3 6,3/6,3 5,6 / 5,7 N/A 6,7 / 6,9 4,3 / 4,5 4,3/ 4,6
Ciclu extra-urban (l/100km) (min/max) 4,3/ 4,5 4,1/ 4,5 3,7 / 4,1 N/A 4,3 / 4,7 3,2 / 3,4 3,2 / 3,4
Ciclu mixt (l/100km) (min/max) 5,3/6,0 5,4/6,0 4,4 / 4,7 N/A 5,2 / 5,5 3,6 / 3,8 3,6 / 3,8
CAPACITATE
Rezervor carburant (l) 42 39
MASE (Kg) (Berlină )**
Masă proprie rulantă (fără opțiuni și fără șofer) (M.V.O.D.M.) 1137 1148 1165 N/A 1233 1264 1264
Masă maximă autorizată (M.M.A.C.) 1562 1573 1603 N/A 1673 1702 1702
Masă totală rulantă autorizată  (M.T.R.) 2462 2473 2503 N/A 2573 2602 2602
Sarcină utilă cu șofer (SU) ** 425 / 520 425 / 531 425 / 513 N/A 425 / 515 425 / 513 425 / 513
Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de  frânare
(în limita M.T.R.) 900 900 900 N/A 900 900 900

Masă maximă remorcabilă fără frânare 555 555 580 N/A 615 630 630



Dimensiuni (mm)

Volume (l)

* Oglinzi rabatate

Volumul portbagajului Litri
Volumul portbagajului (benzină/diesel) 391/366
Volumul portbagajului cu bancheta din spate pliată 1.069



Accessorii

1.



1. Lumini de curtoazie sub caroserie. Cu acest sistem 
de iluminat nu te poți pierde într-o parcare slab 
luminată! Luminile Noului CLIO se aprind automat 
când te apropii de automobilul tău sau la o simplă 
apăsare a unui buton de pe telecomandă.

2. Antenă tip „înotătoare de rechin”. Adăugă un plus 
de eleganță noului tău CLIO cu această antenă tip 
„înotătoare de rechin” care se integrează armonios 
în structura pavilionului tău.

3. Protecție modulară de portbagaj. Antiderapantă 
și impermeabilă, aceasta este esențială pentru 
protejarea portbagajului automobilului tău și pentru 
transportul obiectelor grele și voluminoase!

4. Pachet protecție caroserie. Ai grijă de vopseaua 
noului tău CLIO, pentru impacturi minore, zgârieturi 
sau frecări repetate.

5. Cotieră. Îmbunătățește confortul tău în timpul 
condusului și asigură, de asemenea, un spațiu 
suplimentar de depozitare.

2.

4.

3.

5.



Calitate

“De la etapa de proiectare în studiourile noastre până la fabricare și distribuție prin intermediul rețelei noastre, suntem 
călăuziți de căutarea calității”.

Laurens van den Acker – Vicepreședinte senior al Renault Corporate Design

Renault CLIO, o bogată istorie a pasiunii
Generație după generație, Renault s-a bucurat de specialiști care au lucrat la proiectarea și fabricarea de modele din ce în ce mai atractive și de înaltă performanță, 
echipate cu soluții inovatoare și ingenioase, originale și în spiritul timpului. Noul CLIO este cea mai grăitoare ilustrație a acestui lucru.
Cu Noul CLIO, brandul își reafirmă puternic și cu pasiune experiența și spiritul inovator, recunoscut de-a lungul istoriei sale de toți profesioniștii din industria automobilelor. 
CLIO este cel mai bine vândut automobil francez din istorie, a fost votat de două ori automobilul anului în Europa și este testat de milioane de conducători auto care și-au 
reînnoit încrederea în noi începând din 1990. În ultimii 30 de ani, CLIO s-a bucurat de un succes tot mai mare!

Noul CLIO, o revoluție controlată
Un model emblematic al know-how-ului mărcii, CLIO a fost întotdeauna un deschizător de drumuri: primul 
din categoria sa care a oferit un sistem de navigare color (2001), cardul „mâini libere” și sistemul Carminat 
TomTom (2005) sau ecranul tactil (R- Link în 2012) cu conexiune la Google.
În prezent, Noul CLIO rămâne fidel acestui know-how. Acesta inovează oferind cele mai recente progrese 
tehnologice în domeniul conectivității și al asistenței la conducere din categoriile superioare:
•Renault EASY CONNECT: o nouă experiență în domeniul conectivității de nouă generație.
Profitați de o gamă completă de soluții inovatoare dezvoltate împreună cu partenerii noștri TomTom și 
Google, pentru a vă face viața mai ușoară. Navigarea este conectată în timp real pentru căutarea adreselor, 
calcularea întârzierilor și pentru obținerea de informații privind prețurile combustibilului. Cu serviciul 
său de actualizare automată, sistemul EASY LINK al automobilului tău CLIO și cartografierea realizată de 
acesta sunt întotdeauna actualizate.
•Renault EASY DRIVE: o experiență de conducere mai ușoară și mai sigură.
Noul CLIO oferă un nivel de asistență la conducere de neegalat în categoria sa, pentru a garanta siguranța 
și pentru a oferi o experiență de conducere mai relaxantă. Camera de 360°, un rezultat al tehnologiilor 
Renault Nissan Alliance, va contribui la protejarea vehiculului în timpul manevrelor executate în oraș. O altă 
inovație, asistentul în trafic și pe autostrăzi, vă oferă o asistență rafinată la conducere, care va contribui la 
reducerea stresului în timpul condusului în mediul urban și pe autostrăzi. Aceste tehnologii au fost testate 
și validate pe traseuri care au însumat peste 500.000 km.

Noul CLIO, un design în serviciul calității 
Noul Renault CLIO este rodul talentului combinat al inginerilor și al designerilor Renault. Designerii acestei 
noi generații au dorit să consolideze performanța și fiabilitatea vehiculului și să-i îmbunătățească rezistența 
la condițiile meteorologice și la kilometrii parcurși. Înainte de a fi introdus pe piață, Noul CLIO avea deja peste 
1,5 milioane de kilometri la bord parcurși în toate condițiile meteorologice și pe toate tipurile de drumuri.
Noul CLIO oferă un stil modern și seducător în exterior și în interior, acordând o atenție deosebită calității 
în fiecare detaliu. În exterior, diferențele la nivelul caroseriei au fost în mare parte reduse, fiind, în prezent, 
mult mai omogene datorită utilizării în fabrică a dispozitivelor cu laser. O atenție deosebită a fost acordată 
calității materialelor utilizate în interior, materialele flexibile cu durabilitate sporită aplicate pe tabloul de 
bord, pe uși sau pe scaune fiind utilizate la scară largă.
De asemenea, s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește ecranele integrate în Noul CLIO. 
Acestea sunt inspirate de telefoanele inteligente, cu un contrast și o luminozitate ridicate pentru o lectură 
optimă în orice condiții.



Service

Primii pași
Găsești toate informațiile de care ai nevoie:
- pe website-ul nostru: oferte de produse/servicii/metode de 

finanțare, programare test drive
- în rețeaua noastră de distribuție, te vei întâlni cu echipele 

comerciale și tehnice.

Renault Service, fără surprize
Nu lăsa neprevăzutul să te surprindă, datorită garanției extinse, 
a asigurărilor și a asistenței Renault care te protejează în orice 
moment.

MY Renault, partenerul tău de zi cu zi
Profită de un spațiu personalizat online în care dispui de 
recomandări, oferte, avantaje exclusive, memento pentru 
programul de service.

Renault Service, service fără griji
Contractele de service Renault Service îți pun la dispoziție o 
ofertă completă, calculată în funcție de nevoile tale.

Accesorii pe măsura mașinii tale Renault
Găsești în gama noastră de accesorii tot ce ai nevoie ca să-ți faci 
mașina și mai atrăgătoare, și mai practică, și mai confortabilă.

Îți suntem mereu alături ca să îți ușurăm viața și să investești 
cât mai puțin timp. Pentru modelul tău Renault îți punem 
la dispoziție o programare facilă în service prin intermediul 
site-ului, precum și informații despre devize detaliate, oferte 
promoționale, asigurare și asistență, programul personalizat MY 
Renault. Profită de soluțiile noastre simple, rapide și adaptate 
nevoilor tale.

Renault îți este alături







Continuă experiența Renault CLIO 
pe www.renault.ro

Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi, noiembrie 2019. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și de prototipuri. În cadrul politicii 
de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la 
cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a 
primi cele mai recente informaţii. Avand în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate 
drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
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