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Tiesiai į širdį
Jautrios linijos, dinamiškas stilius, ryškių formų 
kėbulo šonai ir stipri asmenybė... Dinamišku ir 
patraukliu dizainu naujasis CLIO sužavi iš pirmo 
žvilgsnio. Atidžiai išbaigtos detalės suderina 
šiuolaikiškumą su solidumu: tipiški C raidės formos 
žibintai, FULL LED priekiniai žibintai, išmaniai 
sudėlioti chromuoti dekoratyviniai elementai, 
langų liniją pratęsiančios durų rankenos, nauji 
Valensijos oranžinės spalvos metalizuojamieji 
dažai.





Šio automobilio salone atrasite aukščiausios 
klasės medžiagas ir kokybiškus paviršius – tarsi 
įžengtumėte į naują komforto dimensiją. Įsitaisykite 
ergonomiškose sėdynėse, naudokitės optimalų 
valdymo patogumą vairuotojui suteikiančiu 
prietaisų skydu su įdiegtomis pažangiausiomis 
technologijomis ir mėgaukitės ultramoderniai 
patogiu vairavimu.
Jutikliniai ekranai su įdiegta navigacijos sistema – 
vieni didžiausių savo kategorijoje. Jie suderinami 
su ANDROID AUTO™ ir APPLE CARPLAY™... 
Naudodamiesi paslauga RENAULT EASY CONNECT 
prie naujojo CLIO galėsite prisijungti nepastebimai.
Taip pat išbandykite naujausius RENAULT EASY 
DRIVE sprendimus, padedančius lengviau vairuoti 
ir statyti automobilį, su 360° kamera ir pagalbine 
EASY PARK ASSIST sistema.

„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.
„Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.

Naujasis RENAULT 
CLIO skelbia salono 
revoliuciją





Visiškai naujas CLIO E-TECH HYBRID su naujuoju 
hibridiniu varikliu suteiks tokį malonumą vairuoti, 
kokio dar niekada nepatyrėte.
Šiame automobilyje dėl E-TECH HYBRID 
technologijos puikiai dera greita akceleracija, sparti 
reakcija ir degalų taupymas, taip pat išlaikytas 
naujojo CLIO universalumas ir komfortas.
Mieste galite važiuoti elektrine pavara ir mėgautis 
tyla bei džiaugtis, kad sutaupėte degalų. O 
greitkelyje naujasis CLIO E-TECH HYBRID su 
140 AG varikliu džiugins patikima akceleracija ir 
neįtikėtinai staigia reakcija.

Naujasis CLIO 
E-TECH HYBRID: 
hibridinės 
technologijos 
revoliucija



Automobilyje rasite visus naujojo CLIO – savo 
kategorijos etalono – privalumus: erdvų saloną, 
didelius ekranus su interneto ryšiu, maksimalų 
saugumą ir itin modernias vairavimo pagalbos 
sistemas.
Prie viso to pridėkite E-TECH HYBRID technologijos 
privalumus: daugiarežimės automatinės pavarų 
dėžės patogumą, EV mygtuką, kad galėtumėte 
važiuoti vien elektrine pavara, MULTI-SENSE 
važiavimo režimų individualizavimą (MYSENSE, 
SPORT arba ECO).

Naujasis CLIO 
E-TECH, dabar – su 
hibridine pavara





Naujasis RENAULT 
CLIO R.S. LINE – 
sportiška dvasia
Naujasis CLIO R.S. LINE trykšta išgrynintu 
sportiškumu, o turtinga RENAULT SPORT padalinio 
patirtis, sukaupta lenktynių trasose, tiesiogiai 
įkvėpė jo dizainą: priekinį buferį su F1 stiliaus 
aptaku, R. S. LINE emblemas, išskirtinius 17 colių 
deimantinio pjovimo ratlankius MAGNY-COURS. 
Jis taip pat išsiskiria korio rašto radiatoriaus 
grotelėmis ir atletiškesnes linijas įgavusia galine 
dalimi, kurios formas paryškina difuzorius ir ovalus 
chromuotas išmetimo sistemos vamzdis.
Salone taip pat panirsite į sportišką atmosferą: 
jame harmoniją atranda anglies pluošto imitacijos 
apdaila, ryškios raudonos apdailos siūlės, perforuota 
oda* aptrauktas sportiškas vairaratis su dvigubo 
deimanto simboliu, aliuminio pedalai, sportinės 
sėdynės su geresnį prilaikymą užtikrinančiomis 
šoninėmis atramomis, prietaisų skydelį puošianti 
raudona horizontali linija ir optimalų valdymo 
patogumą vairuotojui suteikiantis prietaisų pultas 
su įdiegtomis pažangiausiomis technologijomis. 
Kokybė, ergonomika, technologijos – R.S. LINE 
įrangos lygis naujojo CLIO salonui suteikia 
išskirtinumo, įkvėpto RENAULT SPORT.

*Galvijų oda.





Miesto pilka*

Platinos pilka**

Kėbulo spalvos

Ledynų balta*

Titano pilka**

Žvaigždžių juoda** Ruda vizija**



* Nemetalizuojamieji dažai, padengti skaidriu laku.
** Metalizuojamieji dažai.
Spalvos nuotraukose gali šiek tiek skirtis nuo tikrų spalvų.

Valensijos oranžinė**

Seladono mėlyna**

Liepsnos raudona**

Geležinė mėlyna**



Juodai pilki tekstiliniai apmušalai 
LIFE

15’’ ratlankiai su dekoratyviniais 
intarpais IREMIA

Fotografijoje matomas salonas su papildoma įranga

Salonas

Life
• Šviesadiodžiai priekiniai ir galiniai žibintai FULL PURE VISION
• Šviesadiodžiai dieniniai važiavimo žibintai
• Prieblandos jutiklis (ALS)
• Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus stabdymo pagalbos 

sistema (AFU)
• Aktyvioji stabdymo pagalbos sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų 

aptikimo funkcija (AEBS)
• Greičio reguliatorius-ribotuvas
• Saugaus atstumo įspėjimo sistema (DW)
• Įspėjimo apie netyčinį iškrypimą iš eismo juostos sistema (LDW)
• Eismo juostos palaikymo sistema (LKA)
• Automatinio skambučio funkcija eCall (112) 
• Kelio ženklų atpažinimo sistema
• Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HSA)
• Elektroninė stabilumo sistema (ESC) su traukos kontrolės sistema 

(ASR), saugančia nuo priekinių ratų praslydimo 
• Priekinės oro pagalvės vairuotojo ir keleivio pusėje

• Šoninės oro pagalvės, užuolaidinės oro pagalvės
• Galimybė išjungti priekinio keleivio oro pagalvę
• Signalas neprisisegus saugos diržų
• Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai su įtempimo 

ribotuvais
• Užpakaliniai saugos diržai: trijų tvirtinimo taškų, su įtempimo 

ribotuvais šoninėse vietose
• ISOFIX (i-Size) tvirtinimo elementai ant priekinės keleivio sėdynės 

ir šoninių užpakalinių sėdynių
• Chromuotas RENAULT logotipas ir juodos, blizgios viršutinės 

radiatoriaus grotelės
• Šoniniai apsauginiai apvadai ir juodas, grūdėtas užpakalinio 

buferio apvadas
• Tamsus salonas su smėlio spalvos lubų apmušalu
• Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai su lauko temperatūros 

jutikliu ir šviesadiodžiais posūkio rodikliais
• Kintamo judėjimo dažnio priekinio stiklo valytuvai

• Reguliuojamas vairaratis 
• Nuotolinis centrinis durų užraktas (raktas RENAULT, užlenkiamas)
• Automobilinis kompiuteris
• Įranga radijui įtaisyti
• Ciferblatų ir indikatorių rinkinys su spalvotu 4,2 colių ekranu
• Padangų oro slėgio jutikliai
• Elektra valdomi langai (su impulsiniu jungikliu vairuotojo pusėje)
• Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis su dienos ir nakties padėtimis 
• Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
• Reguliuojamos priekinės galvos atramos
• Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys
• ECO funkcija
• Dviejų dalių užpakalinė sėdynė (1/3 ir 2/3) su lankstomu atlošu ir 

trimis reguliuojamomis galvos atramomis
• Juodai pilkų tonų salonas
• 15’’ ratlankiai su dekoratyviniais intarpais IREMIA



Juodos ir anglių spalvos apmušalai 
MOSAIC 3D su reljefiniais motyvais 
šonuose

16” ratlankiai su dekoratyviniais 
intarpais AMICITIA

Fotografijoje matomas salonas su papildoma įranga

Zen (Life+)
• Rankiniu būdu reguliuojamas kondicionierius 
• Sistema EASY LINK su jutikliniu 7” ekranu, be navigacijos, 

Bluetooth®, dviem USB lizdais, ausinių lizdu, išmaniojo telefono 
palaikymo funkcija per APPLE CARPLAY™ ir ANDROID AUTO™

• Chromuoti dekoratyviniai intarpai iš abiejų automobilio logotipo 
pusių

• Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir šoniniai veidrodėliai
• Ekologiška oda aptrauktas vairaratis 
• Chromuota radiatoriaus grotelių apdailos juosta ir chromuoti 

dekoratyviniai durų apvadai
• Prietaisų skydelio ortakiai chromo spalvos kraštais
• Elektra reguliuojami šildomi veidrodėliai su lauko temperatūros 

jutikliu ir šviesadiodžiais posūkio rodikliais
• Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais
• Elektra valdomi užpakaliniai langai
• Juodai pilki reljefiniai tekstilės apmušalai šonuose
• 16” ratlankiai su dekoratyviniais intarpais Amicitia



Salonas

Intens (Zen+)
• Automatinis kondicionierius
• Šviesadiodžiai C raidės formos važiavimo žibintai FULL LED PURE 

VISION 
• Rūko žibintai
• Sistema EASY LINK su jutikliniu 7» ekranu, navigacija, 

Bluetooth®, dviem USB lizdais, ausinių lizdu, išmaniojo telefono 
palaikymo funkcija per APPLE CARPLAY™ ir ANDROID AUTO™, 
prieiga prie internetinių paslaugų

• Perspėjimo apie greičio viršijimą sistema su kelio ženklų 
atpažinimo funkcija (OSP + TSR)

• Automatinio artimųjų šviesų perjungimo funkcija
• Chromuotas užpakalinio buferio intarpas
• Chromuoti šoninių langų kraštai
• Chromuotas išmetamojo vamzdžio antgalis
• Oda aptraukta vairas 
• Lietaus jutiklis

• Elektra reguliuojami šildomi veidrodėliai su lauko temperatūros 
jutikliu ir šviesadiodžiais posūkio rodikliais

• Kortelė-raktas RENAULT HANDS FREE 
• Automobilio statymo atbuline eiga pagalbos sistema
• Ciferblatų ir indikatorių rinkinys su spalvotu skaitmeniniu 7 colių 

TFT ekranu
• Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodėliais
• Elektrochrominis salono veidrodėlis
• Šviesadiodis salono apšvietimas
•  Reguliuojamo aukščio priekinė keleivio sėdynė 
• Apmušalai iš ekologiškos odos su grafito spalvos audiniu
• Lengvojo lydinio 16” ratlankiai PHILIA

„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.
„Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.

Apmušalai iš ekologiškos 
odos su grafito spalvos 
audiniu

Lengvojo lydinio 16” ratlankiai 
PHILIA

Fotografijoje matomas salonas su papildoma įranga



R.S. Line (Intens+)
• Papildomai užtamsinti užpakaliniai šoniniai langai ir užpakalinis 

langas
• Sportinis vairas su perforuotos odos apdaila su logotipu R.S.
• Anglies plastikų tipo prietaisų skydelio ir durų plokščių intarpas
• Prietaisų skydelio ortakiai raudonos spalvos kraštais 
• Aliumininiai pedalai
• Raudona juosta ant pavarų perjungimo svirties ir šoninių porankių
• Šoniniai veidrodėliai žvilgiais juodais korpusais
• Priekinis buferis su aerodinaminiu intarpu F1 
• Apatinė radiatoriaus grotelių dalis su korio motyvu
• Logotipas R.S. ant priekinių sparnų ir gale
• Chromuota pilko metalo spalvos apatinės durų dalies apsauga
• Juodi žvilgūs durų statramsčiai ir integruotos užpakalinių durų 

rankenėlės

• Chromuotas ovalus išmetamasis vamzdis
• Tamsi salono apdaila ir juodos lubos
• Grafito spalvos tekstilės apmušalai R.S. LINE su raudona juosta
• Lengvojo lydinio 17” ratlankiai R.S. Line 

Lengvojo lydinio 17” ratlankiai 
R.S. Line

S.R. LINE – juodai raudoni 
apmušalai iš ekologiškos odos su 
rumbuotu audiniu

Odiniai* R.S. LINE juodi apmušalai 
su raudonomis siūlėmis

Fotografijoje matomas salonas su papildoma įranga

 *Galvijų oda..



Raudonos salono spalvos paketas

Pilkos vizijos salono spalva

Oranžinės salono spalvos paketas

Sodrios raudonos spalvos salonas

Salono suasmeninimas



Apmušalai

Juodi ir pilki tekstiliniai apmušalai LIFE
MOUNTAIN 3D – juodos ir grafito 
spalvos tekstiliniai apmušalai

INTENS apmušalai iš ekologiškos odos 
su grafito spalvos audiniu

Juoda oda*
S.R. LINE – juodai raudoni apmušalai iš 
ekologiškos odos su rumbuotu audiniu

Odiniai* R.S. LINE juodi apmušalai su 
raudonomis siūlėmis

INTENS – apmušalai iš ekologiškos 
odos su juodu veliūriniu audiniu

INTENS – juodai raudoni apmušalai iš 
ekologiškos odos su juodu veliūriniu 
audiniu

*Galvijų oda.



Ratlankiai

15” ratlankiai IREMIA Lengvojo lydinio 16” ratlankiai AMICITIA

Juodi lengvojo lydinio 16” ratlankiai PHILIALengvojo lydinio 16” ratlankiai PHILIA

Lengvojo lydinio 17” ratlankiai VIVA STELLA

Lengvojo lydinio 17” ratlankiai MAGNY-COURS R.S. LINE



Lengvojo lydinio 17” ratlankiai MAGNY-COURS R.S. LINE

Dinamiškumas, 
ekonomiškumas ir 
malonumas vairuoti
Dinamiškai sureguliuota važiuoklė, tiksli vairavimo 
sistema ir neuždelsta reakcija į vairuotojo komandas! 
Naujajame RENAULT CLIO montuojami šiuolaikiški, 
dinamiški ir ekonomiški varikliai:
– dinamiškas ir galingas variklis TCe 130 FAP su 

automatine pavarų dėže EDC ir dviguba sankaba 
– greitas įsibėgėjimas net ir naudojant aukštas 
pavaras

– pažangios technologijos naujos kartos variklis 
TCe 100 – didelė galia, kartu ir mažesnės degalų 
sąnaudos bei CO2 išlakos, lyginant su jo pirmtaku

– ekonomiškas, maloniai veikiantis SCe 65 – 
optimalus sprendimas važinėjant mieste

– ekonomiškas ir dinamiškas dyzelinis variklis, kurio 
galia 115 AG, su pažangiomis technologijomis – 
idealus sprendimas ilgoms kelionėms



Priedai

1.



1. Pasitikimo žibintai. 
Prastai apšviestoje aikštelėje nepasiklysite! Artėdami 
prie automobilio paspauskite nuotolinio valdymo 
pultelio mygtuką ir naujajame CLIO automatiškai 
įsijungs šviesos.

2. Ryklio peleko formos antena.
Tokia antena idealiai dera prie kėbulo formos ir yra dar 
vienas sportiškas automobilio akcentas.

3. Modulinė bagažinės apsauga.
Neslidi, vandeniu atspari danga puikiai apsaugo 
bagažinę, kai tenka vežti stambius ir purvinus daiktus.

4. Kėbulo apsaugos paketas.
Pasirūpinkite naujojo CLIO kėbulo dažų danga ir 
apsaugokite nuo mažų pažeidimų ar įbrėžimų.

5. Porankis.
Užtikrina papildomą patogumą vairuojant. Be to, tai 
dar viena salono dėtuvė.

2.

4.

3.

5.



Kėbulo individualizavimas

Oranžinės spalvos 
paketas

Oranžinė juostelė ant radiatoriaus grotelių 

Raudonos spalvos 
paketas

Raudona juostelė ant radiatoriaus grotelių 

Chromuota juostelė ant radiatoriaus grotelių 

Chromuotų ir juodų 
elementų paketas



Oranžinė dekoratyvinė juosta apatinėje durų dalyje Oranžinė juosta užpakalinėje dalyje per vidurįOranžinė ratlankio centrinė dalis

Raudona dekoratyvinė juosta apatinėje durų dalyje Raudona juosta užpakalinėje dalyje per vidurįRaudona ratlankio centrinė dalis

Chromuota dekoratyvinė juosta apatinėje durų dalyje Chromuota juosta užpakalinėje dalyje per vidurįChromuota ratlankio centrinė dalis



Matmenys (mm)

Bagažinės talpa (l)

* Plotis su užlenktais veidrodėliais

Bagažinės talpa
Bagažinės talpa (benzininis / dyzelinis variantas) 391 / 366
Bagažinės talpa sulanksčius užpakalinę sėdynę 1069





Imtasi visų atsargumo priemonių, kad šis leidinys būtų tikslus ir jame būtų spausdinimo metu turima naujausia informacija. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. Laikydamasi nuolatinio 
produkcijos tobulinimo politikos RENAULT pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus RENAULT atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai 
nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią atstovą. Dėl techninių priežasčių 
šiame atspausdiname dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio 
dalį negavus raštiško RENAULT sutikimo.

RENAULT rekomenduoja
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Praturtinkite savo vairavimo patirtį su RENAULT CLIO 
apsilankydami svetainėje www.renault.lt


