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Renault CLIO Kombi









Flottere enn  
noensinne
Du kommer til å falle pladask for den nye Renault Clio. Den har fått 
iøynefallende, myke linjer og et lekkert, nytt frontparti med en ny lys-
signatur. Ingen andre biler i segmentet kan skilte med en så sterk 
 personlighet. Den nye Clio gir krydder i hverdagen.





Slutter ikke  
å fascinere

Den nye Renault Clio har blitt en spennende og 
 attraktiv bil. Den er moderne, men har likevel særpreg 
i massevis. Den nye lyssignaturen, som er integrert i 
LED Pure Vision-lyktene*, er umiddelbart gjenkjenne-
lig. Sett fra siden forsterker de nye 17-tommers 
 Optemic-felgene** med sort diamantfinish den dyna-
miske silhuetten. Alt på den nye Clio er grundig 
 gjennomtenkt, helt ned til hver minste lille detalj.

* Standard på Intens.
** Ekstrautstyr på Intens.





Helt unik og  
tilpasset din 
smak
Den nye Renault Clio er i utgangspunktet en 
svært attraktiv bil, og med alle tilpasningsmulig-
hetene kan du i tillegg gi den en personlig vri. 
Takdekor, glasstak, speilhus og utvendig styling 
–  tilpass nye Clio etter egen smak og stil. Inn-
vendig kan du velge mellom flere forskjellige 
 designer på setetrekk, dashbord, rammen rundt 
luftdysene og girspaken. Velg et interiør som har-
monerer med resten av tilværelsen din!



Med sans for  
detaljer
Elegante setetrekk, ratt i fullnarvet skinn og forseg-
gjorte detaljer dominerer i den nye kupeen. Nyt 
 kjøreturen i et interiør du ikke kommer til å gå lei av.







Under huden på nye Renault Clio
Nye Renault Clio har mye mer å by på enn et flott utseende. Det avanserte teknologiske utstyret og den 
høye komforten gjør enhver kjøretur til en sanselig opplevelse. Prøv det nettilkoblede R-LINK 
 Evolution-systemets* innovative og brukervennlige funksjoner, og nyt omsvøpende lyd fra Bose®- 
anlegget*. Med førerassistentsystemer som Easy Park Assist* blir kjøreturen mindre stressende, og du 
kan velge mellom forskjellige motorer med god drivstofføkonomi og høy ytelse.

* Ekstrautstyr på Intens.



Praktisk nettilgang  
underveis
Nye Renault Clio fås med to komplette 
multimediesystemer tilpasset dine behov.

Med R-LINK Evolution-systemet med 
7-tommers kapasitiv berøringsskjerm 
kan du være på nett også når du er ute 
på veien. Berøringsskjermen har et utall 
brukervennlige funksjoner og gir blant 
annet tilgang til navigasjonsverktøyet 
TomTom Live®, innstillinger for fører-
assistentsystemene og favorittspille-
listene dine. Med berøringsskjermen, 

betjening på rattet og R-LINK Voice har 
du mange muligheter, enten du vil søke 
opp en adresse, ringe en kontakt på 
kontaktlisten eller åpne en av de mange 
appene du finner i R-LINK Store.

Media Nav Evolution-systemet er både 
praktisk og brukervennlig. Fra berørings-
skjermen har du tilgang til funksjoner 
som navigasjonssystem, radio, strømme-
tjenester for musikk og håndfrie telefon-
samtaler via en Bluetooth®-forbindelse.







Bose® Sound System* 
– lyd i sin reneste form
Forbered deg på en intens musikkopplevelse med Bose®! Det eksklusive 
lydanlegget består av seks høyttalere og en basshøyttaler fordelt rundt i 
kupeen. Musikken blir en integrert del av kjøreturen, og du får en lydopp-
levelse som ikke står tilbake for en livekonsert. Lydbildet har en klar og tydelig 
diskant og fyldig, dyp bass som vil få deg til å spisse ørene.

* Ekstrautstyr på Intens.



Enklere parkering
Med Renaults nyskaping blir bilturen en stadig mer behagelig opplevelse. Førerassistentsystemene i den nye Renault Clio gjør det enda enklere å utføre 
parkeringsmanøvrer. Du kan dessuten glede deg over bedre sikkerhet og kjørekomfort.

Easy Park Assist
Med Easy Park Assist har parkeringen blitt enklere enn noensinne. Systemet beregner 
svingkurven ut fra tilgjengelig plass og type parkering (luke-, skrå- eller tverrparkering). La 
systemet ta seg av styringen, så går parkeringen som en lek.

Parkeringssensorer foran, bak og på sidene
Easy Park Assist-systemet har tolv sensorer plassert foran, bak og på sidene av bilen, som 
søker seg frem til et område som er stort nok til å parkere på.



Ryggekamera og parkeringssensor foran
Når du setter bilen i revers, vises et bilde av området bak bilen på skjermen. Linjene på 
skjermen hjelper deg å parkere trygt og problemfritt. I tillegg til kameraet hjelper 
 parkeringssensoren deg å manøvrene enda mer presist.

Bakkestartassistent
Ved bakkestart opprettholdes bremsetrykket automatisk i to sekunder, slik at det blir 
 lettere å sette i gang.









Høy ytelse, nøkternt forbruk
ENERGY-motorene i nye Renault Clio bygger på nyskapende teknologi, til dels hentet direkte fra motorsport. Resultatet er maksi-
mal kjøreglede med et nøkternt drivstofforbruk og beskjedne CO2-utslipp. Det siste skyldes ikke minst Stop & Start-systemet.

ENERGY TCe 90
Bensinmotoren Energy TCe 90 med Stop & 
Start-system kombinerer kjøreglede med et opp-
siktsvekkende lavt forbruk. Moderne turbotekno-
logi gir en motor med 90 hk og 140 Nm i dreiemo-
ment med et motorvolum på kun 898 cm3. 
Overboostfunksjon muliggjør dessuten et midler-
tidig dreiemoment på 150 Nm ved 2 500 o/min. 
Forbruket er like imponerende som resten av 
 motoren: 0,42/0,47 l/mil* og 94/105g/km CO2* 
(avhengig av utsyrsnivå).

ENERGY TCe 120
Sprek motor med store krefter. 
Gled deg over rask akselerasjon og stor trekkvilje. 
Motorens 120 hk gir et dreiemoment på 205 Nm 

ved 2  000  o/min og har garantert nok krefter i 
 enhver situasjon. Kombinasjonen direkte bensin-
innsprøytning og Stop & Start-system gjør at for-
bruket holdes på beskjedne 0,54  l per mil*. 
 Registerkjeden er vedlikeholdsfri. Bare fordeler, 
 ingen ulemper.

Automatisk girkasse (EDC)
TCe 120-motorene leveres med automatisk 
EDC-girkasse med dobbeltclutch og seks trinn. 
Oppgiringen går raskt, jevnt og smidig, og aksele-
rasjonen opprettholdes hele veien gjennom gir-
skiftene. Forbruket er på linje med manuelle gir-
kasser.

* Forbruk ved blandet kjøring. Forbruk og utslipp er godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser.



Nye Renault CLIO

Stadig like attraktiv





Chromo zone  Clios farger

Tilbehør  Utstyr med stil

Standard- og ekstrautstyr  Komplett liste

Tekniske data  Motorer og mål

Carlab



Blå Iron (MS)

Grå Titanium (M)

Flammerød* (MS)

Sort Stjerne (M)

Elfenbenshvit (OS)

Grå Platine (M)

Rød Bourgogne (MS)

Hvit Nacré (MS)

Chromo zone

Hvit Glacier (O) 

O: Solid lakk. M: Metallic lakk. S: Spesiallakk.





Det viktige tilbehøret

Utvendig

1.  Dekorklistremerker til 16-tommers 
Pulsize-felger. Sørg for at felgene dine 
skiller seg ut fra mengden, med disse 
klistremerkene. Du kan enkelt oppdatere 
utseendet når du føler for det, ved å klis-
tre dem rett på felgene. Passer til 
16-tommers Pulsize-felger. Fås med 
 flere forskjellige designtemaer: I flam-
merødt, med flaggmotiv og med 
skygge effekt. 2. Haifinneantenne. Gjør 
bilen ekstra stilig og sporty med denne 
haifinneantennen som står perfekt til 
den nye Clios spreke utseende. 3.  Vis 
hvem du er, med 17-tommers sports-
felger. 4. Terskellister med lys. Beskytt 
Renault Clios døråpninger – og gjør det 
med stil! 5.  Holder til Renaults 
handsfree- nøkkelkort. Gi nøkkelkortet 
en unik  design, og gjennomfør nye Clios 
design uttrykk ned til minste detalj!

2.

1.

4. 5.3.



Det viktige tilbehøret

Transport

1.  Skistativ til takbøyler. Skistativet er 
enkelt i bruk og gjør det trygt og enkelt 
å frakte alle typer ski- og surfeutstyr på 
taket. Fås med plass til fire eller seks par 
ski. 2. Tilhengerfeste som kan demon-
teres uten verktøy. For trygg frakt av 
tilhengeren, båten, campingvognen, 
sykkelstativet eller annet utstyr. Perfekt 
tilpasset Clio, slik at du ikke risikerer bul-
ker i karosseriet. Festet er enkelt å de-
montere uten verktøy og blir usynlig når 
du fjerner tilhengerkulen. 3.  Coach 
sykkel stativ til tilhengerfeste. Enten 
du er alene eller har med deg noen i 
 bilen, kan du raskt, enkelt og trygt ta 
med deg syklene på tur! Det praktiske 
stativet festes raskt og enkelt på tilhen-
gerfestet, krever ingen justering og har 
plass til inntil fire sykler. Det er sammen-
leggbart og kan vippes ned slik at du 
alltid har full tilgang til bagasjerommet, 
selv med sykler i stativet. 4. Takbøyler. 
Clios takbøyler til f.eks. feste av sykkel- 
eller skistativ eller takboks gir maksimal 
lastekapasitet. Bøylene overgår Renaults 
krav til sikkerhet og robusthet.  Selges i 
par med lås. 5. Takboks. Den lekre, aero-
dynamiske designen står perfekt til 
 Clios kurver og gir mye ekstra plass. En 
praktisk og robust bagasje løsning som 
er uunnværlig på langtur. Farge: Blank 
sort. Fås i versjoner på 380 og 480 liter.

2. 3. 5.4.

1.



Innvendig

1.  EasyFlex bagasjeromsskåner. En 
uunnværlig beskyttelsesmatte til baga-
sjerommet. EasyFlex kan enkelt brettes 
og tilpasses etter baksetenes stilling, 
slik at den dekker hele lasteflaten. 
2.  Vendbar bagasjeromsmatte. Den 
skreddersydde matten gir en garantert 
varig beskyttelse av bagasjerommet. 
Bruk den med tekstil- eller gummisiden 
opp avhengig av hva du skal frakte. Lett 
å vedlikeholde. 3.  Holder til nettbrett. 
Holderen festes enkelt på baksiden av 
en av hodestøttene, slik at passasjerene 
i baksetet f.eks. kan se på film. Passer til 
alle slags nettbrett fra sju til ti tommer. 
4.  Armlene på førersetet. Bedre kom-
fort og ekstra oppbevaringsplass. Prak-
tisk oppbevaringsrom med plass til per-
sonlige gjenstander. 5.  Eksklusive 
gulvmatter i tekstil. Skreddersydde 
matter som garanterer full beskyttelse 
av gulvet i kupeen. Mattene er lette å 
vedlikeholde og festes enkelt ved hjelp 
av to klips. 

4. 5.

2.

3.1.



Standard- og ekstrautstyr
ZEN INTENS

SIKKERHET
ABS med nødbremsassistent • •
Cruisekontroll/hastighetsbegrenser • •
Bakkestartassistent • •
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) og antispinnsystem (ASR) • •
Varsel for sikkerhetsbelte i fører- og passasjerseter • •
Kollisjonsputer foran og på sidene for fører og passasjerer • •
Isofix-system på de ytterste plassene i baksetet • •
Luftfyllings- og reparasjonssett for dekk (uten jekk) (ikke Tce 120 EDC) • •
Reservehjul + jekk (i stedet for luftfyllingssettet, standardutstyr på TCe 120 EDC-versjonene) ¤ ¤
Automatisk aktivering av sentrallåsen under kjøring • •
Overvåking av dekktrykk • •

KJØRING
Servostyring - elektrisk, progressiv • •
Parkeringssensorer bak ¤ •
Pack Parking: Parkeringssensor foran og bak med ryggekamera - ¤
Pack Parking plus: Parkeringssensor foran og bak med ryggekamera, handsfreeparkering, sidesensorer  - ¤
Pack Techno: Parkeringssensor foran og bak med ryggekamera, blindsonevarsling, handsfreeparkering, sidesensorer - ¤
Kjørecomputer (momentanforbruk, gjennomsnittshastighet og -forbruk, forbrukt drivstoff, resterende drivstoff, tilbakelagt distanse) • •
ECO-kjøremodus med aktiveringsknapp • •

KOMFORT
Manuelt klimaanlegg • -
Pack Climate: Automatisk klimaanlegg, regn- og lyssensor, automatisk innfellbare sidespeil ¤ •
Renaults nøkkelkort med fjernkontroll • -
Pack Easy: Nøkkelkort med handsfreefunksjon, elektriske vinduer bak, "one-touch" og klemsikring på el-vindu førerside foran ¤ •
Vindusviskere med intervallstyring/vindusvisker bak som aktiveres når bilen settes i revers • •
Elektriske, oppvarmede sidespeil • •
Automatiske, elektrisk innfellbare sidespeil (1) •
Elektriske vindusheiser foran • •
Pulsstyrt vindusheis ved førerplassen, elektriske vindusheiser bak (2) •
Pack Comfort: Midtarmlene foran, høydejusterbart pasasjersete, automatisk avblendbart innvendig bakspeil, belyste sminkespeil foran, 
LED leselampe passasjerside - ¤

Pack Comfort: Midtarmlene foran, automatisk avblendbart innvendig bakspeil, belyste sminkespeil foran, LED leselampe passasjerside - ¤

MULTIMEDIA
Media Nav Evolution (multimediesystemet Media Nav med navigasjonsappen Nav&Go, og TMC) • •
R-LINK Evolution (Renaults nettilkoblede multimediesystem R-LINK med 7-tommers kapasitiv berøringsskjerm, talestyring, navigasjonssystem fra 
TomTom®,  Bluetooth®, USB- og jack-kontakter og lydanlegget 3D Sound fra Arkamys®) - ¤

R-LINK Bose® Sound System (Renaults nettilkoblede multimediesystem R-LINK med 7-tommers kapasitiv berøringsskjerm, DAB-radio, talestyring, 
navigasjonssystem fra TomTom®, Europa-kart, Bluetooth®, USB- og jack-kontakter og lydanlegg fra Bose®) - ¤

INNREDNING
Solskjerm med sminkespeil på fører- og passasjersiden • •
Innfellbare håndtak for passasjerer i for- og baksetene • •
Førersete med regulerbar høyde • •
Passasjersete med regulerbar høyde - (3)
Høyde- og dybderegulerbart ratt • •
Nedfellbart baksete (1/3 + 2/3) med to hodestøtter med regulerbar høyde • •



ZEN INTENS
Tredje hodestøtte med regulerbar høyde • •
Lukkbart hanskerom (7 l) • •
Oppbevaringsplass under gulvet i bagasjerommet • •
Bose® Sound System - ¤

UTVENDIG DESIGN
Pure Vision-frontlykter med Full-LED-lyssignatur - •
Baklykter med LED-lyssignatur - • 
LED-kjørelys • • 
LED-tåkelys med dynamisk kurvelysfunksjon - •
Speilhus i samme farge som karosseriet • • 
Utvendige detaljer i sort høyglans/krom finish • •
Spoiler • • 
Vinduslister i krom - •
Fast glasstak ¤ ¤
Pack Style: 17" aluminiumsfelger, mørktonede ruter bak - ¤
16-tommers Pulsize-felger i lettmetall med sort/grå diamantfinish • •
17-tommers Optemic-felger i lettmetall med sort/grå diamantfinish - ¤
Matchende dekor på tak og speilhus: Velg mellom fargene Sort stjerne, Flammerød, Elfenben og Grå Platine
Takdekor i gradert sort og speilhus i sort ¤ ¤

INNVENDIG DESIGN
Setetrekk i sort tekstil • -
Setetrekk i sort imitert skinn/velur - ¤
Setetrekk og interiør med rød styling (setetrekk i rødt imitert skinn/velur, dashbord og dørpaneler i rødt, pynteringer rundt luftdyser og sokkel på girspak 
i sort lakk) - ¤

Interiør med detaljer i rødt (setetrekk i rødt imitert skinn/velur, pynteringer rundt luftdyser og sokkel på girspak i rødt, dashbord, dørpaneler og armlener 
i mørk karbon) (gradert eller ensfarget) - ¤

Ratt og girspakkule i splittskinn* • -
Ratt i fullnarvet skinn* - •

(1) Pack Climate   (2) Pack Easy   (3) Pack Comfort.
* Okseskinn.



Måltegninger

BAGASJEROMSVOLUM
Bagasjeromsvolum (liter) 300

MÅL (mm)
A Akselavstand 2 589

B Utvendig lengde 4 062

C Overheng foran 853

D Overheng bak 621

E Sporvidde foran 1 506

F Sporvidde bak 1 506

G Utvendig bredde uten/med sidespeil    1 732/1 945

H Høyde uten last 1 448

H1 Høyde uten last med åpen bakluke 1 920

J Innlastingshøyde uten last 716

K Bakkeklaring med last 120

L Benplass i baksete 140

M Kupébredde, albuebredde foran 1 363

M1 Kupébredde, albuebredde bak 1 378

N Kupébredde, skulderbredde foran 1 370

N1 Kupébredde, skulderbredde bak 1 307

P Takhøyde ved 14° vinkel på forseter 880

P1 Takhøyde ved 14° vinkel på baksete 847

Y Øvre innlastingsbredde/maks. bagasjeromsbredde 770/1 038

Y1 Nedre innlastingsbredde i bagasjerom 905

Y2 Innvendig bredde mellom hjulhusene 1 011

Z Åpningshøyde bagasjerom 550

Z1 Maks. lastelengde (fra bakluken til de nedfelte baksetene) (med nedfelt 
bak- og forsete) 1 388

Z2 Lastelengde bak setene. Maks. lastelengde (fra bakluken til de nedfelte 
baksetene) 649

Z3 Høyde under hattehylle bak. Lastelengde bak setene 558



Energy  
TCe 90 

5-tr. manuell

Energy 
TCe 90 Ecoleader 

5-tr. manuell

Energy 
TCe 120 

EDC
Drivstoff Blyfri bensin eller E10 Blyfri bensin eller E10 Blyfri bensin eller E10
Motortype Turbo/sekvensiell innsprøytning Turbo/sekvensiell innsprøytning Turbo/direkte sekvensiell innsprøytning
Slagvolum (cm3) 898 898 1 197
Antall sylindere/ventiler 3/12  3/12 4/16
Maks. motoreffekt/med forbedret ytelse (kW) CEE (avrundet DIN hk) 66 (90)/70 66 (90)/70 87 (120)
Turtall ved maks. motoreffekt (o/min) 5 250 5 000 5 500
Maks. dreiemoment/med forbedret ytelse (Nm) CEE 140/150 140/150 205
Turtall ved maks. dreiemoment (o/min) 2 500 2 500 2 000
Partikkelfilter - - -
Stop & Start og gjenvinning av bremseenergi Ja Ja Ja

GIRKASSE
Type 5-trinns manuell 5-trinns manuell 6-trinns EDC

STYRING
Svingdiameter mellom fortau/mellom vegger (m) 10,6/11 10,6/11 10,6/11
Antall rattomdreininger (mellom yttergrensene, med referansehjul) 2.71 2.71 2.71

HJUL OG DEKK
Referansedekk 185/65 R15 88T Ja Ja Ja

 195/55 R16 87H Ja Ja Ja
205/45 R17 88V Ja Nei Ja

YTELSE
Aerodynamikk SCx 0,670 0,670 0,670
Maks. hastighet (km/t) 180 180 199
0–100 km/t (s) 12,2 13,1 9,2
400 m fra stillestående (s) 18,5 18,6 16,5
1000 m fra stillestående (s) 33,6 34,4 30,6
Akselerasjonsevne: 80–120 km/t (s) i 4.-/5.-/6.-gir 11,2/17,4 (4.-/5.-gir) 12,6/18,9 (4.-/5.-gir) 8,0 (aut. gir)

Forbruk og utslipp (i henhold til 
direktiv 80/1268/EØF i gjeldende utgave)*
C02 (g/km) 105 94** 120
Bykjøring (l/mil) 5,7 0,51** 6,8
Landeveiskjøring (l/mil) 4,1 0,37** 4,5
Blandet kjøring (l/mil) 4,7 0,42** 5,4

KAPASITET
Drivstofftank (l) 45 40 45

Vekt (kg), Kombi
Egenvekt med fører (uten ekstrautstyr) 1 157 1 157 1 165
Tillatt totalvekt med last 1 621 1 621 1 686
Tillatt vogntogvekt 2 521 2 521 2 586
Nyttelast 539 539 541
Maksvekt, tilhenger med brems (begrenset av tillatt vogntogvekt) 1 200 1 200 1 200
Maksvekt, tilhenger uten brems 575 575 580

*  Drivstofforbruk og CO2-utslipp er godkjent i henhold til lovfestet standardmetode. Denne er identisk for alle bilprodusenter og gjør det dermed mulig å sammenligne biler fra forskjellige produsenter.  
Forbruk ved reelle kjøreforhold avhenger av kjøreforhold, utstyr og førerens kjørestil. Hvis du ønsker å redusere drivstofforbruket, anbefaler vi å se rådene på www.renault.no. 

**  ECO2-data.

Tekniske data



Opplev mer av Renault Clio
på www.renault.no

Vi har gjort alt vi kan for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved trykking. Brosjyren har blitt utarbeidet med utgangspunkt i førproduksjonsmodeller eller prototyper. Renault har som målsetting 
 kontinuerlig å forbedre sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til når som helst å endre spesifikasjonene, bilene og tilbehøret som er beskrevet og illustrert i denne brosjyren. Renault-forhandlerne vil bli informert om 
disse endringene så raskt som mulig. Versjonene kan variere fra land til land, og visse typer utstyr kan være utilgjengelig i enkelte land (standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Vennligst kontakt din lokale forhandler for  nærmere 
informasjon. Av trykktekniske årsaker kan fargene som vises i denne brosjyren, avvike noe fra de reelle fargene på lakk eller materialer. Med forbehold om alle rettigheter. En hvilken som helst form for gjengivelse av hele eller deler 
av denne brosjyren er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Renault.
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