Renault CLIO un CLIO Grandtour

Pat ievērojami
unikālāks,
pateicoties Tev
Tu noteikti iemīlēsies jaunajā Renault Clio un tā
pielāgošanas spēja piešķirs Tavam automobilim
pilnībā unikālu dizainu. Krāsaina auto jumta virsma,
stikla jumts, aizmugures spoguļu uzlikas, auto
eksterjera dekori ... padarīs Tavu Clio tādu, kādu
Tu esi iedomājies.
Salonā Tu varēsi pielāgot polsterējumu,
mērinstrumentu paneli, gaisa ventilācijas žalūzijas
un pārnesuma sviru. Izvēlies savu stilu, kas perfekti
iederēsies Tavā pasaulē.

Sniegums un kontrole
Pamatojoties uz inovatīvu tehnoloģiju savienojumu, vairākas no kurām iegūtas tieši no auto sacīkšu pasaules, jaunā Renault Clio
dzinēji ENERGY rada braukšanas prieku , vienlaicīgi kontrolējot degvielas patēriņu un CO2 emisijas, sevišķi ar Stop&Start palīdzību.
ENERGY TCe 120 AG
Dzīvīgums un sniegums
Izbaudiet paātrinājumu un manevrēšanu, kas labi pakļaujas Jūsu vadībai. Dzinēja TCe 118 hp rada
205 Nm griezes momentu pie 2,000 rpms, dodot spēku, kāds Jums nepieciešams jebkādā situācijā.
Kopā ar 6 ātrumu pārnesumkārbu tiešā degvielas iesmidzināšanas tehnoloģija un Stop& Start sistēma
nodrošinās degvielas ekonomiju 5.3 L/100 km*. Ķēdes pievadam nav nepieciešamība saplānot tā
apkopes veikšanu. Izprieca, kas brīva no jebkādiem ierobežojumiem.

ENERGY dCi 90 AG
Braukšanas prieks un ietaupījums
ENERGY dCi 90 dzinējs gādā par kombinētā cikla degvielas ekonomiju no 4,0 līdz 4,1 l/100 km, savukārt
CO2 emisijas – no 104 līdz 108 g/km*, kas nodrošina ekonomisku braukšanu gan autovadītājiem, kas
lieto atomobili ikdienā, gan tiem, kas to lieto darba vajadzībām., turklāt ir patīkami izbaudīt braukšanu.
Ar lielisku griezes momentu 220 Nm, kas darbojas pat pie zemiem dzinēja apgriezieniem, Jūs gūsiet
prieku no kombortablas braukšanas un manevrēšanas.

EDC automātiskā pārnesumkārba
6 ātrumu divsajūga EDC automātiskā pārnesumu kārba ir pieejama TCe 120 dzinējam. Ātruma
pārslēgšana ir tūlītēja un vienmērīga, bez izrāvieniem vai paātrinājuma bremzēšanas. Degvielas
ekonomiju var salīdzināt ar manuālo pārnesumu kārbu.

Kombinētā cikla degvielas patēriņš dažādām Renault Clio un Clio Grandtour modeļu klāsta versijām variē no 4,0 līdz 6,1 l/100 km, savukārt CO2 emisijas – no 98 līdz 127 g/km. Degvielas patēriņa un izplūdes gāzu emisiju vērtības tiek iegūtas
atbilstoši publicēšanas dienā spēkā esošajiem noteikumiem, balstoties uz oficiālām pārbaudēm laboratorijas apstākļos. Degvielas patēriņš un CO2 emisijas konkrētam transportlīdzeklim faktiskos ceļa apstākļos var atšķirties no norādītajiem
mērījumu rezultātiem, jo šīs vērtības ietekmē: transportlīdzekļa svars (ieskaitot uzstādīto papildu aprīkojumu, pasažieru skaitu utt.), vadītāja prasmes un braukšanas stils, kā arī citi faktori (piemēram, ceļa apstākļi, satiksme, automobiļa
stāvoklis, gaisa spiediens riepās utt.).
Driving ECO2 programmas ietvaros Renault Group piedāvā automobiļus ar risinājumiem, kas palīdz vadītājam aktīvi ietekmēt braukšanas ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides aizsardzībā.
Saskaņā ar noteikumiem atbilstoši vides aizsardzības prasībām Renault Group transportlīdzekļi tiek izgatavoti arī no pārstrādātām detaļām. Detalizētu informāciju par atbilstību vides aizsardzības prasībām uzziniet www.renault.com un pie
Renault autorizētajiem partneriem.

*

Krāsas

* Nemetāliska krāsa
** Īpaša metāliska

Alpu balta*

Liesmu sarkana**

Platīna pelēka

Zilais dzelzs**

Zvaigžņu melna

Sarkans Atacama**

Titāna pelēka

Asfalta pelēka*

Pērļu balta**

Aprīkojums
Life

Attēlā redzams Life versijas interjers ar papildu aprīkojumu

• ABS ar elektronisku bremžu spēka
sadali + avārijas bremžu palīgs (AFU)
• Priekšējie un sānu gaisa spilveni
• Elektroniska stabilitātes kontrole
(ESC) ar ASR pretslīdes kontroli
• Kalnā braukšanas asistents
• Isofix bērnu sēdeklīšu stiprinājumu
sistēma pie aizmugurējiem sānu
sēdekļiem
• Kruīza kontrole / ātruma ierobežotājs
• Borta dators
• Digitālie paneļa mērītāji
• Centrālā durvju atslēga ar Renault
kartes tālvadību
• Automašīnas bezatslēgas 		
iedarbināšana un durvju slēgšanas/
atvēršanas karte
• Renault BASS REFLEX sistēma

• Autovadītāja sēdeklis ar augstuma
regulāciju
• Priekšējo sēdekļu galvas balsti ar
augstuma regulāciju
• Stūre ar regulējamu augstumu un
dziļumu
• Atgādinājums par nepiesprādzētām
drošības jostām
• Dienas/nakts stāvokļa interjera
atpakaļskata spogulis
• Dienas gaitas apgaismojums ar LED
diodēm
• Priekšēji elektriski regulējami logi
• 1/3-2/3 atlocāms aizmugures sēdeklis
ar galvas balstiem, kas regulējami
3 augstuma pozīcijās
• Manuāli atlocāmi, apsildāmi elektriski
vadāmi ārējie durvju spoguļi

Palēka auduma polsterējums

• Instalācija radiouztvērēja uzstādīšanai
• Riepu spiediena kontroles sistēma
• Riepu piepumpēšanas un remonta
komplekts
• Sānu aizsargājoši moldingi un
aizmugurējā bampera josla melnā
krāsā ar graudainu tekstūru
• Melni jumta reliņi (Clio Grandtour)
• Ārējie durvju rokturi melnā tonī
• Melns mērinstrumentu panelis
• Palēka auduma polsterējums
• Paradise 15" stūres rumba

15” Paradise tērauda diski

Aprīkojums
ALIZE (LIFE +)

Attēlā redzams Alize versijas interjers ar papildu aprīkojumu

• Manuāla gaisa kondicionēšana
• Radio R&GO DAB (digitālo) ar integrētu displeju
4x20W (CD nav iekļauts) + Bluetooth® +
USB + interfeiss, ar turētāju viedtālrunim,
kurš savienojams ar R&GO aplikāciju
• Stūres apdare no ādas
• Ārējie durvju rokturi un sānu spoguļu
līstes virsbūves tonī
• Stiklu tīrītāji ar variējamu ātrumu
• Priekšas josla ar Renault logo spoži melnā
krāsā ar hromētiem akcentiem
• Melni-pelēka auduma polsterējums
• 15" Paradise tērauda diski

Melni-pelēka auduma polsterējums

15” Paradise tērauda diski

Aprīkojums
LIMITED (ALIZE +)

Auduma polsterējums – Limited pieejamība

• Media Nav Evolution multimēdiju
sistēma ar navigāciju: 7”skārienekrāns
+ navigācija + DAB (digitālo) radio
atskaņotāju 4x20W (CD nav iekļauts)
+ Bluetooth® + USB + interfeiss +
pieeja AHA aplikācijai
• Miglas lukturi
• Gaismas un nokrišņu sensori
• Eco funkcija (izņemot 1,2 16 V 75
dzinēju)
• Logotipa ārēja atpazīšana – Limited
pieejamība
• Salona dekora elementi pelēkā krāsā
• Priekšējais pasažieru sēdeklis
atlocāms (Grandtour versijai)
• Sānu aizsargājoši moldingi ar
hromētiem akcentiem un spoži melnu
aizmugurējā bampera joslu
• Hromēta aizmugures durvju “tailgate”
aizsarglīste
• Sānskata spoguļu uzlikas spoži melnā
krāsā

• Aizmugures sānu stikli un aizmugures
stikls tonēts
• Hromētas joslas uz aizmugures
stikliem
• Auduma polsterējums – Limited
pieejamība
• Priekšējo durvju sliekšņa uzlika
ar logotipa atpazīšanu – Limited
pieejamība
• Jumta reliņi no matēta hroma
(Grandtour versijai)
• 16” Celsium vieglmetāla diski

16” Celsium vieglmetāla diski

Aprīkojums
INTENS (ALIZE +)

Attēlā redzams Intens versijas interjers ar papildu aprīkojumu

• Media Nav Evolution multimēdiju
sistēma ar navigāciju: 7” skārienekrāns
+ navigācija + DAB (digitālo) radio
atskaņotāju 4x20W (CD nav iekļauts)
+ Bluetooth® + USB + interfeiss +
pieeja AHA aplikācijai
• Full LED “Pure Vision” priekšējās
gaismas
• Gaismas un nokrišņu sensori
• Miglas lukturi
• Renault brīvroku karte (dod iespēju
atvērt vai aizlēgt durvis un iedarbināt
motoru bez kartes ievietošanas
lasītājā)
• Automašīnas aizmugurējas 		
novietošanas stāvvietā palīgs “Rear
parking assist system”
• Eco funkcija
• Priekšējais pasažieru sēdeklis
atlocāms (Grandtour versijai)

• Ar autovadītāja “vienu pieskārienu”
elektriski regulējami priekšējie logu
stikli
• Elektriski regulējami aizmugurējie
stikli
• Sānu aizsargājoši moldingi ar
hromētiem akcentiem un spoži melnu
aizmugurējā bampera joslu
• Hromēta aizmugures durvju “tailgate”
aizsarglīste
• Hromētas joslas uz aizmugures
stikliem
• Auduma polsterējums ar ekoloģiskās
ādas elementiem melnā krāsā
• Mērinstrumentu panelis melnā tonī
(pēc izvēles sarkanā vai pelēkā tonī)
• Jumta reliņi no matēta hroma
(Grandtour versijai)
• 16” Pulsize vieglmetāla diski

Auduma polsterējums ar ekoloģiskās ādas
elementiem melnā krāsā

16” Pulsize vieglmetāla diski

Tehniskā specifikācija
benzīns
Euro 6b
daudzpunktu
secīga

ENERGY
TCe 90
benzīns
Euro 6c
daudzpunktu
secīga

ENERGY
TCe 90 LPG
benzīns / LPG
Euro 6b
daudzpunktu
secīga

ENERGY
TCe 120
benzīns
Euro 6b
tiešā
iesmidzināšana

ENERGY
TCe 120 EDC
benzīns
Euro 6b
tiešā
iesmidzināšana

1,149
4 / 16
54 (73)
pie 5500

898
3/12
66 (90)
pie 5500

898
3/12
66 (90)
pie 5050

1,197
4/16
87 (118)
pie 5000

1,197
4/16
87 (118)
pie 5000

1,461
4/8
55 (75)
pie 4000

1,461
4/8
66 (90)
pie 4000

107 pie 4250

140 pie 2250

140 pie 2500

205 pie 2000

205 pie 2000

210 pie 2000

220 pie 1750

-
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ir
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manuālā 6
pārnesumu

automātiskā EDC
6 pārnesumu

1.2 16V 75
Degvielas veids
Emisiju kontrole
Degvielas iesmidzināšanas veids

DZINĒJS

Tilpums (cm3)
Cilindru/vārstu skaits
Maksimālā jauda kW (ZS),
sasniedzot apgr./min
Maksimālais griezes moments Nm,
sasniedzot apgr./min
Sistēma Stop & Start un bremzēšanas enerģijas atjaunošanas
sistēma

PĀRNESUMKĀRBA

manuālā 5
pārnesumu

Pārnesumkārbas veids

STŪRES IEKĀRTA

Stūres pastiprinātājs
Pagrieziena diametrs riteņiem/automašīnai (atkarībā no riepu
platuma)
Stūres apgriezienu skaits (no atdures līdz atdurei)

10,6 / 11
2,71

Standarta riteņi*

15" : 185/65 R15 88T; 16" : 195/55 R16 87H; 17" : 205/45 R17 88V

VEIKTSPĒJA

Maksimālais ātrums (km/h)
No 0 līdz 100 km/h (s)
400 m no stāvoša starta (s) /
1 000 m no stāvoša starta (s)

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA

1

TILPUMS

Degvielas tvertne (l)

manuālā 5
pārnesumu

mainīgs elektriskais stūres pastiprinātājs standarta aprīkojumā

RITEŅI UN RIEPAS

CO2 izmešu daudzums (g/km)
Pilsētas cikls (l/100 km)
Ārpilsētas cikls (l/100 km)
Kombinētais cikls (l/100 km)

ENERGY
ENERGY
dCi 75
dCi 90
dīzelis
dīzelis
Euro 6c
Euro 6c
tiešā iesmidzināšana tiešā iesmidzināšana
Common Rail
Common Rail

167
14"5

178
12"1

182
12"2

182
9"0

192
9"2

181
12"0

181
11"8

19"5 / 36"1

18"2 / 33"5

18"5 / 33"6

16"2 / 30"5

16"5 / 30"6

18"3 / 33"6

18"2/ 33"3

NEDC
127
7,2
4,7
5,6

NEDC: no / uz
113 / 118
6,3 / 6,5
4,2 / 4,4
5,0 / 5,2

NEDC: no / uz
106 / 98
5,8 / 7,8
4,0 / 5,1
4,7 / 6,1

NEDC
118
6,8
4,5
5,3

NEDC
120
6,8
4,5
5,4

NEDC: no / uz
104 / 108
4,4 / 4,5
3,6 / 3,8
4,0 / 4,1

NEDC: no / uz
104 / 108
4,3 / 4,8
3,6 / 3,8
4,0 / 4,1

45

45 / 34 LPG

45

* Atkarībā no versijas..

Kombinētā cikla degvielas patēriņš dažādām Renault Clio un Clio Grandtour modeļu klāsta versijām variē no 4,0 līdz 6,1 l/100 km, savukārt CO2 emisijas – no 98 līdz 127 g/km. Degvielas patēriņa un izplūdes gāzu emisiju vērtības tiek iegūtas
atbilstoši publicēšanas dienā spēkā esošajiem noteikumiem, balstoties uz oficiālām pārbaudēm laboratorijas apstākļos. Degvielas patēriņš un CO2 emisijas konkrētam transportlīdzeklim faktiskos ceļa apstākļos var atšķirties no norādītajiem
mērījumu rezultātiem, jo šīs vērtības ietekmē: transportlīdzekļa svars (ieskaitot uzstādīto papildu aprīkojumu, pasažieru skaitu utt.), vadītāja prasmes un braukšanas stils, kā arī citi faktori (piemēram, ceļa apstākļi, satiksme, automobiļa
stāvoklis, gaisa spiediens riepās utt.).
Driving ECO2 programmas ietvaros Renault Group piedāvā automobiļus ar risinājumiem, kas palīdz vadītājam aktīvi ietekmēt braukšanas ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides aizsardzībā.
Saskaņā ar noteikumiem atbilstoši vides aizsardzības prasībām Renault Group transportlīdzekļi tiek izgatavoti arī no pārstrādātām detaļām. Detalizētu informāciju par atbilstību vides aizsardzības prasībām uzziniet www.renault.com un pie
Renault autorizētajiem partneriem.
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Izmēri
RENAULT CLIO

RENAULT CLIO GRANDTOUR

Bagāžas nodalījuma tilpum (dm3)

Clio

Clio
Grandtour

Bagāžnieka maksimālais tilpums (ISO 3832)
(līdz aizmugurējam mantu plauktam)

300*

445*

IZMĒRI (mm)
A Garenbāze
2589
2589
B Kopējais garums
4062
4267
C Priekšējā pārkare
853
853
D Aizmugurējā pārkare
621
825
E Priekšējo riteņu bāzes platums
1506
1506
F Aizmugurējo riteņu bāzes platums
1506
1506
Kopējais platums, neieskaitot spoguļus / ar nolocītiem
1732/1945 1732/1945
G
durvju spoguļiem
H Augstums (bez kravas)
1448
1475
H1 Augstums ar atvērtu lūku / bagāžas nodalījuma vāku
1920
2087

IZMĒRI (mm)

Clio

J
K
L
M
M1
N
N1
P
P1

716
120
140
1363
1378
1370
1307
880
847

Clio
Grandtour
604
120
140
1363
1378
1370
1307
880
862

770/1038

800/1038

905

994

Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums (bez kravas)
Klīrenss, piekrauts
Vieta kājām ceļgalu augstumā 2.rindā
Interjera platums priekšā
Aizmugurējais interjera platums elkoņu augstumā
Priekšējais interjera platums plecu augstumā
Aizmugurējais interjera platums plecu augstumā
Priekšējais gabarītaugstums
Aizmugurējais gabarītaugstums
Augšējās bagāžas nodalījuma ieejas platums /
Y
Maksimālais bagāžas nodalījuma platums
Y1 Apakšējais bagāžas nodalījuma ieejas platums

IZMĒRI (mm)

1011
550

Clio
Grandtour
1011
685

1388

1616

Clio

Y2 Iekšējā interjera platums starp riteņu arkām
Z Bagāžnieka atvēršanas augstums
Maksimālais kravas platformas garums ar nolocītiem
Z1
aizmugurējiem sēdekļiem
Maksimālais kravas garums aiz aizmugurējā sēdekļa
Z2
atzveltnes
bagāžniekā līdz mantu plauktam/
Z3 Augstums
bagāžniekā ar noņemamu grīdu
Maksimālais garums starp bagāžnieka vāku un
Z4 nolocītiem aizmugures sēdekļiem un nolocītu pasažiera
sēdekli

649

830

558

575/396

-

2480

*230/400 ar radio ierīci ar Bose skaņas sistēmu

iepazīstiet vairāk Renault Clio
www.renault.lv

Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot informāciju par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un
papildaprīkojumā. Ja informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā
opcija vai papildus piederums). Lai iegūtu aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko iemeslu dēļ, šajā dokumentā attēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera elementu
apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas pilnīga vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta.
Renault rekomendē
Renault zaleca
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