Jaunais

Renault CLIO

Tas dodas tieši
uz sirdi
Jutekliskas līnijas, dinamisks profils, skaidri profilēti
virsbūves sāni un spēcīga personība… No pirmā acu
uzmetiena Jaunais CLIO piesaista ar tā dinamisko
un atraktīvo dizainu. Rūpīgi izstrādātas detaļas
apvieno modernu stilu un stabilitāti: raksturīgās
C formas gaismas, Full-LED lukturi, neuzkrītoši
izkārtoti, hromēti dekoratīvie elementi, durvju
rokturi, kas pagarina logu līniju, jauna metāliskā
krāsa Oranža Valencia.

Jaunais Renault
CLIO rada interjera
revolūciju
Atklāj augstākās klases materiālus un kvalitatīvu
apdari, kas iestrādāta jaunā interjerā un paver
sev jaunu dimensiju! Ar tā jauno, uz vadītāju
vērsto augsto tehnoloģiju kabīni un apkļaujošiem
sēdekļiem izbaudi ultramodernu braucienu.
Skārienjūtīgie ekrāni ir starp lielākajiem savā
kategorijā un ir savienoti ar navigācijas sistēmu,
kas atbilst Android Auto™ un Apple CarPlay™…
Pateicoties Renault EASY CONNECT, Jaunais CLIO
piedāvā nemanāmi savienotu pieredzi.
Izbaudi arī jaunākos Renault EASY DRIVE
risinājumus vieglākai braukšanai un auto
novietošanai stāvvietā ar 360° kameru un Easy
Park Assist sistēmu!
Android AutoTM ir Google Inc. preču zīme
Apple CarPlayTM ir Apple Inc. preču zīme

Jaunais CLIO E-TECH
Hybrid: revolucionāra
hibrīda tehnoloģija
Ar tā jauno hibrīdiekārtu jaunais CLIO E-TECH
Hybrid jums piedāvā bezprecedenta braukšanas
baudu. Izmantojot E-TECH tehnoloģiju, tas apvieno
dinamiku, atsaucību un degvielas ekonomiju,
vienlaikus saglabājot jaunā CLIO vispusību
un komfortu. Pilsētā jūs varat izbaudīt pilnībā
elektrisku braukšanu, klusuma un degvielas
ietaupījuma sinonīmu. Uz šosejas, pateicoties
140 ZS jaudai, jaunais CLIO E-TECH Hybrid piedāvā
spēcīgus paātrinājumus un braukšanas prieku no
tā momentānās atsaucības.

Jaunais CLIO E-TECH,
tagad ar hibrīda
piedziņu
Esot salonā, izbaudiet visas jaunā CLIO priekšrocības,
kas to padara par savas klases mērauklu: plašu
telpu, lielus ekrānus ar interneta savienojamību,
maksimālu drošību un supermodernas braukšanas
palīgsistēmas. Tam pievienojiet ieguvumus, ko
sniedz E-TECH Hybrid tehnoloģija: automātiskās
pārnesumkārbas Multi-mode lietošanas komfortu,
EV pogu 100% elektriskajai braukšanai, kā arī
iespēju piemērot auto ar MULTI-SENSE braukšanas
iestatījumiem MySense, Sport vai Eco.

Jaunais Renault CLIO
R.S. Line, sportiskais
gars
Jaunais CLIO R.S. Line parāda savu atšķirīgo un
sportisko pusi ar dizainu, kuru tieši iedvesmojis
Renault Sport: priekšējais bampers ar F1 asmeni,
dizaina paraksta simbols R.S. Models, speciāli 16”
Boavista riteņu diski vai ekskluzīvi 17” Magny-Cours
ar dimantu izgriezti riteņu diski. Tas izceļas arī ar
šūnveida radiatora režģi un sportiskāku aizmuguri,
pateicoties tā aizmugurējam gala panelim ar
difuzoru un ovālajai, hromētajai izplūdes caurulei.
Salonā var izbaudīt tikpat sportisku atmosfēru:
karbona izskats harmonē ar kontrastējošu, sarkanu
nošuvumu, perforētas ādas* sporta stūre ar
dimanta spīduma pārklājuma alumīnija pedāļu
komplektu, sporta sēdekļi ar pastiprinātu sānu
atbalstu, instrumentu panelis ar horizontālu
priekšējo līniju, kā arī uz vadītāju orientēta
augsto tehnoloģiju kabīne. Kvalitāte, ergonomika,
tehnoloģijas, R.S. Line zīmols nodod ekskluzīvu
izskatu Jaunajam CLIO no Renault Sport.
* Vēršāda.

Virsbūves krāsas

Balta Glacier*

Pelēka Platinum**

Pelēka Titanium**

Pelēka Urban*

Melna Étoilé**

Brūna Vision**

* Nemetāliska laka, pārklāta ar caurspīdīgu laku.
** Metāliska laka
Fotoattēli nav saistoši.

Oranža Valencia**

Sarkana Flamme**

Zila Celadon**

Zila Iron**

Aprīkojums

15’’ tērauda riteņu diski ar
dekoratīvām disku uzlikām Iremia

Balta un pelēka tekstila apdare life

Life

Fotoattēlā redzams salons ar papildu aprīkojumu.

• LED Pure Vision gaismas priekšpusē / aizmugurē
• LED dienas gaismas lukturi
• Krēslas sensors (ALS)
• ABS ar avārijas bremzēšanas palīgmehānismu (AFU)
• Aktīva avārijas bremzēšanas palīgsistēma ar gājēju un
velosipēdistu noteikšanas sensoru (AEBS)
• Droša attāluma kontroles sistēma (DW)
• Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDW)
• Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (LKA)
• Stabilitātes sistēma (ESC) ar pretslīdes funkciju (ASR)
• Vadītāja un pasažiera priekšējie gaisa spilveni
• Sānu drošības spilveni un aizkarveida sānu drošības spilveni
• Priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizēšana
• Signāls par nepiesprādzētu drošības jostu (visās vietās)
• Drošības jostas ar augstuma regulētāju, nospriegotāju un
priekšspriegotāju

• Aizmugurējās drošības jostas: 3 punktu, ar nospriegošanas
ierobežotāju sānos
• Sānu aizsargmoldingi un aizmugurējie bamperi melnā krāsā ar
graudainu tekstūru
• Tumšs interjers ar smilškrāsas griestu apdari
• Elektriski sānu spoguļi ar ārējās temperatūras sensoru, LED
pagrieziena rādītāji
• Priekšējie logu tīrītāji ar mainīgu darba frekvenci
• Centrālā atslēga ar attālinātu vadību (Renault atslēga, salokāma)
• Borta dators
• Vieta radio uzstādīšana
• Ciparnīcu un indikatoru komplekts ar 4,2’’ krāsu displeju
• Riepu spiediena kontroles sistēma
• Elektriski regulējami logi ar impulsu vadības slēdzi vadītāja pusē
• Atpakaļskata spogulis ar 2 pozīcijām (diena/ nakts)
• Regulējams vadītāja sēdekļa augstums

• Regulējami priekšējie galvas balsti
• Riepu remonta komplekts
• Funkcija ECO
• Aizmugurējā sēdekļa sadalījums 1/3:2/3 ar nolokāmu atzveltni un
3 regulējamiem galvas balstiem
• Balta un pelēka tekstila apdare Life
• 15’’ diski ar dekoratīvām uzlikām Iremia

16’’ tērauda riteņu diski ar
dekoratīvām disku uzlikām Amicitia

Zen (Life+)

Fotoattēlā redzams salons ar papildu aprīkojumu.

• Manuāla gaisa kondicionēšana
• EASY LINK sistēma ar 7’’ skārienekrānu, ar navigāciju, Bluetooth®,
2xUSB, 1xJack, viedtālruņu savietojamības ar Apple CarPlay™ un
Android Auto™ funkcija
• Hromēta radiatora režģa dekoratīvā plāksne un hromēti durvju
dekoratīvie moldingi
• Hromēti gaisa ventilācijas paneļi
• Ārējie durvju rokturi virsbūves tonī
• Stūres apdare no ādas
• Elektriski sānu spoguļi ar ārējās temperatūras sensoru, apsildāmi,
LED pagrieziena rādītāji
• Saules aizsargi ar spoguli
• Elektriskie aizmugures durvju stikli
• Mountain 3D - melna un grafīta pelēka tekstila apdare
• 16’’ diski ar dekoratīvām uzlikām AMICITIA

Mountain 3D - melna un grafīta
pelēka tekstila apdare

Aprīkojums

16” vieglmetāla diski Philia

Fotoattēlā redzams salons ar papildu aprīkojumu.

Intens versijas apdare ir
veidota no ekoloģiskās ādas
apvienojumā ar grafīta pelēku
audumu

Intens (Zen+)
• Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma
• LED Pure Vision C formas gaismas
• Miglas lukturi
• EASY LINK sistēma ar 7” skārienekrānu, ar navigāciju, Bluetooth®,
2xUSB, 1xJack, viedtālruņu savietojamības ar Apple CarPlay™ un
Android Auto™ funkcija, piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem
• Paziņošanas sistēma par atļautā ātruma pārsniegšanu ar ceļa
zīmju atpazīšanas funkciju (OSP + TSR)
• Automātiska tuvās gaismas pārslēgšanas funkcija (AHL)
• Hromēta aizmugures bampera plāksne
• Hromēts izpūtēja uzgalis
• Lietus sensors
• Elektriski regulējami un nolokāmi, apsildāmi sānu spoguļi ar
ārējās temperatūras sensoru, LED pagrieziena rādītāji
• Atslēgas karte Renault Hands Free
• Parkošanās atpakaļgaitā palīdzības sistēma
• Ciparnīcu un indikatoru komplekts ar digitālo 7” ekrānu TFT

• Saules aizsargi ar spoguli un apgaismojumu
• Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis
• Salona LED apgaismojums
• Priekšējais pasažiera sēdeklis ar regulējamu augstumu
• Intens versijas apdare ir veidota no ekoloģiskās ādas apvienojumā
ar grafīta pelēku audumu
• 16” vieglmetāla diski Philia
Android AutoTM ir Google Inc. preču zīme
Apple CarPlayTM ir Apple Inc. preču zīme

17” vieglmetāla diski R.S. Line

R.S. Line - melni-sarkana apdare
no ekoloģiskās ādas* apvienojumā
ar rievotu audumu

R.S. Line (Intens+)

Fotoattēlā redzams salons ar papildu aprīkojumu.

• Aizmugurējie sānu logi un aizmugurējais stikls ir papildus tonēti
• Sporta stūre, kas pārklāta ar ādu ar R.S. logotipu
• Karbonam līdzīgi vadības un durvju paneļu ieliktņi
• Sarkani gaisa ventilācijas paneļi, kas robežojas ar informācijas
paneli
• Alumīnija uzlikas pedāļiem
• Sarkana līnija pārnesumu pārslēgšanas svirai un sānu elkoņa
balstiem
• Atpakaļskata spoguļu korpusi ir spīdīgi melni
• Radiatora restes apakšējā daļa ar šūnveida motīvu
• R.S. logotips uz priekšējiem spārniem un aizmugurē
• Hromēta aizsardzība durvju apakšējā daļā, pelēka metāla krāsā
• Durvju statņi un iebūvētie aizmugurējo durvju rokturi ir spīdīgi
melnā krāsā

• Tumšs interjers ar melniem griestiem
• R.S. Line - melni-sarkana apdare no ekoloģiskās ādas*
apvienojumā ar rievotu audumu
• 17” vieglmetāla diski R.S. Line
* Vēršāda.

R.S. Line - melnas ādas* apdare ar
sarkanu nošuvumu

Interjera personalizēšana

Interjera krāsu pakete Sarkana

Interjera krāsu pakete Oranža

Interjera krāsu pakete Pelēka Vision

Interjera krāsu pakete Sarkana Oxblood

Apdare

Balta un pelēka tekstila apdare Life

Mountain 3D - melna un grafīta pelēka
tekstila apdare

Intens versijas apdare ir veidota no
ekoloģiskās ādas apvienojumā ar
grafīta pelēku audumu

Intens - apdare veidota no ekoloģiskās
ādas apvienojumā ar melnu velūra
audumu

Melna āda*

R.S. Line - melni-sarkana apdare no
ekoloģiskās ādas* apvienojumā ar
rievotu audumu

R. S. Line - melnas ādas* apdare ar
sarkanu nošuvumu

Intens - melni-sarkana apdare no
ekoloģiskās ādas apvienojumā ar
melnu velūra audumu

* Vēršāda.

Riteņu diski

15’’ tērauda riteņu diski ar dekoratīvām disku uzlikām
Iremia

16’’ tērauda riteņu diski ar dekoratīvām disku uzlikām
Amicitia

17” vieglmetāla diski Viva Stella

16” vieglmetāla diski Philia

16” vieglmetāla diski melnā krāsā Philia

17” vieglmetāla diski Magny-Cours R.S. Line

Dinamika, ekonomija
un vadīšanas prieks
Dinamiski noregulētā šasija, precīza stūres sistēma,
kas uzreiz reaģē uz vadītāja komandām! Jaunais
Renault CLIO piedāvā modernu, dinamisku un
ekonomisku motoru klāstu:
– dinamisks un jaudīgs TCe 130 FAP motors ar
automātisko pārnesumkārbu EDC ar dubulto
sajūgu nodrošina ātru paātrinājumu, arī augstākos
pārnesumos
– tehnoloģiski uzlabots jaunās paaudzes TCe
100 motors piedāvā lielāku jaudu, vienlaikus
samazinot degvielas patēriņu un CO2 emisiju
salīdzinājumā ar tā priekšgājēju

– ekonomisks, atmosfērisks SCe 65 ir optimāls
risinājums braukšanai pa pilsētu
– ekonomisks, zemu izmešu un dinamisks 115 ZS
dīzeļdzinējs ar progresīvām tehnoloģijām ir ideāls
risinājums garākiem braucieniem.

Aksesuāri

1.

1. Sasveicināšanas funkcija
Tu nepazudīsi slikti apgaismotā autostāvvietā! Tuvojoties
savai automašīnai vai nospiežot tālvadības pults pogu,
Jaunais CLIO automātiski ieslēdz gaismas.
2. Haizivs spuras antena.
Šāda veida antena ideāli pieskaņojas virsbūves formai
un ir papildus sportisks akcents.
3. Modulāra bagāžas nodalījuma aizsardzība.
Neslīdoša un ūdensnecaurlaidīga odere ir neaizstājama,
lai aizsargātu bagāžas nodalījumu, pārvadājot lielus un
netīrus priekšmetus.
4. Virsbūves aizsardzības pakete.
Rūpējies par Jaunā CLIO virsbūves krāsu un aizsargā to
pret nelieliem triecieniem vai skrāpējumiem.
5. Roku balsts.
Tas palielina komfortu, braucot pie stūres, un nodrošina
papildus uzglabāšanas vietu salonā.
2.

3.

4.

5.

Virsbūves personalizācija

Krāsu pakete Oranža

Oranža svītra uz radiatora režģa

Krāsu pakete
Sarkana

Sarkana svītra uz radiatora režģa

Hroma elementu
pakete

Hromēta svītra uz radiatora režģa

Dekoratīvie diski ar oranžas krāsas centrālo
uzliku

Oranža dekoratīva uzlika durvju apakšdaļā

Oranža uzlika aizmugurē vidusdaļā

Dekoratīvie diski ar sarkanas krāsas centrālo
uzliku

Sarkana dekoratīva uzlika durvju apakšdaļā

Sarkana uzlika aizmugurē vidusdaļā

Dekoratīvie diski ar hromētu centrālo uzliku

Hromēta dekoratīva uzlika durvju apakšdaļā

Hromēta uzlika aizmugurē vidusdaļā

Izmēri (mm)

* Platums ar nolocītiem spoguļiem

Bagāžas nodalījuma tilpums (l)
Bagāžas nodalījuma tilpums
Bagāžas nodalījuma tilpums (benzīns / dīzelis )
Bagāžas nodalījuma tilpums ar nolocītu aizmugurējo sēdekli
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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 rekomende
Fotogrāfiju autors: © Renault Marketing 3D-Commerce, Getty Images.
09-2020

