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Nya Renault Clio är en väldigt charmig bil. Det är något med de sköna, 

mjuka formerna. Och den nya grillen. Ja, hela frampartiet har liksom 

blivit lite kaxigare och dessutom fått en ny ljussignatur. Ingen annan 

bil i småbilsklassen har en lika stor personlighet. Nya Clio sätter färg 

på tillvaron och gör varje dag till en intensivare upplevelse. 

Totalt oemotståndlig





Fängslande, förförisk och unik. Nya Renault Clio vågar 

gå sin egen väg. Man lägger genast märke till den nya 

ljussignaturen som är integrerad i LED Pure Vision-

strålkastarna, och när man ser den från sidan dras 

blicken strax till de blanksvarta 17-tums Optemic-

fälgarna. Nya Clio är kraftfull och dynamisk in i minsta 

detalj. 

Fascinerande 
design



Sport Tourer-versionen av nya Renault Clio 

har allt som krävs för en enklare vardag. 

Bagagerumsvolymen är större och lastlängden 

likaså. Dessutom är bagagetröskeln lägre. 

Baksätena går att fälla till ett plant golv och 

passagerarstolen kan förvandlas till ett praktiskt 

bord. Allt har utformats för att du inte ska behöva 

välja mellan utrymme, ergonomi eller komfort.  

I nya Clio Sport Tourer får du rubbet.

Nya  
Clio Sport Tourer
Den har allt  
en stor bil har









Läcker klädsel, läderratt och exklusiva detaljer skapar 

en skön stämning i den nya kupén. Ge dig ut på 

vägarna och njut. 

Sinne för detaljer 







GT Line-versionen av Nya Renault Clio är ett koncentrat av dynamik 

och design. Rakt på sak och med en sportig känsla rakt igenom: 

17" aluminiumfälgar Serdar, specialutformade stötfångare, 

inredningsdetaljer i grå Dark Metal, diffusor bak, kromat avgasrör, 

och GT Line-signaturen. Helt enkelt i en klass för sig själv. Inredningen 

går helt i Renault Sports tecken: med variationer över ett blått 

grundtema, pedalställ av aluminium, exklusiva GT Line-säten och 

sportratt. Stilkänsla och sportighet i skön förening. 

Clio GT Line.  
Sportig och elegant 





Nya Clio är inte bara vacker att se på. Den är ovanligt tekniskt begåvad och innanför skinnet döljer sig 

designlösningar för enastående sköna bilturer. Upptäck det lättanvända R-LINK-systemet med ett 

smörgåsbord av uppkopplade tjänster och låt dig förtrollas av ljuva toner från Bose® ljudanläggningen. 

Smarta förarstödsystem som Easy Park Assist underlättar körningen och det finns flera snåla och starka 

motorer att välja mellan.

Under huden på  
Nya Renault Clio



Du kan välja mellan tre olika multimediasystem 

till din Nya Renault Clio. 

R-LINK-systemet med 7-tums kapacitiv 

pekskärm låter dig behålla kontakten 

med yttervärlden, även när du sitter 

i bilen. Här finns massor av praktiska 

och användbara funktioner: hitta dit  

du ska med navigeringssystemet  

TomTom LIVE®, ställ in förarstödsystemen, 

hämta spellistorna med din favoritmusik, 

ring upp folk i din adressbok och ladda ner 

fler appar från R-LINK Store. 

Media Nav-systemet är ett lättanvänt och 

praktiskt alternativ. Via pekskärmen får du 

tillgång till en lång rad funktioner: navigering, 

radio, musikstreaming och handsfree-telefoni 

med Bluetooth®-teknik*.

Väljer du R&Go kommer du istället åt 

multimediafunktionerna via din smartphone. 

Anslut din mobil till bilradion så får du tillgång 

till mängder av R&Go-funktioner: Via fyra stora, 

anpassningsbara knappar på huvudmenyn når 

du navigeringssystem och radio, håller koll på 

din körning och ringer och tar emot samtal 

smidigt och trafiksäkert.

* För aktuell lista över kompatibla telefoner prata med din 

återförsäljare.

Uppkoppling för 
avkopplande körning







Låt Bose® ta dig med på en intensiv resa och upptäck musikens innersta 

väsen. Det exklusiva ljudsystemet med sex högtalare och en bashögtalare 

fördelar ljudet perfekt i hela kupén – det känns nästan som att sitta i publiken 

på ett live-framträdande. Låt bilturen bli ett hisnande musikäventyr där du 

färdas från högsta diskanttopp till djupaste basdal. 

Bose® Sound System,  
ljud i dess renaste form



Renault arbetar hela tiden med innovativa lösningar för en ännu behagligare körupplevelse. Det är förarstödsystemen i Nya Renault Clio ett utmärkt exempel 

på. För dig innebär det säkrare och roligare körning. 

Enklare bilkörning 

Easy Park Assist 

Parkering har aldrig varit enklare än med Easy Park Assist. Systemet bedömer tillgängligt 

utrymme, läser av vilken slags parkering som ska utföras (fi ckparkering, raka eller snedställda 

parkeringsplatser) och räknar ut exakt när det är dags att  svänga. Sedan lämnar du över 

kontrollen och låter det fi xa parkeringen åt dig - du sköter endast gas och broms. 

Full koll framåt, bakåt och åt sidorna 

Easy Park Assist-systemet består bland annat av 12 sensorer fram, bak och på sidorna. 

De känner av parkeringsrutan och bedömer om där fi nns tillräckligt med utrymme för att  

parkera bilen. 



Backkamera

Så fort du lägger i backen i nya Renault Clio visar backkameran en uppförstorad bild av 

utrymmet bakom bilen på multifunktionsskärmen. På skärmen visas också stödlinjer som 

hjälper dig att  backa rätt  på första försöket.

Starthjälp i backe

När du ska starta i backe bibehålls bromstrycket automatiskt i två sekunder så att  du får 

gott  om tid att  komma iväg.
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Chromo zone

S: Solidlack M: Metalliclack



STANDARDUTRUSTNING

SÄKERHET
 5-års garanti

 ABS-bromsar med elektronisk 

bromskraftfördelning och 

panikbromsassistans

 Bälteslarm på samtliga platser

 Däcktrycksövervakning

 Elektroniskt antisladdsystem (ESC)  

med understyrningskontroll  

och antispinn (ASR)

 Elektronisk startspärr

 Fjärrstyrt centrallås

 ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak

 Krockkuddar fram förare & passagerare 

samt sidokrockkuddar (huvud/bröst)

 Nackstöd på samtliga sittplatser

 Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara

 Trepunktsbälten på alla sittplatser

KÖRNING
 Farthållare/fartbegränsare

 Färddator

 Ratt, justerbar i höjd och djupled

 Servostyrning, elektrisk progressiv

 Starthjälp i backe

KOMFORT
 Elfönsterhissar fram

 Eluppvärmda framsäten

 Höjdjusterbart förarsäte

 Nyckelkort m. lokaliseringsfunktion

EXTERIÖR
 15" plåtfälgar med hjulkapsel "Lagoon"

 Däckreparationskit (utgår vid tillval 

Reservhjul)

 Lättonade rutor bak

INTERIÖR
 12V-uttag fram

 Fällbart baksäte 1/3 - 2/3

 Inredningsstil, mörkgrå

 Textilklädsel "Fortunate", svart

SIKT, STRÅLKASTARE
 Bakruta, eluppvärmd

 Dubbelstrålkastare

 Varselljus med LED-teknik

 Vindrutetorkare med intervallfunktion

 Ytterbackspeglar, el-justerbara, 

uppvärmda

LJUD, MULTIMEDIA
 Radio R&Go 4x20W med digitalradio 

(DAB+), Bluetooth®*, USB, AUX-in, 

rattreglage, telefonhållare, R&Go 

Smartphone ap

 Renault Bass REFLEX-system

TILLVAL
 Reservhjul

* För aktuell lista över kompatibla telefoner prata med din 

återförsäljare.

LIFE

Kreativ verkstad

15" plåtfälgar med 
hjulkapsel "Lagoon"

Textilklädsel "Fortunate", svart



Kreativ verkstad

ZEN

STANDARDUTRUSTNING  

(UTÖVER LIFE)

KOMFORT
 Manuell luftkonditionering

EXTERIÖR
 16" flexfälgar "Attractive"

 Dörrhandtag och backspegelkåpor i 

karossfärgen

 Krominlägg på sidoskyddslistersamt 

framkylargrillen

INTERIÖR
 Instrumentpanel i mjukt utförande med 

kromsarg runt mittenkonsolen

 Läderklädd ratt

 Textilklädsel "Java" svart/grå

SIKT, STRÅLKASTARE
 Dimljus, med krominlägg i lamphuset

LJUD, MULTIMEDIA
 Media Nav multimediasystem:  

7" pekskärm, radio 4x20W med 

digitalradio (DAB+), navigator, Bluetooth®* 

handsfree-telefoni och ljudstreaming, 

USB, AUX-in, rattreglage

TILLVAL
 16" aluminiumfälgar "Pulsize", silver

 Reservhjul

 Parkeringsradar bak

* För aktuell lista över kompatibla telefoner prata 
med din återförsäljare.

16" flexfälgar "Attractive"

16" aluminiumfälgar 
"Pulsize", silver

Textilklädsel "Java" svart/grå



Kreativ verkstad

INTENS

STANDARDUTRUSTNING 

(UTÖVER ZEN)

KÖRNING
 Eco-läge, för snålare körning

 Parkeringsradar bak

KOMFORT 
 Automatiskt elinfällbara 

backspeglar

 Automatisk klimatanläggning

 Elfönsterhissar bak

 Nyckelkort med handsfreefunktion

 Pulsfunktion & klämskydd på 

förarens fönsterhiss

EXTERIÖR
 16" aluminiumfälgar "Pulsize", silver

 Högblankt svarta detaljer på 

framsida, baksida samt dörrar, med 

inlägg i krom

 Kromad fönsterlist

INTERIÖR
 Textilklädsel "Comfort", svart

SIKT, STRÅLKASTARE 
 Dimljus med kurvljus funktion

 Full-LED strålkastare

 Regn- och ljussensor

TILLVAL 
 Parkeringspaket: parkeringsradar 

fram och bak med backkamera

 16" aluminiumfälgar "Pulsize" i svart 

eller grått,med polerad framsida

 R-LINK Bose multimediasystem (1) :  

7" pekskärm, Boseljudsystem 

med subwoofer och 7 högtalare, 

digitalradio(DAB+), TomTom 

navigator med Europakartor, 

Bluetooth® (2) ljudstreaming och 

handsfree telefoni, USB,AUX-in, 

dataanslutning och TomTom  

LIVE-tjänster

 Reservhjul (standard på  

TCe 120 EDC)

 Panoramaglastak (fast)

 Parkeringspaket Plus (3) : 

parkeringsradar fram, sidor 

och bak med backkamera, 

handsfreeparkering

 Stylepaket: 17" aluminiumfälgar 

"Optemic" (svart eller grå,  

med polerad framsida),  

mörktonade rutor bak

 Komfortpaket: mittarmstöd fram, 

höjdjusterbart passagerarsäte, 

automatiskt avbländbar 

innerbackspegel, belysta 

sminkspeglar fram,  

LED-passagerarläslampa

(1) Bose ljudsystem påverkar totala 
lastvolymen. Se sidan Dimensioner för 
volymangivelser.
(2) För aktuell lista över kompatibla telefoner.
(3) Endast med R-LINK multimediasystem

16" aluminiumfälgar 
"Pulsize", silver

16" aluminiumfälgar 
"Pulsize" i svart, med 

polerad framsida

17" aluminiumfälgar 
"Optemic" i svart, med 

polerad framsida

Textilklädsel "Comfort", svart



Kreativ verkstad

GT Line

STANDARDUTRUSTNING  

(UTÖVER INTENS)

EXTERIÖR
 17" aluminiumfälgar "Serdar" i mörkgrått

 Backspegelkåpor i mörkgrått

 Exteriört designpaket i mörkgrått

 Fram- och bakkjolar i GT-design

 Mörktonade rutor bak

 Reservhjul

 Sportavgassystem, kromad

INTERIÖR
 Interiört GT designpaket med blåa detaljer

 GT ratt, pedaler samt växelspak

 Renault Sport-instegslister

 Sportstolar

 Textilklädsel "GT", svart med blåa detaljer

LJUD, MULTIMEDIA
 R-Sound Motorljudsemulator

 R-LINK multimediasystem: 7" pekskärm, 

radio 4x35W med digitalradio (DAB+), 

TomTom navigator med Europakartor, 

Bluetooth® (1) ljudstreaming, handsfree 

telefoni, USB, AUX-in.

Obs: kromad fönsterlist samt dimljus  

utgår på GT Line 

TILLVAL
 Parkeringspaket Plus: parkeringsradar 

fram, sidor och bak med backkamera, 

handsfreeparkering

 Panoramaglastak (fast)

 Bose ljudsystem (2), med subwoofer  

och 7 högtalare

 Komfortpaket GT: höjdjusterbart 

passagerarsäte,automatiskt avbländbar 

innerbackspegel, belysta sminkspeglar 

fram, LED-passagerarläslampa

(1) För aktuell lista över kompatibla telefoner prata med 

din återförsäljare.
(2) Bose ljudsystem påverkar totala lastvolymen. Se 

sidan Dimensioner för volymangivelser.

Textilklädsel "GT", svart med blåa detaljer

17" aluminiumfälgar  

"Serdar" i mörkgrått



Tillval

Nyckelkort med handsfree-funktion Fast glastak Backkamera

Clio Sport Tourer - En bil, tusen möjligheter



Exteriör

Tillbehör

1. Dekordekaler för ännu personligare 

Pulsize 16-tumsfälgar. Strajpa dina 

fälgar och ge dem en ny och personligare 

look. Dekalerna är lätt a att  klistra på 

fälgarna så att  du får dem precis som 

du vill ha dem. Avsedda för Pulsize 

16-tumsfälgar. Finns i f lera olika 

desginteman: eldrött, f lagga och 

shadow effect. 2. Hajfensantenn. 

Ge bilen en lite sportigare och elegantare 

framtoning med denna hajfensantenn 

som harmonierar perfekt med Nya Clios 

former. 3. Instegslister med belysning. 

Stilsäkert skydd för trösklarna på din 

Renault Clio. 4. Fodral till nyckelkort 

från Renault. Piff a upp nyckelkortet och 

lev ditt  Nya Clio-liv fullt ut! 2.

1.

3. 4.



Fritid

Tillbehör

2.

1.

4.3.

1. Skidhållare på takskenorna. Mycket 

lättanvänd hållare för säker transport av 

alla slags skidor och surfbrädor på taket 

till din Renault. För 4 eller 6 par skidor. 

2. Avtagbar dragkrok som demonteras 

utan verktyg. Används för att dra eller 

bära upp släp, båtkärra, husvagn, 

arbetsutrustning, cykelhållare med mera 

på ett säkert sätt. Den passar perfekt till 

din Clio, så du behöver inte oroa dig för 

att deformera karossen. Demonteras 

snabbt och utan verktyg. När du har 

tagit av kulan syns det inte att du har 

drag på bilen. 3. Coach cykelhållare 

för dragkroken. Ta med din egen och 

dina passagerares cyklar överallt, 

snabbt, smidigt och säkert! Du sätter 

dit hållaren på kroken på nolltid – den 

sitter perfekt och behöver inte justeras. 

Enklare kan det knappast bli att få med 

upp till fyra cyklar! Dessutom går den 

både att svänga och fälla, så du kommer 

åt bagaget till och med när det är cyklar 

på hållaren. 4. Takskenor. Här fäster 

du cykelhållare, skidhållare eller takbox 

när du behöver öka lastkapaciteten hos 

din Clio. Skenorna uppfyller Renaults 

säkerhets- och hållfasthetsstandarder 

med råge. Säljs styckvis. Stöldlås ingår.  

5. Takbox. Snygg strömlinjeformad 

design som harmonierar perfekt med 

din Clio och samtidigt ökar lastvolymen 

snabbt och lätt. Ett robust och praktiskt 

tillbehör när du vill få med rubbet på 

resan! Färg: blanksvart. Volym: 380 eller 

5. 480 liter.5.



Interiör

Tillbehör

1. Anpassningsbart skydd för bagageutrymmet 

EasyFlex. Ett oumbärligt tillbehör när du vill skydda 

bagaget. Lätt att vika ut och anpassar sig perfekt efter 

baksätets placering. Täcker hela bagageutrymmet. 

2. Textilgolvmatta Premium. Skräddarsydda 

mattor som skyddar hela kupégolvet. Lättskötta 

och lätta att sätta på plats med två fästclips.  

3. Armstöd till förarstolen. Sitt skönare och få ännu 

mer förvaringsutrymme på köpet. Det praktiska 

armstödet har plats för smågrejer du vill ha inom 

räckhåll. 4. Löstagbar smartphonehållare med 

magneter. Monteras på ventilationsmunstycket. 

Håll ordning på din smartphone medan du kör. 

En liten och diskret hållare som smälter in i bilens 

design. Magneterna i hållaren gör att du enkelt och 

med en hand kan placera din smartphone på bilens 

ventilationsmunstycke. Mycket lätt att ta loss och 

flytta med till en annan bil. 2. 4.

1.

3.



Teknisk data
1.2 16V 75 Energy TCe 90 Energy TCe 120 Energy TCe 120 EDC Energy dCi 90

Bränsle Bensin eller E10 Bensin eller E10 Bensin eller E10 Bensin eller E10 Diesel

Avgasreningsnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

MOTOR
Motorkod D4F 740 H4Bt 408 H5Ft 408 H5Ft 412 K9K 628

Cylindervolym (cm3) 1 149 898 1 197 1 197 1 461

Antal cylindrar / ventiler 4 / 16 3 / 12 4 / 16 4 / 16 4 / 8

Max. effekt (kW CEE / hk) 54 / 75 66 / 90 87 / 120 87 / 120 66 / 90

(max. effekt med Overboost* (kW CEE / hk)) - (70 / 95) - - -

- vid varvtal på (varv/min) 5 500 5000 5 000 5 000 4 000

Max. vridmoment (Nm CEE) 107 140 190 190 220

(max. vridmoment med Overboost* (Nm CEE)) - (150) - - -

- vid varvtal på (varv/min) 4 250 2 500 2 000 2 000 1 750

Insprutningstyp
Sugmotor / sekventiell 
multipoint-insprutning

Turbo / sekventiell multipoint-
insprutning

Turbo / sekventiell 
direktinsprutning

Turbo / sekventiell 
direktinsprutning

Turbo / common rail 
direktinsprutning

Partikelfilter – – – – Ja

Stop & Start och energiåtervinning vid inbromsning – Ja Ja Ja Ja

VÄXELLÅDA
Växellådskod JH3 JH3 TL4 DC4 JR5

Växellådstyp Manuell - 5 växlar Manuell - 5 växlar Manuell - 6 växlar
Automatisk dubbelkoppling 

(EDC) - 6 växlar
Manuell - 5 växlar

STYRNING
Styrning Elstyrd variabel servostyrning

Vänddiameter mellan trottoarer / mellan väggar (m) 10,6 / 11,0

Antal rattvarv mellan ändlägen (varierar beroende på modell) 2,71

HJUL OCH DÄCK
15": 185/65 R15 88T Ja Ja Ja – Ja

16": 195/55 R16 87H Ja Ja Ja Ja Ja

17": 205/45 R17 88V – Ja Ja Ja Ja

BROMSSYSTEM
ABS och panikbromsassistans Ja

Bromsar fram Ventilerade skivor - 258/22

Bromsar bak
Clio m. 15" eller 16" hjul: Trummor 8" 

Clio m. 17" hjul samt Clio Sport Tourer:  Ventilerade trummor 9"

PRESTANDA
Aerodynamik (SCx) 0,74 0,67 0,67 0,67 0,67

Maximal hastighet (km/h) 167 182 182 192 181

0-100 km/h (s) 14,5 12,2 9,0 9,2 12,0

400 m start från stillastående (s) 19,5 18,5 16,2 16,5 18,3

1 000 m start från stillastående (s) 36,1 33,6 30,5 30,6 33,6

Acceleration: 80 km/h - 120 km/h på fyrans / femmans / sexans växel (s) 15,4 / 24,8 / – 11,2 / 17,4 / – 8,2 / 10,5 / 13,0 8,1 11,0 / 16,1 / –

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP (enligt NEDC)
CO2 (g/km) 127 105 118 120 85

Stadskörning (l/100 km) 7,2 5,7 6,8 6,8 3,5

Landsvägskörning (l/100 km) 4,7 4,1 4,5 4,5 3,1

Blandad körning (l/100 km) 5,6 4,7 5,3 5,4 3,3

UTRYMME
Bränsletank (l) 45

VIKT CLIO / CLIO SPORT TOURER (kg)
Tjänstevikt (utan tillval) (MVODM) 1 134 / 1 141 1 157 / 1 163 1 165 / 1 243 1 165 / 1 270 1 165 / 1 257

Godkänd maxvikt (MMAC) 1 564 / 1 607 1 621 / 1 639 1 659 / 1 668 1 686 / 1 695 1 695 / 1 702

Godkänd maximal tågvikt (MTR) 2 464 / 2 507 2 521 / 2 539 2 559 / 2 568 2 586 / 2 595 2 595 / 2 602

Nyttolast 505 / 541 539 / 551 569 / 500 596 / 500 605 / 520

Maxvikt för bromsat släp (inom ramen för MTR) 1 200 / 1 200 1 200 / 1 200 1 200 / 1 200 1 200 / 1 200 1 200 / 1 200

Maxvikt för obromsat släp 565 / 570 575 / 580 580 / 620 580 / 635 580 / 625

* Temporär ytterligare effekt och vridmoment



Standardutrustning och tillval
LIFE ZEN INTENS GT Line

SÄKERHET
ABS-bromsar med panikbromsassistans

Farthållare och fartbegränsare

Starthjälp i backe (HSA)

Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med antispinnsystem (ASR)

Säkerhetsbälten på förar- och passagerarplats fram, höjdjusterbara

Trepunktsbälten på samtliga platser bak

Bältespåminnarsignal (SBR) på samtliga platser

Nackstöd på samtliga sittplatser, justerbara i höjdled

Förar- och passagerarkrockkuddar (urkopplingsbar) fram

Sidokrockkudde i huvudhöjd/brösthöjd på förar- och passagerarplats fram

ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak

Däcktrycksövervakning (indirekt system)

Däckreparationssats (utan domkraft)

Standardreservhjul och domkraft (ersätter Däckreparationssats) (1) ¤ ¤ ¤ ¤

Elektronisk startspärr

Fjärrstyrt centrallås

Automatisk låsning av dörrar och baklucka under körning

KÖRNING
Variabel elektrisk servostyrning

Parkeringsradar bak (4 givare) - ¤

Parkeringskamera bak (utöver radar bak) med visning på 7-tumsskärmen (fast vägledning på Media Nav / dynamisk 
vägledning på R-LINK)

- - Δ Δ

Parkeringsradar fram (4 givare) - - Δ Δ

Easy Park Assist: parkeringsradar sidor (utöver radar fram och bak samt parkeringskamera bak), handsfree parkering (2) -  - Δ Δ

Färddator (aktuell bränsleförbrukning, genomsnittlig hastighet och förbrukning, förbrukat bränsle, räckvidd, aktuell körsträcka)

Eco-läge - -

KOMFORT
Mittarmstöd fram med förvaringfack - - Δ -

Manuell luftkonditionering (AC) med luftkanaler på platserna bak - - -

Automatisk klimatanläggning (ECC) med kombinerat pollen-/aktivt kolfilter - -

Renault nyckelkort m. lokaliseringsfunktion - -

Renault nyckelkort m. handsfreefunktion - -

Ljussensor för automatisk tändning av strålkastarna vid mörker - -

Vindrutetorkare med fem olika lägen / bakrutetorkare som startar när bilen backas

Regnsensor för automatisk aktivering och hastighetsinställning av vindrutetorkare - -

Elektriska eluppvärmda ytterbackspeglar

Automatiskt elinfällbara ytterbackspeglar - -

Elstyrda fönsterhissar fram

Elstyrda fönsterhissar fram med klämskydd och pulsstyrning på förarplats - -

Elstyrda fönsterhissar bak - -

Eluppvärmda framsäten

Automatiskt avbländbar innerbackspegel - - Δ Δ

MULTIMEDIA
Radio R&Go 4x20W med digitalradio (DAB+), Bluetooth®, USB, AUX-in, rattreglage, telefonhållare,  
R&Go Smartphone app.

- - -

Media Nav multimediasystem: 7" pekskärm, radio 4x20W med digitalradio (DAB+), navigator, Bluetooth® handsfree-telefoni  
och ljudstreaming, USB, AUX-in, rattreglage

- -

R-LINK multimediasystem: 7" pekskärm, radio 4x35W med digitalradio (DAB+), TomTom navigator med Europakartor,  
Bluetooth® ljudstreaming, handsfree telefoni, USB, AUX-in, rattreglage

- - Δ

R-Sound motorljudemulator - - Δ

Bose® ljudsystem, med subwoofer och 7 högtalare (2) (3) - - ¤ ¤

INTERIÖR
12V-uttag fram

Solskydd fram med sminkspeglar, utan / med belysning  Δ  Δ

Kurvhandtag i taket på passagerarsidan fram och de yttre bakplatserna



LIFE ZEN INTENS GT Line

Höjdjusterbart förarsäte

Höjdjusterbart passagerarsäte (ej Clio Sport Tourer) - - Δ Δ

Passagerarsäte fällbar framåt, för plan lastyta (Clio Sport Tourer) - - -

Ratt, inställbar i höjd- och djupled

Fällbart baksäte 1/3 - 2/3

Stängbart handskfack (volym 8 L)

Löstagbart litet förvaringsfack -

Flexibelt dubbelt bagagerumsgolv (Clio Sport Tourer) -

Plant lastgolv med förvaringsfack under för Bose® ljudsystem samt ytterligare packning - - Δ Δ

Lastningspaket: Lastnät och fästkrokar (Clio Sport Tourer) - ¤ ¤ ¤

EXTERIÖR DESIGN
LED Pure Vision: Full-LED strålkastare fram, med Renault ljussignatur - -

Full-LED strålkastare bak, med Renault ljussignatur (ej Clio Sport Tourer) - -

LED-varselljus

Dimljus - - -

Dimljus med LED-teknik och kurvljus funktion - - -

Backspegelkåpor i karossfärgen / i mörkgrått "GT Line"

Takrails i svart / krom finish / mörkgrått "GT Line" (utgår vid val av glastak) (Clio Sport Tourer)

Inlägg i dörrarnas sidoskyddslisterna, i krom / mörkgrått "GT Line"

Intens exteriört designpaket: Högblankt svarta detaljer på stötfångarkjol bak, dörrarnas sidoskyddslisterna och B-stolparma.  
Kromlist på kylargrillen samt bagageluckan.

- - -

Bakluckespoiler i karossfärg, med sidospoilers i högblank svart finish

Kromade fönsterlister - - -

Fast panoramaglastak med inre markis - - ¤ ¤

Eluppvärmd bakruta

Lättonade rutor -

Mörktonade rutor (sidor och bak) - - Δ

15" plåtfälgar med hjulkapslar "Lagoon" - - -

16" flexfälgar "Attractive" - - -

16" aluminiumfälgar "Pulsize" i silver / i svart eller grått med polerad framsida

17" aluminiumfälgar "Optemic" i svart eller grått med polerad framsida - - Δ -

17" aluminiumfälgar "Serdar" i mörkgrått "GT Line" - - -

GT Line signatur på bagageluckan - - -

Sportavgassystem, slutrör i kromfinish - - -

INTERIÖR DESIGN
Mörk inredning

Instrumentpanel i mjukt utförande med kromsarg runt mittkonsolen -

Textilklädsel "Fortunate", svart - - -

Textilklädsel "Java", svart/grå - - -

Textilklädsel "Comfort", svart - - -

Textilklädsel "GT Line", svart med blåa detaljer - - -

Sportstolar - - -
Läderklädd ratt - -
Läderklädd sportratt "GT Line" - - -

Interiört designpaket "GT Line" med blåa detaljer - - -

Renault Sport instegslister - - -

Pedalställ i aluminium i Renault Sport design - - -

TILLVALSPAKET
Parkeringspaket:  Parkeringsradar fram och bak med backkamera - - ¤ -

Parkeringspaket Plus:  Parkeringsradar fram, sidor och bak med backkamera, handsfreeparkering - - ¤ ¤

Stylepaket:  17" aluminiumfälgar "Optemic" (svarta eller gråa, med polerad framsida), mörktonade rutor bak - - ¤ -

Komfortpaket:  Mittarmstöd fram, höjdjusterbart passagerarsäte (ej Clio Sport Tourer), automatiskt avbländbar  
innerbackspegel, belysta sminkspeglar fram, LED-passagerarläslampa

- - ¤ -

Komfortpaket GT Line:  Höjdjusterbart passagerarsäte (ej Clio Sport Tourer), automatiskt avbländbar innerbackspegel,  
belysta sminkspeglar fram, LED-passagerarläslampa

- - - ¤

Standardutrustning ¤ Tillval        Δ  Tillgängligt i ett paket        -  Ej möjligt
(1) Alltid som standardutrustning med Energy TCe 120 och Energy TCe 120 EDC motorer
(2) Endast med R-LINK multimediasystem
(3) Bose ljudsystem påverkar totala lastvolymen. Se sidan Dimensioner för volymangivelser.

För aktuell lista över telefoner kompatibla med Bluetooth prata med din återförsäljare.



Dimensioner

BAGAGERUMSVOLYM (dm³) Clio Clio Sport Tourer
VDA-volym (ISO 3832) (under hatthylla) 300 445
VDA-volym med Bose ljudsystem 
          - varav 33L under lastgolv

210 393

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
A Axelavstånd 2 589 2 589
B Totallängd 4 062 4 267
C Överhäng fram 853 853
D Överhäng bak 621 825
E Spårvidd fram 1 506 1 506
F Spårvidd bak 1 506 1 506
G Totalbredd, utan / med backspeglar 1 732 / 1 945 1 732 / 1 945
H Totalhöjd (olastad) 1 448 1 475
H1 Höjd (olastad) med öppen baklucka 1 920 2 087

DIMENSIONER/MÅTT (mm) Clio Clio Sport Tourer

J Inlastningshöjd bagageutrymme (olastad) 716 604

K Markfrigång lastad 120 120

L Utrymme för knäna på rad 2 140 140

M Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 363 1 363

M1Kupébredd, armbågsutrymme bak 1 378 1 378

N Kupébredd, axelbredd fram 1 370 1 370

N1 Kupébredd, axelbredd bak 1 307 1 307

P Takhöjd, framplatser 880 880

P1 Takhöjd, bakplatser 847 862

Y Lastöppningsbredd i överkant (min / max) 770 / 1 038 800 / 1 038

Y1 Lastöppningsbredd i underkant 905 994

DIMENSIONER/MÅTT (mm) Clio Clio Sport Tourer

Y2 Bredd mellan hjulhusen 1 011 1 011

Z Lastöppningshöjd 550 685

Z1 Max. lastlängd med fällda baksäten 1 388 1 616

Z2 Max. laslängd bakom baksätena 649 830

Z3
Höjd under hatthylla bak, utan / med 
flexibelt bagagerumsgolv

558 / – 575 / 396

Z4
Max. lastlängd med fällda baksäten och 
passagerarstolen i hylläge

– 2 480

CLIO CLIO SPORT TOURER



Renault service. Smidigt och smart.

Renault billån

Du har valt din Renault. Nu är det dags att välja 

finansiering. Det ska vara enkelt och tryggt att bli 

Renaultägare.

Vi hjälper dig att hitta en lösning som passar din 

ekonomi. Kontantinsats på 20% av bilens pris 

är allt du behöver betala för att köra hem i din 

nya bil. Betala kontant eller använd din gamla 

bil som inbyte. Med ett billån kan du låna mellan 

10 000 kronor och 80% av bilens pris. På en ny bil 

kan du återbetala lånat belopp i upp till 7 år.

Inga övriga avgifter

Inga obehagliga överraskningar! 

Inga extrakostnader så som avi- eller 

uppläggningsavgifter tillkommer.

Ränta

Välj mellan fast och rörlig ränta. Med fast ränta 

kommer din kostnad att vara densamma under hela 

perioden. Väljer du rörlig ränta kan kostnaden gå 

upp och ner då den är kopplad till referensräntan 

Stibor 90 dagar. Du kan när som helst byta från 

rörlig till fast ränta. Ytterligare ett alternativ är rörlig 

ränta med räntetak, då kan räntan bli max 2% högre 

än den aktuella räntan vid bilköpet.

Renault billeasing

Med Renault Billeasing kan du få en bilfinansiering 

anpassad just efter ditt företags behov. Dra av 

50% av momsen på leasinghyran. Du binder inte 

kapital, utan frigör invessteringsresurser för annat 

i företaget. Enkelt att budgetera bilkostnaden. 

Dessutom får du förmånlig försäkring hos  

Renault Försäkring.

Renault försäkring – en 
skräddarsydd försäkring för  
dig som kör Renault

Renault Försäkring försäkrar bara Renault, inga 

andra bilar. Det betyder att de är experter på din bil 

och extra noga med att den alltid hanteras på bästa 

sätt. De vet också att din Renault mår bäst av att 

slippa främmande reservdelar. Därför garanterar de 

att din bil alltid repareras med Renault Originaldelar, 

så att den fortsätter vara lika dynamisk, säker och 

fransk som den dag den lämnade fabriken.

Renault service

Att följa tillverkarens serviceintervaller är ett enkelt  

sätt att sköta din Renault. Att göra det på en 

auktoriserad Renaultverkstad, med Renaults 

originaldelar, ger dig både trygghet och garantier. 

Du vet att din Renault-tekniker utbildats på exakt 

den bilmodell du äger. Du vet att alla delar som 

monteras i din bil, vid service eller reparation, är 

perfekt anpassade för bästa funktion. Det kan gälla 

slitagedelar, oljor eller nya däck, allt är testat och 

godkänt redan innan det hamnar på din bil.

Renault Relax innehåller allt du behöver för ett 

bekymmersfritt bilägande; Renault Billån utan 

avgifter, fri förtidslösen och möjlighet att välja rörlig 

ränta, räntetak eller fast ränta. Renault Försäkring 

som ger dig marknadens bästa försäkringsskydd 

och ett Volvokort med bra drivmedelsrabatt och 

kostnadsuppföljning via Min Sida på volvokort.com.

 - Fulltankad bil vid leverans

 - Service i 3 år med fri lånebil

 - Finansiering med Renault Billån inklusive 3 mån 

låneskydd

 - Renault Försäkring 15% rabatt och eget 

självriskkonto



Renaulthandlarnas 7 kundlöften 

 - Kundlöfte 1: vi svarar på din internet- eller mailförfrågan inom 24 timmar.

 - Kundlöfte 2: vi erbjuder dig att provköra en bil ur den modellserie du har valt, direkt eller senast inom  

2 arbetsdagar.

 - Kundlöfte 3: vi håller dig fortlöpande uppdaterad om status på din bilbeställning från order till leverans.

 - Kundlöfte 4: vi återlämnar din bil från service på överenskommen tid enligt överenskommet pris.

 - Kundlöfte 5: vi står för kostnaden om någon ej överenskommen åtgärd utförts på din bil.

 - Kundlöfte 6: vi erbjuder alla personbilar ett års fri vägassistans när du utför din Renault original fullservice  

hos oss.

 - Kundlöfte 7: vi ger prisgaranti på service mot uppvisande av offert från en icke auktoriserad verkstad på en  

identisk åtgärd.

Få mer information på www.renault.se, eller hos din Renault-återförsäljare.







Starka och effektiva motorer

Den innovativa tekniken bakom Energy-motorerna i Nya Renault Clio är delvis hämtad direkt från tävlingsbanan. Därifrån kommer 
också självförtroendet att lyckas med sådant som kan tyckas nästan omöjligt. Som att optimera körglädjen och samtidigt få ner 
både förbrukning och CO

2
-utsläpp. Ett konststycke som blivit möjligt bland annat tack vare Stop & Start.

Energy TCe 90

Bensinmotorn Energy TCe 90 med Stop & Start-

teknik kombinerar körglädje med en förvånansvärt 

låg bränsleförbrukning. Tack vare modern 

turboteknik utvecklar motorn 90 hk och 140 Nm i 

vridmoment med en motorvolym på endast 898 cm³. 

Overboosttekniken möjliggör dessutom ett temporärt 

maximalt vridmoment om 150 Nm vid 2 500 varv. 

Förbrukningssiffrona är lika imponerande som 

motorns: 4,7 l/100 km och 105 g/km CO
2
.

Energy dCi 90 

Energy dCi 90 gör skäl för sin ECO
2
-märkning med 

en lägstaförbrukning på 3,3 l/100 km* vid blandad 

körning och koldioxidutsläpp på ner till 85 g/km*. 

Utmärkt bränsleekonomi för både privatpersoner och 

företagare. Och vi har inte glömt bort körglädjen: det 

generösa vridmomentet på 220 Nm är tillgängligt 

redan från låga varvtal och ger alltid bekväm körning 

och pigga accelerationer. 

Energy TCe 120 

Sköna accelerationer och alerta starter. Motorns 

120 hästar levererar 205 Nm från 2 000 varv/min. 

Det ger tillräckligt med kraft i alla lägen. Finns att 

få med antingen manuell växellåda eller sexväxlad 

dubbelkopplingsautomatlåda. Bränsleteknik med 

direktinsprutning och Stop & Start-systemet håller 

nere förbrukningen som ligger på från 5,3 l/100 km*. 

Kamkedjan kräver inget planerat underhåll. 

Bekymmersfri njutning.

Automatväxellådan EDC

Tillsammans med motorn TCe 120 erbjuder vi den 

sexväxlade EDC-automatlådan med dubbelkoppling. 

Du växlar upp snabbt, smidigt och utan ryck – och 

utan att tappa fart. Förbrukningen ligger på samma 

nivå som för en manuell växellåda. 

* Förbrukning vid blandad körning. Förbrukning och utsläpp enligt tillämpliga regler.





Förälskelse. Igen. 
Nya Renault CLIO



Förläng upplevelsen med Renault Clio
på www.renault.se

Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att  säkerställa att  dett a dokument är korrekt och uppdaterat vid tiden för pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. Inom ramen för företagets kontinuerliga 

produktutveckling förbehåller RENAULT sig rätt en att  när som helst ändra specifi kationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. RENAULTs återförsäljare meddelas om dessa ändringar så snart som möjligt. Beroende på försäljningsland kan 

versionerna variera, och viss utrustning kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i den här broschyren avvika 
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