Nieuwe

Renault CLIO

De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele Renault Clio-gamma.
Raadpleeg uw Renault-verdeler om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen.

Onweerstaanbaar verleidelijk

Verleidingskracht
centraal
Sensuele lijnen, een dynamisch profiel, gebeitelde
flanken en een opvallende uitstraling Van bij
de eerste aanblik verleidt Nieuwe CLIO met
zijn dynamische en aantrekkelijke stijl. Zijn
verzorgde uitvoeringen verenigen moderniteit met
robuustheid: C-vormige lichtsignatuur, ‘full led’verlichting, fijn geïntegreerde chroomafwerking,
deurhandgrepen in het verlengde van de ramen,
nieuwe metaalkleur Valencia Oranje.

Een geslaagde
Smart Cockpit
In het interieur maakt elk detail het verschil.
Nieuwe CLIO onderging een ware revolutie en
biedt hoogwaardige materialen en afwerkingen.
Met zijn nieuwe, hoogtechnologische en
bestuurdergerichte cockpit, zijn omhullende
zetels en een lichtsfeer die zich via MULTISENSE
laat personaliseren, verzekert hij een rijervaring
die alle zintuigen prikkelt. Aan het stuur van
Nieuwe CLIO neemt u plaats in de toekomst en
geniet u een lengte voorsprong dankzij een 9,3”
groot multimediascherm met aanraaktechnologie
en een elektrische parkeerrem.

Renault CLIO R.S. Line:
Onderscheid u door
een sportieve toets.
Nieuwe Clio R.S. Line bevestigt zijn gespierde en
sportieve karakter met een design dat rechtstreeks
inspiratie put uit het universum van Renault
Sport: voorbumper met F1-lamel, emblematische
designsignatuur van de R.S.-modellen, specifieke,
gediamanteerde 17” lichtmetalen metalen
‘R.S. Line’... Hij onderscheidt zich bovendien door
zijn radiatorrooster met honingraatmotief en zijn
atletischere achterkant, dankzij een achterschort
met diffuser en verchroomde ovalen uitlaatpijp.
Het interieur verwelkomt u in een even sportieve
sfeer: een aankleding in imitatiekoolstof met rode
stiknaden, een sportstuur in geperforeerd leder
met dubbele ruit, aluminium pedalen, sportzetels
met versterkte zijdelingse steunen, dashboard
afgewerkt met een horizontale rode lijn. Kwaliteit,
ergonomie, technologie ... Het R.S. Line-label geeft
Nieuwe CLIO een exclusief interieur, ontworpen
door Renault Sport.

Nieuwe Renault
CLIO INITIALE PARIS,
kies voor verﬁjning
De persoonlijkheid van Nieuwe CLIO INITIALE PARIS
uit zich tot in de kleinste details met een puur en
erg elegant design. Nieuwe lichtsignatuur met
‘full led’-verlichting, chroomafwerking voor het
radiatorrooster en de uitlaatpijp, haaienvinantenne,
17” lichtmetalen velgen «Initiale Paris», INITIALE
PARIS-labels...
Een uitzonderlijke identiteit die u onderscheidt
van de rest.
In het interieur geniet u van een comfortabele
en elegante cocon met een verwarmbaar lederen
stuurwiel en de verfijning van lederen zetels.
Een unieke interieursfeer.

Smart Cockpit,
technologie binnen handbereik

Blijf verbonden...
in alle vrijheid!
Het EASY LINK-systeem, dat een centrale plaats in
de cockpit kreeg, biedt het grootste scherm in zijn
klasse, dat bovendien volledig personaliseerbaar is.
Het is naadloos geïntegreerd in het geconnecteerde
universum Renault EASY CONNECT en laat zich
al opmerken voor u plaatsneemt in het interieur.
Dankzij de MY Renault-app op uw smartphone
kunt u nagaan waar u uw wagen hebt geparkeerd
en kunt u zich tot aan uw wagen laten leiden.
In de auto geeft het Apple CarPlay-compatibele
EASY LINK-systeem u in een oogwenk toegang
tot al uw multimedia-inhoud.
Het geïntegreerde navigatiesysteem geeft
een veelheid aan gegevens in realtime weer:
verkeersdrukte, gevaren of pompstations op uw
route.
Even eenvoudig en doeltreffend als Google
Maps: adressen opzoeken met Google. Bereik uw
bestemming door twee of drie sleutelwoorden in te
voeren, zelfs wanneer u het precieze adres niet kent.
Dankzij de Auto-Update-functie weet u zeker dat
uw navigatiesysteem en de TomTom-kaarten
automatisch worden bijgewerkt.
En met de draadloze smartphonelader houdt
u gemakkelijk contact met uw geconnecteerde
universum.
Apple CarPlay is een merk van Apple Inc.
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Renault EASY DRIVE
De innovatieve geïntegreerde technologieën van
Nieuwe CLIO ondersteunen u voortdurend om uw
werk als bestuurder te vereenvoudigen.
3.
1. Snelheidsregelaar/-begrenzer
Bepaal uw rijsnelheid of maximale snelheid. Met de
bedieningstoetsen op het stuur kunt u de parameters
in een handomdraai instellen.
2. Renault LED Pure Vision
Nieuwe CLIO is uitgerust met krachtige ‘Full Led Pure
Vision’-koplampen en een automatische omschakeling
tussen groot- en dimlichten om de zichtbaarheid te
optimaliseren.
3. Handenvrij parkeren
Laat uw Nieuwe CLIO in een mum van tijd zelf het perfecte
parkeermanoeuvre uitvoeren dankzij de handenvrije
parkeerfunctie Easy Park Assist. Parallel met, haaks
op of schuin op de weg, Nieuwe CLIO kan het allemaal.
4. 5. 360°-camera
Nieuwe CLIO is uitgerust met vier camera’s, die de directe
omgeving van de auto weergeven als een 360°-beeld.
Voer parkeermanoeuvres moeiteloos uit en bescherm
de onweerstaanbare look van Nieuwe CLIO.
6. Snelweg- en fileassistent
Met deze unieke innovatie, die haar gelijke niet kent
in dit segment, kan Nieuwe CLIO in het midden van
zijn rijstrook blijven en zijn snelheid beheren. Naargelang
de verkeersomstandigheden kan hij zelfs volledig
tot stilstand komen. Dit rijhulpsysteem biedt u meer
sereniteit voor uw dagelijkse autoritten of bij druk verkeer.

Veiligheid op het
allerhoogste niveau
Nieuwe CLIO beschikt over de modernste

1.

technologieën om u een maximaal veiligheidsniveau
te verzekeren.
1. Automatisch noodremsysteem
Op Nieuwe Clio kunt u vertrouwen. Hij waakt voortdurend
over het verkeer en alle onvoorziene omstandigheden. Een
brutaal remmanoeuvre, een voetganger die oversteekt...
De stadswagen waarschuwt u en kan zelfs automatisch
een noodstop uitvoeren.
2. Rijstrookassistent
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom beschikt Nieuwe
CLIO vanaf de versie Life over systemen die de bestuurder
waarschuwen wanneer hij van zijn rijstrook afwijkt en die
actief tegensturen om de wagen op zijn rijstrook te houden.
3. Verkeersbordherkenning
Nieuwe CLIO informeert u via het dashboard over de
geldende snelheidsbeperking dankzij een camera met
verkeersbordherkenning.
4. Dodehoekwaarschuwing
Ook detecteert Nieuwe CLIO alle voertuigen in uw dode
hoek en waarschuwt hij u met een verklikker in de
betreffende buitenspiegel.
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Carlab
Chromo zone De kleuren van uw Renault CLIO
Creatief atelier De interieuraankledingen en uitrustingen
Afmetingen Volumes en maatschema’s
Personalisering Alle mogelijke combinaties
Essentiële accesoires Uitrustingen die staan voor een stijl

CARLAB Chromo zone

Ijswit (369)*

Platiniumgrijs (D69)

Titaniumgrijs (KPN)

Stadsgrijs (KPW)*

Sterzwart (GNE)

Nertsbruin (CNM)

*metaalkleur
**speciale metaalkleur
Foto’s niet contractueel

Valencia-oranje (EQB)**

Vlamrood (NNP)**

Celadonblauw (RQT)

Ironblauw (RQH)**

CARLAB Creatief atelier

Stof "Life"

15”-velgen met
sierwieldoppen "Iremia"
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Stof "Zen"

Zen (Life+)
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16”-velgen met
sierwieldoppen "Amicitia"

CARLAB Creatief atelier

Alu 17”-velgen "Viva Stella"
met diamant look - Black

Imitatieleder/stof
"Intens"

Imitatieleder/Velours
"Vision"

Alu 16”-velgen "Philia" met
diamant look - Black

Imitatieleder "Red Touch"
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Stof "R.S. Line"

Leder "R.S. Line"

Alu 17”-velgen "R.S. Line"
met diamant look - Grey

R.S. Line (Intens+)
BASISUITRUSTING = INTENS met R.S. Line Pack
Ё94:;,<5,5=(5+,=669м,5(*/;,9+,<9,5ϻA>(9;4,;.901A,,596+,
:;025(+,5
Ё690A65;(3,+(:/)6(9+(504(;0,ϻ),23,,+4,;A(*/;,4(;,90(3,54,;
2663:;6-46;0,Ё,9*/9664+,)(+.,:67+,=669=3,<.,3:,5+,26--,923,7ϻ4,;ϺϺ
05,:0.5(;<<9
Ё7,*0-0,2,=669)<47,94,; Γм3(4,305 <5,;(3 901:,565+,9:;,
966:;,905/6505.9((;:;9<*;<<9
Ё,9*/9664+,6=(3,5<0;3((;7017
Ё >(9;,=,030./,0+:.69+,3:4,;96+,)0,:
Ё >(9;,/,4,3),23,+05.ϻΖ м.,>,=,5
Ё6+,473((;(*/;,9((5ϻ.,3(2;05 <5,;(3 901:
ЁΓΚЮЮ30*/;4,;(3,5=,3.,5ЯϺϺ05,а.,+0(4(5;,,9+н 9,@
Ё5;,90,<9:-,,9 >(9;
Ё ,<905A,;:;<22,5=669м,5(*/;,9((505A(*/;2663:;6-4(;,90((3
Ё3<4050<4:769;7,+(3,5
Ё,9:5,3305.:76622567,5/(5+9,4ϻ053,+,94,;.901A,,596+,
:;025(+,5
Ё 01+,305.:,+,<9),:*/,9405.,565+,9((5ϻ.,3(2;05 <5,;(3 901:

Ё ,4,5.+,A,;,3),23,+05.ϺϺ05,ϻA>(9;2<5:;3,+,9,5:;6-4,;
A>(9;,ь96+,:;9,7,5ϻ96+,:;025(+,5
Ё6+,ϺϺ05,(**,5;,567+,=,93<*/;05.:465+3015
Ё,+,9,5:;<<9>0,34,;.,7,9-69,,9+3,+,9ϻϺϺ:0.5(;<<9ϻ.901A,,5
96+,:;025(+,5
Opties
Ё,;((323,<9
Ё7,*0(3,4,;((323,<9
Ё 64-69;м7(*2ϺϺ05,ϼ=,9>(94+,A,;,3:=669((5ϻ05+,
/66.;,9,.,3)(9,7(::(.0,9:A,;,3ϻ*,5;9(3,(94:;,<5=669((5ϻ
A,3-+044,5+,(*/;,9<0;2012:70,.,3ϻ=633,9,4:*/01=,5(*/;,9((5,5
,3,2;90:*/,7(92,,99,44,;(<;6м/63+
Ё 9<0:05.м7(*2ϼ ,(<;6:5,3>,.м,5=,92,,9:(::0:;,5;4,;(+(7;0,=,
:5,3/,0+:9,.,3((9,5(5,,,705.(5(.,4,5;п*,ΓΖΒ

 м566+A(2,30124,;,*/56м7(*2,5*64-69;м7(*2р
Ё(=0.(;0,Γϼ,5(<3; (:@0524<3;04,+0(:@:;,,44,;
((59((2:*/,94Κа0523,<9щ5(=0.(;0,4,; <967(м>,.,52((9;
Ё6:,®6<5+@:;,4

Ё,*/56м7(*2ϼ,5(<3; (:@0524,;((59((2:*/,94ΜϺΖа0523,<9
щ5(=0.(;0,4,; <967(м>,.,52((9;ϻ7(92,,9/<37=669((5,5((5
+,A012(5;ϻΖΙΒϸ*(4,9(ϻ (:@(92::0:;ϻ/((0,5=05(5;,55,,5
+6+,/6,2:>((9:*/<>05.
Ё,*/56м7(*24,;6:,®6<5+@:;,4
Ё 9((+36A,:4(9;7/65,673(+,9
Ё,23,+05.3,+,9ϺϺ05,ϻA>(9;3,+,9,596+,:;025(+,5
п566+A(2,30124,; 64-69;(*2=669ϺϺ05,р
Ё;(3,59,:,9=,>0,3ΓΘап.,:*/02;=669),5A05,46;69,5р
Ё6693670.:;(3,59,:,9=,>0,3п.,:*/02;=669+0,:,346;69,5р

CARLAB Creatief atelier

Leder "Initiale Paris"
zandgrijs

INITIALE PARIS (Intens+)
BASISUITRUSTING = INTENS +
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Leder "Initiale Paris"
zwart

Alu 17”-velgen
"Initiale Paris"
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CARLAB Afmetingen

Ϲ5.,23(7;,:70,.,3:

Inhoud
KOFFERVOLUME
6--,9=63<4,п),5A05,ь+0,:,3р
6--,9=63<4,ϻ5,,9.,23(7;,(*/;,9)(52

Liters
ΖΜΓьΖΙΙ
ΓΒΙΜ

CARLAB Personalisering

Pack Oranje

Oranje radiatorroosterstrip

Pack Rood

Rode radiatorroosterstrip

Pack Chroom
en Zwart Briljant

Verchroomde radiatorroosterstrip

Oranje naafdop

Oranje bies op onderste deurbescherming

Oranje bies op achterschort

Rode naafdop

Rode bies op onderste deurbescherming

Rode bies op achterschort

Naafdop in zwart briljant

Chroombies op onderste deurbescherming

Chroombies op achterschort

CARLAB Accessoires

1.

2.

3.

4.

5.

1. Automatische welkomstverlichting onder koetswerk.
Loop nooit meer verloren op een slecht verlichte parking.
Wanneer u uw wagen nadert, volstaat een druk op de
afstandsbediening om automatisch de lichten van
Nieuwe CLIO te ontsteken.
2. Haaienvinantenne. Geef uw Nieuwe CLIO een
sportieve toets met de antenne die perfect in zijn lijn
werd geïntegreerd.
3. Moduleerbare kofferbescherming. Deze waterdichte
antislipafwerking is onmisbaar om de koffer van
uw wagen te beschermen en volumineuze of vuile
voorwerpen te vervoeren.
4. Wegklapbare trekhaak. Sleep al uw materiaal dankzij
de semi-elektrische trekhaak. Hij laat zich in enkele
seconden in- en uitklappen met een bedieningssysteem
in de koffer. Een bijzonder handig systeem dat het
design van uw wagen perfect vrijwaart.
5. Armsteun. De armsteun verhoogt uw rijcomfort en
biedt een bijkomend opbergvak.

Surf voor nog meer Renault Clio
naar www.renault.be

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (januari 2020). Dit document werd opgesteld op basis van preseriemodellen
of prototypes. Renault voert een beleid van constante verbetering van de producten en behoudt zich daarom het recht voor om de speciﬁcaties van de modellen en accessoires die in deze
brochure worden beschreven en afgebeeld op elk moment te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de concessiehouders van het
Renault-Net. De modellen kunnen van land tot land verschillen en bepaalde uitrustingskenmerken (standaard, optioneel of als accessoire) zijn niet overal beschikbaar. Gelieve contact op te
nemen met uw concessiehouder voor de meest recente informatie. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de werkelijke koetswerk- en
interieurkleuren. Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie, in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, is verboden zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Renault.
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