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Nie zdołasz oprzeć się urokowi Renault Clio. Zmysłowe kształty 
nadwozia wyróżniają to auto spośród innych, a jego dynamiczny przód 
i charakterystyczny układ świateł dodają mu prestiżu i przykuwają 
spojrzenia. Żadne inne auto z tego segmentu nie ma równie silnej 
osobowości. Zaprojektuj Clio swoich marzeń, jego design wspaniale 
nadaje się do wszelkiego rodzaju personalizacji, zarówno nadwozia, 
jak i wnętrza. Z Renault Clio każdy dzień staje się bardziej intensywny 
od poprzedniego.

Jeszcze bardziej 
zniewalające





Intrygujące i uwodzicielskie – Renault Clio przyciąga 
uwagę swym nowoczesnym i wyróżniającym 
je z tłumu stylem. Jego charakterystyczny układ 
świateł wbudowany w reflektory Full LED Pure 
Vision jest rozpoznawalny w mgnieniu oka. Czarne, 
17-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich Optem 
z diamentowym połyskiem podkreślają dynamiczną 
sylwetkę auta. Dla Clio każdy szczegół ma znaczenie.

Fascynacja  
na co dzień





Renault Clio to prawdziwa miłość od pierwszego 
wejrzenia, a dzięki bogatej ofercie personalizacji 
możesz nadać mu absolutnie unikalny design. 
Naklejki dachowe, dach panoramiczny, obudowy 
lusterek bocznych, zewnętrzne elementy ozdobne 
– możesz zaprojektować wygląd swojego Renault 
Clio wedle własnych upodobań. We wnętrzu auta 
możesz wybrać kolor tapicerki, deski rozdzielczej, 
obramowań nawiewów czy podstawy dźwigni 
zmiany biegów. To Ty dopasowujesz wnętrze 
samochodu do swojej osobowości i decydujesz 
o jego wyglądzie. 

Jeszcze bardziej 
unikalne dzięki 
Tobie







Unikalną atmosferę komfortowego wnętrza Renault 
Clio współtworzą wyszukana tapicerka, kierownica 
pokryta skórą licową i starannie wykończone detale. 
Dzięki bogatej ofercie personalizacji możesz 
zaprojektować swoje własne Clio.

Dbałość 
o szczegóły 







Pakiety GT Line pozwalają dodatkowo wyeksponować dynamiczny 
design Renault Clio. Podkreślają sportowe atrybuty rasowego, 
kultowego auta: specjalne aluminiowe obręcze kół GT Line, 
specyficzne zderzaki, elementy ozdobne w kolorze ciemnoszarym, 
chromowana końcówka rury wydechowej, spojlery progowe Renault 
Sport i oznakowanie GT Line. Olśniewająca stylistyka. Wnętrze auta 
cechuje sportowa elegancja zgodna ze standardami Renault Sport: 
niebieska kolorystyka, aluminiowe nakładki na pedały, sportowe 
siedzenia i skórzana kierownica. Udane połączenie sportowego 
charakteru i elegancji.

Pakiety GT Line. 
Sportowa elegancja 





Renault Clio jest nie tylko urzekające. Dzięki takim atutom jak zaawansowane technologie czy wysoki 
komfort wnętrza potrafi zamienić każdy przejazd w podróż dla zmysłów. Poznaj możliwości aplikacji, 
które oferuje innowacyjny i intuicyjny system multimedialny R-LINK Evolution i zanurz się w świecie 
zniewalających doznań muzycznych spod znaku Bose®. Korzystaj z systemów wspomagania prowadzenia, 
takich jak zwiększający bezpieczeństwo i ułatwiający parkowanie Easy Park Assist, oraz z szerokiej gamy 
wydajnych i oszczędnych silników.

  
Jego mocne strony



Renault Clio oferuje 3 nowoczesne systemy 
multimedialne dostosowane do Twoich 
potrzeb. 

System R-LINK Evolution z 7-calowym 
pojemnościowym ekranem dotykowym 
zapewnia Ci stałą łączność ze światem. 
Korzystaj z jego licznych, prostych 
w obsłudze funkcji: nawigacji TomTom®, 
zmiany ustawień systemów wspomagania 
prowadzenia czy dostępu do listy Twoich 
ulubionych utworów. Ekran dotykowy, 
przełączniki sterowania umieszczone przy 
kierownicy lub system poleceń głosowych* 
– do Ciebie należy wybór sposobu 
wprowadzania adresów docelowych, 
nawiązywania połączeń z listy kontaktów 
czy uruchomienia jednej z wielu aplikacji 
dostępnych w R-LINK Store. 

Niezwykle funkcjonalną i intuicyjną 
alternatywą powyższego rozwiązania jest 
system multimedialny Media Nav Evolution. 
Jego ekran dotykowy zapewnia dostęp 
do szeregu użytecznych i praktycznych 
funkcji, takich jak nawigacja, radio, 
słuchanie muzyki w audiostreamingu 
czy też bezpieczna łączność telefoniczna 
dzięki technologii Bluetooth®.

System R&Go umożliwia Ci korzystanie 
z ekranu smartfona do obsługi funkcji 
multimedialnych. Podłącz Twój telefon 
komórkowy do radia samochodowego 
i korzystaj z funkcji R&Go: ikonki widoczne 
na ekranie zapraszają do śledzenia trasy 
do celu, kontrolowania stylu jazdy, obsługi 
radia i bezpiecznego prowadzenia rozmów 
telefonicznych.

* Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna 
w języku polskim.

Podróżuj praktycznie, 
zachowując stałą łączność 
ze światem







Przygotuj się na moc intensywnych doznań muzycznych, jakich dostarczy 
Ci system nagłośnienia Bose® Sound System. Dzięki zestawowi złożonemu 
z 6 głośników i subwoofera muzyka nie tylko towarzyszy Ci w podróży, ale 
pozwala poczuć się tak jak na koncercie na żywo. Ta muzyczna przygoda 
złożona z precyzyjnie odtwarzanych wysokich tonów i głębokich basów 
obudzi Twoje zmysły.

System nagłośnienia 
Bose® Sound System 
– krystalicznie czysty 
dźwięk



Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Renault Twoje podróże są zawsze przyjemne. Systemy wspomagania prowadzenia dostępne w Renault Clio ułatwiają 
wykonywanie wszelkich manewrów. Dzięki temu wzrasta poziom komfortu i bezpieczeństwa prowadzenia samochodu.

Wykonywanie manewrów nigdy dotąd nie było 
równie łatwe

Easy Park Assist 
Dzięki systemowi Easy Park Assist parkowanie nigdy dotąd nie było tak proste! System 
mierzy ilość wolnego miejsca i określa tor jazdy auta (parkowanie równoległe, prostopadłe 
lub skośne). Pozwól mu przejąć kontrolę nad kierownicą i parkuj bezproblemowo. 

System wspomagania parkowania tył/przód/bok
System Easy Park Assist wyposażony jest w 12 czujników rozmieszczonych z przodu, z tyłu 
i po bokach pojazdu, umożliwiających wykrycie wolnego miejsca wystarczająco dużego do 
zaparkowania Twojego auta.



Kamera cofania i system wspomagania parkowania przodem
Z chwilą wrzucenia wstecznego biegu w Renault Clio włącza się kamera cofania i poszerzony 
obraz strefy znajdującej się bezpośrednio za samochodem jest przesyłany na ekran systemu 
multimedialnego. Dzięki wyświetlanym na ekranie liniom prowadzącym manewry są jeszcze 
prostsze i bezpieczniejsze. A dzięki systemowi wspomagania parkowania przodem parkowanie 
jest jeszcze bardziej precyzyjne.

Wspomaganie przy ruszaniu pod górę
Podczas ruszania na drodze o znacznym nachyleniu system ten automatycznie utrzymuje 
przez 2 sekundy ciśnienie w układzie hamulcowym, dając kierowcy czas na ruszenie z miejsca.



Renault Clio Grandtour dysponuje starannie wykończonym, funkcjonalnym wnętrzem, które maksymalnie 
ułatwia codzienne użytkowanie auta. Umożliwia przewóz dużych przedmiotów dzięki bagażnikowi 
o objętości 445 dm3, z czego 85 litrów znajduje się pod wyjmowaną podłogą. Dzięki funkcjonalnie 
zaprojektowanej płaskiej podłodze i możliwości złożenia fotela pasażera z przodu do położenia „stolika” 
można dowolnie kształtować przestrzeń w kabinie, praktycznie dostosowując ją do potrzeb użytkownika. 
Jest ona niezwykle pojemna – umożliwia przewóz przedmiotów o długości nawet 2,48 m. Załadunek 
ułatwia niski próg bagażnika znajdujący się na wysokości zaledwie 604 mm.

Uprość sobie życie







Moc oszczędności, przyjemność prowadzenia
Silniki Energy Renault Clio, łączące w sobie szereg innowacyjnych technologii, z których część wywodzi się bezpośrednio ze świata 
wyścigów samochodowych, stanowią niezwykłe osiągnięcie, łącząc w sobie wysoki poziom przyjemności prowadzenia z umiarkowanym 
zużyciem paliwa i emisji CO2, w szczególności dzięki systemowi Stop&Start.

ENERGY TCe 120  
Dynamika i wysokie osiągi

Dynamiczny, reaktywny, mocny silnik Energy TCe 120 zapewnia żywiołowe przyspieszenia przy 
ruszaniu z miejsca i na wyższych biegach. Ten silnik o mocy 118 KM i momencie obrotowym  
205 Nm przy 2 000 obr./min zapewnia kierowcy wystarczający zapas mocy w każdej sytuacji. Dzięki 
połączeniu z manualną, 6-przełożeniową skrzynią biegów, technologii bezpośredniego wtrysku 
paliwa i systemowi Stop&Start zużycie paliwa wynosi zaledwie 5,3 l/100 km*. Łańcuch rozrządu nie 
wymaga przeglądów. Czysta przyjemność bez ograniczeń.

ENERGY dCi 90  
Więcej przyjemności, więcej oszczędności

Silnik Energy dCi 90 wykazuje się zużyciem paliwa w cyklu mieszanym wynoszącym od 4,0 do  
4,1 l/100 km, emitując przy tym zaledwie od 104 do 108 g CO2/km*. Tym sposobem zapewnia 
bardzo oszczędną jazdę. Nie zapomniano przy tym o przyjemności prowadzenia: sięgający 220 Nm 
moment obrotowy zapewnia dynamiczne przyspieszenia już od najniższych obrotów i przyjemność 
prowadzenia w każdych warunkach.

Dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów EDC

6-przełożeniowa automatyczna skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem EDC oferowana jest 
z silnikiem benzynowym Energy TCe 120. Zmiana przełożeń jest w niej niezwykle szybka, odbywa 
się bez szarpnięć i bez przerw w przyspieszaniu. Zużycie paliwa jest porównywalne z autami 
wyposażonymi w manualną skrzynię biegów.

* Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Renault Clio i Renault Clio Grandtour wynosi od 4,0 do 6,1 l/100km, a emisja CO2 od 98 do 127 g/km. Wartości te zostały określone w ramach oficjalnych procedur 
badawczych przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu publikacji. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych 
może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego 
stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).

Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony 
środowiska.

Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje 
dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na www.renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.



Strefa kolorów

* Lakier niemetalizowany.
** Lakier metalizowany specjalny.

Biel Alpejska* Czerwony Flamme** Szary Platynowy

Niebieski Iron** Czarny Etoilé Czerwony Atacama**

Szary Titanium Szary Urban* Biała Perła**



 • ABS z elektronicznym korektorem siły 
hamowania EBV + system wspomagania 
nagłego hamowania

 • Czołowe i boczne poduszki powietrzne 
(chroniące głowę i klatkę piersiową 
kierowcy i pasażera z przodu)

 • System dynamicznej kontroli toru jazdy 
ESC z systemem zapobiegania poślizgowi 
kół ASR

 • System wspomagania przy ruszaniu pod 
górę (Hill Start Assist)

 • System mocowania fotelików dla dzieci 
Isofix na tylnych bocznych miejscach

 • Regulator-ogranicznik prędkości
 • Komputer pokładowy
 • Zespół wskaźników analogowo- 
-cyfrowych

 • Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany 
Kartą Renault

 • Karta Renault (umożliwiająca włączanie 
silnika oraz otwieranie/zamykanie drzwi)

 • System Renault BASS REFLEX
 • Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 • Zagłówki przednie z regulacją wysokości
 • Kierownica z regulacją wysokości 
i głębokości

 • Pasy przednie z regulacją wysokości
 • Ostrzeżenie o niezapiętych pasach 
bezpieczeństwa

 • Lusterko wewnętrzne dzień/noc
 • Światła do jazdy dziennej z diodami LED
 • Elektrycznie regulowane szyby przednie
 • Tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3 
(oparcie) z 3 zagłówkami z regulacją 
wysokości

 • Lusterka boczne regulowane elektrycznie 
i podgrzewane w czarnej obudowie 
o ziarnistej fakturze

 • Instalacja do montażu radioodtwarzacza
 • System kontroli ciśnienia w oponach
 • Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
 • Boczne listwy ochronne i listwa zderzaka 
tylnego w kolorze czarnym o ziarnistej 
fakturze

 • Relingi dachowe w kolorze czarnym 
(dotyczy Renault Clio Grandtour)

 • Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze 
czarnym

 • Ciemna tonacja wnętrza
 • Deska rozdzielcza w kolorze czarnym
 • Tapicerka materiałowa szara
 • Stalowe obręcze kół 15”, wzór Paradise

LIFE

Wyposażenie

Stalowe obręcze kół 15”, 
wzór Paradise

Tapicerka materiałowa szaraZdjęcie wnętrza wersji Life z wyposażeniem dodatkowym



Wyposażenie
ALIZE (LIFE+)

 • Klimatyzacja manualna
 • Radioodtwarzacz R&GO DAB ze 
zintegrowanym wyświetlaczem  
4 × 20 W (bez CD) + Bluetooth® + USB + 
gniazdo jack, z uchwytem do smartfona, 
kompatybilny z aplikacją R&GO

 • Kierownica pokryta skórą ekologiczną
 • Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy 
lusterek bocznych w kolorze nadwozia

 • Wycieraczki o zmiennej częstotliwości 
pracy

 • Przednia listwa z logo Renault w kolorze 
lśniącej czerni z chromowanymi 
wstawkami

 • Tapicerka materiałowa czarno-szara
 • Stalowe obręcze kół 15”, wzór Paradise

Stalowe obręcze kół 15”, 
wzór Paradise

Tapicerka materiałowa czarno-szaraZdjęcie wnętrza wersji Alize z wyposażeniem dodatkowym



LIMITED (ALIZE+)

 • Multimedialny system Media Nav 
Evolution z nawigacją: dotykowy ekran 7” 
+ nawigacja + radioodtwarzacz DAB  
4 × 20 W (bez CD) + Bluetooth + USB + 
gniazdo jack

 • Światła przeciwmgłowe
 • System wspomagania parkowania tyłem
 • Funkcja Eko (poza silnikiem 1.2 16V 75)
 • Oznakowanie zewnętrzne Limited
 • Ozdobne elementy wnętrza w kolorze 
lśniącej czerni

 • Przedni fotel pasażera składany (dotyczy 
Renault Clio Grandtour)

 • Boczne listwy ochronne z chromowaną 
wstawką i listwa zderzaka tylnego 
w kolorze lśniącej czerni

 • Ozdobna listwa bagażnika chromowana
 • Obudowy lusterek bocznych w kolorze 
lśniącej czerni

 • Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
 • Chromowana listwa szyb bocznych
 • Tapicerka materiałowa Limited
 • Nakładki na progi przednich drzwi 
z oznakowaniem Limited

 • Relingi dachowe w kolorze matowego 
chromu (dotyczy Renault Clio Grandtour)

 • Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16”, 
wzór Celsium

Aluminiowe obręcze kół 16”, 
wzór Celsium

Tapicerka materiałowa Limited



INTENS (ALIZE+)

 • Multimedialny system Media Nav 
Evolution z nawigacją: dotykowy ekran 
7” + nawigacja + radioodtwarzacz DAB 
4 × 20 W (bez CD) + Bluetooth® + USB + 
gniazdo jack

 • Światła przednie Full LED „Pure Vision”
 • Czujnik światła i deszczu
 • Światła przeciwmgłowe
 • Karta Renault Hands Free (umożliwiająca 
otwarcie i zamknięcie drzwi oraz 
uruchomienie silnika bez konieczności 
wkładania jej do czytnika)

 • System wspomagania parkowania tyłem
 • Skórzana kierownica
 • Funkcja Eko
 • Przedni fotel pasażera składany (dotyczy 
Renault Clio Grandtour)

 • Szyby przednie regulowane elektrycznie 
z włącznikiem impulsowym po stronie 
kierowcy

 • Szyby tylne regulowane elektrycznie

 • Boczne listwy ochronne z chromowaną 
wstawką i listwa zderzaka tylnego 
w kolorze lśniącej czerni

 • Ozdobna listwa bagażnika chromowana
 • Chromowana listwa szyb bocznych
 • Tapicerka materiałowa z elementami 
skóry ekologicznej, czarna

 • Deska rozdzielcza w kolorze czarnym 
(w opcji bezpłatnej czerwona lub szara)

 • Relingi dachowe w kolorze matowego 
chromu (dotyczy Renault Clio Grandtour)

 • Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16”, 
wzór Pulsize

Aluminiowe obręcze kół 16”, 
wzór Pulsize

Tapicerka materiałowa z elementami skóry 
ekologicznej czarna

Zdjęcie wnętrza wersji Intens z wyposażeniem dodatkowym



Dane techniczne

1.2 16V 75 ENERGY 
TCe 90

ENERGY 
TCe 90 LPG

ENERGY
TCe 120

ENERGY
TCe 120 EDC

ENERGY
dCi 75

ENERGY
dCi 90

Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna / LPG benzyna benzyna diesel diesel
Norma emisji spalin Euro 6b Euro 6c Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6c Euro 6c

Rodzaj wtrysku wielopunktowy 
sekwencyjny

wielopunktowy 
sekwencyjny

wielopunktowy 
sekwencyjny

bezpośredni 
sekwencyjny

bezpośredni 
sekwencyjny

bezpośredni 
z common rail

bezpośredni 
z common rail

SILNIK
Pojemność skokowa (cm3) 1,149 898 898 1,197 1,197 1,461 1,461
Liczba cylindrów / zaworów 4 / 16 3/12 3/12 4/16 4/16 4/8 4/8

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy (obr./min) 54 (73)  
przy 5500

66 (90)  
przy 5500

66 (90)  
przy 5000

87 (118)  
przy 5000

87 (118)  
przy 5000

55 (75)  
przy 4000

66 (90)  
przy 4000

Maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy (obr./min) 107 przy 4250 140 przy 2250 140 przy 2500 205 przy 2000 205 przy 2000 210 przy 2000 220 przy 1750
Stop & Start i układ odzyskiwania energii podczas hamowania  - tak tak tak tak tak tak

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów manualna 5-b. manualna 6-b. automatyczna EDC 

6-b. manualna 5-b.

UKŁAD KIEROWNICZY
Układ kierowniczy zmienne elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (w standardzie)
Promień skrętu min./całkowity (m) 10,6 / 11
Całkowita liczba obrotów koła kierownicy (między skrajnymi 
położeniami - wartości mogące się różnić się zależnie od modelu) 2,71 obrotu

KOŁA I OPONY
Wymary opon standardowych* 15": 185/65 R15 88T;  16": 195/55 R16 87H;  17": 205/45 R17 88V                                                                                        

OSIĄGI 
Prędkość maksymalna (km/h) 167 178 182 182 192 181 181
Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h (s) 14"5 12"1 12"2 9"0 9"2 12"0 11"8
400 m ze startu zatrzymanego / 
1000 m ze startu zatrzymanego (s) 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

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
1 NEDC NEDC BT: od / do NEDC NEDC NEDC NEDC BT: od / do NEDC BT: od / do

Emisja CO2 (g/km) 127 113 / 118 106 / 98 118 120 104 / 108 104 / 108
Cykl miejski (l/100 km) 7,2 6,3 / 6,5 5,8 / 7,8 6,8 6,8 4,4 / 4,5 4,3 / 4,8
Cykl pozamiejski (l/100 km) 4,7 4,2 / 4,4 4,0 / 5,1 4,5 4,5 3,6 / 3,8 3,6 / 3,8
Cykl mieszany (l/100 km) 5,6 5,0 / 5,2 4,7 / 6,1 5,3 5,4 4,0 / 4,1 4,0 / 4,1

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa (l) 45 45 / 34 LPG 45
 
* W zależności od wersji.

1 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Renault Clio i Renault Clio Grandtour wynosi od 4,0 do 6,1 l/100km, a emisja CO2 od 98 do 127 g/km. Wartości te zostały określone w ramach oficjalnych 
procedur badawczych przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu publikacji. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach 
drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także od zainstalowanego wyposażenia 
dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).

Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony 
środowiska.

Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje 
dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na www.renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.



Personalizacja
Wygląd zewnętrzny

Zewnętrzne elementy ozdobne: 
ozdobne listwy chłodnicy, boczne listwy 
ochronne drzwi, listwa zderzaka tylnego

1

1

1

Elementy czerwoneElementy chromowane Elementy w kolorze kości słoniowej



Aluminiowe obręcze kół

Oklejenie dachu i lusterek bocznych

16“ Pulsize 16“ Pulsize
czarne

16“ Pulsize
szare

17“ Optem
czarne

17“ Optem
szare

17“ GT Line

15“ Paradise 15“ Lagoon 15“ Extreme

Kołpaki

W kolorze Czerwonym Flamme

W kolorze szarymW kolorze Kości Słoniowej

W kolorze Czarnym Etoilé

16“ GT Line

W kolorze czarnym z efektem cieniowania



Personalizacja
Wnętrze 

Wystrój wnętrza w kolorze czerwonym

Wystrój wnętrza w kolorze szarym Tapicerka materiałowo-welurowa 
z wstawkami w kolorze szarym

Tapicerka materiałowo-welurowa 
z wstawkami w kolorze czerwonym



Elementy ozdobne w kolorze czerwonym Elementy ozdobne w kolorze szarym Elementy ozdobne w kolorze szarym z efektem cieniowania

Elementy ozdobne w kolorze czerwonym z efektem cieniowania

2 4

3

1

1 Deska rozdzielcza

2 Tapicerka

3 Obramowania nawiewów

4 Obramowanie podstawy dźwigni zmiany biegów



Wnętrze

2

Zderzak tylny, chromowana końcówka rury wydechowej,  
spojler dachowy i spojlery progowe Renault Sport1

Elementy ozdobne w kolorze ciemnoszarym2

Boczne listwy ochronne drzwi w kolorze nadwozia

Obręcze kół ze stopu metali lekkich GT Line

3

4

Wygląd zewnętrzny

Pakiety GT Line

3

1 Sportowe fotele ze wzmocnionymi podparciami bocznymi 
ze specjalną tapicerką GT Line z niebieskimi przeszyciami

2 Ozdobne elementy wnętrza w kolorze niebieskim

3 Sportowa skórzana kierownica z niebieskimi 
przeszyciami i oznakowaniem GT Line

4 Aluminiowe pedały1

2
3

4

1

4



Unikalny styl

Akcesoria

1. Osłona na próg bagażnika. Listwa z 
wytłoczeniami, wykonana z polerowanej 
stali nierdzewnej nadaje stylowy 
design tylnej części Twojego CLIO. 
Jest ona praktycznym i dopasowanym 
dodatkiem. 2. Antena w kształcie 
płetwy rekina. Podkreśla dynamiczny 
styl i dodaje elegancji. 3. Podświetlane 
nakładki na progi drzwi. Chronią progi 
drzwi przed zniszczeniem. 4. Osłona na 
kartę Renault Hands Free. Spersonalizuj 
wygląd swojej karty Renault Hands Free.2.

1.

 3. 4.



Transport

Akcesoria

2.

1.

4.3.

1. Uchwyt do przewożenia nart. Prosty 
w użyciu, umożliwia bezpieczny transport 
wszystkich rodzajów nart i desek 
surfingowych na dachu Renault Clio. 
Dostosowany do przewozu 4 i 6 par nart. 
2. Hak holowniczy demontowany bez 
użycia narzędzi. Pozwala na bezpieczne 
holowanie przyczepy bądź zamocowanie 
bagażnika do przewozu rowerów. 
W pełni kompatybilny z pojazdem, 
eliminuje ryzyko uszkodzenia nadwozia. 
Możliwość złożenia jednym ruchem, bez 
użycia narzędzi. Po zdjęciu końcówki 
staje się niewidoczny. 3. Bagażnik do 
przewożenia rowerów mocowany 
na haku holowniczym. Pozwala 
na bezpieczne przewożenie nawet do 
4 rowerów. Praktyczny, montowany 
w prosty sposób na haku holowniczym. 
Składany i odchylany, nie blokuje dostępu 
do bagażnika nawet przy zamocowanych 
na nim rowerach. 4. Poprzeczki 
dachowe. Umożliwiają w pełni 
bezpieczny przewóz kufra dachowego 
oraz rowerów czy nart mocowanych na 
dodatkowych uchwytach. Testowane 
zgodnie z najostrzejszymi normami 
bezpieczeństwa i wytrzymałości. 
W komplecie dwie poprzeczki wraz 
z zabezpieczeniem antykradzieżowym. 
5. Kufer dachowy.  Łączy estetyczny 
wygląd z bezpieczeństwem i wygodą 
użytkowania. Praktyczny, niezbędny 
w podróżach. Dostępny w kolorze 
czarnym błyszczącym, o pojemności 
380, 480 lub 630 litrów.5.



Komfortowe wnętrze

1. Składany wkład do bagażnika 
EasyF lex. Niezbędna ochrona 
bagażnika przed zabrudzeniami. 
Idealnie dopasowany do kształtu 
bagażnika, niezależnie od sposobu 
złożenia siedzeń. Prosty w użytkowaniu. 
2. Dywaniki podłogowe Premium. 
Sk utecznie chronią fabr yczną 
wykładzinę podłogową pojazdu. Łatwe 
w utrzymaniu i w mocowaniu dzięki 
klipsom zabezpieczającym.  3. Przedni 
podłokietnik. Zapewnia komfort 
kierowcy oraz dodatkowy schowek do 
przechowywania drobiazgów. Niezwykle 
praktyczny. 4. Magnetyczny przenośny 
uchwyt na smartfona mocowany na 
nawiewie klimatyzacji. Korzystaj ze 
swojego smarfona w bezpieczny sposób, 
prowadząc pojazd. Wyjmowany, można 
korzystać z niego również w innym 
samochodzie.2. 4.

1.

 

3.



Wymiary

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) Clio Clio 
Grandtour

Pojemność VDA (norma ISO 3832)  
(do wysokości tylnej półki) 300* 445*

Wymiary (mm)
A Rozstaw osi 2 589 2 589
B Długość całkowita 4 062 4 267
C Przedni zwis 853 853
D Tylny zwis 621 825
E Rozstaw kół przednich 1 506 1 506
F Rozstaw kół tylnych 1 506 1 506

G Szerokość bez lusterek /  
z rozłożonymi lusterkami wstecznymi 1 732 / 1 9451 732 / 1 945

H Wysokość pojazdu nieobciążonego 1 448 1 475
H1 Wysokość z otwartą tylną klapą pojazdu nieobciążonego 1 920 2 087

Wymiary (mm) Clio Clio 
Grandtour

J Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego 716 604
K Prześwit pojazdu obciążonego 120 120
L Ilość miejsca na wysokości kolan w 2. rzędzie siedzeń 140 140
M Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1 363 1 363
M1 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami 1 378 1 378
N Szerokość na wysokości barków z przodu 1 370 1 370
N1 Szerokość na wysokości barków z tyłu 1 307 1 307

P Odległość od siedzenia do dachu (na przednich 
siedzeniach) 880 880

P1 Odległość od siedzenia do dachu (na tylnych 
siedzeniach) 847 862

Y Szerokość otworu bagażnika u góry / maksymalna 
szerokość otworu bagażnika 770 / 1 038 800 / 1 038

Y1 Szerokość otworu bagażnika u dołu 905 994

Wymiary (mm) Clio Clio 
Grandtour

Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1 011 1 011
Z Wysokość otworu bagażnika 550 685

Z1 Maks. długość załadunku (od klapy bagażnika do tylnych 
siedzeń w położeniu złożonym) 1 388 1 616

Z2 Długość bagażnika za tylną kanapą 649 830

Z3 Wysokość bagażnika do wysokości tylnej półki / 
w bagażniku z wyjmowaną podłogą 558 575 / 396

Z4
Maks. długość załadunku (ze złożonymi tylnymi 
siedzeniami i fotelem pasażera z przodu złożonym do 
położenia stolika)

- 2 480

RENAULT CLIO RENAULT CLIO GRANDTOUR

* 230 / 400 z radioodtwarzaczem z systemem nagłośnienia Bose.



Uwodzi bez końca
Renault CLIO



Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich 
produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym 
terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy 
wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie 
się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza 
pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży 
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

      Fot.: 
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Odkryj Renault Clio 
na clio.renault.pl

Renault zaleca


