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Nya Nye

Renault Clio





Ganske enkelt uimotståelig



Setter følelsene  
i sving
Myke linjer, en dynamisk profil, et muskuløst 
skulderparti og en selvsikker stil – den nye 
 Renault CLIO er uimotståelig allerede ved første 
blikk. Det er lagt stor vekt på detaljer, og stilen 
er utpreget moderne og robust med C-formede 
full-LED-lykter, elegant integrerte kromdetaljer, 
skjulte dørhåndtak ved bakrutene og den nye 
lakkfargen Orange «Valencia» metallic.





Bilen på bildet har ekstrautstyr.



Smart Cockpit  
– et gjennomført 
kupékonsept
Interiøret i den nye CLIO er preget av kvalitets-
materialer i en eksklusiv utførelse. Den nye 
 førerplassen med avansert teknologi, de dype 
setene og det egendefinerbare lystemaet 
 MULTI-SENSE – alt er laget for å gi deg en helt 
unik kjøreopplevelse. Og når du setter deg inn 
bak rattet i den nye CLIO, kan du glede deg over 
utstyr som multimediesystem med 9,3” 
 berøringsskjerm, førerinformasjonsskjerm med 
individuelle tilpasningsmuligheter og elektrisk 
parkeringsbrems*.

* Standard på Intens og R.S. Line.





Kjøreglede  
og komfort
Den nye TCe 130 bensinmotoren kombinert med 
EDC-girkasse med girhendler på rattet byr på 
spreke kjøreytelser samtidig som drivstoffor-
bruket holdes nede. Det dynamiske chassiset 
og en presis og responsiv styring  lokker garantert 
fram smilet. I tillegg er kjørekomforten enda 
bedre takket være forbedret støtdemping og 
lavere støynivå i kupeen. Sist, men ikke minst 
bidrar lydanlegget fra Bose® * med ni høyttalere 
til musikkopplevelser utenom det vanlige.

*Kun til R.S. Line



* Kuskinn.

Renault CLIO R.S. Line: 
Sportslighet som 
 synes og føles
I den nye CLIO R.S. Line er arven fra Renault 
Sport tydelig. Den utvendige designen slår an 
tonen: Akkurat som de andre R.S.-modellene 
har den sportsstøtfanger og F1-inspirert front-
leppe. Det sportslige uttrykket forsterkes av en 
nedre grill med bikubemønster, grill med høy-
glanset sort dekor, 17” «Magny-Cours»-felger 
med diamantfinish og en hekk med «diffusor» 
og oval eksoshale i krom. Den unike personlig-
heten understrekes dessuten av R.S. Line-logoen 
på forskjermene og bakluken. Det sportslige 
preget videreføres i kupeen med interiør i koks-
grått med røde detaljer, sportsseter med for-
bedret sidestøtte, sportsratt i perforert skinn* 
med markant Renault-emblem og aluminiums-
pedaler. En rød stripe som strekker seg over 
dashbordet og langs sikkerhetsbeltene, sorte 
taktrekk og en førerplass med mye avansert 
teknologi gjør den sportslige stilen komplett.





Smart Cockpit:
Alt av teknologi innenfor rekkevidde





Android Auto™ er et varemerke for Google Inc.
Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.
* Android Auto™ foreløpig ikke tilgjengelig i norsk versjon.

Hold deg oppdatert
EASY LINK-systemet har en skjerm på 7” (ZEN) 
eller hele 9,3” (INTENS og R.S. LINE). Den er 
 sentralt plassert og kan konfigureres  akkurat 
slik du vil. Du kan faktisk ta i bruk  Renault EASY 
CONNECT før du har satt deg inn i bilen. Med 
MY Renault-appen finner du enkelt tilbake til 
bilen med guiding hele veien fram.
Når du har tatt plass bak rattet, får du raskt og 
enkelt oversikt over innholdet i EASY LINK-
systemet, som er kompatibelt med både 
 Android Auto™* og Apple CarPlay™. Det inne-
bygde  navigasjonssystemet gir tilgang til store 
mengder sanntidsinformasjon: Om trafikkflyten, 
eventuelle hindringer underveis og servicepunkter 
langs veien. Google adressesøk er like enkelt og 
effektivt som Google Maps: Et par–tre stikkord 
er alt som skal til for å finne veien til bestem-
melsesstedet uten å ha den nøyaktige adressen. 
Med Auto Update-funksjonen kan du være trygg 
på at systemet og TomTom-kartene til enhver 
tid er oppdatert.
Dessuten sikrer den trådløse mobilladeren at du 
alltid kan holde kontakten med omverdenen.
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Renault EASY DRIVE
Den nye CLIO leveres med innovativt utstyr som gjør 
kjøringen enklere.

1. Cruise control / hastighetsbegrenser
Still inn kjørehastigheten eller makshastigheten. Alle 
innstillinger gjøres enkelt og raskt med betjeningen på 
rattet.

2. Renault LED Pure Vision
Den nye CLIO leveres med kraftige full-LED Pure 
 Vision-lykter som skifter automatisk* mellom nær- og 
fjernlys og gir optimal sikt.

3. Håndfri parkering*
Easy Park Assist-funksjonen i den nye CLIO lukeparkerer 
bilen for deg uten at du trenger å løfte en finger. Bilen 
parkerer raskt og enkelt både i parkeringsluker, skrå 
parkeringslommer og på vanlige parkeringsplasser. 

4 og 5. 360°-kamera*
Den nye CLIO har fire kameraer som gir et 360-graders 
bilde av området rundt bilen. Dermed kan du rygge, 
parkere og komme deg av gårde uten problemer og i 
trygg forvissning om at ingenting står i veien for din 
nye CLIO.

6. Adaptiv cruise control/
Motorvei- og køkjøringsassistent**
En unik innovasjon i segmentet: Den nye CLIO holder 
seg midt i kjørefeltet, regulerer hastigheten etter 
 trafikken og stanser om nødvendig helt opp. Funksjo-
nen gjør kjøringen lettere, både på motorveien og i tett 
trafikk.

3.

* Ikke til ZEN.
** Ekstrautstyr, kun TCe 130 EDC 
(ikke tilgjengelig på lanseringstidspunktet).



Sikkerhet på  
høyeste nivå
Den nye CLIO leveres med siste nytt innen teknologi, 
slik at du og passasjerene dine skal kunne føle dere 
trygge.

1. Aktivt nødbremsesystem
Din nye CLIO følger til enhver tid med på trafikken og 
eventuelle farer som kan oppstå. Hvis bilen registrerer 
at kjøretøyet foran deg bremser kraftig eller en fot-
gjenger plutselig  krysser veien, varsler den deg. Den 
kan også bremse automatisk ved behov.

2. Aktiv filholderassistent
Å være forutseende er den beste måten å unngå farlige 
situasjoner på. Derfor kan den nye CLIO fra Zen- 
versjonen og oppover leveres med et system for aktiv 
kjørefeltassistanse og varsling dersom bilen er i ferd 
med å forlate filen.

3. Skiltgjenkjenning
Den nye CLIO har et kamera som kjenner igjen og 
 «leser» trafikkskilt. Gjeldende fartsgrense vises deretter 
på instrumentpanelet.

4. Blindsonevarsling*
Den nye CLIO registrerer eventuelle kjøretøyer som 
ligger i eller er på vei inn i blindsonen din, og varsler 
deg med et lyssignal i sidespeilet.

1.

3.
* Ekstrautstyr.



2.

4.





Farger

Utstyrsversjoner

Interiørpakker

Setetrekk

Felger

Utstyr og tilvalg

Motorer

Dimensjoner

Tilbehør

Carlab



Grå «Platine» (M)

Hvit «Glacier» (S)

Grå «Titanium» (M)

Sort «Étoilé» (M)

Hvit «Quartz» (M)

Grå «Urban» (S)

CARLAB Farger



Orange «Valencia» (M)

Blå «Celadon» (M)Rød «Flamme» (M)

Blå «Iron» (M)

Brun «Vison» (M)

S = standardlakk. M = metallic-lakk.
Den faktiske fargen kan avvike noe fra bildet.



CARLAB Utstyrsversjoner

Zen
Sikkerhet
 • Aktivt nødbremsesystem med fotgjenger- og syklistsensor 

(AEBS City + Inter Urbain + Fotgjenger)
 • ESP og ABS-bremser med panikkbremsassistent
 • Kollisjonsputer foran, på sidene foran, kollisjonsgardiner foran/bak. 

Kollisjonsputen på passasjersiden foran kan kobles ut
 • Trafikkskiltgjenkjenning
 • Avstandsvarsling
 • Påminnelse om sikkerhetsbelte
 • Filskiftevarsler (Lane Departure Warning)
 • Aktiv filholderassistent
 • Trepunkts sikkerhetsbelte på plassen i midten bak
 • Sikkerhetsbelter med regulerbar høyde i forsetene
 • LED-bremselys
 • Reservehjul
 • Blinklys og sideblinklys
 • Renaults automatiske nødanrop: Bilen ringer automatisk 

 nødnummeret (112) hvis du skulle komme ut for en ulykke, eller 
nødanrop aktiveres manuelt ved å trykke på SOS-knappen

 • ISOFIX-system (i-Size) på passasjersiden foran og plassene på  
sidene bak

Kjøring
 • Bakkestartassistent
 • Automatisk tenning av frontlyktene ved hjelp av en lyssensor
 • 4,2” førerinformasjonsskjerm og analoge instrumenter
 • Pure Vision LED hovedlykter
 • LED-kjørelys, -blinklys og -baklykter
 • Girskiftindikator
 • Cruise control og hastighetsbegrenser

Komfort
 • Hodestøtter i baksetene
 • Nedfellbart baksete (1/3 + 2/3)
 • Komfortpakke: Automatisk klimaanlegg, parkeringssensorer  

bak,  regnsensor, midtkonsoll med armlene, LED leselys foran, 
nøkkelkort med handsfree låsing/opplåsning, automatisk  
innfellbare, oppvarmede sidespeil med LED blinklys og belyst 
sminkespeil i solskjerm

 • Elektriske vindusheiser foran, «one-touch» funksjon
 • Førersete med regulerbar høyde + oppvarmede forseter
 • Ratt justerbart i lengde og høyde

Multimedia – Renault EASY CONNECT
 • 7” EASY LINK multimediasystem med navigasjon, DAB+ radio, 

speiling av smarttelefon (kompatibelt med Android Auto™** og 
Apple CarPlay™) og Bluetooth®

Utvendig design
 • Dørhåndtak og speilhus i samme farge som karosseriet
 • 16” «AMICITIA» stålfelger
 • Kromlister øverst i grillen, ved logoen
 • Sidebeskyttelseslister i krom 

Innvendig design
 • Kromdetaljer på luftdysene og midtkonsollen
 • Mykt armlene i fordørene og midtpanel i sort kunstskinn
 • Ratt i kunstskinn
 • Sort stofftrekk med detaljer

** Android Auto™ foreløpig ikke tilgjengelig i norsk versjon.
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc.
Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.



Intens (utover Zen)
Kjøring
 • Parkeringspakke Premium: 360 graders parkeringskamera, 

parkeringssensorer foran og bak, handsfree parkeringsassistent, 
midtkonsoll med armlene og elektronisk håndbrekk 

 • Instrumenter på 7” førerinformasjonsskjerm med 
 tilpasningsmuligheter

 • Fartsgrensevarsling
 • Automatisk aktivering av nær- og fjernlys
 • C-formede LED-kjørelys (C-shape)
 • C-formede LED-baklykter med dybdevirkning (C-shape)
 • C-formede hovedlykter 100 % LED Performance (C-shape)
 • Tåkelys foran
 • Renault MULTI-SENSE: Tilpasning av kjøremoduser og lys- og 

lydmiljøet i kupeen

Komfort
 • Oppvarmet flerfunksjonsratt i skinn*
 • Girspakkule i skinn*
 • Høyderegulerbart passasjersete foran
 • Elektriske vinduer bak

Multimedia – Renault EASY CONNECT
 • 9,3” EASY LINK multimediesystem med navigasjon, DAB+ radio og 

speiling av smarttelefon (kompatibelt med Android Auto™** og 
Apple CarPlay™), Bluetooth®, USB-port og AUX-inngang

Utvendig design
 • Stylepakke: 17” aluminiumsfelger «VIVASTELLA», mørktonede 

sideruter bak/ bakrute, kromlister foran, på siden og bak
 • Eksoshale i krom
 • Kromlister på sidevinduene
 • 16” «PHILIA» lettmetallfelger

Innvendig design
 • Høy midtkonsoll i mykt sort materiale
 • Detaljer i mykt sort materiale på dashbordet
 • Dørpaneler med polstring øverst
 • Trekk i sort velur og kunstskinn med pyntesømmer i fargen  

«Grå Vision»

* Kuskinn.
** Android Auto™ foreløpig ikke tilgjengelig i norsk versjon.
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc.
Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.



CARLAB Utstyrsversjoner

Utvendig design
 • Eksklusiv støtfanger foran med F1-inspirert frontleppe lakkert i grå 

Gun Metal og bikubemønster i den nedre grillen
 • R.S. Line-logoer i krom på forskjermene og bakluken 
 • Beskyttelseslister lakkert i grå Gun Metal nederst på dørene
 • «Diffusor» bak i Gun Metal
 • Oval eksoshale i krom
 • 17” «Magny-Cours» lettmetallfelger

Innvendig design
 • Seter i skinn*
 • Sportsseter foran med høye sider og R.S.-logo
 • Ratt i perforert skinn* med R.S.-logo, grå og røde detaljer (ikke 

oppvarmet)
 • Girspakkule i skinn* med grå og røde detaljer
 • Sportspedaler i aluminium
 • Sorte sikkerhetsbelter med rød kant
 • Sort interiør med sort taktrekk
 • Horisontal dekor på dashbordet, trukket med et mykt materiale med 

felter i koksgrått

 • Myke felter i koksgrått på for- og bakdørene
 • Armlener i for- og bakdørene, sorte med røde og grå detaljer
 • Rød R.S. Line-kontrast rundt luftdysene 
 • Sort taktrekk med 3D-effekt
 • Dobbeltgulv i bagasjerom

Multimedia
 • Bose® Soundsystem

R.S. Line (utover Intens)

* Kuskinn.



CARLAB Interiørpakker

Rød «Floride» fargepakke (ekstrautstyr).

Grå Vision-interiør (ekstrautstyr).

Oransje «Anodisé» fargepakke (ekstrautstyr).

R.S. Line-interiør (standardutstyr på R.S. Line).



CARLAB Setetrekk

*Okseskinn.

Mountain 3D – setetrekk i sort og antrasitt
(standardutstyr på Zen).

Skinn* R.S. Line – sort med røde detaljer
(standardutstyr på R.S. Line).

Intens – kunstskinn og sort velur
(standardutstyr på Intens).



CARLAB Felger

Amicitia 16” felger (standardutstyr på Zen). «VIVASTELLA» 17” «diamond cut» grå lettmetallfelger 
(standardutstyr på Intens).

«Magny Cours» 17” «diamond cut» lettmetallfelger 
(standardutstyr på R.S. Line).

Philia 16” sorte lettmetallfelger (ekstrautstyr på Zen).



ZEN INTENS R.S.LINE

SIKKERHETS- OG FØRERASSISTENTSYSTEMER

SIKKERHET
Kollisjonsputer og sidekollisjonsputer på fører- og passasjersiden foran • • •
Manuell deaktivering av kollisjonsputen på passasjersiden foran • • •
Sidekollisjonsgardiner foran og bak • • •
Sikkerhetsbelter med beltestrammere og belastningsbegrensning på begge sider 
foran og på sitteplassene på sidene bak • • •

Sikkerhetsbelter med regulerbar høyde i forsetene • • •
Trepunkts sikkerhetsbelte med beltestrammer i midten bak • • •
ISOFIX-feste til barnesete på passasjersiden foran og på sitteplassene på  
sidene bak (kompatibelt med i-Size-standarden) • • •

Sikkerhetsbeltevarsler med passasjersensor i samtlige fem seter • • •
Overvåking av dekktrykk • • •
Reservehjul (kun 1,0 TCe). 130 TCe har i stedet dekkreparasjonssett • • •
Tynne hodestøtter med anti-nakkesleng-funksjon foran + tre hodestøtter 
med regulerbar høyde bak • • •

FØRERASSISTENTSYSTEMER

AKTIVE SIKKERHETSSYSTEMER 
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) med ABS • • •
Nødbremsassistent • • •
Bakkestartassistent • • •
Aktivt nødbremsesystem med gjenkjenning av biler, motorsykler, fotgjengere og 
syklister (dag og natt) – aktivt i hastigheter fra 7 km/t • • •

Avstandsvarsling • • •
Filholderassistent – varsler føreren med vibrasjoner i rattet hvis bilen krysser 
filoppmerkingen uten at blinklyset er på – aktiv i hastigheter fra 70 km/t • • •

Aktiv filholderassistent – griper inn i styringen for å holde bilen på rett kurs • • •
Trafikkskiltgjenkjenning – viser skiltinformasjon på førerinformasjonsskjermen • • •
Fartsgrensevarsling - • •
Blindsonevarsling – varsler om potensielle farer i blindsonen. 
Varsling via sidespeilene. - ¤ ¤

RENAULT EASY DRIVE – GJØR KJØRINGEN ENKLERE  
Hastighetsbegrenser • • •
Cruise control • • •
Adaptiv cruise control med Stop & Go-funksjon (kun til 130 TCe EDC)** - ¤ ¤
Motorvei- og køkjøringsassistent: Kontrollerer bilens plassering i side- og 
lengderetningen (kun til 130 TCe EDC)** - ¤ ¤

RENAULT EASY DRIVE – LYSTEKNOLOGI  
LED-kjørelys – integrert i hovedlyktene • - -
Hovedlykter med 100 % LED – Renault LED Pure Vision • - -
C-formede LED-kjørelys – integrert i hovedlyktene - • •
Performance-hovedlykter med 100 % LED-lys – Renault LED Pure Vision med 
lengre og bredere lyskjegle - • •

LED-tåkelykter med kurvelys – kromfinish - • -
LED-tåkelykter med kurvelys - - •
LED-baklykter • - -

ZEN INTENS R.S.LINE

C-formede LED-baklykter med dybdevirkning - • •
Automatisk tenning av frontlyktene ved hjelp av lyssensor • • •
Automatisk avblending ved møtende trafikk - • •

RENAULT EASY DRIVE – GJØR PARKERINGEN ENKLERE  
Parkeringssensor bak med visuell og akustisk varsling • - -
Easy Park Assist – parkeringsassistent og måling av parkeringsplassen, 
føreren kontrollerer hastigheten - • •

Ryggekamera - • •
360-graders kamera – fire kameraer plassert rundt bilen gir et bilde av bilen og 
området rundt sett ovenfra - • •

KOMFORT OG MULTIMEDIA

KOMFORT
Klimaanlegg med automatisk regulering • • •
Automatiske vindusviskere med regnsensor • • •
Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil med avisingsfunksjon og 
automatisk elektrisk innfelling • • •

Flerfunksjonsratt med regulerbar høyde og dybde (bakgrunnsbelyste 
betjeningselementer for cruise control / hastighetsbegrenser, kjørecomputer, 
telefon og talestyring) 

• • •

Førersete med regulerbar høyde • • •
Førersete og passasjersete foran med regulerbar høyde - • •
Forseter med setevarme – to innstillinger • • •
Rattvarme - • -
Baksete med nedfellbar seterygg (1/3 + 2/3) • • •
Elektriske vindusheiser med pulsstyring foran • - -
Fire elektriske vindusheiser med pulsstyring - • •
Elektrisk servostyring med regulerbar effekt • • •
ECO-modus, aktiveres med egen knapp • • •
MULTI-SENSE, tilpasning av kjøremoduser som påvirker responsen fra ratt og motor, 
innstillingene for klimaanlegget og ambientebelysningen (tre forhåndsdefinerte 
innstillinger: MY-SENSE, ECO og SPORT) 

- • •

Manuell parkeringsbrems • - -
Elektrisk parkeringsbrems med Auto-Hold-funksjon - • •
Regulerbart armlene foran – med lukket oppbevaringsrom på 2,2 l - • •
Lukket hanskerom (8,4 l) • - -
Lukket hanskerom med belysning, kjøling og lokk med myk åpning (8,4 l) - • •
Renault handsfree-nøkkelkort til opplåsing og start • • •
4,2” førerinformasjonsskjerm i farger og to analoge instrumenter 
(speedometer og turteller) • - - 

7” førerinformasjonsskjerm i farger med individuelle tilpasningsmuligheter: 
Føreren velger selv fargetema og hvilke kjøredata som skal vises - • •

10” fargeskjerm med individuelle tilpasningsmuligheter: Føreren kan vise GPS-kart 
og velger selv fargetema og hvilke andre kjøredata som skal vises (blir tilgjengelig 
på et senere tidspunkt) 

- ¤ ¤

Innvendig speil med automatisk dag-/nattfunksjon (automatisk avblending) ¤ ¤ ¤
To leselamper med halogenlys foran • - -
To leselamper med LED-lys foran - • •
Dobbelt bagasjeromsgulv - ¤ •

CARLAB Standard- og ekstrautstyr

• = standardutstyr; ¤ = ekstrautstyr; - = ikke tilgjengelig. 



ZEN INTENS R.S.LINE

MULTIMEDIA
Bil med 4G-tilkobling, inkludert tre års gratis datapakke • • •
Renaults nødanrop – bilen ringer automatisk nødnummeret (112) hvis du skulle 
komme ut for en ulykke, eller nødanrop aktiveres manuelt ved å trykke på SOS-
knappen 

• • •

7” Easy Link-system med navigering: Radio og navigasjonssystem med 7” 
berøringsskjerm med høy oppløsning. Kompatibelt med Android Auto™ og Apple 
CarPlay™. Seks høyttalere, Bluetooth®, to USB-porter, AUX-inngang, nettbaserte 
navigasjonstjenester med Europa-kart og Auto-Update

• - -

9,3” Easy Link-system med navigering: Radio og navigasjonssystem med 9,3” 
berøringsskjerm med høy oppløsning og antirefleks. Kompatibelt med Android 
Auto™ og Apple CarPlay™. Seks høyttalere, Bluetooth®, to USB-porter, AUX-inngang, 
nettbaserte navigasjonstjenester med Europa-kart og Auto-Update

- • •

DAB+-radio • • •
Nettbaserte navigasjonstjenester – tre år er inkludert: Google-søk etter 
interessepunkter, trafikkinformasjon i sanntid, værmeldinger, drivstoffpriser og 
steder der du bør være ekstra oppmerksom (avhengig av land) 

• • •

Auto-Update-tjenesten – tre år er inkludert (for Easy Link-kompatible systemer): 
Trådløs automatisk oppdatering av multimediesystemet, installerer automatisk nye 
systemforbedringer. For Easy Link-system med navigering: Automatisk oppdatering 
også av kartene

• • •

Dobbel mikrofon som gir telefonsamtaler med god lydkvalitet • • •
Trådløs induksjonslader for smarttelefon integrert i oppbevaringsrommet i 
midtkonsollen (kontroller at den fungerer med din telefon) - • •

Bose® Sound System: Åtte høyttalere, basshøyttaler Fresh Air Speaker, digital 
åttekanals forsterker fra Bose® og valg mellom to forskjellige moduser - - •

DESIGN

UTVENDIG DESIGN 
Dørhåndtak foran i samme farge som karosseriet • • • 
Sidespeilhus i samme farge som karosseriet • - -
Sortlakkerte sidespeilhus ¤ • • 
Sotede sideruter og bakrute ¤ • • 
Renault-logo i krom og parti i høyglanset sort i øvre del av grillen • • • 
Kromlister i øvre del av grillen • • • 
Beskyttelseslist på dørterskel med CLIO-signatur nederst på dørene • • • 
Kromlister rundt siderutene - • • 
16” «AMICITIA»-felger • - -
16” lettmetallfelger designpakke «PHILIA», sortlakkerte med diamantfinish ¤ - -
17” lettmetallfelger designpakke «VIVA STELLA», grålakkerte med diamantfinish - • -
17” «MAGNY-COURS» aluminiumsfelger - - •

INNVENDIG DESIGN  
Komfortseter foran, større setepute og forbedret sidestøtte • • - 
Dashbord med sort trekk • - -
Polstret dashbord med sort trekk - • • 
«Svevende» midtkonsoll foran trukket med mykt materiale - • • 
Ratt i kunstskinn med søm • - -
Skinnratt* - • • 
Felter i matt krom på rattet og girspakkulen • • • 

ZEN INTENS R.S.LINE

Ambientebelysning: Belysning som kan tilpasses individuelt i midtkonsollen og 
armlenene i fordørene - • • 

Øverste del av dørene i polstret materiale - • • 
Grått taktrekk • • -
Sort taktrekk med 3D-effekt - ¤ • 
Mountain 3D-setetrekk i sort og antrasitt med mønster på sideputene • - -
Intens-setetrekk i sort kunstskinn og antrasittgrått stoff med striper og 
pyntesømmer i fargen Grå Vision - • -

DESIGN R.S. LINE  
– Eksklusiv støtfanger foran med F1-inspirert frontleppe lakkert i grå Gun Metal og 
bikubemønster i den nedre grillen

- - •
– R.S. Line-logo i krom på forskjermene og bakluken 
– Beskyttelseslister i grå Gun Metal nederst på dørene
– «Diffusor» bak lakkert i grå Gun Metal
– Oval eksoshale i krom
– 17” «MAGNY-COURS» aluminiumsfelger
– Sportsseter foran med høye sider og R.S.-logo

- - •

– Skinnratt* med perforert skinn*, R.S.-logo og detaljer i grått og rødt
– Girspakkule og parkeringsbrems i skinn* med detaljer i grått og rødt
– Sportspedaler i aluminium
– Sorte sikkerhetsbelter med rød kant
– Interiør i sorte nyanser
– Dashbord med horisontal dekor trukket i et mykt materiale med felter i koksgrått
– Myke felter i koksgrått i for- og bakdørene
– Armlener i for- og bakdørene i sort med røde og grå detaljer
– Rød R.S. Line-detalj rundt luftdysene 
– Sort taktrekk med 3D-effekt
R. S. Line-setetrekk i sort skinn* med røde detaljer - - •

PAKKER

– DESIGNPAKKE 
¤ - -– 16” lettmetallfelger designpakke PHILIA, sortlakkerte med diamantfinish

– Sotede sideruter bak og sotet bakrute
– Sorte blanke kromlister foran
Utvendige speil med høyglanset sort speilhus ¤ • - 

• = standardutstyr;  ¤ = ekstrautstyr;  - = ikke tilgjengelig.

* Kuskinn
** Ikke tilgjengelig på lanseringstidspunktet.
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc. Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.



TCe 100 TCe 130 GPF EDC
Drivstoff Blyfri bensin Blyfri bensin
Maks. effekt i kW (hk)/turtall (o/min) 74 (100)/5 000 96 (130)/5 000
Maks. dreiemoment (Nm)/turtall (o/min) 160/2 750 240/1 600

Girkasse 5-trinns manuell girkasse
EDC 7-trinns  

automatgirkasse  
med dobbelclutch

Motortype Turbo – indirekte 
innsprøytning

Turbo  
– direkteinnsprøytning

Sylindervolum (cm3) 999 1 333
Antall sylindre/ventiler 3/12 4/16
ECO-teknologi Ja Ja
Avgassrensesystem Katalysator Katalysator med partikkelfilter

CHASSIS OG STYRING

Dekkdimensjoner
185/65 R15 88H 
195/55 R16 87H 
205/45 R17 88H

Styring – snudiameter mellom fortauskanter 10,42 m
Hjuloppheng foran Pseudo McPherson
Hjuloppheng bak Halvstiv bakaksel med støtdemping og fjæring

YTELSE
Topphastighet (km/t) 187 200
0–100 km/t (s) 11,8 9,0
1000 m fra stillestående (s) 33,7 30,1
Akselerasjon: 80–120 km/t (s) 4. gir: 11,4 / 5. gir: 18,4 6,8

FORBRUK OG UTSLIPP I HENHOLD TIL WLTP
CO2 (g/km)
CO₂ ved blandet kjøring (g/km) 117-120 130-131

FORBRUK
Blandet kjøring (l/mil) 0,52 0,57/0,58

VOLUM OG VEKT
Drivstofftank (l) 42 42
Egenvekt (kg) fra 1 198 fra 1 277
Maks. tillatt totalvekt (kg) 1 603 1 673
Maks. tillatt vekt for bil og tilhenger (kg) 2 503 2 503
Maks. tilhengervekt, med bremser (kg) 900 900
Maks. tilhengervekt, uten bremser (kg) 580 580

CARLAB Motortyper



CARLAB Dimensjoner

* Innfelte sidespeil.

Bagasjeromsvolum (dm3) 
Bagasjeromsvolum 391
Bagasjeromsvolum med nedfelt baksete 1 069



CARLAB Tilbehør

1.



1. Takstativ
Takmontert lastestativ i aluminium. Øker bilens laste-
kapasitet. Maks tillatt lastevekt 80 kg.

2. Hafinne-antenne
Skap din egen stil og tilfør eleganse med en haifinne -
antenne som er perfekt integrert med bilens linjer.

3. EasyFlex bagasjeromsmatte
Antiskli, vanntett og utfellbar matte. Rekker over 
 støt fanger og forhindrer riper ved inn- og utlasting. 

4. Beskyttelseslist bak
Bagasjeromslist i krom som beskytter bagasjekanten 
og forhindrer riper ved inn- og utlasting.

5. Midtarmlene
Behagelig hvile for armen og ekstra lagringsplass.

2.

4.

3.

5.



CARLAB Kvalitet

«Helt fra utviklingsprosessen starter i designstudioet, gjennom produksjonen og til 
produktet kommer i salg hos forhandlerne, er det kvalitet som er rettesnoren vår.»

Laurens van den Acker – industridesignansvarlig i Groupe Renault

Renault CLIO, en historie full av kjærlighet og engasjement
I generasjon etter generasjon har Renault CLIO beholdt sin lederposisjon. Det har vi klart gjennom å hele tiden utvikle og produsere modeller som er enda mer attraktive og 
har enda høyere ytelse. Alltid utstyrt med innovative og smarte tekniske løsninger, ofte unike innenfor sitt segment og alltid i tråd med det kundene ønsker seg. Den nye CLIO 
er et perfekt eksempel på dette.
Med den nye CLIO viser Renault nok en gang kunnskap, engasjement og nytenkning – kvaliteter som helt siden starten har gjort merket til en favoritt blant bileksperter. Den 
mestselgende franske bilen gjennom tidene har blitt kåret til årets bil i Europa to ganger og er elsket og hyllet av millioner av bilførere som har gitt oss fornyet tillit gang på 
gang siden 1990. Etter 30 år med suksess legger vi nå listen enda høyere med femte generasjon CLIO.

Nye CLIO – smått revolusjonerende
CLIO er et konsentrat av Renaults samlede kunnskap og har alltid vært en banebrytende bilmodell: Den 
første i klassen med navigasjonssystem i farger (2001), handsfree-nøkkelkort og Carminat TomTom 
(2005) og berøringsskjerm (R-LINK, 2012) med tilkobling til Google.
Den nye CLIO holder stø kurs. Her finner du det siste nye innenfor nettbaserte tjenester og fører-
assistentsystemer, teknologi man vanligvis bare finner i de øvre segmentene:
• Renault EASY CONNECT: En ny generasjon nettbaserte løsninger.

Her får du en rekke nyskapende funksjoner som gjør bilturen enklere, utviklet av våre partnere Tom-
Tom og Google. Navigasjonssystemet er koblet til Internett, slik at du kan søke etter adresser,  beregne 
eventuelle forsinkelser og få tilgang til drivstoffpriser i sanntid. Auto-Update-tjenesten gir automa-
tisk oppdatering av EASY LINK-systemet og kartene i CLIO, slik at du alltid har nyeste  versjon.

•  Renault EASY DRIVE: En enklere og tryggere kjøreopplevelse.
Når det gjelder førerassistentsystemer, har den nye CLIO et utstyrsnivå som ingen andre biler i 
 klassen kan måle seg med. Alt for at du skal få en trygg og behagelig reise. Den har for eksempel et 
360-graders kamera som er et resultat av Renault og Nissans felles teknologiutviklingsarbeid, et 
smart verktøy som hjelper deg å unngå skader på bilen, ikke minst ved bykjøring. En annen innovativ 
funksjon er motorvei- og køkjøringsassistenten*, et avansert førerassistentsystem som gjør det 
 enklere å kjøre på motorveien og i tett bytrafikk. Teknologien er grundig testet og er prøvekjørt i over 
50 000 mil.

Nye CLIO – utviklet med fokus på kvalitet
Den nye Renault CLIO er resultatet av den samlede kompetansen til Renaults ingeniører og designere.
Utviklerne bak den nye generasjonen CLIO hadde som mål å gjøre bilens driftssikkerhet og ytelse enda 
bedre, øke motstandsdyktigheten mot vær og klima og konstruere en bil som kan tilbakelegge enda 
flere mil. Derfor er den nye CLIO allerede før lanseringen prøvekjørt i 150 000 mil der den har blitt utsatt 
for alle mulige slags værtyper og veier.
Den nye CLIO er innbydende og moderne og konstruert med fokus på kvalitet, både innvendig og 
 utvendig. Utvendig har karosseriet blitt enda tettere. Laserskårne maler har gjort det mulig å tette igjen 
avstanden mellom de forskjellene delene. Innvendig har vi lagt stor vekt på materialkvalitet med blant 
annet myke, forsterkede materialer på dashbordet, i dørene og i setene.
CLIOS innebygde skjermer er også videreutviklet. Vi har latt oss inspirere av moderne smarttelefoner, og 
både kontrast og lysstyrke er optimert for å gi best mulig lesbarhet uansett forhold.

* Ikke tilgjengelig fra lansering.









Opplev mer av Renault Clio på 
www.renault.no
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