
ZEN
E-TECH 140hk 

Hybrid

Multimode 

automatgir
98   /   2,3 0,44 32 694

INTENS
E-TECH 140hk 

Hybrid

Multimode 

automatgir
99   /   2,3 0,44 33 495

R.S. LINE
E-TECH 140hk 

Hybrid

Multimode 

automatgir
99   /   2,3 0,44 33 495

289 900

304 900

Priser er inkl. frakt og 

levering: OSLO

Veiledende kundepriser gjeldende fra januar 2021

Girkasse

CO2   /   NOx

(g/km)    (mg/km)

WLTP

Versjon Motor Forbruk 

(l/mil) WLTP

Engangs-

avgift

E-TECH er den nyeste hybridløsningen, hentet fra Renaults ekspertise innen elektriske drivlinjer og Formel 1.

Veil. kundepris

279 900

Prisliste

Nye Renault CLIO 
E-TECH Hybrid



ZEN INTENS R.S. LINE

4 900 - -

- 5 900 4 900

- 7 900 7 900

- 9 900 9 900

- 1 900 -

- 2 900 •

- 4 900 -

- - 4 900

- 1 900 1 900

- 6 900 6 900

- 3 900 3 900

- 14 900 -

ZEN INTENS R.S. LINE

• • •

6 000 6 000 6 000

6 000 6 000 6 000

1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500

1 900 • •

"Grå Vision" interiør (felter på dashbord og dørsider i lys grå) - 900 -

900 900 -

900 900 -

- 2 900 -

- - 8 900

Automatisk klimaanlegg, regn- og lyssensor, automatisk aktivering av nær- og fjernlys, , 

midtkonsoll med armlene, nøkkelkort med handsfree låsing/opplåsning, automatisk 

innfellbare, oppvarmede sidespeil med LED blinklys, elektriske vinduer bak, LED leselys og 

belyst sminkespeil i solskjerm. 

NAVIGASJONSPAKKE + 
(2)

EASY LINK Multimediasystem med 9,3" berøringsskjerm og navigasjon,  fartsgrense-varsling 

og trådløs lading av smarttelefon

STYLEPAKKE INTENS

Mørktonet bakrute og sideruter bak, sidespeil og detaljer på B-stolpe i blank sort

PARKERINGSPAKKE

Ryggekamera + parkeringssensorer foran og bak

360-KAMERAPAKKE

360 graders parkeringskamera + parkeringssensorer foran og bak

(1)
 Kun med Parkeringssensorer bak

EKSTRAUTSTYR

Blå detaljer ventilasjonsdyser dashbord

(2)
 Til Intens kan denne pakken kun fås i kombinasjon med enten Parkeringspakke eller 360-kamerapakke      

    (Parkeringspakke, navigasjon og trådløs lading av smarttelefon er standardutstyr på R.S. Line)

PARKERINGSPAKKE PREMIUM
(3)

360 graders parkeringskamera + parkeringssensorer foran og bak, handsfree 

parkeringsassistent

Hvit "Glacier" lakk (standard)

Metallic lakk

Nødreservehjul

MULTIMEDIA-PAKKE
(2)

  (tilgjengelig fra sommer 2021)

EASY LINK multimediasystem med 9,3" berøringsskjerm, navigasjon og 10,2" tilpasningsbar 

førerskjerm , fartsgrensevarsling og trådløs lading av smarttelefon

(4)
 Kun med Ambiance-pakke

MULTIMEDIA-PAKKE med BOSE
®
 
(2)  

(tilgjengelig fra sommer 2021)

EASY LINK multimediasystem med BOSE
®

 lydanlegg, 9,3" berøringsskjerm, navigasjon, 

10,2" tilpasningsbar førerskjerm, fartsgrensevarsling og trådløs lading av smart-telefon

(3)
 Krever enten Navigasjonspakke+, Multimediapakke eller Multimediapakke med BOSE

®

Metallic spesiallakk Oransje "Valencia" eller Hvit "Quartz"

Bagasjenett

Parkeringssensorer bak

Blå blanke kromlister foran, på sidene og bak (ikke kombinerbar med Stylepakke Intens)

LANSERINGSPAKKE INTENS 
(5)

(5)
 Begrenset antall - så langt lageret rekker

EASY LINK Multimediasystem med 9,3" berøringsskjerm og navigasjon, trådløs lading av 

smarttelefon, blindsonevarsling, 360 graders parkeringskamera, parkeringssensorer foran og 

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

automatisk nedblendbart innvendig speil, mørktonede bakre sideruter og bakrute, automatisk 

aktivering av nær- og fjernlys, tåkelys foran

LYSPAKKE

Automatisk aktivering av nær- og fjernlys, tåkelys foran

DRIVER ASSIST-PAKKE
(4)

  (tilgjengelig fra sommer 2021)

Adaptive Cruise Control, blindsonevarsling og motorvei- og køassistanse (Highway And 

Traffic Jam Companion)

AMBIANCE-PAKKE

Midtkonsoll med armlene, elektrisk parkeringsbrems og aut. nedblendbart innvendig speil

PAKKER

KOMFORTPAKKE ZEN
(1)

17" aluminiumsfelger "Vivastella" i to grå nyanser

R.S. Line skinnseter, sorte med røde detaljer



SIKKERHET

ABS-bremser med panikkbremsassistent (BAS) og elektronisk antiskrenssystem (ESP)

Skiltgjenkjenning (gjelder ikke Intens med Lanseringspakke)

Filskiftevarsler (Lane Departure Warning) og Aktiv filholderassistent (Line Keeping Assist)

LED bremselys

Kollisjonsputer foran, på sidene foran, og kollisjonsgardiner på sidene foran/bak

Utkoblingsbar kollisjonspute foran på passasjerplass

- ¤

- ¤ ¤

Nødreservehjul ¤ ¤ ¤

-

-

¤

¤

- ¤

- ¤

- ¤ ¤

- - ¤

- ¤ ¤

- ¤ ¤

- ¤ ¤

- ¤ ¤

¤ ¤ ¤

- -

¤

¤

-

-

-

- -

¤

¤

¤ ¤ ¤

- ¤ ¤

KJØRING

Renault automatisk nødsamtale: automatisk oppringing ved ulykke, eller manuelt 

via SOS-knapp

ISOFIX-fester på yttersete sitteplasser bak og i passasjersete foran

Påminnelse for sikkerhetsbelter

Fartsgrensevarsling

Blindsonevarsling

Dekkreparasjonssett (istedet for reservehjul)

Sikkerhetsavstandsvarsling (info på førerskjerm)

Aktiv nødbremseassistent med fotgjenger- og syklistvarsling (AEBS City 

+ Inter Urban + Pedestrian)

ZEN INTENS R.S. LINE

STANDARDUTSTYR

      • Standard     ¤ Ekstrautstyr    - Ikke tilgjengelig

Cruise control og hastighetsbegrenser

Bakkestartassistent

Elektrisk justerbare, oppvarmede sidespeil

Instrumenter på konfigurerebar 7” førerinformasjonsskjerm

LED kjørelys, -blinklys og -baklys

Pure Vision LED hovedlykter

C-formede hovedlykter 100 % LED Performance (C-shape)

Renault MULTI-SENSE: Tilpasning av kjøremoduser og lys- og lydmiljøet i kupeen

Automatisk tenning av hovedlys (lyssensor)

Elektriske vinduer bak

Elektrisk innfellbare, oppvarmede sidespeil

Parkeringssensorer bak

Parkeringssensorer foran og bak

Ryggekamera

360° parkeringskamera

Handsfree parkeringsassistent

Adaptativ cruise control

Motorvei- og køassistanse

Automatisk nedblendbart innvendig speil

KOMFORT

Tåkelys foran

Automatisk aktivering av nær- og fjernlys

Manuelt klimaanlegg

Automatisk klimaanlegg

Nedfellbar bakseterygg (1/3 + 2/3)

Høydejusterbart førersete, oppvarmede forseter

Ratt justerbart i høyde og lengde

Elektriske vindusheiser foran, "one-touch" funksjon

LED-belysning i kupeén

LED leselamper foran og bak

Høyderegulerbart passasjersete foran

Oppvarmet multifunksjonsratt i imitert skinn

Renault nøkkelkort med handsfree låsing/opplåsing

Regnsensor

Skyvbart armlene foran - med 2,2l oppbevaringsrom

Elektrisk parkeringsbrems, med Auto-Hold-funksjon



EKSTERIØR

- ¤ -

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- ¤

-

- ¤ -

- -

-

- -

INTERIØR

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - ¤

¤ ¤

-

- -

- ¤ ¤

- ¤ ¤

EASY LINK multimediasystem med 9,3" berøringsskjerm og navigasjon, speiling av 

smarttelefon (kompatibelt med Android Auto™ og Apple Carplay™), USB, AUX, Bluetooth®, 

og DAB+ radio

EASY LINK multimediasystem med BOSE
® 

lydsystem, 9,3" berøringsskjerm og navigasjon, 

speiling av smarttelefon (kompatibelt med Android Auto™ og Apple Carplay™), USB, AUX, 

Bluetooth®, og DAB+ radio

STANDARDUTSTYR

      • Standard     ¤ Ekstrautstyr    - Ikke tilgjengelig

ZEN INTENS R.S. LINE

Eksklusiv støtfanger foran med F1-inspirert frontleppe i Gun Metal grå og bikubemønster i 

den nedre grillen

Ratt i perforert skinn med R.S.-logo, grå og røde detaljer (ikke varme i rattet)

Sportspedaler i aluminium

STANDARDUTSTYR

      • Standard     ¤ Ekstrautstyr    - Ikke tilgjengelig

ZEN INTENS R.S. LINE

LYD, MULTIMEDIA

Trådløs lading av smarttelefon

EASY LINK multimediasystem med 7" berøringsskjerm, speiling av smarttelefon 

(kompatibelt med Android Auto™ og Apple Carplay™), Bluetooth®, og DAB+ radio

EASY LINK multimediasystem med 7" berøringsskjerm og navigasjon, speiling av 

smarttelefon (kompatibelt med Android Auto™ og Apple Carplay™), USB, AUX, Bluetooth®, 

og DAB+ radio

Sorte sikkerhetsbelter med rød kant

Dørpaneler med polstring øverst

Sort taktrekk (gjelder ikke Intens med Lanseringspakke)

R.S. Line-logoer i krom på forskjermene og bakluken

Beskyttelseslister i Gun Metal grå nederst på dørene

Diffuser bak i Gun Metal grå

Mørktonet bakrute og sideruter bak

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 bakdører i sort med røde og grå detaljer

Rød R.S. Line-kontrast rundt ventilasjonsdysene

Mørk tekstil setetrekk

Mørk tekstil setetrekk med detaljer i imitert skinn

Sportsseter foran med R.S. logo, i tekstil med detaljer i imitert skinn

Skinnseter R. S. Line

16" aluminiumsfelger "Philia"

17" aluminiumsfelger "Vivastella"

17" aluminiumsfelger "Magny Cours"

E-TECH Hybrid logo mellom dørene og på bagasjeluken

E-TECH Hybrid logo mellom dørene og R.S. Line logo på bagasjeluken

Kromdetaljer på ventilasjonsdysene og midtkonsollen

Ratt i imitert skinn

Høy midtkonsoll i mykt sort materiale

Detaljer i mykt sort materiale på dashbordet

Dørhåndtak og speilhus i samme farge som karosseriet

Sidespeil i blank sort

Kromlister på sidevinduene

Kromdetaljer i fronten

"Haifinne" antenne



   CO2    NOX

Tankvolum (l) 39

Girkasse

Sylindervolum (cm3) 1598 -

Stop & Start                                                                          Ja

185/65 R15 88H

195/55 R16 87H

205/45 R17 88H

E-TECH Multimode automatgirkasse

Max. tilhengervekt (u/ brems) (kg)

Bagasjeromsvolum (l)

655

301

Styring – snudiameter mellom 

fortauskanter

Toppfart (km/t)

Antall sylindre/ventiler 4/16 -

0 – 100 km/t (s)

1 000 m fra stillestående (s)

186

9,9

31

Blandet kjøring (l/mil)

CO2-utslipp blandet kjøring (g/km)

Akselerasjon: 80 til 120 km/t (s) 

Partikkelfilter Ja

Maks. dreiemoment / ved turtall 

(omdr./min)

-

Dekkdimensjoner

144 / 3 200

Maks. samlet effekt kW (hk)

Elektrisk

MOTOR

205 + 50

E-TECH 140

Tekniske spesifikasjoner

Bensin / hybrid

                                                                   103 / 140

Drivstoff

Motortype Bensinmotor

Samtlige priser er anbefalte priser. Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å kunne forandre gjeldende priser og spesifikasjoner. 

Garantier opphører når den første av de to vilkårene nås: 5 år eller 100 000 km. *For hybrid er batterigarantien 8 år eller 160.000km (min. 63% kapasitet).  

Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken. Med forbehold om skrivefeil.

CO2

FORBRUK

YTELSER

6,9

FORBRUK OG UTSLIPP IHHT WLTP 

98-99

0,44

VOLUM OG VEKT

1335 (Zen utstyrsnivå)

1758

2658

900

10,42 m

CHASSIS OG STYRING

Maksimal vogntogvekt (kg)

Totalvekt (kg)

Max. tilhengervekt (m/ brems) (kg)

-

Vekt inkl. fører (kg), fra:


