
Renault CLIO





Neodolatelně přitažlivý



Atraktivní design
Atraktivní křivky, dynamický profil, výrazné boky 
a rozkročený postoj. Renault CLIO vás od prvního 
pohledu zaujme svým dynamickým a atraktivním 
designem. Díky svým elegantním ozdobným prvkům 
je zároveň moderní i robustní: charakteristické 
světlomety se světelným podpisem ve tvaru pís-
mene C, všechna světla s technologií full LED, 
precizně integrované chromované ozdobné prvky, 
kliky dveří schované do rámu zadních bočních oken, 
nový metalický lak oranžová Valencia.







Dokonale 
chytrý kokpit
V interiéru se počítá každý detail. CLIO prošlo 
revoluční proměnou a nabízí vysoce kvalitní mate-
riály a precizní zpracování. S jeho novým, technicky 
doko nalým kokpitem natočeným směrem k řidiči, 
anatomicky tvarovanými sedadly a ambientním 
osvětlením interiéru si vychutnejte zážitek 
z jízdy, který probudí vaše smysly. Usedněte do 
budoucnosti za volantem modelu CLIO a buďte 
o krok napřed: velká multimediální dotyková 
obrazovka o úhlopříčce 9,3", přizpůsobitelný pří-
strojový štít a poloautomatická parkovací brzda!





Požitek z jízdy 
a komfort na palubě
CLIO nabízí bohatý výběr motorů pro každý 
typ použití. A díky jeho stabilnímu podvozku 
a přímému a přesnému řízení se už na cestách 
nikdy nebudete nudit! Řidič však nebude jediný, 
kdo bude mít na palubě úsměv na tváři: odpružení 
a odhlučnění bylo podstatně vylepšeno pro vyšší 
komfort všech cestujících. Další předností je 
audiosystém Bose®, který s 9 repro duktory včetně 
inovativního subwooferu Fresh Air Speaker nabízí 
fascinující hudební zážitek.



Renault CLIO R.S. Line: 
vynikněte sportovním 
charakterem!
CLIO R.S. Line vyniká svým sportovním 
charakterem, který mu dodávají jeho geny Renault 
Sport. Sportovní přední nárazník s lištou ve stylu F1, 
typickou pro modely R.S., spodní mřížka chladiče 
se strukturou včelí plástve, disky kol z lehkých 
slitin 17" v designu Magny Cours s diamantovým 
efektem, zadní spoiler a difuzor s chromovanou 
koncovkou výfuku. Tyto unikátní designové prvky 
doplňuje emblém R.S. Line na předních blatnících 
a víku zavazadlového prostoru.
Interiér potvrzuje tento sportovní charakter dekory 
se strukturou uhlíkového vlákna a červeným kon-
trastním prošíváním: sportovní sedadla s vý  razným 
bočním vedením, sportovní volant potažený per-
forova nou kůží a emblém divize Renault Sport, 
sportovní pedály a červené linky na palubní desce 
a bezpečnostních pásech. 
Černý potah stropu a technicky špičkový kokpit 
zaměřený na řidiče podtrhují tuto jednoznačně 
sportovní a technologickou atmosféru. 





Smart Cockpit, 

technologie na dosah ruky





Zůstaňte připojeni… 
v naprosté svobodě! 
V samotném srdci interiéru nabízí systém 
EASY LINK největší displej ve své kategorii, který 
je plně přizpůsobitelný. Je dokonale integrován 
do prostředí služeb Renault EASY CONNECT, což 
poznáte ještě před nastoupením do vozu. Díky 
aplikaci pro chytrý telefon MY Renault si můžete 
zjistit polohu svého vozu a nechat se k němu dovést.
Když pak nasednete, systém EASY LINK, kompatibilní 
se zrcadlením obrazovky chytrého telefonu Apple 
CarPlay, vám ihned nabídne přístup k veškerému 
vašemu multimediálnímu obsahu. Palubní navigace 
vám v reálném čase dává velké množství informací: 
o hustotě provozu, komplikacích na trase nebo 
čer pacích stanicích v okolí.
Stejně jednoduché a efektivní jako Google Search: 
vyhledávání adres pomocí vyhledávání Google! Pro 
cestu do cíle potřebujete jen dvě nebo tři klíčová 
slova, nemusíte znát přesnou adresu. 
S funkcí Auto-Update si můžete být jisti, že se váš 
systém a mapové podklady automaticky aktualizují.
A díky indukční nabíječce se vám telefon neoče ká-
vaně nevybije.

Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc. 
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Renault EASY DRIVE
Inovativní technologie na palubě vozu Renault CLIO jsou 
neustále s vámi, aby vám usnadňovaly jízdu.

1. Tempomat s omezovačem rychlosti
Nastavte svou rychlost jízdy nebo maximální rychlost. 
Pomocí ovládacích prvků na volantu provedete nastavení 
velmi rychle a intuitivně.

2. LED Pure Vision
CLIO je vybaveno výkonnými světlomety LED Pure 
Vision s technologií full LED a automatickým přepínáním 
dálkových světel pro lepší viditelnost.

3. Automatické parkování
Nechte své CLIO provést dokonalý parkovací manévr díky 
automatickému parkování Easy Park Assist. Podélné, 
kolmé či šikmé parkování… CLIO si poradí se vším!

4. - 5. Kamerový systém 360° 
CLIO je vybaveno 4 kamerami, jejichž záběry dohromady 
vytvářejí 360° obraz bezprostředního okolí vozidla. 
Vychutnejte si bezproblémové manévrování a chraňte 
stylový design Renault CLIO před poškozením!

6. Easy Pilot: asistent pro jízdu po dálnici a v koloně
V tomto segmentu jde o jedinečnou inovaci – CLIO dokáže 
jet uprostřed svého jízdního pruhu a řídit svou rychlost 
podle aktuálního provozu až do úplného zastavení. 
Tento asistent ulehčuje cestování na dálnici i v hustém 
městském provozu. Je však stále nutné mít ruce na 
volantu.



3.
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Optimální 
bezpečnost
CLIO je vybaveno nejmodernějšími technologiemi pro 
vaši optimální bezpečnost.

1. Systém automatického nouzového brzdění
Na CLIO se můžete spolehnout. Neustále sleduje silniční 
provoz a související rizika. Náhlé zabrzdění vozidla před 
vámi, přecházející chodec… systém vás upozorní na 
nebezpečí a může dokonce automaticky aktivovat 
nouzové brzdění.

2. Systém varování před opuštěním jízdního pruhu
Nejlepším bezpečnostním opatřením je prevence. Proto 
CLIO nabízí již v základní výbavě systém, který vás varuje, 
když neúmyslně opouštíte svůj jízdní pruh, a poskytuje 
aktivní asistenci, abyste v něm zůstali.

3. Systém rozpoznávání dopravních značek
CLIO vás na přístrojovém štítu informuje o rych lost ních 
omezeních pomocí kamery, která rozpoznává dopravní 
značení.

4. Systém sledování mrtvého úhlu
CLIO detekuje přítomnost vozidla v mrtvém úhlu nebo 
přijíždění vozidla do mrtvého úhlu a varuje vás světelným 
signálem ve vnějších zpětných zrcátkách.
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Šedá Platine**

Nabídka laků

Bílá Glacier*

Šedá Titanium** Černá Etoilé**



* Nemetalický lak.
** Metalický lak.
Fotografie nejsou smluvně závazné.

Oranžová Valencia**

Modrá Céladon**

Červená Flamme**

Modrá Iron**



Design exteriéru
•  Chromovaná maska chladiče
•  Chromované detaily na předních deflektorech a spodní části 

zadního nárazníku 
•  Kliky dveří a kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie 
•  Ocelové disky kol 16" Flexwheel, design okrasných krytů Amiticia

Design interiéru
•  Komfortní anatomicky tvarovaná přední sedadla
•  Chromované ozdobné prvky na volantu, okolo řadicí páky 

a ventilačních otvorů
•  Černý interiér s měkčeným středním pásem palubní desky
• Látkové čalounění 3D Mountain, černé / tmavě šedé

Bezpečnost
• 6 airbagů (přední, boční, hlavové)
• Isofix (i-Size), sedadlo spolujezdce a zadní boční sedadla
• Asistent rozjezdu do kopce (HSA)
• Automatické nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů
• Systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou 

korekcí jízdní dráhy
• Systém rozpoznávání dopravních značek
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Full LED světlomety LED Pure Vision
• Světelný senzor

Komfort
•  Manuální klimatizace 
•  Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
• Multimediální systém Easy Link, displej 7"
• Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka
• Elektricky ovládaná přední okna s impulzním ovládáním
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
• Přístrojový štít s analogovými přístroji a 4,2" barevným 

multifunkčním displejem
• Zadní opěradlo sklopné v poměru 2/3–1/3

Zen 
Zobrazené vozidlo má volitelnou výbavu.

Výbavy



Design exteriéru
•  Chromované lišty kolem bočních oken 
•  LED denní svícení se světelným podpisem ve tvaru písmene „C“ 
•  LED zadní světlomety s 3D efektem a světelným podpisem 
• Chromovaná koncovka výfuku
• Disky kol z lehkých slitin 16", design Philia

Design interiéru
•  Horní část palubní desky z měkčeného plastu
• Zvýšená konzola
•  Hlavice řadicí páky a ruční brzdy potažené kůží
•  Kombinace čalounění látka / umělá kůže Intens, 
černá / tmavě šedá s proužky

Bezpečnost
•  Full LED světlomety LED PURE VISION Performance

Komfort
•  Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, 

elektricky sklopná
•  Hands-free karta Renault
•  Automatická klimatizace jednozónová
•  Zadní parkovací senzory 
•  Dešťový senzor
•  Sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné
•  Přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem
• Systém Multi-sense se 3 nastaveními celého vozu

Intens (Zen+)
Zobrazené vozidlo má volitelnou výbavu.



Design exteriéru 
•  Specifický přední nárazník s lištou F1 v barvě šedá Gun Metal
•  Spodní mřížka chladiče se strukturou včelí plástve 
•  Chromované označení R.S. Line na blatnících a víku zavazadlového 

prostoru
•  Lišty na spodní hraně bočních dveří v barvě šedá Gun Metal
•  Zadní difuzor v barvě šedá Gun Metal 
•  Chromovaná oválná koncovka výfuku
•  Zatmavená zadní skla
• Disky kol z lehkých slitin 17", design Magny Cours, černé 

s diamantovým efektem
• Bezpečnost
• Přední LED mlhové světlomety

Design interiéru 
•  Sportovní sedadla vpředu s výrazným bočním vedením a logem 

Renault Sport 
•  Volant potažený kůží a perforovanou kůží s logem Renault Sport, 

šedým a červeným prošíváním 
•  Hlavice řadicí páky a ruční brzdy potažené kůží s šedým 

a červeným prošíváním 
• Sportovní pedály
•  Černé bezpečnostní pásy s červeným lemováním 
•  Černý interiér se středním pásem s texturou karbonu
•  Výplně dveří vpředu a vzadu z měkkých materiálů s texturou 

karbonu

•  Loketní opěrky předních a zadních dveří v černé barvě s šedým 
a červeným prošíváním 

•  Červená linka na výdeších klimatizace
•  Tmavé čalounění stropu
•  Kombinace čalounění látka / umělá kůže R.S. Line, černá / červená

Komfort 
• Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 7"

R.S. Line (Intens+)
Zobrazené vozidlo má volitelnou výbavu.

Výbavy



Personalizace exteriéru 

Pack Look – oranžová

Oranžová lišta mřížky chladiče

Chromovaná lišta mřížky chladiče

Pack Look – 
lesklá černá / chrom



Oranžová lišta ve spodní části dveří Oranžová lišta ve spodní části zadního nárazníkuOranžové kryty středů kol

Chromovaná lišta ve spodní části dveří Chromovaná lišta ve spodní části zadního nárazníkuLesklé černé kryty středů kol

Personalizace exteriéru 



Pack Touch - červená

Pack Ambiance - světle šedá

Pack Touch - oranžová

Personalizace interiéru



Disky kol

16" ocelové disky kol Flexwheel, 
design okrasných krytů Amicitia

17" disky kol z lehkých slitin, design Viva Stella, 
šedé s diamantovým efektem

16" disky kol z lehkých slitin, design Philia, 
černé s diamantovým efektem

17" disky kol z lehkých slitin, design Magny Cours, 
černé s diamantovým efektem

16" disky kol z lehkých slitin, design Philia



Čalounění

Látkové čalounění Life, černé / tmavě šedé Látkové čalounění 3D Mountain, černé / tmavě šedé
Kombinace čalounění látka / umělá kůže Intens, 
černá / tmavě šedá s proužky

Kombinace čalounění látka / umělá kůže R.S. Line, 
černá / červená

Kožené čalounění R.S. Line, černé s červeným 
kontrastním prošíváním



Rozměry (mm)

Objemy (l)

* Se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU Litry
Objem zavazadlového prostoru (zážehový/vznětový motor) 391/366
Objem zavazadlového prostoru se sklopeným zadním 
opěradlem 1 069



Kvalita

„Stálým zdrojem naší motivace je hledání nejvyšší kvality, od fáze designu v našich studiích přes výrobu až po distribuci 

prostřednictvím naší sítě.“

Laurens van den Acker – Senior Vice President Renault Corporate Design

Renault CLIO, bohatá historie plná emocí
Generace za generací pracovali pro Renault mistři svého řemesla, zdokonalovali design a vyráběli atraktivnější a výkonnější modely vybavené inovativními a důmyslnými řešeními. 
Tyto vozy byly vždy originální a odpovídaly duchu své doby. CLIO je toho nejkrásnějším příkladem.
S novou generací modelu CLIO značka Renault znovu důrazně a nadšeně potvrzuje své odborné dovednosti a inovativního ducha, uznávané všemi automobilovými profesionály 
v celé její historii. CLIO je nejprodávanějším francouzským vozem všech dob, dvakrát byl zvolen jako Evropské auto roku s potvrzením od milionů řidičů, kteří nám již od 90. let 
minulého století znovu a znovu dávají svou důvěru. Během 30 let se CLIO stává stále úspěšnějším!

Renault CLIO, řízená revoluce
Ikonický model symbolizující know-how značky, vůz CLIO, byl vždy průkopníkem: jako první ve své kategorii 
nabízel barevnou navigaci (2001), hands-free kartu a systém Carminat TomTom (2005) nebo dotykovou 
obrazovku s online připojením (2012).
CLIO je tomuto know-how věrné i dnes. Nabízí inovace prostřednictvím nejnovějších technologií v oblasti 
konektivity a asistenčních systémů řidiče z vyšších kategorií vozidel:
• Renault EASY CONNECT: nová generace připojeného systému.
Využijte komplexní nabídku inovativních řešení vyvinutých společně s našimi partnery TomTom a Google 
a usnadněte si život. Navigace je vybavena online připojením pro vyhledávání adres, výpočet zpoždění 
a informace o cenách paliva. Díky službě Auto-Update je systém EASY LINK vašeho vozu a jeho mapy 
vždy aktuální.
• Renault EASY DRIVE: snadnější a bezpečnější jízda.
CLIO poskytuje úroveň asistenčních systémů, která nemá ve své kategorii konkurenci. Kamerový systém 
360°, výsledek technologické spolupráce Aliance Renault Nissan, vám pomůže chránit své vozidlo při 
manévrování ve městě. Další inovace, EASY PILOT: asistent pro jízdu po dálnici a v koloně vám nabízí 
pomoc při jízdě, která je tak klidnější a bezpečnější. Tyto technologie byly podrobeny více než 500 000 km 
testování a ladění.

Renault CLIO, design ve službách kvality 
CLIO je výsledkem práce talentovaných konstruktérů a designérů značky Renault. Designéři této nové 
generace usilovali o posílení výkonu a spolehlivosti vozidla a zvýšení jeho odolnosti vůči vlivům počasí 
a počtu ujetých kilometrů. Ještě než se model CLIO dostal do prodeje, najel více než 1,5 milionu kilometrů 
v každém počasí a na všech typech cest.
CLIO nabízí moderní a atraktivní styl exteriéru a interiéru se zvláštním důrazem na kvalitu provedení. 
V exteriéru byly značně zmenšeny spáry mezi díly karoserie a sváry jsou přesnější a pevnější díky používání 
laserových technologií v továrně. Velká pozornost byla věnována kvalitě materiálů používaných v interiéru 
s větším využitím měkčených materiálů s vyšší odolností na palubní desce, dveřích nebo tkanině sedadel.
Významných změn doznaly také obrazovky. Jsou inspirovány chytrými telefony a poskytují vysoký kontrast 
a jas pro optimální čitelnost za všech podmínek.



Příslušenství

1.



1. Střešní box. Rozšiřte si své přepravní možnosti s naším 
střešním boxem, který díky novému designu dokonale 
ladí s vaším vozem. 

2. Shark anténa. Dodejte svému vozu CLIO špetku 
sportovní elegance s touto anténou, která do konale 
ladí s tvarem karoserie.

3. Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex. S pro-
tisklu zovou a vodotěsnou úpravou – je nezbytná 
pro ochra nu zavazadlového prostoru vašeho vozidla 
a přepravu neskladných a znečištěných předmětů!

4. Ochranná fólie. Ochraňte lak svého vozu před drobnými 
nárazy nebo škrábanci.

5. Přední loketní opěrka. Zvyšuje váš komfort při jízdě 
a slouží také jako další úložný prostor.

2.

4.

3.

5.



Objevte Renault CLIO 
na www.renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl vypracován na základě nulté série nebo prototypu. 
V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si společnost Renault vyhrazuje právo kdykoli modifi kovat specifi kace i popisovaná a představovaná vozidla a příslušenství. O těchto 
Tyto úpravy Renault svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici ( jako 
sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se prosím se svým místním koncesionářem, aby vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafi ckých 
důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Reprodukování této publikace 
nebo její části, a to v jakémkoli formátu a jakýmikoli prostředky, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno. 
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Renault doporučuje


