
Renault CLIO 
Renault CLIO Sport Tourer









Du kan ikke undgå at falde for din Renault Clio's uimodståelige charme. 
Den skiller sig ud ved sine sensuelle kurver. Den nye kølergrill og 
lyssignatur understreger frontens sporty design, der udstråler endnu 
mere dynamik end nogensinde før. Ingen andre i denne kategori har 
så meget personlighed. Med Clio bliver dagligdagen mere intens. 

Endnu mere  
uimodståelig





Intrigant og forførende viser Renault Clio et moderne 
og anderledes design. Den nye lyssignatur, der er 
integreret i LED Pure Vision-lygterne*, genkendes 
ved første blik. Set fra siden forstærker de nye fælge 
silhuettens dynamiske look. På Clio har hver eneste 
detalje betydning.

Daglig 
fascination 

* Standard- eller ekstraudstyr afhængig af version.



I Sport Tourer-versionen har Renault Clio en funktionel 
kabine, der letter din dagligdag. Øget bagagerumsvolumen 
og læsselængde, funktionel flad vognbund, passagersæde, 
der kan foldes sammen til et bord*, forsænket læssekant  
ved bagagerum. Alt er gennemtænkt, så man ikke længere  
skal vælge mellem plads, komfort eller ergonomi. Med Renault 
Clio Sport Tourer får du det hele.

Clio Sport Tourer
Den har det hele!

* Afhængig af version.









Raffineret indtræk, læderbetrukket rat* og omhyggelig 
finish præger atmosfæren i den nye kabine. Nyd turen 
i omgivelser, der minutiøst dyrker forførelsens kunst. 

Sans for detaljen 

* Afhængig af version.







I GT Line-versionen mangedobler Renault Clio dynamikken i 
designet. Den fremstår med et ikonisk og stilfuldt sporty look: 
letmetalfælge "Serdar", GT-specifikke kofangere, detaljer i grå "Dark 
Metal", diffusorer bag, forkromet udstødningsrør, GT Line-signatur. 
En total fornyelse af stilen. Indvendigt udstråler kabinen dynamik, 
lækkert design, og Renault Sport: harmoni i blåt, pedalkonsol af 
aluminium, særlige GT-sæder og sportsrat, Clio GT Line er på på 
én gang elegant og sporty. 

Clio GT Line. 
Elegant og sporty





Clio er ikke blot forførende. Med fortrin som teknologi og kabinekomfort forvandles dine køreture til rejser 
for sanserne. Udforsk R-LINK-systemets såvel innovative som intuitive online-faciliteter, og få samtidig 
en overvældende musikalsk oplevelse signeret Bose®*. Udnyt førerassistenter som håndfri parkering*, 
der giver ro i sjælen, og få et udvalg af både nøjsomme og højtydende motortyper.

Renault Clio afslører  
sine fortrin 

* Ekstraudstyr.



Renault Clio tilbyder dig 3 komplette 
multimediasystemer*, der er tilpasset  
dine behov. 

Med R-LINK-systemet og den 7" touchscreen 
er du altid online. Udforsk uden problemer 
de mange funktionaliteter: TomTom LIVE®-
navigation, indstilling af førerassistenter, 
adgang til foretrukne spillelister, opkald til 
en kontakt i din adressebog eller download 
af apps fra R-LINK Store. 

Media Nav-systemet er et funktionelt og 
intuitivt alternativ. Bilens touchscreen 

giver dig direkte adgang til nyttige og 
praktiske funktioner: navigation, radio, 
musik via audio-streaming og håndfri  
telefoni takket være Bluetooth®-teknologien. 

Endelig kan du med R&Go-systemet  
få adgang til multimediafunktioner via 
skærmen til din smartphone. Slut din 
smartphone til bilradioen, og få adgang til 
R&Go-funktionerne: 4 forskellige funktioner, 
der kan tilpasses individuelt, giver dig 
mulighed for at følge en rute, kontrollere 
din kørestil, styre radioen eller tale i telefon 
i fuld sikkerhed. 

Rejs praktisk  
og online

* Afhængig af version.







Forbered dig på den intense musikoplevelse, du får med Bose®-lyden. 
Med det eksklusive system med 6 højtalere og et baskabinet fordelt i hele 
kabinen nøjes musikken ikke med at følge dig på vejen - den tager dig med 
til en livekoncert. Denne lydoplevelse bestående af klare diskanter og dybe 
baslyde vækker dine sanser. 

Bose® Sound System*, 
den rene lydoplevelse 

* Ekstraudstyr.



Renaults innovationer gør dine køreture stadigt mere behagelige. De teknologiske førerassistenter, som tilbydes i Renault Clio, gør det lettere at manøvrere 
bilen. Du får øget sikkerhed og kørselskomfort. 

Aldrig har det været så let at manøvrere! 

Easy Park Assist (håndfri parkering)
Det har aldrig været så nemt at parkere som med den håndfri parkering. Systemet defi nerer 
den retning, der skal følges i forhold til den disponible plads og valg af parkeringstype 
(parallel, diagonal eller vinkelret parkering). Lad systemet overtage ratt et, så det bliver 
nemt at parkere.
* Kun tilgængelig på GT-Line.

Parkeringssensorer foran/bag/på siderne 
Den håndfri parkeringsfunktion er udstyret med 12 sensorer, der er placeret foran, 
bagpå og på siden af bilen. Disse sensorer gør det muligt at registrere en parkeringsplads, 
hvis dimensionerne passer til din bil. 



Bakkamera
Bag ratt et i Renault Clio overfører bakkameraet et bredt billede af området bag bilen til 
multifunktionskameraet, så snart du sætt er bilen i bakgear. Med skabeloner på skærmen 
får du vejledning, så manøvreringen bliver enklere og sikrere.

Hill Start Assist 
Når du skal sætt e i gang på en bakke, fastholdes bremsetrykket automatisk i to sekunder, 
så du får tid til at sætt e bilen i gear og komme i afsted ro og mag.

Standard- eller ekstraudstyr afhængig af version.
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Chromo zone

ML: Mat lak   MEL: Metallak



STANDARDUDSTYR

SIKKERHED
 Airbags foran og i siderne (hoved / bryst), 
fører og passager

 Blokeringsfri bremser (ABS) med 
elektronisk bremsekraftfordeler (EBV) og 
nødbremseassistance (BAS)

 Dæktryksmåler
 Elektronisk transponderstyret 
startspærre

 Elektronisk stabilitetsprogram (ESC) 
med understyringskontrol (UCL) og 
antispin(ASR)

 Fjernbetjent centrallås
 Højdeinstillelige sikkerhedsseler for
 ISOFIX-beslag på bagsæde
 Nakkestøtte på alle siddepladser
 Selealarm på alle pladser
 Trepunktsseler på alle pladser

KØRSEL
 Hastighedsbegrænser / Cruise Control
 Hill Start Assist
 Højde- og dybdeindstilleligt rat
 Kørecomputer
 Servostyring, elektrisk progressiv

KOMFORT
 El-ruder for
 Højdeinstilleligt førersæde
 Renault nøglekort
 Varme i forsæder

UDVENDIGT
 15" stålfælge med "Lagoon" hjulkapsler
 Dækreparationskit
 Let tonede ruder bag

INDVENDIGT
 12V-stik foran
 Indtræk i stof "Fortunate" sort
 Interiør i mørkegråt
 Nedfældeligt bagsæde 1/3-2/3

UDSYN, BELYSNING
 Dobbelte forlygter
 El-sidespejle med varme
 LED-kørelys
 Vinduesviskere med intervalfunktion

AUDIO, MULTIMEDIA
 Radio R&Go 4x20W med DAB, Bluetooth®, 
USB, AUX-in, ratbetjening, telefonholder, 
R&Go smartphone app

 Renault Bass REFLEX

EKSTRAUDSTYR
 Reservehjul

LIFE

Kreativt værksted

15" stålfælge med 
"Lagoon" hjulkapsler

Indtræk i stof "Fortunate" sort



Kreativt værksted
ZEN

STANDARDUDSTYR (UDOVER LIFE)

KOMFORT
 Aircondition

UDVENDIGT
 16" flexfælge "Attractive"
 Indfarvede dørhåndtag og sidespejle
 Kromdetaljer på sidelister og kølergril

INDVENDIGT
 Indtræk i stof "Fortunate" sort/grå
 Instrumentbræt i "soft touch" med 
kromliste rundt om midterkonsollen

 Læderrat

UDSYN, BELYSNING
 Tågelygter med kromliste

AUDIO, MULTIMEDIA
 Multimediesystem Media Nav:  
7" touchscreen, radio 4x20W med 
digitalradio (DAB+), navigation, Bluetooth® 
audiostreaming og håndfri telefoni, USB, 
AUX-in, ratbetjening

EKSTRAUDSTYR
 Parkeringssensor bag
 16" alufælge "Pulsize", sølv
 16" alufælge "Pulsize", sort eller grå, 
blankpolerede

 Reservehjul
 Udvendig Stylingpakke: Sidelister, 
bagkofanger og lister under baglygter i 
blanksort samt kromliste på bagklap

 Easypakke: Nøglekort med håndfri 
funktion, el-ruder bag, singletouch-
funktion og anti-pinch i føreside

 Klimapakke: Automatisk klimaanlæg, 
regn- og lyssensor, automatisk el-klapbare 
sidespejle

16" flexfælge "Attractive"

16" alufælge "Pulsize", 
sort og blankpolerede 

Indtræk i stof "Fortunate" sort/grå

16" alufælge "Pulsize", 
sølv



Kreativt værksted
LIMITED

STANDARDUDSTYR  
(UDOVER ZEN)

KØRSEL
 Ecomode for reduceret brændstofforbrug
 Parkeringssensor bag

KOMFORT
 Automatisk el-klapbare sidespejle
 Automatisk klimaanlæg
 El-ruder bag
 El-ruder for m. singletouch-funktion og 
anti-pinch i førerside

 Renault nøglekort med håndfri funktion

UDVENDIGT
 16" alufælge "Bangka", sølv
 Ekstratonede ruder bag
 Frontliste, sidelister og bagklapsliste i 
krom, og med blanksorte detaljer

 Limited-dørlister og emblem
 Sidespejle i blanksort
 Rudelister i krom

INDVENDIGT
 Indtræk i stof "Limited" sort/grå
 Stylingpakke i grå "Limited"

UDSYN, BELYSNING
 Regn- og lyssensor

EKSTRAUDSTYR
 Parkeringssensorer for og bak, med 
bakkamera

 Reservehjul
 Fast glastag
 Full-LED lygter, tågelygter med kurvelys

16" alufælge "Bangka",  
sølv

Indtræk i stof "Limited" sort/grå



Kreativt værksted
GT Line

STANDARDUDSTYR 
(UDOVER LIMITED)

UDVENDIGT
 16" alufælge "Serdar" i mørkegrå
 Full-LED lygter
 GT Line-emblem
 Krom udstødningsrør
 Sidespejle og sidelister i grå "Dark Metal"
 Speciel bagkofanger i grå "Dark Metal"

INDVENDIGT
 GT Line-stylingpakke med blå detaljer 
 Indtræk i stof "GT Line" sort med blå 
detaljer

 Renault Sport-dørlister
 Sportsrat, pedaler og gearknop
 Sportssæder

INDVENDIGT
 GT Line-stylingpakke med blå detaljer 
 Indtræk i stof "GT Line" sort med blå 
detaljer

 Renault Sport-dørlister

 Sportsrat, pedaler og gearknop
 Sportssæder

Bemærk: Tågelygter, ekstratonede ruder bag og 
rudelister i krom er ikke standardudstyr på Clio GT Line.

AUDIO, MULTIMEDIA
 R-Sound Motorlydsemulator
 Multimediesystem R-LINK:   
7" touchscreen, radio 4x35W med 
digitalradio (DAB+) og "3D Sound 
by Arkamys", TomTom® navigation 
(Europakort) og TomTom LIVE-tjenester, 
Bluetooth® audiostreaming og håndfri 
telefoni, USB, AUX-in, dataforbindelse

EKSTRAUDSTYR
 Reservehjul
 Fast glastag
 Stylepakke: 17" alufælge "Serdar" i 
mørkegrå, ekstratonede ruder bag

 Parkeringspakke Plus: Parkeringssensorer 
for, sider og bak med bakkamera, Easy 
Park Assist-handsfreeparkering

 Bose® lydsystem, med subwoofer og  
6 højtalere*

 Komfortpakke GT Line: Højdeindstilleligt 
passagersæde (ikke Clio Sport Tourer), 
bakspejl med automatisk afblænding, 
makeup spejle med lys, LED-læselys

* Bose lydsystem påvirker den totale lastvolumen.  
Se nærmere på siden "Mål"

Indtræk i stof "GT Line" sort med blå detaljer 16" alufælge "Serdar"  
i mørkegrå



Ekstraudstyr

Nøglekort med håndfri funktion Fast glastag Bakkamera

Clio Sport Tourer - En bil, tusind muligheder



2.

1.

3. 4.

Udvendigt

Tilbehør

1. Stickere til et personligt præg på 
16“ Pulsize-fælge. Giv dine fælge 
et helt anderledes look med disse 
stickere. De klæbes nemt og enkelt på 
fælgen, så du selv bestemmer designet. 
Kan fås til 16“ Pulsize-fælge. Findes  
i flere udgaver: flammerød, flagmønster, 
skyggeeffekt. 2. Hajantenne. Giv din bil 
et elegant og sporty præg med denne 
hajantenne, der er flot integreret i den 
nye Clio-serie. 3. Oplyste dørtrin. 
Beskytter med stil den nederste dørkant 
på din Renault Clio. 4. Kappe til håndfrit 
Renault-kort Giv dit håndfri kort et unikt 
look og gennemfør oplevelsen med den.



2.

1.

4.3. 5.

Fritid

Tilbehør

1. Skiholder på tagbøjler. Den er meget 
nem at bruge og giver dig mulighed for at 
transportere alle typer ski eller surfbræt 
på taget af din Renault. Findes til 4 eller 
6 par ski. 2. Aftageligt anhængertræk 
Gør det muligt i fuld sikkerhed at trække 
en anhænger, en båd, en campingvogn 
og transportere materiel, cykelholder, 
osv. Anhængertrækket garanterer en 
perfekt kompatibilitet med din Clio,  
så du undgår enhver risiko for at 
deformere karrosseriet. Det afmonteres 
hurtigt uden brug af værktøj og kan 
ikke ses, når kuglen er taget af.  
3. Coach-cykelholder på anhængertræk. 
Uanset om du er alene, eller du har 
passagerer med i bilen, kan du tage 
dine cykler med overalt, hurtigt nemt 
og sikkert! Den fastgøres hurtigt på 
anhængertrækket uden tilpasning og 
er den mest praktiske transportløsning til 
op til 4 cykler. Da den kan vippes og foldes, 
er der altid adgang til bagagerummet, 
selv med cykler på. 4. Tagbøjler. Giver 
mulighed for at påsætte en cykelholder, 
en skiholder eller en tagboks og dermed 
øge transportkapaciteten for din Clio. 
De opfylder de strenge krav, Renault 
har for sikkerhed og styrke. Sælges 
parvis med tyverisikring. 5. Tagboks. 
Det aerodynamiske og smukke design 
tilpasser sig perfekt linjerne på din Clio 
og øger samtidig nemt og hurtigt dens  
og øger samtidig nemt og hurtigt bilens 
bagagekapacitet.



2. 4.

1.

3.

Indvendigt

Tilbehør

1. Bagagerumsunderlag EasyFlex. En uundværlig 
beskyttelse af dit bagagerum, som er nem at 
folde sammen og folde ud og perfekt tilpasser sig 
bagsædernes position, så hele bagagerumsarealet 
dækkes. 2. Tekstilmåtte Premium. De vendbare 
måtter yder en total beskyttelse af gulvet i kabinen. 
De er nemme at vedligeholde og fastgøres blot 
med to sikkerhedsclips, der er beregnet til formålet.  
3. Armlæn på førersæde Forbedrer din komfort 
under kørslen og giver dig ekstra opbevaringsplads. 
I det praktiske armlæn kan du anbringe dine personlige 
småting. 4. Aftagelig magnetholder til smartphone 
på luftdyse. Få fuldt udbytte af din smartphone 
uden sikkerhedsproblemer under kørslen. Den lille 
og diskrete holder integreres i din bils design. Med 
magnetsystemet fastgøres din smartphone i et 
snuptag på luftdyserne i din bil. Den er aftagelig og 
kan derfor nemt flyttes fra den ene bil til den anden. 



Tekniske data
1.2 16V 75 Energy TCe 90 ECO2

Energy TCe 90 
(Sport Tourer)

Energy TCe 90 
(GT Line)

Energy TCe 120 
(GT Line) Energy dCi 90 ECO2

Brændstof Benzin eller E10 Benzin eller E10 Benzin eller E10 Benzin eller E10 Benzin eller E10 Diesel
Miljønorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

MOTOR
Motorkod D4F 740 H4Bt 408 H4Bt 408 H4Bt 408 H5Ft 408 K9K 628
Slagvolumen (cm³) 1 149 898 898 898 1 197 1 461
Antal cylindre / ventiler 4 / 16 3 / 12 3 / 12 3 / 12 4 / 16 4 / 8
Maks. ydelse (kW / hk) 54 / 75 66 / 90 66 / 90 66 / 90 87 / 120 66 / 90
(maks. ydelse med Overboost* (kW / hk)) - (70 / 95) (70 / 95) (70 / 95) - -
- ved omdrejninger (omdr./min.) 5 500 5 000 5 000 5 000 5 000 4 000
Maks. omdrejningstal (Nm) 107 140 140 140 190 220
(maks. omdrejningstal med Overboost* (Nm)) - (150) (150) (150) - -
- ved omdrejninger (omdr./min.) 4 250 2 500 2 500 2 500 2 000 1 750

Indsprøjtningssystem Atmofærisk / sekventiell 
multipoint-indsprøjtning

Turbo / sekventiel 
multipoint-indsprøjtning

Turbo / sekventiel 
multipoint-indsprøjtning

Turbo / sekventiel 
multipoint-indsprøjtning

Turbo / sekventiel direkte 
indsprøjtning

Turbo / common rail  
direkte insprøjtning

Partikelfilter – – – – – Ja
Stop & Start, og energigenvinding ved opbremsning – Ja Ja Ja Ja Ja

GEARKASSE
Gearkassekod JH3 JH3 JH3 JH3 TL4 JR5
Gearkassetype Manuel - 5 gear Manuel - 5 gear Manuel - 5 gear Manuel - 5 gear Manuel - 6 gear Manuel - 5 gear

STYRETØJ
Styretøj Standard elektrisk med variabel assistance
Vendediameter mellem fortove / mellem væggene (m) 10,6 / 11,0
Antal ratdrejninger (fra yderst til højre til yderst til venstre) 2.71

HJUL OG DÆK
15": 185/65 R15 88T Ja Ja Ja Ja Ja Ja
16": 195/55 R16 87H Ja Ja Ja Ja Ja Ja
17": 205/45 R17 88V – Ja – Ja Ja –

BREMSESYSTEM
ABS og nødbremsassistans Ja
Bremser fra Ventilerede skiver - 258/22

Bremser bag Clio m. 15" eller 16" hjul: Tromler 8" 
Clio m. 17" hjul samt Clio Sport Tourer:  Ventilerede tromler 9"

YDELSE
Aerodynamik (SCx) 0.74 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Tophastighed (km/t) 167 170 182 182 182 181
0-100 km/t (sek) 14.5 13.1 12.2 12.2 9.0 12.0
400 m fra stillestående (sek) 19.5 18.6 18.5 18.5 16.2 18.3
1 000 m fra stillestående (sek) 36.1 34.4 33.6 33.6 30.5 33.6
Acceleration: 80 km/h - 120 km/h på fjerde / femte / sjette gear (sek) 15,4 / 24,8 / – 12,6 / 18,9 / – 11,2 / 17,4 / – 11,2 / 17,4 / – 8,2 / 10,5 / 13,0 11,0 / 16,1 / –

FORBRUG OG EMISSIONER
CO2 (g/km) 127 94 104 105 118 82
Bykørsel (km/l) 13,9 19.6 17,5 17,5 14,7 30.3
Landevejskørsel (km/l) 21,3 27.0 25.0 24,4 22,2 32.3
Kombineret kørsel (km/l) 17,9 23.8 21.7 21,3 18,9 31.3
Energiklasse B A+ A+ A+ A A++

BRÆNDSTOFTANK
Kapacitet (l) 45 40 45 45 45 45

VÆGT CLIO / CLIO SPORT TOURER (kg)
Køreklar vægt (uden ekstraudstyr) 1 134 / 1 141 1 157 / –  – / 1 163 1 157 / 1 163 1 165 / 1 243 1 165 / 1 257
Egenvægt 1 008 / 1 015 1 036 / –  – / 1 037 1 031 / 1 037 1 039 / 1 117 1 039 / 1 131
Totalvægt 1 564 / 1 607 1 621 / –  – / 1 639 1 621 / 1 639 1 659 / 1 668 1 695 / 1 702
Vogntogsvægt 2 464 / 2 507 2 521 / – – / 2 539 2 521 / 2 539 2 559 / 2 568 2 595 / 2 602
Maks. lasteevne** 556 / 592 585 / – – / 602 590 / 602 620 / 551 656 / 571
Maks. anhængervægt med bremser*** 1 200 / 1 200 1 200 / –  – / 1 200 1 200 / 1 200 1 200 / 1 200 1 200 / 1 200
Maks. anhængervægt uden bremser 565 / 570 575 / – – / 580 575 / 580 580 / 620 580 / 625
* Midlertidig ekstra ydelse og drejningsmoment.     ** Maks. lasteevne er baseret på egenvægt uden ekstraudstyr.     *** Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke 
må overskride den agnivne vogntogsvægt.Forbrug og emissioner, homologeret ifølge gældende bestemmelser (EU direktiv 99/100).

B



Standard- og ekstraudstyr
LIFE ZEN LIMITED GT Line

SIKKERHED
Blokeringsfri bremser (ABS) og nødbremseassistent
Hastighedsbegrænser og Cruise Control
Hill Start Assist
Elektronisk stabilitetssystem (ESC) med antispin (ASR)
Sikkerhedsseler til fører og forsædepassager, indstillelige i højden
3-punktsseler på alle pladser bag
Alarm for ikke spændt sikkerhedssele (SBR) på alle pladser
Nakkestøtter på alle pladser, indstillelige i højden
Frontairbag til fører og forsædepassager (kan frakobles)
Sideairbag hoved-brystkasse til fører og forsædepassager
2 bagsædepladser med ISOFIX-beslag
Dæktryksmåler (indirekte system)
Dækreparationssæt (uden donkraft)
Reservehjul + donkraft (erstatter dækreparationssæt) (1) ¤ ¤ ¤ ¤
Elektronisk startspærre
Fjernbetjent centrallås
Centrallåsning af døre under kørsel 

KØRSEL
Elektrisk servostyring med variabel effekt
Parkeringssensorer bag (4 sensorer) - ¤
Parkeringskamera bag (med gengivelse af information på 7" skærm) - - Δ Δ
Parkeringssensorer for (4 sensorer) - - Δ Δ
Easy Park Assist:  Parkeringssensorer sider, handsfreeparkering -  - - Δ
Kørecomputer (visning af øjeblikkeligt forbrug, hastighed og gennemsnitligt forbrug, benzinforbrug, kørselsrækkevidde på en tank, 
gennemsnitlig distance)
Ecomode for reduceret brændstofforbrug - -

KOMFORT
Aircondition (AC) med ventilation til bagsæderne - - -
Automatisk klimaanlæg (ECC) med kombineret pollen-/aktivkulfilter - Δ
Renault nøglekort - -
Renault nøglekort med håndfri funktion - Δ
Lyssensor til automatisk tænding af lygter - Δ
Vinduesvisker med fem indtillinger / Vinduesvisker bag tilkoblet bakgear
Regnsensor til automatisk aktivering og justering af vinduesviskerne - Δ
El-sidespejle med varme
Automatisk el-klapbare sidespejle - Δ
El-ruder foran
El-ruder foran med singletouch-funktion og anti-klemmesikring i førerside - Δ
El-ruder bag - Δ
Opvarmede forsæder
Automatisk afblændeligt bakspejl - - - Δ

AUDIO, MULTIMEDIA
Radio R&Go 4x20W med digitalradio (DAB+), Bluetooth®, USB, AUX-in, ratbetjening, telefonholder, R&Go smartphone app - - -
Multimediesystem Media Nav:  7" touchscreen, radio 4x20W med digitalradio (DAB+), navigation, Bluetooth® audiostreaming og 
håndfri telefoni, USB, AUX-in, ratbetjening - -

Multimediesystem R-LINK:  7" touchscreen, radio 4x35W med digitalradio (DAB+) og "3D Sound by Arkamys", TomTom® navigation 
(Europakort) og TomTom LIVE-tjenester, Bluetooth®, USB, AUX-in - - -

R-Sound motorlydsemulator - - -
Bose® lydsystem, med subwoofer og 7 højtalere (2) - - - ¤

INDVENDIGT
12V-stik foran
Solskærm foran med spejl, uden / med lys Δ
Håndtag i loftet v. passagersæde og de to yderste pladser bag
Højdeindstilleligt førersæde
Højdeindstilleligt passagersæde - - Δ Δ



LIFE ZEN LIMITED GT Line
Nedfældeligt passagersæde - hvis man skal transportere lange genstande (Clio Sport Tourer) - - -
Højde - og dybde indstilleligt rat
Splitbagsæde 1/3 - 2/3
Handskerum (volumen 8 L)
Udtageligt lille opbevaringsrum -
Fleksibel bagagerumsbund (Clio Sport Tourer) -
Fleksibel bagagerumsbund med plads til Bose® lydsystem + ekstra opbevaring - - - Δ
Bagagerumspakke:  Netadskillese, lastsikringsøjer (Clio Sport Tourer) - ¤ ¤ ¤

UDVENDIGT
LED Pure Vision:  Full-LED forlygter, med Renault lyssignatur - - ¤
Full-LED baglygter, med Renault lyssignatur (ikke Clio Sport Tourer) - - ¤
LED-kørelys
Tågelygter - -
LED-tågelygter med kurvelys - - ¤ -
Sidespejle, indfarvede / i grå "Dark Metal"
Tagrails, i sort / i kromfinish / i grå "Dark Metal" (forsvinder hvis man vælger soltag) (Clio Sport Tourer)
Sidelister i krom / i grå "Dark Metal"
Udvendig Styligpakke:  Dørbeskyttelse, bagkofanger og lister under baglygter i blanksort, kromliste på bagklap - ¤ -
Spoiler bag, indfarvede
Rudelister i krom - - -
Fast panoramatag i glas med manuel solafskærmning. - - ¤ ¤
El-bagrude
Let tonede ruder -
Mørktonede bag- og sideruder - - Δ
15" stålfælge med "Lagoon" hjulkapsler - - -
16" flexfælge "Attractive", sølv - - -
16" alufælge "Pulsize", sølv / sort eller grå, blankpolerede
16" alufælge "Bangka", sølv - - -
16" alufælge "Serdar", mørkegrå - - -
17" alufælge "Serdar", mørkegrå - - - Δ
Limited-emblem - - -
GT Line-emblem på bagklap - - -
Krom udstødningsrør - - -

INDVENDIGT
Interiør i mørk grå
Instrumentbræt i "soft touch" med kromliste rundt om midterkonsollen -
Stofindtræk "Fortunate" sort - - -
Stofindtræk "Fortunate" sort/grå - - -
Stofindtræk "Limited" sort/grå - - -
Stofindtræk "GT Line", sort m. blå detaljer - - -
Sportssæder - - -
Læderrat - -
Lædersportsrat "GT Line" - - -
GT Line-stylingpakke med blå detaljer - - -
Limited-dørlister - - -
Renault Sport-dørlister - - -
Sportspedaler i aluminium - - -

PAKKER
Easypakke:  Nøglekort med håndfri funktion, el-ruder bag, singletouch-funktion og anti-klemmesikring i føreside - ¤ - -
Klimapakke:  Automatisk klimaanlæg, regn- og lyssensor, automatisk el-klapbare sidespejle - ¤ - -
Parkeringspakke:  Parkeringssensorer for og bag, med bakkamera - - ¤ ¤
Parkeringspakke Plus:  Parkeringssensorer for, sider og bag med bakkamera, Easy Park Assist håndfri parkering - - - ¤
Stylepakke:  17" alufælge, ekstratonede ruder bag - - - ¤
Komfortpakke: Højdejusterbart passagersæde (ikke Clio Sport Tourer), automatisk afblændeligt bakspejl, LED-kabinebelsyning - - - ¤

Standardudstyr ¤ Ekstraudstyr        Δ  Del af en udstyrpakke        -  Ikke muligt
(1) Standard med Energy TCe 120 motoren
(2) Bose lydsystem påvirker den totale lastvolumen. Se nærmere på siden "Mål".
For en aktuel liste over Bluetooth-kompatible telefoner, spørg din fohandler.



Mål

BAGAGERUMSVOLUMEN (liter) Clio Clio Sport Tourer
Volumen VDA (ISO 3832 norm) 
(under bagagerumsafdækningen) 300 445

Volumen VDA med Bose lydsystem - af hvilken 
33 liter under bagagerumsgulv 210 393

MÅLTEGNING (mm)
A Akselafstand 2 589 2 589
B Total længde 4 062 4 267
C Overhæng foran 853 853
D Overhæng bagpå 621 825
E Sporvidde foran 1 506 1 506
F Sporvidde bagest 1 506 1 506
G Bredde, uden / med sidespejle 1 732 / 1 945 1 732 / 1 945
H Højde uden last 1 448 1 475
H1 Højde uden last med bagklappen åben 1 920 2 087

MÅLTEGNING (mm) Clio Clio Sport Tourer
J Lasthøjde til bagagerum 716 604
K Frihøjde med belastning 120 120
L Knæplads på 2. sæderække 140 140
M Albuebredde foran 1 363 1 363
M1Albuebredde bag 1 378 1 378
N Kantbredde foran 1 370 1 370
N1 Kantbredde bag 1 307 1 307
P Højde under tag (forsæder) 880 880
P1 Højde under tag (bagsæder) 847 862

Y Åbningsbredde bagagerum øverst / 
Bagagerummets maks. bredde 770 / 1 038 800 / 1 038

Y1 Åbningsbredde bagagerum nederst 905 994

MÅLTEGNING (mm) Clio Clio Sport Tourer
Y2 Indvendig bredde mellem hjulkasser 1 011 1 011
Z Åbningshøjde bagagerum 550 685

Z1 Maks. lastlængde (fra bagklappen til 
nedklappede bagsæder) 1 388 1 616

Z2 Maks. lastlængde bag sæderne 649 830

Z3 Højde under bagagerumsafdækningen, 
uden / med fleksibelt bagagerumsgulv 558 / – 575 / 396

Z4 Maks. Lastelængde m. nedfældet bagsæde 
og nedfældet passagersæde – 2 480

CLIO CLIO SPORT TOURER



Renault serviceydelser. Giver ro i sjælen.

En ny Renault belaster miljøet mindst muligt og er en 
sikker og komfortabel bil, hvor du og din familie kan 
tilbringe mange hyggelige timer de næste mange år. 
Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvad vi kan gøre for 
dig hen ad vejen, hvis du skulle have brug for vores 
ekspertise. Vores målsætning er, at du altid skal have 
en oplevelse af kvalitet – både når du kører, og når du 
har brug for vores assistance efter bilkøbet.

Garanti
Fra leveringsdato er Renault Mégane dækket  
af 2 års fabriksgaranti. Renault Mégane har desuden 
2 års Renault Assistance, 3 års lakgaranti og 12 års 
rustgaranti.

Renault Forsikring
Renault Forsikring er vores egen mærkeforsikring.  
Vi forsikrer kun Renault og koncentrerer os om  
at gøre dit ejerskab af en Renault så problemfrit som 
muligt. Et godt eksempel er, at vi som det eneste 
forsikringsselskab garanterer reparation med Renault 
Originaldele. Har du købt en af verdens sikreste  
biler, skal du ikke køre omkring med uoriginale 
reservedele, hvis noget skulle ske. Det ser vi som en 
selvfølge.

Renault Finance
Renault Finance finansieringsløsninger giver dig 
mulighed for finansiering af din nye Renault  
på fordelagtige vilkår, uanset om du er privat kunde 
eller virksomhed. Renault Finance kan i samarbejde 
med Santander Consumer Bank, Danmark tilbyde 
nogle af de mest attraktive finansieringsprodukter i 
markedet, uanset om du ønsker at eje eller du ønsker 
at lease din nye Renault. Se mere på www.renault.dk 
eller hør mere om dine muligheder her i forretningen 
(hos din nærmeste forhandler).

Renault Tilbehør
Du kan gøre din Renault mere personlig ved at vælge 
mellem vores mange praktiske, komfortable og 
sjove tilbehørsdele. Renaults tilbehørssortiment er 
specielt udviklet til at opfylde dine behov for komfort, 
sikkerhed og styling.

Renault og miljøet
Dit Renault værksted arbejder efter vores egne 
strenge miljøkrav, og vi bestræber os hele tiden på at 
belaste miljøet mindst muligt.
Renault Assistance er en serviceydelse, der er 
inkluderet i garantien, ydelsen tilbydes i 2 eller 3 års 
afhængig af bilmodel. Renault Assistance er til 
rådighed døgnet rundt, året rundt. Det eneste, du skal 
gøre, er at foretage et opkald til 80 88 93 53 (gratis) 
og du vil blive betjent af en medarbejder hos Renault 
Assistance. De fleste reparationer vil blive udført på 
stedet. Hvis din bil ikke kan repareres samme dag, 
eller hvis den nødvendige tid til reparationen i henhold 
til Renaults tidsskema overstiger 3 timer, vil Renault 
tilbyde en løsning alt efter omstændighederne (f.eks. 
erstatningsbil, vidererejse, overnatning).
For opkald i Danmark 80 88 93 53 (gratis) 
For opkald uden for Danmark +46 8-4111132

Renault Service
Når du følger producentens serviceintervaller, er det let 
at passe på din nye Renault. Og når du benytter dig af 
et autoriseret Renault værksted, som bruger originale 
Renault reservedele, får du både tryghed og garanti. 
Du ved, at din Renault mekaniker er uddannet i at 
servicere netop den bilmodel, du ejer. Alle reservedele, 
der monteres i bilen ved service eller reparation,  
er perfekt tilpasset, så de kan fungere optimalt.  
Det gælder både sliddele, olier og nye dæk. Alt er testet 
og godkendt, inden det anvendes på din bil.



Renaults 7 kundeløfter

 - Kundeløfte 1: Vi vil svare på din internetforespørgsel inden for 24 timer.

 - Kundeløfte 2: Vi tilbyder dig prøvekørsel af en bil fra den modelserie, du har valgt, enten med det samme  

eller inden for 2 dage. 

 - Kundeløfte 3: Vi holder dig løbende orienteret om status på din nybilsordre op til leveringen.

 - Kundeløfte 4: Vi returnerer din bil til aftalt tid og pris efter værkstedsbesøg. 

 - Kundeløfte 5: Du vil ikke blive faktureret for værkstedsarbejde, som ikke er aftalt med dig.

 - Kundeløfte 6: Vi tilbyder dig gratis vejhjælp indtil næste fabriksbestemte serviceeftersyn, når du får udført  

et Renault service hos os.

 - Kundeløfte 7: Vi tilbyder dig prissikring på mekanisk service- og reparationsarbejde. 

Få mere information på www.renault.dk, hos din Renault forhandler, eller Renaults kundeservice.







Ydelse og styring 
Baseret på nogle af de innovative teknologier, der bl.a. hentes direkte fra Renault’s ekspertise inden for motorsporten, præsterer 
Energy-motorerne til Ny Renault Clio en sand tour de force: Køreglæden optimeres, samtidig med at brændstofforbruget og CO2-
emissionerne reduceres – ikke mindst takket være Stop & Start-systemet. 

Energy TCe 90  
Køreglæde og lavt brændstofforbrug 

Benzinmotoren Energy TCe 90 med Stop & 
Start-system kombinerer køreglæde med et 
forbavsende lavt brændstofforbrug. Takket være 
moderne turboteknik yder motoren 90 hk og et 
drejningsmoment på 140 Nm fra en slagvolumen 
på kun 898 cm³. Overboost-teknikken giver 
desuden mulighed for et midlertidigt maksimalt 
drejningsmoment på 150 Nm ved 2.500 omdr./
min. Brændstofforbruget er lige så imponerende 
som motorydelsen: fra 23,8 km/l og 94 g/km CO2 
på Clio, og fra 21,7 km/l og 104 g/km CO2 på Clio 
Sport Tourer.

Energy dCi 90  
Komfort og nøjsomhed 

ENERGY dCi 90-motoren, der er stolt af sin ECO2-
signatur, kører hele 31,3 km/l* ved blandet kørsel 
og udleder blot på 82 g CO2/km*. Med denne motor 
opnår du en meget økonomisk kørsel - uden at 
glemme køreglæden: Det generøse drejningsmoment 
på 220  Nm er tilgængeligt allerede ved lave 
omdrejningstal for at sikre en komfortabel kørsel 
og livlige accelerationer under alle forhold.

Energy TCe 120 (GT Line) 
Livlighed og ydelse 

Nyd de livlige accelerationer og den gode 
reaktionsevne. Motorens 120 hk leverer et 
drejningsmoment på 205 Nm ved 2.000 omdr./min., 
så du får garanti for ekstra ydelse i alle situationer.  
I kombination med en 6-trins manuel gearkasse  
sørger teknologien med direkte benzinindsprøjtning 
og Stop & Start-systemet for et beskedent 
brændstofforbrug – fra 18,9 km/l*. Knastakselkæden 
kræver ikke programlagt vedligeholdelse. Det betyder 
glæde uden begrænsninger. 

* Forbrug ved blandet kørsel. Forbrug og emissioner godkendt i henhold til gældende regulativer.





Forførelsen fortsætter
Renault CLIO



Forlæng Renault Clio oplevelsen
på www.renault.dk 

Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i brochuren så nøjagtige og opdaterede som muligt. Renault forbeholder sig dog ret til, som et led i vores løbendeoptimeringer af modelprogrammet, at foretage ændringer på modellerne udenvarsel, 
herunder egenskaber, specifi kationer, udstyr og tilbehør. Brochuren kanvære uaktuel eller unøjagtig på nogle områder, da egenskaber, udstyr, specifi kationerog tilbehør kan være ændret eft er udgivelsesdato og derfor kan afvige fra beskrivelserne. Kontakt din 
Renault-forhandler før køb for at sikre, at egenskaber, udstyr, specifi kationer og tilbehør på det bestiltekøretøj svarer til dine forventninger. Ifølge lov om ophavsret er kopiering afhele eller dele af denne publikation ikke tilladt uden forudgående skrift ligtilladelse 
fra RENAULT.
Renault anbefaler

     Crédits photo : A. Bernier, S. Jahn, © Renault Marketing 3D-Commerce – Trykt i EU – B98K98DK0118 – Januari 2018
RENAULT DANMARK - en fi lial af RENAULT NORDIC AB. Industriparken 21 A, 1.sal, 2750 Ballerup, Danmark 
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