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med känslorna i fokus

Med sina svepande linjer, dynamiska profil och skulpterade sidor
kan man inte förneka att Clio har stil. Här kombineras moderna drag
med robusthet: C-formad ljussignatur, full LED-belysning, kromfinish,
dörrhandtag inbyggda i fönstren, en ny metallic-lack i färgen Orange
Valencia.
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1. skålade stolar fram

upplev kupén på ett
nytt sätt

1
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Clios kupé bjuder på material och finish av hög kvalitet. Den nya
högteknologiska förarplatsen och de skålade stolarna ger en
oöverträffad, unik körupplevelse. Multi-sense-systemet innebär
tre olika körlägen och åtta anpassningsbara ljusteman.

28/04/2022 18:10

1. energiflöden
2. digital instrumentpanel
med körinformation

helt klart hybrid
2022 har den nya självladdande E-Tech full hybrid-drivlinan optimal kraft
samtidigt som den är effektivare vad gäller bränsleförbrukning och
CO2-utsläpp. Denna utveckling gynnar både dig som förare och miljön.
Med sin nya fullhybridmotor erbjuder Clio E-Tech oöverträffad körglädje.
Här kombineras accelerationskraft, omedelbar respons och bränslebesparingar genom E-Tech full hybrid-tekniken (bensin + eldriven) med
mångsidigheten och komforten hos en Clio. I stadstrafik körs den
framhjulsdrivna bilen på el upp till 80 % av tiden, vilket sparar bränsle och
ger en tyst körupplevelse. På vägen ger dess 145 hästkrafter snabba
accelerationer och omedelbar respons, utan att begränsa vare sig
räckvidd eller laddning.
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1. Navigeringssystem med 3D-gränssnitt,
med Googles adressökning
2. gränssnitt med flera skärmar: navigering,
musik och telefon
3. huvudmeny för att komma till navigering,
radio, musik, telefon, appar etc

1

ett intuitivt gränssnitt

3

I kupén finns en vertikal högupplöst pekskärm på 9.3” på mittkonsolen.
I denna färddator får du tillgång till uppkopplade navigeringstjänster
(med Europakartor) och du kan hantera alla funktioner i din Clio, inklusive
förarassistanssystemet och multi-sense-tekniken. Tillsammans med
den digitala instrumentpanelen på 10.2” kan du njuta av ett stort
visningsområde.
2
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Google är ett varumärke som tillhör Google LLC

28/04/2022 18:11

1. My Renault-appen
2. trådlös laddare
3. spegling av smarttelefon kompatibel med
Android Auto™ och Apple CarPlay™

2

håll dig uppkopplad
Med appen My Renault för smarta telefoner kan du geolokalisera
din bil och hitta den. Väl i bilen ger easy link-systemet, som är
kompatibelt med Android Auto™ och Apple CarPlay™, tillgång till
allt multimediainnehåll på ett ögonblick. 4G-uppkopplingen ger
enkel åtkomst till system- och kartuppdateringar, liksom till Googles
adressökning. Sist men inte minst laddar du enkelt din telefon med
induktionsladdaren*.

1
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Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.
* tillval beroende på version

3
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15 förarassistanssystem

farthållare/fartbegränsare

igenkänning av vägskyltar/fortkörningsvarnare

backvarnare “rear cross trafic alert”

Kontrollera hastigheten när du kör med hjälp av knapparna på
ratten. Ställ in maxfarten enligt hastighetsbegränsningarna
och undvik att köra för fort.

Detta system påminner dig om hastighetsgränsen med en
indikering på instrumentpanelen och varnar om du kör för fort
tack vare en kamera längst upp på vindrutan.

Lämna parkeringsplatsen på ett säkrare sätt. Sensorerna på
bilen signalerar om det dyker upp ett fordon som du kanske inte
har sett.

aktiv panikbromsning med cyklistavkänning

aktiv panikbromsning med fotgängaravkänning

Detta system känner av cyklister framtill och på sidan av bilen
och stannar sedan bilen om det uppstår en farlig situation. Det
har aldrig varit så säkert att köra i stadstrafik, dag som natt.

Detta system känner av fotgängare framtill och på sidan
av bilen och stannar sedan bilen om det uppstår en farlig
situation. Det har aldrig varit så säkert att köra i stadstrafik,
dag som natt.

aktivt panikbromsningssystem med
fordonsavkänning

automatisk omställning mellan hel- och halvljus

dödavinkelvarnare

Detta system har en kamera högst upp på vindrutan.
Kameran analyserar trafikflödet utifrån dagsljus,
vägbelysning och trafiksituation.

Det här systemet är aktivt i hastigheter över 15 km/h och
använder en ljussignal för att göra dig uppmärksam på fordon
utanför ditt synfält.
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Renault CLIO har femton innovativa förarassistanssystem.
De väl beprövade funktionerna samverkar för att ge dig en
trygg och säker körupplevelse.

varning för säkerhetsavstånd

handsfree-parkering

filbytesvarnare

Radar framtill på bilen beräknar ett säkert avstånd till bilen
framför. Om det finns risk för en krock aktiverar systemet en
ljudvarning och en visuell varning.

Detta system underlättar parkeringen. Din bil både hittar en
parkeringsplats och styr in på den. Allt du behöver göra är att
trycka på gas och broms.

Detta system analyserar förarens beteende baserat på
rattrörelser och uppmanar sedan föraren att ta en paus
med hjälp av ett meddelande på instrumentpanelen och
ett ljudmeddelande.

360°-kamera

adaptiv farthållare

motorväg- och köassistans

aktiv-filhållningsassistans

Manövrera enkelt bilen tack vare de fyra kamerorna som visar
dig precis hur det ser ut runt bilen.

Detta system hjälper dig att hålla ett lagom avstånd till
framförvarande fordon. Det bromsar bilen om avståndet blir
för litet och gasar när kusten är klar.

Justera bilens beteende efter den omgivande trafiken.
Systemet är aktivt mellan 0 km/h och 170 km/h och justerar
bilens fart, håller ett säkert avstånd till bilen framför och
hjälper till att hålla dig i ditt körfält. När trafiken saktar ner
stannar bilen automatiskt och startar sedan igen, för lugn och
trygg körning.

Systemet är aktivt mellan 70 km/h och 160 km/h och korrigerar
ratten för att återföra bilen till körfältet om du kör över en
heldragen eller streckad linje utan att använda blinkers.

Detta system känner av fordon framtill och på sidan av bilen
och stannar sedan bilen om det uppstår en farlig situation. Det
har aldrig varit så säkert att köra i stadstrafik, dag som natt.
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färger och lack

vit Glacier (SL)

grå Platine (ML)

orange Valencia (ML)

blå Iron (ML)

SL = Solid klarlack
ML: Metall lack.
fotona visar endast exempel och är inte juridiskt bindande.

svart Étoilé (ML)
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grå Titanium (ML)

röd Flamme (ML)
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klädsel

fälgar och däck

15” Kala navkapslar i två toner –
Equilibre

Equilibre-klädsel i svart och
antracitgrått

16” diamantslipade Philialättmetallfälgar – Techno
(och finns på Equilibre)

Techno svart läder*

17” Viva Stella-lättmetallfälgar –
Techno

* alla lädersäten i detta dokument är tillverkade av äkta läder i kombination med belagd textil.
Kontakta din säljare för att få mer information om vilka material som används.
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tillbehör

1. Cykelhållare. Ta med dig
cyklarna på weekendresan
med den kompakta och enkla
infällbara dragkroken och vikbara
cykelhållaren.

1

30-31_Carlab_B_Clio_5_BJA_Ph1_EN_V1.indd 30-31

2. Infällbar dragkrok-paket –
halvelektrisk 13 stift.
Med Renaults halvelektriska
dragkrokssystem kopplar du
enkelt till släp och annat. Fäll ut
den blixtsnabbt med ett reglage i
bagageutrymmet. När det är infällt
syns det inte, och påverkar alltså
inte din bils utseende.

3. Modulärt skydd för
bagageutrymmet.
Detta halkskyddande och
vattentäta system skyddar bilens
bagageutrymme och underlättar
transport av skrymmande eller
smutsig last.

4. Underredesbelysning.
Nu slipper du leta efter bilen på
dåligt belysta parkeringsplatser!
När du närmar dig bilen, eller
trycker på fjärrkontrollen, tänds
belysningen på Clio automatiskt.

2

3

4

5

5. Armstöd. Den här funktionen
förbättrar din körkomfort och ger
extra förvaringsutrymme.
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mått och volym

Renault skötsel och service

991

Vi finns alltid där för dig, för att göra livet enklare
och spara underhållstid för din Renault: offerter och
bokningar online, paket, underhållsavtal, försäkring
och assistans, personligt anpassat MY Renaultprogram... dra nytta av våra enkla, snabba lösningar
som är skräddarsydda efter dina behov.

1 979

942

1 440
165

830

2 583

637

4 050

1 798*

dina första steg
All information du behöver finns:
– på våra webbplatser: produkt-/
serviceerbjudanden/finansiering, bokning av
provkörningar etc.
– i vårt återförsäljarnätverk: träffa våra säljteam och
team av servicetekniker.
Renault skötsel och service, hundraprocentig
trygghet
Förbered dig på det oväntade med våra utökade
garantier, Renaults assistans- och försäkringspaket
för att du ska känna dig helt lugn.

1 372

1 370

My Renault – en partner i vardagen
Njut av fördelarna med ett personligt anpassat
webbkonto, framförallt för råd, erbjudanden, exklusiva
fördelar, påminnelser om underhållsprogram, dina
kommande bokade tider etc.

1 464
1 988

Renault care service – underhåll utan bekymmer
Våra paketpriser på Renault care service-underhåll
ger dig samma fördelar som ett skräddarsytt
all-inclusive-paket.
tillbehör, din egen Renault
Vårt utbud av tillbehör innehåller allt du behöver för
att göra din bil ännu mer attraktiv, praktisk, bekväm
och anpassad efter just dina behov.

bensin
Bagagerumsvolym – VDA-standard (liter)
Bagagerumsvolym
Maximal bagagerumsvolym (vikbart säte fällt)

E-Tech

391

301
1.069

mått i (mm). * vikta ytterbackspeglar
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clio-ikonen

30 år av framgång
Med rekordmånga modeller sålda på 30 år förtjänar Clio verkligen att kallas för
en framgångssaga. När den lanserades i juni 1990 hade Renaults nya stadsbil
den svåra uppgiften att ersätta SuperCinq, efterföljaren till legendariska Renault
5. Clio – som fått sitt namn från den grekiska musan Kleio (”berömd”) – var den
första bil som inte namngavs enligt den numeriska traditionen. Den nya sedanen
fann sig snabbt till rätta och röstades fram som Årets bil ett år senare, 1991.
Clio skiljde sig rejält från sina föregångare och erbjöd funktioner som var helt
nya för en bil i den här kategorin, till exempel ABS, klimatkontroll, servostyrning,
automatlåda, uppvärmda backspeglar och ett larm – allt inom den
välbalanserade ramen. Med ungefär samma längd som föregångaren
(3,70 m kontra 3,65 m) var den också först i sitt segment att erbjuda åtta
krockkuddar och att få fem stjärnor i krocktester. Först såldes den i en
femdörrarsvariant,
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Snart blev den tillgänglig i en tredörrarsversion, innan de många olika
begränsade upplagorna kom (Chipie, NRJ, Aïda, Fidji, BeBop etc.).
Clio fanns även i en exklusiv version (Baccara) och en sportig version, med
16S och den läckra Clio Williams, som släpptes för att fira framgångarna hos
Williams F1-teamet som körde med Renaultmotorer. 2,0-litersmotorn med
147 hk som den var utrustad med gav maxfarten 215 km/h, ännu ett rekord då
ingen annan ”liten” bil hade haft en lika kraftfull motor tidigare!

→ Årets bil i Europa 1991
→ när den såldes från 1991 till
1997 var Clio I den bäst säljande
bilen i Frankrike

Genom åren uppgraderas Clio två gånger, 1994 (Clio I Fas 2) och 1996 (Clio I
Fas 3). Clio II-generationen lanserades 1998, följt av Clio III 2005, Clio IV 2012
och slutligen Clio V 2019. Modellerna utvecklades och växte men andan förblev
densamma, till fansens stora glädje ... Som en av sloganerna sa så fortsätter
den att «give life a run for its money»!
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beställ din Renault Clio på www.renault.se
Alla försiktighetsåtgärder vidtogs för att säkerställa att detta dokument var korrekt och uppdaterat vid tiden för publiceringen. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering.
I enlighet med företagets kontinuerliga produktutveckling förbehåller RENAULT sig rätten att när som helst ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. Renaults återförsäljare får
meddelande om alla sådana ändringar så snart som möjligt. Beroende på försäljningsland kan versionerna variera, och viss utrustning kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din närmaste
återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i den här broschyren avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén. Med ensamrätt. Det
är förbjudet att helt eller delvis, oavsett metod och format, mångfaldiga hela eller delar av den här publikationen utan att först ha inhämtat skriftligt godkännande från Renault.
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