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Renault odporúča





Clio R.S. je dynamické vozidlo vybavené pokročilými 
technológiami, ktoré vám zaručia každodennú dávku 
športových emócií. Jeho štýlu dominujú prvky typické 
pre pretekárske vozidlá. Tak výrazný charakter nie 
je možné minúť bez povšimnutia – jednoducho vás 
ohromí.

Prebuďte v sebe 
súťaživosť



Clio R.S. stavia na emócie v športovom štýle. Aerodynamický 
spojler F1® v prednom nárazníku, spojler vzadu, zadný 
difúzor, dvojitá koncovka výfuku. Široký rozostup denných 
svetiel LED, rozšírené bočné prahy a špeciálne 17" alebo 
18" disky kolies. Toto vozidlo ponúka dokonalé prepojenie 
aerodynamiky a vášne.

Prvky zdôrazňujúce 
športový charakter



Clio R.S. láka športovým dizajnom spracovaným do 
najjemnejších detailov s prvkami v odtieni červenej a je 
navrhnutý na intenzívne zážitky z jazdy. Vďaka pádlam 
radenia pod volantom pocítite pod svojimi prstami 
svet automobilových pretekov. Jedinečné a inovatívne 
riešenia vozidla Renault Clio R.S. dávajú slovu výkon 
úplne nový význam a sú zárukou každodenného 
potešenia z riadenia.

Jedinečný zážitok 
z jazdy



Láska k automobilovému športu sa odráža v dizajne aj 
vybavení tohto vozidla: špecifická prístrojová doska, športové 
sedadlá s logom R.S. a hliníkové pedále. Jedinečný štýl 
interiéru zodpovedá všetkým požiadavkám kladeným na 
športové vozidlá.

Zosobnenie vášne 
pre šport
v každom detaile





Renault CLIO R.S. TROPHY
Buďte výnimoční
Logo Trophy na aerodynamickom spojleri F1® a na prahových 
lištách a jedinečné poradové číslo daného vozidla symbolizujú 
členstvo v elitnom klube vysokovýkonných automobilov. 
Motor Clio R.S. Trophy je postavený na základe skúseností 
a know-how divízie Renault Sport: jeho výkon je 162 kW/220 k 
a krútiaci moment dosahuje hodnotu 280 Nm. Clio R.S. je po 
všetkých stránkach výkonné vozidlo so zníženým a spevneným 
podvozkom. Ak sa rozhodnete pre Clio R.S. Trophy, sadnete si 
za volant kultového športového vozidla, ktoré vám zaručene 
zdvihne hladinu adrenalínu. 



Chcete sa odlišovať? Clio R.S. Trophy má 18-palcové disky kolies z ľahkých 
zliatin čiernej farby s diamantovým výbrusom, ktoré zdôrazňujú jeho jedinečný 
športový vzhľad.

Nápis Trophy umiestnený na prednom aerodynamickom spojleri F1®, na ozdobných 
lištách dverí a na číslovaných prahoch zdôrazňuje pretekárskeho ducha tohto 
modelu. 

Logo Trophy znamená, že toto vozidlo je vybavené príslušenstvom typickým 
pre pretekárske automobily, ako napríklad športové kožené* sedadlá Clio R.S. 
Trophy s integrovanými opierkami hlavy.

Športový štýl dodáva vozidlu aj volant potiahnutý perforovanou kožou*. Kabína 
vozidla Renault Clio R.S. Trophy ponúka štýl zodpovedajúci jeho vysokým výkonom.

* Pravá koža.

Pretekárske vozidlo v každom ohľade Športový v každom detaile



Výkon Clio R.S. úplne mení pohľad na športovú jazdu. Získajte prevahu vďaka 
jeho motoru a technológiám určeným na dynamickú jazdu, ako napríklad 
systém R.S. Drive, ktorý umožňuje zvoliť si jeden z ponúkaných režimov 
jazdy: Normal, Sport a Race. Renault Clio R.S. je takisto vybavený tlmičmi 
s hydraulickými dorazmi, čo je technológia, ktorá pochádza priamo zo sveta 
automobilových pretekov.

Výnimočnosť
v podaní Clio R.S.



Formula 1 
zakódovaná 
v génoch
Renault pôsobí vo svete Formuly 1 ako konštruktér 
vozidiel a motorov už viac než 35 rokov. Má na 
konte impozantných 12 Pohárov konštruktérov, 
165 víťazstiev a 213 pole position. Preto má 
aj dynamické a športové Clio R.S. mimoriadne 
aerodynamický tvar a funkčný zadný difúzor 
generujúci prítlak. Pretekárske okruhy Formuly 1 sú 
pri vývoji nových technických riešení vozidiel a na 
ukážku ich výkonnosti a preverenie spoľahlivosti 

v extrémnych podmienkach tým najlepším 
laboratóriom. Renault Sport F1 a experti z oblasti 
automobilového športu sa sústreďujú na výkon, 
spoľahlivosť a účinnosť. Vďaka ich snahe o neustále 
zdokonaľovanie vznikol aj nový rad motorov 
Renault, v ktorých boli použité technológie 
a konštrukčné princípy, ktoré vzišli z motošportu. 
To všetko s cieľom maximalizácie energetickej 
účinnosti. Vaše Clio R.S. má gény Formuly 1. 



Inovatívne technológie – záruka 
neopakovateľných zážitkov
Renault Clio R.S. je vybavený mnohými pokročilými technológiami, ktoré umocňujú potešenie z jazdy. Štart, ktorý vás vtlačí do 
sedadiel, bleskovo rýchle radenie, možnosť voľby stupňa jazdnej dynamiky a kontrola výkonu... Vďaka mimoriadne účinným 
systémom zažijete športové emócie na vlastnej koži:

Systém Launch Control
Prežite eufóriu z dynamického rozjazdu vďaka inteligentnému elektronickému systému Launch Control, ktorý je zárukou výkonov hodných 
skúsených pretekárskych pilotov. V stojacom vozidle aktivujte režim Sport alebo Race. S ľavou nohou na brzde stlačte súčasne obe páčky 
radenia pod volantom a vyčkajte, kým sa rozsvieti kontrolka „Launch Control On“. Pravou nohou stlačte plynový pedál až na podlahu. Keď 
uvoľníte ľavú nohu z brzdového pedála, Clio R.S. sa rozbehne ako blesk a ohromí vás svojou dynamikou radenia.

R.S. Monitor 2.0.
Systém R.S. Monitor 2.0 dostupný v rámci 
multimediálneho systému R-Link Evolution® je 
telemetrický nástroj, ktorý monitoruje a meria 
výkonnosť vášho vozidla. Umožňuje vám sledovať 
aktuálne jazdné výkony a teploty prevádzkových 
kvapalín v reálnom čase, meria bočné a pozdĺžne 
preťaženie, časy na kolo na okruhu a umožňuje 
vám uložiť všetky jazdné údaje na flashdisk USB 
a potom ich analyzovať na www.renaultsport.com 
prostredníctvom nástroja R.S. Replay.

R.S. Drive
Táto funkcia umožňuje zvoliť si jeden z troch jazdných 
režimov: Normal, Sport a Race. V závislosti od 
zvoleného režimu mení systém R.S. Drive parametre 
fungovania automatickej prevodovky EDC, systému 
ESC, nastavenia posilňovača riadenia a citlivosť 
plynového pedála a robí tak z vozidla Renault Clio 
R.S. všestranné športové vozidlo mnohých tvárí.

Pádla radenia pod volantom a automatická 
prevodovka EDC
Pádla radenia pod volantom, ktoré sú prvkom 
charakteristickým pre pretekárske vozidlá, umožňujú 
bleskurýchle radenie, ktoré netrvá ani 120 ms, 
samozrejme bez zloženia ruky z volantu. Táto hodnota 
sa dosiahla aj vďaka 6-stupňovej automatickej 
dvojspojkovej prevodovke EDC, ktorá sa vyznačuje 
výnimočne krátkou reakčnou dobou a zaisťuje príjemné 
riadenie. V režime Race systému R.S. Drive prebieha 
radenie manuálne.

Krok 1

Krok 2

Krok 3



Dynamika inšpirovaná Formulou 1
Na zvýšenie výkonnosti vozidla Clio R.S. využila značka Renault technologické riešenia používané 
vo vozidlách Formuly 1. V tomto vozidle boli výnimočne výkonné motory R.S. aj R.S. Trophy použité 
v kombinácii so 6-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou EDC a s páčkami radenia pod volantom. 
Tieto riešenia, ktoré umožňujú každodennú jazdu v športovom štýle, spájajú vysoké výkony s nízkou 
spotrebou paliva.

1.6 Turbo R.S.  
Športový charakter
Renault Clio R.S. sa pri každodennom jazdení riadi 
mimoriadne ľahko. Je vybavený novým 4-valcovým 
a 16-ventilovým motorom s turbodúchadlom, 
ktorý dosahuje výkon 162 kW/220 k pri 6 050 ot./min. 
Vďaka vysokému krútiacemu momentu 260 Nm, 
ktorý je dostupný už pri 2 000 ot./min, sa Renault 
Clio R.S. veľmi dobre riadi. V tomto motore vyvinutom 
divíziou Renault Sport bolo použitých mnoho 
vysokopokročilých technologických riešení, ako 
napríklad karbónové povrchové úpravy zdvíhadiel 
ventilov DLC (Diamond Like Carbon). 
Vo vozidle Renault Clio R.S. 200 EDC sa podarilo 
úspešne prepojiť vysoký výkon s nízkou spotrebou 
paliva. Napriek živelnému motoru je spotreba 
skutočne umiernená*: 5,9 l/100 km. Športový 
temperament motora zvýrazňuje jeho prepojenie 
s automatickou 6-stupňovou dvojspojkovou 
prevodovkou EDC. Táto prevodovka umožňuje 
rovnako rýchle radenie ako sekvenčné prevodovky 
a dokonale sa prispôsobuje jazdnému štýlu vodiča: 
ponúka pružné radenie v automatickom režime 
a reaktivitu aj dynamiku v manuálnom režime 
a zaisťuje tak ešte väčšie potešenie z riadenia.

Technológie 
priamo z Formuly 1
Technológie, ktoré zaistili mnohé víťazstvá vozidlám 
Renault Sport F1, sa potom montujú do sériových 
modelov a zaručujú ich výkonnosť, spoľahlivosť 
a účinnosť. Konštruktéri „sériových“ motorov Renault, 
ktorí majú aj skúsenosti v projektových kanceláriách 
F1, využili metódu „downsizing“ na navrhnutie 
vysokovýkonného motora. Cieľom tohto postupu 
je, rovnako ako v prípade pretekárskych vozidiel 
Renault Sport F1, znížiť zdvihový objem a súčasne 
zvýšiť výkon a krútiaci moment. Konštruktéri vozidiel 
Formuly 1 a sériových vozidiel vďaka výmene 
skúseností v oblasti projektových metód a digitálnych 
nástrojov na výpočty a simulácie prepojili svoje 
znalosti a zručnosti s cieľom vyvinúť nové a ešte 
výkonnejšie, robustnejšie a trvanlivejšie motory.

1.6 Turbo R.S. Trophy 
Vynikajúci výkon
Clio R.S. Trophy je zárukou športových emócií pri 
každodennom používaní vozidla. Navrhnutý pre 
vášnivých športových vodičov. Motor Clio R.S. Trophy 
je o 20 koní silnejší a má o 20 Nm vyšší krútiaci 
moment, a to vďaka optimalizovaným parametrom, 
väčšiemu turbodúchadlu, saciemu kolektoru so 
zníženým odporom prietoku a dôsledne spracovanej 
koncepcii výfukového kolektora. Prevodovka EDC 
bola tiež upravená s cieľom optimalizovať využitie 
zvýšených otáčok, výkonu a krútiaceho momentu. 
Clio R.S. Trophy vstupuje do sveta exkluzívnych 
športových vozidiel. Za pozornosť rozhodne stojí 
jedna z najrýchlejších a najvýkonnejších prevodoviek 
montovaných do sériovo vyrábaných automobilov. 
Maximálny výkon je 162 kW/220 k pri maximálnych 
otáčkach 6 050 ot./min. Krútiaci moment dosahuje 
hodnotu 260 Nm. Funkcia „overboost“ využívaná 
na štvrtom a piatom rýchlostnom stupni umožňuje 
krátkodobé zvýšenie krútiaceho momentu až na 
280 Nm. Emisie CO2 sú iba 135 g/km*.

*  Výška spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa štandardného postupu merania uvedeného v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka postupu merania, ktorý je rovnaký pre všetkých 
výrobcov, je možné porovnávať jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča. Z dôvodu optimalizácie 
spaľovania vám odporúčame preštudovať si tipy dostupné na www.renault.sk. 



Navrhnuté pre vysoký výkon
Podvozok, ktorý patrí k najsilnejším stránkam vozidla Renault Clio R.S., ponúka optimalizované tlmenie, 
obratnosť, priľnavosť a brzdný systém. Neoddeliteľné prepojenie športového štýlu a dokonalej priľnavosti.

Hydraulické dorazy tlmičov
Hydraulické dorazy tlmičov, ktoré takisto pochádzajú zo sveta automobilových 
pretekov, dokonale tlmia nárazy, ktorým sú vystavené predné tlmiče.

Elektronická uzávierka diferenciálu
Elektronická uzávierka diferenciálu vyvinutá divíziou Renault Sport vylepšuje 
účinnosť poháňania v zákrutách a umožňuje 10 % zrýchlenie výjazdu zo zákruty.

Športové nápravy
Predná náprava typu McPherson obsahuje mnoho 
zosilnených prvkov zaisťujúcich vyššiu pevnosť. Na 
zadných kolesách sú použité brzdové kotúče s priemerom 
260 mm a priečny stabilizátor so zosilneným priemerom 
(o 10 % pevnejší). Pre milovníkov extrémnych športových 
výkonov a pretekárskych okruhov pripravili konštruktéri 
vozidiel Renault podvozok Cup dostupný ako voliteľné 
vybavenie, ktoré je ešte o 15 % pevnejšie a o 5 mm 
nižšie než náprava Sport.



Výbava

Dizajn
•	Logo R.S. na veku batožinového priestoru
•	Logo R.S. pod predným logom Renault
•	Zatmavené zadné bočné okná a zadné sklo
•	Disky kolies z ľahkých zliatin 17" Tibor
•	Špecifický zadný spojler R.S.
•	Predný nárazník s aerodynamickým predným 

spojlerom F1 sivej farby
•	Špecifické rozšírené prahy
•	Spodná časť zadného nárazníka a kryty 

vonkajších spätných zrkadiel lesklej čiernej farby
•	Bočné ochranné lišty vo farbe karosérie s 

vložkami sivej farby
•	Predné vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie 

(čierne pre farbu karosérie žltá Sirius)
•	Zadné vonkajšie kľučky dverí skryté v zadnom 

stĺpiku
•	Difúzor sivej farby s integrovanými koncovkami 

výfuku po stranách
•	Biele orámovanie predných svetlometov
•	Prístrojová doska s logom R.S.
•	Hliníkové prahy dverí s logom R.S.
•	Ozdobné prvky interiéru červenej farby

Riadenie
•	Pádla radenia pod volantom
•	 Indikátor zmeny rýchlosti (vizuálny a zvukový)
•	Hands-free karta Renault
•	Elektrický posilňovač riadenia s premenlivým 

účinkom
•	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
•	Palubný počítač
•	Systém R.S. Drive (3 režimy: Normal, Sport 

a Race) s indikátorom zvoleného režimu
•	Komfortný trojblik
•	Systém Stop & Start
•	Podvozok Sport charakteristický pre verziu R.S.

Multimédiá
•	Systém Renault BASS REFLEX
•	R-LINK EVOLUTION: multimediálny a navigačný 

systém s online pripojením so 7-palcovým 
dotykovým displejom, Bluetooth handsfree, 
audiosystémom Arkamys 4 x 35 W, vstupom 
USB a Jack, prístupom k online aplikáciám a 
navigácii s mapovým pokrytím celej Európy

Komfort
•	Grafitové farebné spracovanie interiéru
•	Volant potiahnutý kožou* s ozdobnými prvkami 

a s logom R.S. na červenom pozadí
•	Hliníkové pedále
•	Sedadlá Renault Sport so zosilneným bočným 

vedením, grafitové čalúnenie s červenými 
ozdobnými prvkami

•	Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
•	5 výškovo nastaviteľných opierok hlavy, predné 

opierky s logom R.S.
•	Automatická klimatizácia
•	Elektrické ovládanie zadných aj predných okien 

(s impulzným ovládaním pri vodičovi)
•	Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou 

elektrického sklápania a so senzorom vonkajšej 
teploty

Bezpečnosť a asistenčné systémy riadenia
•	Elektronický stabilizačný systém ESC 

s protipreklzovým systémom ASR, s možnosťou 
vypnutia

•	ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily 
a asistenčným systémom bŕzd

•	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
•	Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start Assist)
•	Predné airbagy vodiča aj spolujazdca, bočné 

airbagy
•	Predné bezpečnostné pásy s nastaviteľnou 

výškou, s obmedzovačmi prítlaku a s 
predpínačom

•	Trojbodové zadné bezpečnostné pásy s 
obmedzovačmi prítlaku na bočných miestach

•	Trojbodový bezpečnostný pás vo farbe červená 
Spyder na zadnom sedadle uprostred, kotvený 
do rámu strechy

•	Denné svetlá LED
•	Dažďový a svetelný senzor
•	Súprava na opravu pneumatík

Dizajn
•	Disky kolies z ľahkej zliatiny 18" Radicale 

s diamantovým leskom
•	Kontrastná strecha a spojler v lesklej čiernej farbe 

(dostupné za príplatok pre farbu karosérie biela 
Glacier v matnom variante)

•	Logo Trophy na prednej lište F1, na bočných 
ochranných lištách a pri prahu dverí

•	Číslo exemplára limitovanej série
•	Červené brzdové strmene
•	Predné vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie 

(čierne pre farbu karosérie žltá Sirius) 

Riadenie automobilu
•	Športový podvozok Cup Trophy (pretekárske 

pneumatiky Michelin Pilot Super Sport, červené 
brzdové strmene, rýchlejší prevod riadenia, 
zosilnené tlmiče, znížený podvozok)

Multimédiá
•	Systém R.S. Monitor 2.0

Komfort
•	Špeciálne športové sedadlá s integrovanými 

opierkami hlavy s koženým čalúnením 
a s vyhrievaním (dostupné ako voliteľné 
príslušenstvo)

•	Špeciálny volant potiahnutý perforovanou 
kožou* s výškovým a pozdĺžnym nastavením

* Pravá koža.

Clio R.S. TRoPHY (RS +)

Výbava
Clio R.S. 

Kožené čalúnenie dostupné ako voliteľné príslušenstvo Látkové čalúnenie

R.S. 17"

Kožené čalúneniePrístrojová doska potiahnutá kožou

Trophy 18"



Farby karosérie
Clio R.S. 

Clio R.S. TRoPHY

Biela Glacier* Perleťová biela Givre 
Nacré s matným 
spracovaním s čiernou 
strechou

Žltá Sirius Čierna Profond Červená Flamme

Čierna ProfondBiela Glacier* Sivá Platine Žltá Sirius Červená Flamme

Technické údaje
MoToR 1.6 Turbo R.S. 1.6 Turbo R.S. TRoPHY
Palivo benzín
Emisná norma EURO6 EURO6
Typ motora s turbodúchadlom/priame sekvenčné vstrekovanie
Zdvihový objem (cm3) 1  618
Priemer valca x dráha piesta (mm) 79,7 x 81,1
Miera tlmenia 9,5
Počet valcov/ventilov 4/16
Maximálny výkon v kW EHS (k) 147 (200) 162 (220)
Otáčky pri maximálnom výkone (ot./min) 6 050 6 050
Maximálny krútiaci moment v Nm EHS (m/kg) 260 260 (280 s funkciou Overboost)
Otáčky pri maximálnom krútiacom momente (ot./min) 2 000 2 000

PREVoDoVKA
Typ prevodovky automatická prevodovka EDC s dvojitou spojkou
Počet rýchlostí dopredu 6

SYSTÉM RiADENiA
Systém riadenia elektrický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom (v základnej výbave)
Počet otáčok volantu (celkový počet otáčok volantu pre verziu so štandardnými kolesami) 2,67 otáčok

NÁPRAVY
Predná náprava Mac-Pherson s obdĺžnikovým spodným ramenom, s priečnym stabilizátorom a s hydraulickými vzperami tlmičov
Zadná náprava pružná os s naprogramovaným ohybom a skrutkové pružiny

KolESÁ A PNEUMATiKY

Štandardné pneumatiky
17" : 205 / 45R17 88Y  

(Goodyear Eagle F1® Asymetric 2)  
18" : 205 / 40R18 86Y (Dunlop Sport Maxx RT)

18" : 205 / 40R18 (Michelin Pilot Super Sport)

BRZDoVÝ SYSTÉM
ABS v základnej výbave
Elektronický korektor brzdnej sily v základnej výbave
Asistent rozjazdu do kopca (HSA) v základnej výbave
Elektronický stabilizačný systém ESC dva režimy, s možnosťou vypnutia
Vpredu: ventilované kotúčové (VK) – Ø (mm)/hrúbka (mm) VK – 320/28
Vzadu: bubnové (B) (v palcoch) alebo kotúčové plné (KP) – Ø (mm)/hrúbka (mm) KP – 260/8

SPoTREBA PAliVA A EMiSiE Co2
Emisie CO2 (g/km)* 133 135
Mestská premávka (l/100 km)* 7,6 7,6
Mimomestská premávka (l/100 km)* 5,1 5,1
Kombinovaná premávka (l/100 km)* 5,9 5,9

oBJEM
Objem palivovej nádrže (l) 45 45
*  Výška spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa štandardného postupu merania uvedeného v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka tomuto postupu merania, ktorý je rovnaký pre všetkých výrobcov, je možné porovnávať jednotlivé vozidlá. 

Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča. 

* štandardná farba


