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Pôvabu vozidla Renault CLIO jednoducho neodoláte. Toto vozidlo 

má mimoriadne zmyselné krivky a jeho inovovaná predná časť 

a charakteristický tvar svetlometov priťahujú pohľady a dodávajú 

mu prestíž. Žiadne iné vozidlo z tohto segmentu nemá takú silnú 

osobnosť. S vozidlom Renault CLIO je každý nový deň intenzívnejší 

než ten predchádzajúci.

Ešte neodolateľnejší





Renault CLIO je príťažlivý a zvodný a vzbudzuje rešpekt 

svojim moderným, originálnym štýlom. Charakteristický 

vzhľad predných svetlometov s LED technológiou – 

LED Pure Vision – je rozpoznateľný na prvý pohľad. 

Dynamické krivky vozidla zdôrazňujú čierne 17" disky 

kolies z ľahkej zliatiny Optemic s diamantovým efektom. 

Vo vozidle Renault CLIO má každý detail svoj význam.

Fascinácia 
na každý deň







Interiér vozidla Renault CLIO vyniká kvalitnými 

materiálmi, príjemnými poťahmi a prepracovanými 

detailami. Vďaka tomu je kabína vozidla Renault CLIO 

naozaj príjemným miestom. 

Dôraz
na detail







Balíčky GT Line podčiarkujú dynamický dizajn vozidla Renault CLIO. 

Zdôrazňujú športové atribúty tohto kultového vozidla: špeciálne 

hliníkové disky GT Line, špecifické nárazníky, tmavosivé ozdobné 

prvky, chrómovaná koncovka výfuku, prahové spojlery Renault 

Sport a označenie GT Line. Renault CLIO GT Line má brilantný štýl. 

Jeho športovo elegantný interiér je v súlade so štandardmi divízie 

Renault Sport: modré ozdobné prvky, hliníkové pedále, športové 

sedadlá a kožený volant. Táto verzia ponúka dokonalé spojenie 

športového vzhľadu s eleganciou.

Balíčky GT Line
Športová elegancia





Renault CLIO vás uchváti nielen svojím vzhľadom, ale aj pokročilými technológiami a vysoko komfortným 

interiérom. Vďaka nim bude každá cesta zážitkom pre všetky zmysly. Zostaňte na svojich cestách v spojení 

so svetom vďaka pokročilým možnostiam inovatívneho a intuitívneho systému R-LINK Evolution a zažite 

dychberúce hudobné zážitky s audiosystémom Bose®. Využite možnosti asistenčných systémov, ako 

je napríklad Easy Park Assist, ktorý uľahčuje parkovanie a dbá o vašu bezpečnosť. Z bohatej ponuky 

výkonných pohonných jednotiek si vyberte motor, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám.

Jeho silné stránky



Renault CLIO ponúka výber z troch moder-

ných multimediálnych systémov, ktoré 

je možné prispôsobiť na mieru vašim 

požiadavkám.

Systém R-LINK Evolution so 7-palcovým 

dotykovým displejom vám zaistí neustále 

spojenie so svetom. Ponúka jednoduché 

ovládanie a mnoho praktických funkcií: 

navigáciu TomTom®, prispôsobenie 

nastavení asistenčných systémov či 

prístup k zoznamu vašich obľúbených 

skladieb. Dotykový displej, ovládanie pod 

volantom či systém hlasových pokynov* 

– sami si môžete zvoliť, akým spôsobom 

budete vkladať cieľové adresy, listovať 

v zozname kontaktov či spúšťať aplikácie 

z bohatej ponuky obchodu R-Link Store.

 

Praktickú a tiež veľmi intuitívnu alter-

natívu k tomuto systému predstavuje 

multimediálny systém Media Nav 

Evolution. Dotykový displej ponúka 

prístup k mnohým užitočným a praktickým 

funkciám, ako je navigácia, rádio, audio 

streaming a tiež bezpečné telefonovanie 

pomocou technológie Bluetooth®.

Systém R&GO umožňuje ovládať 

multimediálne funkcie pomocou displeja 

inteligentného telefónu. Stačí zapojiť 

inteligentný telefón do autorádia. Na 

displeji sa zobrazia štyri ikony, ktoré 

umožňujú sledovať trasu k cieľu, nastaviť 

si jazdný štýl, ovládať rádio a telefonovať 

pomocou hands-free.

Cestujte prakticky 
a buďte neustále 
v spojení so svetom







Audiosystém Bose® vám pripraví skutočne silné hudobné zážitky. S týmto 

systémom, ktorý sa skladá zo 6 reproduktorov a subwoofera, nie je hudba 

len príjemnou kulisou; budete vďaka nemu mať pocit, akoby ste sa ocitli na 

živom koncerte. Vďaka precíznej reprodukcii vysokých tónov i basov zažijete 

hudobné dobrodružstvo, ktoré prebudí vaše zmysly.

Audiosystém 
Bose® Sound System – 
krištáľovo čistý zvuk



Vďaka inovačným riešeniam značky Renault budú vaše cesty vždy príjemným zážitkom. Asistenčné systémy vozidla Renault CLIO

uľahčujú ovládanie vozidla v rôznych situáciách. Zaisťujú tak vysoký komfort riadenia a zvyšujú bezpečnosť jazdy.

Manévrovanie nikdy nebolo také jednoduché

Easy Park Assist 
Parkovanie nikdy nebolo také jednoduché ako so systémom Easy Park Assist. Systém meria 

dostupný priestor a určí jazdnú dráhu na správne zaparkovanie (pozdĺžne, kolmé či šikmé 

parkovanie). Odovzdajte mu riadenie a bez problémov zaparkujte. (Systém dostupný pre 

model CLIO)

Parkovací asistent: predné/zadné/bočné parkovacie senzory
Systém „Easy Park Assist” je vybavený 12 senzormi rozmiestnenými na prednej časti vozidla, 

na bokoch a na zadnej časti. Vedia nájsť parkovacie miesto dostatočne veľké pre vaše vozidlo. 

(Systém dostupný pre model CLIO)



Zadná parkovacia kamera a predný parkovací asistent
Pri zaradení spiatočky sa vo vozidle Renault CLIO aktivuje zadná parkovacia kamera, ktorá 

vysiela rozšírený obraz priestoru za vozidlom na displej multimediálneho systému. Vďaka 

navigačným čiaram na displeji je manévrovanie ešte jednoduchšie a bezpečnejšie. Predný 

parkovací asistent zase zaručuje pohodlné a precízne parkovanie dopredu.

Asistent rozjazdu do kopca
Systém automaticky udržiava tlak v brzdách ešte dve sekundy po uvoľnení brzdového pedála, 

a vodič tak môže v pokoji vyštartovať.



Renault CLIO Grandtour vám ponúkne dôkladne spracovaný, funkčný a technológiami nabitý interiér, 

ktorý je zasvätený jednoduchosti každodenného používania. Umožňuje pohodlné prevážanie veľkých 

predmetov vďaka batožinovému priestoru s objemom 445 dm3, z čoho 85 l sa nachádza pod vyberateľnou 

podlahou. Interiér vozidla je možné vďaka dômyselne navrhnutej rovnej podlahe a sklopnému sedadlu 

predného sedadla spolujazdca ľahko upraviť podľa aktuálnych potrieb. Má výnimočnú prepravnú 

kapacitu – umožňuje bez problémov prevážať predmety s dĺžkou až 2,48 m. Manipuláciu s nákladom 

uľahčuje mimoriadne nízky prah batožinového priestoru (604 mm).

Život môže byť taký jednoduchý







Sila úspornosti, potešenie z riadenia

Motory Energy v sebe spájajú mnoho najnovších technologických inovácií, z ktorých niektoré sú prevzaté priamo zo sveta automobilových 

pretekov. Tak zaručujú výnimočné jazdné zážitky a zároveň nízku spotrebu a emisie CO
2
, predovšetkým vďaka systému Stop&Start.

* Spotreba v kombinovanej prevádzke. Výška spotreby paliva a emisií CO
2
 bola stanovená podľa štandardnej metódy merania uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel.

Energy TCe 90

100 % turbo, 100 % výkon

Nový benzínový motor Energy TCe 90 je preplňovaný trojvalec s objemom 898 cm3, ktorý s ľahkosťou 

podáva výkon 90 k! Krútiaci moment dosahujúci 140 Nm umožňuje živé zrýchlenie a je k dispozícii už 

od nízkych otáčok motora (90 % momentu pri 1 650 ot./min), takže nie je nutné často radiť a jazda 

v meste je veľmi príjemná.

ENERGY dCi 90 

Viac potešenia, väčšia úspora

Motor Energy dCi 90 vyniká veľmi úspornou prevádzkou. Umožňuje tak mimoriadne úspornú jazdu. 

Komfort riadenia pritom rozhodne nezaostáva: krútiaci moment 220 Nm sa aj pri nízkych otáčkach 

postará o živé zrýchlenie, takže riadenie je za všetkých okolností mimoriadne pohodlné.



Farby karosérie

BiiBi lella GGGlacier* ČeČ rvenáá á FlFlFlamme** SSiSiSi ááává Platine

MMMModdddráá Iron** ČČČiČiČČierna ÉÉÉtoile Červenááá AAtAtacama**

SiSiSi áává TTTiitanium BiBiBi lllela PPerla**SiSiSiSiSi ááváváváv UUUUUUrbrbannannn****

* Nemetalický lak
** Špeciálny metalický lak.



 • ABS s elektronickým rozdeľovačom 
brzdnej sily EBV + asistenčný systém 
bŕzd
 • Predné a bočné airbagy vodiča 
a spolujazdca (chrániace hlavu a hrudník)
 • Elektronický stabilizačný systém ESC 
s aktívnym protipreklzovým systémom 
ASR
 • Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start 
Assist)
 • Systém upevnenia detských sedačiek 
Isofi x na zadných sedadlách
 • Manuálna klimatizácia
 • Rádio DAB R&GO s integrovaným 
displejom 4 x 20 W (bez CD) + 
Bluetooth® + USB + jack, s držiakom na 
smartphone, kompatibilný s aplikáciou 
R&GO

 • Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
 • Palubný počítač
 • Centrálne zamykanie na diaľkové 
ovládanie pomocou Karty Renault
 • Nastaviteľná výška sedadla vodiča
 • Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
 • Signalizácia nezapnutých pásov
 • LED denné svetlá
 • Elektrické ovládanie predných okien
 • Zadné sedadlo delené 1/3-2/3 (operadlo
 • Elektricky nastaviteľné vyhrievané 
vonkajšie spätné zrkadlá s čiernym 
krytom so zrnitou štruktúrou
 • Systém kontroly tlaku v pneumatikách
 • Súprava na opravu pneumatík
 • Strešné lišty čiernej farby (pre Renault 
CLIO Grandtour)

 • Kožený volant
 • Kľučky dverí a kryty vonkajších spätných 
zrkadiel vo farbe karosérie
 • Čierno/sivé látkové čalúnenie
 • Oceľové disky 15", okrasné kryty kolies 
Paradise

Výbava

ADVANTAGE

Oceľové disky 15”, okrasné 
kryty kolies Paradise

Čierno/sivé látkové čalúnenieFotografi a verzie Advantage so systémom Media Nav Evolution dostupným na želanie.



Výbava

LIMITED (ADVANTAGE +)

 • Multimediálny systém Media Nav 
Evolution s navigáciou: 7-palcový 
dotykový displej + navigácia + rádio DAB 
4×20 W (bez CD) + Bluetooth + USB 
+ jack
 • Označenie Limited v kabíne
 • Látkové poťahy Limited
 • Vnútorné kryty prahov dverí s nápisom 
Limited
 • Sklopné sedadlo spolujazdca vpredu 
(pre Renault CLIO Grandtour)
 • Bočné ochranné panely s chrómovanou 
ozdobou a lišta na zadnom nárazníku 
lesklej čiernej farby
 • Chrómovaná lišta na veku batožinového 
priestoru
 • Chrómovaná lišta na spodnej hrane 
bočných okien

 • Kryty vonkajších spätných zrkadiel 
lesklej čiernej farby

 • Zatmavené zadné okná
 • Strešné lišty vo farbe matného chrómu 
(pre Renault CLIO Grandtour)
 • Disky kolies z ľahkej zliatiny 16”, vzor 
Celsium

Čalúnenie čierno/sivé Limited látkové Disky kolies 
z ľahkých zliatin 16", 

dizajn Celsium



INTENS (ADVANTAGE +)

 • Multimediálny systém Media Nav 
Evolution s navigáciou: 7-palcový 
dotykový displej + navigácia + rádio DAB 
4 x 20 W (bez CD) + Bluetooth® + USB 
+ jack 
 • LED predné svetlomety „LED Pure 
Vision“
 • Dažďový a svetelný senzor
 • Predné hmlové svetlomety
 • Karta hands-free Renault (umožňuje 
naštartovať motor a otvoriť/zatvoriť 
dvere bez vkladania do čítačky)
 • Zadný parkovací senzor
 • Funkcia Eco
 • Sklopné sedadlo spolujazdca vpredu 
(pre Renault CLIO Grandtour)
 • Elektrické ovládanie predných okien 
s impulzným vypínačom u vodiča
 • Elektrické ovládanie zadných okien
 • Bočné ochranné panely a lišta na 
zadnom nárazníku lesklej čiernej farby
 • Chrómovaná lišta na veku batožinového 
priestoru

 • Chrómovaná lišta predných okien
 • Čierno/sivé čalúnenie v prevedení
látka/koženka
 • Prístrojová doska v čiernej farbe
 • Strešné lišty vo farbe matného chrómu 
(pre Renault CLIO Grandtour)
 • Disky kolies z ľahkej zliatiny 16", vzor 
Pulsize

Hliníkové disky 16", 
dizajn Pulsize

Čierno/sivé čalúnenie v prevedení látka/umelá 
koža

Fotografi a verzie Intens so systémom R-Link Evolution dostupným ako voliteľná výbava 
a s automatickou klimatizáciou.



Technické údaje

Výška spotreby paliva a emisií CO
2
 bola stanovená podľa štandardnej metódy merania uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka metóde merania, ktorá je rovnaká pre všetkých výrobcov, je možné 

porovnávať jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča. Na optimalizáciu spaľovania vám odporúčame preštudovať si 

tipy dostupné na www.renault.sk.

Vozidlá Renault sa recyklujú v súlade so zákonom o recyklácii vozidiel stiahnutých z premávky a inými predpismi o ochrane životného prostredia. Demontáž vozidiel a ich opotrebovaných častí sa vykonáva v súlade s prísluš-

nými predpismi o odpadoch. Podrobné informácie o požiadavkách na ochranu životného prostredia získate na www.renault.sk a u autorizovaných partnerov Renault.

ENERGY

TCe 75

ENERGY 

TCe 90

ENERGY

dCi 75

ENERGY

dCi 90

Druh paliva benzín benzín diesel diesel

Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Druh vstrekovania
viacbodové

sekvenčné

viacbodové

sekvenčné

priame

s Common Rail

priame

s Common Rail

MOTOR
Zdvihový objem (cm3) 898 898 1,461 1,461

Počet valcov/ventilov 3/12 3/12 4/8 4/8

Maximálny výkon v kW EHS (k) pri ot./min
56 (76) 

pri 5 500

66 (90) 

pri 5 500

55 (75) 

pri 4 000

66 (90) 

pri 4 000

Maximálny krútiaci moment v Nm EWG pri ot./min 120 pri 2 500 140 pri 2 500 200 pri 1 750 220 pri 1 750

Stop & Start a systém rekuperácie brzdnej energie áno áno áno áno

PREVODOVKA 

Typ prevodovky
manuálna

5-stup.

manuálna

5-stup.

manuálna

5-stup.

manuálna

5-stup.

SYSTÉM RIADENIA 
Systém riadenia elektrický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom (štandard)

Polomer otáčania min./celkový (m) 10,6 / 11

Celkový počet otáčok volantu (medzi krajnými

polohami – hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od modelu)
2,71 otáčky

KOLESÁ A PNEUMATIKY
Rozmery štandardných pneumatík* 15": 185/65 R15 88T; 16": 195/55 R16 87H; 17": 205/45 R17 88V

VÝKONY
Maximálna rýchlosť (km/h) 178 178 168 181

0 – 100 km/h (s) 12,3 12,1 14,3 11,8

SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2

Emisie CO
2
 (g/km) 113 – 118 113 – 118 104 – 108 104 – 108

Mestská/mimomestská/

kombinovaná prevádzka (l/100 km)
6,3 – 6,5 / 4,2 – 4,4 / 5,0 – 5,2 6,3 – 6,5 / 4,2 – 4,4 / 5,0 – 5,2 4,4 – 4,5 / 3,6 – 3,8 / 4,0 – 4,1 4,3 – 4,8 / 3,6 – 3,8 / 4,0 – 4,1

OBJEM 
Objem palivovej nádrže (l) 45

* V závislosti od verzie.
Uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od výbavy vozidla.



Personalizácia

Disky kolies z ľahkej zliatiny

16“ Pulsize 16“ Pulsize
čierne

16“ Pulsize
sivé

17“ Optemic
čierne

17“ Optemic
sivé

17“ GT

15“ Paradise 15“ Lagoon 15“ Extreme

Oceľové disky kolies s okrasnými krytmi

16“ GT Line

Exteriér



Pack Interiér Červená Floride Pack Interiér Sivá Fumé Pack Interiér Sivá Fumé s postupným prechodom

Pack Interiér Červená Floride s postupným prechodom

2 4

3

1

1 Prístrojová doska

2 Čalúnenie sedadiel

3 Rámovanie postranných výduchov klimatizácie

4 Rámovanie základne radiacej páky

Personalizácia



2

Kolesá z ľahkých zliatin s označením GT Line4

4

Interiér

Špecifi cký zadný nárazník, chrómovaná oválna koncovka výfuku, bočné 
ochranné panely v spodnej časti dverí vo farbe karosérie1

Dekoračné prvky vo farbe Dark Metal2

Rozšírené prvky Renault Sport3

Personalizácia vonkajšieho vzhľadu

Balíčky GT-Line

3

1
Športové sedadlá so zosilnenými bočnými opierkami so 
špeciálnymi poťahmi GT Line s modrým prešívaním

2 Dekory interiéru v modrej farbe

3
Športový volant potiahnutý kožou s modrým prešívaním 
a s označením GT Line

4 Hliníkové pedále1

2

3

4

1



Jedinečný štýl

Príslušenstvo

1. Polepy na personalizáciu diskov. 
Umožňujú jednoduchým spôsobom 
personalizovať disky a  dodávajú im 
jedinečný vzhľad. Stačí ich prilepiť! 
Dostupné pre disky 16’’ Pulsize. Sú 
k  dispozícii v  niekoľkých farbách: 
červená, s efektom vlajky a s efektom 
tieňovania. 2. Shark anténa. Zdôrazňuje 
dynamický štýl a  dodáva elegantný 
vzhľad 3. Podsvietené vnútorné kryty 

prahov dverí. Chránia prahy dverí pred 
poškodením.2.

1.

3.



Preprava nákladu

2.

1.

4.3.

1. Nosič lyží. Jednoduché použitie. 
Umožňuje bezpečné prevážanie 
snowboardov a lyží na streche Renault 
CLIO. Prispôsobený na prevážanie 
4 a 6 párov lyží. 2. Ťažné zariadenie 

s demontovateľným guľovým čapom. 
Umožňuje bezpečné ťahanie prívesu 
alebo upevnenie nosiča bicyklov. Je plne 
kompatibilný s  vozidlom a  eliminuje 
riziko poškodenia karosérie. Možno ho 
zložiť jedným pohybom bez použitia 
náradia. Po odmontovaní koncovky ho 
nevidieť. 3. Nosič bicyklov montovaný 

na ťažnom zariadení. Umožňuje 
bezpečné prevážanie až štyroch bicyklov. 
Praktický nosič bicyklov na jednoduché 
upevnenie na ťažnom zariadení. Je 
skladací a sklápací, neblokuje prístup 
do batožinového priestoru, ani keď sú na 
ňom práve naložené bicykle. 4. Strešné 

tyče. Možno na ne bezpečne upevniť 
strešný box alebo nosič lyží alebo 
bicyklov na dodatkové úchyty. Testované 
podľa najprísnejších noriem bezpečnosti 
a odolnosti. Súčasťou súpravy sú dve 
tyče so zabezpečením proti krádeži. 
5. Strešný box. Spája estetický vzhľad 
s bezpečnosťou a komfortom používania. 
Praktický pomocník nevyhnutný na 
cestách. Dostupný v lesklej čiernej farbe 
a s objemom 380, 480 či 630 litrov.5.



Pohodlie na cestách

1. Ochrana batožinového priestoru 

EasyFlex. Nevyhnutná ochrana batoži-
nového priestoru pred znečistením. 
Presne kopíruje tvar podlahy bato žino-
vého priestoru, nezávisle od polohy 
sedadiel. Jednoduché používanie. 
2. Pod lahové koberce Premium. Účinne 
chránia podlahu vozidla. Ponúkajú ľahkú 
údržbu aj inštaláciu vďaka upevňovacím 
sponám. 3. Predná lakťová opierka. 
Zvyšuje pohodlie vodiča a je vybavená 
priestorom na uloženie drobných 
predmetov. Je mimoriadne praktická. 
4. Magnetický prenosný držiak 

inteligentného telefónu na pripevnenie 

na výduch klimatizácie. Používajte svoj 
smartphone pri šoférovaní bezpečne. 
Tento odoberateľný držiak je možné 
použiť v inom vozidle.4.3. 4.

1.

3.2.

Príslušenstvo



Rozmery

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (dm3) CLIO
CLIO

Grandtour

Objem VDA (norma ISO 3832)
(do výšky zadnej plošiny)

300 445

Rozmery (mm)

A Rázvor 2  589 2  589

B Celková dĺžka 4  062 4  267

C Predný previs 853 853

D Zadný previs 621 825

E Rozchod vpredu 1  506 1  506

F Rozchod vzadu 1  506 1  506

G
Šírka bez spätných zrkadiel/
vrátane spätných zrkadiel 

1  732/1 945 1  732/1 945

H Výška nezaťaženého vozidla 1  448 1  475

H1 Výška otvoreného veka nezaťaženého vozidla 1  920 2  087

Rozmery (mm) CLIO
CLIO

Grandtour

J Výška prahu batožinového priestoru nezaťaženého vozidla 716 604

K Svetlá výška zaťaženého vozidla 120 120

L Priestor na nohy vo výške kolien v druhom rade 140 140

M Šírka v lakťoch vpredu 1  363 1  363

M1 Šírka v lakťoch vzadu 1  378 1  378

N Šírka v ramenách vpredu 1  370 1  370

N1 Šírka v ramenách vzadu 1  307 1  307

P
Výška pod strechu 
(na predných sedadlách)

880 880

P1
Výška pod strechu 
(zadné sedadlá)

847 862

Y
Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti/
maximálna šírka otvoru batožinového priestoru

770/1  038 800/1  038

Y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti 905 994

Rozmery (mm) CLIO
CLIO

Grandtour

Y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi 1  011 1  011

Z Výška otvoru batožinového priestoru 550 685

Z1
Maximálna úžitková dĺžka batožinového priestoru 
(od veka batožinového priestoru k sklopeným zadným 
sedadlám)

1 388 1 616

Z2 Dĺžka batožinového priestoru k zadným sedadlám 649 830

Z3
Výška batožinového priestoru pod kryt/
s vyberateľnou podlahou

558 575/396

Z4
Max. užitočná dĺžka batožinového priestoru (pri 
zložených zadných sedadlách a sklopenom sedadle
spolujazdca)

- 2 480

RENAULT CLIO RENAULT CLIO GRANDTOUR

*230/400 230/400 s rádiom s audiosystémom Bose





Zvádzanie nikdy neskončí
Renault CLIO



Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu pozornosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série alebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov 
si spoločnosť RENAULT vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špecifi kácie aj opisované a predstavované vozidlá. Spoločnosť RENAULT oznámi tieto úpravy svojim koncesionárom v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa 
toho, pre ktorú krajinu sú určené; niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich produktoch získate od najbližšieho koncesionára. Z technických a polygrafi ckých 
dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti vykonaná 
akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti RENAULT je zakázaná. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

Renault odporúča

      Fot: 10. 01. 2018 / 77 11 768 118 

Objavte Renault CLIO
na clio.renault.sk

09/2018 - R3120
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