Новиот

Renault CLIO

Заводливост на
секој чекор
Нежни линии, динамичен профил, заоблени
крила и препознатлив изглед. Новиот CLIO
уште при првата средба ќе ве заведе со својот
разигран и привлечен стил. Моделот зрачи
со безвременски уникатен стил, со префинета
завршна обработка: сјаен потпис во форма
на буквата "С", комплетно LED осветлување,
внимателно вградени хромирани декоративни
елементи, рачка на вратите скриена во
столпчето до прозорецот и нова портокалова
металик боја Valencia.

Комплетна
трансформација во
внатрешноста
Во внатрешноста секој детал е важен. Новиот
CLIO доживеа целосна трансформација и нуди
квалитетни материјали и завршна обработка.
Простор за патници со врвна технологија кој
во центарот на вниманието го става возачот,
удобни седишта и MULTI - SENSE систем за
прилагодување на амбиенталното осветлување
овозможуваат сосема ново доживување при
возењето кое ќе ви ги разбуди сите сетила.
Бидете чекор пред другите и откријте ја иднината
зад воланот на новиот CLIO: голем 24 cm (9,3”)
мултимедијален екран чувствителен на допир,
Прикажано е возило со дополнителна опрема која ќе биде достапна во подоцна етапа.

екран за возачот и електрични сопирачки за
паркирање!

Задоволство
во возењето
и удобност во
возилото
Новиот CLIO овозможува широка палета на
мотори. Новиот мотор ТСе 130 во комбинација
со менувач со двојна спојка ЕDC и рачки на
воланот, на новиот CLIO му овозможува врвна
моќност при умерена потрошувачка на гориво.
Со динамичното подвозје и прецизен директен
контролен механизам, возењето веќе никогаш
нема да биде здодевно!
Возачот нема да биде единствениот со широка
насмевка на лицето, бидејќи посебно внимание
посветивме на ефикасната амортизација и
звучната изолација, со цел да им биде удобно
на сите патници во возилото.
И за крај, системот за озвучување Воѕе® со
9 звучници ќе се погрижи за богато музичко
доживување.

Renault CLIO R.S. Line:
издвојте се со уникатен
спортски изглед!
Новиот CLIO R.S. Line е препознатлив по својот
спортски изглед, кој во своите карактеристики
е инспириран од возилата Renault Sport.
Надворешноста го диктира тонот: спортски
преден браник со лајсна по примерот на Ф1,
којашто е карактеристична за моделите R.S.
и долна решетка во форма на саќе, предна
решетка украсена со подлога во сјајна црна
боја, 41 cm (16’’) лиени фелни Boavista или
43 cm (17’’) фелни со дијамантски сјај МаgnuCours, штитник на заден браник со прскалка за
воздух и хромиран заоблен издувен вентил.
Уникатноста е потпишана со логотипот R.S. на
предните калници и на вратите на багажникот.
Просторот за патници само го потврдува
спортскиот карактер, со материјал од карбонски
влакна, нагласени со црвени украсни шевови:
спортски седишта со зајакната странична
поддршка, спортски волан обложен со кожа* со
два логотипа, алуминиумски педали, арматурна
плоча и сигурносни појаси украсени со црвена
линија. Облогата на покривот во црна боја и
високотехнолошкиот простор за патници, во
чиј центар се наоѓа возачот, го заокружуваат
исклучително спортскиот и технолошки
карактер. Страста се крие во деталите.
*Кожа од животинско потекло.

Новиот Renault
CLIO INITIALE PARIS,
изберете префинетост
Уникатноста на новиот CLIO INITIALE PARIS се
одразува во секој најмал детал на неговиот
софистициран и исклучително елегантен
изглед. Нов светлосен потпис со целосно LED
осветлување, предна решетка и хромиран
издувен вентил, антена во форма на перка,
сјајна црна боја, ексклузивни 43 cm (17’’)
фелни, логотип INITIALE PARIS... Неспоредлива
уникатност со која ќе ја покажете својата
уникатност.
Во внатрешноста потонувате во светот на
удобноста и елеганцијата, со кожен волан со
функција за греење, декоративни шевови и
совршени седишта Diamant обложени со кожа.
За неповторливо чувство при возењето.
* Кожа од животинско потекло

Слобода во
поврзаноста!
Центарот на просторот за патници се состои
од системот EASY LINK со најголем екран во
класата, кој покрај тоа е и целосно прилагодлив.
Мултимедијалниот систем на Renault EASY
CONNECT може да се користи уште пред да
седнете во возилото. Со апликацијата за паметни
телефони МY Renault ја одредувате гео локацијата
на својот автомобил и потоа ја оставате да ве води
до неа. Системот EASY LINK, кој е компатибилен
со апликациите Android Auto™ и Apple CarPlay, ви
овозможува брз пристап до сите мултимедијални
содржини. Вградениот навигациски систем нуди
палета информации во реално време: густина на
сообраќајот, опасности или локации на бензински
пумпи на патот. Едноставен и ефикасен како
Google Maps: Пребарувач на адреси на Google!
За пребарување на целта не ви потребна точната
адреса, туку само два или три клучни збора.
Функцијата Auto-Update овозможува автоматско
ажурирање на системот и мапите TomTom.
Секогаш ќе бидете поврзани со единицата за
безжично полнење на паметниот телефон, без
најмалку труд.
Android Auto™ е трговска марка на компанијата Google Inc.
Аpple CarPlay е трговска марка на компанијата Аpple Inc.
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Renault EASY DRIVE
Иновативната технологија вградена во новиот CLIO ве следи на секој чекор и се
грижи за побезбедно возење.
1. Регулатор и ограничувач на брзината
Прилагодете ја брзината за патување или најголемата дозволена брзина. Контролните копчиња
на воланот ви овозможуваат брзо нагодување на параметрите.
2. LED светла Renault Pure Vision
Новиот CLIO е опремен со силнo целосно LED осветлување Pure Vision и со систем за автоматско
вклучување на долги светла за подобра видливост.
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3. Hands-free систем за паркирање
Вашиот нов CLIO самиот ќе паркира странично уште пред да трепнете, бидејќи нуди handsfree систем за паркирање Easy Park Assist. Странично, челно, косо паркирање... новиот CLIO
одговара на сѐ!
4. 5. Камера со видно поле од 360°
Новиот CLIO е опремен со четири камери кои ја прикажуваат непосредната околина на возилото
во видно поле од 360°. Маневрирајте без напор и заштитете ја незапирливо привлечната
внатрешност на новиот CLIO!
6. Систем за помош во сообраќајот при возење
Новиот CLIO нуди единствена иновација меѓу возилата од својата класа, бидејќи овој систем
помага при задржување на положбата на возилото во сообраќајната лента и ја прилагодува
брзината на возење со можност за целосно запирање според можностите на патот. И возењето
по автопат или во густ сообраќај ќе биде безгрижно.
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Врвна безбедност
Новиот CLIO ви ја овозможува најсовремената технологија со која се обезбедува
највисоко ниво на безбедност.
1. Автоматско запирање на автомобилот при итно сопирање
Можете да му верувате на новиот CLIO. Во секој момент ги следи можностите на патот и
евентуалната опасност. Итно сопирање, пешак кој преминува улица... Возилото ќе ве предупреди
или дури и автоматски ќе запре.
2. Систем за задржување на возилото во сообраќајната лента
Најсигурно е да се спречи можна несреќа. Затоа новиот CLIO од моделот Life натаму има
предупредувачки сигнал за ненамерно напуштање на сообраќајната лента и систем за активна
помош при задржување на возилото во лентата.

3. Препознавање на сообраќајни знаци
Новиот CLIO има вградена камера која ги препознава сообраќајните знаци и со предупредување
на инструментната табла ве известува за моменталното ограничување на брзината.
4. Предупредување од возила во мртва точка
Новиот CLIO го забележува секое возило што се наоѓа во вашиот мртов агол или му се
приближува и со светлосен сигнал ве предупредува на надворешните ретровизори.

Избор на бои

Бисерно Бела

Сива Platine*

Црна Étoilé*

Сива Titanium*

Сивa Urban

Кафена Vison*

Портокалова Valencia*

Сина Celadon*

Сина Iron*

Црвена Flamme*
* Металик боја

Креативна работилница

Сликата е симболична

Life
Дизајн
• Full LED предни светла
• LED дневни светла C-shape
• LED задни светла
• Странични трепкачи на ретровизорите
• Рачки на врати во црна боја
• Ретровизори во црна боја
• Украсни фелни 38 cm (15”) во сребрена боја
• Внатрешност во темна боја
• Тапацир во комбинација црна/сива боја
• Задно стакло со функција на греење
• Тонирани стакла
• Електрични ретровизори со функција на греење
Безбедност и помош при возење
• Систем против блокирање на тркалата - ABS
• Систем за контрола на стабилност на возилото - ESP
• Систем против пролизгување на тркалата - ASR
• Систем за помош при итно сопирање - AFU
• Систем LKA - систем за помош при задржување на возилото во

лентата
• Систем за активно нужно сопирање при препознавање на
пешаци
• Предупредување за безбедно растојание
• Помош при тргнување по нагорнина
• Предни сигурносни појаси кои се прилагодуваат по висина
• Предупредување за неприкачени појаси напред и назад
• Заден средишен сигурносен појас со три позиции
• Предно воздушно перниче за возачот и совозачот
• Странични воздушни перничиња и сигурносна завеса
• Можност за исклучување на предното совозачко воздушно перниче
• Систем за прицврстување на детски седишта ISOFIX
• Систем за автоматски повик во случај на опасност
• Систем за препознавање на сообраќајни знаци
• Индиректна контрола на притисокот на гумите
• Индикатор за менување брзина (само за рачен менувач)
• Перници на сите седишта
• Регулатор и ограничувач на брзината
• Сет за поправка на гуми

Удобност
• Автоматско вклучување на светлата
• Импулсно движење на предни стакла
• Далечинско централно заклучување
• Клуч на преклоп
• 3-то стоп светло
• Волан што се прилагодува по висина и длабочина
• Штитници од сонце со огледало (без светло)
• Возачко и совозачко седиште коешто се прилагодува надолжно
и наназад
• Наслон на задна клупа на преклоп во размер 1/3-2/3
Мултимедија
• Соодветно за радио (4 звучници)
• 4” информациски екран во боја помеѓу индикаторите
Додатоци
• Сет за поправка на гуми
• Филтер за цврсти честички (кај дизел моторите)

Креативна работилница

Сликата е симболична

Zen (Life+)
Дизајн
• Тапацир во комбинација црна/темно сива боја
• Ретровизори во боја на каросерија
• Рачки на врати во боја на каросерија
• Пакет LOOK - Hrom
• Украсни фелни 41 cm (16”) Enjoliveur

Удобност
• Мануелен клима-уред
• Задно стакло со функција на греење
• Возачко седиште прилагодливо по висина
• Управувач и менувач од вештачка кожа

Возење
• Функција режим на возење ЕСО (недостапна за мотор ТСе 75)
• Мултимедија
• Радио R&GO со функции MP3, Bluetooth, АUX, USB, DAB

Сликата е симболична

Intens (Zen+)
Дизајн
• LED задни светла C-shape
• LED магленки напред
• Фелни од лесен алуминиум 41 cm (16”) во сребрена боја
• Тапацир во комбинација на имитација на црна кожа и темно сив
материјал
• Хромирана лајсна околу страничните стакла

Удобност
• Автоматски клима-уред
• Електрични ретровизори на преклоп со греење и осветлување
• Возачко и совозачко седиште прилагодливо по висина
• Сензор за дожд и автоматско исклучување на светла
• Картичка Renault за hands-free отклучување и палење на
возилото
• Волан и менувач од кожа
• Импулсно движење на задни стакла
• Арматурна плоча и облоги на вратите од меки материјали
• LED осветлување во кабината
• Штитници од сонце со огледало (со светло)
• Систем за помош при паркирање назад
• Автоматско вклучување на долги светла

Мултимедија
• Мултимедијален систем со 18 cm (7”) екран чувствителен на
допир, MP3, Bluetooth, АUX, USB, DAB, функција на поврзување
со апликациите Android Auto™ и Apple CarPlay™
• 18 cm (7”) информациски екран во боја со индикатори
*Кожа од животинско потекло
Android Auto ™ е трговска марка на компанијата Google Inc.
Аpple CarPlay е трговска марка на компанијата Apple Inc.

Креативна работилница

Сликата е симболична

INITIALE PARIS (Intens+)
Дизајн
• Дополнително затемнети задни стакла
• Алуминиумски фелни 17” Initiale Paris
• Самозатемнувачки ретровизор без рамка
• Надворешни ретровизори во сјајна црна боја
• Издувен вентил
• Пакет LOOK НАДВОРЕШНОСТ – Сјајно црна
• ABЅ столбови на надворешни стакла во сјајна црна боја
• Shark aнтена
Безбедност и помош при возењето
• Систем за контрола на мртвиот агол
• Систем за помош при паркирање напред и назад
• Предупредување за надминување на брзината со
препознавање на сообраќајните знаци
• Kамера за паркирање назад

Удобност
• Тапацир во Nappa кожа светло сива боја Initiale Paris
• Внатрешност во црна боја
• Автоматски светла на сопирачки со функција Auto Hold
• Греење на предни седишта
• Греење на управувач
• LED oсветлување во кабина напред и назад
• Средишна конзола со наслон за раце
• Подигнато дно на багажник (во ниво на преклопени задни
седишта)
• Систем Multi-Sense®
• Безжично полнење на мобилен телефон

Мултимедија
• Мултимедијален систем со 23 cm (9,3”) екран чувствителен на
допир, навигација, MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB, функција на
поврзување со апликациите Android Auto™ и Apple CarPlay ™
• Картографија на Европа

*Кожа од животинско потекло.

Прилагодување на внатрешноста

Внатрешна персонализација во црна боја

Внатрешна персонализација во портокалова боја

Пакет LOOK ВНАТРЕШНОСТ во сива боја

Пакет LOOK ВНАТРЕШНОСТ во црвена боја

Тапацир

Тапацир во комбинација црна/сива

Тапацир во комбинација црна/темно сива

Тапацир во комбинација имитација на црна кожа
темно сив штоф

Тапацир во црна кожа

Тапацир R.S. Line со црвени шевови

Тапацир во кожа R.S. Line со црвени шевови

Тапацир во комбинација на имитација на кожа и
кадифена црна боја

Тапацир во комбинација кожа за имитација
црвена и кадифена црна

Тапацир во Nappa кожа
светло сива боја Initiale Paris

Тапацир во Nappa кожа црна боја Initiale Paris

* Кожа од животинско потекло

Персонализација на надворешноста

Пакет
LOOK
НАДВОРЕШНОСТ Портокалова
Предна украсна лајсна во портокалова боја

Пакет
LOOK
НАДВОРЕШНОСТ Црвена
Предна украсна лајсна во црвена боја

Пакет
LOOK
НАДВОРЕШНОСТСјајно црна
Хромирана предна украсна лајсна

Средишен знак на фелнa во портокалова боја

Дел од странична лајсна во портокалова боја

Лајсна на заден браник во портокалова боја

Средишен знак на фелнa во црвена боја

Дел од странична лајсна во црвена боја

Лајсна на заден браник во црвена боја

Средишен знак на фелнa во црна боја

Хромиран дел од странична лајсна

Хромирана лајсна на заден браник

Фелни

Украсни фелни
38 cm (15") Iremia

Алуминиумски фелни 41 cm
(16") Boavista

Алуминиумски фелни
41 cm (16") Philia

Алуминиумски фелни
43 cm (17") Initiale Paris

Украсни фелни на фелни
41 cm (16") Amicitia

Алуминиумски фелни
43 cm (17") Viva Stella

Алуминиумски фелни
43 cm (17") Magny-Cours

Димензии (mm)

* Надворешни ретровизори на преклоп

Зафатнина (l)
ЗАФАТНИНА НА БАГАЖНИК
Зафатнина на багажник (бензин/дизел)
Зафатнина на багажник, преклопена клупа

Литри
391/366
1 069

Дополнителна опрема

1.

2.

3.

1. Осветлување на подвозјето за добредојде. Никогаш
повеќе не го барајте возилото на слабо осветлен
паркинг! Новиот CLIO автоматски се осветлува кога ќе
му се приближите или кога ќе го притиснете копчето
на далечинскиот управувач.
2. Антена вo форма на перка. На новиот CLIO подарете
му дополнителен спортски дух со антената којашто
целосно прилега на линијата на возилото.
3. Прилагодлива заштита на багажникот. Oтпорна на
лизгање и вода, со што е неприкосновена за заштита
на багажникот на вашето возило и за превоз на
габаритни и валкани предмети.
4. Пакет за заштита на каросеријата. Ефикасно
заштитете ја каросеријата на новиот CLIO од помали
удари, гребнатини или често триење.

4.

5.

5. Наслон за раце. Обезбедува поголема удобност
за време на возењето и овозможува дополнителен
простор за складирање.

Сервис

Renault е тука за Вас
Секогаш сме достапни за помош, за да ви го олесниме животот
и за да заштедите време при одржувањето на вашето возило
Renault: профактури и резервација на термини преку интернет,
пакет услуги, договори за одржување, осигурување и помош,
апликација МY Renault... искористете ги брзите и едноставни
решенија, прилагодени според вашите потреби.

Вашите први чекори
Побарајте ги сите информации што ви се потребни:
- на нашите веб-страници – понуда на производи /услуги/
финансирање, термин за тест-возење...
- во нашата мрежа – средби со нашите продажни и технички
екипи.

Renault услуги за целосна покриеност
Предвидете го непредвидливото со склучување продолжена
гаранција, осигурување и услуги на Renault Помош, со кои
секогаш ќе бидете безгрижни.
МY Renault, секојдневен помошник
Искористете ја прилагодената веб-содржина со совети,
понуди, ексклузивни поволности, потсетници за програмата
на одржување, достапни термини ...
Renault услуги за безгрижно одржување
Со пакетите или договорите за одржување Мy Revision ќе можете
да ја искористите понудата изготвена за вашите потреби, каде
што веќе сѐ е вклучено во цената.
Дополнителна опрема, ваш Renault по мерка
Во нашата палета на дополнителна опрема може да најдете
сѐ за вашето возило да биде уште попривлечно, попрактично,
поудобно и прилагодено на вашата личност.

За нови авантури со Renault Clio посетете нѐ
на www.renault.mk

Презедовме сѐ што е во наша моќ за точност на содржината на оваа брошура при нејзиното печатење, којашто би ги содржела и последните измени. Изработена е врз основа на предсериските возила или прототипови. Во рамките на политиката на постојано усовршување на производите, Renault го задржува правото на промена на прикажаната спецификација,
возило и дополнителна опрема. Овластените дилери на Renault за овие промени се известуваат во најкраток можен рок. Моделите можат да се разликуваат во зависност од одредени
пазари, опремата (сериска, со доплата или дополнителна), па можат да не бидат секаде достапни. За најнови информации обратете се до најблискиот импортер. Поради технички
ограничувања при печатењето, можно е боите во оваа брошура благо да отстапуваат од реалните бои на каросеријата или материјалите на внатрешните облоги. Сите права се
задржани. Забрането е умножување на оваа брошура во која било форма или на кој било начин, во целост или делумно, без претходна согласност од компанијата Renault.
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