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Fiecare zi în care conduci noul Renault CLIO este un nou episod 
într-un joc al seducţiei. Mai atrăgătoare ca niciodată prin liniile sale 
senzuale și semnătura luminoasă unică, noul CLIO te fascinează. 
Nicio altă mașină din segmentul său nu-și exprimă personalitatea 
atât de puternic. Prin multitudinea de personalizări posibile, atât 
la interior, cât și la exterior, CLIO se adaptează preferinţelor tale, 
iar fiecare zi devine mai intensă. 

Și mai
irezistibil







Seducător, misterior, noul Renault CLIO se face remarcat prin 
stilul său modern. Poţi recunoaște dintr-o privire semnătura 
sa luminoasă, în forma literei C, cu tehnologia LED Pure 
Vision. Din profil, jantele Optemic negre, diamantate, de 17’’, îi 
evidenţiază silueta dinamică. La CLIO, fiecare detaliu contează. 

Atracţie
continuă





Simţul calităţii

Noul Renault CLIO este la fel de atrăgător și în interior. Panorile ușilor redesenate, tapiţeriile din materiale de calitate, volanul îmbrăcat în piele* definesc 
noua ambianţă interioară. Toată gama de tehnologii disponibile prin intermediul tabletei R-LINK Evolution poate fi accesată printr-un singur gest și prin 
comandă vocală. Iar elementul care completează interiorul său elegant este sistemul de sunet Bose®**, a cărui fidelitate înaltă inspiră emoţii asemănătoare 
concertelor live. 

* Piele veritabilă, de origine bovină, mai rezistentă, mai moale și suplă la atingere, care permite circulaţia aerului.
** Disponibil opțional pe versiunile Intens și GT Line



Echipamente
 • ABS cu repartiție electronică de frânare și asistență la 
frânarea de urgență (AFU)

 • Sistem de asistență la pornirea din pantă (HSA)
 • Airbag-uri frontale și laterale cap/torace pentru șofer și 
pasager față 

 • Banchetă spate rabatabilă 1/3-2/3 cu 2 tetiere cu reglare 
în înălțime

 • Card de demaraj și de deschidere/închidere a portierelor
 • Sistem de stabilitate electronică a autovehiculului (ESP)
 • Computer de bord
 • Radio Connect R&Go
 • Aer condiționat cu reglare manuală
 • Regulator-limitator de viteză
 • Oglinzi retrozivoare exterioare electrice și degivrante, 
rabatabile manual

 • Scaun șofer cu reglare în înălțime
 • Sistem de prindere Isofix pentru locurile laterale spate
 • Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

 • Volan cu reglare în înălțime și în adâncime
 • Roată de rezervă (excepție Clio Estate)

Design exterior
 • Bare de pavilion de culoare neagră (Clio Estate)
 • Carcase pentru oglinzile retrovizoare în ton cu caroseria
 • Jante 15" Lagoon
 • Faruri de zi LED

Design interior
 • Planșă de bord de culoare neagră
 • Tapițerie textilă de culoare gri/neagră

Opțiuni
 • Vopsea metalizată
 • Proiectoare de ceață
 • Suport "craddle" pentru telefon R&Go
 • Roată de rezervă (pentru Clio Estate)

LIFE

Atelier creativ



Echipamente
 • 3 tetiere cu reglare în înălțime
 • Sistem multimedia de navigație Media Nav Evolution 
(harta Romaniei, radio MP3, Bluetooth®, porturi USB /
jack), comenzi pe volan

Design exterior
 • Jante Flex Wheel 16" Attractive
 • Proiectoare de ceata 

Design interior 
 • Tapițerie textilă de culoare gri/neagră
 • Volanul și mânerul pentru levierul de viteză din piele*

Opțiuni
 • Harta Europei de Est
 • Pachet „Confort” (senzori de parcare spate și cotieră 
centrală față)

 • Pachet „Confort Plus”** (aer condiționat cu reglare 
automată, senzori de ploaie și de lumină, geamuri 
electrice față-spate cu impuls pentru șofer, oglinzi 
rabatabile electric și card de acces și demaraj cu funcția 
„mâini libere”)

 • Faruri Full LED Pure Vision, proiectoare de ceață LED cu 
funcție cornering, senzori de ploaie și de lumină**

 • Pachet „Look” Jante de aliaj 16" Pulsize diamantate, 
negre sau gri, geamuri spate cu tentă închisă**

 • Vopsea metalizată

ZEN (LIFE +)

* Piele de origine bovină.
**Indisponibil pe motorizarea 1,2 16V 75CP



Echipamente
 • Senzori de parcare spate
 • Senzori de ploaie și de lumină
 • Card Renault cu funcția "mâini libere" (acces, demaraj, 
închidere de la distanță)

 • Aer condiționat cu reglare automată
 • Oglinzi retrovizoare electrice, rabatabile electric și 
automat

 • 4 geamuri electrice, cu impuls pentru șofer
 • Mod de condus ECO (excepție motorizare 1.2 16V 75 CP)
 • Harta Europei de Est

Design exterior 
 • Bare de pavilion de culoare argintiu satinat (Clio Estate)
 • Faruri spate cu semnătură LED (Clio Berlină)
 • Jante de aliaj 16" Pulsize diamantate negre
 • Ornamente cromate pentru praguri, calandru și contur 
hayon

 • Faruri  Full LED Pure Vision
 • Proiectoare de ceață LED, cu funcție cornering

Design interior
 • Tapițerie mixtă velur/piele ecologică de culoare neagră

Opțiuni
 • Jante de aliaj 16" Pulsize diamantate de culoare gri
 • Pachet Jante de aliaj de 17" "Optemic" diamantate de 
culoare neagră sau gri și geamuri spate cu tentă închisă 
(Clio Berlină), geamuri spate cu tentă închisă (Clio Berlină)

 • Scaune față încălzite
 • Pack "City" (senzori de parcare față - spate și cameră 
pentru marșarier, oglindă retrovizoare interioară 
electrocrom și pachet iluminare interioară)

 • Pachet "Easy Park Asssist" (sistem de asistență la 
parcare "Mâini libere" cu senzori de parcare față/spate 
și laterali, cameră pentru marșarier, oglindă retrovizoare 
interioară electrocrom și pachet iluminare interioară)

 • Sistem multimedia R-LINK Evolution
 • Pachet R-LINK Bose® Sound System (sistem multimedia 
R-LINK Evolution, sistem audio Bose®)

 • Vopsea metalizată

Personalizare exterioară  
 • Decoruri exterioare roșu sau ivoire
 • Stripping pentru acoperiș și carcase oglinzi retrovizoare 
Noir Degradée, Ivoire, Gris Platine, Noir Etoile (Clio Hatch)

 • Stripping pentru acoperis si carcase oglinzi retrovizoare 
Rouge Flamme

 • Acoperiș fix din sticlă (suprimă barele acoperișului Clio 
Estate)

Personalizare interioară 
 • Tapițerie mixtă velur/piele ecologică de culoare roșie sau 
gri

 • Pachet personalizare interioară roșu/ivoire/gri
 • Planșă de bord de culoare roșu/ gri

*  Imitație de piele și velur.
** Piele de origine bovină.

Design sportiv, specific GT Line:
 • Personalizare ‘‘Dark Metal’’: obturatoare proiectoare de 
ceață, carcase oglinzi retrovizoare și ornamente laterale

Design exterior 
 • Jante de aliaj 16’’ specifice GT Line, design ‘‘Dark Metal’’
 • Ornament contur geamuri de culoare neagră
 • Spoiler faţă sport, praguri specifice RS, ornament de 
eșapament cromat

Design interior
 • Tapițerie specifică ‘‘GT Line’’, fără cotieră centrală față
 • Volan îmbrăcat în piele cu inscripție ‘‘GT Line’’, pedalier 
sport din aluminiu și ambianță interioară cu contururi 
albastre

 • Badge specific ‘‘GT Line’’ 

INTENS (ZEN +)

GT LINE (INTENS +)

Atelier creativ



MOTOR - CUTIE 1,2 16v 75
BVM5**

TCe 90
BVM5

ENERGY TCe 90
BVM5

ENERGY TCe 120
BVM6

ENERGY TCe 120
EDC

ENERGY  dCi 75
BVM5

ENERGY dCi 90
BVM5

ENERGY dCi 90
EDC

ENERGY dCi 110
BVM6

Carburant Benzină fără plumb E10 Motorină
Normă de poluare Euro6b

Tip motor Injecție multipunct 
secvențială

 Turbo/Injecție 
multipunct
secvențială

 Turbo/Injecție 
multipunct
secvențială

 Turbo/Injecție directă secvențială Turbo/Injecție directă/Common rail

Cilindree (cm3) 1 149 898 898 1 197 1 197 1 461 1 461 1 461 1 461
Număr de cilindri/supape 4/16 3/12 3/12 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8 4/8
Putere maximă  kW CEE (CP) 54 (75) 66 (90) 66 (90) 87 (120) 87 (120) 55 (75) 66 (90) 66 (90) 81 (110)
Regim de putere maximă (rotații/min) 5.500 5.000 5.250 5.500 5.500 4.000 4.000 4.000 4.000
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) 107 140 135 205 205 200 220 220 220
Regim de cuplu maxim (rotații/min) 4 250 2.500 2.500 2.000 2.000 1.750 1.750 1.750 1.750
Filtru de particule - - - - - da da da da
Stop & Start și recuperarea energiei la frânare nu nu da da da da da da da

CUTIE DE VITEZE
Tip cutie de viteze Manuală - 5 viteze Manuală - 6 viteze EDC - 6 viteze Manuală - 5 viteze EDC - 6 viteze Manuală - 6 viteze

DIRECȚIE
Direcție Electrică asistată variabil
Diametru de bracaj între trotuare/între ziduri (m) 10,6 / 11 10,6/11
Rotaţii ale volanului (de la un capăt la altul) 2,71 rotații 2,71 rotații

PNEURI
Pneuri de referință 15": 185/65 R15 88T 15": 185/65 R15 88T 16": 195/55 R16 87H  

17": 205/45 R17 88V 
16": 195/55 R16 87H  
17": 205/45 R17 88V 

15": 185/65 R15 88T
16": 195/55 R16 87H

16": 195/55 R16 87H  
17": 205/45 R17 88V

16": 195/55 R16 87H  
17": 205/45 R17 88V

FRÂNE
A.B.S. Serie
Repartiție electronică de frânare Serie
Asistență la frânarea de urgență AFU Serie
HSA (sistem de asistență la pornirea din pantă) Serie
Față: discuri ventilate (DV) diametru (mm)/grosime (mm) 258 / 22 258 / 22
Spate: tamburi (T) (inci) sau discuri pline (DP) Tamburi Tamburi Tamburi Tamburi

PERFORMANȚE
Coeficient aerodinamic SCx 0,744 0,744 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670
Viteză maximă (km/h) 167 182 182 182 192 168 181 176 194
0 - 100 km/h (s) 14“5 12“9 12“2 9“ 9“2 14“3 12“0 12“9 11"19 
Distanța de oprire la 400 m  (s) 19“5 18“6 18“5 16“2 16“5 19“1 18“3 18“7 17"5 
Distanța de oprire la 1 000 m  (s) 36“1 34“1 33“6 30“5 30“6 35“8 33“6 34“5 32"77

CONSUM ȘI EMISII*
CO2 (g/km) 127 114 105 118* 120 85 85 92 90*
Ciclu urban (l/100km) 7,2 6,3 5,7 6,8* 6,8 3,5 3,5 3,9 3,8*
Cuclu extra-urban (l/100km) 4,7 4,3 4,1 4,5* 4,5 3,1 3,1 3,3 3,3*
Ciclu mixt (l/100km) 5,6 5 4,7 5,3* 5,4 3,3 3,3 3,5 3,5*

CAPACITATE
Rezervor carburant (l) 45 45

MASE (KG) (BERLINĂ / ESTATE)*
Masă proprie rulantă (fără opțiuni) (M.V.O.D.M.) 1.059/1.066 1.082/1.088 1.082/1.088 1.090/1.168 1.090/1.195 1.090/1.182 1.090/1.182 1.205/1.190 1.204/1.205
Masă maximă autorizată (M.M.A.C.) 1.564/1.607 1.621/1.639 1.621/1.639 1.659/1.668 1.686/1.695 1.695/1.702 1.695/1.702 1.728/1.735 1.706/1.716
Masă totală rulantă autorizată  (M.T.R.) 2.464/2.507 2.521/2.539 2.521/2.539 2.559/2.568 2.586/2.595 2.595/2.602 2.595/2.602 2.628/2.635 2.606/2.616
Sarcină utilă (SU)* 505/508 539/516 539/516 541/500 541/500 545/520 545/520 515/507 502/478
Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de  frânare
(în limita M.T.R.) 1.200/1.200 1.200/1.200 1.200/1.200 1.200/1.200 1.200/1.200 1.200/1.200 1.200/1.200 1.200/1.200 1.200/1.200

Masă maximă remorcabilă fără frânare 565/570 575/580 575/580 580/620 580/635 580/625 580/625 640/630 635/640

* Valori supuse procesului local de omologare/pot suferi modificări
**Indisponibil pe motorizarea 1,2 16V 75CP

Drum bun!



Seduction never ends
Noul Renault CLIO





Continuați experiența Renault CLIO 
pe www.renault.ro

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire 
permanentă a produselor sale, Renault îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele şi accesoriile descrise şi reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoştinţă agenţilor 
Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a primi cele mai recente 
informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. 
Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau pentru orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
 Tipar Septembrie 2016Renault recomandă


