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Půvabu vozu Renault CLIO prostě neodoláte. Tento vůz má mimo-

řádně smyslné křivky a jeho inovovaná přední část a charakteristický 

tvar světlometů přitahují pohledy a dodávají mu na prestiži. Žádný jiný 

vůz z tohoto segmentu nemá tak silnou osobnost. S vozem Renault 

CLIO je každý nový den intenzivnější než ten předchozí.

Ještě neodolatelnější





Renault CLIO je přitažlivý a svůdný a vzbuzuje respekt 

svým moderním, originálním stylem. Charak teristický 

vzhled předních světlometů s LED technologií – LED 

Pure Vision - je rozpoznatelný na první pohled. Dy-

namické křivky vozu podtrhují černé 17palcové disky 

kol z lehkých slitin Optemic s diamantovým efektem. 

U vozu Renault CLIO má každý detail svůj význam. 

Fascinace 
pro každý den







Interiér vozu Renault CLIO vyniká kvalitními materiály, 

příjemnými potahy a propracovanými detaily. Díky 

tomu je kabina vozu Renault CLIO opravdu příjemným 

místem. 

Důraz
na detail







Pakety GT Line podtrhují dynamický design vozu Renault CLIO. 

Zdůrazňují sportovní atributy tohoto kultovního vozu: speciální disky 

kol z lehkých slitin, specifické nárazníky, ozdobné prvky v barvě Dark 

Metal, chromovaná koncovka výfuku, rozšířené prahy a označení 

GT Line. Renault CLIO GT Line má brilantní styl. Jeho spor tovně 

elegantní interiér je v souladu se standardy divize Renault Sport: 

modré ozdobné prvky, hliníkové pedály, sportovní sedadla a sportovní 

kožený volant. Tato verze nabízí dokonalé spojení sportovního 

vzhledu s elegancí.

Pakety GT Line
Sportovní elegance





Renault CLIO vás uchvátí nejen svým vzhledem, ale také pokročilými technologiemi a vysoce komfortním 

interiérem. Díky nim bude každá cesta zážitkem pro všechny smysly. Zůstaňte na svých cestách ve 

spojení se světem díky pokročilým možnostem inovativního a intuitivního systému R-LINK Evolution 

a zažijte dechberoucí hudební zážitky s audiosystémem Bose®. Využijte možností asistenčních systémů, 

jako je například Easy Park Assist, který usnadňuje parkování a dbá o vaši bezpečnost. Z bohaté nabídky 

výkonných pohonných jednotek si vyberte motor, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům.

Jeho silné stránky



Renault CLIO nabízí výběr ze tří mo-

derních multimediálních systémů, které 

lze přizpůsobit na míru vašim požadav-

kům.

Systém R-LINK Evolution se 7palcovým 

dotykovým displejem vám zajistí neustálé 

spojení se světem. Nabízí snadné ovládání 

a  řadu praktických funkcí: navigaci 

TomTom®, přístup k nastavení asistenčních 

systémů či přístup k seznamu vašich 

oblíbených skladeb. Dotykový displej, 

ovládání pod volantem  – sami si můžete 

zvolit, jakým způsobem budete zadávat 

cílové adresy, listovat v seznamu kontaktů 

či spouštět aplikace z bohaté nabídky 

obchodu R-Link Store.

 

Praktickou a rovněž velmi intuitivní alter-

nativu k tomuto systému představuje 

multimediální systém Media Nav Evo-

lution. Dotykový displej nabízí přístup 

k řadě užitečných a praktických funkcí, 

jako je navigace, rádio, audio streaming 

a také bezpečné telefonování pomocí 

technologie Bluetooth®.

Systém R&GO umožňuje ovládat multi-

mediální funkce pomocí displeje chytrého 

telefonu. Stačí připojit chytrý telefon 

k  rádiu. Na displeji se zobrazí čtyři 

ikony, které umožňují přístup k navigaci, 

informacím o jízdě, ovládání rádia a hudby 

a bezpečně telefonovat pomocí handsfree.

Cestujte prakticky 
a buďte neustále 
ve spojení se světem







Audiosystém Bose® vám připraví opravdu silné hudební zážitky. S tímto 

systémem, který se skládá z 6 reproduktorů a subwooferu, není hudba jen 

příjemnou kulisou, budete díky němu mít pocit, jako byste se ocitli na živém 

koncertě. Díky precizní reprodukci vysokých tónů i basů zažijete hudební 

dobrodružství, které probudí vaše smysly.

Audiosystém 
Bose® Sound System – 
krystalicky čistý zvuk



Díky inovativním řešením značky Renault budou vaše cesty vždy příjemným zážitkem. Asistenční systémy vozu Renault CLIO

usnadňují ovládání vozu v různých situacích. Zajišťují tak vysoký komfort řízení a zvyšují bezpečnost jízdy.

Manévrování nikdy nebylo tak snadné

Easy Park Assist 
Parkování nikdy nebylo tak snadné jako se systémem Easy Park Assist. Systém měří dostupný 

prostor a určí jízdní dráhu pro správné zaparkování (podélné, kolmé či šikmé parkování). 

Předejte mu řízení a bez problémů zaparkujte. (Systém dostupný pro model CLIO)

Parkovací asistent: přední / zadní / boční parkovací senzory
Systém „Easy Park Assist” je vybaven 12 senzory rozmístěnými na přední části vozu, na 

bocích a na zadní části. Umí najít parkovací místo dostatečně velké pro váš vůz. (Systém 

dostupný pro model CLIO)



Zadní parkovací kamera 
Při zařazení zpátečky se ve voze Renault CLIO aktivuje zadní parkovací kamera, která vysílá 

rozšířený obraz prostoru za vozem na displej multimediálního systému. Díky dynamickým 

navigačním čárám na displeji je manévrování ještě snazší a bezpečnější. 

Asistent rozjezdu do kopce
Systém automaticky udržuje tlak v brzdách ještě dvě vteřiny po uvolnění brzdového pedálu 

a řidič se tak může v klidu rozjet.



Renault CLIO Grandtour vám nabídne propracovaný, funkční a technologiemi nabitý interiér, který 

je zasvěcen jednoduchosti každodenního používání. Umožňuje pohodlný převoz velkých předmětů 

díky zavazadlovému prostoru o objemu 443 dm3, z čehož 85 l se nachází pod vyjímatelnou podlahou. 

Interiér vozu lze díky důmyslně navržené rovné podlaze a sklopnému sedadlu předního sedadla 

spolujezdce snadno upravit podle aktuálních potřeb. Má výjimečnou přepravní kapacitu – umožňuje 

bez obtíží převážet předměty o délce až 2,48 m. Manipulaci s nákladem usnadňuje mimořádně nízký 

práh zavazadlového prostoru (604 mm).

Život může být tak snadný







Síla, úspornost, potěšení z řízení

Motory Energy vozu Renault CLIO a CLIO Grandtour v sobě spojují řadu nejnovějších technologických inovací, z nichž některé jsou 

převzaté přímo ze světa automobilových závodů. Díky tomu zaručují výjimečné jízdní zážitky a zároveň nízkou spotřebu a emise 

CO
2
, zejména díky systému Stop&Start.

* Spotřeba v kombinovaném provozu. Výše spotřeby paliva a emisí CO
2
 byla stanovena podle standardní metody měření uvedené v platných předpisech o homologaci vozidel.

Energy TCe 90

100% turbo, 100% výkon

Nový benzinový motor Energy TCe 90 je přeplňovaný tříválec o objemu 898 cm3, který s lehkostí podává 

výkon 90 k! Točivý moment dosahující 140 Nm umožňuje živé zrychlení a je k dispozici již od nízkých 

otáček motoru (90 % momentu při 1 650 ot/min), takže není nutné často řadit a jízda ve městě je velmi 

příjemná.

ENERGY dCi 90 

Více potěšení, větší úspora

Motor Energy dCi 90 vyniká velmi úsporným provozem. Komfort řízení přitom rozhodně nezůstává 

stranou: točivý moment 220 Nm se i při nízkých otáčkách postará o živé zrychlení, takže řízení je za 

všech okolností nanejvýš pohodlné.



Barvy karosérie

* Nemetalický lak
** Speciální metalický lak.

BíBíBíBíláálálá GGlacier* ČeČ rvenáá á FlFlFlamme** ŠŠŠŠŠŠedádádádá Platine

MMMModdddráá Iron** ČČČČČČernááá ÉÉÉtoile ČČČeČ rvenááá IIIntense**

ŠŠŠŠŠedáddádá TTTiitanium ŠŠŠŠŠŠeŠeŠeŠedáádádádád UUUUUUrbrbannannn**** BíBíBíBílálálálá NNacré**



Výbava

ADVANTAGE

 • ABS s elektronickým rozdělovačem 
brzdné síly EBV + asistenční systém brzd
 • Přední a boční airbagy řidiče 
a spolujezdce (chránící hlavu a hrudník)
 • Elektronický stabilizační systém ESC 
s aktivním protiprokluzovým systémem 
ASR
 • Asistent pro rozjezd do kopce (Hill Start 
Assist)
 • Systém upevnění dětských sedaček 
Isofi x na zadních sedadlech
 • Manuální klimatizace
 • Rádio DAB R&GO s integrovaným 
displejem 4×20 W (bez CD) + Bluetooth® 
+ USB + jack, s držákem na chytrý 
telefon, kompatibilní s aplikací R&GO

 • Tempomat s omezovačem rychlosti
 • Palubní počítač
 • Centrální zamykání na dálkové ovládání 
pomocí Karty Renault
 • Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
 • Výškově a podélně nastavitelný volant
 • Signalizace nezapnutých pásů
 • LED denní svícení
 • Elektrické ovládání předních oken
 • Zadní sedadlo dělené 1/3-2/3 (opěradlo) 
 • Elektricky nastavitelná vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka s kryty v černé barvě
 • Systém kontroly tlaku v pneumatikách
 • Sada na opravu pneumatik
 • Střešní lišty v černé barvě
(u Renault CLIO Grandtour)

 • Volant potažený kůží
 • Kliky dveří a kryty vnějších zpětných 
zrcátek v barvě karoserie
 • Čalounění černo/šedé látkové
 • Ocelové disky 15", okrasné kryty kol 
Paradise

Ocelové disky 15", 
okrasné kryty kol Paradise

Šedo-černé látkové potahyFotografi e verze Advantage se systémem Media Nav Evolution dostupným na přání.



Výbava

LIMITED (ADVANTAGE +)

 • Multimediální systém Media Nav 
Evolution s navigací: 7palcový dotykový 
displej + navigace + rádio DAB 4×20 W 
(bez CD) + Bluetooth + USB + jack
 • Čalounění černo/šedé Limited látkové
 • Vnitřní kryty prahů dveří s nápisem 
Limited
 • Sklopné sedadlo spolujezdce (u Renaultu 
CLIO Grandtour)
 • Boční ochranné panely s chromovanou 
vložkou a designový difuzor na zadním 
nárazníku v lesklé černé barvě
 • Chromovaná lišta na víku zavazadlového 
prostoru
 • Chromovaná lišta na spodní hraně 
bočních oken
 • Kryty vnějších zpětných zrcátek v lesklé 
černé barvě
 • Zatmavená zadní okna
 • Střešní lišty v barvě matného chromu 
(u Renault CLIO Grandtour)
 • Disky kol z lehkých slitin 16", design 
Celsium

Čalounění černo/šedé Limited látkové Disky kol z lehkých slitin 16", 
design Celsium



INTENS (ADVANTAGE +)

 • Multimediální systém Media Nav 
Evolution s navigací: 7palcový dotykový 
displej + navigace + rádio DAB 4x20 W 
(bez CD) + Bluetooth® + USB + jack 
 • LED přední světlomety LED Pure Vision
 • Dešťový a světelný senzor
 • Přední mlhové světlomety
 • Hands-free karta Renault
 • Zadní parkovací senzory
 • Funkce Eco-mode
 • Sklopné sedadlo spolujezdce (u Renault 
CLIO Grandtour)
 • Elektrické ovládání předních oken 
s impulzním ovládáním okna řidiče
 • Elektrické ovládání zadních oken
 • Boční ochranné panely a designový 
difuzor na zadním nárazníku v lesklé 
černé barvě
 • Chromovaná lišta na víku zavazadlového 
prostoru

 • Chromovaná lišta předních oken
 • Černo/šedé čalounění v provedení
látka/koženka
 • Přístrojová deska v černé barvě
 • Střešní lišty v barvě matného chromu 
(u Renault CLIO Grandtour)
 • Disky kol z lehkých slitin 16", design 
Pulsize

Disky kol z lehkých 
slitin 16", design 

Pulsize

Černo/šedé čalounění v provedení látka / 
umělá kůže

Fotografi e se systémrm R-Link Evolution dostupným jako volitelná výbava a s automatickou 
klimatizací.



Technické údaje

ENERGY 

TCe 75

ENERGY 

TCe 90

ENERGY

dCi 75

ENERGY

dCi 90

Druh paliva benzín benzín diesel diesel

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Druh vstřikování
vícebodové 

sekvenční

vícebodové 

sekvenční

přímé 

s Common Rail

přímé 

s Common Rail

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

Počet válců/ventilů 3/12 3/12 4/8 4/8

Maximální výkon v kW EHS (k) při ot/min
56 (76) 

při 5 500

66 (90) 

při 5 500

55 (75) 

při 4 000

66 (90) 

při 4 000

Maximální točivý moment v Nm EWG při ot/min 120 při 2 500 140 při 2 500 200 při 1 750 220 při 1 750

Stop & Start a systém rekuperace brzdné energie ano ano ano ano

PŘEVODOVKA 

Typ převodovky
manuální 

5 stupňů

manuální 

5 stupňů

manuální 

5 stupňů

manuální 

5 stupňů

SYSTÉM ŘÍZENÍ 
Systém řízení elektrický posilovač řízení s proměnlivým účinkem

Poloměr otáčení stopový/obrysový (m) 10,6 / 11

Celkový počet otáček volantu (mezi krajními

polohami - hodnoty se mohou lišit v závislosti na modelu)
2,71 otáček

KOLA A PNEUMATIKY
Rozměry standardních pneumatik* 15": 185/65 R15 88T; 16": 195/55 R16 87H; 17": 205/45 R17 88V

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 178 178 168 181

0–100 km/h (s) 12,3 12,1 14,3 11,8

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2

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

Městský / mimoměstský

/ kombinovaný provoz (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 palivové nádrže (l) 45

* V závislosti na verzi.
Výše uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na výbavě vozidla.

Výše spotřeby paliva a emisí CO
2
 byla stanovena podle standardní metody měření uvedené v platných předpisech o homologaci vozidel. Díky metodě měření, která je stejná pro všechny výrobce, je možné srovnávat jednotlivá 

vozidla. Spotřeba paliva v reálných podmínkách závisí na provozních podmínkách užívání vozidla, výbavě a jízdním stylu řidiče. Pro optimalizaci spalování Vám doporučujeme prostudovat si tipy dostupné na www.renault.cz.

Vozidla Renault jsou recyklována v souladu se zákonem o recyklaci vozidel stažených z provozu a  jinými předpisy o ochraně životního prostředí. Demontáž vozidel a  jejich opotřebovaných částí je prováděna v souladu 

s příslušnými předpisy o odpadech. Podrobné informace o požadavcích na ochranu životního prostředí získáte na www.renault.cz a u autorizovaných partnerů Renault.



Disky kol z lehkých slitin

Personalizace

16" Pulsize 16" Pulsize
černé

16" Pulsize
šedé

17" Optemic
černé

17" Optemic
šedé

17" GT

15" Paradise 15" Lagoon 15" Extreme

Ocelové disky kol s okrasnými kryty

16" GT Line

Exteriér



Pack interiér Červená Floride Pack Interiér Šedá Fumé Pack Interiér Šedá Fumé s postupným přechodem

Pack Interiér Červená Floride s postupným přechodem

2 4

3

1

1 Palubní deska

2 Čalounění sedadel

3 Rámečky postranních výduchů ventilace

4 Orámování okolo řadící páky

Interiér

Personalizace



Interiér

2

Specifi cký zadní nárazník, chromovaná oválná koncovka výfuku, boční 
ochranné panely ve spodní části dveří v barvě karoserie1

Dekorativní prvky v barvě Dark Metal2

Rozšířené prahy Renault Sport3

Personalizace vnějšího vzhledu

Packy GT Line

3

1
Sportovní sedadla s výrazným bočním vedením se 
speciálním čalouněním GT Line s modrým prošíváním

2 Dekory interiéru v modré barvě

3
Sportovní volant potažený kůží s modrým prošíváním 
a s označením GT Line

4 Hliníkové pedály1

2

3

4

1

Kola z lehkých slitin s označením GT Line4

4



Jedinečný styl

Příslušenství

1. Polepy pro personalizaci disků. 
Umožňují snadným způsobem perso-
nalizovat disky a dodávají jim jedinečný 
vzhled. Stačí je přilepit! Dostupné pro 
disky 16’’ Pulsize. Jsou k dispozici v ně-
kolika barvách: červené, s efektem vlajky 
a s efektem stínování. 2. Shark anténa. 
Podtrhuje dynamický styl a  dodává 
elegantní vzhled 3. Podsvícené vnitřní 

kryty pra hů dveří. Chrání prahy dveří 
před poničením. 2.

1.

3.



Přeprava nákladu

2.

1.

4.3.

1. Nosič lyží. Jednoduché použití. 
Umož ňuje bezpečný převoz snow  boar dů 
a lyží na střeše Renault CLIO. 2. Tažné 

zařízení demontovatelné bez nářadí. 
Umožňuje bezpečné tažení přívěsu nebo 
upevnění nosiče jízdních kol. Je plně 
kompatibilní s vozem a eliminuje riziko 
poškození karosérie. Lze jej demontovat 
bez použití nářadí. 3. Nosič jízdních 

kol na tažné zařízení.  Umožňuje 
bezpečný převoz až čtyř jízdních kol. 
Praktický nosič jízdních kol, který lze 
snadno připevnit na tažné zařízení. Lze 
jej sklopit i s připevněnými jízdními koly 
pro přístup do zavazadlového prostoru. 
4. Hliníkové střešní tyče. Lze na ně 
bezpečně upevnit střešní box, nebo 
nosič lyží nebo kol na dodatkové úchyty. 
Testovány podle nejpřísnějších norem 
bezpečnosti a odolnosti. Součástí sady 
jsou dvě tyče se zámkem. 5. Střešní box. 
Spojuje estetický vzhled s bezpečností 
a komfortem užívání. Praktický pomocník 
nezbytný na cestách. Dostupný v lesklé 
černé bar vě a s objemem 380, 480 či 
630 litrů.5.



Pohodlí na cestách

1. Ochrana zavazadlového prostoru 

EasyFlex. Chrání zavazadlový pros-
tor před znečištěním. Přesně kopíruje 
tvar po  dlahy zavazadlového prostoru, 
ne závisle na poloze sedadel. Snadné 
používání. 2. Textilní koberce Premium. 
Účinně chrání podlahu vozu. Nabízejí 
snadnou údržbu i  instalaci díky upe-
vňovacím klipsům. 3. Přední loketní 

opěrka. Zvyšuje pohodlí řidiče a je vy-
bavena přihrádkou pro uložení drob-
ných předmětů. Je mimořádně prak-
tická. 4. Přenosný držák smartphonu 

– magnetický. Pro bezpečné používání 
telefonu za jízdy. Držák je přenosný. 
Umístění na ventilaci.4.

1.

3.2.

Příslušenství



Rozměry

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3) CLIO
CLIO

Grandtour

Objem VDA (norma ISO 3832)
(do výše zadního plata)

300 443

Rozměry (mm)

A Rozvor 2  589 2  589

B Celková délka 4  062 4  267

C Přední převis 853 853

D Zadní převis 621 825

E Rozchod vpředu 1  506 1  506

F Rozchod vzadu 1  506 1  506

G
Šířka bez zpětných zrcátek /
včetně zpětných zrcátek 

1  732/1 945 1  732/1 945

H Výška nezatíženého vozu 1  448 1  475

H1 Výška otevřeného víka nezatíženého vozu 1  920 2  087

Rozměry (mm) CLIO
CLIO

Grandtour

J Výška prahu zavazadlového prostoru nezatíženého vozu 716 604

K Světlá výška zatíženého vozu 120 120

L Prostor nohy ve výši kolen ve druhé řadě 140 140

M Šířka v loktech vpředu 1  363 1  363

M1 Šířka v loktech vzadu 1  378 1  378

N Šířka v ramenech vpředu 1  370 1  370

N1 Šířka v ramenech vzadu 1  307 1  307

P
Výška pod střechu 
(na předních sedadlech)

880 880

P1
Výška pod střechu 
(zadní sedadla)

847 862

Y
Šířka otvoru zavazadlového prostoru v horní části / 
maximální  šířka otvoru zavazadlového prostoru

770/1  038 800/1  038

Y1 Šířka otvoru zavazadlového prostoru v dolní části 905 994

Rozměry (mm) CLIO
CLIO

Grandtour

Y2 Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 1  011 1  011

Z Výška otvoru zavazadlového prostoru 550 685

Z1
Maximální užitná délka zavazadlového prostoru 
(od víka zavazadlového prostoru ke sklopeným zadním 
sedadlům)

1 388 1 616

Z2 Délka zavazadlového prostoru k zadním sedadlům 649 830

Z3
Výška zavazadlového prostoru pod kryt /
s vyjímatelnou podlahou

558 575/396

Z4
Max. užitečná délka zavazadlového prostoru (při 
složených zadních sedadlech a sklopeným sedadlem
spolujezdce)

- 2 480

RENAULT CLIO RENAULT CLIO GRANDTOUR

*230/400 230/400 s rádiem s audiosystémem Bose





Svádění nikdy neskončí
Renault CLIO



Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série nebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si RENAULT 
vyhrazuje právo kdykoli upravit specifi kace i popisovaná a představovaná vozidla. Tyto úpravy RENAULT svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé 
vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se, prosím, se svým místním koncesionářem, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafi ckých důvodů se 
mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce této publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou 
nebo jakýmkoli prostředkem, bez předchozího písemného svolení společnosti RENAULT je zakázána Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.
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