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Vastustamattoman viettelevä



Viettelevä tyyli
Aistilliset linjat, dynaaminen profiili, veistok- 
selliset kyljet ja itsevarma olemus – CLIO viehät-
tää heti ensi vilkaisulla. Ajaton moderni tyyli 
näkyy kaikissa yksityiskohdissa: C-kirjaimen muo-
toisissa päiväajovaloissa, valojen LED-tekniikas-
sa, koriin sulautetuissa kromin värisissä koros-
teissa, piilotetuissa takaoven kahvoissa ja 
uudessa Valencia oranssi -ulkovärissä.





Kuvien autot erikoisvarusteluilla



Täydellinen,
älykäs ohjaamo
Auton sisällä jokaisella yksityiskohdalla on mer-
kitystä. CLIO on läpikäynyt suoranaisen vallanku-
mouksen tarjoten nyt entistäkin korkeatasoisem-
pia materiaaleja ja taidokkaampaa viimeistelyä. 
Huipputekninen kojelauta, mainiosti tukevat is-
tuimet ja säädettävä Multi-Sense-järestelmä tun-
nelmasisävalaistuksineen muodostavat kokonai-
suuden, joka herättää aistisi eloon. Matkallasi 
tulevaisuuteen CLIOn ratissa voit nauttia myös 
isosta 9,3-tuumaisesta kosketusnäytöstä, mukau-
tettavasta mittaristosta sekä sähköisestä käsijar-
rusta.





Mukavaa ja 
miellyttävää ajoa
CLIOn moottorivalikoimasta löytyy nykyaikainen 
bensiinimoottori sekä manuaalina että auto-
maattivaihteistolla. Lisäksi tarjolla on E-TECH 
täyshybridi automaattisella vaihteistolla.

Tunnokkaan alustan sekä tarkan ja täsmällisen 
ohjauksen ansiosta tututkaan tiet eivät enää 
ole tylsiä.

Kuljettaja ei ole ainoa jolla on syytä hymyyn; 
jousitusta ja äänieristystä on kehitetty kaikkien 
autossa matkustavien iloksi ja mukavuudeksi. 
Äänimaailman viimeistelee Bose®-audiojärjes-
telmä, jonka laadukkaat kaiuttimet tuottavat 
muhkean ja täyteläisen musiikkielämyksen.



Renault CLIO 
R.S. Line: erottuu
urheilullisuudellaan
Clio R.S. Line ammentaa Renault Sportin urheilulli-
sesta DNA:sta. Pelin henki selviää jo auton ulkomuo-
dosta: sporttinen etupuskuri R.S.-malleille tyypilli-
sellä F1-siivekkeellä, etusäleikön Glossy Black 
-tehosteet, kennokuvioitu alempi säleikkö, timant-
tileikatut 17-tuumaiset Magny-Cours-erikoisvanteet 
sekä perän ilmanohjain ja ovaalin muotoinen kro-
mattu pakoputken pää sekä R.S. Line -merkit täy-
dentävät ainutlaatuista kokonaisuutta.

Auton sisällä tunnelma on aivan yhtä urheilullinen: 
hiilikuitutyyppiset paneelit, hyvän sivuttaistuen ur-
heiluistuimet, nahalla verhoiltu ohjaupyörä tuplati-
manttilogolla, alumiiniset poljinpinnat sekä ohjaamon 
punaiset tehosteraidat. Musta sisäkattoverhous ja 
kuljettajakeskeisesti suunniteltu edistyksellinen  
kojelauta antavat viimeisen silauksen sporttiselle  
tunnelmalle. CLIO – päättäväistä intohimoa  
jokaisessa yksityiskohdassa.





Verkotu koko maailman kanssa
Kojelaudan ytimenä sykkii Easy Link -järjestelmä, jonka laajalti muokattava 
näyttö on luokkansa suurin. 

Easy Link tukee Android Auto™ ja Apple Carplay™ -järjestelmiä, joiden avul-
la voit hallita älypuhelimesi multimediasisältöä helposti ja turvallisesti.

Integroitu navigointijärjestelmä kertoo monipuolista tietoa liikenteestä, ku-
ten mahdolliset ruuhkat tai vaaranpaikat tai vaikkapa huoltoasemien sijain-
nit ja polttoainehinnat matkasi varrella.

Käytössäsi on myös nopea ja helppo Googlen osoitehaku. Tarvitset vain muu-
taman avainsanan löytääksesi määränpäähäsi – sinun ei tarvitse tietää koh-
teen tarkkaa osoitetta.

Automaattisen päivitystoiminnon ansiosta Easy Link ja TomTom-kartta 
-aineisto ovat aina ajan tasalla.

Kaiken tämän lisäksi CLIOssa voit ladata matkapuhelintasi langattomasti ja 
pysyä jatkuvasti yhteydessä koko maailmaan.*

* Internetyhteyden vaatimat toiminnot tarvitsevat maksullisen palvelun tilaamisen koeajan 
päätyttyä. MY Renault palvelu ei ole saatavilla Suomessa toistaiseksi. Sovelluksien ja 
palveluiden valikoima, niiden kieli ja alueellinen tuki vaihtelevat maakohtaisesti. Automaattisen 
päivitystoiminnon lisäksi joissakin tapauksissa muut päivityskeinot voivat olla tarpeellisia. 
Älypuhelimen peilaukseen Apple CarPlay™ ja Android Auto™ -tuki. Toiminnot vaativat 
yhteensopivan puhelinmallin. Toiminnassa maa-, kieli- ja puhelinkohtaisia rajoituksia. Android 
Auto™ tarvitsee puhelimeen asennettavan sovelluksen (saatavuus riippuu puhelinmallista ja 
käyttöjärjestelmäversiosta). Apple CarPlay™ ja Android Auto™ käyttävät matkapuhelimen 
datasiirtoa. 

Android AutoTM on Google Inc:n tavaramerkki. 
Apple CarPlayTM on Apple Inc:n tavaramerkki.

Kuvien autot erikoisvarustein.







CLIO E-TECH: 
CLIOssa hybridi on 
keksitty uudestaan
CLIO E-TECH Hybrid tarjoaa ainutlaatuisen ajo-
kokemuksen. Siinä yhdistyvät E-TECH -hybridi-
tekniikan (bensiini + sähkö) kiihtyvyys, välitön 
reagointi ja polttoainetaloudellisuus sekä CLIOn 
käytännöllisyys ja mukavuus. Kaupungissa CLIO 
E-TECH Hybrid voi kulkea sähköllä jopa 80 %  
ajasta tarjoten hiljaisuutta ja polttoainesäästöä.  
Korkeammilla nopeuksilla sen 140 hevosvoimaa  
tarjoavat nopeaa kiihtyvyyttä ja sen tuomaa tur-
vallisuutta – ilman ajomatkarajoituksia tai lataus-
aikoja!



100 % CLIO ja 
100 % hybridi
Sisäpuolelta löydät kaikki CLIOn edut ja luokan 
parhaimmistoa olevat ominaisuudet: runsaat si-
sätilat, suuret näytöt yhdistettävyyspalveluilla, 
ensiluokkaisen turvallisuuden ja modernit ajami-
sen apulaitteet. Älykkään E-TECH monitilavaih-
teiston ansiosta hybridiajokokemus on vertaansa 
vailla. Nauti sähköisistä liikkeelle-lähdöistä ja anna 
älykkään vaihteiston valita automaattisesti ja huo-
maamattomasti paras mahdollinen ajotila kuhun-
kin tilanteeseen. Aina mukava ja aina taloudellinen.





120 km/h

1. 2.

4. 5. 6.



3.

Renault EASY DRIVE
CLIOn innovatiiviset teknologiat ovat apunasi, jotta aja-
minen olisi yksinkertaisempaa.*

1. Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
Aseta haluamasi nopeus tai maksiminopeus, jota et halua 
ylittää. Ohjauspyörään sijoitetuilla käyttökytkimillä nopeuden 
asettaminen sujuu hetkessä.

2. Renault LED Pure Vision
CLIO on varustettu tehokkailla kokonaan LED-teknologialla 
toteutetuilla Pure Vision -ajovaloilla. Performance 
valojärjestelmään kuuluu myös kauko-valoautomatiikka, 
joka kytkee kaukovalot päälle tilanteen salliessa näkyvyyden 
maksimoimiseksi.

3. Handsfree -pysäköintiavustin
Irrota kädet ohjauspyörästä ja anna CLIOsi hoitaa pysäköimisen 
nopeasti ja tarkasti. Easy Park Assist -toiminnon avulla pysäköinti 
sujuu kätevästi niin tasku-, rivi- kuin vinoparkkiinkin. Jopa 
pysäköinti on helpompaa  CLIOlla!

4. ja 5. 360 asteen kamera
CLIO on varustettu neljällä kameralla, jotka yhdessä muodostavat 
360 asteen kuvan auton ympäristöstä. Panoraamanäkymä auttaa 
sinua pysäköimään tiukkoihinkin paikkoihin ja suojaa uuden 
CLION vastustamatonta tyyliä.

6. Moottoritie- ja ruuhka-avustin
Luokassaan ainutlaatuinen varuste auttaa CLIOa pysymään 
ajokaistan keskellä sekä säätämään ajonopeutta muun liikenteen 
mukaan aina pysähdyksiin asti. Tämän toiminnon avulla matkasi 
sujuu stressittömämmin niin moottoritiellä kuin hitaasti 
matelevissa ruuhkajonoissa.

Varusteet ja ominaisuudet varustelutasosta riippuen joko vakio- 
tai lisävarusteita. Osa toiminnoista tulee saataville myöhemmin.
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Täysipainoista 
turvallisuutta
CLIO käyttää huippumodernia tekniikkaa varmis-
taakseen kaikkien autossa matkustavien turval-
lisuuden.

1. Automaattinen hätäjarrutus
CLIO tuo mielenrauhaa, sillä se tarkkailee jatkuvasti 
tietä vaarojen varalta. Jos edellä ajava ajoneuvo 
hidastaa äkillisesti tai jalankulkija lähtee ylittämään 
tietä varomattomasti, järjestelmä huomauttaa asiasta 
ja tekee tarvittaessa hätäjarrutuksen.

2. Kaista-avustin
Ennakointi on parasta turvallisuutta. CLIO osaa varoittaa 
sinua uhkaavasta omalta kaistalta poistumisesta ja jopa 
avustaa aktiivisesti auton pitämiseksi kaistalla.

3. Liikennemerkkien tunnistus
Clio hyödyntää liikennemerkkejä tarkkailevaa kameraa 
sekä karttapohjaista tietoa, ja se näyttää kulloisenkin 
nopeusrajoituksen kojelaudan näyttöruudulla.

4. Katvealuevaroitin
Toisen ajoneuvon saapuessa takaviistossa olevaan 
“kuolleeseen kulmaan” CLIO varoittaa sinua sytyttämällä 
sivupeilin kehyksessä olevan varoitusvalon. 

* Auton varusteet ovat ajamisen apujärjestelmiä.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa ajoneuvon ajamisesta.
Toiminnot ja ominaisuudet varustetason mukaan
vakio- tai lisävarusteita. Mukautuva vakionopeudensäädin
toimii tehokkaimmin yhdessä kaistakeskittimen kanssa
(Moottoritie- ja ruuhka-avustin). Olosuhteiden vaihtelut,
pakkanen, lumi, jää, sade ja muut ulkopuoliset tekijät
voivat vaikuttaa auton toimintaan ja lisälaitteisiin.
Esimerkiksi jäätynyt tai lumen peittämä anturi/tutka ei voi
toimia ja huono keli voi häiritä järjestelmiin liittyvän
kameran näkyvyyttä
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Urban harmaa KPW
Perusväri. Ei tehdastilauksia.

Quartz valkoinen QNY 
Metalliväri. Ei Life varustelutasoon.

Platine harmaa D69
Metalliväri

Korivärit

Glacier valkoinen 369
Perusväri

Titanium harmaa KPN
Metalliväri

Etoilé musta GNE
Metalliväri



Vison ruskea CNM 
Metalliväri. Ei tehdastilauksia. Kuvien värit eivät välttämättä vastaa todellisia painoteknisistä syistä.

Valencia oranssi  EQB
Metalliväri. Ei Life varustelutasoon.

Celadon sininen RQT
Metalliväri

Flamme punainen NNP
Metalliväri

Iron sininen RQH
Metalliväri. Ei Life varustelutasoon.



Varustetasot

Life

Zen
Kuvat suuntaa-antavia erikoisvarustein. Vakiovarusteet löytyvät hinnaston yhteydestä.



R.S. Line

Intens

Kuvat suuntaa-antavia erikoisvarustein. Vakiovarusteet löytyvät hinnaston yhteydestä.



Verhoilut

LIFE, tumma verhoilu ZEN, tumma verhoilu 3D-kuvioilla INTENS, kangas-/keinonahkaverhoilu

Musta nahkaverhoilu (Intens-lisävaruste) R.S. Line -verhoilu R.S. Line -nahkaverhoilu (R.S. Line-lisävaruste) 



Vanteet

15” teräsvanne, Iremia 16” muotovanne, Amicitia 16” kevytmetallivanne, Philia

16” musta kevytmetallivanne, Philia 17” kevytmetallivanne, Magny-Cours R.S. Line, musta17” harmaa kevytmetallivanne, Viva Stella



Tekniset tiedot

Euro 6Dfull SCe 65 TCe 90 TCe 90 X-Tronic E-TECH Hybrid 140
Polttoaine Bensiini Bensiini Bensiini Bensiini/sähkö
Moottorin tyyppi Vapaasti hengittävä / 

monipistesuihkutus Turboahdettu / monipistesuihkutus Turboahdettu / monipistesuihkutus Vapaasti 
hengittävä E-TECH Hybrid

Suurin teho teho kW (hv) 49 (67) 67 (91) 67 (91) 103 (140)
Suurin teho kierroslukemalla (r/min) 6 300 5 000 5 000 67 (91) / 5 600 36 (49)
Suurin vääntömomentti Nm 95 160 142 144 205
Suurin vääntömomentti kierroslukemalla (r/min) 3 600 2 000 2 000 – 3 750 3 200
Iskutilavuus (cm3) 999 999 999 1598
Sylinterien/venttiilien lukumäärä 3/12 3/12 3/12 4/16
ECO- teknologia Moottorin Stop & Start -järjestelmä ja jarrutusenergian talteenotto E-TECH Hybrid
Päästöjen hallinta Katalysaattori Katalysaattori Katalysaattori ja hiukkassuodatin Katalysaattori ja hiukkassuodatin

VAIHTEISTO
Vaihteiston tyyppi Manuaalivaihteisto Manuaalivaihteisto Automaattinen X-Tronic vaihteisto (CVT) Automaattinen

monitilavaihteisto
Vaihteiden määrä 5 6 Portaaton 6 (15)

RENKAAT JA OHJAUS
Rengaskoot

185/65 R15 88H
195/55 R16 87H 
205/45 R17 88H

Kääntöympyrä renkaista (m) 10,42

SUORITUSKYKY
Huippunopeus (km/h) 160 180 175 180
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h (s) 17,1 12,2 12,4 9,9
1 000m (s) 37,6 33,8 34,9 31
Kiihtyvyys: 80 km/h - 120 km/h (s) 4-vaihde/5-vaihde 14,9 / 24,4 9,6 / 13,2 10,5 6,9

KULUTUS- JA PÄÄSTÖARVOT *
Mittausstandardi WLTP
CO2 -yhdistetty (g/km) WLTP (NEDC BT) 116–136 (112–116) 116–132 (112–117) 128–145 (114–119) 96–114 (82–91)
WLTP-yhdistetty (l/100 km) 5,1–6,0 5,2–5,8 5,7–6,4 4,3–5,1
Hidas (l/100 km) 6,2–7,0 6,7–7,3 7,8–8,8 4,4–5,2
Keskinopea (l/100 km) 4,8–5,5 4,8–5,4 5,4–5,8 3,7–4,5
Nopea (l/100 km) 4,4–5,2 4,4–5,0 4,8–5,3 3,6–4,4
Moottoritie (l/100 km) 5,5–6,7 5,4–6,2 5,8–6,7 5,1–5,9
Polttoainesäiliö (l) / Hybridiakku 42 42 42 39 / 1,2kWh

MASSAT (KG)
Omamassa 1 103 1 157 1 201 1 313
Kokonaismassa 1 575 1 609 1 625 1 758
Yhdistelmämassa 2 475 2 509 2 525 2 658
Perävaunumassa, jarruton 550 575 595 655
Perävaunumassa, jarrullinen 900 900 900 900

Taulukon tiedot ovat painatushetken mukaisia ennakkotietoja. Renault pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.
* Ilmoitetut päästö- ja kulutustiedot ovat uuden WLTP-testin mukaisia tuloksia. Lukemat ovat painatushetkellä saatavilla olevien tyypitystietojen vaihteluvälit. Varustelutasojen vakio- ja lisävarusteet vaikuttavat lukemiin. Lukemat 
vahvistuvat autoyksilökohtaisesti. WLTP-testi on uusi standardi autojen kulutuksen mittaamiseen. Laboratorio-olosuhteissa toteutetun testin tarkoituksena on antaa paremmin vertailukelpoisia tuloksia eri autonvalmistajien 
automallien välillä. Auton normaalikäytön polttoaineen kulutukseen vaikuttavat lukuisat seikat, mm. ajonopeus, ajo-olosuhteet, lämpötilat, auton varustelu ja kuljettajan ajotapa. Auton akku ja käynnistysmoottori ovat suunniteltu
Stop&Start -järjestelmän vaatimuksien mukaisiksi. WLTP-testin arvoja (ajomatka, kulutukset ym) ei pidä käsittää odotettavissa oleviksi arvoiksi. Oikeassa käytössä polttoaineen ja sähkönkulutukseen vaikuttavat lukuisat 
seikat, joita WLTP-testisykli ei huomioi. Kylmissä olosuhteissa polttomoottoria käytetään enemmän tai jopa koko ajan, eikä hybridin sähköajotila ole käytettävissä. Ajoakun kapasitetti pienenee ikääntymisen ja käytön myötä, 
joka vaikuttaa sähköajoon, saavutettaviin ajomatkalukemiin ja polttoaineen kulutukseen.
Lisätietoja osoitteesta www.renault.fi.



Mitat (mm)

Tilavuudet

* Peilit taitettuina

Bensiini E-TECH Hybrid
Tavaratilan tilavuus (sis. tilan lattian alla), kokonaistilavuus l / VDA 391 / 317 301 / 254
Tavaratilan tilavuus takaistuimet taitettuina VDA 1 069 979



Lisävarusteet

1.



1. Helmojen kulkuvalaistus. Älä kompuroi huonosti 
valaistulla pysäköintipaikalla! Lähestyessäsi CLIOa 
auton sivuhelmoissa sijaitsevat kulkuvalot syttyvät 
automaattisesti. Voit sytyttää valot myös yhdellä kau-
kosäätimen painalluksella.

2. Haineväantenni. Lisää CLIOosi ripaus sporttista 
eleganssia tällä antennilla, joka sulautuu tyylikkäästi 
korin muotoihin.

3. Tavaratilan kuormaussuoja. Vedenpitävällä ja liu-
kumista estävällä suojapeitteellä voit suojata autosi 
tavaratilan kuljettaessasi suuria tai likaisia esineitä.

4. Koria suojaava kalvosarja. Pieniltä naarmuilta ja 
kosketuksilta suojautuminen käy näppärästi huomaa-
mattomalla kalvolla.

5. Kyynärnoja. Parantaa ajomukavuutta ja toimii myös 
kätevänä säilytyslokerona.

2.

4.

3.

5.



Renault CLIO, intohimon rikas historia
Renaultilla on työskennellyt autojen suunnittelun ja teollisen tuotannon mestareita sukupolvi toisensa jälkeen. He ovat kehittäneet yhä haluttavampia ja suorituskykyisempiä malleja, joissa on käytetty 
älykkäimpiä ja uudenaikaisimpia ratkaisuja. Tämä ajan hengen ja kunniakkaiden perinteiden taidokas yhdisteleminen on parhaimmillaan CLIOssa.

Uutuusmallissa kiteytyy vahva Renaultin asiantuntemus ja uutta tavoitteleva perinne, jotka ovat saaneet koko historiansa ajan arvostusta autoalan ammattilaisilta ympäri maailman. CLIO on kaikkien 
aikojen myydyin ranskalainen auto maailmassa, ja se on valittu peräti kahdesti Vuoden autoksi Euroopassa. Vuodesta 1990 lähtien miljoonat autoilijat ovat valinneet autokseen CLIOn, ja kolmen 
vuosikymmenen aikana mallista on tullut yhä menestyksekkäämpi.

Laatu

“Tavoittelemme mahdollisimman korkeaa laatua kaikissa vaiheissa 
suunnittelusta valmistukseen ja auton toimittamiseen asiakkaallemme.”

Laurens van den Acker, suunnittelujohtaja

CLIO: tarkoin suunniteltu vallankumous
Renaultin tietotaidon mainiona esimerkkinä CLIO on aina ollut alansa edelläkävijä. Luokassaan ensimmäisenä se tarjosi 
värinäytöllisen navigaattorin (2001), handsfree-älyavainkortin ja Carminat TomTom -navigaatiojärjestelmän (2005) 
sekä kosketusnäytön (R-Link 2012) internetyhteydellä.

CLIO on uskollinen perinteilleen. Autoon on pakattu yleensä isommissa ajoneuvoissa nähtyä viimeisintä tekniikkaa, 
kuten ajoavustimia ja kattavat tietoliikennetoiminnot.

Renault EASY CONNECT, uuden sukupolven verkottunut kokonaisuus
Käytössäsi on laaja valikoima yhteistyökumppaneidemme TomTomin ja Googlen kehittämiä palveluita, jotka helpottavat 
elämääsi. Navigointijärjestelmä on jatkuvassa yhteydessä verkkoon ja välittää esimerkiksi osoite- ja ruuhkatietoja sekä 
polttoainehintoja.. Auto-Update-toiminto takaa, että CLIOsi EASY LINK -järjestelmä karttatietoineen pysyy ajan tasalla.

Renault EASY DRIVE, helpompi ja turvallisempi ajokokemus
CLIOn ajamista avustavat järjestelmät ovat luokassaan ylittämättömät. Niiden avulla teet ajamisestasi entistä rennompaa 
ja turvallisempaa. Kattavan 360 asteen kuva-alan välittävä kamera on apunasi ahtaissa kaupunkiympäristöissä 
kurvailtaessa. Moottoritie- ja ruuhka-avustin vähentää stressiä niin taajamissa kuin moottoriteilläkin. 

Turva- ja avustinjärjestelmien toimivuutta hiottiin yli 500 000 kilometrin ajomatkalla ennen niiden hyväksymistä CLIOon.

CLIO: suunnittelu palvelee laatua
Clio on Renaultin suunnittelijoiden ja insinöörien osaamisen yhteinen saavutus. Auton kehittäjät halusivat luoda 
yhdistelmän parasta mahdollista suorituskykyä, luotettavuutta ja kestävyyttä kaikissa olosuhteissa ja pitkilläkin 
taipaleilla. Ennen kuin yhtäkään autoa oli myyty, CLIO oli läpikäynyt 1,5 miljoonan kilometrin testiohjelman haastavissa 
sää- ja tieoloissa. 

CLIO edustaa uudenaikaista ja houkuttelevaa tyyliä, jossa laatu näkyy pienimmissäkin yksityiskohdissa. Laserohjattujen 
hitsausrobottien ansiosta koripaneelien väliset raot ovat todella pieniä ja tasalevyisiä. Sisustusmateriaalien laatuun ja 
kestävyyteen on kiinnitetty paljon huomiota. Myös CLIOn näyttöruudut ovat tuoreimman kehityksen tulosta. Älypuhelimista 
vaikutteita saaneissa näytöissä on panostettu kontrastiin ja kirkkauteen hyvän luettavuuden takaamiseksi kaikissa 
tilanteissa. 



Palvelu

Helposti alkuun
Saat kaiken tarvitsemasi tiedon:
- internet-sivuiltamme www.renault.fi
- ammattitaitoisilta jälleenmyyjiltämme

Renault Huolto: sataprosenttinen turva
Pitkä takuu ja Renault Tiepalvelu antavat sinulle turvaa tien 
päällä odottamattomien tapahtumien varalta.

Renault Huolenpitosopimus
Tekemällä Huolenpitosopimuksen autoilet huolettomasti var-
mistumalla etukäteen autosi kuukausittaisista huoltokustannuk-
sista. Huolenpitosopimuksen avulla parannat myös autosi arvon 
säilymistä.

MINUN RENAULT, kumppanisi päivästä päivään
Renault-omistajien säh köinen pal velu kanava, jonka kaut ta saat 
tuo reim mat uuti set, ajan koh taiset neu vot ja vih jeet sekä edut, 
joita pää se vät hyö dyn tä mään vain pal ve luun re kis te röi ty neet 
käyt täjät. Minun Renaultin löydät osoitteesta  minun.renault.fi.

Yksilöi autosi lisävarusteilla
Laaja lisävarustevalikoimamme sisältää kaiken mitä tarvitset 
tehdäksesi Renaultistasi vieläkin houkuttelevamman, käytännöl-
lisemmän, mukavamman ja ennen kaikkea yksilöllisemmän.

Renaultin huolto- ja huolenpitopalveluilla varmistat huolettomat 
kilometrit ja sinä voit keskittyä ajamisesta nauttimiseen.

Renault on aina tukenasi



Renault on pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan, että tämän esitteen tiedot ovat painatushetkellä ajan tasalla. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi Renault varaa oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin sekä esitteessä kuvattuihin ja esiteltyihin 

autoihin ilman ennakkoilmoitusta. Renault ilmoittaa kyseisistä muutoksista jälleenmyyjilleen mahdollisimman nopeasti. Esitteessä kuvattujen autojen versiot voivat olla erilaisia eri maissa, ja tiettyjä varusteita (vakio- tai lisävarusteita) ei mahdollisesti 

ole saatavissa kaikkiin malleihin ja kaikissa myyntimaissa. Pyydä lisätietoja Renault-jälleenmyyjältäsi, jolla on käytettävissään ajankohtaisimmat tiedot. Painoteknisistä syistä tässä esitteessä nähtävät värit saattavat poiketa korivärien tai verhoilujen 

todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osittainenkin kopioiminen on kiellettyä, julkaisu- ja kopiointitavasta riippumatta, ilman Renaultin kirjallista lupaa. * Sen mukaan, kumpi takuuehdoista täyttyy ensin (lisätietoja 

jälleenmyyjältäsi).
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Extend the Renault Clio experience 
at www.renault.fi


