Nieuwe

Renault CLIO

De nieuwe Renault CLIO,
een onweerstaanbaar
verleidelijke look
Sensuele vormen, een dynamisch profiel en scherp
gesneden flanken - de nieuwe Clio is nu nog
onweerstaanbaarder. De nieuwe lichtsignatuur met
full-ledlampen verleidt je al bij de eerste aanblik.
Laat je meeslepen door zijn moderne, dynamische
stijl, die schitterend uit de verf komt in de nieuwe
kleur Orange Valencia.

De nieuwe
Renault CLIO, een
revolutionaire makeover van het interieur
Ontdek de luxueuze materialen en de hoogwaardige
afwerking. Neem plaats in het nieuwe interieur
en waan je in een compleet nieuwe wereld. Het
nieuwe, op de bestuurder gerichte hightech
dashboard en de ergonomische gevormde
comfortabele stoelen zorgen voor een compleet
nieuwe rijervaring.
De nieuwe touchscreens horen bij de grootste van
het segment van de Clio, met online navigatie en
geschikt voor Android Auto™* en Apple CarPlay™*.
Dankzij Renault EASY LINK is het in de nieuwe Clio
heel eenvoudig om verbonden te blijven.
Profiteer ook van de nieuwste Renault EASY
DRIVE rijhulpsystemen om het rijden en parkeren
eenvoudiger te maken, onder meer dankzij de
camera met 360° zicht en de Easy Park Assist.
Android Auto™ is een merk van Google Inc.
Apple CarPlay™ is een merk van Apple Inc.
* Beschikbaarheid verschilt per land.

De nieuwe
Renault CLIO R.S. Line,
sportief van aard
De nieuwe Renault CLIO R.S. Line bevestigt zijn
sportieve karakter met zijn ontwerp dat rechtstreeks
geïnspireerd is op Renault Sport: de F1-splitter aan
de voorzijde – een herkenbaar designdetail van de
R.S.-modellen – en exclusieve 17” lichtmetalen
wielen ‘Magny Cours’. Hij valt ook op door zijn
grille met honingraat afwerking en de atletische
achterkant met diffusor en het verchroomde ovalen
uitlaatsierstuk.
Ook in het interieur is de sfeer sportief: een
harmonieus afgestemde carbon-look met rode
stiksels, een met geperforeerd leder* bekleed
sportstuur met R.S.-logo, aluminium pedalen,
sportstoelen met extra zijdelingse steun en het op de
bestuurder gerichte dashboard met een horizontale
rode sierlijn. Kwaliteit, ergonomie, technologie: de
herkenbare stempel van R.S. Line geeft de nieuwe
Clio een exclusief Renault Sport-gevoel.
* Rundleder.

De nieuwe Renault
CLIO INITIALE PARIS,
kies voor verﬁjning
Het karakter van de nieuwe Clio INITIALE PARIS
komt tot uitdrukking in zelfs de kleinste details
van het strakke en uiterst elegante design. De
nieuwe lichtsignatuur met LED PURE VISION
koplampen, verchroomde grille en verchroomd
uitlaatsierstuk, shark fin antenne, exclusieve
17” lichtmetalen wielen en het INITIALE PARISlogo… een uitzonderlijke verschijning voor
bestuurders die streven naar uitzonderlijke
verfijning.
Het interieur is een ruimte van comfort en
elegantie dankzij het verwarmbare, met leder*
beklede stuurwiel, de cognackleurige sierstiksels
op het dashboard en het raffinement van de
stoelen met lederen bekleding met doorgestikt
ruitpatroon. Een overweldigende sfeer aan boord.
* Rundleder.
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Kleurenpalet

Bleu Iron RQH (SMV)

Brun Vison CNM (MV)

Orange Valencia EQB (SMV)

Bleu Celadon RQT (MV)

Rouge Flamme NNP (SMV)

Blanc Glacier 369 (V)

Gris Platine D69 (MV)

Gris Urban KPW (SV)

Gris Titanium KPN (MV)

Noir Etoilé GNE (MV)

V: standaardlak met vernislaag
SV: speciale standaardlak met vernislaag
MV: metaallak met vernislaag
SMV: speciale metaallak met vernislaag
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid

CARLAB Ambiances

LIFE
Een rijke basis
De nieuwe Clio is standaard voorzien van de allernieuwste veiligheidssystemen zoals het Active
Emergeny Braking System dat automatisch remt voor voetgangers en fietsers, Traffic Sign Recognition,
Lane Keep Assist en Safe Distance Warning.
Naast dit uitgebreide pakket van veiligheidsvoorzieningen wordt het comfort vergroot door de
aanwezigheid van handbediende airconditioning en cruise control met snelheidsbegrenzer. Verder
geniet u van optimaal zicht door de standaard LED PURE VISION koplampen.

Stalen wielen 15” met
wieldop ‘Iremia’

Het exterieur is afgewerkt met stalen wielen 15” met wieldop ‘Iremia’, zwarte portierhandgrepen
en zijstootlijsten.

Bekleding stof ‘Life’ antraciet

ZEN (LIFE+)
Comfortabel reizen
De nieuwe Clio Zen biedt u een naadloze integratie van uw smartphone, omdat het volledig
nieuwe EASY LINK multimediasysteem beschikt over ondersteuning voor Apple Car PlayTM en
Android AutoTM. Hiermee is het mogelijk om de navigatiefunctie(s) van uw smartphone te tonen op
het 7” multimediascherm van de Clio. (Afbeelding toont optionele geïntegreerde navigatiefunctie).
Het exterieurdesign van de Clio Zen is verrijkt met chromen accenten op de grille en in de zijstootlijsten.
Daarnaast zijn de buitenspiegelkappen en portierhandgrepen in carrosseriekleur gespoten en zijn
de wielen afgewerkt met een designwiel in het formaat 16”.

Design wielen 16” ‘Amicitia’

Lichtmetalen wielen 16” ‘Philia’
in aluminiumkleur (optioneel)

Lichtmetalen wielen
16” ‘Boa Vista’ in Gun Metal Gris
(optioneel)

Bekleding stof ‘Zen’ antraciet

CARLAB Ambiances

INTENS (ZEN+)
Geniet van hoogwaardige technieken
De Intens laat u genieten van de beste technologieën die Renault te bieden heeft . U kunt uw rijbeleving
aanpassen via Renault Multi-Sense. Dit systeem geeft u de mogelijkheid om de gaspedaalrespons,
ambianceverlichting, het motorgeluid en de zwaarte van de besturing naar wens in te stellen.
Het interieur straalt luxe uit, want het dashboard en de deurpanelen zijn voorzien van een zachte
toplaag en de stoelen zijn deels afgewerkt met kunstleder TEP.
Het exterieur biedt LED PURE VISION koplampen met hoog vermogen waarbij de dagrijverlichting
C-vormig is. De lichtmetalen wielen in formaat 16” en de omlijsting van de zijruiten in chroomkleur
maken het geheel af. (Afbeelding toont optionele EASY LINK multimedia- en navigatiesysteem met
9,3” scherm).

Lichtmetalen wielen 16” ‘Philia’
in aluminiumkleur

Lichtmetalen wielen 17”
‘Viva Stella’ met zwarte of grijze
inleg

Bekleding kunstleder TEP/Stof
‘antraciet’

R.S. LINE (INTENS+)
Sportieve aspiraties
In de Clio R.S. Line staat het thema sportiviteit centraal. Het interieur is voorzien van sportstoelen die
zijn afgewerkt met bekleding TEP/stof met rode banen. Daarnaast zijn het dashboard en de voorportieren
afgewerkt met een zachte toplaag die deels voorzien is van een carbon look. De horizontale lijn op
het dashboard is afgewerkt in rood en de zwarte hemelbekleding vervolmaakt het geheel.
Ook in het exterieur komt de sportieve uitstraling terug. De voorbumper beschikt over een F1
blade en de achterbumper is voorzien van een ovale uitlaat met diffuser. De lichtmetalen wielen
17” ‘Magny Cours’ onderstrepen de stoere uitstraling van de R.S. Line. (Afbeelding toont optionele
bekleding rundleder R.S. Line).

Lichtmetalen wielen 17”
‘Magny Cours’

Sportstoelen met bekleding TEP/stof
‘R.S Line’ antraciet

CARLAB Ambiances

INITIALE PARIS (INTENS+)
Ongeëvenaarde luxe
De Clio Initiale Paris laat u genieten van ongeëvenaarde luxe. De stoelen zijn afgewerkt met bekleding
rundleder in de kleur Gris Sable en zijn bovendien elektrisch verwarmbaar. Ook het stuurwiel is
verwarmbaar en afgewerkt met rundleder.
Via het EASY LINK multimedia- en navigatiesysteem in het formaat 9,3” navigeert u moeiteloos
naar elke bestemming in Europa. De speakers van het audiosysteem zijn van Bose® en deze staan
garant voor de ultieme geluidsbeleving. Uw smartphone kunt u opladen via de draadloze oplader.

Lichtmetalen wielen 17”
‘Initiale Paris’

Het exterieur is voorzien diverse onderdelen die de luxe uitstraling benadrukken zoals lichtmetalen
wielen 17” ‘Initiale Paris’, een hot stamp grille met Initiale Paris logo, een shark fin antenne en
privacy glass.

Bekleding rundleder Initiale Paris
in de kleur Gris Sable

Bekleding kunstleder TEP/Stof
antraciet met rode stiksels en zijkant
afgewerkt in rood

Color Pack Gris

Bekleding rundleder R.S. Line

Bekleding rundleder Initiale Paris Noir

CARLAB Wieldoppen en lichtmetalen wielen

STALEN WIELEN

Stalen wielen 15” met
wieldop ‘Iremia’

Design wielen 16” ‘Amicitia’

LICHTMETALEN WIELEN

Lichtmetalen wielen 16”
‘Philia’ in aluminiumkleur

Lichtmetalen wielen 16”
‘Philia’ in aluminiumkleur met
zwarte inleg

Lichtmetalen wielen 17”
‘Magny Cours’

Lichtmetalen wielen 17”
‘Initiale Paris’

Lichtmetalen wielen 16”
‘Boa Vista’ in Gun Metal Gris

Lichtmetalen wielen 17”
‘Viva Stella’ met zwarte inleg

Lichtmetalen wielen 17”
‘Viva Stella’ met grijze inleg

Vervolg uw Renault Clio-ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (mei 2019) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar
constante verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de speciﬁcaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk
aan de RENAULT dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg
daarom uw plaatselijke RENAULT dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de
materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie
van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT.
Renault adviseert
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