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De charmes van de Renault Clio met zijn sensuele rondingen zijn 
onweerstaanbaar. De nieuwe grille en het ongekende lichtdesign 
geven de voorkant een nog stoerdere uitstraling. Geen ander model 
in zijn klasse bezit zoveel persoonlijkheid. Met de Clio wordt elke dag 
intenser.

Nóg 
onweerstaanbaarder





Intrigerend, verleidelijk, innovatief - laat je betoveren 
door de Renault Clio. Het nieuwe lichtdesign met de 
LED Pure Vision-koplampen is een echte blikvanger. 
Van opzij gezien versterken de fonkelende zwarte 
Optemic 17” wielen het dynamische silhouet. Voor 
de Clio is elk detail belangrijk.

Elke dag 
betoverd worden 





Bij de Renault Clio is het liefde op het eerste gezicht. 
Met het personalisatieaanbod creëer je een eigen 
unieke stijl. Stel je Clio naar wens samen met een 
panoramisch glazen dak of andere details in de 
afwerking aan de buitenkant. In het interieur zijn 
de bekleding, het dashboard, de omlijsting van de 
ventilatoren en versnellingspook naar eigen smaak 
aan te passen. Creëer je eigen unieke leefwereld 
voor dagelijks comfort.

Een unieke auto 
naar je eigen 
smaak







De verfijnde bekleding, het lederen stuurwiel en 
de exclusieve afwerking bepalen de sfeer van het 
comfortabele interieur. Beleef tijdens elke rit deze uiterst 
verleidelijke ambiance. 

Gevoel voor detail 







Met het Pack GT-Line maak je de uitstraling van de Renault Clio 
nog dynamischer. De stijlvolle en kenmerkende sportieve accenten 
strelen je zintuigen: lichtmetalen 16'' of 17'' GT-Line-wielen, speciale 
bumpers, de afwerkingsdetails in de kleur Dark Metal, diffuser achter, 
de spoiler en de GT-Line-badge. Een vurige, luxueuze uitstraling. 
Het ontwerp van het interieur ademt de sportieve en chique sfeer 
van Renault Sport: harmonieus blauw, aluminium pedalen, special 
sportstoelen en een karakteristiek stuur. Een en al sportiviteit en 
elegantie.

Pack GT-Line
Elegant en sportief 





De Renault Clio is niet alleen verleidelijk. De techniek en het comfort aan boord zorgen voor nieuwe 
sensaties. Ontdek de innovatieve en intuïtieve online voorzieningen van het R-LINK multimedia en 
navigatie-systeem en ervaar de fantastische muzikale kwaliteit van Bose®. Je kunt gebruikmaken van 
hulpsystemen als Easy Park Assist en kiezen uit een breed aanbod van zuinige, krachtige motoren.

De Renault Clio toont zijn 
mogelijkheden 



De nieuwe Renault Clio biedt drie 
complete multimediasystemen die zich 
aan je behoeften aanpassen.

Dankzij het R-LINK-systeem met 
7” touchscreen blijf je online. Je hebt heel 
eenvoudig toegang tot allerlei functies: 
TomTom LIVE®-navigatiesysteem, 
rijgegevens van hulpmiddelen die je 
als bestuurder bijstaan en je favoriete 
playlists. Via de touchscreen, de 
stuurbediening en R-LINK Voice kun je een 
adres invoeren, een contactpersoon uit 
je adresboek bellen en de vele applicaties 
openen in de R-LINK Store. Dankzij 
Android AutoTM* heeft u direct vanaf uw 
touchscreen toegang tot de informatie en 
geschikte applicaties van uw smartphone.

Het Media Nav-systeem biedt een handig 
en intuïtief alternatief. De touchscreen 
biedt toegang tot nuttige en praktische 
functies: navigatie, radio, Bluetooth® 
handsfree telefoonbediening en 
audiostreaming van je favoriete muziek.

Het R&Go-systeem biedt de mogelijkheid 
om het scherm van je smartphone te 
gebruiken voor multimediadoeleinden. Sluit 
je mobiele telefoon aan op de autoradio 
om toegang te krijgen tot de functies 
van R&Go. Er zijn vier functies, die je kunt 
programmeren. Je kan je bestemming 
invoeren, je rijstijl bepalen, de radio 
bedienen en volkomen veilig bellen.

Praktisch rijden en 
blijf online

Ga voor meer informatie naar www.renault.nl. Ga naar de Google Play Store en 
Apple Store voor de R&Go app. R&Go is niet beschikbaar voor Windows Phone.
* Beschikbaarheid verschilt per land 
Android AutoTM is een merk van Google Inc.







Het geluid van het Bose® premium audiosysteem biedt intens luistergenot. Dit 
exclusieve systeem omvat zes luidsprekers en een subwoofer, die verspreid 
in het interieur zijn ingebouwd en creëren een natuurlijk, gedetailleerd 
geluid. Het is alsof je rijdt terwijl je een liveconcert bijwoont. Dit akoestische 
avontuur wordt opgeroepen door heldere, hoge tonen en diepe bassen, die 
je zintuigen prikkelen.

BOSE® Sound System, 
puur genieten



De innovaties van Renault zorgen ervoor dat je rijplezier blijft toenemen. De technische hulpmiddelen waarmee Renault de Clio uitrust, maken het 
manoeuvreren gemakkelijker. Nog meer veiligheid en comfort.

Manoeuvreren is nooit zo gemakkelijk geweest

Easy Park Assist 
Parkeren was nog nooit zo gemakkelijk. Easy Park Assist bepaalt de benodigde manoeuvres, 
afhankelijk van de beschikbare ruimte en de situatie (fi leparkeren, diagonaal of loodrecht 
insteken). Laat het systeem het stuur overnemen en parkeren is een fl uitje van een cent.

Parkeersensoren vóór, zij en achter 
Easy Park Assist omvat twaalf parkeersensoren aan de voorkant, de achterkant en opzij, 
die de parkeerplek nauwkeurig opmeten.



Achteruitrijcamera
Zodra je de nieuwe Renault Clio in de achteruit zet, geeft  het multifunctionele beeldscherm 
het beeld weer van de ruimte achter de auto, dankzij de achteruitrijcamera*. De rij-instructies 
op het scherm maken de manoeuvre gemakkelijker en veiliger.

Hill-Start Assist 
Bij het wegrijden uit stilstand op een helling wordt de remdruk automatisch gedurende 
twee seconden aangehouden, zodat je rustig kan wegrijden.

* Aanwezigheid camera afhankelijk van gekozen uitrusting



Het interieur van de Renault Clio Estate is praktisch en maakt het leven gemakkelijker. De inhoud van 
de bagageruimte bedraagt 443 liter, waarvan 85 liter slim verborgen is onder de uitneembare laadvloer. 
Door de uitneembare laadvloer en de inklapbare bijrijdersstoel komt de binnenruimte tegemoet aan al 
je wensen. Je kunt voorwerpen meenemen met een lengte tot 2,48 m. De 604 mm lage drempel van 
de laadruimte vereenvoudigt het inladen.

Gun jezelf het comfort 







Kleurenpalet  De carrosseriekleuren van de CLIO

Ambiances  De ambiances van het interieur van de CLIO

Personalisatie  Alle mogelijke combinaties

Accessoires  De accessoires die uw stijl ondertekenen

Afmetingen  De inhoud en maten van de CLIO



Kleurenpalet Clio

V : standaardlak met vernislaag
MV : metaallak met vernislaag
SV : speciale metaallak met vernislaag
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid
* alleen leverbaar i.c.m. Pack GT-Line



Joie de vivre
De nieuwe Renault Clio Life is uitgerust met nieuw 
ontworpen stuurwiel, zwart dashboard, bekleding 
in de kleur Noir / Gris, elektrisch bedienbare ramen 
vóór, een Renault Card met afstandsbediening 
en het nieuwe R&Go multimedia-systeem*. 
Deze uitvoering verleidt u al!

* Onderdeel van Pack Essentiel

LIFE

Ambiances

Stalen wielen 15" met wieldop 'Lagoon'Bekleding stof 'Life' Noir / Gris



Ambiances
ZEN (LIFE +)

Rustig op reis
Altijd ontspannen op reis, want de Zen wordt 
standaard geleverd met een Media Nav 
multimedia- en navigatiesysteem. Ook door de 
standaard aanwezigdheid van airconditioning, 
Eco-Mode en het rustieke interieur met Noir- /  
Gris bekleding en het zwarte softtouch 
dashboard, zult u nooit een gehaast gevoel 
krijgen. Het instrumentarium met mat chromen 
accenten en de hoogglans zwarte afwerking 
van het middenconsole, de ventilatie- en 
versnellingspookomlijsting ondersteunen dit 
gevoel van luxe.

Bekleding stof 'Zen' Noir / Gris Stalen wielen 16“ met wieldop 'Flexwheel'



Ambiances
LIMITED (ZEN +)

Ongelimiteerde luxe
Met de Renault Clio Limited profiteert u van 
een aantal privileges: vollediger uitgerust, 
gedistingeerd exterieur en zeer scherp 
geprijsd. Met het nieuwe Limited-label van 
Renault heeft u keuze uit een breed aanbod 
aan auto's die aan al uw wensen voldoen. 
Specifieke ontwerpkenmerken die het model 
nog eleganter maken, zoals lichtmetalen 
wielen en privacyglass. Nog intenser rijplezier 
in de auto dankzij Media Nav multimedia- en 
navigatiesysteem met DAB+ digitale radio.

Bekleding stof 'Limited' Noir Lichtmetalen wielen 16“ 'Celsium'



Ambiances
INTENS (ZEN+)

Intens in al zijn vormen
Ervaar de ongekende luxe van de Clio 
Intens. Zo is de auto standaard voorzien 
van elektronisch geregelde airconditioning, 
regen- en lichtsensor, Full LED verlichting en 
de kenmerkende dagrijverlichting in C-Shape 
vorm. De nieuwe signature van het front 
geeft de auto een volwassen voorkomen. De 
nieuwe interieurmaterialen onderstrepen het 
vernieuwde karakter. De diverse soft-touch 
dashboards, de nieuwe bekledingsmaterialen  
en gekleurde accenten zijn de juiste elementen 
om u een nog rijkere ervaring te geven in nieuwe 
Clio Intens.

Bekleding stof / TEP 'Luxe' Noir Lichtmetalen 16“ wiel 'Pulsize'



Ambiances
BOSE (INTENS+)

Muzikale verwennerij
De Clio Bose® laat u genieten van alle luxe 
die de Clio u te bieden heeft. Parkeren wordt 
u gemakkelijker dan ooit gemaakt, met het 
standaard Easy Park Assist inparkeersysteem. 
Met het R-Link multimedia- en navigatiesysteem 
met Bose® Premium geluidssysteem 
klinkt uw favoriete muziek nog beter dan 
voorheen. De verwarmbare voorstoelen, een 
automatisch dimmende binnenspiegel en een 
middenarmsteun aan de voorstoel maakt het 
luxe gevoel in het interieur compleet.
Aan het exterieur is de Bose® herkenbaar aan de 
17” lichtmetalen wielen in Noir, Privacy Glass en 
dakstriping Bose®.

Bekleding stof / TEP 'Bose®' Noir / Gris Lichtmetalenwielen 17“ 'Optemic Noir'



Een selectie van beschikbare opties

Renault Handsfree Card voor openen, sluiten en 
starten

Panoramisch vast glazen dak Achteruitrijcamera



Personalisatie
Exterieur

Pack Look Exterieur 
Accentuering van grille, afwerking van zijstootstrips en accentuering 
achterklep uitgevoerd in themakleur Chrome, of Rouge.

1

1

1

RougeChrome



16“ Pulsize 16“ Pulsize
Noir

16“ Pulsize
Gris

17“ Optemic
Noir

16“ Celsium

17“ GT Line16“ GT Line

15“ Lagoon 16“ Flexwheel

Wieldoppen

Lichtmetalen wielen



Personalisatie
Interieur

Pack Look Interieur Rouge i.c.m. bekleding stof / TEP Rouge (bekleding 'stof / TEP Rouge'  is niet beschikbaar)

2 4

3

1

1 Dashboard

2 Bekleding

3 Omlijsting ringen ventilatie

4 Omlijsting rond versnellingspook



Interieur

2

Diffuser achter, chromen uitlaatsierstuk, 
spoiler en skirts1

Spiegels en accenten in voorbumper in 
de kleur Dark Metal2

Strip in zijstootlijst in Dark Metal 
en privacy glass3

Exterieur

Pack GT-Line

3

1 Sportstoelen met GT-Line bekleding en 
blauwe accenten

2 Blauwe accenten uitstroomopening ventilatie

3 Geperforeerd lederen sportstuur 
met blauwe stiknaden

4 Aluminium sportpedalen1

2
3

4

1



Pack GT-Line





Exterieur

Accessoires

1. Haaievin antenne De strakke haaievin antenne past perfect in de lijn van jouw Clio! 
Het geeft de auto een sportieve en elegante touch. 2. Sport Velgen Creëer je eigen 
stijl en persoonlijkheid met de 17 inch lichtmetalen Optemic velgen. 3. Oplichtende 
portierdrempels Voeg een extra designelement toe aan je Clio met deze stijlvolle 
bescherming van de dorpels en de voorportieren.

1.

3.2.



Transport

Accessoires

2.

1.

4.3.

1. Ski-snowboard drager.  Vervoer 
alle soorten ski's of snowboards 
op het dak van je Clio! Leverbaar 
voor 4 of 6 paar ski's en voorzien 
van een zeer gebruiksvriendelijk 
systeem. 2. Afneembare trekhaak De 
afneembare trekhaak is ideaal voor 
flexibel gebruik. Vervoer op een veilige, 
maar stijlvolle manier de caravan, de 
boot, professioneel materiaal of een 
fietsendrager. Na gebruik is de trekhaak 
snel te verwijderen zonder gereedschap 
en is die onzichtbaar als de kogel is 
verwijderd. 3. Fietsendrager Euroway. 
Deze fietsendrager kan snel op de trekhaak 
worden bevestigd zodat alle fietsen van 
het gezin makkelijk en veilig worden 
vervoerd. Inklapbaar en kantelbaar, 
zodat de bagageruimte bereikbaar 
blijft. Verschillende modellen leverbaar, 
voor 2 tot 4 fietsen. 4. Dakdragers van 
aluminium met QuickFix.  Makkelijk 
en snel te monteren met het 
innovatieve  bevestigingssysteem 
QuickFix. Geschikt voor het dragen van 
een fietsendrager, skidrager of dakkoffer 
om het laadvermogen van uw nieuwe 
Clio te verhogen.  5.  Dakkoffer Het 
aerodynamische en fraaie design past 
perfect bij de Clio en zorgt op eenvoudige 
manier voor veel meer laadcapaciteit. Hij 
is praktisch, stevig en onmisbaar voor 
zorgeloos rijden. Kleur: hoogglans zwart. 
Leverbaar in een uitvoering van 380 of 
480 liter.5.



Interieur

1. Easyflex ter bescherming van 
de bagageruimte  Een onmisbare 
bescherming voor de bagageruimte van 
jouw Clio. Hij kan makkelijk worden in- en 
uitgevouwen en past zich perfect aan de 
stand van de achterstoelen aan terwijl de 
hele bagageruimtevloer wordt bedekt. 
2. Omkeerbare kofferbak Ideaal voor 
het transport van vieze spullen. De bak 
beschermt de originele vloerbedekking 
en past perfect in de bagageruimte 
van je Clio. Hij kan aan twee zijden - 
een stoffen en een rubberen - worden 
gebruikt waardoor allerlei soorten 
spullen vervoerd kunnen worden.  
3. Stoffen mat Premium Premium 
tapijt met een prachtige afwerking 
voorzien van een carbonkleurige bies 
en sierstiksels. 4. Armsteun montage 
tussen de stoel De middenarmsteun 
geeft net dat beetje extra comfort 
onder het rijden en biedt extra 
opbergruimte. De armsteun is tussen 
de stoel gemonteerd en schuift niet 
mee wanneer de stoel wordt versteld. 
5. Magnetische smartphone-steun 
Onmisbaar om onderweg veilig te bellen. 
De steun kan worden verwijderd en dus 
makkelijk verplaatst van de ene auto naar 
de andere. 6. Tablethouder Makkelijk te 
bevestigen op een hoofdsteun waardoor 
de achter inzittenden op comfortabele 
wijze naar video's op een tablet met 
touch screen (van 7 tot 10 inch) kunnen 
kijken.

3.

6.5.

1.

2.

4.



Afmetingen

CLIO HATCHBACK CLIO ESTATE

Volume bagageruimte CLIO 
HATCHBACK

CLIO  
ESTATE

in dm3 volgens ISO-norm 3822 300 445
AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 589 2 589
B Totale lengte 4 062 4 267
C Overhang voor 853 853
D Overhang achter 621 825
E Spoorbreedte voor 1 506 1 506
F Spoorbreedte achter 1 506 1 506

G Totale breedte met / zonder ingeklapte 
zijspiegels 1 732/ 945 1 732/ 945

H Totale hoogte met of zonder dakrails 1 448 1 475
H1 Hoogte met geopende achterklep 1 920 2 087

AFMETINGEN (mm) CLIO 
HATCHBACK

CLIO  
ESTATE

J Laadhoogte 716 604
K Grondspeling 120 120
L Knieruimte op 2e zitrij 140 140
M Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1 363 1 363
M1 Breedte interieur op ellebooghoogte 2e zitrij 1 378 1 378
N Breedte interieur op hoofdhoogte voor 1 370 1 370
N1 Breedte interieur op hoofdhoogte 2e zitrij 1 307 1 307
P Lengte tussen zitvlak en plafond voor (14°) voor 880 880

P1 Lengte tussen zitvlak en plafond op  
de 2e zitrij (14°) 847 862

Y Breedte toegang tot bagageruimte bovenaan 770/1 038 800/1 038
Y1 Breedte toegang tot bagageruimte onderaan 905 994

AFMETINGEN (mm) CLIO 
HATCHBACK

CLIO  
ESTATE

Y2 Maximale breedte bagageruimte 1 011 1 011
Z Hoogte opening bagageruimte 550 685

Z1 Maximale laadlengte met neergeklapte 
achterbank (en passagierstoel Estate) 1 388 2 480

Z2 Lengte achter achterbank  
(tot passagiersstoel Estate) 649 1 616

Z3 Hatchback - Hoogte bagageruimte tot 
hoedenplank 558  -

Z3 Estate - Lengte achter achterbank - 830

Z4 Estate - Hoogte bagageruimte tot dak/
afdekscherm - 575/396



Renault Services
Garantie, services & financiering
Renault geeft op al haar nieuwe personenauto’s, vanaf de 
datum van aflevering, standaard minimaal 2 jaar 
fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking, incl. 
gratis Renault Route service. Renault geeft op al haar 
personenauto’s 12 jaar plaatwerkgarantie en 3 jaar 
lakgarantie.

Renault Route Service*.
Renault Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar om u te helpen als 
uw auto strandt met pech of schade. De Renault-dealer zorgt 
voor vlotte reparatie en Renault Route Service zorgt voor 
onderdak of vervangend vervoer**. In Nederland belt u het 
gratis telefoonnummer 0800-0303. 

Renault Route Service Plus*.
Deze uitbreiding op Renault Route Service biedt nog meer 
zekerheid in binnen- en buitenland. Renault Route Service 
Plus dekt o.a. het volgende:
Hotelovernachting of vervangend vervoer (creditcard vereist) 
waar nodig, bij langere reparatieduur. 
Terugbrengen van de auto als deze in het buitenland niet 
repareerbaar is. 
Ook is het mogelijk om uit te breiden met een pakket voor 
aanhanger- en caravanservice.

Renault GarantiePlus verzekering**. 
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor 
de Renault GarantiePlus verzekering. Met de Renault 
GarantiePlus verzekering verlengt u uw standaard 
garantie van minimaal 24 maanden met een aanvullende 
garantieperiode tot 5 jaar met een maximale kilometerstand 
van 200.000 km. U kunt gedurende de looptijd van uw 
GarantiePlus verzekering tevens kosteloos gebruik maken 
van de diensten van Renault Route –Service hiermee heeft 
u o.a. recht op hulp bij pech onderweg. Met de GarantiePlus 
Pas, die u bij deze verzekering ontvangt, kunt u vrijwel overal 
in Europa bij elke Renault-dealer terecht voor reparatie & 
onderhoud.

Financiering – Renault Financial 
Services 
Renault Financial Services is de huisbankier van Renault en 
verzorgt leasing- en financieringsproducten. Bij de Renault 
dealer kunt u terecht voor deskundig advies en het beheer 
van uw wagenpark, maar ook om uw auto te financieren. 
Voor zowel nieuwe auto’s als voor occasions heeft Renault 
Financial Services altijd een passende oplossing voor u.

Private lease
Met Renault Private Lease rijdt u in een nieuwe Renault voor 
één vast maandbedrag. Daar zit alles in: reparatie, onderhoud en 
banden, verzekering, motorrijtuigenbelasting, afschrijving, rente, 
afleverkosten, (inter)nationale pech hulp, BTW en een volle tank 
bij aflevering. U betaalt daarnaast alleen nog voor tanken en 
wassen. U kiest zelf uw model, uitvoering, opties, een looptijd  
(2, 3, 4 jaar) en kilometrage (10.000 – 30.000 km/p.j.).  
Daarmee bepaalt u uw maandbedrag.  
Ook bij een mobiliteitsbudget van de werkgever kan Renault 
Private Lease een goede besteding zijn.

Leasing – Renault Business Finance 
Financial Lease is een object gebonden financiering. Dat wil 
zeggen dat de aangeschafte auto als onderpand dient.  
Bij Financial Lease staat de auto op uw balans en bent u dus 
economisch eigenaar van de auto gedurende de looptijd van 
het lease contract. Deze financieringsvorm kent een vaste 
looptijd die volledig is af te stemmen op de gebruiksduur 
van de auto. De auto kan voor het volledige bedrag, exclusief 
BTW, gefinancierd worden. eventueel met een slottermijn. 
De maandelijkse leasetermijn bestaat uit rente en aflossing. 
Door aan het einde van het contract de slottermijn te 
voldoen, wordt u tevens de juridische eigenaar van de auto. 
Financial Lease is een on-balance financieringsvorm.
Full Operational Lease is de meest complete vorm van leasen. 
U laat alle financiële, beheersmatige en administratieve taken 
over aan Renault Business Finance. Verzekering, onderhoud 
en vervangend vervoer zijn inbegrepen. Bovendien 
kunt u een contract uitbreiden met het gebruik van een 
brandstofpas. Full Operational Lease is een “off balance” 
financieringsnorm waarbij Renault Business Finance al uw 
zorgen uit handen neemt.

* Voor nadere informative verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault Garantie-
en onderhoudsoverzicht.

* Bron: SBD study 2014.



Renault belooft 

 - Uw vragen via internet worden binnen 1 (werk) dag behandeld.

 - U kunt binnen één week proefrijden met het model van uw keuze.

 - Na de bestelling van uw nieuwe Renault informeren wij u over de voortgang.

 - Voor elk werkplaatsbezoek geldt: wij houden ons aan de afgesproken tijd dat de auto klaar zal zijn en de 

gefactureerde prijs komt overeen met de prijsopgave.

 - Een reparatie waar u geen toestemming voor heeft gegeven, wordt niet aan u gefactureerd. Dit geeft de 

garantie dat er geen reparaties uitgevoerd worden zonder uw toestemming.

 - Iedere reparatie in onze werkplaats wordt één jaar gegarandeerd, voor zowel onderdelen als arbeidsloon.

 - Wij belonen uw loyaliteit met onze Renault Route Service én de andere voordelen van MY Renault.

 - De helderheid van all-in prijzen.

 - Wacht u bij ons, dan kunt u gratis gebruikmaken van onze wifi.







Prestaties en controle
De benzine- en dieselmotoren in de nieuwe Renault Clio zijn een sterk staaltje werk. Ze zijn uitgerust met innovatieve technieken,  
waarvan een deel rechtstreeks uit de autosport komt. Dat zorgt voor een krachtige combinatie van rijplezier en uitstekende prestaties,  
met een gecontroleerd verbruik en een beperkte CO2-uitstoot, mede dankzij het STOP & START-systeem. 

TCe 90  
Pittig en comfortabel

De TCe 90 combineert goede prestaties met 
uitstekende verbruikscijfers. Dankzij turbotechnologie 
en variabele kleppentiming reageert hij vlot bij zowel 
lage als hoge toerentallen. Dankzij de toepassing 
van een STOP & START systeem en een oliepomp 
met variabele capaciteit, blijft het verbruik beperkt. 
De TCe 90 is uitgerust met een handgeschakelde 
vijfversnellingsbak en een distributieketting. 
Deze combinatie houdt het geluidsniveau laag 
onder alle omstandigheden en zorgt voor lage 
onderhoudskosten.

dCi 90  
Rijcomfort en laag verbruik

De dCi 90-motor, die met trots het ECO2-label 
draagt, heeft het laagste verbruik en CO2-uitstoot 
van het Clio gamma. Dat betekent een besparing 
op brandstofkosten voor zowel particuliere als 
zakelijk rijders, terwijl het rijcomfort niet wordt 
vergeten. Het flinke koppel van 220 Nm wordt  
al bij lage toerentallen geleverd en staat garant 
voor comfortabel rijden en voor stevige acceleraties 
onder alle omstandigheden.

* Brandstof verbruik en CO2-uitstoot volgens EG-richtlijn 715/2007.





Laat je verleiden
Renault CLIO



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 (juni 2018) 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 specifi caties 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 kanvoorkomen 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 schrift elijke toestemming van RENAULT.

Renault adviseert

 Photo credits: © Renault Marketing 3D-Commerce – Gedrukt in de EU – juni 2018.
BOEINGAVENUE 275 - 1119 PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / TEL. 0800-0303 / HANDELSREGISTER AMSTERDAM – 77 11 757 287
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