
Renault препоръчва 

Renault CLIO

Продължете да опознавате Renault CLIO
на www.renault.bg
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Новото





Неустоимо и изкусително



Изкусителен стил
Чувствени линии, динамичен профил, изваяни 
детайли и изявено присъствие. Новото 
Renault CLIO ви пленява от пръв поглед със 
своя динамичен и привлекателен дизайн. С 
изчистените си линии моделът съчетава модерен 
стил и надеждност: С-образен светлинен подпис, 
Full LED Pure Vision светлини, фино интегрирани 
хромирани елементи, дръжки на задните
врати, интегрирани в рамката на прозорците, 
нов цвят - оранжев „Валенсия“.





Configuration presented with options available subsequently.



Смарт кокпит
В интериора всеки детайл е от значение. 
Новото Renault CLIO е претърпяло революция 
и предлага качествени материали и покрития. 
Благодарение на новия високотехнологичен и 
ориентиран към водача кокпит, обгръщащите 
седалки и персонализируемото интериорно 
осветление на системата MULTI-SENSE, вие 
ще се наслаждавате на шофиране, събуждащо 
всичките ви сетива. Настанете се в бъдещето 
зад волана на новото Renault CLIO и неговия 
9,3-инчов мултимедиен сензорен екран с 
възможност за персонализация!





Удоволствие от 
шофирането и 
комфорт на борда
Новото Renault CLIO предлага голям избор от 
двигатели. С новия бензинов двигател TCe 130, в 
съчетание с автоматична скоростна кутия EDC с 
пера за смяна на предавките на волана, новото 
Renault CLIO има върхова динамика и същевременно 
осигурява разумен разход на гориво.
Благодарение на динамичното му шаси и директното 
му и прецизно кормилно управление, вече няма 
скучни пътища!
Комфортът на водача и всички пътници са подобрени 
от усъвършенстваните окачване и шумоизолация 
на борда.
И накрая - аудиосистемата Bose® с 9 високо-
говорителя предлага богато и обгръщащо музикално 
изживяване. 



Renault CLIO R.S. 
Line се откроява със 
спортен дух!
Новото Renault CLIO R.S. Line изпъква със своя 
спортен характер, носещ  ДНК-то на Renault Sport. 
Екстериорният дизайн задава тона: спортна 
предна броня, емблематична за R.S. моделите, 
долна радиаторна решетка с мотив на пчелна 
пита, 16-инчови алуминиеви джанти Boavista или 
17-инчови джанти Magny-Cours, заден панел със 
спойлер и овален ауспух с хромирано покритие. 
Тази уникална индивидуалност е обобщена от 
емблемата R.S. Line на предните калници и 
вратата на багажника.
Кокпитът потвърждава този спортен характер 
с декоративни карбонови елементи и 
контрастни червени шевове: спортни седалки 
с подсилени странични опори, спортен волан 
с тапицерия от перфорирана кожа и R.S. Line 
лого, комплект алуминиеви педали, арматурно 
табло и предпазни колани, освежени от червен 
кант. Черният таван и фокусираният върху 
водача високотехнологичен кокпит допълват 
тази изключително спортна и технологична 
атмосфера. Renault Sport — страстта се усеща 
във всеки детайл.





Интелигентен кокпит, 
технологии на върха на пръстите 





Останете свързани... 
в пълна свобода!
В сърцето на кокпита системата EASY LINK 
предлага най-големия екран в своята категория 
и възможност за пълна персонализация. 
Перфектно интегрирана със системата Renault 
EASY CONNECT, всичко започва още преди да 
сте влезли в автомобила. Благодарение на 
приложението за смартфон MY Renault, можете 
да намерите местоположението на автомобила 
си и да бъдете насочени към него.
В автомобила системата EASY LINK, съвместима 
с Android Auto™ или Apple CarPlay, ви дава 
мигновен достъп до пълното ви мултимедийно 
съдържание.
Навигационната система на автомобила 
осигурява лесно и ефективно намиране на 
адреси и дестинации.
И накрая — с безжичното зарядно за смартфон 
можете лесно да останете свързани с вашия 
онлайн свят.
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Renault EASY DRIVE
Иновативните технологии на борда на новото 
Renault CLIO са винаги на ваше разположение 
за едно по-улеснено шофиране.

1. Круиз контрол/Ограничител на скоростта
Задайте желаната от вас скорост бързо и лесно, 
благодарение на бутоните за управление на волана.

2. Renault LED Pure Vision
Новото Renault CLIO е оборудвано с мощни предни 
фарове Full LED Pure Vision и автоматично включване 
на дългите светлини за по-добра видимост.

3. Асистент за самопаркиране
Оставете вашето ново Renault CLIO да извърши 
перфектна маневра за паркиране чрез асистента 
за самопаркиране Easy Park Assist. Успоредно, 
перпендикулярно, диагонално...  никое пространство 
не е недостъпно за новото Renault CLIO!

4. 360-градусова камера
Новото Renault CLIO е оборудвано с 4 камери, 
предоставящи 360-градусова визуализация на 
пространството около автомобила. Извършвайте с 
лекота маневрите си и защитете неустоимия екстериор 
на новото Renault CLIO!

5. Система за поддържане на лентата на движение 
и автоматично спиране и потегляне при натоварено 
движение
Благодарение на тази уникална иновация в сегмента 
новото Renault CLIO може да остане в своята лента на 
движение и да управлява скоростта си при натоварено 
движение до пълно спиране. Тази система предоставя 
повече спокойствие при шофиране по магистрали 
или в трафик.



3.

1.

Оптимална 
безопасност
Новото Renault CLIO има най-модерните технологии, 
осигурявайки оптимална безопасност.

1. Активен спирачен асистент
Можете да се доверите на новото Renault CLIO. То 
непрекъснато следи трафика и свързаните с него 
рискове. Внезапно спиране, пресичащ пешеходец... 
системата ви предупреждава и дори може 
автоматично да активира аварийно спиране.

2. Асистент за придържане в лентата
Превенцията е най-добрият вид безопасност. Затова 
новото Renault CLIO предлага от версия Life системи, 
които ви предупреждават, когато излизате от лентата 
си на движение и активна помощ, за да останете в нея.

3. Разпознаване на пътните знаци
Новото Renault CLIO ви информира за ограничения 
на скоростта, с помощта на камера, която разпознава 
пътните знаци.

4. Предупреждение за наличие на обект в сляпата 
точка
Новото Renault CLIO отчита присъствието на друг 
автомобил във или приближаващ вашата сляпа 
точка и ви предупреждава със светлинен сигнал в 
страничните огледала. 
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Carlab
Екстериорни цветове 
Интериор 
Интериорни персонализации 
Тапицерии 
Джанти
Екстериорни персонализации 
Размери 
Аксесоари 



Тъмносив*

Платиненосив**

Цветова палитра

Ледниковобял*

Сив „Титан“**

Черен** Кафяв „Вижън“**



* цвят неметалик
** цвят металик
Цвят син ‘‘Селадон’’ не е наличен за ниво на оборудване Life
Снимките са илюстративни.

Оранжев „Валенсия“**

Син „Селадон“**

Огненочервен**

Син „Метал“**



Интериор

Life
Показаните автомобили съдържат допълнително оборудване.



Zen
Показаните автомобили съдържат допълнително оборудване.



Интериор

Показаните автомобили съдържат допълнително оборудване.

Intens 



Показаните автомобили съдържат допълнително оборудване.

R.S. Line



Интериорна персонализация в червен цвят

Интериорна персонализация в сив цвят ‘‘Vision Gray’’

Интериорна персонализация в оранжев цвят

Интериорна персонализация в червен цвят ‘‘Oxblood’’

Интериорни персонализации



Tапицерии

Текстилна тапицерия Life Текстилна тапицерия Zen Текстилна тапицерия Intens

Черен кожен салон Текстилна тапицерия R.S. Line Черен кожен салон R.S. Line



Джанти

15’’ стоманени джанти с тасове Iremia 16’’ стоманени джанти с тасове Amicitia

16’’ двуцветни алуминиеви джанти Philia 16’’ алуминиеви джанти Philia



17’’ двуцветни алуминиеви джанти Vivastella

17’’ алуминиеви джанти Magny-Cours R.S. Line

16’’ алуминиеви джанти Boa Vista R.S. Line



Екстериорни персонализации

Екстериорна 
персонализация в 
оранжев цвят

Лайстна на предната решетка в оранжев цвят

Екстериорна 
персонализация в 
червен цвят

Лайстна на предната решетка в червен цвят

Лайстна на предната решетка в хром

Екстериорна 
персонализация в 
черен цвят и хром



Странични защитни лайстни в оранжев цвят Лайстна на задната броня в оранжев цвятКапачки на джантите в оранжев цвят

Странични защитни лайстни в червен цвят Лайстна на задната броня в червен цвятКапачки на джантите в червен цвят

Странични защитни лайстни в хром Лайстна на задната броня в хромКапачки на джантите в черен цвят



Размери (мм)

Обем (л)

*Без странични огледала

Обем на багажника Литри
Обем на багажника (бензин / дизел) 391/366
Обем на багажника при свалени задни седалки 1 069



1. Осветление под автомобила. Не се губете отново в лошо осветен паркинг. 
Когато се приближите или просто натиснете бутон на картата за достъп, новото 
Renault CLIO светва автоматично.

2. Антена тип ‘‘перка на акула’’. Внесете нотка спортна елегантност с тази антена, 
идеално интегрирана със силуета на автомобила.

3. Защита на багажника. Изключително необходима, за да предпази багажника 
на вашия автомобил.

4. Пакет защита на боята. Защитете боята на вашето ново Renault CLIO от малки 
драскотини и наранявания.

5. Подлакътник. Подобрява комфорта по време на пътуване и предоставя 
допълнително пространство за съхранение на вещи.

Аксесоари

2.

4.

1. 3.

5.



Качество

„От фазата на проектиране в нашите дизайнерски студиа, през производството до разпространението в 
нашата мрежа, ние се ръководим от стремежа към високо качество“.
Лорънс ван ден Акер, старши вицепрезидент Корпоративен дизайн на Renault 

Renault CLIO, богата история за страст
Поколение след поколение професионалистите от екипа на Renault работят върху дизайна и производството на все по-привлекателни и високопроизводителни 
модели, оборудвани с иновативни и интелигентни решения, оригинални и в духа на времето. Новото Renault CLIO е най-красивата илюстрация на това.
С новото Renault CLIO, марката силно и страстно утвърждава своя експертен опит и новаторски дух, признат от всички автомобилни професионалисти в цялата ѝ 
история. Renault CLIO е най-продаваният френски автомобил в историята, двукратен носител на титлата „Европейски автомобил на годината“, одобрен от милиони 
водачи, които увеличават доверието си в нас от 1990 г. насам. В продължение на 30 години Renault CLIO става все по-успешно!

Новото Renault CLIO, контролирана революция
Емблематичен модел, роден от експертния опит на марката, Renault CLIO винаги е бил пионер: 
първият в категорията, който предлага цветна навигация (2001 г.), картата „Свободни ръце“ и 
системата Carminat TomTom (2005 г.) или сензорния екран (R-Link през 2012 г.).
Новото Renault CLIO остава вярно на това ноу-хау и днес. То въвежда иновации, предлагайки 
най-новите технологични достижения в сферата на свързаността и системите в помощ на водача 
от по-високите категории:
• Renault EASY CONNECT: свързаност от ново поколение.
Възползвайте се от пълен набор от иновативни решения, разработени с нашите партньори 
TomTom и Google, за да улесните живота си.
• Renault EASY DRIVE: по-лесно и безопасно шофиране.
Новото Renault CLIO осигурява асистиращи системи за водача, несравними в тази категория 
автомобили, за да гарантира вашата безопасност и да предложи повече спокойствие зад волана. 
360-градусовата камера, резултат от технологиите на Алианса Renault Nissan, ще ви помогне да 
предпазите автомобила си при маневри в града. Друга иновация, системата за поддържане на 
лентата на движение и автоматично спиране и потегляне при натоварено движение предлага 
усъвършенствана помощ, която ще ви помогне да намалите стреса при шофиране в града и по 
магистралите. Тези технологии са подложени на над 500 000 км тестове.

Новото Renault CLIO, дизайн в услуга на качеството
Новото Renault CLIO е плод на комбинирания талант на инженерите и дизайнерите на Renault. 
Дизайнерите на това ново поколение са се стремили да увеличат динамиката и надеждността 
на автомобила и да подобрят неговата устойчивост на метеорологичните условия, както и 
изминатите километри. Преди да бъде пуснато в продажба, новото Renault CLIO покрива над 
1,5 милиона километра при всякакви метеорологични условия и по всякакви видове пътища.
Новото Renault CLIO предлага модерен и изкусителен екстериорен както и интериорен дизайн 
с изключително внимание към качеството на всеки детайл. Отвън луфтовете между частите на 
каросерията са значително намалени и са по-хомогенни, благодарение на използването на лазерни 
устройства при производството. Повече внимание е отделено на качеството на материалите, 
използвани в интериора, с по-широка употреба на гъвкави материали, с увеличена устойчивост 
при арматурното табло, вратите и текстилната тапицерия на седалките.
Екраните, интегрирани в новото Renault CLIO, също са усъвършенствани. Те са вдъхновени от 
смартфоните, с високо ниво на контраст и осветеност, за оптимално четене при всякакви условия.



Сервизно обслужване

Вашите първи стъпки
Открийте цялата информация, от която се нуждаете:
- на нашите уебсайтове, предложения за продукти и 
услуги финансиране, запазване на час за тестдрайв и т.н.
- в нашата дилърска мрежа, срещи с нашите търговски 
и технически екипи.

Renault Service има 100% покритие
Осигурете си защита от неочакваното с нашите удължени 
гаранции, застрахователни полици и пътна помощ, които 
винаги са на ваше разположение.

MY Renault - вашият ежедневен партньор
Насладете се на персонализиран онлайн акаунт със 
съвети, оферти, ексклузивни предложения, напомняния 
за важни дати за поддръжка, предстоящи записани 
часове и т.н.

Аксесоари за вашето Renault
Нашата гама аксесоари съдържа всичко, от което се 
нуждаете, за да направите вашия автомобил още по-
привлекателен, практичен, удобен и персонализиран. 

Ние сме винаги до вас, за да улесним живота и да ви 
спестим време за поддръжката на вашето Renault: 
възползвайте се от нашите семпли, бързи решения, 
създадени специално за вашите нужди.

Renault е до вас
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Положени са всички усилия съдържанието на настоящата брошура да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни 
серии и прототипи. Като част от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните 
и представени спецификации, автомобили и аксесоари. Дилърствата на Renault се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където 
Renault развива търговска дейност, някои от версиите могат да се различават и определено оборудване (стандартно, допълнително или аксесоар) може да не бъде налично. 
Моля, свържете се с удобно за вас дилърство, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограничения на печата, възпроизведените в настоящия документ 
цветове могат да се различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. 
Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата брошура без предварителното писмено съгласие 
на Renault.
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