έο

Το στυλ είναι με το μέρος σας
Εξαιρετικά σαγηνευτικός, ο σχεδιασμός του νέου CLIO
χρειάζεται μόνο την προσωπική σας πινελιά για να
προσθέσει

ακόμα

περισσότερο

στυλ.

Μια

σειρά

αξεσουάρ είναι διαθέσιμη, συνδυάζοντας την κομψότητα
με τον σπορ χαρακτήρα και σας δίνει τη δυνατότητα να
διαμορφώσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό του
αυτοκινήτου έτσι όπως αυτά ταιριάζουν με την αισθητική
σας. Γίνετε ο ίδιος σχεδιαστής, ξεχωρίστε από το πλήθος
και κάντε όλα τα κεφάλια να γυρίσουν στο πέρασμά σας.
.

Εξωτερικός σχεδιασμός

Σελ.04

Εσωτερικός σχεδιασμός

Σελ.06

Εξωτερικός σχεδιασμός

Η λε το έρεια
στο ροσκήνιο
Χαρίστε περισσότερη προσοχή στη λεπτομέρεια
στο νέο σας CLIO προσθέτοντας φως υποδοχής
1.

στο κάτω μέρος του αμαξώματος, που είναι
ευδιάκριτο αλλά εντυπωσιακό. Με αυτό το
φωτισμό, ποτέ δεν θα χαθείτε σε ένα χαμηλά
φωτισμένο

χώρο

στάθμευσης.

Καθώς

πλησιάζετε στο όχημά σας, θα είναι εύκολο να
το αναγνωρίσετε, καθώς ο φωτισμός LED στο
κάτω μέρος του αυτοκινήτου και τα φανάρια θα
ανάψουν αυτόματα. Βελτιώστε την εμφάνιση με
τα καινούργια χρωμιωμένα καπάκια εξωτερικών
καθρεπτών και την κεραία σε σχέδιο πτερυγίου
καρχαρία, στοιχεία που προσθέτουν τις τελικές
κομψές πινελιές και επισφραγίζουν το μοναδικό
του χαρακτήρα.

2.

4

1. Κεραία “καρχαρία” (82 01 721 305)
2. Καπάκια καθρεπτών χρωμίου (82 01 547 579)
3. Φως υποδοχής – Αμάξωμα (82 01 722 932)

3.

5

6

Εσωτερικός σχεδιασμός

1.

Μοναδική Ατ όσφαιρα
Τονίστε το συναισθηματικό σας δέσιμο με το νέο
CLIO προσδίδοντάς του περισσότερο στυλ.
Απολαύστε τα πεντάλ από ανοξείδωτο ατσάλι,
τα οποία ενισχύουν το δυναμικό χαρακτήρα του
εσωτερικού. Ζήστε μια ακόμη πιο μοναδική
εμπειρία με τα φωτιζόμενα προστατευτικά
μαρσπιέ στο κάτω μέρος των πορτών του CLIO.
Κατά την είσοδό σας στο εσωτερικό, βυθίζεστε
σε ένα σύμπαν υψηλής τεχνολογίας, ενώ,
παράλληλα, προστατεύετε το κάτω μέρος της
πόρτας.

1. Πενταλ sport
(82 01 720 786)
2. Προστατευτικά πορτών φωτιζόμενα
(77 11 785 790)

2.

7

Αίσθηση τελειότητας
Mία πλήρης σειρά εξοπλισμών και αξεσουάρ της
Renault είναι διαθέσιμη έτσι ώστε να μπορείτε να
μετατρέψετε το νέο σας CLIO σε ένα μοντέλο
προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας: συνδυάστε την
κομψότητα με τη λειτουργικότητα, την απλότητα με
την πρακτικότητα, προστατέψτε το εσωτερικό του
αυτοκινήτου σας και εξασφαλίστε την ηρεμία σας
κάθε μέρα...

Μετακίνηση

Σελ.10

Προστασία

Σελ.14

Εμπειρία οδήγησης / Ασφάλεια

Σελ.16

Μετακίνηση

1.

Συνεργάτης στις
δραστηριότητές σας
Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στη φόρτωση του οχήματός σας,
ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε τις δραστηριότητες σας πιο
γρήγορα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Renault, χάρη στο
σύστημα QuickFix για τις μπάρες οροφής που μπορείτε να
τοποθετήσετε εύκολα και γρήγορα. Μπορείτε εξίσου εύκολα
να τοποθετήσετε μια μπαγκαζιέρα οροφής ή ακόμα και
μπάρες για πέδιλα του σκι. Καθώς τα πρότυπα ασφάλειας
και αντοχής που θέτουμε είναι υψηλότερα από αυτά που
απαιτούνται, μπορείτε να έχετε πάντα το κεφάλι σας ήσυχο,
ώστε να φτάσετε χωρίς προβλήματα στον προορισμό σας.

1.Μπάρες οροφής
(82 01 720 047)
2. Μπάρες για πέδιλα σκι- 4 ζευγάρια / 2
snowboards (77 11 940 000)
3. Μπαγκαζιέρα οροφής
2.

10

(77 11 785 585)

3.
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1.

12

Μετακίνηση

Εξο λισ ός αναψυχής

2.

Με την ανατολή του ηλίου, πάρτε τα ποδήλατά σας
και οδηγείστε προς την ελευθερία. Με τα πακέτα
ρυμούλκησης, η φόρτωση & η ρυμούλκηση γίνεται
πανεύκολα. Η αναδιπλούμενη σχάρα ποδηλάτων
που σχεδιάστηκε από τη Renault τοποθετείται στον
κοτσαδόρο με μία μόνο κίνηση, αφήνοντας το πορτμπαγκαζ προσβάσιμο ακόμα και με τα ποδήλατα
φορτωμένα. Ανασυρόμενο και ημι-ηλεκτρικό, το
μπαλάκι του κοτσαδόρου αναπτύσσεται σε μία
στιγμή. Όλα είναι ευκολότερα, ώστε να τα αξιοποιείτε
στο έπακρο!

1. Σχάρα ποδηλάτου σε
κοτσαδόρο (77 11 780 884)
2. Αναδιπλούμενος κοτσαδόρος
(77 11 940 391)
3. Κοτσαδόρος σε σχήμα λαιμού
κύκνου (77 11 940 393)
3.

13

Προστασία

Σας ροστατεύει
ενστικτωδώς
1.

Το νέο CLIO είναι ένα αυτοκίνητο πόλης ικανό να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής σας.
Για να το φροντίζετε καλύτερα και να διατηρείτε τη
φρεσκάδα του καθημερινά, υπάρχει μια πλήρης σειρά
ειδικού εξοπλισμού: Χρωμιωμένο προστατευτικό για την
προστασία του χώρου φόρτωσης, αδιάβροχο και
αντιολισθητικό προστατευτικό για το χώρο αποσκευών, για
τη μεταφορά ογκωδών και βρώμικων αντικειμένων , κομψά
υφασμάτινα ταπέτα που στο μπροστινό μέρος ασφαλίζουν
με κλιπ και εξασφαλίζουν τέλεια πρόσφυση ... Και για τους
πιο απαιτητικούς, η Renault έχει σχεδιάσει προστατευτικές
μεμβράνες που τοποθετούνται σε χρόνο μηδέν , από τους
μπροστινούς και τους πίσω προφυλακτήρες μέχρι τις άκρες
των θυρών…

1. Μεμβράνες προστασίας αμαξώματος
(77 11 940 325)
2. Προστατευτικό χώρου φόρτωσης
(82 01 716 234)
3. Ταπέτα μοκέτα
(82 01 711 351)
2.

14

3.

4. Easy Flex προστατευτικό χώρου αποσκευών
(82 01 714 260)

4.

15

Εμπειρία οδήγησης

Η τέχνη του να
ταξιδεύεις ευχάριστα
1.

Μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ, κομψών και
λειτουργικών, είναι διαθέσιμη για να κάνει τα
ταξίδια σας ακόμα πιο ευχάριστα. Για
παράδειγμα, τα μοναδικά καλύμματα
καθισμάτων, ο επαγωγικός φορτιστής που είναι
ενσωματωμένος στη κονσόλα για ασύρματη
φόρτιση του smartphone σας ή το κεντρικό
υποβραχιόνιο, κάνουν την οδήγηση πιο εύκολη
και ξεκούραστη. Απολαύστε επίσης μια σειρά
αξεσουάρ για την αποθήκευση των
προσωπικών σας αντικειμένων ή για να
κρεμάτε τα ρούχα σας ώστε να μην
τσαλακώνονται.

1. Υποβραχιόνιο

(82 01

714 258)
2. Κρεμάστρα

(77 11

785 946)
3. Καλύμματα καθισμάτων δερματίνη
(82 01 723 989)
2.

3..

4. Επαγωγικός φορτιστής smartphone
(82 01 720 498)

16

4.

17

1.
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Ασφάλεια

Για την ηρε ία σας
Το νέο CLIO δίνει προτεραιότητα στην ηρεμία τόσο τη
δική σας όσο και των συνεπιβατών σας. Επιλέξτε
συναγερμό κατά της εισβολής και της κλοπής, που σας
ειδοποιεί για τυχόν απόπειρες διάρρηξης. Διευκολύνετε
τους ελιγμούς σας με τους αισθητήρες στάθμευσης, οι
οποίοι ανιχνεύουν τα κοντινά εμπόδια και σας
ειδοποιούν με ηχητικό σήμα. Φροντίστε για την
ασφάλεια και την άνεση με το παιδικό κάθισμα Trifix I-

2.

Size, το οποίο εγκαθίσταται εύκολα με το σύστημα
τοποθέτησης ISOFIX και προσφέρει τρεις διαφορετικές
ρυθμίσεις, αλλά και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο. Και για
να προστατεύσετε ολόκληρη την οικογένειά σας, είναι
διαθέσιμη

μια

γρίλια

διαχωρισμού

του

χώρου

αποσκευών, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε το
κατοικίδιο σας χωρίς καμία ανησυχία.

1. Γρίλια χώρου αποσκευών
(82 01 723 243)
2. Συναγερμός
(82 01 719 567)
3. Duo plus Trifix παιδικό κάθισμα (77 11 940 744)
4. Εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
(82 01 726 615) και (82 01 723 598 ) list.pptx
3.

4.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΜΑΞΩΜΑ

77 11 940 382 Αντηλιακά κουρτινάκια – Οπ ισ. π αρμπ ρίζ και π όρτες

-

Σελίδα 04

77 11 940 383 Αντηλιακά κουρτινάκια – Οπ ισ. π όρτες

-

82 01 722 932 Φως υπ οδοχής – Αμάξωμα

Σελίδα 05

82 01 722 631 Ανεμοθώρακες εμπ ρός

-

82 01 721 305 Κεραία τύπ ου “καρχαρία”

Σελίδα 04

82 01 547 579 Καπ άκια καθρεπ τών χρωμίου

77 11 940 381 Προστατευτικά μαρσπ ιέ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
77 11 940 325 Μεμβράνες αμαξώματος – Σετ αμαξώματος

ΕΜΦ ΑΝΙΣΗ
-

77 11 940 326 Μεμβράνες αμαξώματος – Προφυλακτήρας εμπ .

Σελίδα 14

Σελίδα 07

77 11 940 327 Μεμβράνες αμαξώματος - Γωνίες εμπ . και π ίσω π ορτών

-

Σελίδα 14

77 11 940 328 Μεμβράνες αμαξώματος - Κατώφλι εμπ . και π ίσω π ορτών

-

82 01 720 786 Πεντάλ Sport - Mηχανικό κιβώτιο

Σελίδα 07

77 11 940 329 Μεμβράνες αμαξώματος - Κατώφλι χώρου φόρτωσης

-

82 01 720 785 Πεντάλ Sport - Αυτόματο κιβώτιο

-

77 11 940 330 Μεμβράνες αμαξώματος - Προφυλακτήρας οπ ισ.

-

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

82 01 212 479 Λασπ ωτήρες εμπ ρός ή π ίσω

-

40 30 080 62R Ζάντα αλουμινίου Philia Silver 16"

-

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

40 30 097 17R Ζάντα αλουμινίου Agape 16" black diamond

-

77 11 785 790 Προστατευτικά μαρσπ ιέ φωτιζόμενα
82 01 716 234 Προστατευτικό χώρου φόρτωσης

40 30 003 24R Ζάντα αλουμινίου Vivastella 17" grey diamond

-

40 30 071 31R Ζάντα αλουμινίου 17" R.S. Line

-

40 31 520 85R Καπ άκι ζάντας Renault – Μαύρο

-

40 31 507 09R Καπ άκι ζάντας Renault – Γκρι

-

82 01 711 806 Κάλυμμα βαλβίδας τροχού R.S.

-

82 01 724 187 Αντικλεπ τικά μπ ουλόνια τροχών – Σετ 4 τμχ.

-

82 01 716 643 Αντικλεπ τικά μπ ουλόνια τροχών – Σετ 4 τμχ- R.S.

-

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΑΠΕΤΑ
82 01 711 351 Ταπ έτα μοκέτα Premium - Σετ 4 τμχ.

Σελίδα 14

82 01 711 349 Ταπ έτα μοκέτα Comfort - Σετ 4 τμχ.

-

82 01 711 353 Ταπ έτα μοκέτα INITIALE PARIS – Σετ 4 τμχ.

-

82 01 711 354 Ταπ έτα μοκέτα R.S. – Σετ 4 τμχ.

-

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
82 01 714 258 Υπ οβραχιόνιο εμπ ρός κάθισμα οδηγού

Σελίδα 16

82 01 720 498 Επ αγωγικός φορτιστής smartphone

Σελίδα 17

82 01 730 906 Σετ καπ νιστή (τασάκι και αναπ τήρας)
77 11 785 944 Βάση π ολλαπ λών χρήσεων (στερεώνεται στο π ροσκέφαλο)

Σελίδα 16

77 11 785 945 Άγκιστρο για τη βάση π ολλαπ λών χρήσεων (η βάση π εριέχεται)

-

77 11 785 947 Τραπ εζάκι αναδιπ λούμενο (η βάση δεν π εριέχεται)

-

77 11 785 946 Κρεμάστρα (η βάση π εριέχεται)

Σελίδα 16

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

82 01 720 787 Κιτ μετατροπ ής

-

82 01 720 788 Κάλυμμα εταζέρα χώρου απ οσκευών

-

82 01 720 789 Γρίλια διαχωριστική

-

82 01 711 346 Ταπ έτα μοκέτα Comfort - Σετ 2 τμχ.

-

82 01 720 396 Ταπ έτα καουτσούκ - Σετ 2 τμχ.

-

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ – ΠΛΕΞΟΥΔΑ 13 ΕΠΑΦΩΝ

Σελίδα 13

82 01 707 721 Κιτ κοτσαδόρου

-

82 01 722 213 Μπ αλάκι κοτσαδόρου

-

82 01 721 656 Μηχανισμός τοπ οθέτησης

-

82 01 724 180 Μονάδα φώτων

-

82 01 724 181 Μονάδα TCU

-

82 01 716 604 Πλεξούδα 13 επ αφών

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΣΧΗΜΑ ΛΑΙΜΟΣ ΚΥΚΝΟΥ – ΠΛΕΞΟΥΔΑ 7 ΕΠΑΦΩΝ

Σελίδα 13

82 01 707 714 Κιτ κοτσαδόρου

-

82 01 707 716 Μπ αλάκι κοτσαδόρου

-

82 01 724 180 Μονάδα φώτων

-

82 01 722 717 Πλεξούδα 7 επ αφών

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΣΧΗΜΑ ΛΑΙΜΟΣ ΚΥΚΝΟΥ – ΠΛΕΞΟΥΔΑ 13 ΕΠΑΦΩΝ

Σελίδα 13

82 01 707 714 Κιτ κοτσαδόρου

-

82 01 707 716 Μπ αλάκι κοτσαδόρου

-

82 01 724 180 Μονάδα φώτων

-

82 01 716 605 Πλεξούδα 13 επ αφών

-

82 01 721 315 Σετ καλύμματα καθισμάτων - Δερματίνη- έκδοση Authentic

Σελίδα 16

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ χωρίς ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΠΛΕΞΟΥΔΑ 7 ΕΠΑΦΩΝ

-

82 01 723 989 Σετ καλύμματα καθισμάτων – Δερματίνη – έκδοση Expression

Σελίδα 16

82 01 707 719 Κιτ κοτσαδόρου

-

82 01 707 720 Μπ αλάκι κοτσαδόρου

-

ΧΩΡΟΣ Φ ΟΡΤΩΣΗΣ
82 01 717 763 Προστατευτικό χώρου απ οσκευών μοκέτα

-

82 01 724 180 Μονάδα φώτων

-

82 01 714 261 Προστατευτικό χώρου απ οσκευών 2 όψεων (καουτσούκ – μοκέτα)

-

82 01 722 717 Πλεξούδα 7 επ αφών

-

82 01 714 260 Easy Flex π ροστατευτικό χώρου απ οσκευών

Σελίδα 15

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ χωρίς ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΠΛΕΞΟΥΔΑ 13 ΕΠΑΦΩΝ

-

82 01 723 243 Γρίλια διαχωρισμού χώρου απ οσκευών (μεταφορά κατοικίδιων)

Σελίδα 18

82 01 707 719 Κιτ κοτσαδόρου

-

82 01 585 488 Θήκη τακτοπ οίησης χώρου απ οσκευών

-

82 01 707 720 Μπ αλάκι κοτσαδόρου

-

77 11 227 501 Δίχτυ χώρου απ οσκευών - Οριζόντιο

-

82 01 724 180 Μονάδα φώτων

-

77 11 227 502 Δίχτυ χώρου απ οσκευών - Κάθετο

-

82 01 716 605 Πλεξούδα 13 επ αφών

-

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
82 01 720 047 Μπ άρες αλουμινίου

Σελίδα 10

77 11 780 884 Σχάρα π οδηλάτων σε κοτσαδόρο 2 π οδήλατα, π ρίζα 13 επ αφών

Σελίδα 12

77 11 577 330 Σχάρα π οδηλάτων σε κοτσαδόρο 2 π οδήλατα, π ρίζα 7 επ αφών

Σελίδα 12

77 11 577 329 Σχάρα π οδηλάτων σε κοτσαδόρο 3 π οδήλατα, π ρίζα 7 επ αφών

-

77 11 780 885 Σχάρα π οδηλάτων σε κοτσαδόρο 3 π οδήλατα - π ρίζα 13 επ αφών

-

77 11 577 326 Express σχάρα π οδηλάτου σε κοτσαδόρο για 2 π οδήλατα

-

77 11 577 327 Express σχάρα π οδηλάτου σε κοτσαδόρο για 3 π οδήλατα

-

77 11 940 000 Μπ άρες για σκι - 4 ζευγάρια σκι / 2 snow boards

Σελίδα 10

77 11 940 001 Μπ άρες για σκι - 6 ζευγάρια σκι / 4 snow boards

-

77 11 578 086 Μπ αγκαζιέρα οροφής - Πτυσόμμενη 300-500 λίτρα - Χρώμα γκρι

-

77 11 785 585 Μπ αγκαζιέρα οροφής - 380 λίτρα - Χρώμα μαύρο-160*80*40 cm

Σελίδα 11

77 11 785 586 Μπ αγκαζιέρα οροφής - 480 λίτρα - Χρώμα μαύρο-190*80*40 cm

-

77 11 785 587 Μπ αγκαζιέρα οροφής - 630 λίτρα - Χρώμα μαύρο-210*90*42 cm

-

MULTIMEDIA
77 11 784 774 Βάση smartphone στον αεραγωγό - Μαγνητική

-

77 11 784 775 Βάση smartphone στο ταμπ λό - Μαγνητική

-

ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
82 01 726 615 Αισθητήρες π αρκαρίσματος εμπ ρός

-

82 01 723 598 Αισθητήρες π αρκαρίσματος οπ ίσθιοι

Σελίδα 19

ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ
7711 943 172 Πυροσβεστήρας 1-kg

-

77 11 780 759 Σετ ασφαλείας (γιλέκο, τρίγωνο, φαρμακείο)

-

82 01 719 567 Συναγερμός

Σελίδα 19

77 11 578 468 Σετ αλυσίδες χιονιού - 9 mm - R15”

-

77 11 578 469 Σετ αλυσίδες χιονιού - 9 mm - R16” & R17”

-

77 11 780 253 Σετ αλυσίδες χιονιού Premium Grip - R15”

-

77 11 780 252 Σετ αλυσίδες χιονιού Premium Grip - R16” & R17”

-

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

-

77 11 940 741 Βαση ISOFIX για καθισμα BABY SAFE 2

-

77 11 940 742 Παιδικο καθισμα BABY SAFE 2 - i Size / 0 - 15 μηνών / 40 - 83 cm υψος
77 11 940 744 Παιδικο καθισμα Trifix 2 - I Size / 15 μηνών - 4 χρονών / 76 -105 cm υψος

Σελίδα 19

77 11 940 743 Παιδικο καθισμα Dualfix - I Size / 0 - 4 χρονών / 40 -105 cm υψος

-

77 11 940 745 Παιδικο κάθισμα Kidfix 2 / 4 - 12 χρονών / 15 - 36 kg

-

Για ερισσότερες ε ειρίες α ό το
ε ισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Αυτή η έκδοση ροβλέ εται να είναι α όλυτα ακριβής και ενη ερω ένη ως ρος το εριεχό ενο και την αρουσίασή της κατά την η ερο ηνία της κυκλοφορίας
της Το αρόν έντυ ο έχει καταρτιστεί ε βάση τα ρωτότυ α ή ειρα ατικά οντέλα Στο λαίσιο της ολιτικής συνεχούς βελτίωσης των ροϊόντων της η
ε ιφυλάσσεται του δικαιώ ατός της να ροχωρήσει ανά άσα στιγ ή σε τρο ο οίηση των ροδιαγραφών των αυτοκινήτων και των αξεσουάρ ου εριγράφονται
και αρουσιάζονται στο αρόν έντυ ο Οι εν λόγω τρο ο οιήσεις κοινο οιούνται στους αντι ροσώ ους της
το συντο ότερο δυνατό Ανάλογα ε την αγορά
στην ο οία α ευθύνεται το ροϊόν οι εκδόσεις των οντέλων ορεί να αρουσιάζουν διαφορές και ορισ ένα στοιχεία εξο λισ ού να ην είναι διαθέσι α ως βασικός
ή ροαιρετικός εξο λισ ός ή αξεσουάρ Για τις ιο ρόσφατες ληροφορίες σχετικά ε τα ροϊόντα ας συ βουλευθείτε τον αντι ρόσω ο της
Για τεχνικούς
λόγους ου αφορούν στην εκτύ ωση τα χρώ ατα ου αρουσιάζονται στο αρόν έντυ ο δύναται να διαφέρουν κά ως α ό τα ραγ ατικά χρώ ατα του αυτοκινήτου
ή τα υλικά του εσωτερικού διακόσ ου Τα νευ ατικά δικαιώ ατα α οτελούν α οκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας Η ανα αραγωγή έρους ή του συνόλου της
αρούσας έκδοσης σε ο οιαδή οτε ορφή και ε ο οιοδή οτε έσο α αγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας

Η Renault συνιστά

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).
Η

συνιστά

