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drive the change

(www.renault.gr)

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία 
της κυκλοφορίας της. Αυτό το έγγραφο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης 
των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό 
που περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το 
συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές, 
και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε 
τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που 
παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. 
Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό 
της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.





LAURENCE VAN DEN ACKER, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ RENAULT

Πρωταρχικός σκοπός όλων των αυτοκινήτων είναι να μας μεταφέρουν, ωστόσο έχουν την ικανότητα 
να ξυπνάνε μέσα μας όνειρα και επιθυμίες. Από τη στιγμή της έμπνευσής του έως την παραγωγή, οι 
αισθησιακές γραμμές του νέου Renault Clio έχουν διατηρήσει την αρχική τους μορφή. Εμπνευσμένο 
από το DeZir, το concept αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε στην έκθεση Mondial de l΄ Automobile τον 
Οκτώβριο του 2010, το νέο Renault Clio συνδυάζει το εντυπωσιακό στυλ με το έντονο συναίσθημα. 
Από τις δυναμικές γραμμές του μέχρι την προσωπικότητά του που γίνεται αισθητή και στην παραμικρή 
λεπτομέρεια, τα πάντα συνωμοτούν ώστε να αποδεικνύεται χαρισματικό.

Από τη στιγμή που ανέλαβα τη διεύθυνση σχεδιασμού της Renault, έχω λάβει μια εντολή: να σχεδιάζω όμορφα αυτοκίνητα. 
Αυτή η λιτή φράση αποτέλεσε το έναυσμα για τα φιλόδοξα σχέδια της Renault που θα μπορούσαν να εκφραστούν με μια 
μόνο λέξη: αναγέννηση. Στα δικά μου μάτια ταυτίστηκε με την ιστορία κάθε αυτοκινήτου που διαδραματίζει καθοριστικό 
ρόλο στη ζωή κάθε ενήλικα. Το Clio είναι σαν τον κεραυνοβόλο έρωτα. Πρόκειται για την ιδέα ενός νεανικού, αισθησιακού, 
δυναμικού αυτοκινήτου που θέτει νέα δεδομένα στην καθημερινή χρήση.

Το νέο Renault Clio σχεδιάστηκε ως ένα γλυπτό που ξυπνά τον αισθησιασμό και την επιθυμία. Μοιάζει με ένα μυ του 
ανθρώπινου σώματος, με καμπύλες που εκφράζουν δυναμισμό και προέρχονται από το πρότυπο DeZir. Καμία γωνία δεν 
προεξέχει επιθετικά, μόνο καμπύλες που σε κάνουν να θέλεις να το προσεγγίσεις και να το αγγίξεις.

Με απεριόριστες επιλογές εξατομίκευσης και κορυφαία τεχνολογία, το νέο Renault Clio είναι ένα αυτοκίνητο που θα 
ερωτευτείτε.

EDITORIAL

ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ

RENAULT CLIO
ΠΗΓΗ 

ΝΕΟ

Νέο Clio και πρότυπο DeZir.
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ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 Νέο Clio

Φωτογράφος
 Sebastien Agnetti

CLIO
ΝΕΟ RENAULT 

Πάντα θυμάσαι την πρώτη φορά.

Σχεδίαση και τεχνολογία σελ. 08

Fall in love σελ. 12

Σύστημα πολυμέσων Media Nav σελ. 34

Ασφάλεια 5 αστέρων σελ. 36

Οδηγική απόλαυση, άνετη ζωή εκ κινήσει, σελ. 24 
ποιότητα, κάτω από ακτίνες Χ

Ανακαλύψτε τις εκδόσεις, τα χρώματα σελ. 40
και τις επιλογές εξατομίκευσης
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

«ΤΟ ΝΕΟ Renault Clio ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ωΣ ΕΝΑ γλΥπΤΟ πΟΥ ξΥπΝΑ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕπΙΘΥΜΙΑ. ΜΟΙΑζΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΜΥ ΤΟΥ ΑΝΘρωπΙΝΟΥ ΣωΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΚΑΜπΥλΕΣ πΟΥ ΕΚφρΑζΟΥΝ 
ΔΥΝΑΜΙΣΜΟ ΚΑΙ πρΟΕρΧΟΝΤΑΙ ΑπΟ ΤΟ πρΟΤΥπΟ DEZiR. ΚΑΜΙΑ γωΝΙΑ ΔΕΝ πρΟΕξΕΧΕΙ ΕπΙΘΕΤΙΚΑ, 
ΜΟΝΟ ΚΑΜπΥλΕΣ πΟΥ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΘΕλΕΙΣ ΝΑ ΤΟ πρΟΣΕγγΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑγγΙξΕΙΣ». 
LAURENs VAN DEN ACKER, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ RENAULT

ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ

1. Το λογότυπο Renault κυριαρχεί σε μαύρο γυαλιστερό φόντο. 2. φωτιστικά σώματα μοντέρνας σχεδίασης και φώτα ημέρας LED φωτίζουν και αναδεικνύουν 
την μπροστινή όψη. 3. Η εξωτερική εμφάνιση σε στυλ κουπέ, τονίζεται ακόμα περισσότερο από τις κρυφές πίσω χειρολαβές που προσεγγίζουν την 3η κολώνα. 
4. Το μυώδες πίσω μέρος, με την αεροτομή και τους τροχούς μεγάλης διάστασης, υπογραμμίζουν το σπορ χαρακτήρα του.

To επιχρωμιωμένο πλαίσιο παραθύρου θα διατεθεί αργότερα.

08 / 09
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥπωΣΗ ΟΤΙ ΚΑπΟΙΟΙ ΕξΟπλΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ πρΟΝΟΜΙΟ ΜΟΝΟ ΤωΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤωΝ 
πΟλΥΤΕλΕΙΑΣ; TO NEO RENAULT CLiO ΑπΟΤΕλΕΙ ΕξΑΙρΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ πΟλΥΜΕΣωΝ 
ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑφΗΣ 7", ΣΥΣΤΗΜΑ πλΟΗγΗΣΗΣ, ΕΝΣωΜΑΤωΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ RENAULT BASS 
REFLEX�, λΕΙΤΟΥργΙΑ HANDSFREE, HiLL START ASSiST, ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗγΗΣΗΣ ECO... ΕΙΝΑΙ 
ΕξΟπλΙΣΜΟΙ πΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΘΕωρΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

1. Σύστημα πολυμέσων MeDia naV με οθόνη αφής. πλοήγηση Nav N Go και προβολή 2D & 3D, ραδιόφωνο, σύνδεση με κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth� 

 και απευθείας πληκτρολόγηση στην οθόνη, λειτουργία audio streaming για αναπαραγωγή αρχείων ήχου, υποδοχές USB και AUX για σύνδεση με εξωτερικές 
συσκευές αποθήκευσης ήχου (usb stick, iPod). 2. Renault Bass Reflex�. Το ευφυές ηχητικό σύστημα που είναι ενσωματωμένο στα ηχεία, εξασφαλίζει τη βέλτιστη 
απόδοση των μπάσων και περιορίζει τις παραμορφώσεις. 3. Αυτόματος κλιματισμός με αισθητήρα air quality. Ο συγκεκριμένος αισθητήρας κλείνει την παροχή 
αέρα στην καμπίνα όταν εντοπίσει υψηλά επίπεδα ρύπων στο εξωτερικό περιβάλλον. 4. Cruise control με speed limiter και χειριστήρια στο τιμόνι. Το σύστημα 
αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ένα όριο ταχύτητας που δεν θέλετε να υπερβείτε ή να κινείστε με ένα σταθερό όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο.  
5. eco mode*. Μέσω ενός διακόπτη, μπορείτε να επιτύχετε μια πιο οικονομική οδήγηση, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου μέχρι και 10%. 6. Πίσω 
αισθητήρες στάθμευσης. Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης σας προειδοποεί με ηχητική ένδειξη για εμπόδια που βρίσκονται πίσω από το αυτοκίνητο, 
διευκολύνοντας τους ελιγμούς στάθμευσης. 7. Κάρτα handsfree. Έχοντας απλά την κάρτα πάνω σας ή στην τσάντα σας, το άνοιγμα και κλείδωμα των 
θυρών καθώς και η εκκίνηση του κινητήρα πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή της κάρτας στην ειδική υποδοχή. 8. Hill Start assist.  
Σε δρόμο με κλίση, το σύστημα επιτρέπει την ομαλή εκκίνηση του αυτοκινήτου, εμποδίζοντας την κύλισή του πίσω ή εμπρός. 

*Το πρόγραμμα οδήγησης Eco δεν διατίθεται με τον κινητήρα 1.2 16V 75hp Flex.
Το σύστημα πολυμέσων R-Link που απεικονίζεται στην αριστερή σελίδα θα διατεθεί αργότερα.

ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ 
ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ 

ΠΙΟ ΑΠΛΗ

8.

2.

3.
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Τ 
ο νέο Renault Clio είναι ο πρωταγωνιστής σε 3 ρομαντικές ιστορίες που 
εξελίσσονται ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους.
Το κόκκινο Clio αντιπροσωπεύει μια σχέση θυελλώδη, έντονη και γεμάτη πάθος.

Το κίτρινο Clio διηγείται την γοητευτική γνωριμία δύο εντελώς διαφορετικών 
ανθρώπων, που διαρκεί όμως λίγο.
Το μπλέ Clio αντιπροσωπεύει μια αυθόρμητη, τρυφερή και χαλαρή σχέση, σαν αυτή 
που βιώσαμε όταν είμασταν έφηβοι.
Το νέο Renault Clio ανταποκρίνεται σε όλες σας τις επιθυμίες με απόλυτη φυσικότητα. 
Όποιο χρώμα και να επιλέξετε, θα ξαναζήσετε την ιστορία και θα ερωτευτείτε ξανά, 
όπως σας ταιριάζει.

ΤΟ RENAULT CLiO ΕγΙΝΕ πΗγΗ ΕΜπΝΕΥΣΗΣ γΙΑ ΜΙΑ 
ΙΣΤΟρΙΑ πΟΥ ΔΙΗγΕΙΤΑΙ ΤΟ πΑΘΟΣ ΣΕ ΤρΙΑ ΧρωΜΑΤΑ: 
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤρΙΝΟ, ΜπλΕ. ΤρΙΑ ΣΤΥλ, ΤρΕΙΣ ΤρΟπΟΙ 
γΙΑ ΝΑ ΚΕρΔΙΣΕΤΕ ΣΤΟ πΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑγΑπΗΣ.

Fall in
LOVE



ξημερώνει και οι πρώτες ακτίνες του ήλιου κάνουν την εμφάνισή τους. 





φώτα δυνατά παντού...
Οι σφυγμοί ανεβαίνουν.
Το κυνήγι των αισθήσεων ξεκινάει...



Συνάντηση αυθόρμητη και ευχάριστη, παρέα με 
το Renault Clio. Στιγμές που μένουν αξέχαστες. 





ΤΟ RENAULT CLiO
ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΔΗγΙΚΗ ΑπΟλΑΥΣΗ, ΑΝΕΤΗ ζωΗ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ πΟΙΟΤΗΤΑ 
ΗΧΟΥ: ρΙΧΝΟΥΜΕ φωΣ ΣΤΙΣ ΤρΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕρΕΣ πΤΥΧΕΣ  
ΤΟΥ ΝΕΟΥ RENAULT CLiO.

24 / 25

ΝΕΟ Renault Clio 
5 ΘΕΣΕΩΝ

Μεταξόνιο: 2588 χιλ.

Μήκος: 4062 χιλ.

πλάτος*: 1 732/1 945 χιλ.

Ύψος: 1 448 χιλ.

Όγκος χώρου αποσκευών (VDA): 
300 dm3

Μέγιστη χωρητικότητα χώρου 
αποσκευών: 1 146 dm3

* Χωρίς/με τους καθρέπτες.



ΣΥΝΔΥΑζΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟλΟγΙΕΣ, ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΙΝΗΤΗρΕΣ ENERGY ΒΕΝζΙΝΗΣ ΚΑΙ DiESEL 
ΚΑΤΑφΕρΝΟΥΝ ΝΑ πρωΤΑγωΝΙΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗγΟρΙΑ ΤΟΥΣ πρΟΣφΕρΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗγΙΚΗ ΑπΟλΑΥΣΗ.

Το νέο Renault Clio είναι το πρώτο αυτοκίνητο της Renault με το νέο κινητήρα βενζίνης 
energy ΤCe 90hp. O τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης χωρητικότητας 898 cm3  

αποδίδει 90 ίππους και προσφέρει άμεση εκκίνηση και επιτάχυνση από πολύ 
χαμηλές στροφές. Στην πόλη, η οδήγηση είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, καθώς το 90% της 
μέγιστης ροπής (135Nm) είναι διαθέσιμο στις 1650 σ.α.λ., για να αποφεύγονται οι συχνές 
αλλαγές ταχύτητας. Το σύστημα Stop & Start, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
ενώ το μειωμένο βάρος του αυτοκινήτου (100kg λιγότερο σε σχέση με τον προκάτοχό 
του), επιτρέπει στον κινητήρα Εnergy TCe 90 να επιτυγχάνει σε μικτό κύκλο κατανάλωση 
4,5lt/100km και εκπομπές CO

2
 104gr/km, ενώ στην έκδοση Ecoleader προσφέρει ακόμη 

χαμηλότερες τιμές 4,3lt/100km και εκπομπές CO
2
 99gr/km.

Ο κινητήρας 1.2 16V Flex με τους 75 ίππους αποτελεί μια δοκιμασμένη λύση, που 
εφοδιάζει τα περισσότερα μοντέλα της μάρκας Renault. Κινεί με άνεση και ασφάλεια 
το νέο Renault Clio, εξασφαλίζοντας μικτή κατανάλωση 5,5lt/100km και τελική ταχύτητα 
167km/h.
Στην κατηγορία των diesel, ο νέος κινητήρας 1.5 energy dCi 90hp καταφέρνει να 
ξεχωρίσει. Με κατανάλωση σε μικτό κύκλο στα 3,4lt/100km και εκπομπές CO

2
 στα  

90gr/km, το νέο Clio αποτελεί πρότυπο οικονομίας. Δεν ξεχνάμε, όμως, ποτέ την 
απόλαυση της οδήγησης: με 90 ίππους και ροπή 220Nm από τις 1750 σ.α.λ. το Clio 
προσφέρει δυνατές ρεπρίζ και εξαιρετική ποιότητα κύλισης σε όλες τις συνθήκες.

Ο νέος κινητήρας 1.5 dCi 75hp σας προσφέρει τα ίδια επίπεδα οικονομίας και άνεσης. 
Με ροπή 200Nm από τις 1750 σ.α.λ. και εκπομπές CO

2
 95gr/km είναι ελαστικός και 

κρίνεται ιδανικός για καθημερινή χρήση.
Το νέο Renault Clio θα διατίθεται και με το αυτόματο κιβώτιο EDC διπλoύ συμπλέκτη, 
στους κινητήρες 1.2 TCe 120hp & 1.5 dCi 90hp. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
 ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ 
ΟΔΗΓΗΣΗ

Η καλύτερη τεχνολογία στην υπηρεσία της κατανάλωσης και των εκπομπών Co
2
.

Οι κινητήρες Energy TCe 90hp και Energy dCi 90hp συνδυάζουν ένα σύνολο τεχνολογιών 
που επιτρέπουν τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO

2
: 

� Stop and Start. Απενεργοποιεί τον κινητήρα όταν το αυτοκίνητο είναι σε στάση και 
ο οδηγός έχει αποδεσμεύσει τον συμπλέκτη. Ο κινητήρας επανεκκινείται όταν πατηθεί  
ο συμπλέκτης και το αυτοκίνητο ξεκινάει ομαλά και αθόρυβα. Το σύστημα διαθέτει  
διακόπτη απενεργοποίησης.

� energy Smart Management (ESM) επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και την επαναφόρτιση της μπαταρίας, μέσω της ανάκτησης της 
κινητικής ενέργειας κατά τις φάσεις επιβράδυνσης και επιτάχυνσης.

� Ενεργές περσίδες. Βελτιστοποιούν την αεροδυναμική του αυτοκινήτου προσαρμόζοντας 
τη ροή του αέρα που διαπερνάει το ψυγείο (πηγή αεροδυναμικής αντίστασης) ανάλογα με τις 
ανάγκες ψύξης του κινητήρα. Στην οδήγηση εντός πόλης ή σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, 
το κλείσιμο των περσίδων διακόπτει τη ροή του αέρα, προς όφελος της κατανάλωσης.
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Απλή σχεδίαση του ταμπλό που θυμίζει πτερύγιο αεροπλάνου, κεντρική κονσόλα 
σε εργονομική θέση, ψηφιακό ταχύμετρο για ευκολότερη ανάγνωση, κάθισμα 
οδηγού με ρυθμιζόμενο ύψος (εύρους 70 χιλ.), κολώνα τιμονιού με ρυθμιζόμενο 

ύψος και μήκος, επιλογή χρώματος ταμπλό ή καθισμάτων, διακοσμητικές λεπτομέρειες 
σε χρώμιο ή σε μαύρο γυαλιστερό. Ολα τα παραπάνω στοιχεία συνδυάζονται αρμονικά 
για να παρουσιάσουν ένα σύγχρονο και μοναδικό εσωτερικό διάκοσμο.

για χάρη της πρακτικότητας που όλοι αναζητούν σε κάθε μετακίνηση, το νέο Clio 
προέβλεψε πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους: χώρος αποθήκευσης μπροστά από το 
μοχλό ταχυτήτων, ντουλάπι ταμπλό χωρητικότητας 7 λίτρων, θέσεις για ποτήρι ή μπουκάλι 
στην κονσόλα μεταξύ των εμπρός καθισμάτων και στις πόρτες. για να διευκολυνθεί η 
περιστασιακή μεταφορά μακριών αντικειμένων, το πίσω κάθισμα αναδιπλώνεται κατά 
1/3 - 2/3, δημιουργώντας έναν τέλεια επίπεδο χώρο. Το νέο Renault Clio διαθέτει χώρο 
αποσκευών όγκου 300 dm3, κορυφαίο στην κατηγορία του. Το νέο Renault Clio θα κάνει 
την καθημερινότητα σας όχι μόνο πιο όμορφη, αλλά και απίστευτα εύκολη.

ΤΟ Clio
ΑΠΟ ΜΕΣΑ
ΤΟ ΝΕΟ RENAULT CLiO ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑΝ πρΟΣΕγΜΕΝΟ 
ΕΣωΤΕρΙΚΟ ΧωρΟ, ΚΟΜΨΟ ΚΑΙ φΙλΙΚΟ. ΑΝΑΚΑλΥΨΤΕ 
ΤΟΥΣ ΣΥγΧρΟΝΟΥΣ ΕξΟπλΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΣΗΣ πΟΥ ΘΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ζωΗ ΣΑΣ πΙΟ ΕΥΧΑρΙΣΤΗ ΚΑΙ πΙΟ ΕΥΚΟλΗ. 



ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Tαξίδι με το Renault Clio σημαίνει να απολαμβάνεις τη μουσική με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Το 
νέο Clio παρουσιάζει το Bass Reflex�, ένα καινοτόμο σύστημα, κατοχυρωμένο από τη Renault, που 
περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα αυτό βασίζεται στη χρήση των οπών στο περίβλημα 

του ηχείου και αποδίδει μεγαλύτερη ένταση και ακουστική ποιότητα παρόμοια με αυτή ενός οικιακού ηχείου  
καμπίνας 30 λίτρων. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει πιο δυνατά μπάσα, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει τις 
παραμορφώσεις.

To ηχοσύστημα Radio Connect διαθέτει 2 ηχεία εμπρός τεχνολογίας Bass Reflex�, λειτουργία Bluetooth� για 
χρήση τηλεφώνου Handsfree, audio streaming για αναπαραγωγή αρχείων μουσικής και υποδοχές USB-AUX 
για σύνδεση εξωτερικών συσκευών (usb stick, iPod), ενώ το ηχοσύστημα του συστήματος πολυμέσων Media 
Nav διαθέτει 2 επιπλέον ηχεία.

To ηχοσύστημα 3D Sound της arcamys που προσφέρεται με το προαιρετικό Multimedia R-Link*, διαθέτει 
ένα λογισμικό που επεξεργάζεται το ηχητικό σήμα μέσω αριθμητικών παραμέτρων, ώστε να προσφέρει 
κρυστάλλινο και ζωντανό ήχο μοναδικής ποιότητας.
Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει που ακριβώς επιθυμεί να κατευθύνει τον ήχο μέσα στην καμπίνα: μόνο για 
εκείνον, μόνο στους εμπρός επιβάτες ή σε όλους τους επιβάτες.

Το νέο Renault Clio διαθέτει προηγμένα ηχοσυστήματα που στοχεύουν στην ψυχαγωγία και στη διατήρηση της 
επικοινωνίας σας.

*Θα διατεθεί αργότερα.

λεπτομερής όψη των οπών που ενσωματώνονται στα ηχεία 
του συστήματος Bass Reflex�.

Ο ΗΧΟΣ ΑπΟΤΕλΕΙ ΕΝΑ ΑπΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ RENAULT 
CLiO. ΗΧΟΣ ΑπΕλΕΥΘΕρωΜΕΝΟΣ, πΟΥ ΑΚΟλΟΥΘΕΙ ΤΑ πρΟΤΥπΑ 
πΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤωΝ ΜΕγΑλΥγΕρΗΣ ΚΑΤΗγΟρΙΑΣ.
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ πΟλΥΜΕΣωΝ MEDiA NAV ΜΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑφΗΣ 7" ΣΤΗΝ ΚΕΝΤρΙΚΗ ΚΟΝΣΟλΑ, ΒΑζΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕρΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΤΗΝ πλΟΗγΗΣΗ NAV N GO ΜΕ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ Ή ΤρΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 
πρΟΒΟλΗ, ΑΝΑπΑρΑγωγΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣω AUDiO STREAMiNG ΚΑΙ BLUETOOTH� γΙΑ λΕΙΤΟΥργΙΑ 
ΚΙΝΗΤΟΥ HANDSFREE. MEDiA NAV, ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 100% ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ, ΑπλΟ ΚΑΙ ΕξΥπΝΟ.

100% ΧΡΗΣΙΜΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟ

1. Το σύστημα πλοήγησης διαθέτει ένα εύκολο και εργονομικό μενού για να 
 σας κατευθύνει στον προορισμό σας. για την ανανέωση των χαρτών μπο-
 ρείτε να απευθυνθείτε στον διαδικτυακό τόπο www.renault.naviextras.com. 
2. Aξιοποιήστε τη λειτουργία audio streaming που σας προσφέρει το Media nav* 
 για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική είτε είναι αποθηκευμένη στο 
 κινητό σας, είτε σε οποιαδήποτε άλλη φορητή συσκευή (usb stick, iPod).
3. Χάρη στην τεχνολογία Bluetooth�, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις  
 handsfree ή να προβάλλετε στην οθόνη τον κατάλογο με τις επαφές σας 
 και το ιστορικό των κλήσεών σας. Η χρήση της λειτουργίας Bluetooth� 

 προϋποθέτει τη συμβατότητα με το κινητό σας τηλέφωνο.

*Το μενού του συστήματος πολυμέσων Media Nav δεν υποστηρίζεται από την ελληνική γλώσσα.



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η RENAULT, ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΣφΑλΕΙΑΣ, ΕΧΕΙ ΘωρΑΚΙΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ RENAULT 
CLiO ΑπΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕπΙπΕΔΟ ΕξΟπλΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ πΙΟ ΣΥγΧρΟΝΑ ΚΑΙ ΑπΟΤΕλΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΝΕργΗΤΙΚΗΣ & πΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣφΑλΕΙΑΣ. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ CLiO, ΑπΟλΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΣφΑλΕΙΑ 5 ΑΣΤΕρωΝ.

Η Renault ανέπτυξε τεχνολογίες που 
εξασφαλίζουν ξένοιαστη οδήγηση μέσω της 
ενημέρωσης του οδηγού σε πραγματικό χρόνο.

Η Renault ανέπτυξε συστήματα υποβοήθησης 
οδήγησης που αφυπνίζουν τον οδηγό και 
συμβάλλουν παράλληλα στην εξάλειψη των 
κινδύνων στο δρόμο και των σφαλμάτων στην 
οδήγηση.

λόγω της εξειδίκευσής της στο θέμα της μελέτης 
ατυχημάτων και στις καινοτόμες τεχνολογίες, 
η Renault παρουσιάζει μια γκάμα αυτοκινήτων, 
κορυφαία σε επίπεδο ασφάλειας. προτεραιότητά 
μας είναι να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη ασφάλεια 
και να σώζουμε περισσότερες ζωές.

ΑΝΑΒΑΘΜΙζΟΥΜΕ
τις τεχνολογίες αιχμής που αλλάζουν τα 
δεδομένα.

πρΟλΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
τους ενδεχόμενους κινδύνους στην οδήγηση, 
ενημερώνοντας τον οδηγό.

πρΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ
όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου μας αλλά 
και των υπόλοιπων αυτοκινήτων.

1. Ασφάλεια. Ενισχυμένη δομή αμαξώματος, μετωπικοί αερόσακοι, πλαϊνοί αερόσακοι εμπρός για την προστασία κεφαλιού και θώρακα, αισθητήρας πίεσης για 
την ανίχνευση επικείμενης σύγκρουσης, εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές ισχύος, προσκέφαλα με σύστημα αποφυγής τραυματισμού 
αυχένα (anti-whiplash), πίσω ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος, καθίσματα εμπρός και πίσω με σύστημα αντιβύθισης (τεχνολογία Fix4sure) που εμποδίζει 
την ολίσθηση των επιβατών κάτω από τη ζώνη σε περίπτωση σύγκρουσης. Τρία σημεία στερέωσης καθισμάτων isofix (κάθισμα συνοδηγού + 2 πίσω πλαϊνά 
καθίσματα). Το καπό και η μετώπη σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε να περιορίζουν, σε περίπτωση ατυχήματος, το σοβαρό τραυματισμό των πεζών στο κεφάλι και το 
ισχίο. 2. Υπενθύμιση πρόσδεσης της ζώνης ασφαλείας (SBR). Με το οπτικό και ηχητικό του σήμα, υπενθυμίζει στους επιβάτες την αναγκαιότητα πρόσδεσης 
της ζώνης ασφαλείας τους. 3. Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας eSC (electronic Stability Control) νέας γενιάς. Εξασφαλίζει τη διατήρηση της πορείας 
του οχήματος, σε συνθήκες υποστροφής ή υπερστροφής που οφείλονται σε κακή διαχείριση του οδηγού ή κακή ποιότητα του οδοστρώματος. 4. aSR.  
Το ενεργό σύστημα αντισπιναρίσματος ASR διευκολύνει την εκκίνηση σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης. 5. aBS. Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών 
ABS με ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBV) και υποβοήθηση σε απότομο φρενάρισμα (AFU) μικραίνει την απόσταση ακινητοποίησης και διατηρεί τον 
έλεγχο της πορείας του αυτοκινήτου σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

1.

2. 3.

ESP + CONTRÔLE SOUS-VIRAGE + ASR 5.4.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Renault  
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
� περισσότερα από 600 άτομα της εταιρείας 
απασχολούνται αποκλειστικά στον τομέα της 
ασφάλειας των αυτοκινήτων.
� 100 εκατομμύρια ευρώ επενδύονται ετησίως 
στην έρευνα και την ανάπτυξη της ασφάλειας. 
� πραγματοποιούνται 400 crash test και 4000 
προσομοιώσεις ετησίως.

TEST 2012

to νέο Renault Clio διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας 
από το βασικό επίπεδο εξοπλισμού. Έχει ήδη κερδίσει 5 
αστέρια στα τεστ παθητικής ασφάλειας που διεξήχθησαν 
από τον ανεξάρτητο οργανισμό euRo nCaP βάσει της νέας 
κλίμακας του 2012 που ενσωματώνει 4 κριτήρια: προστασία 
ενηλίκων, προστασία παιδιών, προστασία πεζών και συστήματα 
υποβοήθησης οδήγησης. Με τελικό βαθμό το 85%, το Renault 
Clio τοποθετείται στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας του.
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ΟλΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΗΣ RENAULT ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
WWW.Renault.tV

ΑΝΑΚΑλΥΨΤΕ 
ΤΟ ΝΕΟ CLiO ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

WWW.Clio.Renault.CoM.gR

ΠΑΝΤΑ ΘΥΜΑΣΑΙ

ΝΕΟ
RENAULT

ΤΗΝ πρωΤΗ φΟρΑ

CLIO



FoCuS StYle & PeRSo

ΤΑ ΧρωΜΑΤΑ ΤΟΥ CLiO

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕξΟπλΙΣΜΟΙ

ΕπΙλΟγΕΣ ΕξΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

ΑπΑρΑΙΤΗΤΑ ΑξΕΣΟΥΑρ

ΕπΙλΕξΕΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΕΣΗΣ, ΤΟ ΕπΙπΕΔΟ ΕξΟπλΙΣΜΟΥ, ΤΑ ΧρωΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥλΙΚΑ. Η ΕλΕΥΘΕρΙΑ ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ 
ΜΕΣΑ ΑπΟ ΟλΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΙΚρΕΣ λΕπΤΟΜΕρΕΙΕΣ. ΑΝΑΚΑλΥΨΤΕ ΟλΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕπΟΜΕΝΕΣ ΣΕλΙΔΕΣ.



ΚΑφΕ ARDENT (TE CNF)

λΕΥΚΟ GLACiER (OV 369)

ΜπλΕ FRENCH (OV RPJ)

ΚΙΤρΙΝΟ ECLAiR (OV ENW)

γΚρΙ PLATiNE (TE D69)

ΚΟΚΚΙΝΟ FLAME*(NNP)

ΜΑΥρΟ DiAMOND (TE GNE)

γΚρΙ CASSiOPEE (ΤΕ KNG)

OV: Μη μεταλλικά χρώματα - TE: Μεταλλικά χρώματα. 
Τα αυτοκίνητα επίδειξης των χρωμάτων περιλαμβάνουν προαιρετικό 

εξοπλισμό εξωτερικής διαμόρφωσης

*Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας, εμπνευσμένο από το πρωτότυπο DeZir.

ΧΡΩΜΑΤΑ
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Βασικόσ εξόπλισμόσ

ABS με ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης
Σύστημα υποβοήθησης σε απότομο φρενάρισμα (AFU)
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού και 
πλευρικοί για την προστασία κεφαλής και θώρακα
Εμπρός ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες σε ύψος με 
προεντατήρες & περιοριστή ισχύος
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών 
ασφαλείας (όλων των επιβατών)
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC)
Hill Start Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης  
σε οδόστρωμα με κλίση)
Σύστημα υποδοχών isofix στο κάθισμα του συνοδηγού 
και στα πίσω πλαϊνά καθίσματα
παιδική ασφάλεια στις πίσω πόρτες
Cruise control & Speed limiter με χειριστήρια στο τιμόνι
Υπολογιστής ταξιδίου
Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας
Κάρτα Renault για την εκκίνηση του αυτοκινήτου και 
κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο  
σε ύψος και μήκος
πίσω διαιρούμενο κάθισμα 1/3 - 2/3
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
φώτα ημέρας τεχνολογίας LED
Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα

autHentiC

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες 
πίσω διαιρούμενο κάθισμα 1/3 - 2/3  
Τρία πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος 
Αir condition με φίλτρο γύρης και μικρο-σωματιδίων
Radio Connect, 2 ηχεία, σύστημα Renault 
Bass Reflex�, Bluetooth�, Audio streaming για 
αναπαραγωγή μουσικών αρχείων
Υποδοχές USB & AUX για σύνδεση με εξωτερικές 
συσκευές ήχου 
λεπτομέρειες χρωμίου σε χερούλια, διακόπτες  
και κεντρικό τμήμα πίνακα οργάνων
ρεζέρβα κανονικής διάστασης
Τροχοί 15"
Χώρος αποσκευών 300-1146 λίτρα 

Υφασμάτινη επένδυση σε ανθρακί με κόκκινα τμήματα Τάσι Extreme για τροχούς 15"

επιπλεόΝ Βασικόσ εξόπλισμόσ σε σΧεσΗ με ΤΗΝ 
εκΔόσΗ AUTHENTIC

Σύστημα πολυμέσων Media Nav με οθόνη αφής 7"  
στην κεντρική κονσόλα που περιλαμβάνει:
πλοήγηση Nav N Go, Radio 4 ηχεία, Bluetooth�, Audio 
streaming για αναπαραγωγή μουσικών αρχείων, Υποδοχές 
USB & AUX για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές ήχου
Τριάκτινο τιμόνι με λεπτομέρειες σε μαύρη λάκα  
και χειριστήρια
λεπτομέρειες χρωμίου στη μάσκα 
Χερούλια θυρών και εξωτερικοί καθρέφτες  
στο χρώμα του αυτοκινήτου
προβολείς ομίχλης σε πλαίσιο χρωμίου
ρεζέρβα κανονικής διάστασης  
(ανάλογα με τον κινητήρα)

πΡόαιΡεΤικόσ εξόπλισμόσ

Μεταλλικό χρώμα
Επιλογές εξατομίκευσης
λειτουργία Eco με διακόπτη απενεργοποίησης  
(δεν διατίθεται με τον κινητήρα 1.2 16V 75 Flex) 
πίσω αισθητήρες στάθμευσης
πακέτο sport 2: ζάντες αλουμινίου 16" Passion, δερμάτινο 
τιμόνι με μαύρα γυαλιστερά τμήματα, δερμάτινο λεβιέ, 
σκούρο φιμέ κρύσταλλο στα πλαϊνά παράθυρα  
και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών

eXPReSSion

Υφασμάτινη επένδυση σε ανθρακί με γκρι τμήματα 
(εναλλακτικά ανθρακί με κόκκινα τμήματα)

Τάσι Caraibes για τροχούς 15"
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πΡόαιΡεΤικόσ εξόπλισμόσ

Μεταλλικό χρώμα
Επιλογές εξατομίκευσης
πακέτο sport 1: ζάντες αλουμινίου 16" 
Passion, προβολείς ομίχλης, χερούλια θυρών 
και καθρέφτες στο χρώμα του αυτοκινήτου 



DYnaMiC
επιπλεόΝ Βασικόσ εξόπλισμόσ σε σΧεσΗ  
με ΤΗΝ εκΔόσΗ EXPRESSION

Κάρτα hands free κλειδώματος/ξεκλειδώματος  
και εκκίνησης αυτοκινήτου
λειτουργία οδήγησης Eco με διακόπτη απενεργοποίησης
Δερμάτινο τιμόνι
Εσωτερική διακόσμηση σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα  
στο τιμόνι, βάση κιβωτίου, αεραγωγούς και στο 
υποβραχιόνιο των θυρών 
Αυτόματος κλιματισμός με αισθητήρα Air quality
Αισθητήρες βροχής και φώτων
Εσωτερική διαμόρφωση σε μαύρο, μπλέ, κόκκινο, καφέ 
Havane: ταμπλό, πλαινά θυρών και επένδυση καθισμάτων
Διακοσμητική λωρίδα χρωμίου στα πλαϊνά προστατευτικά 
και στην πόρτα του χώρου αποσκευών
Ηλεκτρικό παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας
Pack confort: πίσω ηλεκτρικά παράθυρα & ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενοι καθρέφτες 
ζάντες αλουμινίου 16" Passion

πΡόαιΡεΤικόσ εξόπλισμόσ

Μεταλλικό χρώμα
Επιλογές εξατομίκευσης
πίσω αισθητήρες στάθμευσης
Pack Glass: γυάλινη ηλιοροφή και φιμέ κρύσταλλο στα 
πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών
ζάντες αλουμινίου 17"

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων ανθρακί με γκρι τμήματα
(εναλλακτικά διατίθεται σε ανθρακί με κόκκινα ή μπλε ή 
καφέ τμήματα)

ζάντες αλουμινίου Passion 16"

ΤΑΣΙΑ & ΖΑΝΤΕΣ
ΤΑ πΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΣΤΥλ.

ζάντα Drenalic Κόκκινη 17"ζάντα Drenalic Μαύρη 17"ζάντα Drenalic Ιβουάρ 17"

Τάσι Caraibes 15" Τάσι Extreme 15" Τάσι Fairway 16"

ζάντα Passion Ασημί 16"

ζάντα Drenalic Μπλε 17"

ζάντα Passion Ιβουάρ 16" ζάντα Passion Μαύρη 16"
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Είναι πιθανό στις φωτογραφίες  

να εμφανίζονται εξοπλισμοί  

που δεν είναι διαθέσιμοι  

στην ελληνική αγορά. Οι ζάντες αλουμινίου 17" συνδυάζονται με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης και δεν συνδυάζονται με ρεζέρβα κανονικής διάστασης.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ
γΙΑ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΟπωΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ RENAULT CLiO, ΜπΟρΕΙΤΕ ΝΑ ΕπΙλΕξΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΙΚρΗ 
λΕπΤΟΜΕρΕΙΑ πΟΥ ΘΑ ΔΙΑΜΟρφωΣΕΙ ΤΟ ΣΤΥλ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ.

1. Εσωτερική διαμόρφωση: 
Απόχρωση ταμπλό, 
πλαϊνά θυρών και 
επένδυση καθισμάτων

2. Εσωτερική διακόσμηση: 
Τιμόνι, βάση κιβωτίου, 
αεραγωγοί, λωρίδα 
στα υποβραχιόνια των 
θυρών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

2. ζάντες αλουμινίου 
σε διαφορετικούς 
χρωματισμούς

3. Αυτοκόλλητα οροφής και 
λεπτομέρειες σε τμήμα του 
υπόλοιπου αμαξώματος 
(ανάλογα με το θέμα)

Εξωτερική διαμόρφωση: καθρέφτες, 
ποδιά πίσω προφυλακτήρα και πλαϊνά 
προστατευτικά θυρών σε μαύρο 
γυαλιστερό χρώμα 

Διακοσμητική λωρίδα στη μάσκα, στα 
πλαϊνά προστατευτικά των θυρών και 
στην πόρτα του χώρου αποσκευών

1.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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Αυτοκόλλητο οροφής Elegant

Καφέ Havane ΜαύροΙβουάρ Μαύρο Elegant

ΕΣωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΜΟρφωΣΗΕΣωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

λωρίδα Χρωμίου λωρίδα Ιβουάρ

ΕξωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΜΟρφωΣΗ

Μαύρο Diamond

Καφέ Ardent

Μαύρο Diamond

elegant

ζΑΝΤΕΣ ΑλΟΥΜΙΝΙΟΥ

16"     Passion Ασημί 16" Passion Ιβουάρ 16" Passion Μαύρη

17" Drenalic Ιβουάρ17" Drenalic Μαύρη

Εσωτερικό έκδοσης Dynamic με ταμπλό μαύρο-γκρι και interior pack Elegant



Αυτοκόλλητο οροφής TrendyΕσωτερικό έκδοσης Dynamic με ταμπλό κόκκινο-μαύρο και interior pack Trendy

Κόκκινο ΜαύροΚόκκινο Μαύρο Trendy

ΕΣωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΜΟρφωΣΗΕΣωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

16" Passion Ασημί

17" Drenalic Κόκκινη17" Drenalic Μαύρη

16" Passion Μαύρη

λωρίδα Χρωμίου λωρίδα Κόκκινη

ζΑΝΤΕΣ ΑλΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕξωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΜΟρφωΣΗ

Κόκκινο Flame

Μαύρο Diamond

λευκό Glacier

γκρι Cassiopee

tRenDY
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Αυτοκόλλητο οροφής TrendyΕσωτερικό έκδοσης Dynamic με ταμπλό μπλέ-μαύρο και interior pack Trendy

Μπλε ΜαύροΜπλε Μαύρο Trendy

ΕΣωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΜΟρφωΣΗΕΣωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

16" Passion Ασημί

17" Drenalic Μπλε17" Drenalic Μαύρη

16" Passion Μαύρη

λωρίδα Χρωμίου λωρίδα Μπλε

ζΑΝΤΕΣ ΑλΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕξωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΜΟρφωΣΗ

Μπλε French

Μαύρο Diamond

λευκό Glacier

γκρι Cassiopee

tRenDY



Αυτοκόλλητο οροφής SportΕσωτερικό έκδοσης Dynamic με ταμπλό μαύρο-γκρι και interior pack Sport

ΜαύροΜαύρο Sport

ΕΣωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΜΟρφωΣΗΕΣωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

16" Passion Ασημί

17" Drenalic Μαύρη

16" Passion Μαύρη

λωρίδα Χρωμίου λωρίδα Μαύρη

ζΑΝΤΕΣ ΑλΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕξωΤΕρΙΚΗ ΔΙΑΜΟρφωΣΗ

Κίτρινο Eclair

Μαύρο Diamond

γκρι Platine

γκρι Cassiopee

SPoRt

για τους συνδυασμούς και τη διαθεσιμότητα των επιλογών εξατομίκευσης, 

συμβουλευτείτε το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Renault.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
πΕρΙΣΣΟΤΕρΟ ΣΤΥλ, ΑΝΕΣΗ Ή ΤΕΧΝΟλΟγΙΑ; Η RENAULT ΘΕΤΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΜΙΑ ΜΕγΑλΗ γΚΑΜΑ γΝΗΣΙωΝ ΑξΕΣΟΥΑρ, 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝωΝ γΙΑ ΤΟ CLiO ΣΑΣ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1. Σπορ κιτ Carbon look Τitanium. To κιτ αποτελείται από πλευρικά μαρσπιέ, μπροστινό σπόιλερ και πίσω διαχύτη, για μια sport chic εμφάνιση. 2. Διακοσμητικό 
spoiler προφυλακτήρα. Σε μαύρο gloss, υπογραμμίζει τις μπροστινές γραμμές του Clio σας και συνδυάζεται απόλυτα με το λαμπερό μαύρο αεροδυναμικό 
διαχύτη. 3. Πίσω διαχύτης. Διαχύτης στον πίσω προφυλακτήρα σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα τονίζει τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου. 4. Θόλοι τροχών. 
περιλαμβάνονται στο κιτ Carbon Look Τitanium. προστατεύουν το πλαίσιο των τροχών. 5. Βραχίονας καθρέφτη. Αυτή η διακοσμητική λεπτομέρεια κάνει τη 
διαφορά, συμπληρώνοντας το kit Carbon Look Τitanium.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

1. Μπαγκαζιέρα οροφής touring line. Χρειάζεται λίγα μόνο λεπτά για να τοποθετηθεί στις μπάρες οροφής Renault και παρέχει επιπλέον χώρο 
αποθήκευσης. Ανοίγει και από τις δύο πλευρές για μεγαλύτερη χρηστικότητα και διαθέτει σύστημα που την κρατάει ανοιχτή διευκολύνοντας τη φόρτωση.  
2. Εγκάρσιες μπάρες οροφής. πληρούν τα πιο αυστηρά τεστ ασφάλειας και εγγυώνται απόλυτη συμβατότητα με τις μπάρες του οχήματος. πολύ εύκολες 
και γρήγορες στη συναρμολόγηση, σας επιτρέπουν να μεταφέρετε τη μπαγκαζιέρα, τις βάσεις σκι ή τις βάσεις ποδηλάτων με απόλυτη ασφάλεια. 3. Βάση 
σκι. πολύ εύκολη στη χρήση, με παροχή δύο αντικλεπτικών μηχανισμών, επιτρέπει τη μεταφορά έως και τεσσάρων ζευγών σκι (2 snowboards) με απόλυτη 
ασφάλεια. 4. Βάση ποδηλάτων. Εγκαθίσταται σε κάθε είδους κοτσαδόρο και σας επιτρέπει να μεταφέρετε με ευκολία μέχρι τρία ποδήλατα. 5. Αποσπώμενος 
κοτσαδόρος. Διατηρεί την αισθητική του Clio σας και αφαιρείται χωρίς εργαλεία, σε μερικά δευτερόλεπτα.
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1. Δάπεδο χώρου αποσκευών. Το κάλυμμα δύο όψεων (μοκέτα-καουτσούκ) προστατεύει από φθορά και λεκέδες. 2. Προστατευτικό κάλυμμα χώρου αποσκευών. 
Κατασκευασμένο στα μέτρα του πορτ μπαγκάζ, διαθέτει μια πλευρά από ύφασμα και μια από καουτσούκ. προστατεύει αποτελεσματικά τη μοκέτα του χώρου 
αποσκευών. 3. Ταπέτα. Αυτά τα πατάκια δαπέδου διατηρούν καθαρό το πάτωμα και συνδυάζονται ιδανικά με την έκδοση του Clio Dynamic. Διατίθενται  
σε 4 αποχρώσεις, για να ταιριάζουν με την απόχρωση των καθισμάτων και το ταμπλό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

1. DVD Player. Ανακαλύψτε το DVD player Nextbase Click & Go, που αποτελείται από δύο οθόνες 9", δύο βάσεις στερέωσης και δύο ζεύγη ακουστικών. Τοποθετείται 
εύκολα στα προσκέφαλα των καθισμάτων ενώ μπορεί να διαβάσει ταυτόχρονα δύο διαφορετικές ταινίες, εικόνες JPG καθώς και αρχεία MP3. 2. Βάσεις στήριξης. 
Χάρη σε αυτές τις σταθερές βάσεις που εφάπτονται στις ράβδους του προσκέφαλου, οι οθόνες πολυμέσων του αυτοκινήτου σας θα παραμένουν σταθερές, 
επιτρέποντας στους επιβάτες να διαβάζουν με άνεση ή να απολαμβάνουν μια ταινία με κάθε ηρεμία. 3. Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος. Το σύστημα 
αυτό διευκολύνει τους ελιγμούς στάθμευσης και σας επιτρέπει να σταθμεύετε γρήγορα και εύκολα. 4. Συναγερμός. Ο συναγερμός είναι απαραίτητο αξεσουάρ 
για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Μειώνει αποτελεσματικά τον κίνδυνο κλοπής του αυτοκινήτου και των αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στην καμπίνα. 
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*3 χρόνια εργοστασιακή και 2 χρόνια επέκταση εγγύησης που καλύπτει τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη ή 100.000 χλμ. για περισσότερες λεπτομέρειες 
για την πρόσθετη εγγύηση καθώς και για τα καλυπτόμενα μέρη μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Renault.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΤΟ Renault ΣΑΣ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ Renault;

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Clio
Η Renault δεσμεύεται για την ποιότητα και την 
αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Το Clio έχει 
εγγύηση 5 ετών*, η οποία καλύπτει δωρεάν 
τα ανταλλακτικά και την εργασία για κάθε 
ενδεχόμενη επισκευή. Το αυτοκίνητό σας  
επιπλέον καλύπτεται από εγγύηση βαφής 3 
ετών και εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας 
12 ετών.

Renault aSSiStanCe
Η Renault σας προσφέρει τριετή οδική και  
ταξιδιωτική εξυπηρέτηση Renault Αssistance. 
για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, οι υπη- 
ρεσίες της Renault Αssistance είναι στη  
διάθεσή σας. Με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευ-
σης και τεχνογνωσίας των συνεργατών της, η 
Renault Αssistance αναλαμβάνει γρήγορα και 
υπεύθυνα την αποκατάσταση της λειτουργίας 
του αυτοκινήτου σας. Αν αυτή δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί επιτόπου τότε το αυτοκίνητο 
μεταφέρεται:
� ’μεσα στο συνεργείο του Εξουσιοδοτημένου 
Διανομέα ή Επισκευαστή του Δικτύου Renault 
που επιθυμείτε, αν το συμβάν έχει γίνει κοντά 
στη μόνιμη κατοικία σας ή
� Στο κατά το δυνατόν πλησιέστερο συνεργείο 
του Εξουσιοδοτημένου Διανομέα ή Επισκευα-
στή του Δικτύου Renault αν βρίσκεστε μακριά 
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας. Το πρό-
γραμμα παροχών της Renault Assistance δεν 
σταματά εδώ. Μπορεί να σας παρέχει κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις υπηρεσίες όπως:  
διανυκτέρευση, επιστροφή ή επαναπατρισμό 
αυτοκινήτου και επιβατών, μετάβαση των επιβα-
τών στον τόπο προορισμού τους, νοσοκομειακή  
περίθαλψη, όχημα αντικατάστασης, νομική  
προστασία.
Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όλο το 24ωρο, 
όλο το χρόνο, μόλις διαπιστώσετε ότι το αυτο-
κίνητό σας δεν μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα  
την πορεία του, αρκεί να επικοινωνήσετε με το 
κέντρο εξυπηρέτησης της Renault Assistance  
τηλεφωνώντας στο 211 10 70 777.

Renault BoutiQue
Μια πλήρης σειρά προϊόντων και αξε-
σουάρ για το αυτοκίνητο και τους επι-
βάτες του είναι στη διάθεσή σας και θα 
σας ενθουσιάσουν με την απαράμιλλη  
ποιότητα και πρωτοτυπία τους, καθώς και με τις  
ανταγωνιστικές τιμές τους. Επιλέξτε από μια 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων τα αξεσουάρ που 
ταιριάζουν στο δικό σας Renault, αλλά και μο-
ντέρνες και πρωτότυπες ιδέες για σας και τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα, που σίγουρα θα σας 
φτιάξουν τη διάθεση.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Εφαρμόζοντας την πάγια μεθοδολογία της 
Renault σε όλους τους τομείς που αφορούν 
στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση του 
πελάτη, τα γνήσια ανταλλακτικά Renault είναι 
διαθέσιμα μέσω ενός πλήρως ανεπτυγμένου 
και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης  
και διανομής, όπου τα χρειάζεστε, τη στιγμή 
που τα χρειάζεστε και φυσικά, στις πιο  
ανταγωνιστικές τιμές. Επισκεφθείτε τους  
Εξουσιοδοτημένους Διανομείς ή Επισκευαστές 
του Δικτύου Renault για να ενημερωθείτε με 
κάθε λεπτομέρεια για τις υπηρεσίες Renault 
after Sales. για να απολαμβάνετε την οδήγηση 
του Renault σας ξέγνοιαστα και με ασφάλεια, 
κάθε στιγμή!

Η σχέση που δημιουργο�με με τον οδηγό και τους επιβάτες του βασίζεται σε μια 
απλή ιδέα: ένα αυτοκίνητο για να αρέσει πρέπει να είναι πρακτικό και αξιόπιστο, 
και να ανταποκρίνεται στον τρόπο ζωής και τις απαιτήσεις του καθενός. για τον 
λόγο αυτό, η Renault προτείνει, «αυτοκίνητα για τη ζωή», αυτοκίνητα προσιτά 
σε όλους. Από τα πρώτα τυποποιημένα αυτοκίνητα στη γαλλία του μεσοπολέμου, 
μέχρι τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν ήδη ξεκινήσει να παράγονται, 
ο στόχος μας ήταν πάντα να κάνουμε προσιτό σε όλους το αυτοκίνητο.

Σήμερα, είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορο�με να δημιουργήσουμε έναν άλλο κόσμο. 
Έναν κόσμο όπου το αυτοκίνητο δεν θα είναι πλέον επιβαρυντικό για το  
περιβάλλον και θα μπορεί να εξασφαλίζει κινητικότητα, ασφάλεια και ποιότητα, 
για όλους. Και την αφοσίωσή μας στον στόχο αυτό την ανανεώνουμε καθημερινά, 
γιατί το πάθος για το αυτοκίνητο ήταν, είναι και θα είναι πάντα το ισχυρότερο για 
μας κίνητρο. Θέλουμε να ξαναδώσουμε νόημα στο αυτοκίνητο, να του εξασφα-
λίσουμε μια νέα θέση, μια θέση που θα ανταποκρίνεται καλ�τερα στις ανάγκες 
της κοινωνίας και θα συμβάλλει στην πρόοδο της ανθρωπότητας.

Τα Renault του σήμερα και του α�ριο αποτελο�ν τα θεμέλια αυτο� του φιλόδο-
ξου στόχου μας:  
Βιώσιμες και προσιτές λ�σεις μετακίνησης για όλους.

DRiVe tHe CHange

ΕΔΩ ΚΑΙ 114 XΡΟΝΙΑ, ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 
ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΝΤΑ ΣΥΓXΡΟ-
ΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟXΗ ΤΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ. 
ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕXΕΙ 
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥ-
ΠΤΟΥΝ ΜΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΛΩΝ.


