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DRIVE THE CHANGE

NIEUW
E  RENAULT CLIO

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (juni 2013) 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 
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.

(www.clio.renault.nl)
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De Nieuwe Clio en conceptcar DeZir.
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LAURENS VAN DEN ACKER, DIRECTEUR INDUSTRIEEL DESIGN BIJ RENAULT

HOOFDARTIKEL

DOOR DE DEZIR

RENAULT CLIO
GEÏNSPIREERD

NIEUWE

Auto's zijn gemaakt om in te rijden, maar ze maken ook dromen en verlangens in ons los. De sensuele 
lijnen van de Nieuwe Renault Clio zijn van begin (de tekentafel) tot eind (de productie) gericht op de totale 
verleiding. De Nieuwe Renault Clio is voortgekomen uit de conceptauto DeZir, die in oktober 2010 werd 
geïntroduceerd op de Autosalon van Parijs. De Clio heeft dezelfde stijl en emotie als deze conceptauto: 
elk detail, van de energieke belijning tot zijn opvallende karakter, draagt bij aan zijn charisma.

Toen ik de leiding overnam bij de designafdeling van Renault, kreeg ik slechts één opdracht: mooie 
auto's ontwerpen. En dat was het startsein voor de huidige amibitie van Renault, die gericht is op vernieuwing. Ik zie het als 
een levensverhaal waarin elke auto een beslissende fase van ons volwassen worden voorstelt. De Clio staat voor de ervaring 
van 'liefde op het eerste gezicht', waar elke relatie mee begint. Een jonge, sexy, sportieve auto met een geïntegreerde, 
ongeëvenaard praktische inslag.

De Nieuwe Renault Clio is ontworpen als een sculptuur, een object van verlangen met een bijna menselijke sensualiteit.  
Zijn gespierde rondingen stralen de dynamiek van de conceptauto uit. Geen scherpe agressieve hoeken alleen maar vloeiende 
lijnen die uitnodigen tot dichterbij komen en aanraken.

De Nieuwe Renault Clio, met al zijn technologische innovaties, kan helemaal gepersonaliseerd worden en is de verleidelijke 
auto waar je verliefd op zult worden!
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OP DE COVER
DE NIEUWE RENAULT CLIO

FOTOGRAAF
Sébastien Agnetti
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VORMGEVING

VAN VERLANGEN

DE NIEUWE RENAULT CLIO LAAT JE HART SNELLER KLOPPEN. SENSUELE LIJNEN, EEN EXPRESSIEF FRONT 
EN EEN SPORTIEF VORMGEGEVEN ACHTERZIJDE. HET LOGO VAN RENAULT IS DUIDELIJK AANWEZIG IN 
HET MIDDEN VAN DE GRILLE. VERLANGEN IN ELK DETAIL.
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1.

2.

4.

3.

DE ULTIEME 
VERLEIDING

1. Het logo komt goed tot zijn recht op de zwarte achtergrond. 2. LED-dagrijverlichting op een aantrekkelijk vormgegeven voorzijde. 3. Het prachtig gemodelleerde 
design, de doorlopende ramen, die het dak laten zweven en de bijna verscholen portiergrepen achter, die in de C-stijl zijn geïntegreerd maken van deze Estate een 
ware ‘Shooting-brake’. 4. Het gespierde silhouet aan de achterzijde straalt sportiviteit en een solide wegligging uit.
 
NB: 17-inch lichtmetalen wielen en verchroomde raamomlijsting later beschikbaar.
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UITRUSTING
VAN DE 21e EEUW

DENK JE DAT BEPAALDE UITRUSTINGEN EEN PRIVILÈGE ZIJN VOOR HET HOGE SEGMENT? DE NIEUWE 
RENAULT CLIO IS EEN UITZONDERING IN ZIJN CATEGORIE EN IS ONDER ANDERE UIT TE VOEREN MET: 
TWEE NAVIGATIE- EN MULTIMEDIA SYSTEMEN MET TOUCH-SCREEN, EEN NIEUW SPEAKERSYSTEEM: 
RENAULT BASS REFLEX®, RENAULT CARD EN HANDSFREE CARD, HILL-START ASSIST, ECO-MODE... 
ETCETERA. WAT WIL JE NOG MEER?
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8.

4.

9.

1-2.

5. 6.

7.

3.

1. Renault R-Link*. Navigatie- en Multimediasysteem met 7" touchscreen met voicecontrol, TomTom LIVE-navigatie®, radio 4 x 35 W met Renault Bass Reflex® Speakers, 
Bluetooth® voor audio-streaming en handsfree telefoonbediening, USB en 3.5 mm Jack-aansluiting, verbonden met de auto en met Internet. 2. Elektronisch geregelde 
airconditioning*** met een gecombineerde pollen- en koolstoffilter en luchtkwaliteit sensor. De filters verminderen de fijne deeltjes en de vervuilende lucht (uitlaatgassen, 
geuren). Als een verhoogd niveau van vervuiling wordt vastgesteld, sluit het systeem de ventilatie automatisch. 3. Hill-start assist. Wanneer je met de auto op een helling staat, 
worden de remmen voor twee seconde automatisch vastgehouden om de bestuurder de tijd te geven om op te trekken zonder dat de auto naar achteren rolt. 4. Renault Bass 
Reflex®. Een innovatief speakersysteem dat zorgt voor een optimale weergave van het geluid, zowel hoge als lage tonen en de bassen, door middel van akoestische buizen die 
verwerkt zijn bij de speakers. 5. Cruise controle met snelheidsbegrenzer. 6. ECO-Mode**. Na activatie met een simpele druk op de knop helpt dit systeem het verbruik en de  
CO2-uitstoot tot wel 10% te verminderen. Door middel van minder vermogen, minder snelle gasrespons en een schakelindicator die eerder weergeeft op- danwel terug te schakelen.  
7. Vanaf de Expression-uitvoering is de nieuwe Clio uitgerust met het nieuwe Navigatie- en multimediasysteem MediaNav met 7" touchscreen. Radio 4 x 20W met Renault 
Bass Reflex® Speakers, Bluetooth® voor audio-streaming en handsfree telefoonbediening, USB en 3.5 mm Jack-aansluiting. 8. Renault Keycard in plaats van sleutel en vanaf de 
Dynamique uitvoering is de Renault Handsfree Card standaard om de auto zonder de sleutel uit de zak of tas te halen is te openen, starten en sluiten**. 9. Parkeersensoren. Optioneel 
is de nieuwe Clio uit te rusten met parkeersensoren achter**. Daarnaast kan op de Dynamique uitvoering gekozen worden voor de achteruitrijcamera****. Geïntegreerd in het logo aan 
de achterzijde zit een camera die de beelden ondersteund met indicatiebelijning doorstuurt naar het scherm. 

* Renault R-Link vanaf begin 2013 beschikbaar. ** Afhankelijk van het uitrustingniveau. *** Optioneel **** Optioneel, alleen in combinatie met R-Link, beschikbaar vanaf begin 2013. De achteruitrijcamera 
wordt later beschikbaar voor het Media Nav-systeem. 

DE NIEUWE RENAULT 
CLIO MAAKT HET  

LEVEN MAKKELIJK
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Een ontmoeting van drie kleuren… Dat is het thema van deze fotoshoot die je in de 
verleidelijke wereld brengt van de nieuwe Renault Clio. In het rood, de kleur van de 
liefde, passie, aanraking en samensmelting. Jij, zij, de auto... Een perfecte combinatie. 

In het geel, is het een spel van de verleiding en sportiviteit. Dynamische aantrekkingskracht 
met een technologische achtergrond. Een intense ontmoeting. In het blauw, een hippe, 
speelse en coole sfeer. Een spontane liefde. De nieuwe Clio voldoet aan al jouw wensen 
met een natuurlijk vertrouwd gevoel, welke kleur je ook kiest. Beleef jouw verhaal en 
wordt opnieuw verliefd. 

DE NIEUWE RENAULT CLIO IS ONTWORPEN VOOR 
VERLEIDING EN IS GEÏNSPIREERD DOOR EEN VERHAAL 
VAN PASSIE. NAAST DE KLEUR ROOD VAN PASSIE KAN HET 
SPEL VAN DE AANTREKKINGSKRACHT OP MEER MANIEREN 
GESPEELD WORDEN. BIJVOORBEELD IN TRENDY BLAUW 
OF SPORTIEF GEEL!  

FALL IN

LOVE
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Vroeg in de ochtend in het eerste ochtendlicht. In rode passie, komt ze dichterbij,  
en onthuld zichzelf. Het is een liefde op het eerste gezicht 
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Elektrische extase
vanaf het eerste moment
daar op de hoek van de straat
de eerste ontmoeting
Het hart gaat sneller kloppen 
op zoek naar de sensatie 
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Een spontane en speelse ontmoeting… Zo hoort het 
leven te zijn, en in het blauw is het nog leuker.
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De nieuwe Renault Clio GT laat zien dat een sportieve auto tevens elegant, efficiënt en 
comfortabel kan zijn. De nieuwe Clio GT is afgeleid van de ‘hot-hatch’ Clio R.S. maar maakt 
deze sportiviteit toegankelijker, minder aggressief en legt meer de nadruk op een combinatie 
van comfort en sportiviteit. De looks van de auto verraden de sportiviteit en technologie, zowel 
sportief- als comfortabel rijden is mogelijk dankzij het onderstel en de motor. De hatchback, een 
unieke vijfdeurs auto in de sportieve stijl van een driedeurscoupé, dankzij de sportieve lijnen en 
verborgen achterdeurhandgrepen! Dezelfde verborgen handgrepen en sportieve looks maken de 
nieuwe Clio Estate GT een ware ‘shooting-brake’.
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De nieuwe Renault Clio GT maakt sportiviteit bereikbaar. De nieuwe Clio GT 
is een sportieve uitvoering van de nieuwe Clio. Uitgerust met een nieuwe 
pittige 1.2 turbo motor met 120pk, gekoppeld aan een automatische EDC-
versnellingsbak met dubbele koppeling. De EDC-versnellingsbak geeft comfort 
en sportiviteit, te bedienen via de versnellingspook of met de schakelflippers 
achter het stuur. Het sportonderstel, de 17" lichtmetalen wielen, de sportieve 
voor en achterbumper, het sportieve interieur en de vele andere GT details 
maakt van de nieuwe Clio GT een uiterst sportieve auto. Beschikbaar als 
hatchback en als praktische en ruime Estate.
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De nieuwe Clio is ook verkrijgbaar als ultieme sportieve 'hot-hatch. De nieuwe 
Clio R.S. met TCe 200 EDC motor, 200pk, 190Nm koppel, EDC-versnellingsbak 

met schakelflippers en het sportonderstel garanderen de ultieme sportervaring. 
Voor de nieuwe Clio R.S. is een speciale brochure en prijslijst beschikbaar. 

Hierin vindt u alle informatie over de nieuwe Clio R.S.
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KLAAR VOOR DE DAGELIJKSE UITDAGING EN CONCURRENTIE 

Sportieve striping op de carrosserie inclusief een sportief thema voor het interieur… Daag je zelf uit en ga ervoor
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Een weekend Parijs, Rome of Barcelona… geen probleem! 

JE AUTO PAST BIJ JOUW HIPPE EN TRENDY LEVENSSTIJL.  
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DE CLIO
DOORGELICHT
EEN ANALYSE VAN DE DRIE GROTE VOORDELEN VAN  
DE NIEUWE RENAULT CLIO: HET PLEZIER VAN AUTORIJDEN, 
HET COMFORT AAN BOORD EN DE GELUIDSKWALITEIT.

44 / 45
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NIEUWE RENAULT CLIO 

Wielbasis : 2.589 

Lengte : 4.062

Totale breedte* : 1.732 / 1.945 

Hoogte : 1.448 mm

Inhoud bagageruimte (VDA)  
min / max (l): 300 / 1.146

* zonder/met zijspiegels 

NIEUWE RENAULT  
CLIO ESTATE

Wielbasis : 2 589 mm

Lengte : 4 267 mm

Totale breedte * : 1 732 / 1 945 mm

Hoogte : 1 445 mm

Volume de coffre (VDA) : 443 dm3

Volume de coffre maxi : 1 380 dm3

* zonder/met zijspiegels
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MINDER CO2-UITSTOOT,  
NOG MEER RIJPLEZIER
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DOOR MIDDEL VAN EEN COMBINATIE VAN INNOVATIEVE TECHNIEKEN, WAARVAN SOMMIGE DIRECT ZIJN 
AFGELEID VAN DE FORMULE 1 AUTOSPORT, ZORGEN DE NIEUWE ENERGY MOTOREN VOOR EEN REVOLUTIE 
IN ENERGIEVERBRUIK EN UITSTOOT. DE NIEUWE RENAULT CLIO VERBREEKT DE RECORDS MET BETREKKING 
TOT HET BRANDSTOFVERBRUIK EN DE CO2-UITSTOOT ZONDER IN TE LEVEREN OP HET RIJPLEZIER.

De nieuwe Energy TCe 90 motorisatie wordt als eerste geïntroduceerd 
in de nieuwe Renault Clio. Deze nieuwe motor combineert lage 
verbruikscijfers en uitstoot met een groot rijplezier. De drie cilinder 

turbo benzinemotor met een inhoud van 898 cm3 en de 90 pk biedt een 
efficiënte acceleratie bij elke snelheid. Zowel in als buiten de stad is het rijden 
aangenaam. Het maximale koppel van 135 Nm is beschikbaar bij een toerental 
van 2.500 per minuut, daarnaast is 90% van de 135 Nm koppel beschikbaar 
vanaf 1.650 toeren/minuut. De nieuwe Energy motoren zijn uitgerust met een 
STOP & START systeem en andere energiebesparende systemen. De Energy 
TCe 90 STOP & START heeft een verbruik vanaf 4,3 l/100 km* en de laagste 
CO2-uitstoot in het segment.

Daarnaast is de nieuwe Clio leverbaar met simpelweg de beste nieuwe 
dieselmotor, de Energy dCi 90! Met een recordbrekend laag verbruik vanaf 
3,2 l/100 km* en een CO2-uitstoot vanaf 83 g/km* voor de ECO2-versies**. 
Ook deze motorisatie combineert het lage verbruik en de lage uitstoot met een 
uiterst dynamische rijstijl. Mede door de 90 pk en een koppel van maximaal 
220 Nm bij 1.750 toeren/minuut en de brede beschikbaarheid van 90% van het 
koppel op verschillende toerentallen. 

Vanaf begin 2013 wordt de nieuwe Renault Clio leverbaar met een versnellingsbak 
met een automatische dubbele koppeling (EDC) met 6 versnellingen, voor een 
nog aangenamere rijervaring. Deze EDC-versnellingsbak biedt souplesse en 
een snel reactie vermogen bij de automatische overgang naar een andere 
versnelling. Daarnaast heeft de EDC minder impact op de verbruikscijfers 
en uitstoot dan een conventionele automatische transmissie. De EDC-
versnellingsbak wordt voor de benzineversies gekoppeld aan de nieuwe  
TCe 120***. Deze 4-cilinder turbo motor is levendig, krachtig, responsief en 
stil. Zijn 120 pk levert 190 Nm aan koppel bij 2.000 toeren/minuut. Voor de 
dieselversies wordt de EDC beschikbaar in combinatie met de dCi 90. 

* Gecombineerd verbruik. Verbruik en uitstoot gehomologeerd volgens de geldende regelgeving. 
** De ECO2-versies zijn voorzien van verschillende energiebesparende technologieën, waaronder een 
versnellingsbak met aangepaste overbrengingsverhoudingen. Deze technologieën resulteren in een 
lager brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot. 
*** Beschikbaar vanaf begin 2013 en specificaties zijn nog in afwachting van de homologatie.

Het beste van de technologie wat betreft het brandstofverbruik en 
CO2-uitstoot.

Zowel de Energy TCe 90 als de Energy dCi 90 maken gebruik van innovatieve technologie 
die ervoor zorgt dat er minder brandstof verbruikt wordt en minder CO2 wordt uitgestoten. 

STOP & START systeem. Het systeem laat de motor automatisch stoppen bij stilstand 
in de neutrale stand bij het loslaten van het koppelingspedaal. Bij het wegrijden start de 
motor automatisch/vertrekken doormiddel van de bediening met het koppelingspedaal. 
(Het systeem kan handmatig worden uitgeschakeld). 

Energy Smart Management (ESM) zorgt voor extra terugwinning van energie tijdens 
het afremmen en opslag in accu, gevolg is minder belasting voor de dynamo en minder 
belasting tijdens het rijden en accelereren met als gevolg een lager brandstofverbruik. 

Actieve grille afsluiting. Reductie van verbruik en CO2-uitstoot door actieve grille 
afsluiting voor optimale luchtweerstand. De actieve grille word gesloten of geopend 
afhankelijk van de snelheid, temperatuur, motorbelasting en/of eventueel gebruik van 
airconditioning. 
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Het overzichtelijke dashboard is ontworpen in de vorm van een vliegtuigvleugel waar de 
tablet-middenconsole voor lijkt te zweven. De hoogglans zwarte tablet-middenconsole 
combineert de bediening van de klimaatcontrole, ventilatie-uitgangen en het nieuwe 

navigatie- en multimediasysteem MediaNav vanaf de Expression-uitvoering. Daarnaast 
voor de bestuurder een duidelijk afleesbaar instrumentarium met analoge toerenteller en 
digitale weergave van de snelheid. Vanaf Expression is de bestuurdersstoel in hoogte te 
verstellen tot wel 70 mm.

Het stuurwiel is standaard zowel in hoogte als in diepte te verstellen voor de ideale zitpositie. 
Daarnaast is ook het interieur naar eigen smaak te personaliseren met verschillende 
kleuren of thema’s.

Een compleet en modern interieur! Functionaliteit en veiligheid, de nieuwe Clio is standaard 
uitgerust met Cruise control met snelheidsbegrenzer, elektrisch bedienbare portierramen 
vóór, elektrisch bedienbare buitenspiegels en de richtingaanwijzer is uitgerust met 
“Snelwegmodus”. Hiermee knippert de richtingaanwijzer drie maal bij het aantikken van 
de richtingaanwijzer. Praktisch voor het inhalen. 

Een praktisch interieur met veel opbergmogelijkheden: Opbergvakken in de deurpanelen, 
voor de versnellingspook, in de middenconsole en een dashboardkastje met een inhoud 
van 7 liter, daarnaast is de optionele armsteun voorzien van extra opbergruimte. Voor 
het vervoer van lange of grote voorwerpen is de nieuwe Clio standaard voorzien van 
een 1/3 – 2/3 neerklapbare achterbankleuning en vanaf de Dynamique-uitvoering op 
de nieuwe Clio Estate is ook de leuning van de passagiersstoel neer te klappen. Met 
de neergeklapte leuningen ontstaat de mogelijkheid om voorwerpen van wel 2,48 m te 
vervoeren! Bovendien is de bagageruimte van de nieuwe Renault Clio Estate slim uitgevoerd 
met een verwijderbare laadvloer. Onder deze vloer bevindt zich een bagageruimte van 85 L 
en de volledige bagageruimte met de achterbankleuningen omhoog bedraagt 443 L. Met 
de neergeklapte achterbankleuning wordt er een bagageruimte gecreëerd van maximaal 
1.380 L. Bij de nieuwe Clio hatchback wordt er met de neergeklapte achterbankleuning 
een ruimte gecreëerd van maximaal 1.146 Liter, met de achterbankleuning omhoog heeft 
de nieuwe Clio een bagageruimte van 300 Liter. Zowel de Hatchbak als de Estate van de 
nieuwe Clio behoren hierdoor tot de grootste in hun klasse!

DE NIEUWE RENAULT CLIO BIEDT EEN MOOI, FUNCTIONEEL EN 
TECHNOLOGISCH INTERIEUR WAT ONTWORPEN IS VOOR EEN 
COMFORTABELE RIT, ELKE DAG WEER. IN ÉÉN OOGOPSLAG 
ONTDEKT U HET GEDETAILLEERDE INTERIEUR VAN HOGE KWALITEIT. 
DAARNAAST IS DE NIEUWE RENAULT CLIO PRAKTISCH DOOR DE 
RUIMERE EN HANDIGE BAGAGERUIMTE.

CLIO ZICHT VANUIT 
HET INTERIEUR
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VAN HET GELUID
DE ERVARING

Ondersteunend aan de geluidssystemen wordt de nieuwe Clio tegelijkertijd geïntroduceerd met een compleet 
nieuw speakersysteem. Het Renault Bass Reflex houdt een technologisch, innovatief en nieuw speakersysteem 
in dat in staat is de geluidssterkte en -kwaliteit te reproduceren van een 30-liter huiskamerspeaker met een 

2,9-liter subwoofer. Dit innovatieve en nieuwe systeem maakt gebruik van akoestische buizen die geïntegreerd 
zijn in de luidsprekers vóór. De kwaliteit van het geluid is door het Bass Reflex speakersysteem sterk verbeterd:  
de klanken, zowel hoge als lage zijn helderder, worden beter en zonder vervorming weergegeven en daarnaast 
zijn de drempels van vervorming en verzadiging aangepast. Met Renault Bass Reflex speakers wordt er een 
geluidskwaliteit en –beleving geboden in de auto die nog nooit geëvenaard is. De speakers zijn standaard 
geleverd, op Authentique zonder standaard radio, optioneel met radio en vanaf Expression met het MediaNav 
navigatie- en multimediasysteem. 

Optioneel vanaf Expression kan er gekozen worden voor het uitgebreidere R-Link* navigatie- en multimediasysteem. 
Dit systeem maakt gebruik van TomTom-Live navigatie, internetconnectie voor verschillende apps en 3D-sound 
by Arkamys® voor een nog betere geluidsbeleving. Arkamys maakt een aantal technologische aanpassingen op 
de geluidssignalen en geeft de bestuurder meer mogelijkheden voor aanpassingen aan het geluid. 

* R-Link later beschikbaar. 

NAAST HET DESIGN VAN DE NIEUWE RENAULT CLIO INNOVEERT DE NIEUWE 
CLIO OOK OP HET GEBIED VAN GELUIDSERVARING EN MULTIMEDIA. 
AFHANKELIJK VAN HET UITRUSTINGSNIVEAU EN DE OPTIONELE KEUZE 
VOOR EEN UITBREIDING BIEDT DE NIEUWE CLIO EEN TWEETAL INNOVATIEVE 
GELUIDSYSTEMEN MET EEN GELUIDSKWALITEIT DIE NORMAAL GESPROKEN 
GEVONDEN WORD IN HET HOGERE SEGMENT.  

50 / 51
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Een gedetailleerde foto van de Bass Reflex® en zijn innovatieve 
buizensysteem, gecreëerd om de bass te versterken.
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FOCUS STIJL & PERSONALISATIE 

KLEURENPALET / De carrosseriekleuren van de nieuwe Clio

AMBIANCES / De ambiances van het interieur van de nieuwe Clio

WIELEN EN AFMETINGEN / De wielen en dimensies van de nieuwe Clio

CUSTOMIZATION / Alle mogelijkheden om jouw nieuwe Clio te personaliseren

ACCESSOIRES / De accessoires die de mogelijkheden compleet maken

KIES JOUW NIVEAU VAN COMFORT, HET UITRUSTINGSNIVEAU EN CUSTOMIZE JOUW NIEUWE CLIO. 
KEUZE TOT IN ELK DETAIL, LAAT JE VERLEIDEN MET DE MOGELIJKHEDEN
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KLEURENPALET
HET KIEZEN VAN DE CARROSSERIEKLEUR IS DE OUDSTE VORM VAN PERSONALISEREN EN DAAROM WAARSCHIJNLIJK 
EEN VAN DE BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN. DE NIEUWE CLIO GEEFT U DE KEUZE UIT VERSCHILLENDE 
CARROSSERIEKLEUREN DIE EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET PERSONALISEREN VAN JOUW AUTO.

BRUN ARDENT (MV)

BLANC GLACIER (V)

BLEU DE FRANCE (SV)

JAUNE ÉCLAIR (SV)
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LEGENDA 
V = Standaardlak met vernis laag - SV = Speciale standaardlak met vernislaag 
MV = Metaallak - SMV = Speciale metaallak 
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid 
Beschikbaarheid van kleuren is afhankelijk van uitvoering
* Blue Malte uitsluitend beschikbaar op nieuwe Clio GT

GRIS PLATINE (MV)

BLUE MALTE (SMV)*

ROUGE FLAMME (SMV)

NOIR ÉTOILÉ (MV)

GRIS CASSIOPÉE (MV)
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AMBIANCES 
IN DE VERSCHILLENDE AMBIANCES VAN DE NIEUWE CLIO KAN REIZEN ALLEEN MAAR AANGENAAM ZIJN. 
DAARNAAST IS HET MOGELIJK OOK DE AMBIANCES TE PERSONALISEREN. 

AUTHENTIQUE
DESIGN

Het oogverblindende design van de nieuwe  
wordt aangeboden vanaf de Authentique uitvoering. 
Zowel het exterieur als de interieur ambiance  
is aangenaam ontworpen. Mooie vormen en  
de ergonomische middenconsole maken de  
nieuwe Clio modern en praktisch tegelijk.  
De Authentique is standaard uitgevoerd met  
onder andere de meest voorkomende 
veiligheidssystemen, Cruise control,  
elektrische bedienbare ramen vóór en  
elektrisch bedienbare buitenspiegels. 
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DESIGN EN COMFORT

Vanaf de Expression uitvoering wordt de nieuwe 
Clio uitgevoerd met de tablet middenconsole 
uitgevoerd in hoogglans zwart. Geïntegreerd in 
deze middenconsole is het standaard nieuwe 
Navigatie- en Multimedia systeem MediaNav te 
vinden. Het innovatieve systeem met touchscreen 
combineert de functies van radio, multimedia via 
3.5mm Jack- en USB-aansluiting met navigatie en 
handsfree bellen of audiostreamen via Bluetooth®. 
Daarnaast is de Expression uitvoering nog rijker 
uitgerust met onder andere in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel, handbediende aircondioning 
en een luxe soft-touch dashboard. De perfecte 
combinatie van design en comfort. 

EXPRESSION
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DYNAMIQUE
DESIGN EN LUXE

De luxere Dynamique uitvoering wordt geleverd  
met onder andere 16" Lichtmetalen wielen, 
mistlampen vóór en Pack Look Exterieur met 
hoogglans zwarte delen met chromen accenten. 
Het interieur van de Dynamique is uitgevoerd met 
een luxere variant van de bekleding en er is keuze 
uit vier kleurstellingen voor zowel de bekleding van 
de stoelen als voor het luxe soft-touch dashboard. 
Standaard is de bekleding stof “Luxe” Gris met  
Noir dashboard, maar er is keuze uit een dashboard 
en bekleding in de kleuren Rouge, Bleu en Brun.  
Mede door de extra uitrusting zoals de Renault 
Handsfree card, om zonder de sleutel in de hand  
te nemen de auto te kunnen openen, sluiten en 
starten maakt de nieuwe Clio Dynamique een  
uniek luxe auto in het segment.
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GT
DESIGN EN SPORTIVITEIT

De nieuwe Clio GT maakt sportiviteit 
bereikbaar. Naast het sportieve exterieur, 
straalt ook het interieur sportiviteit uit. Het 
donkere interieur met sportieve grijstinten. 
Het dikke sportstuur, de omlijsting van de 
versnellingspook, de ventilatieopeningen, 
de strips in de deurpanelen en de 
veiligheidsgordels zijn uitgevoerd in Gris 
Metal. Daarnaast maken de sportstoelen 
(optioneel leder) met Gris Metal accenten, 
de GT logo's in de stoelen, het stuur en 
op het dashboard, de aluminium pedalen, 
schakelflippers achter het stuur en speciaal 
instrumentarium de sportervaring compleet.

06-07_CARLAB_B_CLIO_PH4_B98-K98_V1.indd   7 18/06/13   16:19



NIEUWE CLIO ESTATE

NIEUWE CLIO

AFMETINGEN

AFMETINGEN (mm) NIEUWE CLIO Nieuwe Clio
Nieuwe 
Clio GT

Volume Kofferruimte (in liter volgens ISO norm) 300
Bagageruimte tot plafond en met neergeklapte 
achterbankleuning

1 146

A Wielbasis 2 589 2 589
B Totale lengte 4 063 4 077
C Overhang voor 853 863
D Overhand achter 621 625
E Spoorbreedte voor 1 509 1 509
F Spoorbreedte achter 1 513 1 513
G Totale breedte zonder/met zijspiegels 1 732 / 1 945 1 732 / 1 945
H Totale hoogte 1 448 1 448
H1 Totale hoogte met geopende achterklep 1 920 1 920
J Laadhoogte 716 716
M Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1 363 1 363
M1 Breedte interieur op ellebooghoogte achter 1 378 1 378
N Breedte interieur op schouderhoogte voor 1 370 1 370
N1 Breedte interieur op schouderhoogte achter 1 307 1 307
P Lengte tussen zitvlak en punt H voor (14º) 880 880
P1 Lengte tussen zitvlak en punt H achter (14º) 847 847

Y
Breedte toegang tot bagageruimte  
bovenaan/maximaal

770 / 1 038 770 / 1 038

Y1 Breedte toegang tot bagageruimte onderaan 905 905
Y2 Maximale breedte tussen wielkasten 1 011 1 011
Z Hoogte opening bagageruimte 550 550
Z1 Lengte met neergeklapte achterbank 1 388 1 388
Z2 Lengte achter achterbank 649 649
Z3 Hoogte tot hoedenplank / bagageafdekscherm 558 558

AFMETINGEN (mm) NIEUWE CLIO
Nieuwe Clio 

Estate
Nieuwe Clio 
Estate GT 

Volume Kofferruimte (in liter volgens ISO norm) 443
Bagageruimte tot plafond en met neergeklapte 
achterbankleuning

1 380

A Wielbasis 2 589 2 589
B Totale lengte 4 267 4 277
C Overhang voor 853 863
D Overhand achter 825 825
E Spoorbreedte voor 1 509 1 509
F Spoorbreedte achter 1 513 1 513
G Totale breedte zonder/met zijspiegels 1 732 / 1 945 1 732 / 1 945
H Totale hoogte 1 445 1 445
H1 Totale hoogte met geopende achterklep 2 087 2 087
J Laadhoogte 604 604
M Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1 363 1 363
M1 Breedte interieur op ellebooghoogte achter 1 378 1 378
N Breedte interieur op schouderhoogte voor 1 370 1 370
N1 Breedte interieur op schouderhoogte achter 1 307 1 307
P Lengte tussen zitvlak en punt H voor (14º) 880 880
P1 Lengte tussen zitvlak en punt H achter (14º) 847 847

Y
Breedte toegang tot bagageruimte bovenaan/
maximaal

800 / 1 038 800 / 1 038

Y1 Breedte toegang tot bagageruimte onderaan 994 994
Y2 Maximale breedte tussen wielkasten 1 011 1 011
Z Hoogte opening bagageruimte 685 685
Z1 Lengte met neergeklapte achterbank 1 616 1 616
Z2 Lengte achter achterbank 830 830
Z3 Hoogte tot hoedenplank / bagageafdekscherm 575 575

Z4
Lengte met neergeklapte achterbankleuning 
en neergeklapte passagiersstoelleuning

2 480 2 480

08-09_CARLAB_B_CLIO_PH4_B98-K98_V2.indd   6 18/06/13   16:19



Drenalic BleuDrenalic RougeDrenalic Noir

Extreme

Passion 

Drenalic Ivoire

Passion Noir Passion Ivoire

17" Lichtmetalen wielen

(Standaard vanaf Dynamique)
(Optioneel vanaf Expression)

16" Lichtmetalen wielen

15" Wielen

(Standaard op Authentique en Expression)

WIELEN

(Uitsluitend optioneel op nieuwe Clio Estate Energy TCe 90 S&S Dynamique)

17" Lichtmetalen wielen GT

(Uitsluitend standaard op nieuwe Clio GT)
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4

1 en 2

3

STRIPS IN GRILLE, ZIJSTOOTSTRIP EN ACHTERKLEP

CUSTOMIZATION
DE NIEUWE RENAULT CLIO IS UNIEK IN ELK DETAIL, VAN HET DESIGN TOT IN DE UITRUSTING. DAARNAAST 
IS HET NOG MOGELIJK OM DE AUTO TE PERSONALISEREN. ER ZIJN VERSCHILLENDE DELEN VAN DE AUTO AAN 
TE PASSEN, OM ZO EEN UNIEKE, PERSOONLIJKE NIEUWE CLIO SAMEN TE STELLEN. 

EXTERIEUR

Chrome Noir Rouge Bleu Ivoire

3

1 en 2

1 en 2

1 en 2

1. Spiegelkappen, zijstootstrips en diffuser in achterbumper uitgevoerd in hoogglans zwart 
2. Strips in grille, zijstootstrips en op achterklep zijn in verschillende kleuren leverbaar
3. Keuze uit verschillende lichtmetalen wielen
4. Keuze uit verschillende stripings
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3

3

1

2

3

DASHBOARD ACCENTEN

INTERIEUR

1. Bekleding in kleur Gris of Rouge (Expression).
2. Dashboard en bekleding in kleur Noir, Rouge, Bleu of Brun (Dynamique).
3. Dashboard accenten (ventilatie-, versnellingspookomlijsting, stuurinleg, strip in deurinleg) zijn in verschillende kleuren beschikbaar.
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STRIPINGS

PERSONALISATIE
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PERSONALISATIE
MOGELIJKHEDEN
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PERSONALISATIE
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PERSONALISATIE MOGELIJKHEDEN
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CARROSSERIEKLEUR
369 

BLANC 
GLACIER

ENW  
JAUNE 
ECLAIR

RPJ 
BLEU DE  
FRANCE

D69 
GRIS 

PLATINE

CNF 
BRUN  

ARDENT

KNG 
GRIS  

CASSIOPÉE

GNE 
NOIR 

ETOILE

NNP 
ROUGE  

FLAMME

PACK LOOK EXTERIEUR PACK LOOK INTERIEUR LICHTMETALEN WIELEN
- - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Noir - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Bleu - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Rouge - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Ivoire - - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Sport - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Trendy - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Elegance - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Exterieur Chrome - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Noir - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Bleu - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Rouge - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Ivoire - - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Sport - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Trendy - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Elegance - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Exterieur Noir - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Noir - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Bleu - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Rouge - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Ivoire - - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

CUSTOMIZATION-MATRIX NIEUWE RENAULT CLIO EXPRESSION
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CUSTOMIZATION-MATRIX NIEUWE RENAULT CLIO EXPRESSION

CARROSSERIEKLEUR
369 

BLANC 
GLACIER

ENW  
JAUNE 
ECLAIR

RPJ 
BLEU DE  
FRANCE

D69 
GRIS 

PLATINE

CNF 
BRUN  

ARDENT

KNG 
GRIS  

CASSIOPÉE

GNE 
NOIR 

ETOILE

NNP 
ROUGE  

FLAMME

PACK LOOK EXTERIEUR PACK LOOK INTERIEUR LICHTMETALEN WIELEN
Pack Look Exterieur Bleu - - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Noir - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Bleu - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Sport - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Trendy - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Elegance - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Exterieur Rouge - - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Noir - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Rouge - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Sport - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Trendy - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Elegance - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Exterieur Ivoire - - - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Noir - - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Ivoire - - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Sport - - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Trendy - - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Elegance - - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

STRIPING
Striping kan gecombineerd worden met alle beschikbare combinaties, met uitzondering van onderstaande uitsluitingen.

Striping Sport kan niet gecombineerd worden met:
 $ Pack Look Interieur Trendy

 $ Pack Look Interieur Elegance

Striping Trendy kan niet gecombineerd worden met:
 $ Pack Look Interieur Sport

 $ Pack Look Interieur Elegance

Striping Elegance kan niet gecombineerd worden met:
 $ Pack Look Interieur Sport

 $ Pack Look Interieur Trendy
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CUSTOMIZATION-MATRIX NIEUWE RENAULT CLIO DYNAMIQUE

CARROSSERIEKLEUR
369 

BLANC 
GLACIER

ENW  
JAUNE 

ECLAIR 1, 2, 3

RPJ 
BLEU DE  

FRANCE 1, 3

D69 
GRIS 

PLATINE

CNF 
BRUN  

ARDENT 1, 2

KNG 
GRIS  

CASSIOPÉE

GNE 
NOIR 

ETOILE

NNP 
ROUGE  

FLAMME 2, 3

PACK LOOK EXTERIEUR PACK LOOK INTERIEUR LICHTMETALEN WIELEN
Pack Look Exterieur Chrome Pack Look Interieur Noir Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Bleu 6 - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Rouge 6 - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Ivoire - - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Sport - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Trendy - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Elegance - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Exterieur Noir Pack Look Interieur Noir Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Bleu 6 - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Rouge 6 - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Ivoire - - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Sport - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Trendy - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Elegance - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Exterieur Bleu 4 Pack Look Interieur Noir Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Bleu 6 - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Sport - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Trendy - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Pack Look Interieur Elegance - ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - ¤ ¤ - ¤ ¤ -
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CUSTOMIZATION-MATRIX NIEUWE RENAULT CLIO DYNAMIQUE

CARROSSERIEKLEUR
369 

BLANC 
GLACIER

ENW  
JAUNE 

ECLAIR 1, 2, 3

RPJ 
BLEU DE  

FRANCE 1, 3

D69 
GRIS 

PLATINE

CNF 
BRUN  

ARDENT 1, 2

KNG 
GRIS  

CASSIOPÉE

GNE 
NOIR 

ETOILE

NNP 
ROUGE  

FLAMME 2, 3

PACK LOOK EXTERIEUR PACK LOOK INTERIEUR LICHTMETALEN WIELEN
Pack Look Exterieur Rouge 5 Pack Look Interieur Noir Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Rouge 6 - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Sport - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Trendy - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Interieur Elegance - ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir ¤ - - ¤ - ¤ ¤ ¤

Pack Look Exterieur Ivoire Pack Look Interieur Noir Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Ivoire - - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Sport - - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Trendy - - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Pack Look Interieur Elegance - - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Noir - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Lichtmetalen wielen 16" Passion Ivoire - - ¤ - ¤ - ¤ ¤

1 De carrosseriekleuren Jaune Eclair ENW, Bleu de France RPJ en Brun Ardent CNF zijn niet leverbaar in combinatie met "Bekleding stof 'Luxe Rouge' in combinatie met dashboard Rouge"
2 De carrosseriekleuren Jaune Eclair ENW, Brun Ardent CNF en Rouge Flamme NNP zijn niet leverbaar in combinatie met "Bekleding stof 'Luxe Bleu' in combinatie met dashboard Bleu"
3 De carrosseriekleuren Jaune Eclair ENW, Bleu de France RPJ en Rouge Flamme NNP zijn niet leverbaar in combinatie met "Bekleding stof 'Luxe Brun' in combinatie met dashboard Brun"
4 Pack Look Exterieur Bleu is niet leverbaar in combinatie met "Bekleding stof 'Luxe Rouge' in combinatie met dashboard Rouge" of "Bekleding stof 'Luxe Brun' in combinatie met dashboard Brun"
5 Pack Look Exterieur Rouge is niet leverbaar in combinatie met "Bekleding stof 'Luxe Bleu' in combinatie met dashboard Bleu" of "Bekleding stof 'Luxe Brun' in combinatie met dashboard Brun"
6 Pack Look Interieur Bleu of Pack Look Interieur Rouge is niet leverbaar in combinatie met "Bekleding stof 'Luxe Rouge' in combinatie met dashboard Rouge", "Bekleding stof 'Luxe Bleu' in combinatie met dashboard Bleu"  

of "Bekleding stof 'Luxe Brun' in combinatie met dashboard Brun" 

STRIPING
Striping kan gecombineerd worden met alle beschikbare combinaties, met uitzondering van onderstaande uitsluitingen.

Striping Sport kan niet gecombineerd worden met:
 $ Pack Look Interieur Trendy

 $ Pack Look Interieur Elegance

Striping Trendy kan niet gecombineerd worden met:
 $ Pack Look Interieur Sport

 $ Pack Look Interieur Elegance

Striping Elegance kan niet gecombineerd worden met:
 $ Pack Look Interieur Sport

 $ Pack Look Interieur Trendy
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2.

1.

3. 4. 5.

ACCESSOIRES
NOG MEER STIJL, COMFORT OF TECHNOLOGIE? MET HET UITGEBREIDE GAMMA ACCESSOIRES VAN RENAULT 
KAN DAT. DE ACCESSOIRES ZIJN SPECIAAL VOOR JOUW NIEUWE CLIO ONTWORPEN EN ONTWIKKELD.  

EXTERIEUR

1. Sportpakket Carbon Titanium look. Met dit pakket geef je in één keer jouw nieuwe Clio een chique en sportieve look. Het pakkeet 
bestaat voorspoiler, een diffuser achter en zijskirts in Carbon Titanium. 2. Voorspoiler. Deze spoiler benadrukt de belijning van de 
voorkant van jouw Clio en past fraai bij de hoogglans zwarte diffuser achter (Optioneel vanaf Expression, standaard op Dynamique).  
3. Diffuser. De diffuser achter kan ook los gekozen worden. Deze diffuser van Carbon Titanium look geeft de nieuwe Clio een sportieve touch. 
4. Wielkastlijsten. De wielkastlijsten van Carbon Titanium look geven jouw nieuwe Clio een nog stoerder uiterlijk. Deze lijsten beschermen 
de wielkasten. 5. Buitenspiegelsteunen. De buitenspiegelsteunen zijn uit te breiden met kappen van Carbon Titanium look. Deze vormen 
een fraaie aanvulling op het sportpakket.  
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2.

1.

3. 4. 5.

TRANSPORT

1. Dakkoffer Touring Line. De dakkoffer wordt in een handomdraai op de Renault dakdragers bevestigd en zorgt zo voor extra laadruimte. 
De dakkoffer is aan twee zijden te openen en kan veilig in- en uitgeladen worden door het systeem dat de kofferdeksel openhoudt in 
geopende stand. 2. Dwarsdragers voor op het dak. Deze set van twee aluminium dakdragers voldoet aan de strengste veiligheidsnormen 
en past perfect op de auto zonder de kans op schade. De dwarsdragers zijn gemakkelijk en snel te monteren en zijn geschikt voor het veilig 
dragen van dakkoffers, skidragers en/of fietsendragers. 3. Skidrager. Deze gebruiksvriendelijke skidrager wordt geleverd met een dubbel 
anti-diefstalsysteem en kan tot vier paar ski’s of twee snowboards veilig vervoeren. 4. Fietsendrager. Deze fietsendrager past op ieder type 
trekhaak en kan gemakkelijk tot drie fietsen vervoeren. 5. Trekhaak met afneembare kogel. Wanneer je de trekhaak niet gebruikt kan je de 
kogel binnen een paar seconden en zonder gereedschap verwijderen. Hierdoor doet een trekhaak geen afbreuk aan het uiterlijk van je auto 
wanneer je de trekhaak niet gebruikt.
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1.

4. 5.

3.

2.

6.

1. Koffermat. Omkeerbare mat, met tapijtzijde en een kunststof zijde. De mat beschermt de bagageruimte tegen slijtage en vuil.  
2. Bagageruimte bescherming. Voor in de bagageruimte zijn er verschillende accessoires beschikbaar, van rubberen mat tot volledige 
beschermingshoes. 3. Bagagescheidingsrek. Dit metalen rek zorgt voor een degelijke scheiding tussen kofferruimte en inzittendenruimte. 
Deze accessoire is onmisbaar om uw huisdier veilig te vervoeren. 4. Omkeerbare kofferbak. Voor in de bagageruimte zijn er verschillende 
accessoires beschikbaar, van rubberen mat tot volledige beschermingshoes. 5. en 6. Premium vloermatten. Deze matten beschermen 
het originele tapijt in de auto en passen perfect bij het interieur van uw Clio. De matten zijn verkrijgbaar in vier verschillende kleuren 
passend bij de kleuren van de bekleding van de stoelen en bij de Dynamique uitvoering van het dashboard zodat het een mooi geheel vormt. 

INTERIEUR
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1. 3.

4.

2.

MULTIMEDIA EN HULPSYSTEMEN 

1. DVD-speler. De DVD-speler Nextbase Click & Go bestaat uit twee 9 inch schermen, twee bevestigingssteunen en twee hoofdtelefoons. 
De schermen worden eenvoudig op de hoofdsteunen vastgezet. Er kunnen twee DVD’s tegelijkertijd worden bekeken, JPEG-beelden worden 
bekeken of MP3-bestanden worden beluisterd. 2. Tablet-steun. Met deze steun die op de stelen van de voorste hoofdsteunen wordt 
bevestigd, wordt een tablet veilig vastgezet waardoor de inzittenden rustig en veilig de tablet kunnen gebruiken. 3. Parkeersensoren. 
De parkeersensoren achter maken manoeuvreren en parkeren veel gemakkelijker. 4. Alarm. Dit alarm is een onmisbaar accessoire om 
de veiligheid van de auto te waarborgen. Het beperkt het risico van diefstal van de auto en van spullen uit de auto.
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WIE ANDERS DAN RENAULT 
KAN U ZÓ GOED VAN DIENST ZIJN? 
GARANTIE*  
Renault geeft op al haar nieuwe Clio personenauto’s, vanaf de datum van aflevering, standaard 2 jaar fabrieksgarantie 
zonder kilometerbeperking, waaronder gratis reparaties en hulpverlening vallen. De Renault-dealer geeft 12 maanden 
garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft. 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 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 24 maanden met een 
aanvullende garantieperiode tot 4 jaar met een maximale kilometerstand van 100.000 km. U kunt gedurende de looptijd 
van uw GarantiePlus verzekering tevens kosteloos gebruik maken van de diensten van Renault Route -Service. En met 
de GarantiePlus Pas, die u bij deze verzekering ontvangt, kunt u vrijwel overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht.  

* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault-dealer  
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault Garantie-Onderhoudsboekje  

FINANCIERING – RENAULT FINANCIAL SERVICES  
Een nieuwe Renault bereikbaar voor iedereen! Renault Financial Services, huisbankier van Renault, helpt het u graag 
mogelijk maken. Met speciaal samengestelde financieringen biedt Renault Financial Services voor iedereen een 
aantrekkelijke financieringsoplossing met messcherpe voorwaarden.  

Renault a la Carte: het nieuwe rijden. Met Renault a la Carte rijdt u iedere 2 of 3 jaar een nieuwe Renault. Uitgangspunt 
is dat ú bepaalt wat uw maximale maandbudget is. Daar bovenop weet u met de “Gegarandeerde Inruil Waarde” al op 
voorhand precies wat de inruilwaarde van uw Renault is aan het einde van uw financieringslooptijd. U betaalt dus alleen 
wat u gebruikt! Vraag uw verkoopadviseur naar een offerte op maat!  

De Renault dealer: uw gesprekspartner voor alle financieringsmogelijkheden. Financieren is iets persoonlijks, iedereen 
heeft verschillende wensen. Om goed inzicht te krijgen in uw eigen behoeften en wensen op het gebied van financieren 
is uw Renault dealer dé aangewezen gesprekspartner. Wenst u een langere looptijd, een slottermijn of de mogelijkheid 
om het gehele aanschafbedrag te financieren? Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden en deze maakt voor 
u graag een offerte op maat!  

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 leasecontract. 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 met eventueel gebruikmaking 
van 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.  

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” 
financieringsvorm waarbij Renault Business Finance al uw zorgen uit handen neemt.  

KLANT RELATIES 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft wover onze producten en/of dealerorganisatie kunt u contact opnemen met Renault 
Klant Relaties. U kunt ons telefonisch bereiken op het gratis nummer 0800-0303, via onze website www.renault.nl,  
of per post via het volgende adres: Renault Klant Relaties Postbus 757841118 ZX SCHIPHOL 

MODEL RENAULT GARANTIE PLUS VERZEKERING

36 mnd / 60.000 km 48 mnd / 60.000 km 48 mnd / 100.000 km

NIEUWE CLIO € 219 € 329 € 499 
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WE ZIJN AL 115 JAAR  
VAN MENING DAT AUTO’S  
ALTIJD MOETEN STAAN  
VOOR VOORUITGANG,  
ENTHOUSIASME EN  
DUURZAME, BETAALBARE  
MOBILITEIT VOOR IEDEREEN.  
Bij renault zijn we er van oudsher van overtuigd dat auto’s afgestemd moeten  
zijn op de individuele levensstijl en behoeften van mensen. vanuit deze visie  
hebben we de ‘lifestyle-auto’ ontwikkeld. En vanuit diezelfde visie streven we  
nu naar duurzame, milieuvriendelijke mobiliteit, waarmee veiligheid en kwaliteit  
voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom is Renault Adaptation geïntroduceerd:  
om de vooruitgang te dienen door voertuigen te ontwerpen en te produceren voor  
mindervalide mensen. Wij willen de auto een nieuwe betekenis geven, een die  
tegemoet komt aan de diverse uitdagingen van de maatschappij van nu en die  
helpt om het leven van mensen te verbeteren. Daarom biedt renault een compleet 
gamma 100% elektrisch aangedreven auto’s zonder uitstoot, speciaal voor jou.  

DRIVE THE CHANGE
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MEDIANAV IS EEN COMPLEET NIEUW NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM MET EEN 7-INCH (18 CM) 
TOUCHSCREEN. MEDIANAV LAAT ZICH INTUÏTIEF EN UITERST EENVOUDIG BEDIENEN VIA HET TOUCHSCREEN 
OF VIA DE STUURWIELBEDIENING EN DE EENVOUDIGE MENU’S. MEDIANAV COMBINEERT NAV-N-GO  
NAVIGATIE MET 2D EN 3D WEERGAVE, RADIO MET 4 X 20W BASS REFLEX SPEAKERS, USB EN 
3.5 MM JACK-AANSLUITINGEN EN BLUETOOTH® VOOR HANDSFREE BELLEN OF AUDIO STREAMING…  
MEDIA NAV IS SIMPEL, SLIM EN 100% INTUÏTIEF. 

100 % TOUCHSCREEN
MEDIA NAV
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1. 2.

3. 4.

3. Luister naar de radio of naar jouw eigen muziek via de de USB of 3.5 mm Jack-aansluiting of maak gebruik van de Bluetooth® audio streaming. Waar 
beschikbaar geeft MediaNav informatie over het nummer dat afgespeeld wordt en an de cover van het album weergegeven worden. Daarnaast wordt 
MediaNav ondersteund met de hoge geluidskwaliteit via de Renault Bass Reflex speakers. 4. Met de Bluetooth® technologie kun je handsfree telefoneren, 
daarnaast kan je via het touchscreen een nummer intoetsen of opzoeken in de belgeschiedenis en het adressenboek.  

1. Eenvoudig te bedienen navigatie met zowel 2D als 3D kaartweergave met birdview. Duidelijke kaarten en bij navigatie rijstrookweergave inclusief 
verkeersborden. 2. MediaNav is uitgevoerd met NAV-n-GO navigatie en laat zich eenvoudig bedienen via de vanzelfsprekende menu’s. Daarnaast zijn er 
routes in te stellen en zijn er POI’s, nuttige plaatsen zoals restaurants, tankstation etc. te raadplegen via MediaNav.  
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RENAULT R-LINK
ALTIJD VERBONDEN

RENAULT BIEDT MET R-LINK EEN NOG UITGEBREIDER NAVIGATIE- EN MULTIMEDIASYSTEEM. RENAULT 
R-LINK IS EEN 100% GEÏNTEGREERD TOUCHSCREEN TABLET INCLUSIEF STUURWIELBEDIENING, 
VOICE-CONTROL EN INTERNETVERBINDING. HIERDOOR BENT U ALTIJD VERBONDEN EN KUNT U 
GEBRUIK MAKEN VAN VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN ZOALS E-MAIL, TWITTER, WEERSBERICHTEN 
ETC. DAARNAAST MAAKT R-LINK GEBRUIK VAN TOMTOM® LIVE-NAVIGATIE EN BIEDT RADIO, 
MULTIMEDIA, TELEFONIE EN ACTUELE INFORMATIE OVER UW VOERTUIG EN VERBRUIK. 
DE ULTIEME SAMENSMELTING VAN AUTO EN COMPUTER.  
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4.

6.

3.

5.

7.

De innovatieve benadering van 
Renault voor het leven in de 
auto

Met Renault R-Link reis je altijd verbonden 
met het dagelijkse leven. Je kan contact 
houden met je vrienden, muziek luisteren, je 
laten navigeren naar je bestemming of gebruik 
maken van de vele toepassingen die R-Link biedt. 
Gemakkelijk te bedienen via het touchscreen, de 
stuurwielbediening of via de Voice-control. Geef 
eenvoudig opdracht iemand te bellen, geef een 
adres op voor navigatie of open een toepassing 
van R-Link. Altijd verbonden met R-Link.

Door innovatie vervult de auto 
meer wensen

R-Link biedt een breed scala van mogelijkheden 
die speciaal ontwikkeld zijn voor het gebruik in 
de auto en het leven gemakkelijker te maken. Zo 
heb je altijd toegang tot de radio, je eigen muziek, 
navigatie en route-informatie, informatie over 
de auto, de rit en het verbruik. Daarnaast kan 
je gebruik maken van vele toepassingen zoals 
E-mail, Twitter, Renault Route service of grappige 
gadgets en spelletjes.

Door innovatie bouwen 
we aan de toekomstige 
verwachtingen

Renault R-Sound Effect is een voorbeeld van zo’n 
leuke toepassing. R-Sound kan audiovisueel het 
geluid van 6 verschillende motoren nabootsen. 
Deze toepassing laat zeer echtheidsgetrouw het 
geluid via de speakers horen van een andere motor. 
Hierbij is het geluid afhankelijk van de bediening 
van het gaspedaal, het toerental, de acceleratie 
en de snelheid. Een leuke, realistische maar vooral 
meeslepende zintuiglijke ervaring!

1. Touchscreen met zelf in te delen startpagina. Kies je eigen shortcuts om met één klik de voorkeursfuncties te openen. 2. Het hoofdmenu met 6 keuzen 
geeft direct toegang tot de belangrijkste functies van het systeem. Navigatie, multimedia, telefoon, voertuig, services en systeeminstellingen. 3. Multimedia. 
Gebruik de radio of luister naar je eigen muziek via de USB of 3.5 mm Jack-aansluiting of stream muziek via Bluetooth®.Tevens is er de mogelijkheid om foto’s 
te tonen en of video’s af te spelen. 4. Telefoon. Bel veilig handsfree via Bluetooth®* of maak gebruik van de Voice control om een telefoonnummer op te geven of 
iemand te bellen uit je telefoonboek. 5. Voertuig informatie. Verminder je brandstofverbruik met de unieke coaching van ‘Driving eco2’: je ziet het verbruiksresultaat 
van je ritten en je krijgt slimme persoonlijke tips. 6. Services. Maak gebruik van alle vooraf geïnstalleerde toepassingen die gebruik maken van het geïntegreerde 
internet (o.a. e-mail, Twitter, Renault Assistance, weerbericht …) of download nieuwe applicaties via de R-store. Je kunt gebruik maken de connectiviteit** als je een 
account aanmaakt op de site van My-Renault waarmee je meteen toegang krijgt tot de R-Link Store en de Renault R-Link-handleidingen. 7. Systeemintstellingen. 
Je kunt je voorkeursinstellingen voor Renault R-Link gemakkelijk aanpassen (taal, klok, geluidssignalen, scherm, startpagina etc.). Renault R-Link later beschikbaar. 

* Afhankelijk van de compatibiliteit met je mobiele telefoon. ** Vraag uw dealer naar de voorwaarden en kosten voor de connectiviteit. 
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HET DOEL VAN DE NIEUWE CLIO

JOU VERLEIDEN

DE NIEUWE RENAULT CLIO COMBINEERT EEN VERLEIDELIJK DESIGN, MATERIALEN VAN HOGE KWALITEIT 
EN INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN OP HET GEBIED VAN MULTIMEDIA, COMFORT EN RIJEIGENSCHAPPEN. 
DANKZIJ DE AANDACHT DIE GESTOKEN IS IN ELK DETAIL LEVERT DE NIEUWE RENAULT CLIO EEN 
ONGEËVENAARDE ERVARING! VANWEGE DEZE AANPAK IS DE NIEUWE CLIO EEN VOORBEELD VOOR DE 
TOEKOMST VAN RENAULT. 
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De kwaliteit van de producten van Renault is een verankerd in de genen. 
De zoektocht naar excellente kwaliteit wordt gedaan in alle facetten 
van de ontwikkeling en stadia van de auto’s. Van de conceptcar tot de 

productieauto tot aan de producten die after sales aangeboden worden.  

Vandaag de dag is Renault bekend bij de pers en zowel binnenlandse als 
buitenlandse gespecialiseerde organisaties zoals de Duitse ADAC, voor de 
prestaties, kwaliteit en betrouwbaarheid van het gamma van particuliere en 
bedrijfsauto’s.  
Het dealernetwerk van Renault werkt te allen tijde hard om dezelfde kwaliteit 
van de auto’s door te voeren tijdens de verkoop, dienstverlening, service, 
onderhoud en after sales.  

De kwaliteit blijft een strategische prioriteit voor de Renault Groupe en een 
grote waarde voor het imago van de merken. Professionaliteit, competentie, 
expertise, discipline en de passie van Renault zijn waardes in elk stadia van 
de productlifecycle om de klant de beste kwaliteit te garanderen, zowel op 
elk product niveau als bij de service om zo verzekerd te zijn van volledige 
klanttevredenheid.  

Jean-Pierre Vallaude, Directeur Kwaliteit van Renault Groupe  

DE KWALITEIT VAN RENAULT IN CIJFERS UITGEDRUKT.  
Renault wordt door 9 van de 10 klanten aanbevolen vanwege de hoge kwaliteit service.  
(Bron: Enquête QVN – Qualité Véhicule Neuf – Afgenomen bij 300.000 klanten van Renault over de hele wereld in 2011) 

26.000 medewerkers van Renault zijn getraind volgens het Plan van Excellentie 
Dit is het plan van aanpak voor de kwaliteit van de dienstverlening in het netwerk van Renault sinds 2006  

Renault onderwerpt de auto’s onder uitvoerige test en rijdt maandenlang en miljoenen kilometers  
Renault test de auto’s uitvoerig in uiteenlopende omstandigheden op alle continenten  
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Wat zijn uw richtlijnen geweest voor de 
prestaties van de nieuwe Clio?

Pascal Lier – Ingenieur Prestaties  
Met de nieuwe Clio hebben we ons voornamelijk bezig 
gehouden met het perfectioneren van het chassis. Het 
chassis, bekend van de vorige Clio, is een basis die bekend 
staat voor een efficiënt en uitgebalanceerd geheel op de 
weg. Net als bij het design, was het doel om meer emotie 
te integreren in de auto. Door onze kennis op het gebied 
van techniek meet rijplezier toe te voegen aan de auto. 
Allereerst zijn we op zoek gegaan naar een manier om de 
wendbaarheid te verfijnen op een lage snelheid zonder 
de stabiliteit en wegligging van de auto te veranderen 
op een hoge snelheid. Ten opzichte van de vorige Clio 
is de besturing van de nieuwe Clio directer, preciezer en 
gevoeliger. De nieuwe Clio reageert bijzonder snel op 
stuurcorrecties of koerswijzigingen. Het nieuwe chassis 
geeft de bestuurder ruimte voor rijplezier en door de hoge 
nauwkeurigheid en koersvastheid geeft de nieuwe Clio 
vertrouwen in de wegligging. De nieuwe Clio blijft veilig 
en attent en reageert nooit abrupt, in het bijzonder bij 
snelle of extreme correcties. De basis geeft een levendig 
rijgedrag wat het rijplezier alleen maar vergroot.  

Hoe bevorderd de nieuwe Clio de 
ontwikkeling van economisch rijden 

Francois GAYRAL – Directeur Commerciële Prestaties 
Naast de technologische ontwikkelingen om de nieuwe 
Clio zo efficiënt en economisch mogelijk te maken is 
ons doel om de klant een eenvoudige manier te bieden 
om zelf het verbruik en de CO2-uitstoot in de hand te 
hebben. Om dit te kunnen realiseren hebben we een 
reeks van innovatieve technologieën beschikbaar in 
de nieuwe Clio. Allereerst is de nieuwe Clio vanaf de 
Expression-uitvoering voorzien van de zogenaamde  
ECO-mode. Bij activering van de ECO-mode door middel 
van de ‘ECO-knop’ op de middentunnel van het dashboard, 
worden de prestaties van de auto geoptimaliseerd. 
De ECO-mode activeert een aantal verschillende 
instellingen die het verbruik en uitstoot verlagen. Zo 
is er bijvoorbeeld minder motorvermogen beschikbaar. 
Daarnaast kan de nieuwe Clio optioneel uitgevoerd worden 
met een uitgebreider navigatie- en multimediasysteem 
genaamd R-Link. Dit systeem draagt naast een uitgebreider 
TomTom-LIVE navigatiesysteem en uitgebreidere 
multimedia mogelijkheden met internettoegang bij aan 
een economischere rijstijl. Zo kunnen de aan R-Link 
gekoppelde rijstijlindicatoren op het instrumentarium 
de mate van economisch en efficiënt rijden weergeven. 
Dit wordt doormiddel van een gekleurd balkje in het 
instrumentarium aangegeven. 
De kleuren (Groen, geel en oranje) geven de mate van 
eco-rijden aan. Tevens biedt het R-Link systeem een 
Driving ECO2 app, deze app geeft de bestuurder feedback 
over de rit en de rijstijl en kan daarnaast praktische tips 
en hulp aanbieden, zodat de bestuurder nog beter kan 
omgaan met de CO2-uitstoot en het verbruik van de auto! 

AAN HET WOORD
EXPERTS
DE NIEUWE RENAULT CLIO ZET PLEZIER EN HET ECONOMISCH RIJDEN OP DE EERSTE PLAATS. 
GECONCENTREERD OP KENNIS, NEMEN DE EXPERTS HET WOORD…

Wat zijn, volgens u, de elementen het rijplezier 
van de nieuwe Clio mogelijk maken?

Pascal Lier – Ingenieur Prestaties
Er is natuurlijk hard gewerkt om alle elementen die 
bijdragen aan de rijervaring zo consistent mogelijk te 
verbeteren. Om het rijden in de nieuwe Clio zo plezierig 
mogelijk te maken is de gehele transmissie en zijn 
de versnellingsbakken en handelingen verbeterd en 
vloeiender gemaakt. Er is geprobeerd de beste combinatie 
te maken tussen vloeiend, direct, precies maar ook een 
zachte respons. Of het nu gaat om de bediening van de 
koppeling, het rempedaal of de versnellingsbak. Daarnaast 
zijn onze nieuwe motoren unieker en efficiënter dan ooit 
tevoren. De nieuwe motoren combineren rijplezier en 
zuinig rijden optimaal. Een goed voorbeeld hiervan is de 
nieuwe drie cilinder Energy TCe 90, deze motor bevat alle 
nodige kwaliteiten met betrekking tot economisch rijden 
met onder andere de laagste CO2 uitstoot in het segment. 
Daarnaast levert de motor voldoende koppel voor een het 
rijplezier en produceert bovendien een sportief geluid. 
De doelstellingen voor de prestaties en het verbruik van 
de auto zijn fundamentele punten voor Renault, maar het 
rijplezier wordt nooit vergeten. Het rijplezier is daarom 
ook in grote mate te vinden in de nieuwe Clio en deze 
is zonder twijfel makkelijk vergelijkbaar met auto’s uit 
duurdere segmenten. Het leuke van mijn beroep is om 
de prestaties te optimaliseren, maar het plezier van 
autorijden in stand te houden en velen van ons delen 
mijn mening daarin.
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“ONS DOEL IS OM DE KLANT MET 
INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN EEN 
EENVOUDIGE MANIER TE BIEDEN 
OM ZELF HET VERBRUIK EN DE CO2 
UITSTOOT IN DE HAND TE LATEN 
HEBBEN.”
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De sensuele lijnen van de nieuwe Renault 
Clio zijn geïnspireerd gevoel, verleiding en 
de hartslag. Drie elementen van verleiding, 

sensatie en verliefdheid. De focus op elk detail 
van de verleiding doet verlangen naar meer. 
De expressieve voorzijnde, de schouders naar 
achteren, de ronde vormen en de lichteffecten 
accentueren het sensuele ontwerp. 

De rode kleur die de passie vertegenwoordigd 
wat versterkt word door de zwarte achtergrond. 
Focus, caleidoscoop beelden, vertraging, 
projecties van gekleurde materialen, al deze 
elementen illustreren het effect van de auto op 
zijn personages, - zij symboliseren de emotie.  

Een intens spel van verleiding wat zich afspeelt 
tussen het trio koppel - auto.

Leef en ervaar de film “Nieuwe Clio” op  
www.clio.renault.nl  

SHOTS
BEAUTY

VOOR DE LANCERING VAN DE NIEUWE RENAULT CLIO IS EEN FILM GEMAAKT OVER DE PASSIE WAAR 
DE NIEUWE CLIO VOOR STAAT. DE REGISSEUR TOM KAN HEEFT GEPROBEERD DE VERLEIDING VAN DE 
CLIO EN DE MENS IN BEELD TE BRENGEN. DE HELE FILM IS ALS EEN CALEIDOSCOOP VAN DE SENSATIE 
VAN LIEFDE EN VERLEIDING. 
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De caleidoscopische beelden, symmetrie en beweging, allemaal geïnspireerd op het Renault 
logo, de Losange, het wybertje. Het begin van een ervaring vol sensatie, emotie en verleiding. 

Spontane emotie, een explosie van sensatie. 

De vormen van de Nieuwe Clio onthuld door het licht.

Mysterieus, maar toch zacht. Een sensatie van de zachte beweging van 
gekleurd poeder. 

De verleiding, het verlangen een metafoor voor de ontmoeting met  
de nieuwe Clio 
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ONZE PRIORITEIT:
VEILIGHEID VOOR IEDEREEN

RENAULT WIL ZIJN KLANTEN LATEN PROFITEREN VAN DE MODERNSTE EN EFFICIËNTSTE, 
PASSIEVE EN ACTIEVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN, ONGEACHT HET UITRUSTINGSNIVEAU VAN 
DE AUTO. DE NIEUWE RENAULT CLIO IS IN DE NIEUWSTE VEILIGHEIDSTESTEN BEOORDEELD 
MET EEN DE MAXIMALE SCORE VOOR VEILIGHEID VAN 5 STERREN. 
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TEST 2012

Ontworpen om de bestuurder te voorzien van 
actuele informatie, met de technologie die 
ontwikkeld is door Renault die tegelijkertijd zorgt 
voor een rustigere en veiligere reis. 

Renault heeft systemen ontwikkeld om de 
bestuurder te helpen in de reactie en bij te dragen 
bij het ondervangen van risico’s, ontstaan door 
foutjes tijdens het autorijden, de omstandigheden 
en het verkeer. 

Dankzij de expertise op het gebied van ongevallen 
en innovatieve technologieën ten voordele van 
allen, biedt Renault een scala van de veiligste 
auto’s op de markt. Onze prioriteit is om maximale 
veiligheid te garanderen zodat bij een ongeval 
levens gered kunnen worden. 

VOORKOMEN
Door op risico’s te anticiperen en 
de bestuurder te informeren in 
alle omstandigheden.

CORRIGEREN
Moderne technologie die 
continue innoveert

BESCHERMEN  
Alle inzittenden maar ook alle 
andere weggebruikers  

1. Veiligheid. Verstevigde structuur, druksensoren voor het detecteren van een aanrijding, airbags vóór met hoge efficiëntie, zijairbags voor hoofd en lichaam, anti-
duik zitplaatsen vóór en achter (Fix4Sure), 3-punts veiligheidsgordels vóór en achter, gordelspanners vóór en spankrachtbegrenzers vóór en achter, anti-whiplash 
hoofdsteunen, 3-punts ISOFIX bevestigingen (passagiersstoel en buitenste zitplaatsen achter), uitschakelbare airbag van de passagier, elektronische startonderbreking 
met transponder, verstevigde inbraakwerende sloten en tot slot is de motorkap zo ontwikkeld om meer veiligheid te bieden aan de voetganger bij een eventuele 
aanrijding. 2.Cruise control met snelheidsbegrenzer. 3. Geluidssignalen en waarschuwingslampje bij het niet dragen van veiligheidsgordels vóór en achter, niet 
goed gesloten portieren en bij uitgeschakelde passagiersairbag. 4. Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP). Nieuwe generatie stabiliteits programma dat 
gezamenlijk met ASR voor ondersteuning bij onverwachte situaties voor het behoud van controle en stabiliteit van de auto zorgt. 5. ASR. In samenwerking met ESP 
zorgt de tractiecontrole op de voorwielen en onderstuurcontrole voor gemakkelijker wegrijden en bochten nemen onder alle omstandigheden met verminderde grip. 
6. ABS-remsysteem met elektronische remkrachtverdeler (EBV) en noodstopbekrachtiging. Dit systeem voorkomt het blokkeren van de wielen bij hardremmen en 
ondersteund de bestuurder met extra remkracht en verdeeld deze voor de meest krachtige stop zonder de controle over de auto te verliezen.  

1.

2. 3.

6.4. 5.

DE VEILIGHEID VAN RENAULT UITGEDRUKT IN CIJFERS  

Renault plaatst de mensen op de eerste plaats 
bij de aanpak met betrekking tot veiligheid en is 
betrokken bij vele maatschappelijke initiatieven 
voor preventie en risicobewustzijn in onder andere 
scholen, universiteiten en internationale instituten. 
Het merk houdt zich ook bezig met het verbeteren 
van de effectiviteit van de veiligheid. 

Hulp en bewustwording  
Ontworpen voor de veiligheid van 
iedereen  

De nieuwe Renault Clio is gemaakt met een nog hoger 
veiligheidsniveau ten opzichte van de vorige Clio, daarnaast 
zijn de testen voor veilighied inmiddels verzwaard en 
aangescherpt. De nieuwe Clio behaald in deze nieuwe 
veiligheidstest, uitgevoerd door het onafhankelijke instituut 
EURO NCAP, de maximale score van 5 sterren. De nieuwe 
testen van 2012 zijn gebaseerd op 4 criteria: bescherming van 
volwassenen, kinderen, voetgangers en de rijhulpsystemen. 
De nieuwe Clio presteert overall met een score van 85% en 
is daarmee leider in het segment. 
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VERVOLG DE CLIO-EXPERIENCE OP 
WWW.CLIO.RENAULT.NL

NIEUWE
RENAULT CLIO 
EEN ONVERGETELIJKE
ONTMOETING
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DRIVE THE CHANGE

NIEUW
E  RENAULT CLIO

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (juni 2013) 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 
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.

(www.clio.renault.nl)
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