
GAMA 2021
CENY KATALOGOWE W ZŁ
SILNIK ZEN INTENS R.S. LINE

SCe 65 59 900 - -

TCe 90 64 400 69 400 -

TCe 100 LPG 67 400 79 400 -

TCe 90 X-Tronic - 75 400 -

TCe 140* - 79 900 86 900

E-Tech 140 Hybryda 91 900 94 400 101 400
Cennik obowiązuje od  04.10.2021. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba aut w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na odręki.renault.pl.  

RENAULT FINANSOWANIE
Renault CLIO w kredycie EASY BOX 

już od 549 zł/mies. (RRSO 5,08%) (2)

UBEZPIECZENIE 3,9% (3)

KREDYT 50/50(4)

KREDYT ULGOWY(5)

KREDYT FLEXI(6)

LEASING OD 101%(7)

LEASING 103% NA 3 LATA(8)

RENAULT BUSINESS PLAN(9)

Zyskaj nawet do 4000 zł (1)

ZYSKAJ NAWET DO 4 000 ZŁ(1)

1 000 ZŁ DLA WERSJI ZEN, INTENS I R.S.LINE
4 000 ZŁ DLA CLIO E-TECH HYBRYDA
1 000 ZŁ DLA WERSJI Z SILNIKIEM LPG

ODKUPIMY TWÓJ SAMOCHÓD - SPRAWDŹ 
OFERTĘ

RENAULT
CLIO



RATA MIESIĘCZNA W KREDYCIE EASY BOX
SILNIK ZEN INTENS R.S. LINE
SCe 65 574 zł - -

TCe 90 549 zł 627 zł -

TCe 100 LPG 646 zł 694 zł -

TCe 90 X-Tronic 675 zł 723 zł -

TCe 140* - 766 zł 833 zł

E-Tech 140 Hybryda 1 004 zł 1 059 zł 1 137 zł
Przykładowe raty dla warunków: 36 miesięcy / 60 000 km / 20-21% wpłaty własnej

RENAULT 

RATA MIESIĘCZNA W RENAULT BUSINESS PLAN
SILNIK ZEN INTENS R.S. LINE
SCe 65 700 zł - -

TCe 90 742 zł 789 zł -

TCe 100 LPG 770 zł 817 zł -

TCe 90 X-Tronic 798 zł 845 zł -

TCe 140* - 886 zł 951 zł

E-Tech 140 Hybryda 1 101 zł 1 127 zł 1 199 zł

Cennik obowiązuje od 04.10.2021. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba aut w promocji ograniczona.  Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach.

Kupujesz samochód prywatnie? Przejdź na wyższy poziom z kredytem Easy Box.
Zyskaj lepiej wyposażony samochód ze stałą niską ratą. 

Teraz  Renault CLIO  już od 549 zł/mies. (RRSO 5,08%) (2)

Przykładowe raty dla warunków: 36 miesięcy / 60 000 km / 10% wpłaty własnej

RENAULT CLIO

Jesteś przedsiębiorcą? Renault Business Plan jest właśnie dla Ciebie. 
Leasing z ochroną serwisową w jednej niskiej racie.

Teraz  Renault CLIO  już od 700 zł/mies. netto (9)



59900

64400

RENAULT CLIO

system multimedialny EASY LINK
Steruj radiem, muzyką, nawigacją i personalizuj swoje Nowe Renault 

Arkana z dotykowego ekranu o przekątnej nawet 9,3". Intuicyjny system 

multimedialny EASY LINK zapewnia prostą obsługę, jak w Twoim 

smartfonie. Teraz wskazany adres znajdziesz w nawigacji szybko i 

wygodnie, jak w wyszukiwarce, a dzięki aktualizacjom Over-The-Air 

wbudowane mapy zawsze będą proponowały najszybszą trasę.

system EASY PILOT
Asystent jazdy w korku i na autostradzie to połączenie adaptacyjnego 

tempomatu (z funkcją Stop&Go) z systemem utrzymywania samochodu w 

osi pasa ruchu, który doskonale sprawdza się również na zakrętach. 

System utrzymuje stałą prędkość, działa od 0 do 160 km/h i zapewnia stałą 

odległość od samochodu poprzedzającego.

system multimedialny Easy Link
Steruj radiem, muzyką, nawigacją i personalizuj swoje CLIO 
z dotykowego ekranu o przekątnej nawet 9,3”. Intuicyjny system 
multimedialny EASY LINK zapewnia prostą obsługę, jak w Twoim 
smartfonie. Teraz wskazany adres znajdziesz w nawigacji szybko 
i wygodnie, jak w wyszukiwarce!

rewolucyjne wnętrze
Wnętrze CLIO wprowadzi Cię w nowy wymiar jakości, dzięki 
zastosowaniu materiałów wysokiej klasy, miękkiemu obiciu deski 
rozdzielczej, paneli drzwiowych i obramowania konsoli środkowej, a 
także dbałości o każdy szczegół wykończenia. 

dynamiczne i oszczędne silniki
Do Twojej dyspozycji jest nowa gama silników benzynowych: 
ekonomiczny SCe 65, dynamiczny i oszczędny 
TCe 100, także z fabryczną instalacją LPG. 
Poznaj nowy wymiar przyjemności z jazdy CLIO z napędem 
hybrydowym E-Tech o mocy 140 KM. 

Easy Park Assist
System „Easy Park Assist” sam mierzy ilość wolnego miejsca 
i sam zajmuje się wykonaniem manewru parkowania, Ty sterujesz 
tylko biegami oraz pedałami hamulca i przyspieszenia. Dzięki 
kamerze 360° zyskujesz doskonałą widoczność obiektów 
znajdujących się wokół Twojego CLIO.



59900

64400

RENAULT CLIO

clio e-tech hybryda
jest teraz jeszcze bardziej ekologiczne! Teraz nawet 80% trasy w 
mieście przejedziesz w trybie elektrycznym – w ciszy, oszczędzając 
paliwo, nawet do 40%. Na autostradzie, dzięki mocy 140 KM, masz 
do dyspozycji bezpieczną moc przyspieszenia i przyjemność z 
szybkiej reaktywności, bez ograniczeń! 

technologia z F1® 
Technologia E-Tech oparta jest na wieloletniej wiedzy i 
doświadczeniu Renault w zakresie samochodów elektrycznych oraz 
sportów motorowych F1®. Napęd składa się z trzech silników: dwóch 
elektrycznych i silnika spalinowego oraz inteligentnej skrzyni biegów 
Multi-mode. Błyskawiczne przyspieszenia oraz płynna i dynamiczna 
jazda!

odzyskuje energię
CLIO E-Tech hybryda ładuje się automatycznie podczas jazdy, 
hamowania i zwalniania dzięki nowoczesnemu, wydajnemu 
systemowi odzyskiwania energii oraz trybowi jazdy B-Mode. Możesz 
przejść do trybu 100% elektrycznego za jednym naciśnięciem 
przycisku EV, jeśli akumulator jest w odpowiednim stopniu 
naładowany. 

• Moc systemowa układu hybrydowego: 140 KM

• Akumulator trakcyjny: 1,2 kWh

• Do 80% jazdy w mieście w trybie elektrycznym

• Prędkość maksymalna 180 km/h

Renault CLIO E-Tech hybryda

• Średnie zużycie paliwa: od 4,3 l/km*

• Emisja CO2: od 96 g/km*
*W cyklu mieszanym wg WLTP

to CLIO, teraz z napędem hybrydowym!



Już od Brutto już od(2)

Już od Brutto już od(2)

RENAULT 

Już od Brutto już od(2)

59900

67400

86 900 PLN 854 PLN / MC

RENAULT CLIO

549 PLN / MC59 900 PLN

69 400 PLN 627 PLN / MC

ZEN

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
• Klimatyzacja manualna
• Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania piszych i 

rowerzystów  (AEBS)
• System kontroli bezpeicznej odległości (DW)
• System kontroli pasa ruchu (LDW) 
• System utrzymania pasa ruchu (LKA)
• Tapicerka materiałowa czarno-szara z przetłoczeniami 
• Stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16", wzór Amicitia
• Kierownica pokryta skórą ekologiczną
• Światła przednie Full LED Pure Vision
• Czujnik zmierzchu (ALS)
• Zespół wskaźników i zegarów z kolorowym wyświetlaczem 4,2'' 
• Zespół wskaźników i zegarów z cyfrowym 7" ekranem TFT dla wersji E-TECH Hybryda
• System EASY LINK z ekranem dotykowym 7", Bluetooth®, 2xUSB, 1xJack, funkcja 

kompatybilności smartfona (Apple CarPlay™ i Android Auto™)

R.S. LINE

Wybrane elementy wyposażenia standardowego (INTENS+):
• System ostrzegania o nadmiernej prędkości i system rozpoznawania znaków 

drogowych (OSP+TSR)
• Szyby tylne boczne i tylne przyciemniane
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17", wzór R.S. szare
• Tapicerka R.S. Line w kolorze grafitowym z czerwonymi przeszyciami
• Elementy ozdobne wnętrza R.S. Line (linia na desce rozdzielczej, obramowanie 

dźwigni zmiany biegów) 
• Kierownica skórzana
• System wspomagania parkowania przód/tył
• Kamera cofania
• System EASY LINK z ekranem dotykowym 7", z nawigacją, Bluetooth®, 2xUSB, 1xJack, 

funkcja kompatybilności smartfona (Apple CarPlay™ i Android Auto™), dostęp do 
usług online 

INTENS

Wybrane elementy wyposażenia standardowego (ZEN+):
• Klimatyzacja automatyczna
• Chromowana listwa ozdobna grilla przedniego i chromowane boczne listwy drzwi 
• Chromowane obramowanie szyb bocznych
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16", wzór Philia, srebrne 
• Tapicerka materiałowa prążkowana w kolorze grafitowym z elementami skóry 

ekologicznej 
• Światła tylne Full LED Pure Vision w kształcie litery C z pojedynczym światłem 

cofania
• Czujnik deszczu
• Karta Renault Hands Free
• System wspomagania parkowania tyłem (4 czujniki)
• Zespół wskaźników i zegarów z cyfrowym 7" ekranem TFT
• Fotel kierowcy i pasażera z przodu z regulacją wysokości 



ZEN INTENS R.S. LINE
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania (AFU) ● ● ●

Regulator - ogranicznik prędkości ● ● ●

Aktywny regulator prędkości (ACC) - P P

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i 

rowerzystów (AEBS)
● ● ●

System kontroli bezpiecznej odległości (DW) ● ● ●

System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) ● ● -

System ostrzegania o nadmiernej prędkości i system rozpoznawania znaków drogowych 

(OSP+TSR)
P P ●

System kontroli pasa ruchu (LDW) ● ● ●

System utrzymania pasa ruchu (LKA) ● ● ●

Funkcja połączenia alarmowego eCall ● ● ●

Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL) P P P

System wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA) ● ● ●

System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) z funkcją zapobiegania poślizgowi 

kół pędnych przy ruszaniu (ASR)
● ● ●

System kontroli martwego pola (BSW) - 800/P 800/P

Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera ● ● ●

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne ● ● ●

Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera z przodu ● ● ●

Sygnał niezapiętych pasów bezpieczeństwa (na wszystkich miejscach) ● ● ●

Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, ogranicznikiem napięcia i napinaczem ● ● ●

Tylne pasy bezpieczeństwa: 3-punktowe, z ogranicznikami napięcia na bocznych miejscach ● ● ●

System mocowania fotelików dla dziecka Isofix na miejscu pasażera z przodu oraz bocznych 

miejscach z tyłu
● ● ●

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia ● ● ●

Chromowana listwa ozdobna grilla przedniego i chromowane boczne listwy drzwi P ● ●

Górna listwa ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault ● ● ●

Boczne listwy ochronne i listwa zderzaka tylnego w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze ● ● ●

Obudowa lusterek bocznych w kolorze nadwozia ● ● ●

Obudowa lusterek bocznych w kolorze lśniącej czerni 0 0 0

Chromowane obramowanie szyb bocznych - ● ●

Chromowana końcówka układu wydechowego (nie dotyczy wersji hybrydowej) P P P

Przednie zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia ● RENAULT ●

Tylne zewnętrzne klamki drzwi ukryte przy tylnym słupku ● ● ●

Tylny spojler dachowy ● ● ●

Szyby tylne boczne i tylne przyciemniane P P ●

Stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16", wzór Amicitia ● - -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16", wzór Philia, srebrne - ● -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16", wzór Philia, czarne 1800 - -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17", wzór R.S. szare - - ●

Lakier niemetalizowany / niemetalizowany specjalny 0 0 0

Lakier metalizowany / metalizowany specjalny 2000/2200/2800 2000/2200/2800 2000/2200/2800

WYGLĄD WNĘTRZA

Tapicerka materiałowa czarno-szara z przetłoczeniami ● - -

Tapicerka materiałowa prążkowana w kolorze grafitowym z elementami skóry ekologicznej - ● -

Tapicerka R.S. Line w kolorze grafitowym z czerwonymi przeszyciami - - ●

Tapicerka skórzana R.S. Line w kolorze czarnym z czerwonymi przeszyciami - - 4000

Kierownica pokryta skórą ekologiczną ● ● -

Kierownica skórzana 300/P 300/P ●

Obramowania nawiewów w desce rozdzielczej chromowane ● ● ●

RENAULT CLIO



ZEN INTENS R.S. LINE
WYGLĄD WNĘTRZA

Wewnętrzne klamki drzwi chromowane ● ● ●

Kolorystyka wnętrza ciemna z beżową podsufitką ● 0 0

Kolorystyka wnętrza ciemna z ciemną podsufitką - ● ●

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

Światła przednie Full LED Pure Vision ● - -

Światła do jazdy dziennej LED ● ● ●

Światła tylne Full LED ● - -

Światła tylne Full LED Pure Vision w kształcie litery C z pojedynczym światłem cofania P ● ●

Światła tylne Full LED Pure Vision w kształcie litery C, dwa światła cofania - P P

Światła przednie Full LED Pure Vision w kształcie litery C - ● ●

Światła przednie Full LED Pure Vision w kształcie litery C z "efektem oczu" - P P

Światła przeciwmgłowe 600 P P

Czujnik zmierzchu (ALS) ● - -

Czujnik deszczu P ● ●

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, z czujnikiem temperatury zewnętrznej, podgrzewane, 

kierunkowskazy LED
● - -

Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, z czujnikiem temperatury zewnętrznej, 

podgrzewane, kierunkowskazy LED
P ● ●

Wycieraczki przednie o zmiennej częstotliwości pracy ● ● ●

Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania ● ● ●

PROWADZENIE POJAZDU I URZĄDZENIA KONTROLNE

Centralny zamek zdalnie sterowany kluczykiem (kluczyk Renault, składany) ● - -

Karta Renault Hands Free                                                                                      P ● ●

Elektryczne, zmienne wspomaganie układu kierowniczego                                         ● ● ●

Kierownica z regulacją wysokości i głębokości                                                               ● ● ●

System wspomagania parkowania tyłem (4 czujniki)                                                     1100 ● -

System wspomagania parkowania przód/tył - P ●

Kamera cofania                                                                              - - ●

Kamera 360° - P P

System Easy Park Assist (z systemem wspomagania parkowania tył/przód + kamera cofania)                                                   - - P

Komputer pokładowy (ograniczone wskazania dla wersji LPG)                                                                                        ● ● ●

Zespół wskaźników i zegarów z kolorowym wyświetlaczem 4,2'' ● - -

Zespół wskaźników i zegarów z cyfrowym 7" ekranem TFT - RENAULT ●

Zespół wskaźników i zegarów z cyfrowym 7" ekranem TFT dla wersji E-TECH Hybryda ● (E-TECH) - -

Wskaźnik zmiany biegów                                                                                               ● ● ●

Autostradowy tryb pracy kierunkowskazów                                                                   ● ● ●

Funkcja ECO                                                           ● ● ●

System kontroli ciśnienia w oponach                                                      ● ● ●

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony (niedostępny dla wersji z kołem zapasowym)                  ● ● ●

Koło zapasowe dojazdowe (niedostępne dla wersji LPG, wyklucza zestaw do naprawy 

uszkodzonej opony)
700 700 700

KOMFORT
Klimatyzacja manualna                                                                                            ● - -

Klimatyzacja automatyczna                                                                                                P ● ●

Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy  ● ● ●

Szyby tylne regulowane elektrycznie                                                                                  - ● ●

Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem bez oświetlenia                 ● - -

Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem i oświetleniem         P ● ●

Lusterko wewnętrzne o 2 położeniach (dzień/noc)                            ● ● ●

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne - P P

RENAULT CLIO



ZEN INTENS R.S. LINE
KOMFORT

Oświetlenie wewnętrzne sufitowe LED 1 punkt z przodu                               ● - -

Oświetlenie wewnętrzne sufitowe LED 2 punkty z przodu                                    P - -

Oświetlenie wewnętrzne sufitowe LED z przodu i z tyłu - ● ●

Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                               ● - -

Fotel kierowcy i pasażera z przodu z regulacją wysokości                                   - ● ●

Przednie fotele podgrzewane                                                                               1000 P 1000/P

Przedni podłokietnik ze schowkiem                                                                                P P P

Zagłówki przednie z regulacją                                                                 ● ● ●

Tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3 (oparcie) z 3 zagłówkami z regulacją ● ● ●

MULTIMEDIA

Instalacja do montażu radioodtwarzacza                                            ● ● ●

System EASY LINK z ekranem dotykowym 7", Bluetooth®, 2xUSB, 1xJack, funkcja 

kompatybilności smartfona (Apple CarPlay™ i Android Auto™)
● ● -

System EASY LINK z ekranem dotykowym 7", z nawigacją,  Bluetooth®, 2xUSB, 1xJack, funkcja 

kompatybilności smartfona (Apple CarPlay™ i Android Auto™), dostęp do usług online  
P P ●

System EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3", z nawigacją, Bluetooth®, 2xUSB, 1xJack, funkcja 

kompatybilności smartfona (Apple CarPlay™ i Android Auto™), dostęp do usług online               
- - 2500

System multimedialny EASY LINK z ekranem 9,3" z nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 

Bluetooth®, 6 głośnikami, 2xUSB+1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z Apple CarPlay™ 

i Android Auto™ (Premium) kompatybilny z cyfrowym wyświetlaczem zegarów 10,25" 

(niedostępny dla wersji E-TECH Hybryda)

- P P

Funkcja nawigacji z mapą Europy P ● ●

Cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25" (niedostępny dla wersji E-TECH Hybryda) - - P

System MULTI-SENSE - ● ●

PAKIET STYLE ZEN 21: szyby tylne boczne i tylna przyciemniane + chromowana końcówka 

wydechu + lusterka zewnętrzne w kolorze lśniącej czerni + chromowane listwy boczne drzwi
900 - -

PAKIET STYLE ZEN Hybryda 21: szyby tylne boczne i tylna przyciemniane + lusterka zewnętrzne 

w kolorze lśniącej czerni + chromowane listwy boczne drzwi
600 - -

PAKIET STYLE INTENS 21: szyby tylne boczne i tylna przyciemniane + chromowana końcówka 

wydechu + lusterka zewnętrzne w kolorze lśniącej czerni + chromowane elementy grilla 

przedniego

- 1200 -

PAKIET STYLE INTENS Hybryda 21: szyby tylne boczne i tylna przyciemniane + lusterka 

zewnętrzne w kolorze lśniącej czerni + chromowane elementy grilla (tylko dla wersji 

hybrydowej)

- 900 -

Elementy ozdobne zewnętrzne w kolorze lśniącej czerni z wstawkami chromowanymi - 600 -

Elementy ozdobne zewnętrzne w kolorze lśniącej czerni z wstawkami pomarańczowymi - 600 -

Elementy ozdobne zewnętrzne w kolorze lśniącej czerni z wstawkami niebieskimi (tylko dla 

wersji E-TECH Hybryda)
- 600 -

Elementy wystroju wnętrza w kolorze jasnoszarym (obicie podłokietników drzwi, konsoli 

środkowej i deski rozdzielczej) 
- 600 -

Elementy ozdobne wnętrza w kolorze pomarańczowym (linia na desce rozdzielczej, 

obramowanie dźwigni zmiany biegów)
- 400 -

Elementy ozdobne wnętrza R.S. Line (linia na desce rozdzielczej, obramowanie dźwigni zmiany 

biegów)
- - ●

Elementy ozdobne wnętrza w kolorze niebieskim (linia na desce rozdzielczej, oraz obramowanie 

dźwigni zmiany biegów) (tylko dla wersji E-TECH Hybryda)
- 400 -

RENAULT CLIO

PERSONALIZACJA



ZEN INTENS R.S. LINE
PAKIETY WYPOSAŻENIA

PAKIET KLIMAT & KOMFORT 21: lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane 

elektrycznie + system automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania + podłokietnik ze 

schowkiem + czujnik deszczu + klimatyzacja automatyczna + karta Renault Hands Free + osłona 

przeciwsłoneczna z lusterkiem i oświetleniem + światła przednie i tylne w kształcie litery C + 

oświetlenie wewnętrzne sufitowe LED

4000 - -

PAKIET CITY: system wspomagania parkowania przód/tył + kamera cofania  - 1800 -

PAKIET CITY PLUS 21: system wspomagania parkowania przód/tył + kamera 360° + światła 

przednie i tylne Full LED w ksztalcie litery C z podwójnym światłem cofania
- 2400 -

PAKIET CITY PLUS RSL & IP: system EASY PARK ASSIST + kamera 360 + światła przednie i tylne 

Full LED w ksztalcie litery C z podwójnym światłem cofania
- - 2500

PAKIET MULTIMEDIA 7" 21C: system multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7" z 

nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, Bluetooth®, 6 głośnikami, 2xUSB+1xJack, funkcją 

kompatybilności smartfona z Apple CarPlay™ i Android Auto™ + mapa Europy w wersji 

podstawowej + system ostrzegania o nadmiernej prędkości

2100 2100 -

PAKIET MULTIMEDIA 9,3" 21C: system multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3" z 

nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, Bluetooth®, 6 głośnikami, 2xUSB+1xjack, funkcją 

kompatybilności smartfona z Apple CarPlay™ i Android Auto™  + system ostrzegania przed 

nadmierną prędkością + mapa Europy standardowa

- 3700 -

PAKIET EASY DRIVING 21: EASY PILOT - asystent jazdy w korku i na autostradzie + aktywny 

regulator prędkości + system kontroli martwego pola (tylko dla wersji hybrydowej)
- 3200 3200

PAKIET BEZPIECZEŃSTWO 21: system kontroli martwego pola + aktywny regulator prędkości 

(dostępne tylko dla samochodow z maualną skrzynią biegów)
2200 2200 2200

PAKIET KOMFORT 21: podłokietnik ze schowkiem + automatyczny hamulec postojowy z funkcją 

Auto-Hold + lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- 1500 1500

PAKIET WIDOCZNOŚĆ 21: system automatycznej zmiany świateł z drogowych na mijania + 

światła przeciwmgłowe + światła Full LED w kształcie litery C z efektem oczu
- 1200 1200

PAKIET ZIMOWY PLUS: podgrzewane fotele przednie + podgrzewana kierownica + kierownica 

skórzana
- 1500 -

● = seryjne      ○ = w opcji      P = element pakietu      - = niedostępne

RENAULT CLIO

(1) dla wersji E-Tech hybryda *elementy wyposażenia aktualnie dostępne tylko dla pojazdów na składach dealerskich. 

Niektóre opcje nie są dostępne dla wszystkich wersji silnikowych, a także wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub wykluczają się wzajemnie. Szczegóły 

u Autoryzowanych Partnerów Renault.
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SILNIKI SCe 65 TCe 90

Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna LPG

Norma emisji spalin

Typ skrzyni biegów manualna 5b. manualna 6b.

Rodzaj wtrysku wielopunktowy wielopunktowy

Pojemność skokowa (cm3) 999 999

Liczba cylindrów / zaworów 3/12 3/12

Moc maksymalna (układ hybrydowy) w kW EWG (KM) 49 (65) przy 6250 67 (90) przy 4500 67 (90) przy 4800 74 (100) przy 4600

Maksymalny moment obrotowy w Nm EWG przy (obr./min) 95 przy 3600 160 przy 2000 160 przy 2100 170 przy 2000

Stop & Start 

UKŁAD KIEROWNICZY

Układ kierowniczy

Średnica min. 0 zawracania (m)

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 160 180 180 188

Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h (s) 17,1 12,2 12,5 11,8

Emisja CO2 (g/km) 116 - 136 116-131 121-136 107-121

Cykl mieszany (l/100 km) 5,1 - 6,0 5,2 - 5,8 5,4-6,0 6,9-7,8

Pojemność zbiornika paliwa (l) 42 42 39 32

KOŁA I OPONY

Wymiary opon

ZAWIESZENIE

Przednie

Tylne

UKŁAD HAMULCOWY

Przód: tarcze wentylowane (TW) 258x22 mm

Tył: T8''

MASY (kg)

Masa własna min (kg) 1028 1028

Dopuszczalna masa całkowita 1575 1609

Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA1

Pojemność bagażnika w dm3 (wg normy VDA)
1 z zestawem do naprawy uszkodzenia opony

RENAULT CLIO

TCe 100 LPG

Wartości zużycia paliwa dla modelu Renault Clio, w zależności od wariantu i wersji wynoszą w cyklu mieszanym od 4,3 do 7,8 l/100 km, a emisja CO2 od 96 do 145 g/km (dane na podstawie świadectw 

homologacji typu). Zużycie i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Podane wartości mogą się różnić od rzeczywistych, na które wpływają m. in. styl i warunki jazdy, dodatkowe 

wyposażenie samochodu zainstalowane po rejestracji pojazdu,  jego stan techniczny. Sprawdź szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault lub na stronie wltp.renault.pl. Informacje dotyczące odzysku 

i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.renault.pl

391

900

McPherson 

Oś półsztywna ze sprężyną i amortyzatorem

114-1161

Koła 16", 17" : 258x22 mm

Koła 15”: 280x24 mm

Koła 16", 17": Bęben wentylowany 8"

Koła 15 ": Bęben wentylowany 9"

FPA: Dysk lity 260x8 mm

manualna 6b.

999

3/12

Euro6 

1601-1641

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 WLTP (VLow / VHigh)

185/65 R15 (15”) - 195/55 R16 (16”) - 205/45 R17 (17”)          

zmienne elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (w standardzie)

10,4

wielopunktowy

tak



SILNIKI TCe 90 X-Tronic TCe 140 

Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna hybryda HEV

Norma emisji spalin

Typ skrzyni biegów 
automatyczna 

bezstopniowa
manualna 6b.

Rodzaj wtrysku

Pojemność skokowa (cm3) 999 1332 1598 -

Liczba cylindrów / zaworów 3/12 4/16 4/16 -

Moc maksymalna (układ hybrydowy) w kW EWG (KM) 67 (90) przy 4500 103 (140) przy 4500 

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy (obr./min) - - 67 (90) przy 5600
 E-Motor = 36 kW

HSG = 15 kW

Maksymalny moment obrotowy w Nm EWG przy 

(obr./min)
142 przy 2000 260 przy 1750 - 3500 144 przy 3200

E-Motor = 205Nm

HSG = 50Nm

Stop & Start 

UKŁAD KIEROWNICZY

Układ kierowniczy

Średnica min. 0 zawracania (m)

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 175 205

Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h (s) 12,4 9,4

Emisja CO2 (g/km) 128 - 145 121-122

Cykl mieszany (l/100 km) 5,7 - 6,4 5,4

Pojemność zbiornika paliwa (l) 42 42

Wymiary opon

ZAWIESZENIE

Przednie

Tylne

UKŁAD HAMULCOWY

Przód: tarcze wentylowane (TW)

Tył Bęben wentylowany 9"

MASY (kg)

Masa własna min (kg) 1109-1155 bd

Dopuszczalna masa całkowita 1585-1617 bd

Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA1

Pojemność bagażnika w l
1 z zestawem do naprawy uszkodzenia opony

RENAULT CLIO

E-TECH 140 hybryda

zmienne elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (w standardzie)

Wartości zużycia paliwa dla modelu Renault Clio, w zależności od wariantu i wersji wynoszą w cyklu mieszanym od 4,3 do 7,8 l/100 km, a emisja CO2 od 96 do 145 g/km (dane na podstawie świadectw 

homologacji typu). Zużycie i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Podane wartości mogą się różnić od rzeczywistych, na które wpływają m. in. styl i warunki jazdy, dodatkowe 

wyposażenie samochodu zainstalowane po rejestracji pojazdu,  jego stan techniczny. Sprawdź szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault lub na stronie wltp.renault.pl. Informacje dotyczące odzysku 

i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.renault.pl

900

1238

RENAULT 

391 300

SSFPA: Bęben wentylowany 9"

FPA: Dysk lity 260x8

39

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 WLTP (VLow / VHigh)

KOŁA I OPONY

180

9.9

96-114

4,3-5,1

185/65 R15 (15”) - 195/55 R16 (16”) - 205/45 R17 (17”)                

McPherson 

Oś półsztywna ze sprężyną i amortyzatorem

280x24mm

Euro6 

automatyczna Multi-mode

wielopunktowy 

103 (140)

tak

10,4



Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny 

obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. 

(1)  Rabat 4 000 zł dotyczy Renault CLIO E-Tech hybryda z rocznika 2021 z silnikiem w normie D-FULL. Stan oferty na 02.06.2021. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Rabat łączy się tylko ze 

standardową ofertą finansową. Szczegóły w salonach Renault.

(2) RRSO dla Kredytu Renault Easy Box wynosi 5,08% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 64 400,00 zł, okres 25 miesięcy, wpłata własna 13 250,00 zł, oprocentowanie stałe 

nominalne w skali roku 1,79%,  finansowane: prowizja bankowa: 1 534,50 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 580,54 zł. Miesięczna rata kredytowa 549,45 zł. Ostatnia rata 42 826,00 zł. Całkowita kwota 

kredytu: 51 150,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 56 012,71 zł. Stan na dzień 04.10.2021 r.

(3) Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW, Assistance) w cenie 3,9% wartości samochodu dla ofert w Programie Renault - ERGO Hestia. Ubezpieczenie skierowane jest do Klientów Indywidualnych 

oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

(4) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,00% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 97 780,00 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 48 890 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali 

roku 0%, finansowana prowizja bankowa: 2 444,50 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 51 334,50 zł. Całkowita kwota kredytu: 48 890,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 51 334,50 zł. Stan na 

dzień 04.10.2021 r. 

(5) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,24% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 93 001,00 zł okres 48 miesięcy, wpłata własna 37 200,40 zł, stałe oprocentowanie nominalne w 

skali roku 3,99%, finansowane: prowizja bankowa: 2 232,02 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 3 342,68 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 1 385,52 zł. Całkowita kwota kredytu : 55 800,60 zł. Całkowita 

kwota do zapłaty: 66 505,04 zł. Stan na dzień 04.10.2021 r.

(6) RRSO dla Kredytu Flexi wynosi 2,99% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 79 654 zł, okres 24 miesiące, wpłata własna 38 233,92 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 

0,00%, finansowana prowizja bankowa: 1 863,90 zł. Wysokość raty 21 641,99 zł. Całkowita kwota kredytu: 41 420,08 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 43 283,98 zł. Rata płatna jednorazowo w 12. miesiącu 

obowiązywania umowy kredytowej 21 641,99 zł, oraz 24. miesiącu obowiązywania umowy 21 641,99 zł. Stan na dzień 20.04.2021 r. 

(7) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, 

dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej.

(8) Leasing 103% na 3 lata to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorców. Całkowita suma opłat wynosi 103% przy następujących parametrach: opłata wstępna 10%, wartość wykupu 10%, 

okres umowy 36 miesięcy. Szczegółowe warunki Leasingu 103% na 3 lata oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych Partnerów 

Renault. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej.

(9) Miesięczne raty netto dla modelu Renault Nowe Clio w ofercie Renault Business Plan dla przedsiębiorców na 36 miesięcy z całkowitym limitem przebiegu 60000 km i opłatą wstępną 10%. Szczegółowe 

warunki Renault Business Plan oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Stan oferty na dzień 04.10.2021. Szczegóły w salonach Renault.

Kredyty oferowane są przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy 

z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień  publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający  zastrzega możliwość zmiany ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w 

tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zgodnie  z 

postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych  Partnerów Renault.

RENAULT CLIO


