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Zmysłowe linie, dynamiczny profil, wyraźnie 
wyprofilowane boki nadwozia i silna osobowość. 
Charakterystyczne reflektory Full LED oraz nowy, 
energetyczny kolor nadwozia Orange Valencia 
przyciągają spojrzenia. Daj się uwieść nowemu 
Renault CLIO.

Nowe Renault CLIO 
– stylowe i uwodzicielskie





We wnętrzu każdy szczegół ma znaczenie. Odkryj 
najwyższy poziom wykończenia wnętrza dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. 
Zaawansowany technologicznie kokpit oraz 
doskonale wyprofilowane fotele przeniosą Cię 
w nowy wymiar przyjemności z jazdy. Zachwyci 
Cię system multimedialny z ekranem dotykowym 
o przekątnej nawet 9,3’’ z wbudowaną nawigacją 
aktualizowaną automatycznie, kompatybilny 
z funkcją Apple Car Play™ i Android Auto™. 
Życie stanie się prostsze dzięki zaawansowanym 
rozwiązaniom Renault EASY DRIVE wspomagającym 
prowadzenie i parkowanie, w szczególności dzięki 
kamerze 360° oraz systemowi Easy Park Assist. 

Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc.
Apple Car Play™ jest znakiem towarowym Apple Inc.

Nowe Renault CLIO 
– rewolucyjne wnętrze



Nowe Renault CLIO 
R.S. Line – wyróżnij się 
sportowym stylem!
Nowe CLIO w wersji R.S. Line wyróżnia się 
sportowym stylem typowym dla modeli Renault 
Sport. Przedni zderzak z aerodynamiczną listwą F1, 
specjalne 17-calowe felgi, dyfuzor, chromowana 
końcówka rury wydechowej czy logo R.S. Line 
umieszczone po bokach i na bagażniku podkreślają 
rasowy wygląd auta. Charakter wnętrza wyróżniają 
sportowe fotele i kierownica pokryta perforowaną 
skórą, czerwone elementy tapicerki, pasów i deski 
rozdzielczej oraz aluminiowe nakładki na pedały. 
Całość uzupełnia podsufitka w kolorze czarnym. 
Wysoka jakość, ergonomia, zaawansowane 
technologie. Pasja widoczna w każdym detalu.





Odkryj nowe Renault CLIO  
na clio.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania 
swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani 
w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub 
w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej 
aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych 
kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia 
Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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