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en konsekvent
forførende stil

Med sine flydende konturer, sin dynamiske profil og sine
skulpturelle sider er der slet ingen tvivl om, at Clio har stil. Den
kombinerer det moderne med robusthed: modellens C-formede lys,
fuld-LED-lygter, kromfinish, dørhåndtag i forlængelse af ruderne,
en ny metallak, Orange Valencia.

04-05_Magazine_B_Clio_5_BJA_Ph1_EN_V3.indd 4-5

28/04/2022 18:44

1. skålformede forsæder

ny kabineoplevelse

1
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Indvendigt byder Clio på materialer og finish af høj kvalitet.
Takket være dens nye hightech, førerorienterede cockpit og
skålformede sæder, kan du nyde en køreoplevelse helt uden
sidestykke. Multi-sense-systemet byder på tre køreindstillinger
og otte lysindstillinger i kabinen, der kan indstilles individuelt.
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sportslighed vakt
til live
I R.S. Line-versionen skiller Clio sig ud fra konkurrenterne med sit
karakteristiske sportslige look. Det udvendige design sætter scenen:
sportskofanger for med F1-dekorliste og nederste del af kølergrilllen
i bikubedesign, 17” diamond cut-aluminiumsfælge i designet
Magny-Cours, panel med diffusor bagpå og ovale afgangsrør i
krom. Inde i kabinen bekræfter cockpittet dens sportslige karakter
med en atmosfære præget af kulfiberlook, som er forstærket
med røde syninger: sportssæder med forstærkede sidestøtter,
sportslæderrat i perforeret læder* med dobbelte diamantsyninger,
aluminiumspedalenhed, instrumentpanel og sikkerhedsseler med en
rød linje.

* Kontakt venligst din salgsrådgiver for at få flere oplysninger om de anvendte lædermaterialer.
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1. energistrømme
2. digital instrumentenhed med
køreinformationer

udpræget hybrid
I 2022 har den nye fuld-hybrid E-Tech-drivlinje optimeret
kraftudfoldelsen, samtidig med at den er mere effektiv, hvad angår
brændstofforbrug og Co2 -emissioner. Disse innovationer udgør en
fordel for dig i forhold til brug af bilen, men også i forhold til miljøet.
Takket være sin nye fuld-hybridmotor byder Clio E-Tech hybrid på
uforlignelig køreglæde. Den kombinerer accelerationsevnen, responsen
og brændstofbesparelserne fra E-Tech hybrid-teknologien
(benzin + el) med alsidigheden og komforten fra Clio. Ved bykørsel
er den elektrisk forhjulstrukket i op til 80 % af tiden, hvilket
betyder brændstofbesparelser og en støjsvag køreoplevelse. Ved
landevejskørsel byder den takket være sin ydelse på 145 hk på
knivskarp acceleration og øjeblikkelig respons uden rækkevidde- eller
opladningsmæssige begrænsninger af nogen art..
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1. 3D-navigationsinterface med
Google-adressesøgning
2. interface med flere skærme:
navigation, musik, telefon
3. hovedmenu, der fører videre til
navigation, radio, musik, telefon,
apps, osv

1

et intuitivt interface

3

I cockpittet finder du en vertikal 9,3” touchscreen i høj opløsning på
midterkonsollen. Denne kørecomputer giver adgang til opkoblede
navigationstjenester (med europæiske kort) og giver dig mulighed for at
betjene alle funktionerne i din Clio inklusive førerassistentsystemerne og
multi-sense-teknologi. Sammen med den 10,2” digitale instrumentenhed
kan du nyde et stort displayområde.
2
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Google er et registreret varemærke, der tilhører Google LLC.
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1. My Renault-app
2. induktionsopladetr
3. smartphonespejling kompatibel med
Android Auto™ og Apple CarPlay™

2

hold kontakten
Med My Renault-smartphone-appen kan du ved hjælp af
geolokalisering finde tilbage til din bil igen. Når du er steget ind
i bilen, får du med EASY LINK-systemet, der er kompatibelt med
Android Auto™ eller Apple CarPlay™, lynhurtigt adgang til alt
dit multimedieindhold. 4G-forbindelsen giver adgang til systemog kortopdateringer samt adressesøgning med Google. Sidst,
men ikke mindst, kan du nemt oplade din smartphone med
induktionsopladeren*.

1
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Android Auto™ er et registreret varemærke tilhørende Google Inc.
Apple CarPlay™ er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
Google er et registreret varemærke, der tilhører Google LLC.
* Ekstraudstyr afhængigt af versionen

3
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15 førerassistentsystemer

hastighedsbegrænser og fartpilot

vejskiltegenkendelse med hastighedsadvarsel

Med betjeningselementerne på rattet kan du regulere
din bils hastighed, mens du kører, og du kan indstille en
maksimal hastighed, så du er sikker på at overholde de
hastighedsgrænser, der er gældende på motorveje, og dermed
undgå overtrædelser.

Dette system informerer dig om hastighedsgrænserne
via instrumentenheden og advarer dig, hvis du overskrider
hastighedsgrænserne, takket være et kamera placeret øverst
på forruden.

aktiv nødopbremsning med registrering af cyklister

aktiv nødopbremsning med registrering af
fodgængere

aktiv nødopbremsning med registrering af
fodgængere

Dette system registrerer fodgængere på siden eller foran bilen
og bremser bilen i risikotilfælde. Det har aldrig været mere
sikkert at køre rundt i byen, både om dagen og om natten.

automatisk skift mellem nær- og fjernlys
Dette system anvender et kamera, som er placeret øverst på
forruden. Kameraet analyserer lysflows baseret på lys- og
trafikforholdene.

Dette system registrerer cyklister på siden eller foran bilen og
bremser bilen i risikotilfælde. Det har aldrig været mere sikkert
at køre rundt i byen, både om dagen og om natten.
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Renault CLIO er udstyret med 15 innovative
førerassistentsystemer. Det hele er gennemprøvet og
effektivt, så du får en sikker og tryg køreoplevelse.

advarsel om trafik fra siderne «rear cross trafic
alert»
Udkørslen fra en parkeringsbås klares på en mere komfortabel
måde. Takket være de sensorer, som din bil er udstyret med,
registreres et køretøj, som nærmer sig, men som du muligvis
ikke har lagt mærke til..

advarsel om sikkerhedsafstand

håndfri parkering

vognbaneassistent - lane departure warning

Dette system registrerer køretøjer på siden eller foran bilen og
bremser bilen i risikotilfælde. Det har aldrig været mere sikkert
at køre rundt i byen, både om dagen og om natten.

En radar på bilens front beregner den sikre afstand mellem dig
og det forankørende køretøj. Hvis systemet registrerer, at der
er risiko for en kollision, kommer det med en akustisk og optisk
advarsel.

Dette system gør det nemmere at parkere. Din bil tager sig
både af at finde en parkeringsbås og af styringen. Du skal blot
styre hastigheden.

Dette system analyserer på baggrund af ratbevægelserne
førerens adfærd og opfordrer med en visuel og hørbar
advarsel i instrumentenheden føreren til at holde en pause.

advarsel om biler i den blinde vinkel

360°-kamera

adaptiv fartpilot

motorvej og trafikassistent

aktivt vognbaneassistent - lane keeping assist

Systemet er aktiveret ved hastigheder over 15 km/h, og det
advarer dig ved hjælp af advarselslamper om biler i nærheden,
som du ikke kan se i din synsvinkel.

Ved hjælp af fire kameraer i bilen optages der billeder, som
anvendes til at genskabe en 360°-visning af området rundt om
bilen, der gør det nemmere for dig at foretage manøvrer med
din bil.

Dette system hjælper dig med at opretholde en sikker afstand
mellem dig og det forankørende køretøj under kørslen.
Det aktiverer bremserne, når afstanden bliver for kort, og
speederen, når der igen er fri bane.

Du kan justere bilens køreegenskaber i forhold til trafikken omkring
bilen. Systemet, som er aktivt mellem 0 og 170 km/h, regulerer
hastigheden, opretholder en sikker afstand til det forankørende
køretøj og hjælper dig med at holde bilen i vognbanen. Hvis
trafikken begynder at gå langsommere, standser bilen og sætter
automatisk i gang igen, hvilket øger komforten og giver ro i sjælen.

Systemet er aktivt ved en hastighed på mellem 70 og 160 km/h
og korrigerer styrevinklen, så bilen føres tilbage i vognbanen,
hvis du kommer til at krydse en fuldt optrukket eller stiplet linje
uden at tænde blinklyset.
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farvepalette

hvid Glacier (AL)

grå Platine (ML)

orange Valencia (ML)

blå Iron (ML)

AL: Alm. Lak
ML: Metallak.
billederne er ikke kontraktmæssigt bindende.

sort Étoilé (ML)
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grå Titanium (ML)

rød Flamme(ML)
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sædeindtræk

fælge

Equilibre, stofindtræk i sort og
antracit

Techno, stofindtræk i sort med
sildebensmønster og indgraverede
sidehynder

15” med tofarvede Kala-hjulkapsler –
Equilibre

16” sorte diamond cutaluminiumsfælge i designet Philia –
Techno (fås også til Equilibre)

R.S. Line, plastikbeklædt stof og sort
stof med røde striber

R.S. Line, læder*, sort med røde
syninger

17” aluminiumsfælge i designet Viva
Stella – Techno

17” Magny Cours-aluminiumsfælge –
R.S. Line

* Alle sæder, der omtales som lædersæder i dette dokument, består af ægte læder og beklædt tekstil.
Kontakt venligst din salgsrådgiver for at få flere oplysninger om de anvendte materialer.
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tilbehør

1. Coach cykelholder
Tag dine cykler med på
weekend med det kompakte
og klapbare anhængertræk,
der er nemt at anvende, og den
sammenklappelige cykelholder.

2. Klapbart anhængertræk-pakke –
semielektrisk, 13-polet
Renaults semielektriske
anhængertræksystem gør det
nemt at bruge anhængertræk. Du
kan lynhurtigt klappe det ud ved
hjælp af en kontakt, der er placeret
i bagagerummet. Når det er klappet
ind, bliver det usynligt og påvirker
dermed ikke bilens design.

1
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3. Modulopbygget
bagagerumsbeskyttelse
Dette skridsikre og vandtætte
system er et helt afgørende
element i forhold til at beskytte
bilens bagagerum, og når du skal
transportere store eller snavsede
genstande.

4. Velkomstlys under bilens bund
Nu er det slut med ikke at kunne
finde vej på en dårligt oplyst
parkeringsplads! Når du nærmer
dig bilen eller blot trykker på
fjernbetjeningen, lyser Clio op
på afstand.

2

3

4

5

5. Armlæn
Det øger din kørekomfort og byder
på ekstra opbevaringsplads.
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mål & volumener

Renault Care-service

991

Vi står altid til rådighed for at gøre tilværelsen
nemmere og spare tid for dig i forbindelse med
vedligeholdelsen af din Renault: onlinetilbud og
-aftaler, pakkeløsninger, serviceaftaler, forsikring og
vejhjælp, individuelt tilpasset MY Renault-program...
Udnyt vores enkle og hurtige løsninger, der er
skræddersyet til dine behov.

1.979

942

1.440
165

830

2.583

Dine første skridt
Alle nødvendige informationer kan du finde her:
- På vores hjemmesider: tilbud om produkter/service/
finansiering, prøvekørselsaftaler, etc.
- Hos vores forhandlere: møder med vores sælgere
og tekniske medarbejdere.

637

4.050

1.798*

Renault Care-service, så er du 100 % dækket ind.
Vær sikret mod det uventede med vores udvidede
garantier, Renault vejhjælp og forsikringer, som du
altid har adgang til.

1.372

My Renault – din partner i dagligdagen
Nyd godt af fordelene ved en personlig
internetbrugerkonto, hvor du især kan finde
gode råd, tilbud, eksklusive goder, påmindelser
om vedligeholdelsesprogrammet, kommende
aftaler, etc.

1.370

Renault Care-service – vedligeholdelse uden
bekymringer
Vores Renault Care-service-serviceaftaler
med fastprispakker giver dig fordelene ved en
omfattende all-inclusive-pakke.

1.464
1.988

Tilbehør – din skræddersyede Renault
Vores udbud af tilbehør omfatter alt, hvad du skal
bruge for at gøre din bil endnu mere attraktiv,
praktisk, komfortabel og individuel.
Bagagerumsvolumen – VDA-standard (l)
Bagagerumsvolumen
Bagagerumsvolumen (med bagsædet foldet ned)

Benzin

Diesel

E-Tech

391

366
1.069

301

mål i (mm). * Sidespejle klappet ind
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ikonet Clio

30 år med succes
Med et rekordhøjt antal solgte eksemplarer på 15 millioner inden for en årerække
på 30 år har Clio alle forudsætningerne på plads til at blive en gigantisk succes. Da
den blev introduceret i juni 1990, stod den nye Renault bybil over for den kolossalt
store opgave at skulle erstatte SuperCinq, efterfølgeren til den legendariske
Renault 5. Clio – hvis navn kommer fra den græske muse Kleio (“berømt”) – var den
første bil til ikke at videreføre den numeriske navngivningskonvention. Til alt held
viste det sig hurtigt, at den nye sedan havde fundet sin plads på den rette hylde, da
den i 1991 – et år senere - blev kåret som ”Car of the Year”.
Clio var en større videreudvikling i forhold til forgængermodellen, og den bød på
features, som var nye for en bil i dens kategori, herunder ABS, klimaregulering,
elektronisk servostyring, automatisk gearkasse, elopvarmede sidespejle og
alarm – alt sammen inden for en perfekt afbalanceret karrosseriramme. Med
nogenlunde samme længde som forgængerens (3.70 m vs. 3.65 m) var den den
første bil i segmentet, der kunne fås med otte airbags, og som opnåede fem
stjerner i kollisionstests. Den blev til at starte med markedsført i en 5-dørs-version.

38_Carlab_B_Clio_5_BJA_Ph1_EN_V2.indd 38-39

Den kunne hurtigt fås i en 3-dørs version, inden den kunne fås i en lang række
limited editions (Chipie, NRJ, Aïda, Fidji, BeBop, osv.).
Clio kunne også fås i en topversion (Baccara) og en sportslig version med 16S
og især den imponerende Clio Williams, som blev lanceret for at fejre Williams
F1-teamets succes med motorer leveret af Renault. Den 2,0-liters motor med
147 hk, den var udstyret med, gav mulighed for at nå en tophastighed på
215 km/t, hvilket var endnu en ny rekord, da ingen anden “lille” bil nogensinde
tidligere havde været udstyret med så kraftfuld en motor!

→ Årets Bil i Europa i 1991
→ Da den blev markedsført fra
1991 til 1997 var Clio I den mest
solgte bil i Frankrig.

I årenes løb kom der to opgraderinger af Clio – i 1994 (Clio I fase 2) og i 1996
(Clio I fase 3). Clio generation II blev lanceret i 1998 efterfulgt af Clio III i 2005,
Clio IV i 2012 og slutteligt Clio V i 2019. Modellerne udvikler sig og vokser, men
ånden er stadig den samme – til stor glæde for alle fansene... Som et slogan
formulerer det, så fortsætter den med at «give livet kamp til stregen»!
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Bestil din Renault Clio på www.renault.dk
Vi har taget alle forholdsregler for at sikre, at denne udgivelse er præcis og opdateret på datoen for trykning. Denne udgivelse er udarbejdet med førproduktionsmodeller og prototyper. I henhold til koncernens politik vedr.
kontinuerlig produktforbedring forbeholder Renault sig retten til enhver tid at ændre de beskrevne specifikationer, biler og tilbehør. Sådanne ændringer kommunikeres til Renault forhandlerne så hurtigt som muligt. Alt efter
det pågældende land kan visse versioner afvige, og noget udstyr er måske ikke tilgængeligt (som standardudstyr, som ekstraudstyr eller som tilbehør). Kontakt din nærmeste forhandler for at få de nyeste informationer.
Af tryktekniske årsager kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de virkelige farver på lak og indtræk. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering af hele eller dele af denne publikation ikke tilladt i nogen form uden
forudgående skriftlig tilladelse fra Renault.
Publicity – billeder :
– April 2022.
Renault s.a.s., Fransk, forenklet aktieselskab med en aktiekapital på € 533.941.113/13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - Nanterre Trade & Companies, registreringsnummer B 780 129 987/tlf.: 0806 00 20 20.
RENAULT DANMARK - en filial af RN NORDIC AB. Industriparken 21 A, 1.sal, 2750 Ballerup, Danmark
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renault.com

