RENAULT CLIO
VAN

RENAULT CLIO VAN

En revolution
i kvalitet
og teknologi

Du imponeres af den nye CLIO Van med forførende former og raffineret LED
lyssignatur i C-form. Indenfor fornemmer du straks det optimerede kvalitetsniveau
i både materialevalg og finish. Den højteknologiske kabine disker også op
med 7” førerdisplay, 9,3” EasyLink multimedieskærm og et utal af elektroniske
hjælpesystemer, der gør livet nemmere og mere sikkert. Vælger du CLIO som
E-TECH Hybrid, booster du både din økonomi og din køreglæde: Du kører op til 80%*
af tiden i byen på ren el og generelt sparer du op til 40%* benzin sammenlignet
med en almindelig benzinbil. Og med 140 hk samt en avancerede multi-mode
automatgearkasse, får du en helt igennem fantastisk elektrisk oplevelse. Den helt
nye Clio kører op til 22,7 km pr. liter
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Renault GARANTI

Fra indregistreringsdato er Clio Van
dækket af 2 års fabriksgaranti.

Læssehøjde
Højde i varerumsåbning
Bredde i varerumsåbning
Bredde sidedør
Højde sidedør

CLIO Van har desuden:
• 2 års Renault Assistance
• 3 års lakgaranti
• 12 års rustgaranti
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Bredde ml. sidedøre
Bredde ml. hjulkasser
Varerumslængde
Indvendig højde ml. sidedøre
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*I henhold til Worldwide Harmonized Ligh vehicles
Test Procedure (WLTP) kørsel (blandet kørsel)

CLIO VAN - FARVER

HVID “GLACIER” (ML)

Renault SECURITY+

GRÅ “PLATINE” (MEL)

GRÅ “TITANIUM” (MEL)

RØD “FLAMME” (MEL)

BLÅ “CELADON” (MEL)

BLÅ “IRON” (MEL)

ORANGE “VALENCIA” (MEL)

SORT “ÈTOILE” (MEL)

ML: Mat lak (standard)
MEL: Metallak (ekstraudstyr)

CLIO VAN
VÆGTE (KG)
E-TECH
140

TCe 90

TCe 90
X-Tronic

Køreklar vægt

1238

1082

1155

Totalvægt

1758

1609

1614

Vogntogsvægt

2658

2509

2514

Maks. lasteevne*

520

527

459

Maks. anhængervægt m/bremser**

900

900

900

Maks. anhængervægt u/bremser

655

575

595

*Beregnet ud fra minimum egenvægt. ** Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den
faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt.

Renault er blandt verdens førende
bilfabrikker indenfor passiv og aktiv
sikkerhed. Således implementerer
Renault kontinuerligt nye avancerede
sikkerhedssystemer, der gør din hverdag
mere sikker. Seneste eksempler er
skiltegenkendelse, vognbaneassistent,
aut. nær- og fjernlys samt automatisk
nødbremsesystem. Se mere på renault.dk

Renault CARE

Med Renault Care får du endnu mere
tryghed gennem en omfattende
serviceaftale med store fordele:
• Fullservice i henhold til producentens
anbefalede serviceintervaller uden
omkostninger. Du betaler ikke ekstra
for udskiftning af olie, oliefilter, pærer,
vinduesviskere og andre normale
udskiftningsdele.
• Så snart du opdager en fejl eller har brug
for at udskifte nogle dele, lægger du bare
vejen forbi dit Renault-værksted og får
det ordnet. Gælder på alle værksteder i
Danmark, som er Renault Care-partnere.

Renault ASSISTANCE

Renault Assistance er en serviceydelse,
der er inkluderet i garantien - i 2 år på
Clio. Renault Assistance er til rådighed
døgnet rundt, året rundt.
Ring blot 80 88 93 53 (gratis) eller uden
for Danmark +46 8-4111132 og du vil blive
betjent af Renault Assistance. De fleste
reparationer vil blive udført på stedet. Hvis
din bil ikke kan repareres samme dag,
eller hvis reparationen overstiger 3 timer,
vil Renault tilbyde en løsning alt efter
omstændighederne (f.eks. erstatningsbil,
vidererejse, overnatning).

