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Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα 
πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που 
περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι 
εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα 
της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα 
του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε 
μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

renault.gr

Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Clio, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr





Απλά ακαταμάχητο



Καθηλωτική γοητεία
Σαγηνευτικές γραμμές, δυναμικό προφίλ, 
σμιλευμένες πλευρές και έντονη παρουσία. 
Με την πρώτη ματιά, το Renault CLIO γοητεύει με 
το δυναμικό και σαγηνευτικό του στυλ. Φινίρισμα 
που συνδυάζει την κομψότητα με τη στιβαρότητα. 
Φωτεινή υπογραφή σε σχήμα "C", φωτιστικά σώματα 
full LED, με λεπτομέρειες χρωμίου, χειρολαβές 
πίσω θυρών που ενσωματώνονται αισθητικά στο 
τελείωμα των τζαμιών και νέα μεταλλική απόχρωση 
Πορτοκαλί Valencia.







Η επιτομή του 
"Smart Cockpit"
Στο εσωτερικό, κάθε λεπτομέρεια μετράει.
Το Renault CLIO φέρνει την επανάσταση 
προσφέροντας φινίρισμα και υλικά κορυφαίας 
ποιότητας. Με το νέο high-tech cockpit, τα 
ανατομικά καθίσματα, τα ειδικά προφίλ οδήγησης 
και τις επιλογές στον εσωτερικό φωτισμό που 
μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις 
του οδηγού μέσω του MULTI-SENSE, θα βιώσετε 
μία εμπειρία οδήγησης που θα διεγείρει όλες σας 
τις αισθήσεις. Καθίστε στο τιμόνι του Renault CLIO 
για να πάρετε μια γεύση από το μέλλον. Οθόνη αφής 9,3” με Navigation

Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7”





Οδηγική απόλαυση 
και άνεση στο 
εσωτερικό
Το Renault CLIO διατίθεται με πολλές επιλογές 
κινητήρων. Με το νέο κινητήρα TCe 90hp που 
συνδυάζεται με μηχανικό και αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων το Renault CLIO επιτυγχάνει κορυφαίες 
επιδόσεις στον τομέα της κατανάλωσης.
Χάρη στο ειδικά εξελιγμένο πλαίσιο και το άμεσο 
και ακριβές σύστημα διεύθυνσης, θα ξεχάσετε τις 
δύσκολες διαδρομές!
Ο οδηγός δεν θα είναι πλέον ο μόνος που θα 
χαμογελάει από ευχαρίστηση μέσα στο αυτοκίνητο. 
Οι αναρτήσεις και η ηχομόνωση έχουν ειδικά 
μελετηθεί ώστε να εξασφαλίζουν το ιδανικό επίπεδο 
άνεσης σε όλους τους επιβάτες.



Renault CLIO R.S. Line:
Σπορ άνεμος για να 
ξεχωρίζετε!
Το Renault CLIO R.S. Line διακρίνεται για τη σπορ 
γραμμή του που ενσαρκώνει το DNA της Renault 
Sport. Το στίγμα δίνει το εξωτερικό design. Σπορ 
εμπρός προφυλακτήρας με τη χαρακτηριστική 
γραμμή των μονοθεσίων της F1 που κοσμεί και 
τα μοντέλα με το σήμα R.S. Κυψελοειδής κάτω 
αεραγωγός, μάσκα με μαύρη γυαλιστερή φάσα, 
ακτινωτές ζάντες 17” Magny-Cours Diamond, πίσω 
διαχύτης και οβάλ χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης.
Η μοναδική αυτή προσωπικότητα γίνεται εμφανής 
και από τα λογότυπα R.S. Line στα εμπρός φτερά 
και στο πορτμπαγκάζ.
Ο σπορ χαρακτήρας του αντικατοπτρίζεται και στο 
εσωτερικό με τις χαρακτηριστικές επενδύσεις από 
μαύρο carbon και τις κόκκινες εμφανείς ραφές. 
Καθίσματα bucket με ενισχυμένη πλευρική στήριξη, 
σπορ τιμόνι με επένδυση τρυπητού δέρματος*, 
αλουμινένια πεντάλ και ταμπλό διακοσμημένο με 
κόκκινο περίγραμμα.
Η μαύρη επένδυση της οροφής και το, στραμμένο 
προς τον οδηγό, high-tech cockpit συμπληρώνουν 
ιδανικά τη σπορ ατμόσφαιρα και την τεχνολογική 
υπεροχή.

* Γνήσιο δέρμα.





Smart Cockpit.
Η τεχνολογία στα χέρια σας





Η απόλυτη ελευθερία 
δικτύωσης!
Το σύστημα EASY LINK είναι η καρδιά του cockpit. Η 
οθόνη των 9,3 ιντσών προσφέρει μοναδικές δυνατότητες 
εξατομίκευσης. Η τέλεια ενσωμάτωση στη φιλοσοφία 
Renault EASY CONNECT ξεκινά πριν ακόμα καθίσει 
κανείς στη θέση του οδηγού. Με την εφαρμογή "MY 
Renault"* του smartphone σας, μπορείτε να εντοπίσετε 
τη θέση του αυτοκινήτου σας και να οδηγηθείτε σε αυτό.
Από τη θέση του οδηγού, το σύστημα EASY LINK, 
συμβατό με λογισμικό Android Auto™* ή Apple 
CarPlay™*, σας εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε όλα 
τα αρχεία πολυμέσων.
Η ενσωματωμένη λειτουργία πλοήγησης σας παρέχει, 
σε πραγματικό χρόνο, μία πληθώρα πληροφοριών 
όπως: κυκλοφοριακές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο 
και σταθμούς ανεφοδιασμού στη διαδρομή σας.
Το ίδιο εύκολη και αποτελεσματική είναι και η 
αναζήτηση μίας διεύθυνσης μέσω Google Maps! Αρκεί 
να πληκτρολογήσετε 2-3 λέξεις κλειδιά ώστε να φτάσετε 
στον προορισμό σας χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε 
την ακριβή διεύθυνση.
Χάρη στη λειτουργία "Auto-Update", θα είστε σίγουροι 
ότι το σύστημά σας και η χαρτογράφηση TomTom®, 
θα είναι πάντα ενημερωμένα.

Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.
Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.
* Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας







CLIO E-TECH Hybrid
Και CLIO και Yβριδικό!
Νιώστε τη μοναδική εμπειρία της οδήγησης ενός 
υβριδικού αυτοκινήτου με το Renault CLIO E-TECH 
Hybrid. Χάρη στην υβριδική τεχνολογία και το 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων η οδηγική απόλαυση 
είναι εγγυημένη. Ταξιδέψτε χωρίς άγχος με το νέο 
σας υβριδικό αυτοκίνητο και όλες τις ανέσεις και 
την ευελιξία ενός CLIO!

Απαράμιλλη οδηγική 
ευχαρίστηση
Απολαύστε τη συνδυαστική ισχύ των 140 ίππων και 
την άμεση απόκριση των υβριδικού κινητήρα σε 
συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, για 
γρήγορες και άμεσες εκκινήσεις και επιταχύνσεις. 
Εξατομικεύστε την εμπειρία της οδήγησής σας 
μέσω των διαφόρων επιλογών του συστήματος 
MULTI-SENSE.
Η μπαταρία του Renault CLIO E-TECH Hybrid είναι 
αυτο-επαναφορτιζόμενη και εκμεταλλεύεται την 
ανάκτηση ενεργείας κατά το φρενάρισμα και την 
επιβράδυνση.
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Renault EASY DRIVE
Οι πρωτοποριακές τεχνολογίες που ενσωματώνονται 
στο Renault CLIO διευκολύνουν κάθε στιγμή την 
οδήγησή σας.

1. Ρυθμιστής/περιοριστής ταχύτητας
Επιλέξτε το ρυθμό και την μέγιστη ταχύτητα του ταξιδιού 
σας. Τα χειριστήρια στο τιμόνι σας δίνουν τη δυνατότητα 
να ρυθμίσετε άμεσα αυτές τις παραμέτρους.

2. Renault Full LED Pure Vision
Το Renault CLIO διαθέτει φωτιστικά σώματα τεχνολογίας 
Full LED Pure Vision που ενσωματώνουν και τη λειτουργία 
αυτόματης εναλλαγής προβολέων-πορείας, για άριστη 
ορατότητα κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

3. Easy Park Assist
Αφήστε το παρκάρισμα στο Renault CLIO. Η διαδικασία 
γίνεται ιδανικά και σε ελάχιστο χρόνο, χάρη στο σύστημα 
Easy Park Assist. Παρκάρει πανεύκολα σε σειρά ή 
παράλληλα. Καμία θέση δεν είναι πια πρόβλημα για το 
Renault CLIO!

4. 5. Κάμερα 360°
Το Renault CLIO διαθέτει 4 κάμερες που μεταδίδουν 
εικόνα καλύπτοντας 360° περιμετρικά του αυτοκινήτου. 
Πραγματοποιήστε όλους τους ελιγμούς χωρίς καμία 
δυσκολία προστατεύοντας ταυτόχρονα το ακαταμάχητο 
στυλ του αμαξώματος του Renault CLIO!

6. Υποβοήθηση σε αυτοκινητόδρομο & μποτιλιάρισμα
Πρόκειται για μία μοναδική καινοτομία στην κατηγορία. Το 
Renault CLIO έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την πορεία 
του στο μέσο της επιλεγμένης λωρίδας κυκλοφορίας 
και να ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητά του, μέχρι και 
την πλήρη ακινητοποίηση σε περιπτώσεις έντονης 
κυκλοφορίας. Το συγκεκριμένο σύστημα υποβοήθησης 
αυξάνει θεαματικά το επίπεδο ασφαλείας σε συνθήκες 
κίνησης σε αυτοκινητόδρομο ή και έντονης κυκλοφορίας.



3.
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Προτεραιότητα στην 
ασφάλεια 
Το Renault CLIO διαθέτει τις πλέον σύγχρονες 
τεχνολογίες που σας εξασφαλίζουν το μέγιστο 
δυνατό βαθμό ασφάλειας.

1. Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης
Δείξτε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Renault CLIO. Σε κάθε 
στιγμή, παρακολουθεί την κυκλοφορία και τις ενδεχόμενες 
επικίνδυνες καταστάσεις. Ένα απότομο φρενάρισμα, 
ένας πεζός που διασχίζει το δρόμο. Το αυτοκίνητο σας 
προειδοποιεί και έχει τη δυνατότητα ακόμα και να φρενάρει 
αυτόματα σε περίπτωση που παραστεί έκτακτη ανάγκη.

2. Υποβοήθηση διατήρησης πορείας
Η πρόληψη είναι η καλύτερη ασφάλεια. Για αυτό το 
Renault CLIO διαθέτει, από την έκδοση Authentic, ενεργό 
σύστημα προειδοποίησης εκτροπής και διατήρησης 
της πορείας εντός των ορίων της επιλεγμένης λωρίδας 
κυκλοφορίας.

3. Αναγνώριση πινακίδων οδικής σήμανσης
Το Renault CLIO σας ενημερώνει, με τη βοήθεια κάμερας 
αναγνώρισης πινακίδων οδικής σήμανσης, με οπτική 
ένδειξη στον πίνακα οργάνων, για τα όρια ταχύτητας 
στην πορεία σας.

4. Έλεγχος τυφλών σημείων
Το Renault CLIO εντοπίζει όλα τα οχήματα που βρίσκονται 
ή φτάνουν στην τυφλή γωνία, και σας προειδοποιεί με 
οπτική ένδειξη στον πλευρικό καθρέπτη της αντίστοιχης 
πλευράς.
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Carlab
Χρωματολόγιο
Εσωτερική σχεδίαση
Εσωτερική διαμόρφωση
Επενδύσεις καθισμάτων
Ζάντες και Τάσια
Διαστάσεις
Εξωτερική διαμόρφωση
Αξεσουάρ



Χρωματολόγιο

Κόκκινο Flamme (TE NNP)*

Μπλε Celadon (TE RQT)Πορτοκαλί Valencia (TE EQB)

Μπλε Iron (TE RQH) Λευκό Quartz (TE QNY)*



OV: Μη μεταλλικό χρώμα
ΤΕ: Μεταλλικό χρώμα
*Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας

Λευκό Glacier (OV 369) Γκρι Platine (TE D69)

Γκρι Titanium (TE KPN)Γκρι Urban (OV KPW)

Μαύρο Etoile (TE GNE)



Εσωτερική σχεδίαση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ABS με EBV και AFU 
• Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR
• Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών 

και δικύκλων (AEB)
• Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας (TSR)
• Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LKA) & 

Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (LDW) 
• Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού
• Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και 

του θώρακα
• Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω
• Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με 

προεντατήρες και περιοριστή ισχύος
• Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας 

όλων των επιβατών
• Σύστημα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων ISOFIX στις πίσω πλευρικές θέσεις
• Κλήση έκτακτης ανάγκης
• Εφεδρικός τροχός/κιτ επισκευής ελαστικού(1)

ΑΝΕΣΗ
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό (Foldable key)
• Air Condition με φίλτρο γύρης και μικροσωματιδίων
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & Παράθυρο οδηγού συνεχούς 

λειτουργίας

ΟΔΗΓΗΣΗ
• Υπολογιστής ταξιδίου
• Διακόπτης ECO(2)

• Ενδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων 
• Cruise Control με Speed Limiter και χειριστήρια στο τιμόνι
• Hill Start Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα 

με κλίση)

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
• Πίνακας οργάνων με εγχρωμη οθόνη 4,2”
• Radio Connect R & GO

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος, με ηλεκτρική υποβοήθηση
• Mπεζ εσωτερική οροφή

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
• Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3
• Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος
• 3 προσκέφαλα πίσω, ρυθμιζόμενα σε ύψος
• Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
• Φώτα ημέρας LED
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος και Εξωτερικοί 

καθρέπτες σε μαύρο χρώμα
• Τροχοί 15’’ με τάσια Iremia

AUTHENTIC
Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό



ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
• Πίνακας οργάνων με εγχρωμη οθόνη 4,2”(3)

• Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 7”(4)

• Σύστημα πολυμέσων EASY LINK με οθόνη 7”

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Soft touch Τιμόνι (TEP)

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με ανάγλυφα τμήματα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Χειρολαβές θυρών και Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του 

αμαξώματος
• Ζάντες 16’’ Amicitia Flex Wheels

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων EASY LINK 7” με πλοήγηση, 

Ελληνική χαρτογράφηση και Over Speed Prevention
•  Pack Touch Red: Κόκκινη διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό
•  Pack Touch Orange: Πορτοκαλί διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό
•  Pack Touch Blue: Μπλε διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό(4)

• Προβολείς ομίχλης
•  Pack Look: Διακοσμητική λωρίδα σε μαύρο ή πορτοκαλί χρώμα 

στη μάσκα, στα πλαϊνά προστατευτικά, στην πόρτα του χώρου 
αποσκευών και περιμετρικά στο σήμα της Renault στη ζάντα. 
Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα(3)

•  Pack Look: Διακοσμητική λωρίδα σε μαύρο,πορτοκαλί ή μπλε 
χρώμα στη μάσκα, στα πλαϊνά προστατευτικά, στην πόρτα του 
χώρου αποσκευών και περιμετρικά στο σήμα της Renault στη 
ζάντα. Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα(4)

• Ελαστικά παντός καιρού(3)

• Ζάντες αλουμινίου 16’’ Phalia Two-Tone black

EXPRESSION (AUTHENTIC+)
Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

(1) Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης διαθέτουν εφεδρικό τροχό 
κανονικής διάστασης 
Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG διαθέτουν κιτ επισκευής ελαστικού 
Οι εκδόσεις με κινητήρα Hybrid και πετρελαίου διαθέτουν εφεδρικό 
τροχό σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου
(2) Δεν περιλαμβάνεται στους LPG κινητήρες
(3) Δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση Hybrid E-TECH 140hp Εxpression
(4) Στην έκδοση Hybrid E-TECH 140hp Εxpression



ΑΝΕΣΗ
• Κάρτα Renault Handsfree
• Αυτόματος κλιματισμός
• Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω συνεχούς λειτουργίας

ΟΔΗΓΗΣΗ
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
• Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 4,2”(5)

• Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 7”(6)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Κεντρικό υποβραχιόνιο με χώρο αποθήκευσης

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μικρής σκάλας φώτων
• Αυτόματη λειτουργία φώτων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Ζάντες αλουμινίου 16’’ Phalia Two-Tone black

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων EASY LINK 7” με πλοήγηση, 

Ελληνική χαρτογράφηση και Over Speed Prevention
•  Pack Touch Red: Κόκκινη διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό
•  Pack Touch Orange: Πορτοκαλί διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό
•  Pack Touch Blue: Μπλέ διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό(6)

• Προβολείς ομίχλης
•  Pack Look: Διακοσμητική λωρίδα σε μαύρο ή πορτοκαλί χρώμα 

στη μάσκα, στα πλαϊνά προστατευτικά, στην πόρτα του χώρου 
αποσκευών και περιμετρικά στο σήμα της Renault στη ζάντα. 
Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα(5)

•  Pack Look: Διακοσμητική λωρίδα σε μαύρο,πορτοκαλί ή μπλε 
χρώμα στη μάσκα, στα πλαϊνά προστατευτικά, στην πόρτα του 
χώρου αποσκευών και περιμετρικά στο σήμα της Renault στη 
ζάντα. Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα(6)

• Ελαστικά παντός καιρού(5)

EXPRESSION PLUS (EXPRESSION+)
Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

Εσωτερική σχεδίαση

(5) Δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση Hybrid E-TECH 140hp Εxpression Plus
(6) Στην έκδοση Hybrid E-TECH 140hp Εxpression Plus



BUSINESS(7) (EXPRESSION+)
ΟΔΗΓΗΣΗ
• Πίσω αισθητήρες στάθμευσης

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων EASY LINK 7” με πλοήγηση, 

Ελληνική χαρτογράφηση και Over Speed Prevention

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Προβολείς ομίχλης
•  Pack Touch Red: Κόκκινη διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό
•  Pack Touch Orange: Πορτοκαλί διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό
•  Pack Look: Διακοσμητική λωρίδα σε μαύρο ή πορτοκαλί χρώμα 

στη μάσκα, στα πλαϊνά προστατευτικά, στην πόρτα του χώρου 
αποσκευών και περιμετρικά στο σήμα της Renault στη ζάντα. 
Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα

• Ελαστικά παντός καιρού
• Ζάντες αλουμινίου 16’’ Phalia Two-Tone black

(7) Η έκδοση συνδυάζεται μόνο με κινητήρα πετρελαίου



BUSINESS PLUS(7) (BUSINESS+)
ΑΝΕΣΗ
• Κάρτα Renault Handsfree
• Αυτόματος κλιματισμός
• Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω συνεχούς λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Κεντρικό υποβραχιόνιο με χώρο αποθήκευσης

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μικρής σκάλας φώτων
• Αυτόματη λειτουργία φώτων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Ζάντες αλουμινίου 16’’ Phalia Two-Tone black

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Προβολείς ομίχλης
•  Pack Touch Red: Κόκκινη διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό
•  Pack Touch Orange: Πορτοκαλί διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό
•  Pack Look: Διακοσμητική λωρίδα σε μαύρο ή πορτοκαλί χρώμα 

στη μάσκα, στα πλαϊνά προστατευτικά, στην πόρτα του χώρου 
αποσκευών και περιμετρικά στο σήμα της Renault στη ζάντα. 
Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα

• Ελαστικά παντός καιρού

Εσωτερική σχεδίαση

(7) Η έκδοση συνδυάζεται μόνο με κινητήρα πετρελαίου



ΟΔΗΓΗΣΗ
•  Pack Street: Κάμερα οπισθοπορίας και Εμπρός αισθητήρες 

παρκαρίσματος

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
• Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 7”

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Σύστημα Renault Multi-Sense
• Μαύρη εσωτερική οροφή

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος συνοδηγού
• Sportive υφασμάτινη/velour επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι 

τμήματα

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
• Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision σε σχήμα "C"

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Φιλέτο χρωμίου στα παράθυρα
• Ζάντες αλουμινίου 17’’ Viva Stella Two-Tone black

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Κάμερα 360°
•  Pack Security: Προσαρμοζόμενο Cruise Control με Stop & Go. 

Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW) & Δερμάτινο τιμόνι(8)

•  Pack Relax: Hλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέπτης. Ηλεκτρικό 
χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold. Ρυθμιζόμενο κεντρικό 
υποβραχιόνιο με χώρο αποθήκευσης. Πίσω δίσκοι 260x8 (αντί για 
ταμπούρα)

•  Pack Easy Drive HEV: Highway and Traffic Jam Companion 
(2nd level independent driving). Προσαρμοζόμενο Cruise Control 
με Stop & Go. Προειδοποίηση τυφλού σημείου. (Συνδυάζεται 
υποχρεωτικά με το Pack Relax & το Pack winter)(9)

•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων EASY LINK 7” με πλοήγηση, 
Ελληνική χαρτογράφηση και Over Speed Prevention

•  Pack Navi 9,3’’: Σύστημα πολυμέσων EASY LINK 9,3” με 

πλοήγηση, Ελληνική χαρτογράφηση και Over Speed Prevention
•  Pack Ambiance Grey: Ταμπλό & πλαϊνές εσωτερικές επενδύσεις σε 

γκρι απόχρωση
•  Pack Touch Red: Κόκκινη διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό
•  Pack Touch Orange: Πορτοκαλί διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό
•  Pack Touch Blue: Μπλε διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό(9)

•  Pack Winter: Δερμάτινο/Θερμαινόμενο τιμόνι & Θερμαινόμενα 
καθίσματα

•  Pack Lighting: Προβολείς ομίχλης & Αυτόματη εναλλαγή 
μεγάλης/μικρής σκάλας

DYNAMIC (EXPRESSION PLUS+)
Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

(8) Στις εκδόσεις 1.0 Tce 90hp Dynamic και 1.0 TCe 100hp Dynamic LPG
(9) Στην έκδοση Hybrid E-TECH 140hp Dynamic



ΟΔΗΓΗΣΗ
•  Pack Easy Park: Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος 

& Κάμερα 360°

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων EASY LINK 7” με πλοήγηση, 

Ελληνική χαρτογράφηση και Over Speed Prevention

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Δερμάτινο τιμόνι
• Κόκκινη διακοσμητική λωρίδα στο ταμπλό R.S. Line

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• Επένδυση καθισμάτων R.S. Line

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Μαύρη κεραία σε σχήμα "πτερυγίου καρχαρία"
• Φιμέ πίσω κρύσταλλα
• Ζάντες αλουμινίου 17’’ Magny-Cours Diamond

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•  Pack Relax: Hλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέπτης. Ηλεκτρικό 

χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold. Ρυθμιζόμενο κεντρικό 
υποβραχιόνιο με χώρο αποθήκευσης. Πίσω δίσκοι 260x8 (αντί για 
ταμπούρα)

•  Pack Easy Drive HEV: Highway and Traffic Jam Companion 
(2nd level independent driving). Προσαρμοζόμενο Cruise Control 
με Stop & Go. Προειδοποίηση τυφλού σημείου. (Συνδυάζεται 
υποχρεωτικά με το Pack Relax & το Pack Winter)

•  Pack R.S. Line Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων EASY LINK 7” με 
πλοήγηση & Ελληνική χαρτογράφηση

•  Pack R.S. Line Navi 9,3’’:Σύστημα πολυμέσων EASY LINK 9,3” 
με πλοήγηση & Ελληνική χαρτογράφηση. Πίνακας οργάνων με 
διαμορφώσιμη οθόνη 10’’

•  Pack Lighting: Προβολείς ομίχλης & Αυτόματη εναλλαγή 
μεγάλης/μικρής σκάλας

• Δερμάτινα και θερμαινόμενα καθίσματα R.S. Line. (Συνδυάζεται 
υποχρεωτικά με το Pack Relax)

R.S. LINE(10) (DYNAMIC+)
Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

Εσωτερική σχεδίαση

(10) Η έκδοση R.S. Line συνδυάζεται μόνο με κινητήρα Hybrid



Pack Touch Red

Pack Ambiance Grey

Pack Touch Orange

Pack Touch Blue

Εσωτερική διαμόρφωση



Τροχός 15” με τάσι
Iremia

Ζάντα 16‘’
Amicitia Flex Wheel

Ζάντα Αλουμινίου 16”
Phalia Two-Tone μαύρη

Ζάντα αλουμινίου 17’’
Viva Stella Two-Tone μαύρη

Ζάντα αλουμινίου 17”
Magny-Cours Diamond

Ζάντες και Τάσια

Επενδύσεις καθισμάτων

Υφασμάτινη επένδυση 
καθισμάτων μαύρη με ανάγλυφα 
τμήματα 
(στάνταρ στις εκδ. Expression 
και Expression Plus)

Υφασμάτινη επένδυση 
καθισμάτων μαύρη με γκρι 
τμήματα 
(στάνταρ στην εκδ. Authentic)

Sportive υφασμάτινη/velour 
επένδυση καθισμάτων μαύρη με 
γκρι τμήματα 
(στάνταρ στην εκδ. Dynamic)

Επένδυση καθισμάτων R.S. Line 
(στάνταρ στην εκδ. R.S. Line)

Δερμάτινη επένδυση 
καθισμάτων* R.S. Line με 
κόκκινες ραφές 
(Προαιρετικά στην έκδοση R.S. Line)

* Γνήσιο δέρμα



Διαστάσεις (mm)

Χωρητικότητες (lt)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ Λίτρα
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ με πίσω καθίσματα σε όρθια θέση 391
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 1.069

*Με αναδιπλούμενους καθρέπτες



Pack Look Μπλε

Μπλε ρίγα στη μάσκα

Εξωτερική διαμόρφωση

Pack Look Πορτοκαλί

Πορτοκαλί ρίγα στη μάσκα

Pack Look Μαύρο

Ρίγα χρωμίου στη μάσκα



Μπλε ρίγα στα πλευρικά προστατευτικά των θυρών Μπλε ρίγα στην πίσω ποδιάΜπλε καπάκι στο κέντρο του τροχού

Πορτοκαλί ρίγα στα πλευρικά προστατευτικά των θυρών Πορτοκαλί ρίγα στην πίσω ποδιάΠορτοκαλί καπάκι στο κέντρο του τροχού

Μαύρη ρίγα στα πλευρικά προστατευτικά των θυρών Ρίγα χρωμίου στην πίσω ποδιάΜαύρο γυαλιστερό καπάκι στο κέντρο του 
τροχού





1. Κεραία σε μορφή "πτερυγίου καρχαρία". Για μία 
πιο σπορ πινελιά στο αμάξωμα, αυτός ο τύπος κεραίας 
ταιριάζει απόλυτα στην εμφάνιση του Renault CLIO.

2. Κάλυμμα χώρου αποσκευών. Αντιολισθητικό και 
αδιάβροχο το συγκεκριμένο κάλυμμα παρέχει απόλυτη 
προστασία για το χώρο αποσκευών.

3. Πακέτο προστασίας του αμαξώματος. Προστατέψτε 
αποτελεσματικά το χρώμα του Renault CLIO από 
μικροσυγκρούσεις, εκδορές, ακόμα και από συχνά 
χτυπήματα.

4. Υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο. Το 
συγκεκριμένο αξεσουάρ προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη 
άνεση στον οδηγό ενώ παράλληλα προσφέρει και μία 
επιπλέον αποθηκευτική λύση.

1.

3.

2.

4.

Αξεσουάρ





Service

Είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τη ζωή σας και να 
σας εξοικονομήσουμε χρόνο στη συντήρηση του δικού σας Renault. 
Προσφορές και online ραντεβού, πακέτα, συμβόλαια συντήρησης, 
ασφάλιση και οδική βοήθεια, εξατομικευμένο πρόγραμμα MY Renault*. 
Επωφεληθείτε από τις απλές, γρήγορες και προσαρμοσμένες στις δικές 
σας ανάγκες, λύσεις μας.

Τα πρώτα σας βήματα
Βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:
- στις ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο.
- στο δίκτυό μας, συνάντηση με τους εκπροσώπους πωλήσεων, 

τους τεχνικούς μας στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων Διανομέων και 
Επισκευαστών Renault.

Renault Service, 100% κάλυψη
Πρόληψη για κάθε απρόβλεπτο συμβάν, χάρη στην επέκταση εγγύησης, 
τα ασφαλιστικά προγράμματα, την οδική βοήθεια Renault που σας 
εξασφαλίζουν κάθε στιγμή.

MY Renault, ο καθημερινός σας συνοδηγός
Εκμεταλλευθείτε τα πλεονεκτήματα μίας προσωπικής on line σελίδας, που 
περιέχει συμβουλές, προσφορές, αποκλειστικά προνόμια, υπενθυμίσεις 
προγράμματος συντήρησης και προγραμματισμένα ραντεβού.

Renault Service, απροβλημάτιστη συντήρηση
Τα πακέτα υπηρεσιών της Renault και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
σας προσφέρουν υπηρεσίες all-inclusive, προσαρμοσμένες στις δικές 
σας ανάγκες.

Αξεσουάρ, το δικό σας μοναδικό Renault
Αναζητείστε στην γκάμα των αξεσουάρ, τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεστε 
ώστε να κάνετε το αυτοκίνητό σας πιο ελκυστικό, πιο πρακτικό, πιο 
άνετο και πιο προσωπικό.

*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας







RENAULT
CLIO

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: A. Bernier, U. Heckmann, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce

Προσαρμογή: GENCO POWER SA – Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε. – CL5B0621 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα 
πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που 
περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι 
εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα 
της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα 
του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε 
μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

renault.gr

Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Clio, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr


	Renault Clio_Brochure_07_2021_web_page 1
	Renault Clio_Brochure_07_2021_web_page 2
	Renault_Clio_Brochure_Soma_07_2021_Final_web low
	Renault Clio_Brochure_07_2021_web_page 43
	Renault Clio_Brochure_07_2021_web_page 44

