
RENAULT
CLIO
E-Tech full hybrid

na voljo tudi z bencinskim,  
LPG ali dizelskim motorjem



zapeljivo mesto vozilo

Renault Clio s svojimi sodobnimi 
in tekočimi linijami, povezljivostjo 
in 15 naprednimi sistemi za pomoč 
pri vožnji ponuja edinstveno vozno 
izkušnjo.

Odkrij hibridno različico. 

E-Tech 145 Full 
Hybrid

širok izbor 
vozil

15 naprednih 
sistemov za 
pomoč pri vožnji

povezan 
ekosistem

do 23 cm (9,3") 
zaslon na dotik

do 24 cm (10") 
informacijski 
zaslon
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01. dizajn

02. užitek v vožnji

03. multimedija

04. napredni sistemi pomoči  
pri vožnji

05. personalizacija

vsebina



sodoben in zapeljiv slog

S tekočimi linijami, dinamičnim 
profilom, izklesanimi boki in značilnim 
Renault svetlobnim podpisom - vas bo 
prepričal na prvi pogled.

Sodobnost in trpežnost: Full LED 
svetlobni podpis v obliki črke C, 
kromirani okrasni elementi in kljuka 
vrat, ki se skriva v stebričku okna.

01. dizajn

brezžično zrcaljenje telefona preko Apple CarPlay™ in Android Auto™
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rezervirajte testno vožnjo  → vsebina ↑

https://www.renault.si/vozila/clio/testna-voznja.html


različica  
E-Tech engineered

Renault Clio razkriva novo E-Tech 
engineered full hybrid 145 različico z 
očarljivim slogom. Z oznako E-Tech, 
ki krasi stranice, so linije videti še 
bolj športne.

Nova barva siva Schiste je 
elegantno združena s sprednjo 
F1 masko v zlati barvi in z novimi 
platišči. 

Tudi v notranjosti vas razvaja enak 
privlačen dizajn: oznaka na volanu 
ter zlati dodatki na armaturni 
plošči in sedežih. Odločno zapeljiva 
vsakodnevna izkušnja. 

01. dizajn
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vsebina ↑
rezervirajte testno vožnjo  
za E-Tech različico  →

https://www.renault.si/vozila/clio-etech/testna-voznja.html


odločno hibriden

Novi popolnoma hibridni motor 
E-Tech enginnered ponuja več moči, 
hkrati pa je učinkovit pri porabi 
goriva in zmanjšanju emisij CO2.

Združuje pospeške, odzivnost in 
tehnologijo E-Tech full hybrid z 
vsestranskostjo Renault Clia.

digitalna instrumentna plošča s 
podatki o vožnji

informacije o stanju baterije

Do 80 % mestne vožnje lahko opravite 
z električnim pogonom(1), brez 
omejitev pri dosegu ali polnjenju.

02. izkušnja vožnje

(1) Pri mestnem ciklu WLTP.
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vsebina ↑
želim ponudbo za  
E-Tech različico  →

https://www.renault.si/vozila/clio-etech/ponudba.html


povezana izkušnja

Uživajte v edinstveni izkušnji vožnje 
s prenovljenim vozniškim mestom in 
sistemom MULTI-SENSE, ki ponuja 
3 načine vožnje in 8 ambientnih 
osvetljav. 

03. multimedija 

Preko 23 cm (9,3") zaslona na dotik 
vam sistem EASY LINK(1) omogoča 
dostop do multimedije, povezanih 
navigacijskih storitev in funkcije 
B-call, ki v nujnih primerih vzpostavi 
stik z Renaultovim lokalnim klicnim 
centrom.

(1) Združljivo z Android Auto™ ali Apple CarPlay™. 
(2) Glede na različico.

preprosto napolnite svoj pametni telefon z brezžičnim polnilnikom(2)
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vsebina ↑želim ponudbo  →

https://www.renault.si/vozila/clio/ponudba.html


04. napredni sistemi za pomoč pri vožnji

15 sistemov za pomoč  
pri vožnji

Renault Clio je opremljen s 15 
inovativnimi sistemi za pomoč 
pri vožnji. Odločno zanesljiv vam 
obljublja popolnoma varno vožnjo.

opozorilnik za varnostno razdaljo
Radar na sprednjem delu vašega 
vozila preračunava varnostno razdaljo 
do vozila, ki vozi pred vami. V primeru 
nevarnosti trka vas sistem opozori na to 
z zvočnim in vizualnim opozorilom.

prostoročno parkiranje 
Sistem omogoča parkiranje na preprost 
način. Iskanje primernega parkirnega 
mesta in usmerjanje med parkiranjem 
je prepuščeno vašemu vozilu. Vam 
preostane le nadziranje poteka.

opozorilnik za nenamerno skrenitev z
voznega pasu
Sistem opozori voznika v primeru, da 
ta nehote prečka neprekinjeno ali 
prekinjeno črto. Opozorilo omogoča 
kamera, nameščena na vetrobranskem 
steklu, za vzvratnim ogledalom. 

regulator hitrosti z nadzorom varnostne 
razdalje
Med vožnjo omogoča ohranjanje 
primerne varnostne razdalje do spredaj 
vozečega vozila. Ko je razdalja prekratka, 
sistem deluje na zavoro, in ko je cesta 
pred vozilom znova prosta, deluje na 
pedal za plin.

sistem za pomoč v zgoščenem prometu 
in pri vožnji po avtocesti
Sistem uravnava hitrost in vzdržuje 
varnostno razdaljo do spredaj vozečega 
vozila, hkrati pa ohranja vozilo na sredini 
voznega pasu pri hitrosti od 0 km/h do 
170 km/h. V zgoščenem prometu se vozilo 
samodejno ustavlja in znova speljuje 
za zagotavljanje večjega udobja in bolj 
umirjene vožnje.

sistem za ohranjanje vozila na voznem 
pasu
Sistem, ki deluje pri hitrosti od 70 km/h 
do 160 km/h, popravlja pot vozila s 
premikanjem volana in vozilo tako 
usmeri nazaj na trenutni vozni pas, v 
primeru da prevozite polno ali prekinjeno 
črto, ne da bi vklopili smerokaze.

sistemi za pomoč voznikom
• regulator in omejevalnik hitrosti
• regulator hitrosti z nadzorom varnostne 

razdalje
• prepoznavanje prometnih znakov in 

opozorilnik za prekoračitev hitrosti
• sistem za pomoč v zgoščenem prometu 

in pri vožnji po avtocesti
• samodejno preklapljanje med dolgimi in 

zasenčenimi lučmi

sistemi za pomoč pri parkiranju
• opozorilnik za zapuščanje parkirnega 

mesta
• kamera s pogledom 360°
• prostoročno parkiranje

varnostni sistemi
• aktivni sistem zaviranja v sili za pešce
• aktivni sistem zaviranja v sili za 

kolesarje
• aktivni sistem zaviranja v sili za vozila
• opozorilo pred vozili v mrtvem kotu
• opozorilnik za varnostno razdaljo
• opozorilnik za nenamerno skrenitev z 

voznega pasu
• sistem za ohranjanje vozila na voznem 

pasu
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vsebina ↑



izbor barv

05. personalizacija

ledeniško bela(1)(4)

črna Etoile(2)(4)

siva Platine(2)(4)

siva Schiste(2)(4)

(1) Enoslojna barva.
(2) Kovinska barva.
(3) Posebna kovinska barva.
(4) Na voljo na E-Tech engineered različici.
Slike so simbolične. 

oranžna Valencia(3)

rdeča Flamme(3)

modra Iron(3)(4)
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vsebina ↑



oprema

05. personalizacija

equilibre
• sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
• sprednje in zadnje full LED luči
• sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik
• brezžično zrcaljenje pametnega telefona preko Android Auto™ in Apple CarPlay™

evolution (dodatno na opremo equilibre)
• opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
• sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
• sprednje in zadnje full LED dnevne luči v obliki črke C
• sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik in navigacijo

techno (dodatno na opremo evolution)
• kartica Renault za prostoročno upravljanje
• samodejna klimatska naprava
• kamera za vzvratno parkiranje
• samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold

E-Tech engineered (dodatno na opremo techno)
• posebna sprednja in zadnja E-Tech engineered odbijača
• platišča iz lahke litine 43 cm (17") Magny-Cours
• sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo ter barvni 24 cm 

(10") informacijski zaslon
• brezžično polnjenje mobilnega telefona

Slike so simbolične.
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primerjajte različice  →

preverite vse možnosti serijske  
in opcijske opreme

https://www.renault.si/vozila/clio/razlicice.html
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Clio.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Clio.pdf


oblazinjenje

okrasni pokrovi in platišča

05. personalizacija

okrasni pokrovi  
41 cm (16") jeklenih 
platišč Amicitia(1)

platišča iz lahke 
litine 41 cm (16") v 
črno-srebrni barvi 
Philia(5)

oblazinjenje v 
kombinaciji črnega 
usnja in temno 
sivega blaga 
techno(3)

oblazinjenje v črni 
barvi(1)

okrasni pokrovi 
platišč 38 cm (15") 
jeklenih platišč 
Kala(5)

platišča iz lahke 
litine 43 cm (17") 
Magny-Cours(4)

oblazinjenje  
v kombinaciji  
črna-siva 
evolution(2)

oblazinjenje iz 
umetnega usnja 
črne barve E-Tech 
engineered(4)

platišča iz lahke 
litine 41 cm (16") 
Ediris(2)

Vsi sedeži, omenjeni kot usnjeni v tem dokumentu, so delno izdelani iz pravega 
usnja in delno iz prevlečene tkanine. Za več podrobnosti o uporabljenih usnjenih 
materialih se obrnite na svojega prodajnega svetovalca.

(1) Na voljo serijsko pri različici equilibre.
(2) Na voljo serijsko pri različici evolution.
(3) Na voljo serijsko pri različici techno.
(4) Na voljo serijsko pri različici E-Tech egineered.
(5) Na voljo opcijsko pri različici equilibre.
Slike so simbolične.
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vsebina ↑
preverite vse možnosti serijske  
in opcijske opreme

https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Clio.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Clio.pdf


dodatna oprema

05. personalizacija

prilagodljiva zaščita prtljažnika
Protizdrsna in nepremočljiva, zato je nepogrešljiva za zaščito prtljažnika vašega 
vozila in prevoz velikih in umazanih predmetov.

nosilec za kolesa Coach
Za vikend vzemite s seboj gorska kolesa, ki jih lahko naložite na sklopljiv in 
kompakten nosilec za kolesa za preprosto uporabo na zložljivi vlečni kljuki.

komplet delno električne zložljive vlečne kljuke s 13-polno vtičnico 
Z Renaultovim delno električnim sistemom vlečne kljuke je vleka prikolice povsem 
preprosto opravilo. Sistem v trenutku pripravite za uporabo z upravljalnim gumbom 
v prtljažnem prostoru. Ko zložite vlečno kljuko, ta ni opazna in ohrani se oblika 
vašega vozila.

naslon za roko
Zagotavlja večje udobje med vožnjo in ponuja dodatno odlagalno mesto.

osvetlitev podvozja
Nikoli več ne iščite vozila na slabo osvetljenem parkirišču! Clio se samodejno osvetli, 
ko se mu približate ali pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.
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vsebina ↑odkrijte več o dodatni opremi   →

prenesite katalog dodatne opreme

https://www.renault.si/vozila/clio/dodatna-oprema.html
https://webcontent.sgsco.com/docs/twingo-mobile/ct-mobile-twingo-en.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/katalogi/katalogiDodatneOpreme/katalog_do_clio.pdf
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motorji

05. personalizacija

E-Tech 145
full hybrid 

TCe 90 TCe 100 LPG dCi 100

gorivo

eurosuper elektrika eurosuper eurosuper LPG dizel

prostornina (cm3)

1598 - 999 999 1461

število valjev / ventilov

4/16 - 3/12 3/12 4/8

največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)

69 (95) / 5600 E-Motor: 36 (49)
HSG: 15 (20) 67 (91) / 4500 - 5000 67 (91) / 4800 - 5000 74 (100) / 4600 - 5000 74 (100) / 3750

največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)

148 / 3200 - 3600 E-Motor: 250
HSG: 50 160 / 2000 - 3750 160 / 2100 - 3750 170 / 2000 - 3500 260 / 1750 - 2500

menjalnik 

samodejni
multi-mode

ročni
6 prestav

baterija

vrsta baterije (kWh)

1,2 -

masa

vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)

1238 1082 1150 1173

- Podatki niso na voljo.

preverite vse možnosti serijske  
in opcijske opreme

https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Clio.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Clio.pdf


dimenzije in  
prostornina

prostornina prtljažnika (v litrih)

minimalna prostornina prtljažnika 440

maksimalna prostornina prtljažnika 1332

1,370

1,464

4,050

2,583 637

1,979

830

1,372

991 942

165

1,798

1,440

1,988
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vsebina ↑

Dimenzije so v mm.



Renaultove storitve 
vzdrževanja

Vedno smo na vaši strani, da 
vam olajšamo življenje in vam 
prihranimo čas pri vzdrževanju 
vašega Renaulta: spletne ponudbe 
in sestanki, paketi, vzdrževalne 
pogodbe, zavarovanja in pomoč, 
prilagojen program MY Renault ... 
izkoristite naše preproste in hitre 
rešitve, ki so prilagojene vašim 
potrebam.

preberite več o Renaultovih storitvah 
vzdrževanja
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vsebina ↑

https://www.renault.si/renault-lastniki/vzdrzevanje.html


Renault recommande

Poraba pri mešanem ciklu: 4,1–7,8 l/100 km. Emisije CO2: 96–136 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0023–
0,0305 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak.

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. 
Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov 
pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Renaultovi koncesionarji 
so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, 
nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na 
najbližjega pooblaščenega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo 
od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni 
koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

Slike v brošuri so simbolične in informativne. Vsi podatki in informacije, omenjeni na spletni strani in v dokumentih, so 
začasni in se lahko spremenijo, prav tako si v tekstovnem delu pridružujemo pravico do napak.

Avtorji fotografij: 
GA Adriatic, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | februar 2023.
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Renault priporoča

vsebina ↑

https://www.facebook.com/RenaultSlovenija
https://twitter.com/RenaultSI
https://www.linkedin.com/company/renault
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/renault_si/
https://www.youtube.com/user/RenaultSlo

