NOVI

RENAULT
CLIO
Dodatna oprema

2

zapeljite se v slogu
Neustavljivo privlačen dizajn novega CLIA vas
kar vabi, da mu dodate osebno noto za še več
sloga. Z izborom dodatne opreme, ki združuje
eleganco in športni duh, lahko po lastnem okusu
oblikujete zunanjost in notranjost vozila. Svojemu
oblikovalskemu navdihu pustite prosto pot, da
boste s svojo drugačnostjo jemali dih.

Zunanjost

str. 04

Notranjost

str. 06
3

zunanji videz

nezgrešljiva prefinjenost

1.
Za dodatne informacije
si oglejte spletni prospekt.

Naj bo vaš novi CLIO še elegantnejši z opazno,
a hkrati subtilno osvetlitvijo podvozja. S takšno
osvetlitvijo svojega avtomobila ne boste nikoli
več iskali na temnem parkirišču. Ko se mu boste
približali, ga boste namreč z lahkoto prepoznali,
saj se bodo takrat samodejno vklopile diodne
ambientne luči na podvozju in zasenčene luči.
Zunanjemu videzu pa dodajte piko na i z novimi
kromiranimi ohišji zunanjih ogledal in anteno v
obliki plavuti izjemno dinamične oblike za popolno
eleganco in edinstven značaj.
1. Shark antena
(82 01 721 305)

2. Kromirana ohišja zunanjih ogledal
(82 01 547 579)
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2.

3. Osvetlitev podvozja ob dostopu
(26 66 831 56R)

3.

5

6

1.

notranji videz

ekskluzivno vzdušje
Za dodatne informacije
si oglejte spletni prospekt.

Poskrbite za pravi čustveni naboj z okusno
opremljeno notranjostjo novega CLIA. Privoščite
si pedala iz nerjavečega jekla, da še poudarite
dinamični značaj tudi v vozilu. K še bolj luksuznemu
doživetju pa pripomorejo tudi osvetljene obloge
vrat CLIO, ki vas pospremijo v visokotehnološki
potniški prostor novega CLIA in hkrati ščitijo
pragove vrat.
1. Športna pedala
(82 01 720 786)

2. Osvetljene letve za zaščito praga
(77 11 785 790)

2.

7

8

občutek popolnosti

Prevoz

str. 10

Zaščita

str. 14

V vozilu/varnost

str. 16
9

prevoz

1.
Za dodatne informacije
si oglejte spletni prospekt.

naj vaše želje postanejo
resničnost
Hitreje naložite stvari v vozilo, da boste lahko
več časa uživali v prostočasnih dejavnostih. To
filozofijo smo pri Renaultu uresničili s strešnimi
nosilci QuickFix, ki se sestavijo, kot bi mignil. Nanje
preprosto pritrdite strešni kovček ali nosilec za
smuči. Naši standardi na področju varnosti in
upornosti so strožji od uradnih zahtev, zato se
boste na pot odpravili povsem mirni. In na cilj prišli
brez skrbi.
1. Strešni nosilci Quickfix
(82 01 720 047)

2. Nosilec za 4 pare smuči/2 snežni deski
(77 11 940 000)
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2.

3. Trdostenski strešni kovček Renault
(77 11 785 585)

3.

11

12

1.

prevoz

oprema za prosti čas
Za dodatne informacije
si oglejte spletni prospekt.

Podajte se svobodi naproti in že ob prvih sončnih
žarkih s seboj vzemite tudi kolesa. Z našimi
paketi vlečnih kljuk bosta natovarjanje in vleka
preprostejša kot kdaj koli prej. Renaultov zložljivi
nosilec za kolo, ki ga je mogoče nagniti, se namesti
na vlečno kljuko z eno samo potezo, dostop
do prtljažnika pa je neoviran, tudi ko so kolesa
naložena. Zložljiva, delno električna vlečna kljuka
se razpre, še preden trenete z očesom. S tovrstno
opremo vse postane lažje, zato si jo le privoščite!

2.

1. Nosilec za kolesa Coach
(77 11 780 884)

2. Komplet zložljive vlečne kljuke
(za vozila s predopremo)

Celoten seznam kataloških številk na strani 22-24.

3. Komplet podaljšane vlečne kljuke
(za vozila s predopremo)

Celoten seznam kataloških številk na strani 22-24.

3.
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zaščita

smisel za zaščito
Za dodatne informacije
si oglejte spletni prospekt.

1.

Novi CLIO – mestno vozilo, pripravljeno na
vsakodnevne preizkuse. Da bo vaš avtomobil ostal
v dobrem stanju in ohranjal svoj sijaj dan za dnem,
vam je na voljo cela paleta namenske opreme:
kromirana zaščita praga prtljažnika za zaščito
zadnjega dela pri nakladanju, nepremočljiva
in prilagodljiva zaščita prtljažnega prostora za
prevoz velikih in umazanih predmetov, elegantne
prednje tekstilne preproge, ki se pritrdijo z
varnostnimi zaponkami za popolno prileganje ...
Za najbolj zahtevne pa smo pri Renaultu oblikovali
zaščitne folije za hitro namestitev na vsak del
karoserije, od prednjega in zadnjega odbijača do
robov vrat.
1. Paket zaščite za karoserijo
(77 11 940 325)

2. Zaščita pragu prtljažnika
(82 01 716 234)

3. Tekstilne preproge Premium
(82 01 711 351)
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2.

3.

4. Prilagodljiva zaščita prtljažnega prostora Easyflex
(82 01 714 260)

4.

15

v vozilu

Za dodatne informacije
si oglejte spletni prospekt.

1.

umetnost udobnega
potovanja
Ponujamo vam raznoliko elegantno in
funkcionalno opremo za še prijetnejšo vožnjo.
Temu so namenjene ekskluzivne zaščitne
prevleke sedežev, vgrajeni polnilnik za brezžično
polnjenje pametnega telefona in osrednji naslon,
da si odpočijete roko in olajšate vožnjo. Na voljo
pa vam je tudi širok nabor dodatne opreme za
shranjevanje vseh osebnih stvari ali obešanje
oblačil, da se ta ne mečkajo.
1. Prednji naslon za roke
(82 01 714 258)

2. Obešalnik na vzglavniku
(77 11 785 946)

3. Zaščitne prevleke sedežev iz umetnega usnja
(82 01 723 989)
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2.

3.

4. Brezžični polnilnik za pametni telefon
(82 01 720 498)

4.

17

18

1.

varnost

bodite vedno brez skrbi
Pri novem CLIU je v ospredju brezskrbnost vas
in vaših sopotnikov. Izberite alarmni sistem,
ki vas opozori na vsak poskus vloma, kraje ali
na nepričakovano gibanje. Manevriranje si
poenostavite s sistemom za pomoč pri parkiranju,
ki zaznava bližnje ovire in vas nanje opozori z
zvočnim signalom. Zagotovite si varnost in udobje
z otroškim sedežem Trifix I-Size, ki ga je preprosto
namestiti s sistemom pritrdišč Isofix, ponuja tri
različne položaje in ima nastavljiv vzglavnik. In za
zaščito vseh vaših ljubljenčkov vam ponujamo
pregradno mrežo, s katero ločite potniški prostor
od prtljažnika in tako brezskrbno prevažate tudi
svojega štirinožnega prijatelja.

2.

1. Pregradna mreža
(82 01 723 243)

2. Alarmni sistem
(82 01 719 566)

3. Otroški sedež Duoplus Trifix I-Size
(77 11 940 744)

4. Sistem prednjih in zadnjih parkirnih senzorjev
(82 01 733 194) in (82 01 733 192)

3.

4.
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seznam kataloških številk
Life

Zen

Intense

R.S. Line







-















-

Obloge pragov vrat – Clio
Osvetljene letve za zaščito praga
Zaščita pragu prtljažnika
Športna pedala – ročni menjalnik
Športna pedala – avtomatski menjalnik







-







-











º(1)

º(1)

-



º(1)

º(1)

-

16-palčna lita platišča Philia – srebrna
16-palčna lita platišča Agape – črna z diamantnim leskom
17-palčna lita platišča Vivastella – siva z diamantnim leskom
17-palčna lita platišča R.S. Line
Pokrovi pest Renault – črna
Pokrovi pest Renault – siva Erbé
Pokrovček ventila – R.S.
Komplet 4 varnostnih vijakov za lita platišča
Komplet 4 varnostnih vijakov za lita platišča – R.S.









































































DIZAJN
ZUNANJOST
82 01 547579
26 66 831 56R
82 01 721 305

Kromirana ohišja zunanjih ogledal
Osvetlitev podvozja ob dostopu
Shark antena

NOTRANJOST
77 11 940 381
77 11 785 790
82 01 716 234
82 01 720 786
82 01 720 785

PLATIŠČA
40 30 080 62R
40 30 09717R
40 30 003 24R
40 30 071 31R
40 31 520 85R
40 31 507 09R
82 01 711 806
82 01 724187
82 01 716 643
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Life

Zen

Intense

R.S. Line













































º(3)

-





º(2)

-



































-

-

-

º

UDOBJE IN ZAŠČITA
PREPROGE
82 01 711 351
82 01 711 349
82 01 711 353
82 01 711 354
82 01 719 370

Tekstilne preproge Premium – 4 v kompletu
Tekstilne preproge Confort – 4 v kompletu
Tekstilne preproge INITALE PARIS – 4 v kompletu
Tekstilne preproge R.S. – 4 v kompletu
Gumijaste preproge – 4 v kompletu

UDOBJE V VOZILU
82 01 714 258
82 01 720 498
82 01 730 906
77 11 785 945
77 11 785 947
77 11 785 946

PREVLEKE
82 01 721 315
82 01 723 989
77 11 785 068

Prednji naslon za roke
Brezžični polnilnik za pametni telefon
Pribor za kadilce (pepelnik in vžigalnik)
Kaveljček na večfunkcijskem sistemu (večfunkcijski nosilec priložen)
Zložljiva mizica na večfunkcijskem nosilcu na vzglavniku
Obešalnik na večfunkcijskem sistemu (večfunkcijski nosilec priložen)

Zaščitne prevleke za prednje in zadnje sedeže – umetno usnje – sedež osnovne stopnje
opremljenosti E1
Zaščitne prevleke za prednje in zadnje sedeže – umetno usnje – sedež srednje in višje stopnje
opremljenosti E2/E3
Zaščitna prevleka za karoserijo

(4)

-











-



º(5)

º(5)

-



º(5)

º(5)

-









































OPREMA PRTLJAŽNEGA PROSTORA
82 01 717 763
82 01 714 261
82 01 714 260
82 01 723 243
82 01 585 488
77 11 227 501
77 11 227 502

Talna obloga prtljažnika
Dvostransko korito za dno prtljažnika
Prilagodljiva zaščita prtljažnega prostora Easyflex
Pregradna mreža
Odstranljiv pregradni okvir za prtljažnik
Ležeča odlagalna mreža prtljažnika
Pokončna odlagalna mreža prtljažnika
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seznam kataloških številk
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Intense
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STEKLA
77 11 940 382
77 11 940 383
82 01 722 631
77 11 785 297

Senčniki – celoten komplet (zadnja bočna stekla in zadnje steklo)
Senčniki – zadnja bočna stekla
Zračni usmerjevalniki – spredaj
Zatemnitvena folija – zadaj

ZAŠČITA KAROSERIJE
77 11 940 325
77 11 940 326
77 11 940 327
77 11 940 328
77 11 940 329
77 11 940 330
82 01 212 479
77 11 574 925

Celoten komplet zaščitnih folij za karoserijo
Zaščitna folija za vogale in osrednji del prednjega odbijača
Zaščitna folija za robove prednjih in zadnjih vrat
Zaščitna folija za pragove prednjih in zadnjih vrat
Zaščitna folija za prag prtljažnika
Zaščitna folija za vogale zadnjega odbijača
Sprednje ali zadnje kolesne zavesice
Škatla s čistili Clean box (3 čistila, loščilo in 2 čistilni krpi iz mikrovlaken)

PREVOZ
VLEČNI PRIKLJUČKI ZA VOZILA S PREDOPREMO

Paket delno električne zložljive vlečne kljuke – 13 pin vtičnica

8201708838
8201721656
8201722213
8201724180
8201724181

Kabelski snop vlečne kljuke – 13 pin
Delno električno upravljanje vlečne kljuke
Komplet za namestitev delno električn. prečnega nosilca zložljive vlečne kljuk
Modul za upravljanje luči
Modul za upravljanje motorja

Kompelt podaljšanje vlečne kljuke – 7 pin vtičnica
8201708836
8201722231
8201724180
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Kabelski snop vlečne kljuke – 7 pin
Komplet za namestitev prečnega nosilca fiksne ukrivljene vlečne kljuke
Modul za upravljanje luči
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Intense

R.S. Line

























































































































































































Kompelt podaljšanje vlečne kljuke – 13 pin vtičnica
8201708837
8201722231
8201724180

Kabelski snop vlečne kljuke – 13 pin
Komplet za namestitev prečnega nosilca fiksne ukrivljene vlečne kljuke
Modul za upravljanje luči

VLEČNI PRIKLJUČKI ZA VOZILA BREZ PREDOPREME

Paket delno električne zložljive vlečne kljuke – 13 pin vtičnica

850461239R
850479017R
8201721656
8201707721
8201722213
8201724180
8201724181
8201716604

Nosilec
Nosilec
Delno električno upravljanje vlečne kljuke
Prečni nosilec delno električne zložljive vlečne kljuke
Komplet za namestitev delno električn. prečnega nosilca zložljive vlečne kljuk
Modul za upravljanje luči
Modul za upravljanje motorja
Kabelski snop vlečne kljuke – 13 pin

Paket prostoročno snemljive vlečne kljuke – 7 pin vtičnica
850461239R
850479017R
8201707719
8201707720
8201724180
8201722717

Nosilec
Nosilec
Prečni nosilec vlečne kljuke, ki ga je mogoče odstraniti brez orodja
Komplet za namestitev prečnega nosilca vlečne kljuke za odstr. brez orodja
Modul za upravljanje luči
Kabelski snop vlečne kljuke – 7 pin

Paket prostoročno snemljive vlečne kljuke – 13 pin vtičnica
850461239R
850479017R
8201707719
8201707720
8201724180
8201716605

Nosilec
Nosilec
Prečni nosilec vlečne kljuke, ki ga je mogoče odstraniti brez orodja
Komplet za namestitev prečnega nosilca vlečne kljuke za odstr. brez orodja
Modul za upravljanje luči
Kabelski snop vlečne kljuke – 13 pin
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seznam kataloških številk
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Komplet podaljšanje kljuke – 7 pin vtičnica
850461239R
850479017R
8201707714
8201707716
8201724180
8201722717

Nosilec
Nosilec
Prečni nosilec fiksne ukrivljene vlečne kljuke
Komplet za namestitev prečnega nosilca fiksne ukrivljene vlečne kljuke
Modul za upravljanje luči
Kabelski snop vlečne kljuke – 7 pin

Komplet podaljšanje kljuke – 13 pin vtičnica
850461239R
850479017R
8201707714
8201707716
8201724180
8201716605

Nosilec
Nosilec
Prečni nosilec fiksne ukrivljene vlečne kljuke
Komplet za namestitev prečnega nosilca fiksne ukrivljene vlečne kljuke
Modul za upravljanje luči
Kabelski snop vlečne kljuke – 13 pin

NOSILNI PRIPOMOČKI
82 01 720 047
77 11 780 884
77 11 577 330
77 11 577 326
77 11 940 000
77 11 940 001
77 11 785 585
77 11 785 586
77 11 785 587
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Aluminijasti strešni nosilci QuickFix
Nosilec za kolesa Coach na vlečni kljuki – za 2 kolesi – 13-polna vtičnica
Nosilec za kolesa Euroride na vlečni kljuki – za 2 kolesi – 7-polna vtičnica
Nosilec za kolesa Express Hang On na vlečni kljuki – za 2 kolesi
Nosilec za 4 pare smuči/2 snežni deski
Nosilec za 6 parov smuči/4 snežne deske
Trdostenski strešni potovalni kovček Renault – 380 l – matirana črna
Trdostenski strešni potovalni kovček Renault – 480 l – matirana črna
Trdostenski strešni potovalni kovček Renault – 630 l – matirana črna

Life

Zen

Intense

R.S. Line

















Komplet zvočnikov Focal Music Premium 6.1
Komplet zvočnikov Focal Music Premium 4.1
Komplet zvočnikov Focal Live 4.0
Komplet zvočnikov Focal Music Drive 2.0

































Navigacijski sistem TomTom GO Essential









º(7)

º(7)

-

-





º(8)

º(8)









































MULTIMEDIJSKA OPREMA
TELEFONIJA
77 11 784 774
77 11 784 775

Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon – namestitev na armaturno ploščo
Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon – namestitev na zračnik

AVDIO OPREMA
77 11 940 554
77 11 578 133
77 11 578 132
77 11 575 880

GPS
77 11 945 183

VARNOST
POMOČ PRI VOŽNJI
82 01 733 192
82 01 733 194

Zadnji parkirni senzorji
Prednji parkirni senzorji

VAROVANJE IN SIGNALIZACIJA
82 01 722 592

Držalo za gasilni aparat

ZAŠČITA PRED VLOMOM IN NADZOR
82 01 719 566
82 01 719 567
77 11 945 185
77 11 945 184

Alarmni sistem
Komplet alarmne naprave za vozila brez predopreme
Armaturna kamera Nextbase 222
Armaturna kamera Nextbase 322GW
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VARNOST OTROK
77 11 940 741
77 11 940 742
77 11 940 744
77 11 940 745
77 11 940 743

Podstavek za otroški sedež I-Size
Otroški sedež I-Size
Otroški sedež Duoplus TRIFIX – I Size
Otroški sedež Kidfix – Xp
Otroški sedež Duofix I-Size

SNEŽNE VERIGE
77 11 578 468
77 11 578 469
77 11 780 253
77 11 780 252

Snežne verige Standard – 9 mm – velikost 70 – R15"
Snežne verige Standard – 9 mm – velikost 80 – R16" & R17"
Snežne verige Premium Grip – velikost 50 – R15"
Snežne verige Premium Grip – velikost 40 – R16" in R17"

: združljivo / o: pogojno združljivo / -: nezdružljivo / (1) ureditev notranjosti R.S. Line. (2) Naslon za roke/osrednja konzola z odlagalnim mestom. (3) Brezžični polnilnik. (4) Oblazinjenje sedežev v usnju.
(5) Premični pod prtljažnega prostora. (6) Eden izmed sestavnih delov kompleta ni združljiv s serijskimi oblogami prednjih vrat. (7) Parkirni senzorji zadaj. (8) Sistem AVM – Kamera s pogledom 360°.
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Obloge pragov vrat Clio

Osvetljene letve za zaščito praga

Zaščita pragu prtljažnika

Osvetlitev podvozja ob dostopu

Prilagodljiva zaščita prtljažnega
prostora EasyFlex

Dvostransko korito za dno
prtljažnika(1)

Talna obloga prtljažnika(1)

Odstranljiv pregradni okvir za
prtljažnik

Ležeča odlagalna mreža prtljažnika

Pokončna odlagalna mreža
prtljažnika

Celoten komplet zaščitnih folij

Zaščitna folija za vogale in osrednji
del prednjega odbijača

Zaščitna folija za robove prednjih in
zadnjih vrat

Zaščitna folija za pragove prednjih
in zadnjih vrat(2)

Standardne kolesne
zavesice – spredaj ali zadaj

Zaščitna folija za prag prtljažnika

Zaščitna folija za vogale zadnjega
odbijača

77 11 785 790

82 01 716 234

82 01 722 932

82 01 714 260

82 01 714 261

82 01 717 763

82 01 585 488

77 11 227 501

77 11 227 502

77 11 940 325

77 11 940 326

77 11 940 327

77 11 940 328

82 01 212 479

77 11 940 329

77 11 940 330

Kataloške št.

77 11 940 381

tehnična združljivost dodatne opreme
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Obloge pragov vrat Clio

77 11 940 381

Osvetljene letve za zaščito praga

77 11 785 790

-

Zaščita pragu prtljažnika

82 01 716 234





Osvetlitev podvozja ob dostopu

82 01 722 932







Prilagodljiva zaščita prtljažnega prostora EasyFlex

82 01 714 260









Dvostransko korito za dno prtljažnika(1)

82 01 714 261









-

Talna obloga prtljažnika(1)

82 01 717 763











Odstranljiv pregradni okvir za prtljažnik

82 01 585 488









-

-

-

Ležeča odlagalna mreža prtljažnika

77 11 227 501









-







Pokončna odlagalna mreža prtljažnika

77 11 227 502









-









Celoten komplet zaščitnih folij

77 11 940 325

-

-

-















Zaščitna folija za vogale in osrednji del prednjega odbijača

77 11 940 326





















Zaščitna folija za robove prednjih in zadnjih vrat

77 11 940 327























Zaščitna folija za pragove prednjih in zadnjih vrat(2)

77 11 940 328

-

-





















Standardne kolesne zavesice – spredaj ali zadaj

82 01 212 479



























Zaščitna folija za prag prtljažnika

77 11 940 329
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Zaščitna folija za vogale zadnjega odbijača

77 11 940 330





























-



































: združljivo / -: nezdružljivo. (1) Premični pod prtljažnega prostora. (2) Eden izmed sestavnih delov kompleta ni združljiv s serijskimi oblogami prednjih vrat.
Samo kataloške številke, ki so navedene v tej razpredelnici, so med seboj nezdružljive. Vse druge kataloške številke so združljive med seboj in z zgoraj navedenimi kataloškimi številkami.
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sestavite svoj Renault Clio na www.renault.si.
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. Pooblaščeni Renaultovi trgovci 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 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.
Avtorji fotografij: A. Bernier, Y. Brossard ©Marketing 3D-Commerce, Additive
Renault Nissan Slovenija d.o.o., Direkcija marketing, januar 2022.
Renault priporoča

renault.si

