Renault CLIO GENERATION
Cenik vozil
01.11.2019

Bencinski motor

kW (KM)

CO2
(g/km)

GENERATION

TCe 75

56 (75)

131-144

€9.990

TCe 90

66 (90)

131-144

€10.790

Podaljšano jamstvo*
Podaljšano jamstvo (5 let/100.000km)

500 €

Pogodba o vzdrževanju My Revision (5 let/ 100.000 km)*
TCe 75

858 €

TCe 90

858 €

* BREZPLAČNO ob nakupu preko Renault financiranja pri določenih akcijah

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.
Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 5,8 – 6,4 l/100 km.
Emisija CO2 po normativu WLPT: 131 – 144 g/km.
Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.
Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Renault.
Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

Renault CLIO GENERATION
Serijska oprema

Varnost in pomoč pri vožnji
Sistem proti blokiranju koles - ABS
Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP
Sistem proti zdrsu pogonskih koles - ASR
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU
Pomoč pri speljevanju v klanec
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Indikator prestavljanja
Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini
Možnost izklopa varnostne blazine za sovoznika
Opozorilnik za nepripet varnostni pas za voznika in sovoznika
Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX
Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
Varnostna pasova z zategovalnikom in omejevalnikom
zatezne sile spredaj
Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini
Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini

Dizajn
LED dnevne luči
Žarometi z dvojno optiko
Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
Spojler zadaj + tretja zavorna luč
Tonirana zadnja stekla
Vratne kljuke v barvi karoserije
Kromirani vložki (prestavna ročica, ročica za odpiranje vrat,
digitalni merilnik hitrosti)
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Pullsize - Srebrna
Paket LOOK - Krom
- Stranska ogledala in letvici ter obloga zadnjega odbijača v sijaj črni barvi
- Kromiran del stranske letvice, prednji okrasni letvici in
letvica na zadnjih vratih
Volanski obroč in ročica menjalnika v umetnem usnju

Vožnja
Kartica Renault za odklepanje in zagon vozila
Potovalni računalnik
Regulator in omejevalnik hitrosti
Sistem Energy smart management
Sistem Stop&Start
Funkcija načina vožnje ECO

Multimedija
Multimedijski sistem Media Nav Evolution z 18 cm (7'') zaslonom na
dotik s funkcijami MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB
Funkcija povezljivosti z aplikacijo Android Auto™
Navigacijski sistem Navteq in kartografija Adriatik

Udobje
Ročna klimatska naprava
Brisalca z intervalnim delovanjem
Električni variabilni servo volan
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
Ogrevano zadnje steklo
Električni pomik prednjih stekel
Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Deljiv naslon zadnjih sedežev 1/3 & 2/3

Dodatki
Kit za popravilo pnevmatik

Renault CLIO GENERATION
Cenik opcij
PAKETI
Paket VOZNIK
- Impulzni pomik voznikovega stekla s funkcijo proti priprtju
- Električni pomik stekel zadaj
- Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila
- Senzor za dež in avtomatski vklop luči
VOŽNJA
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
LED meglenki spredaj
MULTIMEDIJA
Kartografija Evrope Medianav Evolution (1)

PK98AK

350€

ITPK1
MEGL

300€
150€

MAPEST

100€

DIZAJN
Enoslojna barva posebna
Kovinska barva
Kovinska barva posebna
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Pullsize - Črna
Dodatno zatemnjena zadnja stekla
DODATKI
Rezervno kolo
(1) Za točen seznam držav se obrnite na pooblaščenega prodajalca

220€
420€
520€
100€
150€
RSEC01

60€

Renault CLIO GENERATION
Dizajn
NOTRANJOST
Notranjost v temni barvi

HARM01

S

OBLAZINJENJE
Oblazinjenje v temni barvi

DRAP39

S

OV369

O

TED69
TEKPN

O
O
O

TENNP

O

RDIF29

S
O

BARVE KAROSERIJE
ENOSLOJNA BARVA
Ledeniško Bela
KOVINSKA BARVA
Siva Platine
Črna Etoile
Siva Titanium
KOVINSKA BARVA POSEBNA
Rdeča Flamme
KOLESNI POKROVI IN PLATIŠČA
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Pullsize - Srebrna
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Pullsize - Črna

Platišča iz lahke litine 41 cm (16")
Pullsize - Srebrna

TEGNE

RDIF30

Platišča iz lahke litine 41 cm (16")
Pullsize - Črna

Renault CLIO GENERATION
Tehnične karakteristike
TIP MOTORJA
Komercialni naziv

TCe 75

TCe 90
Bencin
Euro 6Dt

Gorivo
Depolucijska norma

MOTOR
Gibna prostornina (cm3)
Vrtina x gib (mm)
Število cilindrov / ventilov
Največja moč kW (KM) pri št.vrtljajev (/min)
Največji navor (Nm) pri št.vrtljajev (/min)

898
72,2x73,1
3/12
56 (75) pri 5000
120 pri 2500

66 (90) pri 5500
140 pri 2250

Turbo / sekvenčni večtočkovni

Vbrizg goriva
Stop&Start in zaviranje z
rekuperacijo zavorne energije

Da

MENJALNIK
Ročni / 5

Tip / Število prestav

KRMILNI MEHANIZEM
električni variabilni servo
10,6/11

Tip
Ø obračalni krog med pločniki (m)

PODVOZJE
Sprednja prema
Zadnja prema

Tip Mac-Pherson s spodnijm trikotnim vodilom in stabilizacijskim drogom
Elastična prema s programiranim deformiranjem in vijačne vzmeti

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
195/55 R16 87H

Platišča 41 cm (16")

ZAVORE
serijsko
serijsko
DV 258
21 cm (8") boben

ABS + pomoč pri zaviranju v sili
Elektronski razdelilnik zavorne sile
Spredaj : zračeni koluti (DV) Ø (mm)
Zadaj : boben Ø cm (")

ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)
0 - 100 km/h (s)
1000 m D.A. (s)

172
12,9
34,2

178
12,1
33,3

5,8-6,4

5,8-6,4

131-144
0,0373

131-144
0,0208

PORABA po normativu WLTP*
Mešana vožnja (l/100 km)

IZPUSTI po normativu WLTP*
Izpust CO2 (g/km)
NOx (g/km)
Emisija trdih delcev (g/km)
Število delcev (x1011)

KAPACITETE
45

Posoda za gorivo (l)

MASE (kg)
Masa praznega vozila (brez voznika)
Masa praznega vozila na sprednji osi
Masa praznega vozila na zadnji osi
Skupna dovoljena masa
Največja dovoljena masa skupine vozil
Nosilnost
Največja dovoljena masa
priklopnega vozila z zavorami
Dovoljena vlečna masa z zavorami
Dovoljena vlečna masa brez zavor

1176
710
466
1601
2501
511

1205
724
481
1630
2530
540

1200

1200

580

580

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek
za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih
parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje
je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.
Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to,
da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih
prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.
Več o standardu WLTP si lahko preberete na spletni strani https://www.renault.si/odkrijte-renault/novi-predpisi.html.

Renault CLIO GENERATION
Cenik dodatne opreme
Kataloška številka

Oprema

Maloprodajna
cena z DDV

8201321618
8201321621
7711940000
7711421178
7711780147

COUNTRY PAKET
Aluminijasti strešni nosilci
Aluminijasti strešni nosilci na vzdolžnih nosilcih (Grandtour)
Nosilec smuči – za 4 pare
Vmesniki nosilca smuči
Nosilec za kolesa Proride 80 – na strešnih nosilcih – 1 kolo

111 €
117 €
164 €
15 €
115 €

7711788827
7711785943
7711940323

TECHNO PAKET
DVD video predvajalnik s funkcijo cinema + WI-FI
NEXTBASE DVD predvajalnik
Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon (namestljiv na zračnik) z možnostjo polnjenja

456 €
224 €
56 €

8201321361
8201321362
7711227501
8201419662
8201372470

EASY PAKET
Prtljažno korito
Prtljažno korito (karavan)
Mreža za pritrditev prtljage - vodoravna
Kit za mrežo
Prevleke sedežev - sprednje

33 €
35 €
27 €
7€
110 €

