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Jausmingos linijos, dinamiškas stilius ir 
grakštūs šoniniai linkiai – naujasis CLIO tapo 
dar išraiškingesnis. Nauji šviesadiodžiai žibintai 
vos pažvelgus palieka neišdildomą įspūdį. 
Modernus ir dinamiškas stilius, kurį pabrėžia 
nauja metalizuotųjų dažų spalva, neabejotinai 
prikaustys žvilgsnį.

Naujasis RENAULT 
CLIO – nuolat 
viliojantis stilius





Šio automobilio salone atrasite aukščiausios 
klasės medžiagas ir kokybiškus paviršius – tarsi 
įžengtumėte į naują komforto dimensiją. Įsitaisykite 
ergonomiškose sėdynėse, naudokitės optimalų 
valdymo patogumą vairuotojui suteikiančiu 
prietaisų skydu su įdiegtomis pažangiausiomis 
technologijomis ir mėgaukitės ultramoderniai 
patogiu vairavimu.
Jutikliniai ekranai su įdiegta navigacijos sistema – 
vieni didžiausių savo kategorijoje. Jie suderinami 
su ANDROID AUTO™ ir APPLE CARPLAY™... 
Naudodamiesi paslauga RENAULT EASY CONNECT 
prie naujojo CLIO galėsite prisijungti nepastebimai.
Taip pat išbandykite naujausius RENAULT EASY 
DRIVE sprendimus, padedančius lengviau vairuoti 
ir statyti automobilį, su 360° kamera ir pagalbine 
EASY PARK ASSIST sistema.

„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.
„Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.

Naujasis RENAULT 
CLIO skelbia salono 
revoliuciją



Naujasis RENAULT 
CLIO R.S. LINE – 
sportiška dvasia
Naujasis CLIO R.S. LINE trykšta išgrynintu 
sportiškumu, o turtinga RENAULT SPORT padalinio 
patirtis, sukaupta lenktynių trasose, tiesiogiai 
įkvėpė jo dizainą: priekinį buferį su F1 stiliaus 
aptaku, R. S. LINE emblemas, išskirtinius 17 colių 
deimantinio pjovimo ratlankius MAGNY-COURS. 
Jis taip pat išsiskiria korio rašto radiatoriaus 
grotelėmis ir atletiškesnes linijas įgavusia galine 
dalimi, kurios formas paryškina difuzorius ir ovalus 
chromuotas išmetimo sistemos vamzdis.
Salone taip pat panirsite į sportišką atmosferą: 
jame harmoniją atranda anglies pluošto imitacijos 
apdaila, ryškios raudonos apdailos siūlės, perforuota 
oda* aptrauktas sportiškas vairaratis su dvigubo 
deimanto simboliu, aliuminio pedalai, sportinės 
sėdynės su geresnį prilaikymą užtikrinančiomis 
šoninėmis atramomis, prietaisų skydelį puošianti 
raudona horizontali linija ir optimalų valdymo 
patogumą vairuotojui suteikiantis prietaisų pultas 
su įdiegtomis pažangiausiomis technologijomis. 
Kokybė, ergonomika, technologijos – R.S. LINE 
įrangos lygis naujojo CLIO salonui suteikia 
išskirtinumo, įkvėpto RENAULT SPORT.

*Galvijų oda.





Praturtinkite savo vairavimo patirtį su RENAULT CLIO 
apsilankydami svetainėje www.renault.lt

Imtasi visų atsargumo priemonių, kad šis leidinys būtų tikslus ir jame būtų spausdinimo metu turima naujausia informacija. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. Laikydamasi nuolatinio 
produkcijos tobulinimo politikos RENAULT pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus RENAULT atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai 
nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią atstovą. Dėl techninių priežasčių 
šiame atspausdiname dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio 
dalį negavus raštiško RENAULT sutikimo.
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