
Renault CLIO ir CLIO Grandtour





Naujasis RENAULT CLIO Jūs sužavės iš pirmo 
žvilgsnio, o pasirenkami dizaino elementai leis 
suteikti jam absoliučiai savitą išvaizdą. Galite rinktis 
spalvotus stogo lipdukus, stiklinį stogą, užpakalinio 
vaizdo veidrodėlių korpusus ir išorės puošybą, kad 
Jūsų automobilis CLIO atrodytų taip, kaip norite. 
Automobilio salonui savitumo suteiks individualus 
sėdynių apmušalų, prietaisų skydo spalvos ir ortakių 
bei pavarų svirties apdailos pasirinkimas. Jums 
tereikia nuspręsti, koks stilius geriausiai atitinka 
Jūsų asmenybę.

Dar
unikalesnis
Jūsų dėka



Taupūs ir našūs  

Naujų automobilių RENAULT CLIO varikliai Energy, kuriuose įdiegtos moderniausios ir lenktynių trasoje išbandytos technologijos, 
važiuojant teikia ypatingą malonumą ir užtikrina nedideles degalų sąnaudas bei CO2 emisiją, ypač dėl įrangos Stop&Start.

* Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje, priklausomai nuo Renault Clio ir Clio Grandtour modelių varianto, svyruoja nuo 4,0 iki 6,1 l/100km, CO2 emisija – nuo 98 iki 127 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų 
kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. Konkrečios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO2 emisija realiomis 
sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pa-
vyzdžiui, važiavimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).

Renault grupė, vykdydama programą Driving ECO2, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis 
aplinkosaugos reikalavimų, Renault grupės transporto priemonės taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitiktį, ieškokite jos adresu www.renault.com 
arba kreipkitės į Renault įgaliotuosius partnerius.

ENERGY, TCe, 120 AG  
Veržlumas ir našumas

Mėgaukitės sparčiu automobilio greitėjimu pajudėjus iš vietos ir įjungus didesnę pavarą. 120 AG 
variklis pasiekia 205 Nm sukimo momentą esant 2 000 sūk./min. ir visada užtikrina reikiamą galią. 
Dėl rankinės 6 pavarų dėžės, tiesioginio degalų įpurškimo technologijos ir įrangos Stop&Start degalų 
sąnaudos bus tik 5,3 l/100 km*. Paskirstymo grandinei nereikia jokios priežiūros. Vienas malonumas!

ENERGY, dCi, 90 AG   
Važiavimo malonumas ir ekonomiškumas

Energy, dCi, 90 AG variklio degalų sąnaudos mieste ir užmiestyje svyruoja nuo 4,0 ik 4,1 l/100km, CO2 
emisija – nuo 104 iki 108 g/km*. Jis leidžia kiekvienam vairuotojui važiuoti itin taupiai ir patirti tikrą 
važiavimo malonumą – pasiekia 220 Nm sukimo momentą netgi esant nedideliems sūkiams ir užtikrina 
patogų važiavimą bei spartų automobilio greitėjimą bet kokiomis aplinkybėmis.

Automatinė pavarų dėžė EDC

Automatinė 6 pavarų dėžė su dviguba sankaba komplektuojama su TCe, 120 AG varikliu. Pavaros 
perjungiamos greitai ir sklandžiai, išlaikant automobilio greitėjimą. Degalų sąnaudos panašios į 
mechaninę pavarų dėžę turinčių automobilių degalų sąnaudas.



Spalvos

* nemetalizuojamieji dažai   
** specialūs metalizuojamieji dažai

Alpių balta* Liepsnos raudona** Platinos pilka  

Metalo žydra** Juodasis deimantas Dykumos raudona**

Titano pilka Pilkas Urban*Urban*Urban Baltasis perlas**



 • Antiblokavimo sistema (ABS) 
su elektroniniu stabdymo jėgos 
koregavimo įtaisu (EBD) ir staigaus 
stabdymo pagalbos sistema (EBA)
 • Priekinės ir šoninės oro pagalvės (saugo 
vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio 
galvą bei krūtinės ląstą)
 • Elektroninė stabilumo palaikymo  
sistema (ESP) su traukos kontrolės 
sistema (ASR)
 • Įkalnę įveikti padedanti funkcija
 • Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei 
tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių
 • Greičio reguliatorius-ribotuvas
 • Kelionės kompiuteris
 • Skaitmeniniai prietaisų skydo skaitikliai
 • Nuotoliniu būdu valdomas centrinis 
durų užraktas su Renault kortele

 • Laisvų rankų kortelė varikliui užvesti ir 
durims atrakinti bei užrakinti
 • Įranga Renault Bass Reflex
 • Reguliuojamo aukščio vairuotojo 
sėdynė
 • Reguliuojamo aukščio priekinės galvos 
atramos
 • Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairas
 • Signalizacija, įspėjanti apie neprisegtus 
saugos diržus
 • Užpakalinio vaizdo (dienos / nakties 
salono veidrodėlis
 • Šviesadiodžiai dienos žibintai
 • Elektra valdomi priekinių durų langai
 • Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu 
(galima nulenkti ⅓ arba ⅔) su trimis 
reguliuojamo aukščio galvos atramomis
 • Įranga radijui įtaisyti 

 • Elektra lankstomi šildomi šoniniai 
veidrodėliai juodais grublėtais korpusais
 • Reikmenų pradurtai padangai pataisyti 
rinkinys
 • Slėgio pokyčių padangose jutikliai
 • Juodos grublėtos šonų ir užpakalinio 
buferio apsaugos juostos
 • Juodi stogo laikikliai (varianto 
Grandtour)
 • Juodos išorinės durų rankenos
 • Tamsi salono apdaila
 • Juodas prietaisų skydas
 • Pilkos spalvos medžiaginiai apmušalai
 • 15” skersmens plieniniai ratlankiai 
Paradise

LifE

Įranga

Juodos ir pilkos spalvos medžiaginiai apmušalaiNuotraukoje parodytas varianto Life salonas su pasirenkama įranga 15” skersmens plieniniai
ratlankiai Paradise



Įranga
ALiZE (LifE +)

15” skersmens plieniniai 
ratlankiai Paradise

Juodos ir pilkos spalvos medžiaginiai   
apmušalai

Nuotraukoje parodytas varianto Alize salonas su pasirenkama įranga

• Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
• DAB (skaitmeninis) radijas su įtaisytu ekranu,  
   keturiais 20 W garsiakalbiais (be CD grotuvo),  
 Bluetooth®, USB bei garso įrangos jungtimis   
   ir išmaniojo telefono laikikliu; galima   
   naudoti programą R&GO 
• Oda trauktas vairaratis
• Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir  
 šoninių veidrodėlių korpusai
• Kintamu dažniu judantys valytuvai
• Juoda žvilgi priekio apdailos juosta su   
 Renault ženklu ir chromuotais intarpais
• Juodos ir pilkos spalvos medžiaginiai   
 apmušalai
• 15” skersmens plieniniai ratlankiai   
 Paradise



LiMiTED (ALiZE +)

• Multimedijos įranga Media Nav   
   Evolution: 7 colių skersmens jutiklinis   
   ekranas, navigacijos prietaisas, DAB        
   (skaitmeninis) radijas su keturiais   
   20 W garsiakalbiais (be CD grotuvo),  
   Bluetooth®, USB ir garso įrangos 
   jungtys, prieiga prie programos AHA
• Rūko žibintai
• Užpakaliniai atstumo jutikliai
• Funkcija Eco (išskyrus 1,2 16 V 75 variklį)
• Ženklas Limited

 • Pilki salono apdailos elementai
 • Sulankstoma priekinė keleivio sėdynė 
(varianto Grandtour)
 • Juodos žvilgios šonų apsaugos juostos 
su chromuotu intarpu ir juoda žvilgi 
užpakalinio buferio juosta
 • Chromuota bagažinės apdailos juosta
 • Žvilgūs juodi šoninių veidrodėlių korpusai

 • Tamsintas užpakalinių šoninių langų ir 
bagažinės durų stiklas

• Chromuota šoninių langų juosta
 • Medžiaginiai apmušalai Limited
 • Priekinių durų slenksčių danga su ženklu 
Limited
 • Matinio chromo spalvos stogo laikikliai 
(varianto Grandtour)

• 16” skersmens lengvojo lydinio   
   ratlankiai Celsium

16” skersmens lengvojo lydinio 
ratlankiai Celsium

Medžiaginiai apmušalai Limited

Įranga



iNTENS (ALiZE +)

16” skersmens lengvojo 
lydinio ratlankiai Pulsize

Juodos spalvos medžiaginiai apmušalai su 
dirbtinės ekologiškos odos elementais

Įranga

• Multimedijos įranga Media Nav  
 Evolution: 7 colių skersmens jutiklinis  
 ekranas, navigacijos prietaisas, DAB     
  (skaitmeninis) radijas su keturiais 
  20 W garsiakalbiais (be CD grotuvo),   
  Bluetooth®, USB ir garso įrangos j
  jungtys, prieiga prie programos AHA
• Šviesadiodžiai priekiniai žibintai 
 Pure Vision
• Šviesos ir lietaus jutiklis
• Rūko žibintai
• Renault laisvų rankų kortelė (galima  
 atrakinti bei užrakinti duris ir   
 užvesti variklį nė neįdėjus kortelės į  
 skaitytuvą)
• Užpakaliniai atstumo jutikliai
•  Funkcija Eco
• Sulankstoma priekinė keleivio sėdynė  
 (varianto Grandtour)

• Elektra valdomi priekinių durų langai  
 su vairuotojo pusėje įtaisytu   
 impulsiniu jungikliu
• Elektra valdomi užpakalinių durų  
 langai
• Juodos žvilgios šonų apsaugos  
 juostos su chromuotu intarpu ir juoda  
 žvilgi užpakalinio buferio juosta
• Chromuota bagažinės apdailos juosta
• Chromuota šoninių langų juosta
• Juodi medžiaginiai apmušalai su  
 dirbtinės ekologiškos odos elementais 
• Juodas prietaisų skydas (nemokamai  
 galima pasirinkti raudoną arba pilką  
 spalvą)
• Matinio chromo spalvos stogo laikikliai  
 (varianto Grandtour)
• 16” skersmens lengvojo lydinio  
 ratlankiai Pulsize

Nuotraukoje parodytas varianto Intens salonas su pasirenkama įranga



Techniniai duomenys
1.2 16V 75 ENERGY  

TCe 90
ENERGY 

TCe 90 LPG
ENERGY  
TCe 120

ENERGY  
TCe 120 EDC

ENERGY  
dCi 75

ENERGY  
dCi 90

Degalų rūšis benzinas benzinas benzinas / LPG benzinas benzinas dyzelinas dyzelinas
CO2 emisijos norma Euro 6b Euro 6c Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6c Euro 6c

Degalų įpurškimo būdas daugiataškis 
nuoseklusis

daugiataškis 
nuoseklusis

daugiataškis 
nuoseklusis

tiesioginis 
nuoseklusis

tiesioginis 
nuoseklusis

tiesioginis 
Common Rail

tiesioginis 
Common Rail

VARikLiS
Darbinis tūris (cm3) 1,149 898 898 1,197 1,197 1,461 1,461
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 3/12 3/12 4/16 4/16 4/8 4/8

Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 54 (73)  
esant 5500

66 (90)  
esant 5500

66 (90)  
esant 5050

87 (118)  
esant 5000

87 (118)  
esant 5000

55 (75)  
esant 4000

66 (90)  
esant 4000

Didžiausias sukimo momentas Nm esant (sūk./min.) 107 esant 4250 140 esant 2250 140 esant 2500 205 esant 2000 205 esant 2000 210 esant 2000 220 esant 1750
„Stop & Start“ ir stabdymo energijos regeneravimo funkcijos  - yra yra yra yra yra yra

PAVARŲ DĖŽĖ
Rūšis   rankinė, 5 pavarų rankinė, 6 pavarų automatinė, 

6 pavarų, EDC rankinė, 5 pavarų

VAiRO ĮRANGA
Vairo stiprintuvas elektrinis kintamos galios (standartinė įranga)
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių / 
sienų (m) 10,6 / 11

Kiek kartų apsisuka vairaratis, kol užsirakina (priklauso nuo padangų 
pločio) 2,71

PADANGOS
Standartinių padangų matmenys* 15" : 185/65 R15 88T; 16" : 195/55 R16 87H; 17" : 205/45 R17 88V

GREiTiS 
Didžiausias greitis (km/val.) 167 178 182 182 192 181 181
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 14"5 12"1 12"2 9"0 9"2 12"0 11"8
Įveikia 400 m pajudėjus iš vietos (s)
Įveikia 1 000 m pajudėjus iš vietos (s) 19"5 / 36"1 18"2 / 33"5 18"5 / 33"6 16"2 / 30"5 16"5 / 30"6 18"3 / 33"6 18"2/ 33"3

DEGALŲ SĄNAUDOS iR CO2 EMiSiJA1 NEDC NEDC BT: nuo / iki NEDC BT: nuo / iki NEDC NEDC NEDC BT: nuo / iki NEDC BT: nuo / iki
CO2 emisija (g/km) 127 113 / 118 106 / 98 118 120 104 / 108 104 / 108
Mieste  (l/100 km) 7,2 6,3 / 6,5 5,8 / 7,8 6,8 6,8 4,4 / 4,5 4,3 / 4,8
Užmiestyje (l/100 km) 4,7 4,2 / 4,4 4,0 / 5,1 4,5 4,5 3,6 / 3,8 3,6 / 3,8
Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 5,6 5,0 / 5,2 4,7 / 6,1 5,3 5,4 4,0 / 4,1 4,0 / 4,1

TALPA
Degalų bako (l) 45 45 / 34 LPG 45
 
*Priklauso nuo varianto.

1 Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje, priklausomai nuo Renault Clio ir Clio Grandtour modelių varianto, svyruoja nuo 4,0 iki 6,1 l/100km, CO2 emisija – nuo 98 iki 127 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti 
remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. Konkrečios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO2 emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo 
pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, važiavimo sąlygos, eismo intensyvumas, 
automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).

Renault grupė, vykdydama programą Driving ECO2, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, 
Renault grupės transporto priemonės taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitiktį, ieškokite jos adresu www.renault.com arba kreipkitės į Renault įgaliotuosius partnerius.



Matmenys

BAGAŽiNĖS TALPA (dm3) Clio Clio 
Grandtour

Didžiausia bagažinės talpa (atitinka standartą ISO 3832) 
(iki bagažo lentynos) 300* 445*

MATMENYS (mm)
A Tarpuratis 2 589 2 589
B Bendras ilgis 4 062 4 267
C Priekinė iškyša 853 853
D Užpakalinė iškyša 621 825
E Atstumas tarp priekinių ratų 1 506 1 506
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1 506 1 506
G Plotis be šoninių veidrodėlių / su jais 1 732/1 945 1 732/1 945

H Nepakrauto automobilio aukštis be stogo laikiklių / 
su jais 1 448 1 475

H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai bagažinė 
atidaryta 1 920 2 087

MATMENYS (mm) Clio Clio 
Grandtour

J Nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio aukštis 716 604
K Nepakrauto automobilio prošvaisa 120 120

L Atstumas nuo antros eilės sėdynės krašto iki 
priekinės sėdynės atlošo kelių aukštyje 140 140

M Plotis ties priekiniais porankiais 1 363 1 363
M1 Plotis ties užpakaliniais porankiais 1 378 1 378
N Plotis priekyje pečių aukštyje 1 370 1 370
N1 Plotis užpakalyje pečių aukštyje 1 307 1 307
P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo 880 880
P1 Atstumas nuo užpakalinės sėdynės iki stogo 847 862

Y Bagažinės angos plotis viršuje 
Didžiausias bagažinės angos plotis 770/1 038 800/1 038

Y1 Bagažinės angos plotis apačioje 905 994

MATMENYS (mm) Clio Clio 
Grandtour

Y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis 1 011 1 011
Z Bagažinės angos aukštis 550 685

Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinės 
sėdynės sulankstytos 1 388 1 616

Z2 Bagažinės ilgis iki užpakalinių sėdynių 649 830

Z3 Bagažinės aukštis iki bagažo lentynos / kai bagažinėje 
yra išimamas įdėklas 558 575/396

Z4 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinė 
sėdynė ir priekinė keleivio sėdynė sulankstytos - 2 480

RENAULT CLiO RENAULT CLiO GRANDTOUR

* 230 / 400, kai yra radijas ir garso įranga Bose 



Renault zaleca
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Pratęskite pažintį su automobiliu RENAULT CLIO
interneto svetainėje www.renault.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli spausdinimo dienos duomenis atitinkanti informacija. Ji parengta remiantis bandomosiomis partijomis ir prototipais. Automobiliai RENAULT yra nuolat tobulinami, 
todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti brošiūroje aprašytų bei pavaizduotų automobilių ir jų priedų specifi kacijas. Kompanijos RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Skirtingose 
šalyse parduodamų automobilių įrangos variantai gali skirtis, t. y. tam tikros standartinės ar pasirenkamos įrangos ir tam tikrų priedų gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius kompanijos 
RENAULT atstovus. Dėl poligrafi jos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be išankstinio raštiško kompanijos RENAULT leidimo draudžiama 
kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja


