
Nye Renault CLIO Hybrid 





Ganske enkelt uimotståelig



Setter følelsene i 
sving
Myke linjer, en dynamisk profil, et muskuløst 
skulderparti og en selvsikker stil – den nye Renault 
CLIO er uimotståelig allerede ved første blikk. Det 
er lagt stor vekt på detaljer, og stilen er utpreget 
moderne og robust med C-formede full-LED-lykter, 
elegant integrerte kromdetaljer, skjulte dørhåndtak 
ved bakrutene og den nye lakkfargen Orange 
«Valencia» metallic.





Bilen på bilde har ekstrautstyr.



Smart Cockpit – 
et gjennomført 
kupékonsept
Interiøret i den nye CLIO er preget av 
kvalitetsmaterialer i en eksklusiv utførelse. Den 
nye førerplassen med avansert teknologi, de 
dype setene og det egendefinerbare lystemaet 
MULTI-SENSE – alt er laget for å gi deg en helt 
unik kjøreopplevelse. Og når du setter deg inn 
bak rattet i den nye CLIO, kan du glede deg over 
utstyr som multimediesystem med 9,3-tommers 
berøringsskjerm*, førerinformasjonsskjerm med 
individuelle tilpasningsmuligheter og elektrisk 
parkeringsbrems.

*Ekstrautstyr og / eller avhengig av versjon.





Kjøreglede og komfort
Det dynamiske chassiset og en presis og responsiv 
styring lokker garantert fram smilet. I tillegg er 
kjørekomforten enda bedre takket være forbedret 
støtdemping og lavere støynivå i kupeen. Sist, men 
ikke minst bidrar lydanlegget fra Bose®* med ni 
høyttalere til musikkopplevelser utenom det vanlige. 

*Ekstrautstyr.



Renault CLIO R.S. Line:
sportslighet som synes 
og føles
I den nye CLIO R.S. Line er arven fra Renault Sport 
tydelig. Den utvendige designen slår an tonen: 
Akkurat som de andre R.S.-modellene har den 
sportsstøtfanger og F1-inspirert frontleppe. Det 
sportslige uttrykket forsterkes av en nedre grill  
med bikubemønster, grill med høyglanset sort  
dekor og 17-tommers Magny-Cours-felger. Den 
unike personligheten understrekes dessuten av 
R.S. Line-logoen på forskjermene og bakluken. 
Det sportslige preget videreføres i kupeen med 
interiør i koksgrått med røde detaljer, sportsseter 
med forbedret sidestøtte, sportsratt i perforert 
skinn* med markant Renault-emblem og 
aluminiumspedaler. En rød stripe som strekker 
seg over dashbordet og langs sikkerhetsbeltene, 
sorte taktrekk og en førerplass med mye avansert 
teknologi gjør den sportslige stilen komplett. 

*Kuskinn.





Hold deg oppdatert
EASY LINK-systemet har en skjerm på 7” eller hele 
9,3”*. Den er sentralt plassert og kan konfigureres 
akkurat slik du vil. Du kan faktisk ta i bruk Renault 
EASY CONNECT før du har satt deg inn i bilen. Med 
MY Renault-appen finner du enkelt tilbake til bilen 
med guiding hele veien fram.
Når du har tatt plass bak rattet, får du raskt og enkelt 
oversikt over innholdet i EASY LINK systemet, som 
er kompatibelt med både Android Auto™* og Apple 
CarPlay™. Det innebygde navigasjonssystemet* 
gir tilgang til store mengder sanntidsinformasjon: 
Om trafikkflyten, eventuelle hindringer underveis 
og servicepunkter langs veien. 
Google adressesøk er like enkelt og effektivt som 
Google Maps: Et par–tre stikkord er alt som skal 
til for å finne veien til bestemmelsesstedet uten å 
ha den nøyaktige adressen.
Med Auto Update-funksjonen* kan du være trygg 
på at systemet og TomTom-kartene til enhver tid 
er oppdatert.
Dessuten sikrer den trådløse mobilladeren* at du 
alltid kan holde kontakten med omverdenen.

*Ekstrautstyr og / eller avhengig av utstyrsnivå.
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc.
Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.







Nye CLIO E-TECH:
CLIO endrer 
oppfatningen av 
hybridbilen
Med den helt nye hybridmotoren og den 
automatiske multi-mode girkassen gir Nye  
CLIO E-TECH Hybrid en unik kjøreopplevelse. Den 
kombinerer E-TECH hybridteknologiens respons, 
akselerasjon og drivstofføkonomi med CLIOs 
komfort og praktiske egenskaper. I byen kan den 
kjøre elektrisk inntil 80% av tiden, stillegående og 
økonomisk. På landeveien har du 140hk tilgjengelig 
for rask akselerasjon og direkte respons.



100% Clio,  
og hybrid i tillegg
Innvendig er CLIOs klasseledende egenskaper 
beholdt: generøse plassforhold, multimedia- og 
førerskjermer, høyt sikkerhetsnivå og moderne 
førerstøttesystemer. Og du vil oppdage de mange 
fordelene med Renaults hybridteknologi: E-TECH 
automatgirkassen, EV-funksjonen for 100% 
elektrisk kjøring og de valgbare MULTI-SENSE 
kjøremodusene (MySense, Sport eller Eco).
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Renault EASY DRIVE
Den nye CLIO leveres med innovativt utstyr som 
gjør kjøringen enklere.

1. Cruise control / hastighetsbegrenser
Still inn kjørehastigheten eller makshastigheten. Alle 
innstillinger gjøres enkelt og raskt med betjeningen 
pårattet.

2. Renault LED Pure Vision 
Den nye CLIO leveres med kraftige full-LED Pure Vision- 
lykter som skifter automatisk* mellom nær- og fjernlys 
og gir optimal sikt.

3. Håndfri parkering*
Easy Park Assist-funksjonen i den nye CLIO lukeparkerer 
bilen for deg uten at du trenger å løfte en finger. Bilen 
parkerer raskt og enkelt både i parkeringsluker, skrå 
parkeringslommer og på vanlige parkeringsplasser. 

4 og 5. 360°-kamera*
Den nye CLIO har fire kameraer som gir et 360-graders 
bilde av området rundt bilen. Dermed kan du rygge, 
parkere og komme deg av gårde uten problemer og i trygg 
forvissning om at ingenting står i veien for din nye CLIO.

6. Adaptiv cruise control/ Motorvei- og 
køkjøringsassistent*
En unik innovasjon i segmentet: Den nye CLIO holder seg 
midt i kjørefeltet, regulerer hastigheten etter trafikken 
og stanser om nødvendig helt opp. Funksjonen gjør 
kjøringen lettere, både på motorveien og i tett trafikk. 

*Ekstrautstyr og / eller avhengig av versjon.



3.

1.

Sikkerhet på  
høyeste nivå
Den nye CLIO leveres med siste nytt innen teknologi, slik 
at du og passasjerene dine skal kunne føle dere trygge.

1. Aktivt nødbremsesystem
Din nye CLIO følger til enhver tid med på trafikken og 
eventuelle farer som kan oppstå. Hvis bilen registrerer at 
kjøretøyet foran deg bremser kraftig eller en fotgjenger 
plutselig krysser veien, varsler den deg. Den kan også 
bremse automatisk ved behov.

2. Aktiv filholderassistent
Å være forutseende er den beste måten å unngå 
farlige situasjoner på. Derfor kan den nye CLIO fra Zen-
versjonen og oppover leveres med et system for aktiv 
kjørefeltassistanse og varsling dersom bilen er i ferd 
med å forlate filen.

3. Skiltgjenkjenning*
Den nye CLIO har et kamera som kjenner igjen og «leser» 
trafikkskilt. Gjeldende fartsgrense vises deretter på 
instrumentpanelet.

4. Blindsonevarsling*
Den nye CLIO registrerer eventuelle kjøretøyer som ligger 
i eller er på vei inn i blindsonen din, og varsler deg med 
et lyssignal i sidespeilet.

*Ekstrautstyr og / eller avhengig av versjon.



4.

2.





Carlab
Farger
Utstyrsversjoner
Interiørpakker
Setetrekk
Felger
Utstyr og tilvalg
Motorer
Mål
Tilbehør



Grå «Platine» (M)

CARLAB Farger

Hvit «Glacier» (S)

Grå «Titanium» (M) Sort «Ètoilè» (M)

Hvit «Quartz» (M)



M = Metallic 
S = Standardlakk 
Den faktiske fargen kan avvike fra bildet.  

Orange «Valencia» (M)

Blå «Celadon» (M)

Rød «Flamme» (M)

Blå «Iron» (M)



SIKKERHET KJØRING

KOMFORT

EKSTERIØR

INTERIØR

LYD, MULTIMEDIA

®

Zen

CARLAB Utstyrsversjoner



KJØRING

KOMFORT

EKSTERIØR

INTERIØR

Intens (utover Zen)



KJØRING
Fartsgrensevarsling

Ryggekamera

EKSTERIØR

INTERIØR

skinn

LYD, MULTIMEDIA

®

R.S. Line (utover Intens)

CARLAB Utstyrsversjoner



CARLAB Interiørpakker

CARLAB Setetrekk

Mørk tekstil setetrekk  
(Standardutstyr på Zen)

Intens - Mørk tekstil setetrekk med detaljer 
i imitert skinn (standardutstyr på Intens)

R.S Line - stoffseter i tekstil med detaljer i 
imitert skinn. (Standard på R.S. Line)

Skinn R.S Line  - sort med røde detaljer 
(ekstrautstyr R.S Line)



CARLAB Felger

17” aluminiumsfelger “Vivastella” 
(Ekstrautstyr INTENS)

16” “Philia” aluminiumsfelger med 
sorte detaljer (Standard på ZEN).

17” aluminiumsfelger “Magny 
Cours” (Standard på R.S. Line)

16” aluminiumsfelger “Philia” 
(Standard på INTENS)



CARLAB Personifisering

1

2

Blå detaljer ventilasjonsdyser dashbord

Blå blanke kromlister foran, på sidene og bak



LIFE ZEN INTENS

SIKKERHET
Aktiv nødbremseassistent med fotgjenger- og syklistvarsling (AEBS City + Inter Urban + Pedestrian)
ABS-bremser med panikkbremsassistent (BAS) og elektronisk antiskrenssystem (ESP)
Skiltgjenkjenning (gjelder ikke Intens med Lanseringspakke)
Sikkerhetsavstandsvarsling (info på førerskjerm)
Filskiftevarsler (Lane Departure Warning) og Aktiv filholderassistent (Line Keeping Assist)
LED bremselys
Renault automatisk nødsamtale: automatisk oppringing ved ulykke, eller manuelt via SOS-knapp
ISOFIX-fester på yttersete sitteplasser bak og i passasjersete foran
Kollisjonsputer foran, på sidene foran, og kollisjonsgardiner på sidene foran/bak
Utkoblingsbar kollisjonspute foran på passasjerplass
Påminnelse for sikkerhetsbelter
Fartsgrensevarsling - ¤

Blindsonevarsling - ¤ ¤

Dekkreparasjonssett (istedet for reservehjul)
Nødreservehjul ¤ ¤ ¤

KJØRING
Cruise control og hastighetsbegrenser
Bakkestartassistent
Elektrisk justerbare, oppvarmede sidespeil
Instrumenter på konfigurerebar 7” førerinformasjonsskjerm
LED kjørelys, -blinklys og -baklys
Pure Vision LED hovedlykter
C-formede hovedlykter 100 % LED Performance (C-shape) -

Renault MULTI-SENSE: Tilpasning av kjøremoduser og lys- og lydmiljøet i kupeen -

Automatisk tenning av hovedlys (lyssensor)
Elektrisk innfellbare, oppvarmede sidespeil ¤

Parkeringssensorer bak ¤

Parkeringssensorer foran og bak - ¤

Ryggekamera - ¤

360° parkeringskamera - ¤ ¤

Handsfree parkeringsassistent - - ¤

Adaptativ cruise control - ¤ ¤

Motorvei- og køassistanse - ¤ ¤

Automatisk nedblendbart innvendig speil - ¤ ¤

Tåkelys foran - ¤ ¤

Automatisk aktivering av nær- og fjernlys ¤ ¤ ¤

KOMFORT
Manuelt klimaanlegg - -

Automatisk klimaanlegg ¤

Nedfellbar bakseterygg (1/3 + 2/3)
Høydejusterbart førersete, oppvarmede forseter
Ratt justerbart i høyde og lengde
Elektriske vindusheiser foran, "one-touch" funksjon
Elektriske vinduer bak ¤

LED-belysning i kupeén -

LED leselamper foran og bak -

Høyderegulerbart passasjersete foran -

Oppvarmet multifunksjonsratt i imitert skinn - -

Renault nøkkelkort med handsfree låsing/opplåsing ¤

Regnsensor ¤

Skyvbart armlene foran - med 2,2l oppbevaringsrom ¤ ¤ ¤

Elektrisk parkeringsbrems, med Auto-Hold-funksjon - ¤ ¤

CARLAB Utstyr og tilvalg



LIFE ZEN INTENS

EKSTERIØR
Dørhåndtak og speilhus i samme farge som karosseriet
Sidespeil i blank sort - ¤ -

Kromlister på sidevinduene -

Kromdetaljer i fronten - -

"Haifinne" antenne - -

Eksklusiv støtfanger foran med F1-inspirert frontleppe i Gun Metal grå og bikubemønster i den nedre grillen - -

R.S. Line-logoer i krom på forskjermene og bakluken - -

Beskyttelseslister i Gun Metal grå nederst på dørene - -

Diffuser bak i Gun Metal grå - -

Mørktonet bakrute og sideruter bak - ¤

16” aluminiumsfelger "Philia" -

17” aluminiumsfelger "Vivastella" - ¤ -

17” aluminiumsfelger "Magny Cours" - -

E-TECH Hybrid logo mellom dørene og på bagasjeluken -

E-TECH Hybrid logo mellom dørene og R.S. Line logo på bagasjeluken - -

INTERIØR
Kromdetaljer på ventilasjonsdysene og midtkonsollen
Ratt i imitert skinn -

Høy midtkonsoll i mykt sort materiale -

Detaljer i mykt sort materiale på dashbordet -

Dørpaneler med polstring øverst -

Sort taktrekk (gjelder ikke Intens med Lanseringspakke) -

Ratt i perforert skinn med R.S.-logo, grå og røde detaljer (ikke varme i rattet) - -

Sportspedaler i aluminium - -

Sorte sikkerhetsbelter med rød kant - -

Horisontal dekor på dashbordet, trukket med et mykt materiale med felter i koksgrått - -

Myke felter i koksgrått på for- og bakdørene - -

Armlener i for- og bakdører i sort med røde og grå detaljer - -

Rød R.S. Line-kontrast rundt ventilasjonsdysene - -

Mørk tekstil setetrekk - -

Mørk tekstil setetrekk med detaljer i imitert skinn - -

Sportsseter foran med R.S. logo, i tekstil med detaljer i imitert skinn - -

Skinnseter R. S. Line - - ¤

LYD, MULTIMEDIA
Trådløs lading av smarttelefon ¤ ¤

EASY LINK multimediasystem med 7” berøringsskjerm, speiling av smarttelefon (kompatibelt med Android Auto™ og Apple Carplay™),  
Bluetooth®, og DAB+ radio -

EASY LINK multimediasystem med 7” berøringsskjerm og navigasjon, speiling av smarttelefon (kompatibelt med Android Auto™ og  
Apple Carplay™), USB, AUX, Bluetooth®, og DAB+ radio - -

EASY LINK multimediasystem med 9,3” berøringsskjerm og navigasjon, speiling av smarttelefon (kompatibelt med Android Auto™ og  
Apple Carplay™), USB, AUX, Bluetooth®, og DAB+ radio - ¤ ¤

EASY LINK multimediasystem med BOSE® lydsystem, 9,3” berøringsskjerm og navigasjon, speiling av smarttelefon (kompatibelt med  
Android Auto™ og Apple Carplay™), USB, AUX, Bluetooth®, og DAB+ radio - ¤ ¤



CARLAB Motortyper
E-TECH Hybrid 140

Drivstoff Bensin / Hybrid
Motortype Bensinmotor Elektrisk
Sylindervolum (cm3) 1,598 -
Antall sylindere / ventiler 4 / 16 -
Maks samlet ytelse kW (hk) 103 (140)
Maks dreiemoment nm / ved turtall 144 / 3,200 205 + 50
Girkasse E-TECH Multimode Automat
ECO Teknologi Full Hybrid E-TECH
Avgassrensesystem Katalysator og partikkelfilter -

CHASSIS & STYRING

Dekkdimensjon
185/65 R15 88H 
195/55 R16 87H 
205/45 R17 88H

Styring – snudiameter mellom fortauskanter 10.42 m
Hjuloppheng foran Pseudo McPherson
Hjuloppheng bak Halvstiv bakaksel med støtdemping og fjæring. 

YTELSER
Topphastighet, km/h 186
Akselerasjon: 0 - 100 km/h (s) 9.9
Akselerasjon: 80 km/h til 120 km/h (s)  6.9

FORBRUK OG UTSLIPP I HHT. WLTP 
CO2-utslipp blandet kjøring (g/km) 98 - 99
Forbruk, Blandet kjøring (l/mil) 0.44

VOLUME OG VEKT
Tankvolum (l) 39
Batteri (kWh) 1.2
Egenvekt fra (kg) 1,335
Totalvekt (kg) 1,758
Maks tillatt vekt for bil og tilhenger (kg) 2,658
Maks tilhengervekt, med brems (kg) 900
Max. tilhengervekt, u/ brems (kg) 655
Bagasjeromsvolum (l) 301



CARLAB Dimensjoner



CARLAB Tilbehør

1.



1. Takstativ. Takmontert lastestativ i aluminium. Øker 
bilens lastekapasitet. Maks tillatt lastevekt 80 kg.

2. Hafinne-antenne Skap din egen stil og tilfør eleganse 
med en haifinne-antenne som er perfekt integrert med 
bilens linjer.

3. EasyFlex bagasjeromsmatte Antiskli, vanntett og 
utfellbar matte. Rekker over støtfanger og forhindrer 
riper ved inn- og utlasting.

4. Beskyttelseslist bak Bagasjeromslist i krom som 
beskytter bagasjekanten og forhindrer riper ved inn- 
og utlasting.

5. Midtarmlene Behagelig hvile for armen og ekstra 
lagringsplass.

2.

4.

3.

5.







Renault recommends

Se mer av Renault Clio 
på WWW.RENAULT.NO

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Forbehold om trykkfeil. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. 
Som ledd i sin policy for kontinuerlig forbedring av sine produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid rett  en til å komme med endringer av spesifi  kasjonene og av 
de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles Renault-forhandlerne så raskt som mulig. Alt ett  er hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det 
kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Bilens garanti 
opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 100 000 km. Plug-in hybrid: Batt  erigaranti 8år eller 160 000km. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er 
gjengitt  i brosjyren, avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rett igheter forbeholdt. Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett  i hvilken form og med hvilke midler, 
er forbudt uten skrift lig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.

    Foto:  – 1. UTGAVE, 1. OPPLAG, JANUAR 2021.
RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo. Tlf 23 37 61 00


