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V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava.
Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko spol. s r. o. sú platné od 1. 1. 2014. 
Renault Slovensko spol s r. o. si vyhradzuje právo zmeny ceny a výbavy vozidla bez konzultácie.
Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Renault. 20131220-07

MOTOR CENNÍKOVÁ CENA

Clio R.S. 1,6 TURBO R.S. 200/147 kW EDC 22 290 € 

Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

NOVÉ CLIO R.S.
Už od 22 290 E 

OO NOVÝ MOTOR 1,6 TURBO R.S. 200

OO ŠESťSTUPňOVá dVOjSPOjkOVá aUTOMaTICká PREVOdOVka EdC S PádLaMI Na RadENIE POd VOLaNTOM

OO SySTÉM LaUNCh CONTROL – SySTÉM kONTROLOVaNÉhO NajRÝChLEjŠIEhO ROzjazdU S PEVNÝM ŠTaRTOM

OO 7" MULTIMEdIáLNy dOTykOVÝ dISPLEj S NaVIgáCIOU
OO R.S. dRIVE – VOĽBa 3 REžIMOV NaSTaVENIa VOzIdLa
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VÝBAVA
NOVÉ CLIO R.S. R.S.

VONkajŠÍ VzhĽad
Disky kolies z ľahkej zliatiny 17" sivá Silver •
Disky kolies z ľahkej zliatiny 18" Radicale oceľovo sivé 600 e
Disky kolies z ľahkej zliatiny 18" Radicale čierna Brillant Pack Cup
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie alebo vo farbe čierna Etoile v prípade voľby farby karosérie: žltá Sirius, čierna Profond •
Predný spojler F1 a zadný difúzor v striebornej farbe •
Špecifický zadný spojler R.S. •
Vonkajšie spätné zrkadlá čierne lesklé •
Metalíza 470 e
Špeciálna metalická farba červená Flamme 550 e
Špeciálna metalická farba žltá Sirius 1 600 e
Polep strechy „Šachovnica“ 300 e
Červené brzdové strmene Pack Cup

INTERIÉR
Látkové čalúnenie tmavé •
Špecifické čalúnenie R.S. tmavá koža (nutné kombinovať s vyhrievanými prednými sedadlami) 1 100 e
Kožený volant •

RENaULT SPORT
Podvozok Sport •
Podvozok Cup Pack Cup
R.S. Monitor 2.0 250 e
R.S. Drive – voľba z 3 režimov nastavenia vozidla: Normal, Sport a Race •
VR.S. Diff – R.S. diferenciál s elektronickou funkciou obmedzenia svornosti •
Systém Launch Control – systém kontrolovaného najrýchlejšieho rozjazdu s pevným štartom •
Multichangedown – systém rýchleho podradenia o viac stupňov v manuálnom režime •

akTÍVNa a PaSÍVNa BEzPEČNOSť, OChRaNa
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily EBV •
Elektronický stabilizačný systém ESP (možnosť deaktivácie), s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV •
Asistent pri rozjazde do kopca •
Adaptabilné airbagy vodiča a spolujazdca •
Bočné airbagy vpredu chrániace hlavu a hrudník •
Bezp. pásy vpredu, výškovo nastaviteľné, trojbodové s predpínačom •
Bezp. pásy vzadu, trojbodové s predpínačom •
Bezpečnostné opierky hlavy výškovo nastaviteľné na všetkých sedadlách •
Systém ISOFIX – príprava na upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách a na sedadle spolujazdca •
Možnosť odpojenia airbagu spolujazdca vpredu •
Predpríprava pre alarm 65 e

dVERE a OChRaNa
Hands-free karta Renault •

RIadENIE
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom •
Palubný počítač •
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti •
Súprava na opravu pneumatik •

VIdITEĽNOSť a OSVETLENIE
Denné LED svietenie •
Svetlomety s dvojitou optikou •
Dažďový a svetelný senzor •

kOMFORT
Automatická klimatizácia •
Výškovo a pozdĺžne nastavitelný volant •
Elektricky ovládané vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá •
Elektricky ovládané okná vpredu (impulzné na strane vodiča) •
Elektricky ovládané okná vzadu •
Zatmavené zadné sklo a zadné bočné okná •
Zadný parkovací senzor •
Zadná parkovacia kamera 520 e

SEdadLá
Výškovo nastavitelné sedadlo vodiča •
Zadné sedadlo delené v pomere 1/3 – 2/3 •
Vyhrievané predné sedadlá (nutné kombinovať s kožou) 200 e
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VÝBAVA
NOVÉ CLIO R.S. R.S.

kOMUNIkáCIa
Multimediálny a navigačný systém R-Link (navigácia TomTom®, Bluetooth® hands-free sada na telefonovanie s funkciou audiostreaming, rádio 4 x 35 W MP3 s ovládaním 
pod volantom a možnosťou prehrávania hudby z externých zdrojov, vstup USB, Jack, iPod, 3D Sound by Arkamys®, 8 reproduktorov, možnosť využitia on-line aplikácií) •

Mapové pokrytie Európy •

PakETy
Pack Cup (disky kolies z ľahkej zliatiny 18" čierna Brillant, podvozok Cup a červené brzdové strmene) 1 200 e

SERVISNá zMLUVa RENaULT gaRaNCIa+ PROFI
Renault Garancia+ PROFI (5 rokov / 150 000 km) 129 e
Renault Garancia+ PROFI (5 rokov / 200 000 km) 249 e

• v sérii Ceny sú uvedené s DPH.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
NOVÉ CLIO R.S. 1,6 16V 200 EdC

Emisná norma EURO 5
Filter pevných častíc -

ROzMERy
Rázvor (mm) 2 589
Celková dĺžka (mm) 4 090
Celková výška nezaťaženého vozidla (mm) 1 432
Celková šírka so spätnými zrkadlami (mm) 1 945
Objem batožinového priestoru (dm3) 300

hMOTNOSTI (kg)
Prevádzková hmotnosť* 1 279 
Maximálna prípustná celková hmotnosť 1 711

MOTOR
Zdvihový objem (cm3) 1 618
Typ vstrekovania priame sekvenčné vstrekovanie
Počet valcov/ventilov 4/16
Maximálny výkon (kW/k) 147 / 200
– pri otáčkach (ot./min) 6 000
Maximálny krútiaci moment (Nm) 240
– pri otáčkach (ot./min) 1 750
Palivo benzín

PREVOdOVka
Automatická dvojspojková s možnosťou manuálneho radenia pádlami pod volantom EDC
Počet prevodových stupňov 6

BRzdy
Vpredu: ventilované kotúčové ∅ (mm)/hrúbka (mm) 320/28
Vzadu: kotúčové ∅ (mm) /hrúbka (mm) 260/8

PNEUMaTIky
205/45R17 88Y
205/40R18 86Y

VÝkONy
Maximálna rýchlosť (km/h) 230
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 6,7
400 m s pevným štartom (s) 14,6
1000 m s pevným štartom (s) 27,1

SPOTREBa**
Mestský cyklus (l/100 km) 8,1
Mimomestský cyklus (l/100 km) 5,1
Kombinovaný cyklus (l/100 km) 6,3
Emisie CO2 (g/km) 144
Objem palivovej nádrže (l) 45

* Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy a je v nich započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
**  Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 boli merané metodikou stanovenou platnými právnymi predpismi vyžadovanými pri homologizácii vozidiel a slúžia na porovnanie vozidiel s danými parametrami pri 

rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy.
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Látkové čalúnenie tmavé

Disky kolies z ľahkej zliatiny 17" sivá Silver Disky kolies z ľahkej zliatiny 18" Radicale čierna Brillant Disky kolies zľahkej zliatiny 18" Radicale oceľovo sivé

Špecifické čalúnenie R.S. tmavá koža

Polep strechy „Šachovnica“




