Novi

RENAULT CLIO

Privlačen, kot še
nikoli doslej
Ko svoja jutra začnete z vozilom Renault Clio, se vsak dan znova
zaljubite vanj. Njegove čutne obline izstopajo v množici, zaradi
svojega svetlobnega podpisa pa je bolj vabljiv kot kdaj koli prej.
Nobeno drugo vozilo v njegovi kategoriji ne premore toliko osebnosti.
Clio lahko preoblikujete po lastnih željah, saj je predpripravljen za
kakršno koli prilagajanje notranjosti in zunanjosti. Z vozilom Clio
je vsak dan vznemirljivejši od prejšnjega.

Vsakodnevno
občudovanje
Novi Renault Clio, ki s svojo privlačnostjo buri domišljijo,
med vožnjo vzbuja pozornost s svojim značilnim modernim
videzom. Njegov svetlobni podpis z diodnimi žarometi Pure
Vision v obliki črke C je v trenutku prepoznaven. Neverjetna
prefinjenost! Ko ga pogledamo od strani, je dinamičnost njegovih
linij poudarjena s 17" črnimi platišči Optemic z diamantnim
leskom. Clio se posveti vsaki podrobnosti.

Prizadevanje za kakovost

Vašo strast bo prebudila tudi notranjost novega modela Renault Clio. Elegantne obloge vrat, oblazinjenje iz vrhunskih materialov in volan v usnju* narekujejo
ton njegovega novega potniškega prostora. Vsa tehnologija, do katere imate osrednji dostop na zaslonu multimedijskega sistema R-Link Evolution, se vključi
na dotik ali z glasovnim upravljanjem. Za piko na i v tem elegantnem potniškem prostoru pa poskrbi sistem ozvočenja Bose®, ki nudi skoraj takšno zvočno
doživetje, kot bi poslušali živo glasbo.
* Vzdržljivejše goveje napa usnje, ki bolje diha in je mehkejše na otip.

Praktično in
povezano potovanje
Novi Renault Clio daje na izbiro 3 popolne
multimedijske sisteme, ki so prilagojeni
vašim potrebam.
S sistemom R-LINK Evolution in njegovim
7-palčnim kapacitivnim zaslonom na
dotik boste ohranili povezavo s svojim
življenjem. Omogoča preprosto
raziskovanje svojih številnih funkcij, med
katerimi so: navigacijski sistem TomTom
Live®, nastavitve sistemov za pomoč
pri vožnji in dostop do vaših najljubših
glasbenih zbirk. Na razpolago imate zaslon
na dotik, stikala na volanu in glasovno
prepoznavanje R-Link Voice, kar pomeni,
da lahko izbirate, kako boste vnesli naslov,
klicali stik s svojega seznama ali zagnali
eno od številnih razpoložljivih aplikacij v
trgovini R-Link Store.

Sistem Media Nav Evolution je
funkcionalna in intuitivna alternativa.
Prek zaslona na dotik lahko dostopate do
številnih uporabnih in praktičnih funkcij,
kot so navigacijski sistem, radio, pretočno
predvajanje glasbe in prostoročno
telefoniranje s pomočjo tehnologije
Bluetooth®.
Sistem R&Go vam omogoča, da za dostop
do multimedijskih funkcij uporabite zaslon
svojega pametnega telefona. Svoj mobilni
telefon lahko povežete z avtoradiom in
tako dostopate do funkcij R&Go: štiri
prilagodljive možnosti vam omogočajo
sledenje načrtu poti, nadziranje načina
vožnje, upravljanje radia ter varno klicanje
in sprejemanje klicev.

Vožnja še nikoli ni bila tako preprosta.
Z našimi inovacijami je vaše potovanje čedalje bolj prijetno. Tehnologije za pomoč pri vožnji v vašem novem Renault Cliu olajšajo vožnjo ter pripomorejo k
večji varnosti in udobju za volanom.

Sistem za prostoročno parkiranje Easy Park Assist
Parkiranje še nikoli ni bilo tako preprosto kot s sistemom Easy Park Assist. Sistem določi
smer vožnje glede na razpoložljiv prostor in način parkiranja (bočno, poševno ali čelno).
Prepustite mu volan in parkiranje postane otročje lahko.

Senzorji na sprednjem, zadnjem in bočnem delu avtomobila
Sistem Easy Park Assist uporablja 12 senzorjev, nameščenih na sprednjem, zadnjem in
bočnem delu vozila, s pomočjo katerih zazna parkirni prostor, ki je dovolj velik za vaš avto.

Kamera za vzvratno vožnjo
Kakor hitro prestavite v vzvratno prestavo, kamera za vzvratno vožnjo vašega novega Renault
Clia prikaže širokokotni pogled na območje za vašim vozilom na večfunkcijskem zaslonu.
Vodilne črte na zaslonu naredijo manevriranje še bolj varno in preprosto.

Pomoč pri speljevanju v klanec
Pri speljevanju na strmini sistem samodejno zadržuje delovanje zavor dodatni dve sekundi,
da voznik lahko v miru spelje.

Paketi opreme GT-Line.
Šport in eleganca.
S paketi doplačilne opreme GT-Line ima novi Renault Clio še bolj
dinamičen dizajn. Njegov videz se z opremo zgleduje po legendarnih,
aerodinamično oblikovanih športnih avtomobilih: lita platišča GT-Line,
posebni odbijači, okrasni dodatki v barvi Dark Metal, zadnji zračni
razpršilniki, spojler Renault Sport in oznaka GT-Line. Osupljiva paša
za oči. Prefinjena in športna notranjost sledi pravilom Renault Sport:
modra barva, aluminijaste stopalke ter poseben volan in sedeži. Popoln
preplet športa in elegance.

Novi Renault Clio R.S.
Prebudite svojo
tekmovalnost
Novi Renault Clio R.S. – naj bo vsak dan kot tekma na dirkališču. Sodoben dizajn:
Spojler in letev F1® na prednjem odbijaču. Zadnji spojler, zračni razpršilnik in dvojna
izpušna cev. Po meri narejena 17" in 18" platišča in obrobe. Inovacija s pridihom
elegance so tudi dodatne diodne luči R.S. Vision za potovanje v nepredvidljivih
pogojih vožnje. V notranjosti vozila vam je na voljo tehnologija za vožnjo v športnem
načinu: menjalnik z dvojno sklopko, obvolanske prestavne ročice in način vožnje R.S.
Drive. Za še bolj razburljivo vožnjo se lahko odločite za izvedenko Clio R.S. Trophy z
ekskluzivnim, močnim in glasnim izpušnim sistemom Akrapovič. Navdušil vas bo.

Športni duh v vsaki podrobnosti

Novi Clio R.S. je glede strasti nepremagljiv. V potniškem prostoru prevladuje športni značaj s posebno opremo za upravljanje:
aluminijaste stopalke, posebni merilniki in obvolanske ročice. Z novim Cliom R.S. Trophy, ki je opremljen z izpušnim loncem Akrapovic®, doživljajte zvok moči še izrazitejše.

Ustvarjalna delavnica
LIFE

Okrasni pokrovi koles
15" Paradise

Oblazinjenje v kombinaciji črna/siva

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 (ni na voljo za EDC
menjalnik)
• 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 ISOFIX pritrditve otroških sedežev

• 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
Vožnja
• Kartica Renault za odklepanje in zagon
vozila
• Potovalni računalnik
• Regulator in omejevalnik hitrosti
Dodatki
• Kit za popravilo pnevmatik
• Filter trdih delcev (na voljo za dizelske
motorje)

Dizajn
• LED dnevne luči
• Žarometi z dvojno optiko
• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• Spojler zadaj + tretja zavorna luč
• Tonirana zadnja stekla
• Vratne kljuke v črni barvi
• Zunanja ogledala v črni barvi
• Zunanje zaščitne letve v črni barvi
• Letve okrasne maske v svetleči črni barvi
• Kromirani vložki (prestavna ročica, ročica
za odpiranje vrat, digitalni merilnik hitrosti)
• Armaturna plošča v črni barvi
• Oblazinjenje v kombinaciji črna/siva
• Okrasni pokrovi koles 15" Paradise
• Strešni nosilci v črni barvi (na voljo samo
za verzijo Grandtour)

Udobje
• Daljinsko centralno zaklepanje
• 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
• Dvojno dno prtljažnika (na voljo samo za
verzijo Grandtour)
Multimedija
• Predoprema za avtoradio

ZEN (LIFE +)

Okrasni pokrovi koles
15" Paradise

Oblazinjenje v kombinaciji črna/siva

Dizajn
• Temna armaturna plošča s sijaj črnimi
dodatki
• Oblazinjenje v kombinaciji črna/siva
• Zunanja ogledala v barvi karoserije
• Vratne kljuke v barvi karoserije
• Dodatni kromirani vložki: okrasna maska,
žarometi, armaturna plošča
• Aluminijasti strešni nosilci (na voljo samo
za Grandtour s personalizacijo)
• Zložljiv sovoznikov sedež - naslon (na voljo
samo na Grandtour)
• Volanski obroč in ročica menjalnika v
umetnem usnju

Vožnja
• Sistem Energy smart management (na
voljo samo za 0.9 TCe in dCi 90)
• Funkcija načina vožnje ECO (ni na voljo za
motor 1.2 16v)
Udobje
• Ročna klimatska naprava
• Brisalca z intervalnim delovanjem
Multimedija
• Multimedijski sistem MEDIA NAV Evolution
z zaslonom na dotik 7" s funkcijami MP3
AUX Bluetooth USB

Ustvarjalna delavnica
INTENS (ZEN +)

Platišča iz lahke litine 16"
Pulsize - srebrna
Oblazinjenje v kombinaciji imitacije usnja in
blaga črne barve

Dizajn
• Okrasni elementi na armaturni plošči v sijaj
črni barvi
• Dodatno kromirani zračniki na armaturni
plošči
• FULL LED sprednje in zadnje luči (Grandtour
samo spredaj)
• Kromirani elementi na sprednji maski, na
bočnih zaščitah karoserije in na prtljažnih
vratih
• Oblazinjenje v kombinaciji imitacije usnja in
blaga črne barve
• Meglenki spredaj
• Platišča iz lahke litine 16" Pulsize - srebrna
• Alu strešni nosilci (na voljo samo na
Grandtour)
• Kromirana obroba stranskih stekel
• Prestavna ročica Zamac (samo pri motrjih Tce
120 in dCi 110)

Udobje
• Avtomatska klimatska naprava
• Kartica Renault za prostoročno odklepanje in
zagon vozila
• Impulzni pomik voznikovega stekla s funkcijo
proti priprtju
• Električno poklopljiva stranska ogledala
• Električni pomik zadnjih stekel
• Predoprema za alarm
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
Multimedija
• Navigacijski sistem Navteq in kartograﬁja
Adriatik

Chromo zone
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Prilagoditev po meri
Zunanjost
1 Zunanji okrasni dodatki:

Prilagodljive letve okrasne maske, bočnih zaščit
in prtljažnika.

Krom
Slonokoščena

1
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Rdeča

Strešne nalepke

Slonokoščena

Siva Platine

Črna Étoilé

Rdeča Flamme

Okrasni pokrovi

15" Lagoon

15" Paradise

Črna z efektom sence

Platišča

16" Pulsize - Srebrna

16" Pulsize - Črna

16" Pulsize - Siva

16" GT Line

17" Optemic - Krom
s črno

17" Optemic - Krom
s sivo

17" GT Line

Prilagoditev po meri
Notranjost

Obrobe zračnikov & menjalnika v črni barvi + armaturna plošča Oblazinjenje v
in vrata v rdeči barvi
kombinaciji imitacije
usnja rdeče barve in
žameta črne barve

Obrobe zračnikov & menjalnika v črni barvi + armaturna plošča Oblazinjenje v
in vrata v sivi barvi
kombinaciji imitacije
usnja sive barve in
žameta črne barve

1
1

Armaturna plošča

2

Obroba zračnikov

3

Oblazinjenje

4

Obroba prestavne ročice

2

4
3

Oblazinjenje v kombinaciji imitacije usnja rdeče barve in žameta črne barve +
obrobe zračnikov & menjalnika v rdeči barvi z efektom sence

Obrobe zračnikov &
menjalnika v rdeči barvi

Obrobe zračnikov &
menjalnika v sivi barvi

Obrobe zračnikov &
menjalnika v sivi barvi z efektom sence

Prosta izbira
Gorivo
Tip motorja
Gibna prostornina (cm3)
Št. valjev/ventilov
Največja moč/s povečanjem moči (v kW) EEC
(KM DIN, zaokroženo navzgor)
Število vrtljajev pri največji moči (vrt/min)
Največji navor/s povečanjem moči (v Nm) CEE
Št. vrtljajev pri največjem navoru (vrt/min)
Filter sajastih delcev
Sistem Stop&Start in zbiranje energije med
zaviranjem

Energy
TCe 120
EDC
Neosvinčen
bencin ali E10

Energy 1.6
Turbo R.S.
EDC
Neosvinčen
bencin ali E10

1.6 Turbo R.S.
TROPHY
EDC
Neosvinčen
bencin ali E10

Energy dCi 75

Energy dCi 90

Energy
dCi 90
EDC

Dizelsko

Dizelsko

Dizelsko

1.2 16V 75
Neosvinčen
bencin ali E10
Atmosferski/
večtočkovno
sekvenčno
vbrizgavanje
1,149
4/16

Energy
TCe 90
Neosvinčen
bencin ali E10
Turbo/
večtočkovno
sekvenčno
vbrizgavanje
898
3/12

Energy
TCe 120
Neosvinčen
bencin ali E10

1,197
4/16

1,197
4/16

1,618
4/16

1,618
4/16

1,461
4/8

1,461
4/8

1,461
4/8

1,461
4/8

55 (75)

66 (90)/70

87 (120)

87 (120)

147 (200)

162 (220)

55 (75)

66 (90)

66 (90)

81 (110)

5,500

5,250

5,500

5,500

6,050

4,000

4,000

4,000

4,000

107

140/150

205

205

260

200

220

220

260

4,250
-

2,500
-

2,000
-

2,000
-

2,000
-

6,050
260 (280 v 4./5.
prestavi)
2,000
-

1,750
Da

1,750
Da

1,750
Da

1,750
Da

Ne

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

6-stopenjski
menjalnik EDC

6-stopenjski
menjalnik EDC

6-stopenjski
menjalnik EDC

5-stopenjski
ročni menjalnik

5-stopenjski
ročni menjalnik

6-stopenjski
menjalnik EDC

6-stopenjski
ročni menjalnik

Turbo/neposredno sekvenčno vbrizgavanje

Energy dCi 110
Dizelsko

Turbo/neposredno vbrizgavanje/skupni vod

MENJALNIK
5-stopenjski 5-stopenjski ročni 6-stopenjski
ročni menjalnik
menjalnik
ročni menjalnik

Tip menjalnika

KRMILNI MEHANIZEM
Premer obračalnega kroga med pločniki/zidovi (m)
10.6/11
Št. obratov volana (med skrajnima položajema, 2.71 obrata
pri standardnem volanu)

10.6/11

10.6/11

10.6/11

10.9/11.3

10.9/11.3

10.6/11

10.6/11

10.6/11

10.6/11

2.71 obrata

2.71 obrata

2.71 obrata

2.67 obrata

2.41 obrata

2.71 obrata

2.71 obrata

2.71 obrata

2.71 obrata

Da
Da
-

Da
Da
-

Da
Da
-

Da
Da
-

Da (1)
Da (2)

Da (3)

Da
Da
Da
-

Da
Da
-

Da
Da
-

Da
Da
Da
-

0,744
167
14.5
19.5
36.1
15.4/24.8

0.670
180
12.2
18.5
33.6
11.2/17.4

0.670
199
9.0
16.2
30.5
8.2/10.5/13.0

0.670
199
9.2
16.5
30.6
8.0

0.710
230
6.7
14.6
27.1
4.5

0.710
235
6.6
14.5
26.4
4.0

0,67
168
14.3
19.1
35.8
13.6/19.4

0.670
180
12.0
18.3
33.6
11.0/16.1

0.670
176
12.9
18.7
34.5
11.0

0.670
194
11.2
17.5
32.8
8.67/9.8/11.3

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
Pnevmatike v serijski
opremi

185/65 R15 88T
195/55 R16 87H
205/45 R17 88V
205/45R17 88Y
205/40R18 86Y

ZMOGLJIVOST
Aerodinamika (uporna površina)
Največja hitrost (km/h)
0–100 km/h (s)
400 m zavorne poti (s)
1000 m zavorne poti (s)
Pospešek: 80–120 km/h (s) v 4./5./6. prestavi

PORABA GORIVA IN EMISIJE (V SKLADU Z ZADNJO SPREMENJENO RAZLIČICO EVROPSKE DIREKTIVE 80-1268)*
Emisije CO2 (g/km)
Mestna vožnja (l/100 km)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)
Kombinirana vožnja (l/100 km)

127
7.2
4.7
5.5

105
5.7
4.1
4.7

118
6.8
4.5
5.3

120
6.8
4.5
5.4

133
7.6
5.1
5.9

135
7.6
5.1
5.9

85
3.5
3.1
3.3

85
3.5
3.1
3.3

92
3.9
3.3
3.5

90
3.8
3.3
3.5

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

KOLIČINE
Posoda za gorivo (litri)

MASE (KG) (PETVRATNA RAZLIČICA Z LIMUZINSKIM ZADKOM - GRANDTOUR)
Masa praznega vozila, pripravljenega za vožnjo
(brez doplačilne opreme)
Dovoljena skupna masa vozila
Dovoljena skupna masa vozila in prikolice
Dovoljena obremenitev
Največja dovoljena masa prikolice z zavorami
(v okviru DSM vozila in prikolice)
Največja dovoljena masa prikolice brez zavor

1,059/1,066

1,082/1,088

1,090/1,168

1,090/1,195

1204

1204

1,090/1,182

1,090/1,182

1,205/1,190

1,204/1,205

1,564/1,607
2,464/2,507
505/508

1,621/1,639
2,521/2,539
539/516

1,659/1,668
2,559/2,568
541/500

1,686/1,695
2,586/2,595
541/500

1711
1711
507

1711
1711
507

1,695/1,702
2,595/2,602
545/520

1,695/1,702
2,595/2,602
545/520

1,728/1,735
2,628/2,635
515/507

1,706/1,716
2,606/2,616
502/478

1,200/1,200

1,200/1,200

1,200/1,200

1,200/1,200

Uporaba prikolice na vozilu ni mogoča

1,200/1,200

1,200/1,200

1,200/1,200

1,200/1,200

565/570

575/580

580/620

580/635

Uporaba prikolice na vozilu ni mogoča

580/625

580/625

640/630

635/640

* Poraba goriva in emisije CO2 so certiﬁcirane s standardnim regulativnim načinom. Velja za vse proizvajalce in omogoča primerjavo vozil. Dejanska poraba goriva je odvisna od uporabe vozila, opreme in načina vožnje. Za nasvete o zagotavljanju optimalne porabe
goriva obiščite našo spletno stran www.renault.si. ** Podatki ECO2. (1) Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2. (2) Dunlop Sport Maxx RT. (3) Michelin Pilot Super Sport.

Vzdrževalni pregled Renault
Vzdrževalni pregled je celovit pregled vseh delov, vezanih na varnost vašega vozila, elektroniko in delovanje vašega motorja.

Svoje vozilo pripeljite na vzdrževalni pregled glede na opozorilne znake na armaturni plošči vašega
vozila, oziroma glede na priporočila, zapisana v programu vzdrževanja.
Pregled vsebuje:
• zamenjavo olja, priporočenega v programu vzdrževanja,
• zamenjavo ﬁltra olja,
• pregled 43 varnostnih točk,
• dolivanje tekočin,
• pregled računalnika z diagnostično napravo,
• posodobitev programske opreme elektronskih sistemov.

Vzdrževalni pregled pri pooblaščenem serviserju Renault zagotavlja potovanja brez skrbi in večjo
vrednost vozila pri morebitni nadaljnji prodaji.
Ne pozabite rednega vzdrževanja
Na predpisane redne vzdrževalne preglede vas opozarjajo tako program vzdrževanja vozila, ki ste ga
prejeli ob prevzemu novega vozila, kot tudi potovalni računalnik vozila ter spletni kotiček Moj Renault.

Renault svetuje za še večjo brezskrbnost
Nasvet 1: Preverite sistem zaviranja
Tresenje zavornega pedala, blokiranje zavor, slaba lega na cesti, daljša zavorna pot?
Če se pojavi eden od teh znakov, je čas za pregled zavornega sistema vašega vozila.
ALI STE VEDELI?
Zamenjajte zavorno tekočino vsakih 120.000 km (ali na 4 leta) in redno kontrolirajte
zavorne ploščice in kolute. Ne pozabite prestaviti v nižjo prestavo namesto stalnega
zaviranja. Tako boste podaljšali življenjsko dobo zavor vašega vozila in tudi prihranili
gorivo.

Nasvet 2: Redno vzdržujte klimatsko napravo
Če je v potniškem prostoru slab zrak ali vas pečejo oči, če je razrositev stekel počasna ali
je v kabini nenadoma zelo mrzlo, preverite delovanje klimatske naprave.
ALI STE VEDELI?
Vsako leto naj vam zamenjamo ﬁlter potniškega prostora, očistimo uparjalnik in preverimo
nivo hladilnega sredstva in olja kompresorja. Zaradi lažjega vzdrževanja klimatske naprave
jo uporabljajte vsaj dvakrat na mesec, tako poleti kot pozimi. Ne pozabite zmanjšati razlike z
zunanjo temperaturo, saj tako prihranite gorivo.

Zamenjava obrabnih delov
Obraba določenih sestavnih delov vozila, ki zagotavljajo varno in udobno vožnjo, je odvisna od uporabe vozila. Tako vam priporočamo njihovo zamenjavo glede na prevožene kilometre.
Priporočena zamenjava

Zakaj?

Zavorne ploščice

60.000 km

Povprečna življenjska doba zavornih ploščic je 60.000 km. Obrabljene ploščice pa ne zagotavljajo optimalne zavorne poti.

Zavorni diski

90.000 km

Diski se ob zaviranju tanjšajo, s tem pa se zmanjšuje njihova zanesljivost. Proizvajalec je na osnovi zahtevnih vzdržljivostnih testov predpisal najmanjšo
priporočeno debelino diska, ki še zagotavlja varno zaviranje.

Amortizerji
Metlice brisalcev

Akumulator

40.000 – 60.000 km
Vsako leto

Vsakih 4 – 5 let

Ker gre za element udobja in varnosti v vašem vozilu, redno preverjajte njihovo delovanje in jih pravočasno zamenjajte,
saj je njihova obrabljenost težko opazna.
Metlice brisalcev so narejene iz naravnega kavčuka, kar zagotavlja odlične brisalne lastnosti, hkrati pa je to material, ki je izpostavljen
različnim zahtevnim vremenskim in okoljskim vplivom.
Življenjska doba akumulatorja je omejena s številom polnjenj in praznjenj, zato vam priporočamo pravočasno kontrolo stanja akumulatorja in
njegovo zamenjavo.

Podaljšajte originalno garancijo proizvajalca s pogodbo
o podaljšanem jamstvu Renault
BREZSKRBNO NA CESTI S POGODBAMI O VZDRŽEVANJU
• zajema: brezplačno odpravo vseh mehanskih in električnih okvar na vozilu, brezplačno odpravo morebitnih posledic na vozilu zaradi teh
okvar ter brezplačne storitve Renault Pomoči;
• vam omogoča: do 6 let oz. do 200.000 km brezskrbne vožnje; pogodba je prenosljiva na novega lastnika v primeru prodaje vozila pred
izpolnitvijo prvega od navedenih dveh pogojev.

PAKET – MY REVISION

PAKET – ZEN

PAKET – FULL SERVICE

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice
+

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice
+

 Podaljšano jamstvo
+

 Podaljšano jamstvo
+

 Renault pomoč

 Renault pomoč
+
 Zamenjava obrabnih delov (razen
pnevmatik), ki je potrebna zaradi
uporabe vozila in števila prevoženih
kilometrov.

ALI STE VEDELI?
Pogodba o storitvah Renault velja v
pooblaščeni servisni mreži Renault po vsej
Evropi pod pogojem, da svoje vozilo vzdržujete
in servisirate po priporočilih proizvajalca. Za
sklenitev pogodbe se lahko odločite v obdobju
enega leta od prevzema oz. pred prvim
vzdrževalnim pregledom svojega vozila.

Pogodba o vzdrževanju vam omogoča:
• da na proizvajalca prenesete stroške za vzdrževalne posege, ki jih je predvidel proizvajalec in popravila
zaradi obrabljenosti (nadomestni deli in opravljeno delo);
• brezplačno koriščenje storitev Pogodbe o podaljšanem jamstvu in Renault Pomoči*
• izbiro obdobja do 7 let oz. do 200.000 km, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

* Samo pri paketu Zen ali Full service.

Za več doživetij z novim modelom Renault Clio
obiščite spletno stran www.renault.si

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v
okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene speciﬁkacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh
spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna).
Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih
oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING, september 2016.
Renault priporoča
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