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Nowe Renault CLIO

– Daj siê uwieœæ miejskiej elegancji
To ju¿ zdecydowanie
czas na pe³ny lifting
tego najbardziej popularnego, miejskiego auta
naszych czasów! Clio
zadebiutowa³o w 2012
roku i do dziœ jest
najchêtniej kupowanym
modelem Renault
w Europie, a tak¿e
w Polsce. Charakterystyczna linia œwiate³,
smuk³e linie, nowe
obrêcze kó³ - Nowe
Renault CLIO jest inspiracj¹ do podró¿y.
To co w pierwszej kolejnoœci przyci¹ga nasz wzrok w nowym Clio to
linia œwiate³ do jazdy dziennej w
kszta³cie litery „C” zintegrowanych
w reflektorach Full LED Pure Vision. Pomijaj¹c ju¿ kwestie bezpieczeñstwa, bo diodowe œwiat³a zapewniaj¹ rewelacyjn¹ widocznoœæ
w nocy, aparycja samochodu znacz¹co siê uatrakcyjni³a . Nowe s¹
tak¿e œwiat³a tylne, wzorowane na
tych z Mégane, z trójwymiarowym
wype³nieniem .Dodatkowo z zewn¹trz zmieni³y siê zderzaki oraz
dosz³y nowe lakiery nadwozia w
intryguj¹co brzmi¹cych kolorach :
Intense Red, Titanium Grey, Pearlescent White oraz Iron Blue.
Wsi¹dŸ do Nowego Renault CLIO
i ciesz siê jego wyrafinowanym wnêtrzem.
Miejskie auto te¿ mo¿e byæ eleganckie, Renault zastosowa³ wysokiej jakoœci materia³y do wykoñczenia kabiny, które wczeœniej by³y ju¿
u¿ywane w Lagunie i Mégane. Ergonomiczne fotele zapewni¹ idealn¹
pozycje, ca³kowicie nowe s¹ te¿
wzory tapicerek a dobór kolorów i

materia³ów zapewnia harmonie wnêtrzu nowego Clio. O doznania nie
motoryzacyjne zadba poprawiony
system multimedialny R-Link, udoskonalona nawigacja oraz aplikacja
R&Go , która przeniesie ekran telefonu na ekran stacji multimedialnej.
Opcj¹ jest równie¿ nag³oœnienie
Bose, dostêpne w wersji wyposa¿enia Intense, które dziêki 7 g³oœnikom
BOSE HD tworzy wra¿enie sali
koncertowej w nowym Clio.
Innowacyjne technologie, stworzone aby u³atwiæ Twoje codzienne
¿ycie.
Nowe technologie Renault zapew-

niaj¹ u¿ytkownikom nie tylko komfort jazdy ale przed wszystkim maksimum bezpieczeñstwa na drodze.
Nowe Clio zosta³o wyposa¿one w
system dynamicznej kontroli toru
jazdy (ESC), które wykrywa utratê
przyczepnoœci na zakrêtach i w razie
poœlizgu dostosuje dzia³anie systemu hamowania, oby odzyskaæ przyczepnoœæ. W przypadku nag³ej przeszkody i mocnego naciœniêcia peda³u hamulca, w³¹cza siê system wspomagania nag³ego hamowania skracaj¹c drogê potrzebna do zatrzymania
pojazdu. Tak¿e ruszanie pod górê
stanie siê bezproblemowe dziêki ci-

œnieniu w uk³adzie hamulcowym, które utrzymuje siê przez 2 sekundy
umo¿liwiaj¹c spokojny manewr.
Nowe silniki w rodzinie Clio
W nowej wersji Clio pojawi³a siê
automatyczna skrzynia biegów EDC
z podwójnym sprzêg³em, która zapewnia niezwyk³a dynamikê i p³ynnoœæ oraz charakteryzuje siê poziomem zu¿ycia paliwa zbli¿onym do
skrzyni manualnej. Dziêki technologii Stop & Start, silnik Nowego
Renault CLIO automatycznie wy³¹cza siê i uruchamia. To równie¿ przek³ada siê na mniejsze zu¿ycie paliwa
i ni¿sz¹ emisjê CO?. Do oferty do-

stêpnych silników w gamie Clio
do³¹czy³ silnik Energy dCi 110 o
mocy 110 koni mechanicznych. Taka
moc po³¹czona z dobrym momentem
obrotowym gwarantuje solidn¹ dynamikê auta. Do wyboru mamy tak¿e
œwietny silnik Energy TCe 120 o
mocy120 KM, dostêpny z automatyczn¹ skrzynia biegów EDC lub
manualn¹ skrzyni¹ 6-biegow¹.
Wersja Clio Grandtour - praktyczne na co dzieñ, zaprasza do swojego
przestronnego wnêtrza ca³¹ rodzinê.
W tej wersji Nowego Clio docenisz liczne mo¿liwoœci aran¿acji jego
wnêtrza i baga¿nika oraz atletyczn¹,
zmys³ow¹ sylwetkê. Sk³adana tylnia
kanapa oraz fotel pasa¿era umo¿liwia
przewo¿enie przedmiotów wielkogabarytowych o d³ugoœci do 2,48 m.
Baga¿nika XXL zaskakuje swoj¹ pojemnoœci¹ a¿ do 443 dm3!
W gamie Clio znajdziemy wersje
Life zaczynaj¹c¹ siê od 39.900 z³*,
wersje Alize, Limited oraz najdro¿sz¹
Intense od 58.400 z³. Zapraszamy do
salonu na jazdy próbne!
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* Cena zawiera rabat w wysokoœci 2 000 z³ na wersjê Nowego
Renault Clio Life 1.2 16V 75

