Prisliste

Renault CLIO
Sett inn bilde
Høyde: 29,18cm
Bredde: 46,76cm
LOGO
Høyde: 3,3cm
Bredde: 10,89cm

Veiledende kundepriser gjeldende fra januar 2020

Girkasse

Miljøklasse
CO2 + NOX

Forbruk
l/mil*

CO2
g/km*

NOX
mg/km*

Reg. avgift

Veil. kundepris
inkl. mva og reg. avgift

ZEN TCe 100hk

5-tr manuell

+

0,52

117

17,5

kr 43 057

kr 239 900

INTENS TCe 100hk

5-tr manuell

+

0,52

118

17,5

kr 44 375

kr 264 900

INTENS TCe 130hk EDC

7-tr automat

+

0,57

130

27,5

kr 57 106

kr 314 900

R.S. LINE TCe 100hk

5-tr manuell

+

0,52

118

17,5

kr 44 711

kr 284 900

R.S. LINE TCe 130hk EDC

7-tr automat

+

0,58

131

27,5

kr 58 748

kr 334 900

Versjon

*Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus

Priser er inkl. frakt og levering:

OSLO

STANDARDUTSTYR ZEN
Sikkerhet

Cruise control og hastighetsbegrenser

Aktivt nødbremsesystem med fotgjenger- og syklistsensor

Girskiftindikator

(AEBS City + Inter Urban + Fotgjenger)

Komfort

ESP og ABS-bremser med panikkbremsassistent
Kollisjonsputer foran og på sidene foran, kollisjonsgardiner foran/bak

Komfortpakke: Automatisk klimaanlegg, parkeringssensorer bak,
regnsensor, midtkonsoll m/armlene, LED leselys foran, nøkkelkort m/

Kollisjonsputen på passasjerplass foran kan kobles ut

handsfree låsing/opplåsing, aut. innfellbare, oppvarmede sidespeil m/

Trafikkskiltgjenkjenning

LED blinklys, belyst sminkespeil i solskjerm.

Avstandsvarsling

Høydejusterbart førersete, oppvarmede forseter

Filskiftevarsler (Lane Departure Warning)

Nedfellbar bakseterygg (1/3 + 2/3)

Aktiv filholderassistent

Ratt justerbart i høyde og lengde

Trepunkts sikkerhetsbelte på midtplasssen bak

Elektriske vindusheiser foran, "one-touch" funksjon

Høydejusterbare sikkerhetsbelter foran
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LED bremselys

7" EASY LINK multimediesystem med navigasjon, DAB+ radio

Reservehjul

og speiling av smarttelefon (kompatibelt med Android Auto™**)

Renaults automatiske nødanrop: Bilen ringer automatisk nødnummeret (112)
hvis du skulle komme ut for en ulykke, eller du kan aktivere nødanrop

og Apple CarPlay™), Bluetooth®, USB og AUX-inngang

manuelt ved å trykke på SOS-knappen

Dørhåndtak og speilhus i samme farge som karosseriet

ISOFIX-system (i-Size) på passasjersiden foran og ytre sitteplasser bak

16" AMICITIA stålfelger

Kjøring

Sidebeskyttelseselister i krom

Bakkestartassistent

Innvendig design

Pure Vision LED hovedlykter

Kromdetaljer på luftedysene og midtkonsollen

Automatisk tenning av frontlys ved hjelp av lyssensor

Ratt i imitert skinn

4,2" førerinformasjonsskjerm, analoge instrumenter

Sort setetrekk i stoff

LED kjørelys, -blinklys og -baklys

Utvendig design

Prisliste

Renault CLIO
STANDARDUTSTYR INTENS (UTOVER ZEN)
Kjøring

Oppvarmet multifunksjonsratt i skinn

Parkeringspakke Premium:

Girspakkule i skinn

360 graders parkeringskamera, parkeringssensorer foran og bak, handsfree

Multimedia – Renault EASY CONNECT

parkeringsassistent, midtkonsoll med armlene og elektronisk håndbrekk.
Instrumenter på konfigurerebar 7” førerinformasjonsskjerm

9,3" EASY LINK multimediesystem med navigasjon, DAB+ radio

Fartsgrensevarsling

og Apple CarPlay™), Bluetooth®, USB og AUX-inngang

C-formede hovedlykter 100 % LED Performance (C-shape)

Utvendig design

C-formede LED-kjørelys (C-shape)

Stylepakke: 17" aluminiumsfelger "VIVASTELLA", mørktonede

C-formede LED-baklykter med dybdevirkning (C-shape)
Automatisk aktivering av nær- og fjernlys

sideruter bak/ bakrute, kromlister foran, på siden og bak
Eksoshale i krom

Tåkelys foran

Kromlister på sidevinduene

Renault MULTI-SENSE: Tilpasning av kjøremoduser og lys- og

Innvendig design

lydmiljøet i kupeen

Høy midtkonsoll i mykt sort materiale

Dekkreprasjonssett (istedet for reservehjul) (kun TCe 130 EDC)

Detaljer i mykt sort materiale på dashbordet

Komfort

Dørpaneler med polstring øverst

Høyderegulerbart passasjersete foran

Trekk i sort velur og imitert skinn med pyntesømmer i fargen

Elektriske vinduer bak

«Grå Vision»

og speiling av smarttelefon (kompatibelt med Android Auto™**

Trådløs lading av mobiltelefon

STANDARDUTSTYR R.S. LINE (UTOVER INTENS)
Utvendig design
Eksklusiv støtfanger foran med F1-inspirert frontleppe i Gun Metal grå

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

og bikubemønster i den nedre grillen

varme i rattet)

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

Girspakkule i skinn, med grå og røde detaljer

Beskyttelseslister i Gun Metal grå nederst på dørene

Sportspedaler i aluminium

Diffuser bak i Gun Metal grå

Sorte sikkerhetsbelter med rød kant

Oval eksoshale i krom

Sort interiør, sort taktrekk

17" aluminiumsfelger "Magny-Cours"

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

BOSE lydanlegg med 9 høyttalere og subwoofer

Myke felter i koksgrått på for- og bakdørene

(i tillegg til 9,3" EASY LINK multimediesystem som på INTENS)
Innvendig design

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

Sportsseter foran

ZEN

INTENS

R.S. LINE

Metallic lakk

m

m

m

kr 5 500

Automatisk nedblendbart bakspeil

m

m

m

kr 1 000

Stylepakke ZEN: 16" alu.felger (RDIF13), mørke sideruter og bakrute,
kromlister foran, bak og på sidene, speilhus i svart høyglans

m

-

-

kr 3 000

Rød "Floride" detaljer rundt ventilasjonsdyser og girspak

m

m

-

kr 500

Orange "Anodisé" detaljer rundt ventilasjonsdyser og girspak

m

m

-

kr 500

"Grå Vision" interiør (felter på dashbord og dørsider i lys grå, sort taktrekk)

-

m

-

kr 500

Dobbelt bagasjeromsgulv

-

m

l

kr 700

Blindsonevarsling

-

m

m

kr 3 500

Driver Assist-pakke*** (kun til TCe 130EDC): Adaptiv cruisecontrol, motorvei- og
køassistent, blindsonevarsling

-

m

m

kr 7 000

EKSTRAUTSTYR
l = standard

m = ekstrautstyr

Veil. kundepris

- = ikke tilgjengelig

**Android Auto™ er for tiden ikke tilgjengelig i norsk versjon
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc.
Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.
*** Ikke tilgjengelig på lanseringstidspunktet

CO2

Samtlige priser er anbefalte priser. Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å kunne forandre gjeldende priser og spesifikasjoner.
Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken. Med forbehold om skrivefeil.

www.renault.no

