
Renault CLIO



Joshja në çdo 
hap
Linjat sensuale, një profil dinamik, bagazh i dendur 
dhe një pamje e veçantë ... CLIO i ri do t'ju bëjë 
përshtypje në shikim të parë me stilin e tij të gjallë 
dhe joshës. Kombinimi i modernitetit dhe 
qëndrueshmërisë nëkëtë automjet përmirësohet 
edhe më shumë nga një punim i sofistikuar: një 
ndriçim i dritës në formë C, drita LED të plota, 
punime kromi të vendosura me kujdes, një dorezë 
dere e fshehur në dritare dhe një ngjyrë e re metalike 
portokalli Valencia





Hapësirë e përsosur 
udhëtim inteligjent 
deri në përsosmëri
Hapësirë e përsosur udhëtim inteligjent deri në 
përsosmëri
Kur bëhet fjalë për brendësinë, çdo detaj ka 
rëndësi. CLIO i ri plotësisht i rinovuar ofron 
materiale dhe punime të brendshme cilësore. 
Teknologjia më e mirë e ndarjes së ulëseve të 
pasagjerëve, vend të përshtatshëm për shoferin, 
ulëset e pasagjerëve të rehatshme dhe sistemi 
MULTI-SENSE me rregullim të ndriçimit të 
ambientit, së bashku, ofrojnë një përvojë krejt të 
re drejtimi që do të zgjojë të gjitha shqisat tuaja. 
Jeto gjithmonë një hap përpara. Pas timonit të 
Renault CLIO të ri, zbuloni se si duket e ardhmja 
e drejtimit: një ekran i madh me prekje prej 9,3 
inç, një ekran i përshtatshëm i shoferit përpara 
dhe një frenë parkimi elektrik!

Automjeti i treguar përmbanë pajisje shtesë që do të jenë në dispozicion më vonë.



Kënaqësi drejtimi dhe 
rehati e brendshme
CLIO i ri ofron një gamë motori të pasur. Motori i 
ri TCe 130, i kombinuar me ndërruesin 
automatik EDC me ndërrim edhe në timon,, 
garanton performancë superiore dhe konsum të 
ulët të karburantit. Shasia dinamike dhe drejtimi 
i saktë ju sigurojnë që udhëtimi nuk do të jetë 
kurrë i mërzitshëm!

CLIO jo vetëm që do t'i japë shoferit një 
buzëqeshje të madhe por ne i kushtuam 
vëmendje të veçantë efikasitetit të pezullimit 
dhe izolimit të zërit për të gjithë pasagjerët për 
të shijuar një udhëtim të rehatshëm.
Në fund, ekziston një sistem audio 9-folës 
BOSE® që do të ofrojë një përvojë premium, 
audio magjepsëse.



Renault Clio R.S. Linja: 
dallohet me një pamje 
sportive!
CLIO R.S Linja e re është e dallueshme për 
pamjen e tij sportive të frymëzuar nga 
karakteristikat e Renault Sport. Pamja e jashtme 
pasqyron stilin: një mbrojtës sportiv i përparëm i 
modeluar në F1, karakteristikë e modeleve RS 
dhe një grilë ftohëse si hoje bletësh, një grilë e 
përparme që përmban një punim të zi me 
shkëlqim, fellne alumini 16-inç Boavista ose 
fellne me linja 17-inç, Magny Cours, mbrojtësi i 
pasëm me difuzivor dhe tubin për shkarkim të 
gasrave nga kromit. Vula për personalitetin e tij 
unik është dhënë nga logoja e R.S. e cila 
zbukuron skajet e përparme dhe logon e tij. 
Karakteri sportiv i ndarjes së  vendeve të 
pasagjerëve konfirmohet edhe një herë nga 
përdorimi i materialit të modelit të fibrave të 
karbonit dhe i nxjerrë në pah një qepje 
dekorative të kuqe: ulëset sportive me 
mbështetje anësore të përforcuar, timoni sportiv 
i mbështjellur me lëkurë * ngjyrat e grafenit me 
logo të dyfishtë, pedalet e aluminit, panel 
kontrolli dhe rripat e ulëseve të dekoruara me 
linjë të kuqe, Çatia e zezë e mbuluar, dhe qendra 
teknologjike e ndarjes së pasagjerëve përreth 
shoferit me frymën sportive të veçantë dhe 
tiparet e përparuara të këtij automjeti. Pasioni 
është i dukshëm në detaje.
* Lëkurë kafshësh.

*



Liria është e 
ndërlidhur!
Në zemër të ndarjes së pasagjerëve është sistemi 
EASY LINK me ekranin më të madh me stil, i cili është 
gjithashtu plotësisht i përshtatshëm. Ju gjithashtu 
mund të përdorni sistemin multimedia Renault 
EASY CONNECT përpara se të uleni në automjetin 
tuaj. Përdorni aplikacionin smartphone MY Renault 
për të përcaktuar vendndodhjen e makinës tuaj
dhe ndiqni udhëzimet për të. EASY LINK, në 
përputhje me aplikacionet Android Auto * dhe Apple 
CarPlay *, ju lejon qasje të shpejtë në të gjithë 
përmbajtjen multimedia në automjetin tuaj. Sistemi 
i përparuar i navigimit ofron një pasuri të 
informacionit në kohë reale: densitetin e trafikut, 
rreziqet, ose vendet e pikave të karburantit përgjatë 
rrugës tuaj. Po aq e thjeshtë dhe efektive sa Google 
Maps: Kërkimi i adresave përmes Google! Ju nuk keni 
nevojë të shkruani adresën e saktë për të kërkuar një 
destinacion, vetëm disa fjalë kyçe.
Karakteristika e azhurnimit automatik azhurnon 
automatikisht sistemin dhe navigimin TomTom. Në 
fund, falë djepit të karikimit pa tel të smartphone 
tuaj, do të shijoni ndërlidhje të vazhdueshme pa 
asnjë mundim.
* Në varësi të vendit

Android Auto ™ është një markë tregtare e Google Inc. 
Apple CarPlay ™ është një markë tregtare e Apple Inc.
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Renault EASY DRIVE
Teknologjitë inovative të Renault CLIO i ri ju ndjekin çdo hap të rrugës për ta bërë 
drejtimin tuaj më të sigurt.

1. Kontrolli i lundrimit dhe kufizimi i shpejtësisë
Përcaktoni shpejtësinë e drejtimit ose shpejtësinë maksimale. Kontrollet në timon ju lejojnë të 
përcaktoni parametrat e shpejtësisë dhe parametrave të drejtimit.

2.Dritat LED – Pure Vision Renault
CLIO i ri vjen me drita LED Pure Vision të fuqishëm, të plotë dhe një sistem automatizimi / fikjeje 
me rreze të lartë për shikueshmëri më të mirë.

3.Parkim me duar të lira 
Falë sistemit të parkimit pa duar të Easy Park Assist, CLIO juaj i ri do të parkohet në çast, anash, 
para, mbrapa... CLIO i ri është magjepsës!

4. 5. Kamera me pamjen 360 shkallë
CLIO i ri është i pajisur me katër kamera, pamja 360 gradë e cila ofron një përmbledhje të 
mjedisit të menjëhershëm të automjetit. Menaxhoni dhe mbroni me lehtësi pamjen e jashtme 
tërheqëse të Renault CLIO i ri.
6. Sistemi i asistencës në autostradë gjatë bllokimit të trafikut
Kjo risi unike, e cila ofron CLIO në gamën e tij, ndihmon për të mbajtur automjetin në mes të 
korsisë, rregullon shpejtësinë e udhëtimit dhe ofron mundësinë për të ndaluar plotësisht në 
varësi prej kushteve rrugore. Ngarja në autostradë ose në bllokime të trafikut do të jetë pa 
shqetësime.
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Siguri superiore
CLIO i ri është i pajisur me teknologjinë më të fundit për nivelin më të lartë të sigurisë.

1. Frenimi automatik në rast urgjence
Mbështetuni në mënyrë të sigurt në CLIO-n e ri. Në çdo moment mban sytë hapur në rrjedhën e 
trafikut dhe paralajmëron për rreziqet e mundshme. Frenimi gradual, këmbësorët që kalojnë 
rrugën... Kjo makinë e qytetit do t'ju paralajmërojë për situata të tilla dhe automatikisht do të 
frenojë.
2.Sistemi i mbajtjes së korsisë së automjeteve
Është më e sigurtë për të parandaluar aksidente të mundshme. Kjo është arsyeja pse versioni i ri 
CLIO ofron edhe më shumë një sistem paralajmërimi, largimi nga korsia dhe një sistem mbajtjeje 
korsie automjetesh.

3.Njohja e shenjave të trafikut
CLIO i ri ka një kamerë të integruar që njeh shenjat e trafikut dhe ju paralajmëron për kufijtë e 
shpejtësisë aktuale përmes ekraneve të panelit të kontrollit.

4.Sistemi i alarmit të bllokimit
CLIO i ri do të njohë çdo automjet brenda ose afër pikës së saj, dhe do t'ju paralajmërojë me 
sinjalin e dritës në pasqyrat e jashtme.



Ngjyrat

** Ngjyra metalike

Hiri Urban

Kalter Iron*

Hiri Platine*Bardhë perla

Hiri Titanium*

Kuqe Flamme*

Zezë Étoilé*

Kafe Vison*

Portokall Valencia* Kalter Celadon*



Punimet kreative

Dizajni
• Full LED drita para
• LED drita ditore
• LED drita mbrapa
• Treguesit e drejtimit në pasqyrat e jashtme
• Dorezat e dyerve të jashtme në ngjyrë të zezë
• Pasqyrat e jashtme  në ngjyrë të zezë
• Kapak dekorativ te rrotave 15"  
• Ngjyra e mbrendshme e errët
• Tapiceri në ngjyrë të zezë / gri
• Dritarja e pasme me nxemje
• Dritare të tonifikuara
• Pasqyra të jashtme me rregullim elektrik dhe me ngrohje

Siguria dhe ndihma në drejtim
• Sistemi i frenave kundër bllokimit - ABS
• Sistemi i Kontrollit të Stabilitetit të Automjetit - ESP
• Sistemi anti-rrëshqitës - ASR
• Sistemi i Ndihmës për Frenimin Emergjent - AFU

• Sistemi LKA - për të ndihmuar mbajtjen e automjetit në korsi
• Sistemi i frenimit urgjent aktiv për këmbësorët
• Sinjalizues për rrezik ne rrugë
• Ndihmë me lëvizjen përpjetë
• Rripat e sigurimit me rregullim të lartësisë
• Paralajmërues për mos vendosje te rripave para
• Rrip i mesëm me tre pika në pjesën e pasme
• Airbag të përparme për shofer dhe pasagjer
• Airbag anësore dhe perde të sigurisë
• Mundësia e fikjes së airbagut të pasagjerit
• Sistemi i vendosjes së ulësve të fëmijëve ISOFIX
• Sistemi i thirrjeve urgjente
• Sistemi i njohjes së shenjave të trafikut
• Treguesi i monitorimit të presionit të gomave
• Tregues për ndërrimin e shpejtësive (nuk është 

i disponueshëm për kuti ingranazhi EDC)

Life
Imazhi është ilustrativ
.

Shtesa

Kit per riparimin e gomave

Multimedia

Pergaditje per Radio (4 Zerues)
4" Ekran inforumues per shfqaje te numrave ne instrument tabele



Punime kreative

Dizajni
• Tapiceri   në  ngjyrë  gri të  zezë / të errët
• Pasqyrat e   jashtme   të  ngjyrave   të  veturës
• Dorëzat e dyerve të jashtme me ngjyrë të veturës
• Paketa   LOOK -  Chrome
• Fellne   alumini   41 cm   (16") Enjoliveur

Komfori
• Klima manuale AC
• Ulësja e shoferit me rregullim të lartësisë
• Timon dhe marshi nga lëkura

Vozitja
Mënyra e drejtimit ECO (jo e disponueshme për motorin TCe 95) 

Multimedial
• Radio R&GO  MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB

Zen (Life+)
Imazhi është ilustrativ.



Dizajni
Dritat e pasme  LED në formë C
LED drita mbrpa me formë  C
LED drita para  me forme  C
LED drita Te mjegulles para
Fellne Alumnini 16" 
Mveshja me kombinim Lekure/Pelhure 
Pjesa butonave te dritareve nga kromi

Komfori Multimedia

Multimedija sistemi me ekran me prekje me madhesi  7" dhe 
funksionin MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB dhe mundesi per tu 
lidhur me  aplikacionin  Android Auto™  dhe Apple CarPlay™
7" ekran me ngjyre ne mes te mateseve

Intens (Zen+)
 Imazhi është ilustrativ.

Klima Automatike
Pasqyret me palosje elektrike me ndriqim
Ulesja e pasagjerit me regullim te lartesise
Senzore per reshje te shiut dhe ndezja e dritae ne menyre automatike
Renault Kartela "Qeles Intelegjent"
Timoni dhe marshni nga Lekura
Dritaret e pasme me regullim elektrik dhe impulsive
Paneli qendrore dhe anash dyerve me material te bute
LED drita ditore ne kabine
Mbrotjese dielli para me ndriqim
Senzore parkimi mbrapa
Dritat e shkurta dhe te gjata me ndezje automatike



Mbulesa

Tapiceri ngjyrë e zezë/gri Tapiceri e kombinuar ngjyrë e zezë e mbyllur 

Tapiceri lëkure ngjyrë e zezë Tapiceri R.S. Line



* Lëkura e kafshëve. 

Tapiceri lëkure në ngjyrë të zezë kombinur 
- pëlhurë gri e errët

Tapiceri e kombinuar lëkure ngjyrë e 
zezë - pëlhurë të zezë

Tapiceri R.S. Lëkurë ngjyrë e zezë me qepje të kuqe Tapiceri e kombinuar lëkurë e kuqe - pëlhurë të zezë



Personalizimi i pamjes së jashtme 

Pako 
Look e jashtme - 
Portokalli

Linja dekorative para ngjyrë portokalli

Pako 
Look e jashtme - 
Kuqe

Linja dekorative para ngjyë kuqe

Linja dekorative para ngjyrë e zezë me shkëlqim

Pako Look e 
jashtme - 
E zezë me shkëlqim



Pjesa e mbajtëses anësore me ngjyrë portokalli Mbajtëset në pjesën e mbrapme me ngjyrë portokall  Shenja e mesme në bandashët me ngjyrë 
portokalli

Pjesa e mbajtëses anësore me ngjyrë të kuqe Braniku në pjesën anësore me ngjyrë të kuqe Shenja e mesme me veshje në ngjyrë të kuqei

Pjesa e kromuar e mbajtëses anësore Branikët e kromuar në mbrojtësen anësoreShenja e mesme me bandash ngjyrë të kuqe 

Prednja okrasna letvica v oranžni barvi



Rrotat

Kapak dekorative 38 
cm (15 ") Iremia

Kapak dekorative 
41cm (16") Amicitia

Fellne alumini 43 cm 
(17") Viva Stella

Fellne alumini  43 cm 
(17") Magny-Cours

Fellne alumini 41cm 
(16") Boavista

Fellne alumini 41 cm 
(16") Philia 



Përmasat (mm)

Vëllimi (l)

* Me pasqyre te palosura

KAPACITETI I BAGAZHIT në litra Litra 
Vëllimi i ndarjes së bagazhit (benzinë / naftë) 391/366 
Vëllimi i ndarjes së bagazhit (ulësja e pasme e palosur) 1 069 
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Pajisje shtesë







Për eksperiencat tuaja me automjetin Renault CLIO 
vizitoni faqen e internetit- www.renault-rks.com




