
 
 

MOTOR hk CO2  
g/km 

FÖRBRUK. 
l/100 km VÄXELLÅDA LIFE ZEN INTENS GT Line 

BENSIN         

1.2 16V 75 75 127 5,6 5-vxl manuell 129 900 kr 141 900 kr – – 

Energy TCe 90 90 105 4,7 5-vxl manuell – 150 900 kr 163 900 kr – 

Energy TCe 120 120 118 5,3 6-vxl manuell – – – 179 900 kr 

Energy TCe 120 EDC 120 120 5,4 6-vxl automat – – 181 900 kr 191 900 kr 

DIESEL         

Energy dCi 90  MILJÖBIL 90 85 3,3 5-vxl manuell – 176 900 kr 189 900 kr – 

Miljöbil enligt Transportstyrelsens definition och befriad från fordonsskatt i fem år (läs mer på www.transportstyrelsen.se).   Förbrukning:  blandad förbrukning enligt NED-körcykeln  

 
Standardutrustning LIFE 

 

SÄKERHET 
– 5-års garanti 
– ABS-bromsar med panikbromsassistans  
– Bälteslarm på samtliga platser 
– Däcktrycksövervakning 
– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med 

antispinn (ASR) 
– Elektronisk startspärr 
– ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak  
– Krockkuddar fram förare & passagerare 

samt sidokrockkuddar (huvud / bröst) 
– Nackstöd på samtliga sittplatser 
– Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara 
– Trepunktsbälten på alla sittplatser 
KÖRNING 
– Farthållare / fartbegränsare 

– Färddator 
– Ratt, justerbar i höjd och djupled 
– Servostyrning, elektrisk progressiv 
– Starthjälp i backe 
KOMFORT 
– Elfönsterhissar fram 
– Eluppvärmda framsäten 
– Höjdjusterbart förarsäte 
– Nyckelkort m. lokaliseringsfunktion  
EXTERIÖR 
– 15" plåtfälgar med hjulkapsel "Lagoon" 
– Däckreparationskit (utgår vid tillval Reservhjul) 
INTERIÖR 
– 12V-uttag fram 
– Fällbart baksäte 1/3 - 2/3 

– Inredningsstil, mörkgrå  
– Textilklädsel "Fortunate", svart  
SIKT, STRÅLKASTARE 
– Bakruta, eluppvärmd 
– Dubbelstrålkastare 
– Varselljus med LED-teknik 
– Vindrutetorkare med intervallfunktion 
– Ytterbackspeglar, el-justerbara, uppvärmda 
LJUD, MULTIMEDIA 
– Radio R & GO 4x20W med digitalradio 

(DAB+), Bluetooth®, USB, AUX-in, 
rattreglage, telefonhållare,  
R & GO Smartphone app. 

– Renault Bass REFLEX-system 

 
Tillval LIFE 

– Metalliclack 4 900 kr – Solid speciallack 1 900 kr 

– Metallic speciallack  5 900 kr – Reservhjul 900 kr 
  

Prislista     Gällande från 1 juli 2016 

Nya Renault CLIO 



5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 100 000 km på fem år (läs mer på www.renault.se).  Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser.  Vi förbehåller oss 
rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.  Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid 
trycktillfället.   
Version 20160831  -  Renault Nordic AB  -  Box 1028  -  164 21 Kista  -  Sverige  -  www.renault.se 

Standardutrustning ZEN  -  utöver Life 
 

KOMFORT 
– Manuell luftkonditionering 
EXTERIÖR 
– 16" flexfälgar "Attractive" 
– Dörrhandtag och backspegelkåpor i 

karossfärgen 

– Krominlägg på sidoskyddslister  
samt framkylargrillen 

INTERIÖR 
– Instrumentpanel i mjukt utförande med 

kromsarg runt mittenkonsolen 
– Läderklädd ratt  
– Textilklädsel "Fortunate" svart/grå  

SIKT, STRÅLKASTARE 
– Dimljus, med krominlägg i lamphuset 
LJUD, MULTIMEDIA 
– Media Nav multimediasystem: 7" pekskärm, 

radio 4x20W med digitalradio (DAB+), 
navigator, Bluetooth® handsfree-telefoni 
och ljudstreaming, USB, AUX-in, rattreglage 

 
Tillval ZEN 

– Metalliclack 4 900 kr – 16" aluminiumfälgar "Pulsize", silver 2 900 kr 

– Metallic speciallack  5 900 kr – Reservhjul  900 kr 

– Solid speciallack 1 900 kr – Parkeringsradar bak 1 900 kr 

 
Standardutrustning INTENS  -  utöver Zen 

 

KÖRNING 
– Eco-läge, för snålare körning  
– Parkeringsradar bak 
KOMFORT 
– Automatiskt elinfällbara backspeglar 
– Automatisk klimatanläggning  
– Elfönsterhissar bak 

– Nyckelkort med handsfreefunktion 
– Pulsfunktion & klämskydd på förarens 

fönsterhiss 
EXTERIÖR 
– 16" aluminiumfälgar "Pulsize", silver 
– Högblankt svarta detaljer på framsida, 

baksida samt dörrar, med inlägg i krom  
– Kromad fönsterlist  

INTERIÖR 
– Textilklädsel "Comfort", svart 
SIKT, STRÅLKASTARE 
– Dimljus med kurvljus funktion 
– LED Pure Vision (full-LED) strålkastare  
– Regn- och ljussensor 

 
Tillval INTENS 

– Metalliclack 4 900 kr – Reservhjul (standard på TCe 120 EDC) 900 kr 

– Metallic speciallack  5 900 kr – Panoramaglastak (fast) 4 900 kr 

– Solid speciallack 1 900 kr   

– Parkeringspaket: parkeringsradar fram och bak  
med backkamera 2 900 kr – Parkeringspaket Plus*:  parkeringsradar fram, sidor  

och bak med backkamera, handsfreeparkering 3 900 kr 

– 16" aluminiumfälgar "Pulsize" i svart eller grått,  
med polerad framsida 1 500 kr – Stylepaket:  17" aluminiumfälgar "Optemic" (svart eller 

grå, med polerad framsida), mörktonade rutor bak 3 900 kr 

– R-Link Bose multimediasystem: 7" pekskärm, Bose 
ljudsystem med subwoofer och 6 högtalare, digitalradio 
(DAB+), TomTom navigator med Europakartor, 
Bluetooth® ljudstreaming och handsfree telefoni, USB, 
AUX-in, dataanslutning och TomTom LIVE-tjänster 

7 900 kr 

– Komfortpaket:  mittarmstöd fram, höjdjusterbart 
passagerarsäte, automatiskt avbländbar 
innerbackspegel, belysta sminkspeglar fram, LED-
passagerarläslampa 

2 900 kr 

* Endast med R-Link multimediasystem 

 
Standardutrustning GT Line  -  utöver Intens 

 

EXTERIÖR 
– 17" aluminiumfälgar "Serdar" i mörkgrått 
– Backspegelkåpor i mörkgrått 
– Exteriört designpaket i mörkgrått 
– Fram- och bakkjolar i GT-design 
– Mörktonade rutor bak 
– Reservhjul 
– Sportavgassystem, kromad 

INTERIÖR 
– Interiört GT designpaket med blåa detaljer 
– GT ratt, pedaler samt växelspak 
– Renault Sport-instegslister 
– Sportstolar  
– Textilklädsel "GT", svart med blåa detaljer 
LJUD, MULTIMEDIA 
– R-Sound Motorljudsemulator 

– R-Link multimediasystem: 7" pekskärm, 
radio 4x35W med digitalradio (DAB+), 
TomTom navigator med Europakartor, 
Bluetooth® ljudstreaming, handsfree 
telefoni, USB, AUX-in.  

Obs: kromad fönsterlist samt dimljus utgår på GT Line  

 
Tillval GT Line 

– Metalliclack 4 900 kr – Panoramaglastak (fast) 4 900 kr 

– Metallic speciallack  5 900 kr – Bose ljudsystem, med subwoofer och 6 högtalare 3 900 kr 

– Parkeringspaket Plus:  parkeringsradar fram, sidor  
och bak med backkamera, handsfreeparkering 3 900 kr 

– Komfortpaket GT Line:  höjdjusterbart passagerarsäte, 
automatiskt avbländbar innerbackspegel, belysta 
sminkspeglar fram, LED-passagerarläslampa 

1 900 kr 

 


