
Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali 
všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci 
politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si Renault vyhradzuje právo 
kedykoľvek modifikovať špecifikácie i popisované a predstavované automobily. Tieto 
modifikácie Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé 
verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť 
k dispozícii (ako sériové, voliteľné, alebo ako príslušenstvo). Spojte sa, prosím, so svojím 
miestnym koncesionárom, aby Vám poskytol najnovšie informácie o našich produktoch. 
Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente 
mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Všetky 
práva vyhradené. Obsah tejto publikácie používa ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek 
neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej 
časti, vykonaná akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez dopredu udeleného 
písomného povolenia spoločnosťou Renault, je zakázaná. Táto publikácia neobsahuje všetko 
príslušenstvo dostupné pre modely Clio a Clio Grandtour.

CLIO & CLIO GRANDTOUR
pRísLUšeNsTvO

(www.renault.sk)
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CLIO & CLIO GRANDTOUR
pRísLUšeNsTvO

odporúča

19. strešný box TL 480 (čierny) ......................................................  77 11 427 495
20. Hliníkové strešné nosiče (3-dv)  ...............................................  77 11 221 420
19. strešné nosiče hliníkové (5-dv)  ...............................................  77 11 221 419
21. Nosič lyží (pre 4 páry lyží)  ........................................................  77 11 420 778
20. priečniky na pozdĺžne strešné nosiče (Grandtour)  .................  77 11 421 845
22. Nosič bicyklov euroway  ...........................................................  77 11 236 316

23. Ťažné zariadenie RDsO automatické (3-dv/5-dv)  ...................  77 11 421 874
20. Ťažné zariadenie RDsO automatické (Grandtour)  ...................  77 11 422 051
24. snehové reťaze (pre 165/65 R15)  .............................................. 77 11 229 498

19

23 24

21 22

19. sTRešNý bOx
Strešné boxy Touring line sa inštalujú 
na strešné tyče a majú objem 380 až 
530 litrov.

20. sTRešNé NOsIče
Hliníkové strešné nosiče sú vhodné pre ďalšiu 
batožinu či príslušenstvo (nosič bicykla, nosič 
lyží, strešný box atď.)

Táto publikácia neobsahuje všetko príslušenstvo dostupné pre modely Clio 
3-dv alebo 5-dv a Clio Grandtour. O ďalších produktoch a ich aktuálnej dostup-

nosti sa informujte u vášho Renault partnera.

21. NOsIč Lyží 
Na nosiči lyží, ktorý sa pripevňuje na origi-
nálne hliníkové alebo oceľové strešné tyče 
Touring line, možno v závislosti na modeli 
prepravovať až šesť párov lyží.
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22. NOsIč bICyKLOv eUROWAy
Nosič bicyklov na guľovú hlavu ťažného 
zariadenia unesie až 3 bicykle. Je vybavený 
výklopným systémom, ktorý umožňuje prístup 
do batožinového priestoru, aj keď sú na ňom 
naložené bicykle.

23. ŤAžNé zARIADeNIe RDsO
Vďaka tomuto modelu ťažného zariadenia 
môžete demontovať/inštalovať tyč s guľovou 
hlavou za pár sekúnd.

24. sNeHOvé ReŤAze 
Kompletný rad snehových reťazí pre rozmer 
Vašich pneumatík a veľmi jednoduchú montáž.



1. sTReDOvá LAKŤOvá OpIeRKA
Predná stredová lakťová opierka, ktorej 
sklon je možné nastaviť podľa jazdnej 
polohy, je veľmi praktický úložný priestor.

2. ORGANIzéR
Príručný organizér je ďalším z malých úložných 
priestorov, ktoré máte vždy pri ruke.

3. MAKe-Up bOx
Tento príručný make-up box obsahuje 
zrkadlo, vďaka ktorému sa rýchlo nalíčite, 
keď svieti červená. 

4. ÚLOžNý pRIesTOR NA DNO 
bATOžINOvéHO pRIesTORU s pRIečKAMI
Hliníkové priečky vytvárajú oddelené priestory 
pre všetky Vaše veci. Sú demontovateľné 
a umožňujú až 35 možných kombinácií (k dis-
pozícii len pre modely Clio 3-dv a 5-dv).

5. KObeReC bATOžINOvéHO pRIesTORU
Tento koberec chráni batožinový priestor presne 
podľa jeho rozmerov. Je obojstranný 
a prispôsobiteľný najrôznejšiemu využitiu. 

6. pLAsTOvá OCHRANA bATOžINOvéHO 
pRIesTORU
Je pevná a odolná, chráni batožinový 
priestor a umožňuje Vám prepravovať 
všetky typy produktov, najmä tých 
znečistených.

1. stredová lakťová opierka - čierna (fáza 1)  .....................................  77 11 235 228
1. stredová lakťová opierka - čierna (fáza 2)  .....................................  77 11 426 030
2. Organizér  - modrý  ...........................................................................  77 11 422 514
3. Make-up box - zelený  ......................................................................  77 11 423 069 
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4. Úložný priestor na dno batožinového priestoru s priečkami  .........  77 11 237 297
5. Koberec batožinového priestoru (3-dv/5-dv)  .................................  77 11 234 134
5. Koberec batožinového priestoru (Grandtour)  .................................  77 11 423 819
6. plastová ochrana batožinového priestoru (Grandtour)  ..................  77 11 423 156

  7. strešný spojler CUp (3-dv/5-dv)  .................................................  77 11 230 487
  8. zadný difúzor (fáza 2) (3-dv/5-dv) ...............................................  77 11 425 227
  9. vnútorné kryty prahov dverí 
10. Dekoratívny polep - biely  ............................................................  82 00 749 304

11 zadný parkovací asistent  .............................................................  77 11 224 385
12. Detská sedačka DUO pLUs IsOFIx  ..............................................  77 11 423 381
13. predné zásterky  ...........................................................................  77 11 230 493
14. Alarm  ............................................................................................. 77 11 423 718

7. sTRešNý spOJLeR CUp
Športový aerodynamický spojler inštalovaný 
v zadnej časti strechy je ideálnym doplnkom 
športovej sady karosérie (viac o športových 
doplnkoch u dílera).

8. zADNý DIFÚzOR 
Zadný difúzor je súčasťou bohatého radu 
športových doplnkov, ktoré zdôrazňujú dynamický 
charakter Vášho vozidla Clio. Miera a spôsob 
personalizácie závisia len na Vašom výbere.
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17. sieť na dno batožinového priestoru (3-dv/5-dv)  .......................  77 11 227 501
17. sieť na dno batožinového priestoru (Grandtour)  .......................  77 11 422 533
18. zvislá sieť  batožinového priestoru  ............................................  77 11 227 502
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9. vNÚTORNé KRyTy pRAHOv DveRí
Ak chcete štýlovo chrániť nástupný priestor 
Vášho Clia, prečo neinštalovať prahy dverí 
s hliníkovým povrchom! 

10. DeKORATívNy pOLep
Dekoratívny prvok ukazuje, ako môže malý 
doplnok priniesť veľkú zmenu. Podtrhuje športový 
vzhľad Vášho vozidla Clio (polep vo farbe bielej, 
sivej alebo čiernej).
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5 16. Gumové koberce Novestra  .........................................................  77 11 424 557
12. Gumové koberce empreinte  ........................................................ 77 11 424 558

15. Textilné koberce standard  ..........................................................  77 11 424 548
13. Textilné koberce Comfort evolution ............................................  77 11 424 554
13. Textilné koberce expression (sivý)  ............................................  77 11 426 684 
13. Textilné koberce expression (čierny)  .........................................  77 11 424 552 
13. Textilné koberce Renault sport  ..................................................  77 11 419 466
16

koberec Renault sport

Koberec standard

Koberec expression

Koberec Comfort evolution
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Koberec Novestra Koberec empreinte
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11. zADNý pARKOvACí AsIsTeNT  
Zadný parkovací asistent uľahčuje manévro-
vanie pri parkovaní tým, že signalizuje blízkosť 
prípadných prekážok za Vaším vozidlom.

13. zásTeRKy
Zásterky chránia karosériu vozidla pred odlieta-
júcimi kamienkami a bahnom.

12. DeTsKá AUTOseDAčKA DUO pLUs IsOFIx 
Táto sedačka na zaistenie dokonalej bezpečnosti 
a spoľahlivosti využíva systém ukotvenia Isofix. 
Je vhodná pre deti od 9 mesiacov do 4 rokov.

14. ALARM  
Alarm Renault je plne kompatibilný s elektronickým 
systémom, chráni proti násilnému vniknutiu 
a detekuje každý pohyb v priestore pre cestujúcich.

17. sIeŤ NA DNO bATOžINOvéHO pRIesTORU
Umožňuje bezpečné prichytenie predmetov 
k podlahe batožinového priestoru, čím bráni 
ich pohybu po dobu prepravy. Upevňuje sa ku 
kotviacim bodom vo vozidle. 

18. zvIsLá sIeŤ bATOžINOvéHO pRIesTORU 
Zvislá sieť v batožinovom priestore poskytuje 
ďalší úložný priestor a udržuje predmety vo 
vertikálnej polohe.
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