Nový Renault Clio R.S.
Závodným jazdcom každý deň

CENNÍK
Motor

Clio R.S.

Clio R.S. Trophy

1,6 TURBO R.S. 200 EDC

22 290 €

–

1,6 TURBO R.S. 220 EDC

–

24 290 €

VÝBAVA V HODNOTE
300 € ZADARMO

ZÍSKAJTE BONUS
V HODNOTE 1 000 €
pri výkupe vášho
starého vozidla

www.renault.sk

Využite ponuku ZNAČKOVÉHO
FINANCOVANIA OD RENAULT FINANCE

FAIR LÍZING

s 0% poplatkom
a úrokom už od 0 %*

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Platnosť cenníka od 1. 3. 2017. 
20170228-02
* Reprezentatívny príklad financovania nájdete na poslednej strane cenníka.
Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Záruka

ROKOV

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
pakety
Pack Cup (disky kolies z ľahkej zliatiny 18", čierna Brillant, podvozok Cup, červené brzdové strmene)
Pack R-Link (multimediálny a navigačný systém R-Link Evolution s online pripojením, Bluetooth® hands-free s funkciou
audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby z externých zdrojov, vstup USB, Jack,
iPod, 3D Sound by Arkamys, ovládanie rádia pod volantom, 6 reproduktorov, prístup k on-line aplikáciám, výkon 4 x 35 W,
mapové pokrytie celej Európy)
Pack Bose (multimediálny a navigačný systém R-Link Evolution s online pripojením, Bluetooth® hands-free s funkciou
audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby z externých zdrojov, vstup USB, Jack,
iPod, audiosystém Bose, ovládanie rádia pod volantom, 7 reproduktorov vr. subwooferu, prístup k on-line aplikáciám,
výkon 4 x 35 W, mapové pokrytie celej Európy)
Pack Komfort (elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo, vnútorné stropné osvetlenie LED, vyhrievané predné
sedadlá, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, nutné s koženým čalúnením R.S. čierne)
AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV
Asistent rozjazdu do kopca
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Predné airbagy na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca)
Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča a spolujazdca
Trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou výškou na predných sedadlách
Bezpečnostné opierky hlavy výškovo nastaviteľné na všetkých sedadlách
Systém ISOFIX - príprava pre upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách a na sedadle spolujazdca
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
VONKAJŠÍ VZHĽAD
Vonkajšie spätné zrkadlá čierne lesklé
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie alebo vo farbe čierna Etoile v prípade voľby farby karosérie: žltá Sirius, čierna Profond,
biela Givre Nacré
Predný spojler F1 v kombinácii čiernej farby a odtieňa Dark Metal
Špecifický zadný spojler R.S.
Funkčný zadný difúzor v odtieni Dark Metal
Disky kolies z ľahkej zliatiny 17", sivá Tibor
Disky kolies z ľahkej zliatiny 18", design R.S. v odtieni Dark Metal
Disky kolies z ľahkej zliatiny 18", design R.S. čierna Brilliant
Metalický lak
Špeciálny metalický lak červená Flamme, biela Givre Nacré
Špeciálny metalický lak žltá Sirius
Červené brzdové strmene
VNÚTORNÝ VZHĽAD
Látkové čalúnenie R.S. čierne s prvkami v koženke
Špecifické čalúnenie R.S. tmavá koža (nutné kombinovať s vyhrievanými prednými sedadlami, výškovo nastaviteľným
sedadlom spolujazdca)
VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE
LED denné svietenie
Predné svetlomety LED Pure Vision
Prídavné LED svetlomety R.S. Vision (funkcia predných hmlových svetlometov, funkcia cornering - prisvecovanie do
zákruty, funkcia obrysových svetiel, funkcia diaľkových svetiel)
Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Zatmavené zadné sklá
Dažďový a svetelný senzor
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
Vnútorné stropné osvetlenie z LED pre predných cestujúcich
RIADENIE
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom
Palubný počítač
Zadné parkovacie senzory
Predné a zadné parkovacie senzory a zadná parkovacia kamera
Súprava na opravu pneumatík
RENAULT SPORT
Podvozok Sport
Podvozok Cup
Podvozok Cup Trophy
R.S. Monitor 2.1 - komplexný systém palubnej telemetrie (nutné s Pack R-Link, alebo Pack Bose)

R.S.
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R.S. Drive - voľba z 3 režimov nastavenia vozidla: Normal, Sport a Race

•

R.S.Diff - R.S. diferenciál s elektronickou funkciou obmedzovania svornosti

•

•

Systém Launch Control - systém kontrolovaného najrýchlejšieho rozjazdu s pevným štartom

•

•

Multichangedown - systém rychlého podradenia o viac stupňov v manuálnom režime

•

•

Výfukový systém Akrapovič

-

•

• v sérii
0 – voliteľné za 0 €

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
R.S.
KOMFORT
Automatická klimatizácia
•
Hands-free karta Renault
•
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
•
Kožený volant
•
Elektricky ovládané predné a zadné okná (impulzné na strane vodiča)
•
Športové sedadlá vpredu
•
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
•
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca (nutné kombinovať so špecifickým čalúnením R.S. tmavá koža, vyhrievanými
0€
prednými sedadlami)
Vyhrievané predné sedadlá
200 €
Zadné sedadlá s deleným operadlom 1/3 - 2/3
•
MULTIMÉDIÁ
•
Systém Bass Reflex pre predné reproduktory
Multimediálny a navigačný systém Media Nav Evolution (navigačný systém, Bluetooth® hands-free s funkciou
•
audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby z externých zdrojov, vstup USB, Jack
a iPod, ovládanie rádia pod volantom, 6 reproduktorov, výkon 4 x 20 W, základné mapové pokrytie)
Multimediálny a navigačný systém R-Link s online pripojením (navigačný systém TomTom, Bluetooth® hands-free
s funkciou audiostreaming, podporuje prehrávanie CD, MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby z externých zdrojov,
Pack R-Link
vstup USB, Jack, iPod, 3D Sound by Arkamys, ovládanie rádia pod volantom, 6 reproduktorov, prístup k on-line
aplikáciám, výkon 4 x 35 W)
Multimediálny a navigačný systém R-Link Evolution s online pripojením, Bluetooth® hands-free s funkciou
audiostreamingu, podporuje prehrávanie MP3 formátu, možnosť prehrávania hudby z externých zdrojov, vstup USB, Jack,
Pack Bose
iPod, audiosystém Bose, ovládanie rádia pod volantom, 7 reproduktorov vr. subwooferu, prístup k on-line aplikáciám,
výkon 4 x 35 W)
Mapové pokrytie strednej a východnej Európy pre Media Nav Evolution
0€
Mapové pokrytie Európy
Pack R-Link / Bose

R.S. Trophy
•
•
•
•
•
•
•
0€
200 €
•
•
•

Pack R-Link

Pack Bose
0€
Pack R-Link / Bose

• v sérii
0 – voliteľné za 0 €

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A SERVISNÉ ZMLUVY
Zmluvná záruka Renault (5 rokov / 100 000 km)
Možnosť rozšírenia počtu kilometrov k 5 ročnej záruke GARANCIA+ PROFI (5 rokov / 150 000 km)
Možnosť rozšírenia počtu kilometrov k 5 ročnej záruke GARANCIA+ PROFI (5 rokov / 200 000 km)
• v sérii

R.S.

R.S. Trophy

  •
129 €
249 €

  •
129 €
249 €

Technické údaje a rozmery
Motorizácia

1,6 16V 200 EDC
dvojspojková EDC 6 stup. automatická
1 618
benzín
4 / 16
Priame sekvenčné vstrekovanie
147 / 200 pri 6 050

Typ prevodovky
Zdvihový objem (cm3)
Palivo
Počet valcov / ventilov
Typ vstrekovania
Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min)
Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min)

260 pri 2 000
Euro 6
205/45 R17 88Y
205/40 R18 86Y

205/40 R18
6,7
230

6,6
235

7,6 / 5,1 / 5,9
133
45

7,6 / 5,1 / 5,9
135
45

300

300

1 279
1 711

1 279
1 711

1448 mm

Emisná norma
PNEUMATIKY*
Goodyear Eagle F1 Assymetric 2
Dunlop Sport Maxx RT
Michelin Pilot Super Sport
VÝKON
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)
Maximálna rýchlosť (km/h)
SPOTREBA A EMISIE**
Mestská premávka / mimo mesto / priemerná spotreba (l)
Emisie CO2 (g/km)
Objem palivovej nádrže
ROZMERY A HMOTNOSTI***
Objem batožinového priestoru (l) (platí pre vozidlá bez audio systému Bose Surround Sound
System)
Prevádzková hmotnosť (kg)
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg)

1,6 16V 220 EDC Trophy
dvojspojková EDC 6 stup. automatická
1 618
benzín
4 / 16
Priame sekvenčné vstrekovanie
162 / 220 pri 6 050
260 (280 na 4. a 5. rychl. st.)
pri 2 000
Euro 6

1506 mm
1945 mm

851 mm

2589 mm
4062 mm

622 mm

905 mm
1506 mm

*	Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate
u vášho predajcu.
**	Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúžia
k porovnávaniu vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení
vozidla, poveternostých podmienkach a profile trasy.
***	Údaje sa môžu líšiť v závislosti na výbave, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
Údaje uvedené v zátvorke u rozmerov vozidla platí pre verziu RS Trophy.

Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Reprezentatívny príklad financovania Renault Clio RS platí pre financovanie Fair Lízing s Renault Finance: Pri financovanej hodnote 12 259,50 € na 36 mesiacov, bude
výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 377,66 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je
0 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 7,30 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude
13 656,96 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.
Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len
informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom
jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné
špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie.

