Den nye Clio skal være med til at holde momentrum for Renault og sælges fra uge 42 i Danmark
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Ny Renault Clio sprænger klassen
Så er den helt nye Renault Clio landet hos de danske forhandlere. Designet er
udvendigt en lille smule mindre men indvendigt større og udstyrsmæssigt på
et meget højt og komplet niveau. Renault Clio V er ligesom forgængerne
klasseleder på en række områder med udstyr og teknologi vi ellers kun
kender fra langt dyrere biler.
Udvendigt er den totalt nye Clio helstøbt og harmonisk i et tilpas aggressivt
design, der er innovativt og samtidig typisk Renault. Fronten er blevet mere
moderne og adræt i udtrykket med LED-lygter i Renaults specielle C-form og
så har Clio V klassens største bagagerum på 391 liter (61 l mere end
forgængeren). Clio kommer i en række nye farver, hvoraf Valencia Orange

takket være en ny type lakbehandling byder på hidtil uset radierende
farvedybde, som vil gøre bilen til en markant skikkelse i trafikken.
Indvendigt ses et markant højere kvalitetsindtryk og forbedret ergonomi i
betjeningen. Automatisk skift mellem nær- og fjernlys er standard, og et
forbedret BOSE-lydsystem byder på ni højttalere mod før syv.
Instrumentpanelet er nu helt digitalt med valg mellem 7" eller 10" skærm
foran rattet, mens en 9,3" lodret skærm i midten af kabinen rummer bilens
nye totale kommunikationsopkobling – Renault kalder det EASY CONNECT.
Disse skærme er klassens største og tilfører Clio et meget eksklusivt og
brugervenligt udtryk. Systemet styrer blandt andet multimedia, navigation og
infotainment samt mellem 4 forskellige indstillinger, hvor bilisten vælger
mellem Eco, Neutral, Sport eller den personlige, hvor alle køreindstillinger
konfigureres af chaufføren selv.
Køreassistentsystemerne starter med Cruise Control, som er standard i alle
modeller, og man kan vælge stadigt mere avancerede systemer sluttende
med det omfattende "Highway and Traffic Jam Companion", der med
vognbaneassistent og stop and go-funktion er endnu et skridt på vejen mod
den selvkørende bil. Faktisk er den nye Clio den mest avancerede i klassen og
køreoplevelsen sætter nye standarder.
Motormæssigt er der valget mellem tre forskellige og helt nye trecylindrede
benzinmotorer fra 65 til 100 HK samt en firecylindret med 130 HK. Hertil
kommer to helt nye dieselmotorer med 85 og 115 HK og endelig vil der fra
2020 være mulighed for at køre hybridmotoriseret i Clio. Renaults første
drivlinje af denne type består af en 1,6-liters benzinmotor med to
elektromotorer; det hele koblet til en multigearkasse. Den nye motorenhed
oplader batteriet ved enhver nedsættelse af farten, og derfor vil man i byen
kunne køre rent elektrisk 80 % af tiden, hvilket svarer til ca. 40 % lavere
energiforbrug.
Clio er bygget på den nye modulære CMF-B-platform, som Renault har
udviklet sammen med Nissan og Mitsubishi. Den nye platform er 50 kilo
lettere samt stivere end forgængeren, hvilket giver både større aktiv og
passiv sikkerhed, og den elektroniske arkitektur har blandt andet muliggjort
frontkamera på alle Clio-modeller. Med CLIO V årgang 2019, ser vi klassens
bedst kørende, mest rummelige og samtidig teknologisk mest avancerede bil.
Clio er klar til fortsat at være helt i toppen blandt de mest populære biler i
Europa - og i Danmark spås den allerede at blive et kæmpe hit.

Priser NY CLIO:
Version/Motor:
R.S.Line

ZEN:

Intens:

CLIO TCe 100
170.900,-

148.900,-

160.900,-

CLIO TCe 100 CVT
185.900,-

163.900

175.900,-

CLIO TCe 130 EDC
200.900,-

-

190.900,-

CLIO DCi 85
-

160.900,-

172.900,-

CLIO DCi 115
192.900,-

-

182.900,-
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Renault Nordic A/S er et Nordisk datterselskab af den franske bilproducent
Groupe Renault. Siden 2008 har Renault Nordic A/S solgt person- og varebiler
samt stået for servicedelen i Norden. I Norden forhandles tre mærker,
Renault, Dacia og Alpine – dog ikke Alpine i Danmark.
Groupe Renault stammer fra Renault, der helt tilbage i 1898 startede
virksomheden i Paris. Groupe Renault er en del af Renault Nissan Mitsubishialliancen, der igen i 2018 var verdens største bilproducent med godt 10,7
millioner solgte biler.
Groupe Renault
https://group.renault.com

Renault Nissan Mitsubishi-alliancen:
https://www.alliance-2022.com
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