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Wyprzedaż rocznika 2019 

Zyskaj nawet do 5 000 zł z oponami zimowymi (1)  
 

CENA KATALOGOWA W ZŁ 

ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ O OFERTĘ 

KOMPLETNYCH KÓŁ ZIMOWYCH  

 

RENAULT FINANSOWANIE 

Clio już od 544 zł/ mies. 
w kredycie EASY BOX (RRSO 8,52%)(2) 

Clio Grandtour już od 580 zł/ mies. 
w kredycie EASY BOX (RRSO 8,52%)(2) 

UBEZPIECZENIE 3,9%(3) 
KREDYT 50/50(4) 

KREDYT ULGOWY(5) 

RENAULT BUSINESS PLAN 
LEASING OD 101%(6) 

LEASING 103% NA 3 LATA(7) 
 

Cennik obowiązuje od 06.11.2019. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Prezentowane rabaty dotyczą samochodów z rocznika 2019. Liczba aut w promocji ograniczona. Prezentowane ceny i oferta 

dotyczą wersji dostępnych na składach Autoryzowanych Partnerów Renault. Mogą one zawierać dodatkowe opcje.  Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach. 

 

ZYSKAJ NAWET DO  5 000 ZŁ(1) 

RABAT 4 000 ZŁ 

KOMPLET OPON ZIMOWYCH OD 1 ZŁ  

 

 

 

 
 

 

RENAULT CLIO Generation 

RENAULT CLIO GRANDTOUR Generation 

CENA KATALOGOWA W ZŁ 
SILNIK ALIZE LIMITED

TCe 90 FAP 54 900 57 900

SILNIK ZEN

TCe 90 FAP 51 900
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DESIGN 

Usiądź wygodnie w jego wnętrzu i poczuj elegancką i dużą 

przestrzeń. Materiały wysokiej jakości, staranne wykończenia i 

wiele możliwości personalizacji wnętrza z pewnością Cię oczarują. 

NAWIGACJA 

Nawigacja, radioodtwarzacz, muzyka, telefon… Dzięki naszym  

7-calowym (18cm) pokładowym ekranom dotykowym R-LINK 

Evolution lub Media Nav Evolution, masz natychmiastowy dostęp 

do wszystkich funkcji multimedialnych. 

SILNIK TCe 90 

Wydajny i oszczędny silnik TCe 90 zapewni satysfakcjonujące 

osiągi przy jednoczesnym zachowaniu ekonomiki jazdy i 

przyjemności prowadzenia.   

FUNKCJONALNOŚĆ I PRZESTRONNOŚĆ 

Dzięki bagażnikowi o pojemności 300 l, Renault Clio jest jednym z 

liderów w swojej kategorii. Koniec z zakupami, które nie mieszczą 

się w bagażniku! 

 

 



 

 

Confidential C 

 

 

  

Zen Alize Limited

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Obręcze kół 16" stalowe ● - -

Obręcze kół 15" stalowe, wzór Paradise - ● -

Obręcze kół ze stopów metali lekkich 16" - - ●

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewnętrznej ● ● ●

Obudowa lusterek bocznych w kolorze nadwozia ● - -

Obudowa lusterek bocznych w kolorze lśniącej czerni - ● ●

Światła LED do jazdy dziennej ● ● ●

Światła przeciwmgłowe - O ●

Chromowana listwa szyb bocznych O - ●

KOMFORT I WNĘTRZE

Klimatyzacja manualna ● ● ●

Kierownica pokryta skórą ● ● ●

Centralny zamek zdalnie sterowany ● ● ●

Tapicerka materiałowa czarno-szara ● ● -

Tapicerka materiałowa grafitowa Limited - - ●

Tonacja wnętrza grafitowa ● ● ●

Fotel kierowcy z regulacją wysokości ● ● ●

Zagłówki tylne z regulacją wysokości ● ● ●

Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3 (dzielone oparcie) ● ● ●

Szyby przednie regulowane elektrycznie ● ● ●

Szyby tylne przyciemniane O O ●

Ozdobne elementy wnętrza w kolorze lśniącej czerni ● ● ●

Karta Renault ze zdalnym sterowaniem centralnego zamka drzwi ● ● ●

BEZPIECZEŃSTWO

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania ● ● ●

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa ● ● ●

System Isofix na bocznych tylnych miejscach ● ● ●

MULTIMEDIA

Instalacja do montażu radioodtwarzacza ● ● -

Radioodtwarzacz R&GO DAB 4x20W, zintegrowany wyświetlacz, Bluetooth, gniazdo USB i jack - - ●

System multimedialny Media Nav Evolution - - ●

Uchwyt do smartfona ● ● -

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE I PARKOWANIE

System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC ● ● ●

System wspomagania parkowania tyłem (4 czujniki) O O ●

Regulator-ogranicznik prędkości ● ● ●

System wspomagania przy ruszaniu pod górę - ● ●

● = seryjnie    O = dostępne w opcji   - = niedostępne

Niektóre opcje wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub wykluczają się wzajemnie. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.



 

 

Confidential C 

 

 

 

  



 

 

Confidential C 

  



 

 

Confidential C 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Clio wynosi od 4,8 do 6,0 l/100km, a emisja CO2 od 126 do 136 g/km. W/w 

wartości określone zostały na podstawie pomiarów w cyku WLTP (zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151, ze zmianami). Stan na 

dzień 05.02.2019. 

Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych 

wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także 

od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz 

warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). 

Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie 

wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska. Samochody Koncernu Renault 

budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów 

pochodzących z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na 

renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

 TCe 90 FAP

Rodzaj paliwa benzyna

Norma emisji spalin Euro 6T

Rodzaj wtrysku
wielopunktowy

sekwencyjny

SILNIK

Pojemność skokowa (cm3) 898

Liczba cylindrów / zaworów 3/12

Moc maksymalna w kW EWG (KM)

przy (obr./min)
66 (90) przy 5500

Maksymalny moment obrotowy Nm EWG 

przy (obr./min)
140 przy 2250

Stop & Start i układ odzyskiwania energii podczas 

hamowania
tak

SKRZYNIA BIEGÓW

Typ skrzyni biegów 
manualna

5-biegowa

UKŁAD KIEROWNICZY

Układ kierowniczy

Promień skrętu min./całkowity (m)

Całkowita liczba obrotów koła kierownicy (między 

skrajnymi położeniami - wartości mogące się różnić 

się zależnie od modelu)

KOŁA I OPONY

Wymiary opon standardowych*

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 178

Przyśpieszenie od 0 - 100 km/h (s) 12"1

400 m ze startu zatrzymanego /

1000 m ze startu zatrzymanego (s)
18"2/33"3

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2

Emisja CO2 (g/km) 131-144

Cykl mieszany (l/100 km) 5,8-6,4

POJEMNOŚĆ

Zbiornik paliwa (l)
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Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba 

samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie 

edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.  

 

(1) Maksymalna kwota zysku 5 000 zł dotyczy Renault CLIO Generation i obejmuje rabat 4 000 zł oraz kompletu opon zimowych o wartości 

1000 zł brutto dostępnego od 1 zł. Stan oferty na 6.11.2019. Liczba aut w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 

Szczegóły w salonach.   

(2) RRSO dla Kredytu Renault Easy Box wynosi 8,52% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 77 144,00 zł, okres 61 

miesięcy, wpłata własna  15 428,80 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 4,99%, finansowane: opłata przygotowawcza:  2 

468,61 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 4 698,25 zł. Miesięczna rata kredytowa 816,21 zł.  Ostatnia rata 32 863,34 zł. Całkowita kwota 

kredytu: 61 715,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty:  81 835,91 zł. Stan na dzień 04.07.2019 r. 

46 zł miesięcznie to koszt Easy Service dla Klientów korzystających z Kredytu EASY BOX na okres 61 miesięcy, dotyczy pakietu przeglądów 

z przedłużoną gwarancją Easy Service na 5 lat/80 000 km w cenie promocyjnej 2199 zł. 5 lat gwarancji, w tym 2 lata gwarancji producenta 

bez limitu kilometrów i do 3 lat dodatkowej płatnej gwarancji Formuła Non Stop z limitem 80 000 km. Oferta promocyjna zawierająca 

pakiety przeglądów Easy Service do 5 lat lub z limitem 80 000 km z dodatkową gwarancją Formuła Non Stop ważna jest w ciągu trzech 

miesięcy od chwili wydania pojazdu. Szczegółowy zakres usług określony jest w Ogólnych Warunkach Umowy Serwisowej dostępnych u 

Autoryzowanych Partnerów Renault. Stan na dzień 26.03.2019 r. 

(3) Roczny pakiet ubezpieczeniowy w programie Renault – PZU (AC, OC, NW, PZU Auto Pomoc)  lub  Renault – ERGO HESTIA (AC, OC, NW, 

Assistance) w cenie 3,9% wartości samochodu dostępny dla Renault Clio. Ubezpieczenie w programie Renault-PZU lub Renault-ERGO 

HESTIA skierowane jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

(4) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 70 719 zł, okres 12 miesięcy, wpłata 

własna 35 360 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 767,98 zł. Rata kredytu do 

spłaty po 12 miesiącach wynosi 37 127,48 zł. Całkowita kwota kredytu: 35 359,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 37 127,48 zł. Stan na 

dzień 02.01.2019. 

(5) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,90% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 70 698 zł okres 36 miesięcy, 

wpłata własna 29 975,95 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 3,99%, finansowane: opłata przygotowawcza 1 628,88 zł i 

ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 829,56 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 1 304,19 zł. Całkowita kwota kredytu : 40 722,05 zł. Całkowita 

kwota do zapłaty: 46 950,75 zł. Stan na dzień 02.01.2019. 

(6) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI 

Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

(7) Leasing 103% na 3 lata to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Całkowita suma opłat wynosi 103%                          

przy następujących parametrach: wpłata własna 10%, wartość wykupu 10%, okres umowy 36 miesięcy. Szczegółowe warunki leasingu 

oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

 

Stan oferty na dzień 06.11.2019. Szczegóły w salonie Renault. 

 

Kredyty oferowane są przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności 

faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą        

w Warszawie. 

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień  publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający  zastrzega możliwość zmiany 

ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć 

wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży,                            

zgodnie  z postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych  Partnerów Renault. 

 


