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Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

R.S. DRIVE
VOLBA 3 REŽIMŮ NASTAVENÍ VOZU 
S MOŽNOSTÍ ÚPLNÉ DEAKTIVACE SYSTÉMU 
STABILIZACE

LAUNCh CONTROL 
SYSTÉM KONTROLOVANÉhO 
NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM 
STARTEM

CENÍK
MOTOR Clio R.S. Clio R.S. Trophy

1,6 TURBO R.S. 200 EDC 584 900 – 

1,6 TURBO R.S. 220 EDC – 639 900
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Nový Renault CLIO R.S.
 Závodním jezdcem každý den

VYUŽIJTE NABÍDKY
ZNAčKOVÉhO FINANCOVáNÍ
RENAULT FINANCE: 

FAIR CREDIT 
s 0% poplatkem
a úrokem již od 0 %

ZÍSKEJTE BONUS
15 000 Kč

PřI VÝKUPU VAŠEhO 
STáVAJÍCÍhO VOZU

Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz

TEST 2012



R.S. R.S. Trophy
PAKETY
Pack Cup (disky kol z lehké slitiny 18", černá Brillant, podvozek Cup, červené brzdové třmeny) 30 000 -
Pack R-Link (multimediální a navigační systém R-Link evolution s online připojením, Bluetooth® hands-free s funkcí 
audiostreamingu, podporuje přehrávání MP3 formátu, možnost přehrávání hudby z externích zdrojů, vstup USB, Jack, iPod, 
3D Sound by Arkamys, ovládání rádia pod volantem, 6 reproduktorů, přístup k on-line aplikacím, výkon 4 x 35 W, mapové 
pokrytí celé evropy)

0 0

Pack Bose (multimediální a navigační systém R-Link evolution s online připojením, Bluetooth® hands-free s funkcí 
audiostreamingu, podporuje přehrávání MP3 formátu, možnost přehrávání hudby z externích zdrojů, vstup USB, Jack, iPod, 
audiosystém Bose, ovládání rádia pod volantem, 7 reproduktorů vč. subwooferu, přístup k on-line aplikacím, výkon 4 x 35 W, 
mapové pokrytí celé evropy)

11 500 11 500

Pack City (easy Park Assist - 360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní parkovací asistent - podélný, 
kolmý a úhlový; nutno s Pack R-Link nebo Pack Bose) 10 000 10 000

Pack Premium (elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, vnitřní stropní osvětlení z LeD pro přední cestující; nelze s Pack 
Komfort) 3 500 3 500

Pack Komfort (elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, vnitřní stropní osvětlení LeD, vyhřívaná přední sedadla, výškově 
nastavitelné sedadlo spolujezdce, nutno s koženým čalouněním R.S. černé) 6 000 6 000

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEčNOST
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd • •
Třístupňový elektronický stabilizační systém eSC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV • •
Asistent rozjezdu do kopce • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce) • •
Boční airbagy chránící hlavu a hrudník na straně řidiče i spolujezdce • •
Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech • •
Bezpečnostní opěrky hlavy výškově nastavitelné na všech sedadlech • •
Systém ISOFIX - příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech • •
Tempomat s omezovačem rychlosti • •
VNĚJŠÍ VZhLED
Vnější zpětná zrcátka černá lesklá • •
Vnější kliky dveří v barvě karoserie nebo v barvě černá etoile v případě volby barvy karoserie: Žlutá Sirius, Černá Profond, 
Bílá Givre Nacré • •

Přední spojler F1 v kombinaci černé barvy a odstínu Dark Metal • •
Specifický zadní spojler R.S. • •
Funkční zadní difuzor v odstínu Dark Metal • •
Disky kol z lehké slitiny 17", šedá Tibor • -
Disky kol z lehké slitiny 18", design R.S. v odstínu Dark Metal 10 000 -
Disky kol z lehké slitiny 18", design R.S. černá Brilliant Pack Cup •
Metalický lak 12 500 12 500
Speciální metalický lak Červená Flamme, Bílá Givre nacré 14 500 14 500
Speciální metalický lak Žlutá Sirius 40 000 40 000
Červené brzdové třmeny Pack Cup •
VNITřNÍ VZhLED
Látkové čalounění R.S. černé s prvky v kožence • •
Specifické čalounění R.S. tmavá kůže (nutno kombinovat s vyhřívanými předními sedadly, a výškově nastavitelným 
sedadlem spolujezdce) 25 000 25 000

VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
LeD denní svícení • •
Přední světlomety LeD Pure Vision • •
Přídavné LeD světlomety R.S. Vision (funkce předních mlhových světlometů, funkce cornering - přisvěcování do zatáčky, 
funkce obrysových světel, funkce dálkových světel) • •

Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná • •
Zatmavená zadní okna 2 000 2 000
Dešťový a světelný senzor • •

elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko Pack Premium / 
Komfort

Pack Premium / 
Komfort

Vnitřní stropní osvětlení z LeD pro přední cestujíc Pack Premium / 
Komfort

Pack Premium / 
Komfort

řÍZENÍ
elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem • •
Palubní počítač • •
Zadní parkovací senzory • •
Přední a zadní parkovací senzory a zadní parkovací kamera 5 000 5 000
easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní parkovací asistent - podélný, kolmý 
a úhlový) Pack City Pack City

Sada na opravu pneumatik • •

VOLITELNá VÝBAVA

•	 v	sérii



VOLITELNá VÝBAVA

R.S. R.S. Trophy
RENAULT SPORT
Podvozek Sport • -
Podvozek Cup Pack Cup -
Podovzek Cup Trophy - •
R.S. Monitor 2.0 - komplexní systém palubní telemetrie (nutno s Pack R-Link, nebo Pack Bose) 6 500 6 500
R.S. Drive - volba ze 3 režímů nastavení vozu: Normal, Sport a Race • •
R.S.Diff - R.S. diferenciál s elektronickou funkcí omezení svornosti • •
Systém Launch Control - systém kontrolovaného nejrychlejšího rozjezdu s pevným startem • •
Multichangedown - systém rychlého podřazení o víc stupňů v manuálním režimu • •
Výfukový systém Akrapovič - •
KOMFORT
Automatická klimatizace • •

Hands-free karta Renault • •

Výškově a podélně nastavitelný volant • •

Volant potažený kůží • •

elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu (impulzní na straně řidiče) • •

Sportovní sedadla vpředu • •
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče • •
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce (nutno se specifickým čalouněním R.S. tmavá kůže, vyhříváním předních 
sedadel) 0 0

Vyhřívání předních sedadel 5 000 5 000

Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3 - 2/3 • •

MULTIMÉDIA
Systém Bass Reflex pro přední reproduktory • •
Multimediální a navigační systém Media Nav evolution (navigační systém, Bluetooth® hands-free s funkcí 
audiostreamingu, podporuje přehrávání MP3 formátu, možnost přehrávání hudby z externích zdrojů, vstup USB, Jack 
a iPod, ovládání rádia pod volantem, 6 reproduktorů, výkon 4 x 20 W, základní mapové pokrytí)

• •

Multimediální a navigační systém R-Link s online připojením  (navigační systém TomTom, Bluetooth® hands-free s funkcí 
audiostreamingu, podporuje přehrávání MP3 formátu, možnost přehrávání hudby z externích zdrojů, vstup USB, Jack, 
iPod, 3D Sound by Arkamys, ovládání rádia pod volantem, 6 reproduktorů, přístup k on-line aplikacím, výkon 4 x 35 W)

Pack R-Link Pack R-Link

Multimediální a navigační systém R-Link evolution s online připojením, Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, 
podporuje přehrávání MP3 formátu, možnost přehrávání hudby z externích zdrojů, vstup USB, Jack, iPod, audiosystém 
Bose, ovládání rádia pod volantem, 7 reproduktorů vč. subwooferu, přístup k on-line aplikacím, výkon 4 x 35 W)

Pack Bose Pack Bose

Mapové pokrytí střední a východní evropy pro Media Nav evolution 0 0
Mapové pokrytí evropy Pack R-Link / Bose Pack R-Link / Bose
•	 v	sérii
0 volitelné za 0 Kč

SMLUVNÍ ZáRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

R.S. R.S. Trophy
Smluvní záruka Renault (5 let / 100 000 km) 		• 		•
Možnost dokoupení počtu kilometrů k 5leté záruce GARANCe+ PROFI (5 let / 150 000 km) 2 990 2 990
Možnost dokoupení počtu kilometrů k 5leté záruce GARANCe+ PROFI (5 let / 200 000 km) 5 990 5 990
•	 v	sérii



MOTORIZACE 1,6 TURBO R.S. 200 EDC 1,6 TURBO R.S. 220 EDC Trophy

Typ převodovky Dvouspojková eDC – 
6stup. automatická

Dvouspojková eDC – 
6stup. automatická

Zdvihový objem (cm3) 1 618 1 618
Palivo benzín benzín
Počet válců / ventilů  4 / 16  4 / 16
Typ vstřikování Přímé sekvenční vstřikování Přímé sekvenční vstřikování
Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min) 147 / 200 při 6 050 162 / 220 při 6 050

Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min) 260 při 2 000 260 (280 na 4. a 5. rychl. st.) 
při 2 000

emisní norma euro 6 euro 6
PNEUMATIKY*
Goodyear eagle F1 Assymetric 2 205/45 R17 88Y
Dunlop Sport Maxx RT 205/40 R18 86Y
Michelin Pilot Super Sport 205/40 R18
VÝKONY
Zrychlení 0 - 100 km/h (s) 6,7 6,6
Maximální rychlost (km/h) 230 235
SPOTřEBA A EMISE**
Městský provoz / mimoměstský provoz / průměrná spotřeba (l) 7,6 / 5,1 / 5,9 7,6 / 5,1 / 5,9
emise CO2 (g/km) 133 135
Objem palivové nádrže 45 45
ROZMĚRY A hMOTNOSTI***
Objem zavazadlového prostoru (l) (platí pro vozy bez audiosystému Bose Surround Sound 
System) 300 300

Provozní hmotnost (kg) 1 279 1 279
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 711 1 711

TEChNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně 
Váš prodejce.

**  Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání 
vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy.

***  Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).  
Údaje uvedené v závorce u rozměrů vozidla platí pro verzi R.S. Trophy.

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní 
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících 
osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace 
vozidel či příslušenství.
Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.
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