
Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. 
Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování 
svých produktů si Renault vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisované 
a představované automobily. Tyto modifikace Renault svým koncesionářům sdělí v co nejkratší 
lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení 
nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se prosím se 
svým místním koncesionářem, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. 
Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu 
mírně lišit od skutečných barev karosérie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna 
práva vyhrazena. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli 
neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její části, 
provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného 
svolení společnosti Renault, je zakázána. Tato publikace neobsahuje veškeré příslušenství 
dostupné pro model Clio a Clio Grandtour.

CLIO & CLIO GRANDTOUR
přísLUšeNsTví

(www.renault.cz)
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CLIO & CLIO GRANDTOUR
přísLUšeNsTví

19. střešní box TL 480 (černý)  .......................................................  77 11 427 495
20. Hliníkové střešní nosiče (3dv)  ..................................................  77 11 221 420
19. střešní nosiče hliníkové (5dv)  ..................................................  77 11 221 419
21. Nosič lyží (pro 4 páry lyží)  ........................................................  77 11 420 778
20. příčníky na podélné střešní nosiče (Grandtour)  ......................  77 11 421 845
22. Nosič kol euroway  ....................................................................  77 11 236 316

23. Tažné zařízení RDsO automatické (3dv/5dv)  ...........................  77 11 421 874
20. Tažné zařízení RDsO automatické (Grandtour)  .......................  77 11 422 051
24. sněhové řetězy (pro 165/65 R15)  .............................................  77 11 229 498

19

23 24

21 22

19. sTřešNí bOx
Střešní boxy Touring line se instalují 
na střešní nosiče a mají objem 380 až 
530 litrů.

20. sTřešNí NOsIče
Hliníkové střešní nosiče jsou vhodné pro další 
zavazadla či příslušenství (nosič jízdního kola, 
nosič lyží, střešní box atd.)

Tato publikace neobsahuje veškeré příslušenství dostupné pro modely Clio 3dv. 
nebo 5dv. a Clio Grandtour. O dalších produktech a jejich aktuální dostupnosti 

se informujte u vašeho Renault partnera.

21. NOsIč Lyží 
Na nosiči lyží, který se připevňuje na origi-
nální hliníkové nebo ocelové střešní nosiče 
Touring line, lze v závislosti na modelu 
přepravovat až šest párů lyží.
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22. NOsIč KOL eUROWAy
Nosič jídních kol integrovaných na kulovou hlavu 
tažného zařízení unese až 3 jízdní kola. 
Je vybaven výklopným systémem, který 
umožňuje přístup do zavazadlového prostoru, 
i když jsou na něm naložena jízdní kola.

23. TAžNé zAřízeNí RDsO
Díky tomuto modelu tažného zařízení můžete 
de mon to vat/instalovat tyč s kulovou hlavou 
za pouhých několik sekund.

24. sNěHOvé řeTězy 
Kompletní řada sněhových řetězů pro rozměr 
Vašich pneumatik a velmi snadnou montáž.



1. sTřeDOvá LOKeTNí OpěRKA
Přední středová loketní opěrka, jejíž sklon je 
možné nastavit podle jízdní polohy, je velmi 
praktickým úložným prostorem.

2. ORGANIzéR
Příruční organizér je dalším z malých úložných 
prostor, které máte vždy při ruce.

3. MAKe-Up bOx
Tento příruční make-up box obsahuje zrcátko, 
díky kterému se rychle nalíčíte, když svítí 
červená. 

4. ÚLOžNý pROsTOR NA DNO 
zAvAzADLOvéHO pROsTORU s přepážKAMI
Hliníkové přepážky vytvářejí oddělené prostory 
pro všechny Vaše věci. Jsou demontovatelné 
a umožňují až 35 možných kombinací 
(k dispozici pouze pro modely Clio 3dv a 5dv).

5. KObeReC zAvAzADLOvéHO pROsTORU
Tento koberec chrání zavazadlový prostor 
Vašeho vozu. Je oboustranný a přizpůsobitelný 
nejrůznějšímu využití. 

6. pLAsTOvá OCHRANA zAvAzADLOvéHO 
pROsTORU
Je pevná a odolná, chrání zavazadlový prostor 
a umožňuje Vám přepravovat různé předměty, 
zejména ty znečištěné.

1. středová loketní opěrka - černá (fáze 1)  ........................................  77 11 235 228
1. středová loketní opěrka - černá (fáze 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 prostor na dno zavazadlového prostoru s přepážkami  ......  77 11 237 297
5. Koberec zavazadlového prostoru (3dv/5dv)  ...................................  77 11 234 134
5. Koberec zavazadlového prostoru (Grandtour)  ................................  77 11 423 819
6. plastová ochrana zavazadlového prostoru (Grandtour)  .................  77 11 423 156

  7. střešní spojler CUp (3dv/5dv)  .....................................................  82 00 742 647
  8. zadní difuzor (fáze 2) (3dv/5dv) ...................................................  77 11 425 227
  9. vnitřní kryty prahů dveří 
10. Dekorativní polep - bílý  ...............................................................  82 00 749 304

11 zadní parkovací asistent  ..............................................................  77 11 224 385
12. Dětská sedačka DUO pLUs IsOFIx  ..............................................  77 11 423 381
13. přední zástěrky  ............................................................................  77 11 230 493
14. Alarm  ............................................................................................  77 11 423 718

7. sTřešNí spOJLeR CUp
Sportovní aerodynamický spojler instalovaný 
v zadní části střechy je ideálním doplňkem 
sportovní sady karosérie (více o sportovních 
doplňcích u dealera).

8. zADNí DIFUzOR 
Zadní difuzor je součástí bohaté řady sportovních 
doplňků, které zdůrazňují dynamický charakter 
Vašeho vozu Clio. Míra a způsob personalizace 
závisí jen na Vašem výběru.
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17. síť na dno zavazadlového prostoru (3dv/5dv)  ...........................  77 11 227 501
17. síť na dno zavazadlového prostoru (Grandtour)  ........................  77 11 422 533
18. svislá síť zavazadlového prostoru ..............................................  77 11 227 502
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9. vNITřNí KRyTy pRAHů Dveří
Pokud chcete stylově chránit nástupní prostor 
Vašeho Clia, proč neinstalovat hliníkové kryty 
prahů dveří. 

10. DeKORATIvNí pOLep
Dekorativní prvek ukazuje, jak může malý 
doplněk přinést velkou změnu. Podtrhuje spor-
tovní vzhled Vašeho vozu Clio (polep v barvě bílé, 
šedé či černé).
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5 16. Gumové koberce Novestra  .........................................................  77 11 424 557
12. Gumové koberce empreinte   ......................................................  77 11 424 558

15. Textilní koberce standard ...........................................................  77 11 424 548
13. Textilné koberceComfort evolution .............................................  77 11 424 554
13. Textilné koberceexpression (šedý)  ............................................  77 11 426 684 
13. Textilné koberceexpression (černý)  ...........................................  77 11 424 552 
13. Textilné koberceRenault sport  ...................................................  77 11 419 466
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Koberec Renault sport

Koberec standard

Koberec expression

Koberec Comfort evolution
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Koberec Novestra Koberec empreinte
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11. zADNí pARKOvACí AsIsTeNT  
Zadní parkovací asistent ulehčuje manévrování 
při parkování tím, že signalizuje blízkost 
případných překážek za Vaším vozidlem.

13. zásTěRKy
Přední a zadní zástěrky poskytují dokonalou 
ochranu karosérie proti kamínkům, štěrku 
a blátu.

12. DěTsKá AUTOseDAčKA DUO pLUs IsOFIx 
Tato sedačka pro zajištění dokonalé bezpečnosti 
a spolehlivosti využívá systém ukotvení Isofix. Je 
vhodná pro děti od 9 měsíců do 4 let.

14. ALARM  
Alarm Renault je plně kompatibilní s elektronic-
kým systémem, chrání proti násilnému vniknutí 
a detekuje každý pohyb v prostoru pro cestující.

17. síť NA DNO zAvAzADLOvéHO pROsTORU
Umožňuje bezpečné přichycení předmětů 
k podlaze zavazadlového prostoru, čímž brání 
jejich pohybu po dobu přepravy. Upevňuje se ke 
kotvicím bodům ve vozidle. 

18. svIsLá síť zAvAzADLOvéHO pROsTORU 
Svislá síť v zavazadlovém prostoru poskytuje 
další úložný prostor a udržuje předměty ve 
vertikální poloze.
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