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Motor: TCe 100
Cilindree (cc): 999

Carburant: Benzina
Tip cutie de viteze: Manuala

Renault Noul CLIO Intens TCe 100

Adrian Mitrea
17.630 Euro cu TVA

14.815 Euro fără TVA


configurat de 0-100.ro�
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Tapițerie
Tapiterie material textil
negru + TEP

Culoare
Orange Valencia

Roți
Jante aliaj 16"

Opțiuni

Detalii pachete

Pachet scaune incalzite si reglabile pe inaltime
Scaune fata incalzite

Pachet Easy City Life 3

Alte opțiuni
Carcase oglinzi noir étoilé
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa
Incarcare cu inductie smartphone

Pachet personalizare exterioara cu accente
cromate si negre
Personalizare interioara ambianta Gris vision
Personalizare interioara: accente portocalii
anodisé
Planseu portbagaj
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Pachet Confort
Planseu portbagaj

Pachet Full NAV: EASY LINK 9,3": Sistem navigatie cu ecran 9,3'', afisaj bord TFT 10'', sistem
BOSE

Pachet Look Light
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Echipament vehicul configurat

Siguranta
Airbag-uri frontale
Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3 cu 3 tetiere
Alerta pentru cuplarea centurii de siguranta
Alerta pentru depasirea vitezei legale
Asistent mentinere banda de rulare (LKA)
Alerta privind distanta de rulare (DW)
Sistem de asistenta la pornirea din rampa
(HSA)
Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile
laterale spate
Proiectoare de ceata
Apel de urgenta 112 (EMERGENCY CALL)
Roata de rezerva de dimensiuni normale (15'')
Cruise Control si limitator de viteza
Airbag-uri laterale tip cortina
Sistem de franare cu ABS, protectie pietoni &
ciclisti
Asistenta la franarea de urgenta
Asistent Adaptiv pentru faza lunga

Confort
Geamuri electrice spate, cu impuls
Geamuri electrice fata, cu impuls

Acces de tip hands-free
Stergatoare cu senzori de ploaie
Aer conditionat automat
Parasolare cu oglinda si lumina

Multimedia
Harta Romaniei
Multi-Sense cu 3 moduri de condus (My
Sense, Eco, Sport) si iluminare ambientala (8
culori dispo)

Design
Manere usi in culoarea caroseriei
Contur lateral cromat
Volan imbracat in piele
Tapiterie material textil negru + TEP
Lumini interior LED
Lumini fata Full LED
Semnatura luminoasa C-Shape
Jante aliaj 16"
Design Philia
Oglinzi electrice si incalzite, rabatabile
automat, cu indicator LED
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Detalii tehnice

Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate într-un laborator acreditat, în condițiile
standard impuse de reglementările în vigoare la data fabricației vehiculului, în conformitate cu prevederile
regulamentului European 715/2007, cu modificările și completările ulterioare. Consumul de carburant și emisiile de
CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți
factori care nu țin de tehnică. Datorită modificărilor tarifare sau evoluțiilor constante ale produselor, prețurile și
echipamentele afișate, standard sau opționale pot să nu reflecte întocmai ultimele date oficiale. Consultați un agent
autorizat pentru informații actualizate. Au fost depuse toate eforturile astfel încât informațiile, descrierile și imaginile
prezentate să fie cele corecte la momentul publicării lor. Menționăm însă că nu toate imaginile prezintă în mod exact
versiunea sau echipamentele selectate.

Consum si emisii
Emisii CO2 (g/km): 100 / 107
Consum urban (l/100km): 5,6 / 5,7
Consum extraurban (l/100km): 3,7 / 4,1
Consum mixt (l/100km): 4,4 / 4,7

Capacitate
Capacitate rezervor (l): 42

Transmisie
Tip transmisie: N/A

Arhitectura caroserie
Tip caroserie: Hatch

Masa proprie (kg)
Masa proprie: 1165
Masa totala maxima autorizata: 1603
Sarcina utila: 513

Motorizare
Cilindree (cc): 999
Numar cilindri: 3

Putere maxima (kW): 74 kW
Cuplu maxim (Nm): 160
Tip injectie: Injectie multipunct

/Turbo
Carburant: Benzina
Norma de poluare: EURO6
Filtru de particule: NU
-: 1
Tip omologare: WLTP

Dimensiuni (mm)
Garda la sol: 135
Inaltime: 1440
Latime totala (cu / fara
retrovizoare):

1798/1988

Lungime: 4050

Cutie de viteze
Numar de trepte: 5
Tip cutie de viteze: Manuala

Norma de poluare
Numar locuri: N/A
Norma de poluare: EURO 6


