
 
 

MOTOR hk CO2  
g/km 

FÖRBRUK. 
l/100 km VÄXELLÅDA R.S. R.S. TROPHY 

BENSIN       

1.6 Turbo R.S. 200 EDC 200 133 5,9 6-växlad automat  
m. dubbelkoppling 229 900 kr – 

1.6 Turbo R.S. 220 EDC 220 135 5,9 6-växlad automat  
m. dubbelkoppling – 249 900 kr 

Förbrukning:  blandad förbrukning enligt NED-körcykeln  

 
Standardutrustning R.S. 

 

SÄKERHET 
– 5-års garanti 
– ABS-bromsar med panikbromsassistans  
– Bälteslarm på samtliga platser 
– Däcktrycksövervakning 
– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med 

antispinn (ASR) 
– Elektronisk startspärr 
– ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak  
– Krockkuddar fram förare & passagerare 

samt sidokrockkuddar (huvud / bröst) 
– Nackstöd på samtliga sittplatser 
– Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara 
– Trepunktsbälten på alla sittplatser 
KÖRNING 
– Farthållare / fartbegränsare 
– Färddator 
– Parkeringsradar bak 
– Ratt, justerbar i höjd och djupled 
– Rattpaddlar för växling, med multi-shift 

down och launch control  
– R.S. Drive körprogramväljare: Normal-, 

Sport- eller Race-läge  
– Servostyrning, elektrisk progressiv 

– Sportchassi  
– Starthjälp i backe 
KOMFORT 
– Automatiskt el-infällbara 

ytterbackspeglar 
– Automatisk klimatanläggning  
– Elfönsterhissar fram med pulsfunktion 

och klämskydd på förarsidan 
– Elfönsterhissar bak 
– Eluppvärmda framsäten 
– Handsfree nyckelkort med 

lokaliseringsfunktion 
– Höjdjusterbart förarsäte 
EXTERIÖR 
– 17" aluminiumfälgar "Tibor", silver 
– Däckreparationskit 
– Dörrhandtag och backspegelkåpor i 

högblank svart 
– Exteriört R.S. designpaket: takspoiler och 

sidolister i karossfärgen, diffusor bak och 
stötfångare med F1-läpp i grå "Dark 
Metal"  

– Sportavgassystem med dubbla utblås, 
kromade 

INTERIÖR 
– 12V-uttag fram 
– Fällbart baksäte 1/3 - 2/3 
– Interiört R.S. designpaket: mörk inredning 

med röda detaljer 
– Läderklädd sportsratt med detaljsömmar 

och mittmarkering 
– Sportpedaler och fotstöd i aluminium 
– Sportstolar 
– Textilklädsel "R.S.", svart med röda 

detaljer 
SIKT, STRÅLKASTARE 
– LED Pure Vision (full-LED) strålkastare 
– R.S. Vision flaggformade strålkastare i 

stötfångaren fram 
– Regn- och ljussensor 
LJUD, MULTIMEDIA 
– R-Link multimediasystem: 7" pekskärm, 

radio 4x35W med digitalradio (DAB+), 
TomTom navigator med Europakartor, 
Bluetooth® ljudstreaming, handsfree 
telefoni, USB, AUX-in. 

– Renault Bass REFLEX-system 
– R.S. Sound Pipe (överför motorljud till 

kupén) 
 

Prislista     Gällande från 1 september 2016 

Nya Renault CLIO R.S. 



5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 100 000 km på fem år (läs mer på www.renault.se).  Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser.  Vi förbehåller oss 
rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.  Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid 
trycktillfället.   
Version 20160830  -  Renault Nordic AB  -  Box 1028  -  164 21 Kista  -  Sverige  -  www.renault.se 

Tillval R.S. 
– Metalliclack 4 900 kr – Läderklädsel "R.S.", svart med röda detaljer 7 900 kr 
– Metallic speciallack  5 900 kr – Mörktonaderutor bak 1 500 kr 
– Metallic speciallack Gul "Sirius" 14 900 kr – Bose ljudsystem, med subwoofer och 7 högtalare 3 900 kr 
– Cup-paket:  18" aluminiumfälgar "R.S. Cup" i svart, 

Cup-chassi, rödlackerade bromsok 8 900 kr – R.S. Monitor 2.0: telemetrisystem för loggning av 
kördata, varvtider & diagnos av bilens prestanda 2 900 kr 

– Parkeringspaket Plus:  parkeringsradar fram och 
bak med backkamera, handsfreeparkering, 
sidosensorer 

3 900 kr 
– Komfortpaket:  höjdjusterbart passagerarsäte, 

automatiskt avbländbar innerbackspegel, belysta 
sminkspeglar fram, LED-passagerarläslampa 

1 900 kr 

 
Standardutrustning R.S. TROPHY  -  utöver R.S. 

 

KÖRNING 
– Michelin Pilot Super Sport däck  
– Trophy-chassi 

EXTERIÖR 
– 18" aluminiumfälgar "R.S. Cup" i svart  
– Rödlackerade bromsok 

– Trophy-märke på sidolister   

 
Tillval R.S. TROPHY 
– Metalliclack 4 900 kr – Läderklädsel "R.S.", svart med röda detaljer 7 900 kr 
– Metallic speciallack  5 900 kr – Mörktonaderutor bak 1 500 kr 
– Metallic speciallack Gul "Sirius" 14 900 kr – Bose ljudsystem, med subwoofer och 7 högtalare 3 900 kr 

– Akrapovič avgassystem 11 900 kr – R.S. Monitor 2.0: telemetrisystem för loggning av 
kördata, varvtider & diagnos av bilens prestanda 2 900 kr 

– Parkeringspaket Plus:  parkeringsradar fram och 
bak med backkamera, handsfreeparkering, 
sidosensorer 

3 900 kr 
– Komfortpaket:  höjdjusterbart passagerarsäte, 

automatiskt avbländbar innerbackspegel, belysta 
sminkspeglar fram, LED-passagerarläslampa 

1 900 kr 

 
 


