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Zorg voor  
uzelf!
Maak uw leven elke dag opnieuw 
eenvoudiger, geniet volop van elk 
moment en ga onbezorgd door  
het leven.
De Renault-accessoires,  
die speciaal voor uw CLIO zijn 
ontworpen, maken van elke rit  
een ronduit unieke ervaring.  
Nog moderner, nog veiliger en nog 
veelzijdiger: zij maken uw leven 
gemakkelijk en u kunt er telkens  
weer op rekenen.
Klaar om intense ervaringen  
te beleven?
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Pas het uiterlijk van uw wagen 
naar wens aan en win meteen aan 
verfijning en originaliteit.  
Uw wagen straalt dan pas  
uw ware karakter uit.
Maak van uw CLIO iets enig in zijn 
soort en naar eigen smaak.

01 Levendig 
design
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Buitendesign

01

02

03

01 Haaienvinantenne 
Breng een elegante en sportieve toets aan 
met deze antenne die perfect geïntegreerd 
is in de lijn van uw CLIO.
Kleur: sterzwart.
Compatibel met digitale  
audio-omroep (DAB+).
82 01 721 305

02 Verchroomde 
buitenspiegelkappen
Voeg stijl en persoonlijkheid toe aan 
uw voertuig. Win aan verfijning met de 
verchroomde afwerking.
82 01 547 579

03 Kofferdrempelbescherming 
inox
Verfraai en bescherm de drempel van uw  
koffer met een handig en op maat gemaakt 
accessoire. Dit uit gepolijst roestvrijstaal 
accessoire verleent een designtoets aan  
de koffer van uw CLIO.
82 01 716 234

04 Welcome Lights
Identifieer makkelijk uw wagen, zeker 
wanneer de omgeving slecht verlicht is.  
Wanneer u uw wagen nadert of wanneer u 
op de afstandsbediening klikt zal uw wagen 
vanop afstand onderaan oplichten. De LED 
sfeerverlichting onderaan uw voertuig en 
uw dimlichten zullen automatisch aangaan 
en de grond verlichten om u de weg aan te 
geven.  U zult niet meer verdwalen op een 
slecht verlichte parking. 
82 01 722 932
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Intérieur

01

02

01 Deurdrempels vooraan
Trakteer uzelf op verfijning en moderniteit 
telkens u de deuren van uw wagen 
opent. De inox- en aluminiumafwerking – 
voorzien van het CLIO-logo – beschermt 
ook de onderkant van de deuren van uw 
voertuig. Bestaan in standaard of verlichte 
versie als blikvangers zowel overdag als 
‘s nachts.
Set van 2 deurdrempels (rechts en links).
77 11 785 790 (verlicht)
777 11 940 381 (standaard)

02 Sportpedalen  
Zet het sportieve karakter van uw 
CLIO nog wat kracht bij en kies voor 
originaliteit. Set van pedaalkappen 
die u vastclipt. Verkrijgbaar voor 
handgeschakelde of automatische 
versnellingsbak (EDC).
82 01 720 785 ( handgeschakelde 

versnellingsbak)
82 01 720 786 ( automatische 

versnellingsbak)
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Lichtmetalen velgen
Zet uw persoonlijkheid in de verf met de exclusieve selectie Renault-velgen.

02 Velg 17” Sport
Kleur: hoogglans diamantzwart.
Band: 205/45 R17 88V.
Zwarte wielnaafdop: 40 31 542 14R
Per stuk verkocht.
82 01 335 578

03 Velg 17” Optemic
Kleur: diamantzwart.
Band: 205/45 R17 88Y.
Zwarte wielnaafdop: 40 31 542 14R.
Per stuk verkocht.
40 30 018 78R
Ook verkrijgbaar in deze kleur:
40 30 079 14R (Grijs Erbé)

04 Antidiefstal slotbouten
Set bestaande uit 4 antidiefstal slotbouten 
en een 17-sleutel voor aluminium velgen. 
In hoge weerstandsstaal.  
Afmetingen: M 14 x 11,5.
77 11 239 101
Ook beschikbaar in zwart:
82 01 724 183

01 Velg 16” Passion
Kleur: hoogglans diamantzwart.
Band: 195/55 R16 87H.
40 30 031 37R 
Zwarte wielnaafdop: 40 31 542 14R
Ook verkrijgbaar in grijs:
40 30 065 02R 
Grijze sierdop: 82 00 043 899

04

02 0301

HET NUTTIGE AAN HET AANGENAME KOPPELEN ?
Surf naar banden.renault.be en ontdek ons aanbod 
winterkits gemonteerd op stalen of alu velgen.
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01 02 03

Siervelgen
Bezorg uw Clio in een 
oogopslag cachet met 
deze siervelgen in aan het 
koetswerk aangepaste 
kleuren. Intuïtieve en 
onmiddellijke montage.

01 Siervelg 15” Quartz -  
Gris Argent  
Kleur: hoogglans zwart met bies Gris 
Argent. Per stuk verkocht.
82 01 536 033

02 Siervelg 15” Quartz -  
Jaune Éclair
Kleur: hoogglans zwart met bies Jaune Éclair.
82 01 564 418

03 Siervelg 15” Quartz - 
Rouge Flamme
Kleur: hoogglans zwart met bies Rouge Flamme.
82 01 564 416
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Maak je het dagelijks leven 
makkelijker.Of het er nu om gaat de 
oorspronkelijke staat en esthetiek 
van je voertuig te bewaren, je gekste 
vrijetijdsbestedingen te beleven of 
in alle gemoedsrust rond te reizen, 
al wat je comfort nog beter kan 
garanderen, is in de catalogus van 
CLIO-accessoires aanwezig. Je hebt 
zijn design niet kunnen weerstaan en 
nu opent zijn praktische ingesteldheid 
een wereld vol mogelijkheden.

02 Buitengewoon 
praktisch
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Bescherming interieur
De op maat gemaakte en speciaal voor CLIO ontworpen tapijten zorgen voor extra verfijning. Zij zijn snel te bevestigen met 
behulp van twee hiertoe voorziene veiligheidsclips. Deze tapijten die aan zeer strenge testen zijn onderworpen, staan borg  
voor de hoogste kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Elk pack bevat 4 tapijten die de hele passagiersruimte beschermen. 
Uitvoering in stof of rubber.
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04

05

03

01 Stoffen tapijten - 
Premium
Trakteer uzelf op hoogstaand 
kwaliteitsmateriaal. Premium tapijt en 
afwerking met carbonkleurige boordband 
en contrasterend grijs borduurwerk.
82 01 711 351

02 Rubberen tapijten
Waterdicht en onderhoudsvriendelijk, zij 
beschermen de glans van het interieur en 
zorgen tegelijk voor de duurzaamheid ervan.
82 01 719 370

03 Stoffen tapijten - Confort
Kwaliteitstapijt, praktisch en 
onderhoudsvriendelijk.
82 01 711 349

04 Stoffen vloertapijten- 
Initiale Paris
Exclusieve reeks die perfect bij uw CLIO 
Initiale Paris past.
82 01 711 353

05 Stoffen tapijten  
Renault Sport
Beklemtoon nog meer het uitgesproken 
sportief karakter van uw CLIO met de 
exclusieve Renault Sport-markering en rood 
borduurwerk.
82 01 711 354



14

Bescherming 
van de 
kofferruimte

01

01 EasyFlex moduleerbare 
kofferbescherming
Onmisbaar om de koffer van uw voertuig 
te beschermen en omvangrijke en 
vuilmakende voorwerpen te vervoeren! 
Eenvoudig ineen en uiteen te vouwen 
en geschikt voor verschillende 
achterbankconfiguraties. Volledig 
uitgevouwen dekt de EasyFlex-
kofferbescherming de hele kofferbodem. 
Veelzijdig en bijzonder handig, zowel 
in het dagdagelijkse leven als voor uw 
vrijetijdsactiviteiten.
82 01 714 260
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…  en van de zetels 
achteraan

01 Zetelbescherming 
achteraan 
Beschermt uw zetels achteraan tegen 
water, slijk, haren en ander vuil. Te 
bevestigen aan de hoofdsteunen voor- 
en achteraan om een bescherming in 
hangmatstijl te creëren. Gaten met 
scratch zodat u de veiligheidsgordels kunt 
bereiken. Duurzame en waterbestendige 
stof. Volledig afwasbaar.  
Afmetingen: 145 x 145 cm.
77 11 757 227

01



16

Kofferinrichting
Het kofferinrichtingpack 
bevat:
01 Plooibare opbergbox

Twee vakken met versterkte bodem en een 
zijvak in elk compartiment. Afmetingen 
uitgevouwen: 32 x 26 x 50 cm. Afmetingen 
opgevouwen: 32 x 25 x 5 cm. De afbeelding 
bevat de opbergbox en het moduleerbare 
kofferorganisatiesysteem.
77 11 757 213

02 Moduleerbaar 
kofferorganisatiesysteem
Moduleerbaar opbergaccessoire dat 
bagages en voorwerpen tijdens de rit 
perfect op hun plaats houdt. Aan de 
koffervloer te bevestigen met behulp 
van een klittenband. Carbonkleur. Niet 
compatibel met de rubberen kofferbak  
en met de Easyflex-kofferbescherming.
82 01 585 488

02 Kofferbeschermingsbak 
Ideaal voor het vervoer van allerhande 
voorwerpen en in het bijzonder van 
vuilmakende voorwerpen.  
De kofferbeschermingsbak beschermt 
doeltreffend het oorspronkelijke tapijt en 
past perfect in de kofferruimte.
82 01 714 261

01

02
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04

02

02 Scheidingsrooster
Zorgt voor een echte scheiding tussen 
de kofferruimte en de passagiersruimte. 
Handig voor het vervoer van uw huisdier 
of van allerhande spullen in uw koffer.
82 01 723 243

03  Koffertapijt
Onderhoudsvriendelijk en bijzonder 
praktisch. Dit uit kwaliteitstextiel 
vervaardigde koffertapijt is op maat 
gemaakt. Het beschermt de kofferruimte  
in alle omstandigheden.
82 01 717 763

04 Opbergnet
Ideaal voor het inrichten van de 
kofferruimte. Aangepast aan de 
afmetingen van uw CLIO. Houdt 
voorwerpen in uw koffer tijdens de 
rit perfect op hun plaats. Bestaat in 
horizontale of verticale uitvoering.
77 11 227 502 (verticaal)
77 11 227 501 (horizontaal)

03
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Leven aan boord
01 Car Organizer

Elk voorwerp vindt zijn plaats dankzij de
Car Organizer van Renault. Te bevestigen
achteraan de zetel van de bestuurder en/
of de passagier. Vastgemaakt met haakjes
onderaan de zetel.
77 11 650 222

02  Armsteun vooraan
Verbetert uw rijcomfort tijdens uw rit en 
biedt u ook extra opbergruimte.
(Voor referenties, raadpleeg uw 
concessiehouder)

03 Kledinghanger  
op hoofdsteun
Hiermee kunt u uw kleren netjes en 
kreukvrij aan de achterkant van de 
bestuurderszetel ophangen. Gemakkelijk 
te installeren, onmisbaar in het dagelijkse 
leven. De verchroomde afwerking maakt 
er een elegant en stijlvol voorwerp van.
82 01 705 509

04  Zonwering
De verduisterende zonwering verbetert 
het dagelijkse comfort aan boord en 
biedt optimale bescherming tegen 
zonnestralen.
77 11 940 382 ( Volledig pack. Zijruiten 

achteraan en achteruit) 

0201

0403
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06

07
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05  Reiskoelbox
Koelbox met een inhoud van 24 liter, met veel 
handige onderdelen, zoals een schouderriem, zij- en 
binnenvakken. Behoudt de temperatuur 18°C onder 
de heersende omgevingstemperatuur. Te bevestigen 
met behulp van de veiligheidsgordel. Werkt op 
12V/220V. Afmetingen: l 42 cm x h 30 cm.
77 11 431 405

06  Rokersset
Onmisbaar als u uw wagen netjes wilt houden. De 
uitneembare beker kan als asbak of als opberging 
dienen. Bevat een beker en een aansteker.
82 01 730 906

07 Handstofzuiger
Dankzij het mondstuk dat u in 10 standen kunt 
draaien en zijn ingebouwde verlengstuk kunt 
u probleemloos moeilijk toegankelijke plekjes 
schoonmaken. Zijn cyclonische actie en dubbel 
filtersysteem zorgt voor een optimale zuigkracht. 
Autonomie van 30 minuten met de mogelijkheid om 
de autonomie te verlengen met de 12V adapter die u 
gemakkelijk op de sigarettenaansteker aansluit.
77 11 756 900

08  Reiskoffiemachine
Steek simpelweg de stekker in de 12V 
sigarettenaansteker-aansluiting, voeg koud water 
toe en een espresso pod. Druk daarna op de knop, 
de druk stijgt en het water warmt op. Na 3 biepjes 
is uw espresso klaar.
77 11 731 840
77 11 731 929 ( Handpresso aanvulling koffiepads 

- 25 stuks)

1919
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Beleef uw passies ten volle!
Steeds sneller te installeren en 
eenvoudiger in gebruik, de CLIO-
accessoires voldoen aan hoge 
veiligheidseisen. Ze zijn tegelijk 
eenvoudig en goed doordacht.  
Met Renault neemt u alles wat  
u wilt, waar u wilt mee op reis.

03 Meer en beter 
vervoeren



Daktransport
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01

03

02

01  Dakstaven
Maken het mogelijk een fietsen- en 
skidrager of een dakkoffer te plaatsen 
om het draagvermogen van uw CLIO 
te verhogen. Deze dakstaven voldoen 
aan de hogeRenault-weerstand- en 
veiligheidseisen. Per set van twee 
verkocht met antidiefstal systeem.
82 01 720 047 ( dakstaven)
77 11 420 778 ( skidrager voor 4 paar/ 

1 snowboard)
77 11 421 178 ( adapter dakstaven voor 

skidrager)

02 Harde dakkoffer
Vergroot het laadvolume van uw voertuig 
en reis compromisloos! Handig, robuust 
en elegant, deze dakkoffer heeft alles om 
u te bekoren. Dankzij het slot zitten al uw 
spullen veilig opgeborgen.
Kleur: mat zwart.
Verkrijgbaar in 380 of 480 liter.
77 11 785 585 (380 L)
77 11 785 586 (480 L)

03  Fietsendragers
Snel te bevestigen op de trekhaak, 
maakt een eenvoudig en veilig vervoer 
van alle fietsen van de familie mogelijk. 
Opvouwbaar en kantelbaar voor een 
gemakkelijke toegang tot de kofferruimte. 
Verkrijgbaar in verschillende modellen 
voor 2 of 3 fietsen.
77 11 577 330 (Euroride 2 fietsen)
77 11 577 329 (Euroride 3 fietsen)
77 11 574 689 ( Europower 2 elektrische 

fietsen - 7 p.)
77 11 577 333 ( Europower 2 elektrische 

fietsen - 13 p.)
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Trekhaken 
01 Pack wegklapbare 

trekhaak 
In een enkele beweging wegklapbaar, in 
een paar seconden klaar voor gebruik, 
moeiteloos en zonder gereedschap. 
Volledig onzichtbaar wanneer hij onder 
de bumper is weggeborgen, hij tast het 
design van uw Renault Talisman niet aan. 
Communiceert met het elektronische 
stabiliteitsprogramma (ESP) van de 
wagen en garandeert op die manier 
maximum stabiliteit  
en veiligheid bij het trekken.
(Voor referenties, raadpleeg uw 
concessiehouder)

02 Zwanenhals trekhaak
Gebruikt voor het veilig trekken of dragen 
van allerhande materiaal: fietsendrager, 
aanhangwagen, boot, caravan, 
professionele apparatuur... Deze door 
Renault ontworpen trekhaak is perfect 
compatibel met uw wagen en vermijdt 
risico op vervorming. Communiceert met 
het elektronische stabiliteitsprogramma 
(ESP) van de wagen en garandeert op die 
manier maximum stabiliteit en veiligheid 
bij het trekken. Demonteerbaar met 
gereedschap.
(Voor referenties, raadpleeg uw 
concessiehouder)

03 Pack trekhaak demonteerbaar 
zonder gereedschap
Gebruikt voor het veilig trekken of dragen van 
een aanhangwagen, boot, caravan, professionele 
apparatuur, fietsendrager...
Deze trekhaak is perfect compatibel met uw CLIO 
en vermijdt risico op vervorming van het koetswerk. 
Snel demonteerbaar zonder gereedschap. 
Onzichtbaar eens de kogel verwijderd is. 
Aanbevolen voor flexibel gebruik. 
(Voor referenties, raadpleeg uw concessiehouder)

03

0201
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Beleef nog meer emoties  
aan boord met onze 
multimediaoplossingen.
Zo wordt elke rit een intense 
belevenis!

04 Multimedia-
ervaring
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01 Focal Music Premium 6.1 
speakerset
High fidelity aan boord en HIFI Premium 
luistergenot! De kit van 6 speakers en een 
subwoofer goed voor al met al 400 W is 
dé referentie op vlak van geluidssystemen 
aan boord. Klankfinesse, helderheid en 
kracht… Neem uw favoriete muziek mee 
op de baan en geniet van de mooiste 
klankervaring
77 11 578 133 (Pack son 4.1)
77 11 578 131 (Pack son 2.0)

Audio

01 Video

02

02  Tablethouder (7”-10”)
Plezier en ontspanning gegarandeerd 
tijdens lange ritten! Is gemakkelijk te 
bevestigen op de hoofdsteun zodat 
inzittenden tijdens de rit comfortabel 
de video-inhoud van een tactiele tablet 
kunnen bekijken.
77 11 757 542

03   Draagbaar videosysteem 
Nextbase 9’’
Als u wilt genieten van serene en 
aangename ritten met het hele gezin, 
rust u uw voertuig best uit met een 
draagbaar dvden videosysteem. Met zijn 
2 aparte 9-inch schermen kunnen de 
passagiers achteraan tijdens de rit hun 
lievelingsvideo’s bekijken. Gemakkelijk op 
de hoofdsteun te bevestigen. 
77 11 785 94303



Telefoon

01 02 03

04

01  Handsfree kit Bluetooth 
JABRA 
Automatische pairing. Mogelijkheid om 
simultaan twee telefoons aan te sluiten. 
Stemherkenning. Autonomie van  
6 maanden in lage verbruikmodus.
77 11 555 827

02  3-in-1 oplaadkabel 
Met deze kabel kun je je telefoon  
opladen of gegevens synchroniseren.  
Compatibel met iOS, Android, type C. 
Kabellengte: 1,5 m.
77 11 757 722

03  Navigatiesysteem 
TomTom START 42
Vereenvoudig en optimaliseer uw ritten!
Met dit systeem dat met een 5-inch
multi-touch scherm is uitgerust, bent
u altijd op de goede weg. U wint kostbare 
tijd en blijft met uw aandacht op de baan. 
EasyPortbevestigingssysteem  
met ingebouwde zuignap.  
Lifetime maps 23 landen
7711757563 

04  Smartphonehouder 
Klein en discreet. Dankzij het magnetisch 
bevestigingssysteem gemakkelijk te 
plaatsen op het ventilatierooster van uw 
dashboard. Uw GSM wordt automatisch 
opgeladen via eenvoudig contact met deze 
smartphonehouder indien hij kan worden 
opgeladen zonder kabel (Qi) of beschikt over 
een compatibele schelp.
Met inductielader :
77 11 940 323 (op ventilatierooster)
77 11 940 324 (met zuignapbevestinging)
Ook beschikbaar:
Smartphonehouder zonder inductielader (Qi)
77 11 784 774 (op ventilatierooster)
77 11 784 775 (met zuignapbevestinging)

27
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Reis overal met een gerust hart. 
Duurzaam en ontworpen om  
uw veiligheid te waarborgen,  
de speciaal door Renault voor  
uw CLIO ontwikkelde accessoires 
staan in alle omstandigheden garant  
voor zorgeloos rijgenot.

05 Rij in alle 
gemoedsrust
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02 Parkeerhulp 
Essentieel om in alle rust te 
manoeuvreren. Dankzij de sensoren 
detecteert het systeem elke hindernis 
voor en/of achter het voertuig en 
waarschuwt de bestuurder aan de hand 
van geluidssignalen. Mogelijkheid om het 
systeem uit te schakelen via een simpele 
drukknop. Verkrijgbaar voor voorkant en 
achterkant.
82 01 726 615

03  Coyote Mini
De Coyote Mini geeft de komende radars 
binnen een afstand van 30 km weer. 
Geeft het type verkeersstoring aan 
(file, stilstaand voertuig…) en geeft ook 
uitleg over wat er in de tegengestelde 
richting gaande is. Is ook uitgerust met 
een slaperigheidsalarm (geeft gewoon 
aan dat de bestuurder tijdens een lange 
rit niet is gestopt). Gaat ook van 2G over 
naar 3G en is uitgerust met Bluetooth die 
de waarschuwingen doorsluist van de 
ingebouwde luidspreker naar de radio.
77 11 940 681

04  Dashcam Nextbase 112
Dankzij een magnetische bevestiging
gealimenteerd “Click&Go”, snel te plaatsen
en makkelijk te transporteren wanneer u
uw wagen verlaat. HD resolutie 720p en
zichtbaarheidshoek van 120°.
77 11 785 403

01

02

03 04

01  Alarmsysteem  
EasyCan Classic
Vermindert doeltreffend het risico 
op diefstal van uw voertuig en van 
voorwerpen in de passagiersruimte. 
Voorzien van een volledige alarmset  
met anti-lift beveiliging, en perimetrische 
en volumetrische detectie die elke poging 
tot het openen van de portieren of inbraak 
of bewegingen in de laadzone opvangt. 
Norm AL1.
77 11 208 454

Inbraakpreventie 
en bewaking

Rijhulp- 
systemen
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01  SIRONA S (I-Size)
Tot en met 4 jaar (van de geboorte tot 105 cm). 
Pivoterend kinderzitje met rug naar de baan  
toe. (Verplicht tot en met 15 maand of 75 cm, 
volgens de nieuwe R129-norm).
77 11 650 318

02  PALLAS S-FIX
Van 9 maand tot 12 jaar (80 tot 150 cm).
77 11 650 319

03  SOLUTION S-FIX
Van 3 tot 12 jaar (105 tot 150 cm).
77 11 650 320

01

02

03

Via de QR Code  
vindt u alle informatie  
terug in de brochure.

Nieuwe generatie kinderzitjes
Renault biedt je innovatieve kinderzitjes aan, die bekend staan voor hun veiligheid, functionaliteit en design.  
Ze voldoen aan de nieuwste Europese norm I-size.
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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader 
van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door 
te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Renault-verdelers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige 
uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom je plaatselijke Renault-verdeler voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het 
drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie 
van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault. Niet-contractuele foto’s.
Nieuwe Renault CLIO - Juni 2019. 

Surf voor nog meer Nieuwe Renault CLIO 
naar www.renault.be

Schrijf u in op MY.RENAULT.BE 
en laat u verwennen!

My Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje voor uw wagen én een lifestyle magazine in één.  
Deze handige online dienst is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen op maat. U vindt er ook tips, technische 
informatie, wedstrijden, de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, uitnodigingen voor evenementen enz….

U BENT NOG NIET INGESCHREVEN?  HET IS ZEER EENVOUDIG:
Neem het inschrijvingsbewijs van uw wagen bij de hand.  
Surf naar www.myrenault.be, schrijf u gratis in!


