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Een icoon vernieuwd, het succesverhaal gaat door
Vijfde generatie
Renault presenteert de volledig nieuwe Clio. Sinds de introductie van de eerste
generatie in 1990 zijn circa vijftien miljoen exemplaren verkocht. Daarmee is de Clio
wereldwijd het bestverkochte model van Groupe Renault. Sinds 2013 staat de Clio zelfs
aan de top van het B-segment in Europa – sinds 2012 noteert Renault elk jaar wéér
hogere verkoopcijfers voor de Clio.
De vijfde generatie Clio is opnieuw moderner en atletischer en bezit hetzelfde DNA dat
al bijna dertig jaar verantwoordelijk is voor succes. Het nieuwe model bouwt voort op de
sterke punten van de vorige generaties.





Net als de Clio I van 1990 bezit de nieuwe generatie “alle kenmerken van een
geweldige auto”. Het model is voorzien van technologie uit duurdere modellen
zoals de Mégane en Espace.
Net als de Clio II biedt hij indrukwekkende interieurruimte en hoogstaand comfort.
Net als de Clio III heeft hij opnieuw een kwalitatief hoogwaardiger uitstraling.
Net als de Clio IV heeft de nieuwe Clio een krachtige uitstraling, met een
designtaal die het gehele aanbod van Renault heeft geïnspireerd en is
uitgegroeid tot een handelsmerk van Renault.

‘Evolutie en Revolutie’
Met het design volgens het principe ‘Evolutie en Revolutie’ biedt de nieuwe Renault Clio
een volwassener carrosserieontwerp en een compleet nieuw interieur. Met zijn fraai
gebeeldhouwde vormen en zelfverzekerde voorzijde straalt de nieuwe Clio dynamiek uit
en oogt hij vooruitstrevend, terwijl hij onmiddellijk herkenbaar is als Clio. 100% van de
onderdelen zijn compleet nieuw. In het nieuwe interieur is duidelijk sprake van een
revolutie. Zowel qua design als kwaliteitsuitstraling en technologie is het interieur
geïnspireerd op dat van auto’s uit hogere segmenten. Daardoor profiteert de berijder van
optimaal gebruiksgemak en uitgebreide functionaliteiten.
“De vijfde generatie Clio is heel belangrijk voor Renault, want het is de populairste auto
in zijn segment en de op één na bestverkochte auto in heel Europa. De Clio is een icoon
en de nieuwste generatie verenigt het beste van alle voorgaande generaties. Het uiterlijk
van de Clio IV trok veel nieuwe klanten en doet dat nog steeds. Daarom hebben we dat
DNA gehandhaafd en er moderniteit en elegantie aan toegevoegd. Het interieur is juist
revolutionair gewijzigd. Het heeft een kwalitatief aanzienlijk hoogwaardigere uitstraling, is
verfijnder en bevat meer technologie. Dit is de beste Clio ooit.”
Laurens van den Acker, Senior Vice President, Corporate Design
Strategisch plan
De nieuwe Clio is een speerpunt van het strategische plan ‘Drive the Future (20172022)’, dat Renault in 2017 presenteerde. Dat stelt drie belangrijke doelen:
Elektrisch: tegen het jaar 2022 heeft Groupe Renault twaalf geelektrificeerde
modellen in het aanbod. De nieuwe Clio is het eerste model dat wordt voorzien
van de hybride E-Tech aandrijflijn, gebaseerd op technologie van Renault.
Verbonden: tegen 2022 wil Groupe Renault in zijn belangrijkste afzetmarkten
100% connected auto’s aanbieden. De nieuwe Clio is met zijn door de Alliantie
ontwikkelde multimediasysteem een perfect voorbeeld van dit streven.
Autonoom: tegen 2022 heeft Renault vijftien modellen die voorzien zijn van
technologie voor autonoom rijden. Op dit vlak is de nieuwe Clio een pionier,
omdat het model rijhulpsystemen die uiteindelijk leiden tot autonoom rijden
beschikbaar maakt in een stadsauto.
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De nieuwe Renault Clio is een essentieel model in het streven naar grotere synergie in
de Alliantie. Een belangrijke factor in de strategie is de ontwikkeling van gedeelde
technologie en de toepassing van nieuwe platforms. Een voorbeeld is het CMF-Bplatform – waarop de nieuwe Clio gebaseerd is – met zijn nieuwe elektrische en
elektronische architectuur. In dit platform kunnen de nieuwste technologieën worden
geïntegreerd, waarmee Groupe Renault optimaal kan reageren op de nieuwe vraag uit
de markt.
Als pionier van een nieuwe generatie is de nieuwe Renault Clio ook leverbaar in de
nieuwe uitvoering R.S. Line – direct geïnspireerd door Renault Sport – en als INITIALE
PARIS – de topuitvoering die ook een nieuw design heeft gekregen.
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Revolutie in het interieur
Inleiding
Je ziet het meteen: een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en optimale ergonomie
voor de bestuurder waren prioriteiten voor de interieurdesigners van de nieuwe
Renault Clio. Het interieur heeft kwalitatief een aanzienlijk hoogwaardigere uitstraling
gekregen dankzij fraaie materialen, een zachte afwerking van dashboard, deurpanelen
en omlijsting van de middenconsole, en zorgvuldig afgewerkte interieurbekleding.
De Smart Cockpit is geheel nieuw en op de bestuurder gericht. De golvende vorm
suggereert breedte, maar het dashboard is compacter dan voorheen om meer
interieurruimte vrij te maken. De Smart Cockpit van de nieuwe Clio bevat ook meer
technologie en onder meer het breedste scherm in het B-segment. Het dashboard is
zeer modern en ergonomisch ingedeeld om de bestuurder een optimale rijervaring te
bieden. In de Clio zijn voor dit segment unieke innovaties – zoals de elektrische
parkeerrem die bijzonder handig is in het stadsverkeer – bereikbaar voor een breed
publiek.
Multimediascherm
Het 9,3-inch multimediascherm is een essentieel onderdeel van de Smart Cockpit en
het grootste dat ooit in een Renault is gemonteerd. Het verticaal geplaatste en licht
gebogen scherm is geïnspireerd op dat van de Espace. Door de plaatsing is het
scherm niet alleen optimaal afleesbaar, maar oogt ook het dashboard groter en
moderner. Het scherm is naar de bestuurder gedraaid en met het nieuwe, connected
EASY LINK-systeem biedt het toegang tot alle multimedia-, navigatie- en
infotainmentsystemen, evenals de instellingen van MULTI-SENSE – alles bijzonder
eenvoudig in het gebruik.
Digitale meters
Voor het eerst is de Clio uitgerust met een volledig digitaal scherm dat de traditionele
analoge meters vervangt. De technologie is rechtstreeks afkomstig uit hogere
segmenten. Het TFT-scherm – 7 tot 10 inch in diameter – is op een zeer intuïtieve
manier te gebruiken om de rijervaring aan te passen aan de wensen van de
bestuurder. Het 10-inchscherm kan ook de navigatiekaart weergeven. Met het 9,3-inch
multimediascherm en de grote digitale meter (10-inch) is de nieuwe Renault Clio
voorzien van de grootste schermen in zijn segment.
Dashboard
Renault heeft speciale aandacht besteed aan de kwaliteit van het nieuwe dashboard.
Dat is verdeeld in drie delen: het bovenste paneel is voorzien van een zachte coating,
het eveneens gecoate middenpaneel is naar wens aan te passen en het onderste
gedeelte bevat functionele componenten zoals het handschoenenkastje. De golvende
vorm geeft het dashboard optisch extra breedte. Die indruk wordt versterkt door de
horizontale vorm van de ventilatieopeningen in het midden en aan weerszijden van het
dashboard. Onder het centrale scherm bieden ‘pianotoetsen’ en de knoppen voor de
aircobediening optimale ergonomie en bedieningsgemak voor de bestuurder.
Stuurwiel
Het nieuwe stuurwiel in de Clio is eleganter en compacter dan het vorige, dankzij de
montage van een compacter opgeborgen airbag. Daardoor heeft de bestuurder beter
zicht op het instrumentenpaneel. Het stuurwiel laat zich ook prettiger vasthouden
dankzij de dikke rand en ondersteuning voor de duimen. De bedieningsknoppen op het
stuurwiel zijn verlicht en zorgen samen met de zijdemat verchroomde afwerking voor
een kwalitatief hoogwaardige uitstraling.
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Middenconsole
De middenconsole is eveneens een belangrijk onderdeel van de Smart Cockpit. Voor
een betere ergonomie is de console hoger en biedt die plaats aan een kortere
versnellingshendel. De gecoate middenconsole is aan te passen aan het gekozen
interieurpakket en voorzien van speciale verlichting langs de buitenrand. De handige
bergruimten in het onderste deel van de console bieden passagiers niet alleen
gebruiksgemak, maar ook een plek om de smartphone draadloos op te laden.
Stoelen
De stoelen in de nieuwe Clio zouden niet misstaan in auto’s uit een hoger segment. Ze
bieden optimale steun dankzij de langere zitting en vorm die het lichaam meer omvat.
De zachte schaal zorgt voor meer knieruimte voor passagiers achterin. De
kommavormige hoofdsteunen zorgen niet alleen voor beter zicht naar achter, maar ook
een ruimtelijker gevoel vanuit de achterbank. Renault heeft extra aandacht besteed
aan de gebruikte materialen, net als ook voor het dashboard. Daardoor is de uitstraling
van het interieur van onmiskenbaar hogere kwaliteit. De stoelen zijn ergonomischer
gevormd en eenvoudiger te verstellen.
Deurpanelen
Ook voor de bekleding van de deurpanelen zijn ongekend zachte materialen
beschikbaar. De gecoate panelen zijn voorzien van grote inzetten die – zoals op de
armsteunen – leverbaar zijn in een groot aantal kleurenschema’s. De inzetten zijn
voorzien van zachte, indirecte sfeerverlichting.
Personaliseren
Kopers van de nieuwe Clio kunnen de auto verregaand aanpassen aan hun
persoonlijke smaak. Daarvoor zijn verschillende optiepakketten beschikbaar waarmee
het aanzien van de middenconsole, het dashboard, de deurpanelen, het stuurwiel en
de armsteunen verandert. Er is keuze uit acht designthema’s en een uitgebreid voor de
lijn die tussen de ventilatieopeningen over de volle breedte van het dashboard loopt.
Ook is sfeerverlichting in acht kleuren beschikbaar.
Informatie over het exterieur van de nieuwe Clio volgt dinsdag 29 januari 2019.
Meer informatie over het aanbod, de beschikbaarheid en de prijzen van de nieuwe
Clio wordt in een later stadium bekend gemaakt.
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