
DRIVE THE CHANGE 2014002המחירים עפ"י מחירון מס' דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

CLIO ESTATE קליאו אסטייט

 מנוע 1.2 ליטר טורבו בנזין אוטומטי 
 הספק 120 כ"ס, מומנט מירבי 2000/19.37 )קג"מ/ סל"ד(, 16 שסתומים, הזרקת דלק ישירה עם מגדש טורבו,

.EDC גיר אוטומטי כפול מצמד

בטיחות
)EURO NCAP 2012( חמישה כוכבים במבחן הריסוק� 

ESP - מערכת בקרת יציבות� 
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה� 

EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום� 
ASR - מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה� 

 �4 כריות אוויר

 �עוגני איזופיקס במושבים האחוריים
 �מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב הימני

 �חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון
   )קדם מותחנים ומגביל עומסים במושבים הקיצוניים( 

 �חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון 
 �נוריות חיווי לתזכורת חגירת חגורות בטיחות לכל נוסעי הרכב

PACK אקספרסיון אקספרסיון רמת גימור / אבזור 
+ + מזגן אוויר מקורי
+ Hands Free כרטיס מפתח חכם + מתג התנעה ללא מפתח
+ + בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות
+ + גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק עם ריפוד עור
+ + כוונון חשמלי למראות צד
+ מראות צד עם קיפול חשמלי
+ + משענת יד מרכזית בין המושבים הקדמיים הכוללת תא אחסון

+ חלונות חשמל קדמיים
+ 4 חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת לחלון הנהג
+ + מחיצת רצפה מודולרית בתא המטען להכפלת שטח ההטענה

+ + מערכת מולטימדיה MEDIA NAV מבית רנו הכוללת שליטה מלאה על השמע, 
מערכת ניווט וממשק מלא בעברית

+ + BASS REFLEX ארבעה רמקולים עם אפקט
+ + קישוריות bluetooth לחיבור אבזרי שמע חיצוניים ולחיבור טלפון נייד)*(
+ + חיבורי AUX ו- USB בקונסולה מרכזית לחיבור מקור שמע חיצוני
+ חיישני אורות וגשם 

אופציה אופציה חישוקי סגסוגת אלומיניום "16
+ + פנסי ערפל קדמיים
+ + DRL - צברי נורות LED קדמיים לתאורת יום

* תאימות מכשירי הסלולר לתוכנת ה-Bluetooth אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך

זיהום מזערי 1זיהום מרבי 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.

EEC*2004/3/EC/80/1268 *נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן*

זיהום מירבי נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דגם

4 4.4 בינעירוני 6.6 עירוני קליאו אסטייט 1.2 ל' טורבו בנזין אוט'

 מחיר מחירון אקספרסיון מנוע 1.2 בנזין אוטומטי - 108,900 ₪
 מחיר מחירון אקספרסיון PACK מנוע 1.2 בנזין אוטומטי - 109,900 ₪

 אגרת רישוי - 1,513 ₪ 
 תוספת בגין צבע מטאלי - 1,000 ₪


