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Продължете да изследвате Renault KOLEOS на 
www.renault.bg

Новото

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част от политиката 
за постоянно усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации, автомобили и аксесоари. Търговските представители на Renault 
се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар) 
може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен търговски представител, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ 
цветове могат да се различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да 
е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Renault.
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Сила и финес



Изваян дизайн
С изявен силует, мускулести рамене и внушителна 
предна решетка, новото Renault KOLEOS ви 
покорява от пръв поглед със своята атлетична 
мощ. Новото Renault KOLEOS е SUV модел, който 
се радва на увеличен пътен просвет, високи 
защитни кори на предната броня и 19-инчови 
джанти. Светлинният му подпис също впечатлява. 
Харизматичното Renault KOLEOS е винаги готово 
за приключения, независимо от терена.







Добре дошли на 
борда на новото 
Renault KOLEOS
Финесът е първото, което ви прави впечатление, 
когато влезете в купето на новото Renault 
KOLEOS. Покритията са изпипани до последния 
детайл: хромирани материали на волана и 
скоростния лост, както и вентилационните 
отвори; подплатени материали за арматурното 
табло и облицовките на вратите.
Знаковото ниво на оборудване INITIALE PARIS 
усъвършенства новото Renault KOLEOS, като 
предлага най-доброто от експертния опит 
на Renault за стимулиране на всички ваши 
сетива. INITIALE PARIS осигурява най-добрите 
материали като тапицерия от кожа Nappa и 
прецизно изпълнение, за да се създаде изискана 
атмосфера за всички пътници. Подчертана с 
двоен контрастен шев, тапицерията INITIALE 
PARIS призовава света на висшата мода.



Започва едно уникално преживяване







Нова визия за 
комфорт
Новото Renault KOLEOS носи комфорт на всички. 
Предната част предлага опцията за отопляема, 
вентилирана и масажираща електрическа 
седалка за водача. Отзад пътниците се радват 
на щедро пространство и накланяща се назад 
облегалка на задната седалка, идеална за дълги 
пътувания. Просторното купе е покана за едно 
комфортно и удобно пътуване.



Преодолявайте 
всеки терен
Зад своя изявен стил новото Renault KOLEOS 
носи ДНК-то на истински SUV. Изживейте 
всеки ден като ново приключение и излезте 
от отъпканата пътека с технологията All Mode 
4x4-i. Превключете от 4x2 на 4x4 само чрез 
натискането на един бутон и открийте истинските 
офроуд възможности. Възползвайте се от 
постоянната тяга, за да се справите с всяка 
ситуация, благодарение на оптималното 
разпределение на въртящия момент между 
предните и задните колела. 
Надскочете границите с новото Renault KOLEOS!







Възползвайте се от 
динамиката
Новото Renault KOLEOS е оборудвано с 
двигатели Blue dCi от ново поколение с най-
съвременните технологии за контрол на 
емисиите, като същевременно предоставя 
повече мощност. За да избягате от реалността 
или да покорявате най-трудните трасета, трябва 
да изберете: икономичния и функционален 
двигател Blue dCi 150 X-Tronic, който се отличава 
със своята гъвкавост, или Blue dCi 190 X-Tronic 
All Mode 4x4-i, който предоставя удоволствие 
от шофирането и динамика на най-високо 
ниво. Това е идеалният придружител за дълги 
пътувания или офроуд приключения, който ще 
демонстрира своята отзивчивост и ефективност. 
Каквото и да изберете, удоволствието зад волана 
е гарантирано.



Изкуството да 
правиш живота 
лесен
Новото Renault KOLEOS прави ежедневието 
по-лесно. Ръцете ви са заети? За да отворите 
багажника, поставете крака си под задната 
броня. Също така новото Renault KOLEOS 
разбира изкуството за печелене на пространство: 
благодарение на системата за лесно сгъване 
Easy Folding System (снимка 1), задните седалки 
падат моментално, една по една или всички 
заедно според вашите нужди, за да оформят 
равен под. При маневриране, системата за 
самопаркиране Easy Park Assist (снимка 2) просто 
поема контрола и паркира автомобила плавно 
без да се налага вие да докосвате волана. Най-
добрите модерни технологии ще ви помагат в 
ежедневието.

1.

2.







Технологиите са на 
ваша страна
Те ви свързват, улесняват шофирането и 
осигуряват вашата безопасност - технологичните 
системи в помощ на водача са в основата на 
изживяването зад волана на новото Renault 
KOLEOS. Сдвояването на екрана на смартфона ви 
позволява да използвате съвместимите функции 
на вашия телефон чрез 8,7-инчовия сензорен 
екран на R-LINK 2. За ваша безопасност новото 
Renault KOLEOS има много функции в помощ на 
водача. Сред тях е адаптивният круиз контрол, 
който гарантира, че поддържате безопасна 
дистанция спрямо автомобила пред вас, като 
въздейства директно на спирачката или газта. 
Благодарение на системата за предупреждение 
при наличие на обект в „сляпата“ точка, светлинен 
индикатор, разположен във всяко от страничните 
огледала, ще ви предупреди, когато автомобил 
навлиза във вашата „сляпа“ точка. И тъй като 
новото Renault KOLEOS е предназначено да 
прави живота ви по-лесен, системите в помощ 
на водача са лесни за използване. Удоволствие 
и спокойствие на борда.

1. Адаптивен круиз контрол
2. Система за предупреждение при наличие на 
обект в „сляпата“ точка

1.

2.





Carlab
Цветове

Нива на оборудване

Тапицерия

Джанти

Двигатели

Размери

Аксесоари



CARLAB Цветова палитра

Бял „Юнивърс“ (металик)

Червен „Винтидж“ (металик)

Черен „Аметист“ (металик)

Ледниковобял (неметалик)



Платиненосив (металик)

Черен (металик) Син „Мейсен“ (металик)

Бежов (металик) Сив (металик)

CO: прозрачно матово покритие MP: боя металик Снимките имат илюстративен характер.



Nappa кожен салон в пясъчнобял цвят

Кожени седалки в черен цвят 

CARLAB Тапицерии

Кожени седалки в пясъчнобял цвят 

Nappa кожен салон в черен цвят Текстилна тапицерия в черен цвят и кожа



Кожени седалки в кафяв цвят 



19’’ двуцветни алуминиеви 
джанти Initiale Paris 

19’’ двуцветни алуминиеви 
джанти KAVEA 

18’’ двуцветни алуминиеви 
джанти TAIKA 

Джанти



Размери (мм)



CARLAB Аксесоари

1.



2.

4.

3.

5.

1. Теглич с електрическо изваждане. Вземете 
планинските си велосипеди и избягайте от 
ежедневието си през уикенда или закачете ремарке, 
благодарение на теглича с електрическо изваждане. 
Когато не се използва, той се скрива от поглед с едно 
просто натискане на бутон в багажника и така запазва 
дизайна на вашето ново Renault KOLEOS.

2. Индукционно зарядно устройство. Без значение 
колко дълго е вашето пътуване, останете във връзка, 
благодарение на индукционното зарядно устройство 
за смартфон, идеално интегрирано в отделението за 
прибиране на вещи.

3. Първокласни степенки. Подчертайте дизайна 
на вашето ново Renault KOLEOS с първокласни 
степенки. Тези практични степенки улесняват достъпа 
до автомобила и до неговия покрив. Те също така 
защитават каросерията от драскотини.

4. Защитно фолио. Защитете автомобила си от 
ежедневните щети, благодарение на пакета със 
защитно фолио за каросерията. Дребните въздействия 
и надраскванията вече не са проблем.

5. Спортен комплект за задна броня. Отпред 
и отзад спортният комплект променя дизайна на 
броните на вашето ново Renault KOLEOS, като добавя 
допълнителен израз на мощ.



CARLAB Качество

„От създаването в нашите дизайнерски студиа през производството до разпространението в нашата 
мрежа, ние се водим от стремежа към качество.“

Лорънс ван ден Акер, старши вицепрезидент на Renault Corporate Design

Качество от пръв поглед
Високо качество се поддържа, както в работата 
на проектантските екипи, така и в хода на 
произведения процес. Индустриалните стандарти 
се прилагат към всеки детайл по каросерията, 
от прецизността на сглобката до нанасянето 
на боята.

Качество до най-малкия детайл
Интериорът е старателно изработен от избрани 
елегантни материали като сатинирани хромирани 
елементи или кожа Nappa. Ръчно изработена 
и с контрастни шевове, на тапицерията се 
обръща специално внимание, за да се гарантира 
издръжливост.

Доказано качество
Новото Renault KOLEOS се възползва от 
задвижването на всички колела All Mode 4x4-
i, което вече е доказало своята стойност при 
милионите продадени автомобили на Алианса 
в цял свят. Това споделяне на експертен опит в 
SUV сегмента е важно предимство.

Изпитана надеждност
Новото Renault KOLEOS носи нова технология за двигателя:
 - Blue dCi 150 X-Tronic е преминал през 2 теста на изпитателния стенд и повече от 270 000 км в тестове на пътя.
 - Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i е тестван 25 000 часа на изпитателния стенд и над 500 000 км на пътя
Тези двигатели се сглобяват в завода в Клеон (Нормандия, Франция), символ на силата на иновациите и експертния опит на Групата.



Обслужване

Вашите първи стъпки
Намерете цялата информация, която ви е необходима:
- на нашите уебсайтове, предложения за продукти/услуги/
финансиране, записване на час за тестдрайв и т.н.
- в нашата дилърска мрежа,  срещи с нашите търговски и технически 
екипи.

Renault Service, 100% покритие
Осигурете си защита от неочакваното с нашите удължени гаранции, 
застрахователни полици и пътна помощ от Renault, които винаги 
са на ваше разположение.

MY Renault, ежедневен партньор
Насладете се на персонализиран уеб акаунт за достъп до съвети, 
оферти, ексклузивни предложения, напомняния за програмата за 
поддръжка, предстоящи записани часове и т.н.

Renault Service, безпроблемна поддръжка
Нашите договори за поддръжка Renault Service ви предлагат 
предимствата на специален ол-инклузив пакет.

Аксесоари, вашето персонално Renault
Нашата гама аксесоари съдържа всичко, от което се нуждаете, за 
да направите вашия автомобил още по-привлекателен, практичен, 
удобен и персонализиран.

Renault е до вас
Ние винаги сме до вас, за да улесним живота и да ви спестим 
време за поддръжката на вашето Renault: онлайн цени и запазване 
на час, пакети, договори за поддръжка, застраховка и помощ, 
персонализирана програма MY Renault... Възползвайте се от семплите 
и бързи решения, създадени специално за вашите нужди.
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