Renault KOLEOS
Ниво на
оборудване

Двигател

Код на версия

Цена с ДДС

Techno
Initiale Paris

Blue dCi 185 к.с. X-Tronic 4x4
Blue dCi 185 к.с. X-Tronic 4x4

EUA3BAN6UC4S
UBIPCAN6UC4S

81 990 лв.
89 390 лв.

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

Стандартно оборудване

TECHNO

Сигурност

ABS - Антиблокираща система на спирачките
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията
ASR - Електронна система за контрол на сцеплението
HSA - Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон
Предни, фронтални въздушни възглавници
Предни, странични въздушни възглавници за водача и пътника до водача,
предпазващи таза и гръдния кош
Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки
Възможност за изключване на въздушната възглавница на пътника до водача
Предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина
Три триточкови предпазни колана на задната седалка
Сигнализация за непоставени предпазни колани
Активен спирачен асистент за градски и извънградски условия
Активен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци и колоездачи
Система за предупреждение при напускане лентата на движение
Система за разпознаване на пътни знаци и предупреждение при шофиране с
превишена скорост
Система за сигнализация при умора на водача
Предни подглавници, регулируеми във височина
Три задни подглавници
Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете задни места
Автоматично заключване на вратите на автомобила при движение
Система за следене на налягането в гумите
Дистанционно централно заключване
LED PURE VISION къси и дълги светлини
Дневни C-образни LED светлини отпред
Комплект 4 летни гуми
Ремонтен комплект за спукана гума
Авариен комплект Renault, съдържащ сертифицирани аптечка, прахов
пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник
Система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на автомобила
Адаптивен круиз контрол и система за следене на дистанция до движещия се отпред

Интериор
Кожен волан
Дигитален инструментален панел
Текстилна тапицерия в черен цвят
Интериорно осветление в различни цветове, интегрирано в централната
конзола и предните врати
LED светлини за четене отпред и отзад
Затъмнeни задни стъкла

Джобове в облегалките на предните седалки
Предна централна конзола с отварящ се подлакътник, поставка за чаши и
ниша за съхраняване на предмети
Заден подлакътник с поставка за чаши
Текстилни стелки

Екстериор
18'' алуминиеви джанти
Хромирани надлъжни релси на покрива
Брони в цвета на купето
Странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето

Функционалност и Мултимедия
Бордови компютър
Двузонов автоматичен климатик със сензор за замърсен въздух
Еко режим на шофиране
Въздуховоди за задните места
Електрически, отопляеми странични огледала
Предни електрически стъкла (импулсно за водача) с функция против
прищипване
Заден паркинг сензор
Два USB входа + един АUX IN вход за втори ред седалки (само за ZEN и INTENS)
Задни електрически стъкла с функция против прищипване
Предни седалки, регулируема във височина
Отопляемо задно стъкло
Задна делима седалка 60/40 с две степени на падане
Круиз контрол / ограничител на скоростта
Индикатор за смяна на предавките
Автоматично активиране на чистачки и фарове
Автоматична паркинг спирачка
Renault R-Link 2.0 аудио-навигационна система с 8,7'' сензорен дисплей, карта на Европа,
възможност за мултимедийно възпроизвеждане (аудио, фото и видео) и визуализация на
различни елементи, свързани с управлението на автомобила + Радио с Bluetooth (телефония
+ аудио стрийминг), два USB входа, един AUX IN вход с управление от волана
Електрическо отваряне и затваряне на вратата на багажника с функция "Hands Free"
Карта Renault "Свободни ръце" за безконтактно отключване/заключване и
стартиране на автомобила
Система за самопаркиране Easy Park Assist
Ел. регулируеми, сгъваеми странични огледала
Задна делима седалка 60/40 с "Easy Touch" бутон
Камера за паркиране на заден ход
Електрохромно огледало за задно виждане
Автоматични къси/дълги светлини

INITIALE PARIS (включва TECHNO +)

Екстериор

19'' двуцветни алуминиеви джанти Initiale Paris
LED задни светлини

Интериор

Nappa кожен салон в черен цвят
Интериорна персонализация с декорация сиво дърво

Функционалност и Мултимедия

Предни седалки с 6-посочно електрическо регулиране, регулиране на
дължината на седалищната част на предните седалки
Ел. регулируеми, сгъваеми странични огледала с функция за запомняне
Aвтоматично превключване на къси/дълги светлини

Шофьорска седалка с функция за масаж
Шофьорска седалка с 4-посочна електрическа лумбална настройка
Предни седалки с вентилация и отопление
Сенници за пътниците отпред с LED лампа
Предни подглавници, регулируеми във височина Relax
Renault R-Link 2.0 аудио-навигационна система с 8,7'' сензорен дисплей,
карта на Европа, възможност за мултимедийно възпроизвеждане
(аудио, фото и видео) и визуализация на различни елементи, свързани с
управлението на автомобила + Радио с Bluetooth (телефония + аудио стрийминг),
два USB входа, един AUX IN вход с управление от волана
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Допълнително оборудване
TECHNO

Панорамен, електрически отваряем стъклен покрив*
*Не се комбинира с FIRBAG
Мрежа за закрепване на багаж
Малоразмерна резервна гума
LED задни светлини
Пакет "Зима" отопляемо челно стъкло, oтопление на предните и задните седалки, отопляем волан, функция за
почистване на предните фарове (PBCH SGACH2 LAVPH VOLCHA)
Кожен салон в черен цвят и седалка на водача с електрическо регулиране

TOPAN

2 900 лв.

FIRBAG
RSGALT
FEUAR2

190 лв.
200 лв.
390 лв.

PCV94

1 100 лв.

CUIR01 SGAV06

1 390 лв.

TOPAN
FIRBAG

2 900 лв.
190 лв.

RSGALT

200 лв.

PCV94

1 100 лв.

INITIALE PARIS
Панорамен, електрически отваряем стъклен покрив
Мрежа за закрепване на багаж*
*не се комбинира с TOPAN
Малоразмерна резервна гума
Пакет "Зима" отопляемо челно стъкло, oтопление на предните и задните седалки, отопляем волан, функция за
почистване на предните фарове (PBCH SGACH2 LAVPH VOLCHA)

Renault удължена гаранция
Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 150 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 200 000 км пробег

Цветове:

Бял "Юнивърс"
Сив
Червен
Черен
Черен "Аметист"*

металик
металик
металик
металик
металик
*може да бъде поръчван само за ниво на оборудване Initiale Paris
специален
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Y5K200
Y6K150
Y6K200

475 лв.
396 лв.
1 000 лв.

Код

Цена с ДДС

TEQXD
TEKAD
TENPN
TEGXA

950 лв.
950 лв.
950 лв.
950 лв.

TEGNG

1 350 лв.

#
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Технически характеристики
Двигател
Вид гориво
Европейска екологична норма
Задвижване
Работен обем (см³)
Брой цилиндри / клапани
Максимална мощност kW (к.с.) @ об/мин
Максимален въртящ момент Nm @
об/мин

Blue dCi 185 CVT (4x4)
Дизел
Euro 6
4WD
1995
4 / 16
136 (185) @ 3500
370 @ 1750

Тип впръскване

Common Rail + Турбокомпресор

Филтър за твърди частици

Да
CVT безстепенна автоматична
предавателна кутия
198
10,5

Скоростна кутия
Брой предавки
Максимална скорост (км/ч)
0-100 км/ч (сек.)

Разход на гориво

Метод на измервяне
Смесен (л/100 км)
CO2 емисии при смесен цикъл (г/км)*
Капацитет на резервоара (л)

Тегло (кг)

Тегло при празен автомобил
Максимално допустимо тегло
Максимално тегло на ремарке със
спирачки
Максимално тегло на ремарке без
спирачки

WLTP
6,7 / 6,8
175 / 179
60 (+ 16,4 л. AdBlue)
1773
2333
2000
750

*Стойностите за разход на гориво и СО2 емисиите са измерени по стандартен метод според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия
(пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните показатели.
(1)

Реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и
др.)
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства.

Размери

Дата на последна актуализация: 17.11.2022 г.
Снимките са илюстративни.
Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното
оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова листа.
Максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може
да
бъде съставена
и повече не
кода).
Марката
на гумите от
надва
автомобила
може да бъде обект на предварителна поръчка.
Гаранция за срок от 5 години и пробег до 150 000 км, което настъпи първо.
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