RENAULT
KOLEOS

nejdůležitější informace
terénní SUV

pohon 4 kol

systém pro
sjíždění svahů

až 184 koní

elektrické víko
zavazadlového
prostoru

modulární
prostor

elegantní design

Renault Koleos si vás na první pohled získá svojí asertivní siluetou,
svalnatými rameny, impozantní přední maskou a atletickou silou. Je
to SUV, které se může pochlubit velkou světlou výškou, ochrannými
kryty protaženými vysoko na nárazník a 19palcovými koly. Jeho 100%
světelný podpis LED na vás také udělá dojem.

1. vyhřívané, ventilované a masážní
sedadlo řidiče

1

nová vize
pohodlí
Povrchové úpravy prostoru pro cestující ve vozidle Renault Koleos
jsou precizní až do nejmenších detailů: matné chromování vložek
na volantu, řadicí páce a větracích otvorech; měkčené materiály na
palubní desce a obložení dveří; potažené rukojeti*; kožené čalounění
Nappa** s prošíváním Initiale Paris. Vpředu jsou sedadla elektricky
nastavitelná, vyhřívaná a ventilovaná s masážní funkcí pro řidiče*.
Vzadu si cestující užijí velkorysý prostor a sklopné sedadlo je ideální pro
dlouhé cesty. Velkorysý prostor pro cestující je pozvánkou k odpočinku.
* v závislosti na verzi. ** v závislosti na verzi.

1. asistent pro sjíždění svahů
2. pohon všech kol
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poraďte si
s každým typem
terénu

Nechte se zlákat dobrodružstvím a vydejte se mimo upravené cesty
s technologií All Mode 4×4-i. Přepněte ve zlomku sekundy z 4×2 na
4×4 a objevte jeho úžasné terénní vlastnosti. Vaše vozidlo si zachová
dokonalou přilnavost bez ohledu na povrch vozovky zásluhou
optimálního rozdělení hnacího momentu mezi přední a zadní kola.
Objevte novou technologii sjíždění svahů, která vám pomůže udržet
směr při jízdě ze svahu. Vozidlo automaticky přizpůsobuje rychlost
sklonu svahu.
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nové výkonné prvky

Motor Blue dCi 190 4×4 X-Tronic s výkonem 184 k zajistí maximální
požitek z jízdy a režim 4×4 je dokonalý společník pro vaše
dobrodružství na silnici i v terénu. Kvality verze 4×2 si vás také
získají. Benzínový motor TCe 160 EDC v kombinaci s dvouspojkovou
7stupňovou automatickou převodovkou EDC drží své slovo: výkonnost,
potěšení z jízdy, plynulý a tichý chod. Již nyní splňuje nejnovější
evropské předpisy a ukazuje se jako jeden z nejúčinnějších ve své
kategorii.

1.
2.
3.
4.

uspořádání se dvěma předními sedadly
uspořádání se sklopenou 1/3 ve druhé řadě
systém snadného sklápění
elektrické ovládání dveří zavazadlového
prostoru s otvíráním bez použití rukou
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maximální
jednoduchost
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Koleos usnadňuje každodenní život. Máte plné ruce? Pokud chcete
otevřít zavazadlový prostor, vložte nohu pod zadní nárazník. A díky
systému snadného sklápění zadní sedadla okamžitě zmizí, jedno po
druhém nebo všechna najednou, a vytvoří rovnou podlahu podle
vašich potřeb.

1. replikace chytrého telefonu prostřednictvím
technologie Android Auto™
2. indukční nabíječka chytrého telefonu
(k dispozici v rámci příslušenství)
3. 3D navigační rozhraní na 8,7" centrální
obrazovce

1

technologie
na vaší straně

2

3

V kokpitu najdete 8,7" vertikální dotykový displej s vysokým rozlišením,
který vám umožňuje přístup k připojeným navigačním službám
(s evropskými mapami) a ovládání pokročilých asistenčních systémů
řízení a technologie multi-sense. Systém R-Link 2 vám zajišťuje přístup
k oblíbeným aplikacím díky kompatibilitě s Android Auto™ nebo Apple
CarPlay™.
Android Auto™ je značka společnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je značka společnosti Apple Inc.

adaptivní tempomat

systém aktivního nouzového brzdění s detekcí chodců

Tento systém vám pomůže při jízdě udržovat bezpečnou vzdálenost mezi vámi a vozidlem
vpředu. Systém působí na brzdy, když je odstup příliš malý, a poté aktivuje plynový pedál, když
je silnice opět volná.

Tento systém detekuje chodce a v případě nebezpečí srážky zastaví vozidlo. Jízda ve městě ve
dne nebo v noci nebyla nikdy tak bezpečná.

systém sledování mrtvého úhlu

rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení rychlosti

Tento systém je aktivní při rychlosti nad 15 km/h a pomocí varovných kontrolek vás upozorní na
přítomnost vozidel, která nejsou vidět ve vašem zorném poli.

Tento systém vás informuje o rychlostních limitech prostřednictvím přístrojové desky
a upozorní vás na překročení rychlostního limitu prostřednictvím kamery umístěné v horní části
čelního okna.

7 pokročilých
asistenčních systémů
řízení

Renault Koleos je vybaven sedmi pokročilými
asistenčními systémy řízení. Prověřené
a důvěryhodné, zajišťující bezpečnou jízdu.

automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety

inteligentní parkovací asistent

Tento systém využívá kameru umístěnou v horní části čelního okna. Kamera analyzuje světelné
toky v závislosti na světelných a dopravních podmínkách.

Tento systém usnadňuje parkování. Vaše vozidlo zvládne vyhledání parkovacího místa i řízení.
Vy se staráte jen o rychlost.

varování před opuštěním jízdního pruhu
Tento systém informuje řidiče o neúmyslném přejetí plné nebo přerušované čáry
prostřednictvím kamery umístěné na čelním okně za zpětným zrcátkem.

interiér

techno

initiale paris

výbava
techno
bezpečnostní a asistenční systémy
• systém sledování mrtvého úhlu
• zadní parkovací kamera
• automatické přepínání dálkových světel
• Easy Park Assist, 360° parkovací senzory
• adaptivní tempomat
vnitřní vybavení
• systém Easy Break pro zadní sedadla

komfort
• 7" přístrojový štít
• elektrické ovládání víka zavazadlového
prostoru (pro verzi 4×4)
• elektricky sklápěná a vyhřívaná vnější
zpětná zrcátka
• bezrámečkové elektrochromatické vnitřní
zpětné zrcátko

vnější vzhled
• 18" kola z lehké slitiny hangai
• tónovaná zadní boční okna a zadní okno

vnější vzhled
• název initiale paris na mřížce chladiče
a bočních ozdobných prvcích
• světlomety LED pure vision
• 19" kola z lehké slitiny initiale paris

multimédia
• prostorový zvukový systém Bose®
s 12 reproduktory, subwooferem a aktivním
potlačením hluku

vnitřní vzhled
• přizpůsobitelné osvětlení interiéru
• dřevěné obložení interiéru

multimédia
• R-link 2: multimediální systém s 8,7"
kapacitní obrazovkou, mapy Evropy,
připojení Bluetooth® hands-free,
kompatibilita s Apple CarPlay™ a Android
Auto™, 3D zvuk Arkamys®

initiale paris (techno +)
komfort
• relaxační přední a zadní opěrky hlavy
• elektrické ovládání víka zavazadlového
prostoru
• 6polohové elektricky nastavitelné sedadlo
řidiče a spolujezdce s ovládáním bederní
opěrky a prodloužením sedáku, včetně
paměti a masážní funkce pro řidiče
• vrstvená boční okna

vnitřní vzhled
• obložení interiéru initiale paris
• palubní deska s polyuretanovou povrchovou
úpravou imitující vzhled kůže s viditelným
prošíváním
• kožené* čalounění nappa v černé barvě
titanium

* všechna sedadla uvedená v tomto dokumentu jako kožená sedadla jsou vyrobena z pravé kůže a potahované tkaniny. Další podrobnosti o použitých kožených materiálech získáte u svého obchodního poradce.
Android Auto™ je značka společnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je značka společnosti Apple Inc.

čalounění a kola

černé čalounění
látka/kůže

černé kožené čalounění
riviera

kožené čalounění
nappa v černé barvě
titanium

18" kola z lehké slitiny
hangai

19" kola z lehké slitiny
kavea

Všechna sedadla uvedená v tomto dokumentu jako kožená se skládají z pravé kůže a potahované
tkaniny. Další podrobnosti o použitých materiálech získáte u svého obchodního poradce.

nabídka barev

bílá pearl*

černá metalická*

* metalický lak
fotografie nejsou smluvně závazné.

šedá metalická*

červená millesime*

19" kola z lehké slitiny
initiale paris

příslušenství

1. střešní box Quickfix a střešní
ližiny. Tento atraktivní černý
značkový box o objemu 480 litrů
zvětšuje úložný prostor vašeho
vozidla. Lze jej přepravovat na
našich hliníkových střešních
ližinách. Žádné obavy: bez
problémů unesou až 80 kg nákladu.
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2. zadní sportovní sada. Sportovní
sady vpředu i vzadu změní vzhled
nárazníků vašeho vozidla Renault
Koleos a dodají mu nádech
dravosti.

3. vysoce kvalitní boční nášlapy.
Zvýrazněte linie svého vozidla
Renault Koleos těmito vysoce
kvalitními bočními nášlapy. Tyto
praktické boční nášlapy usnadňují
přístup do vozidla a k jeho
střeše. Chrání také karoserii
před každodenními drobnými
promáčklinami.

4. elektricky výklopné tažné zařízení.
Elektricky výklopné tažné zařízení
vám umožní si vzít s sebou na
víkendový výlet horská kola nebo
pomocí tohoto zařízení můžete
táhnout přívěs. Když se nepoužívá,
sklopí se z dohledu jednoduchým
stisknutím tlačítka v zavazadlovém
prostoru, takže nenarušuje vzhled
vašeho vozidla Renault Koleos.
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5. přizpůsobitelná ochrana Easyflex.
Protiskluzová a voděodolná.
Je nezbytná pro ochranu
zavazadlového prostoru vašeho
vozidla a převážení objemných
nebo špinavých předmětů. Velmi
snadno se skládá a rozkládá
a přizpůsobuje se poloze zadních
sedadel.

rozměry a objemy

958

911
2 109
1 667

289

930

1 038

2 705
4 673

1 483

1 591
1 843

1 456

1 889,3

1 586
2 063

objem zavazadlového prostoru – norma VDA (litry)
min. objem zavazadlového prostoru
max. objem zavazadlového prostoru
prostor pod falešnou podlahou
rozměry (v mm).

493
1 707
27/36

Služba Renault care service

Jsme vždy na vaší straně, abychom vám usnadnili
život a ušetřili čas na údržbu vašeho vozidla Renault:
nabídky a schůzky online, balíčky s pevnými
cenami, smlouvy na údržbu, pojištění a asistence,
osobní program My Renault… Využijte výhod našich
jednoduchých a rychlých řešení šitých na míru
podle vašich potřeb.
vaše první kroky
Všechny potřebné informace najdete:
– na našich webových stránkách: naše nabídky
produktů/služeb/financování, rezervace
zkušebních jízd atd.
– v naší obchodní síti: schůzky s našimi obchodními
a technickými týmy.
100% krytí
Chraňte se před neočekávaným prostřednictvím
našich rozšířených záruk, asistence a pojistných
smluv Renault, které jsou tu vždy pro vás.
Můj Renault, vaše vozidlo na dosah ruky
Užijte si výhody personalizovaného webového
účtu, zejména pokud jde o rady, nabídky, exkluzivní
výhody, připomenutí programu údržby, vaše
nadcházející schůzky atd.
expertní služba Renault care service
Naše smlouvy na údržbu Renault care service nebo
balíčky s pevnými cenami vám nabízejí výhody
balíčku all inclusive na míru.
přizpůsobte si svůj Renault
Naše řada příslušenství obsahuje vše, co
potřebujete, aby vaše vozidlo bylo atraktivnější,
praktičtější, pohodlnější a více přizpůsobené.

ikonický
Scenic RX4

rodinný dobrodruh
Renault Scenic RX4, předchůdce skvělého modelu Renault Koleos, byl na
počátku 21. století uhlazený a stylový. První kompaktní MPV s pohonem všech
čtyř kol mělo zábavnější vzhled než základní verze. Příznivci nebyli zklamáni.
Když se v roce 2001 objevil, udělal okamžitý dojem: masivní přední část,
impozantní nárazníky, boční ochranné kryty proti poškrábání a rezervní kolo
pevně spojené s víkem zavazadlového prostoru – v terénní sadě nic nechybělo!
Ale kromě vzhledu nabízel model RX4 i přes svoji vyšší hmotnost především
skvělou ovladatelnost. Této úloze, pokud jde o terén, se naše terénní vozidlo
s 21 centimetry světlé výšky a systémem pohonu všech kol, který zajišťuje trakci
a agilitu, postavilo doslova i do písmene čelem. Překážky, díry, hrboly, prohlubně,
písek, bláto, štěrk, nic z toho nebylo ani zdaleka překážkou v jeho jízdě.

Díky rozložení trakce mezi přední a zadní kola nebylo třeba se o nic starat;
jakékoliv prokluzování bylo bezpečně pod kontrolou. Systém umožnil vydat
se do neuvěřitelného terénu s naprostou jistotou, zejména proto, že všechna
čtyři kola brzdila najednou zásluhou ABS. V průběhu let si model RX4 našel své
příznivce, od pracovníků v náročném terénu až po rodiny, které milují přírodu:
zve všechny k tomu, aby opustili upravené cesty, ale přitom nemusí obětovat
své pohodlí…
S příchodem nové generace byl prodej modelu Scenic RX4 v roce 2003 ukončen.
Celkem bylo prodáno přes 40 000 kusů tohoto vozu. Duchovní nástupce, model
Koleos, přináší eleganci, vytříbenost a prvky, které odpovídají požadavkům na
současné špičkové rodinné SUV.

→ 1. MPV s pohonem čtyř kol
→ 40 000 prodaných kusů

nakonfigurovat a objednat si svoje vozidlo Renault Koleos můžete na www.renault.cz
Zajištění přesnosti a aktuálnosti této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými zásadami
neustálého zlepšování produktů si společnost Renault vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. Všechny takové úpravy jsou prodejcům Renault sdělovány v nejkratší
možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou verze lišit a určité vybavení nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). Nejnovější informace vám poskytne nejbližší prodejce. Z technických
důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv způsobem celé nebo jen
části této publikace je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault.
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