RENAULT
KOLEOS
ceník

Platnost od 1. 5. 2022 pouze do vyprodání skladových zásob.

verze1)

ceníková cena

TECHNO
875 000
1 055 000

TCe 160 EDC
Blue dCi 190 4×4 X-Tronic

INITIALE PARIS
985 000
1 155 000

TCe 160 EDC
Blue dCi 190 4×4 X-Tronic

financování fair credit
bez poplatku

úrok od 0 %

Renault
Premium
Assistance

sleva až

4 000 kč

na nákup příslušenství**

rozšířená asistenční služba
zdarma*

sledujte nás na sociálních sítích

Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do 30. 6. 2022 za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo
s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí,
konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.
1) Platnost ceníku pouze pro skladové vozy současného modelového roku.
20220606–07
*	Asistenční služba Renault Premium Assistance je poskytována společností Europ Assistance, s.r.o. a to na dobu 5 let od uvedení do provozu a maximálně
do najetí 150 000 kilometrů, podle toho, co nastane dříve.
**	Nabídka se vztahuje na ceny příslušenství bez montáže. Při nákupu příslušenství nad 10 000 Kč získáte slevu 2 000 Kč, při nákupu příslušenství nad
15 000 Kč získáte slevu 3 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 20 000 Kč získáte slevu 4 000 Kč. Veškeré zmiňované částky jsou včetně DPH. Pro více
informací kontaktujte vašeho dealera.
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ZÁRUKA

www.renault.cz

RENAULT

Renault Koleos – vyberte si ten pravý
TECHNO

hlavní prvky sériové výbavy:
• adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti
• systém sledování mrtvého úhlu
• systém rozpoznávání dopravních značek s varováním
o překročení povolené rychlosti

• dvouzónová automatická klimatizace s odděleným
nastavením pro řidiče a spolujezdce

• hands-free karta Renault
• elektrické ovládání předních a zadních oken
• zadní polohovatelná sedadla s děleným opěradlem 1/3–2/3
s funkcí Easy Break

• poloautomatická parkovací brzda
• Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací

•
•
•
•

kamera a inteligentní parkovací asistent podélný, kolmý
a úhlový
světlomety LED pure vision
multimediální a navigační systém R-Link 2, display 8,7"
vertikální
látkové potahy sedadel v černé barvě
18" disky kol, design Hangai

INITIALE PARIS

hlavní prvky sériové výbavy navíc oproti TECHNO:
• elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru s možností
otevření pohybem nohy pod zadním nárazníkem

• sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné

•

•
•

•
•

v 6 směrech, ventilovaná přední sedadla s nastavitelnou
délkou sedáku
sedadlo řidiče s masážní funkcí, elektricky nastavitelnou
bederní opěrkou a funkcí Easy Entry (automatické odsunutí
řidiče pro lepší nastupování a vystupování)
vyhřívání předních sedadel
vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná
a sklopná, s pamětí polohy, automatické naklonění zrcátka na
straně spolujezdce při zařazení zpátečky
kožené čalounění Nappa v černé barvě s prošíváním
disky kol z lehkých slitin 19", design Initiale Paris

Renault Koleos Initiale Paris
Exkluzivní verze spojující know-how značky Renault s důrazem na naprostou spokojenost uživatelů
a jejich maximální komfort. Kabina se vyznačuje propracovaným designem a použitím kvalitních
materiálů. Pohodlná sedadla jsou potažena prvotřídní kůží Nappa, která je příjemná na dotyk.
Vkusné detaily a dokonalá akustika kabiny vám naznačují, že se nacházíte na výjimečném místě.

unikátní výbava Initiale Paris:
design
• kožené čalounění Nappa
• disky kol z lehkých slitin 19", design Initiale Paris

komfort
• sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 6
směrech, ventilovaná přední sedadla s nastavitelnou
délkou sedáku, sedadlo řidiče s masážní funkcí, elektricky
nastavitelnou bederní opěrkou a funkcí Easy Entry
• opěrky hlavy pro řidiče a spolujezdce typu Relax
• vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná,
vyhřívaná
• Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací
kamera a inteligentní parkovací asistent – podélný, kolmý
a úhlový)
• vyhřívání předních sedadel
• adaptivní tempomat

multimédia
• mutlimediální a navigační systém R-Link 2, displej 8,7"
vertikální (navigační system s dynamickým plánováním
trasy dle aktuální dopravní situace TomTom HD Traffic
s mapovým pokrytím Evropy, Bluetooth® hands-free s funkcí
audiostreamingu, digitální příjem rádia DAB, podporuje
přehrávání MP3 formátů, vstup USB, SD, iPod a Jack, přístup
k online aplikacím, ovládání rádia pod volantem, hlasové
ovládání)

verzi Initiale Paris si můžete doplnit o:
• pack winter (vyhřívání zadních bočních sedadel, vyhřívaný
volant, vyhřívané čelní sklo)
• panoramatické střešní okno – elektricky otevíratelné

sériová a volitelná výbava
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pakety
pack winter (vyhřívání předních sedadel, vyhřívání zadních bočních sedadel, vyhřívaný volant,
vyhřívané čelní sklo, ostřikovače světlometů)
pack leather černý (kožené čalounění Riviera v černé barvě, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné
v 6 směrech, elektricky nastavitelná bederní opěrka, sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné)

aktivní a pasivní bezpečnost
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd
elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou
nedotáčivosti CSV
rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění
asistent rozjezdu do kopce
systém kontroly tlaku v pneumatikách
čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce)
boční airbagy chránící hlavu a hrudník na straně řidiče i spolujezdce
hlavové airbagy v první a druhé řadě
tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních
sedadlech
zvuková a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů na všech místech
systém ISOFIX – příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech
automatické uzamčení dveří za jízdy
adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti
systém sledování mrtvého úhlu
systém varování před opuštěním jízdního pruhu
systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti
systém sledování únavy řidiče
automatické přepínání dálkových světel
active emergency braking system s detekcí chodců
safe distance warning

komfort
dvouzónová automatická klimatizace s odděleným nastavením pro řidiče a spolujezdce
hands-free karta Renault s funkcí Welcome Scenario, která se aktivuje při přiblížení k vozu
elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru s možností otevření pohybem nohy pod zadním
nárazníkem
výškově a podélně nastavitelný volant
multifunkční volant potažený kůží
vyhřívaný volant
elektrické ovládání předních a zadních oken
impulzní ovládání okna řidiče a spolujezdce
sedadlo řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné v 6 směrech
sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6 směrech, elektricky nastavitelná bederní opěrka, sedadlo
spolujezdce manuálně nastavitelné
sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 6 směrech, ventilovaná přední sedadla
s nastavitelnou délkou sedáku
sedadlo řidiče s masážní funkcí, elektricky nastavitelnou bederní opěrkou a funkcí Easy Entry
(automatické odsunutí řidiče pro lepší nastupování a vystupování)
přední opěrky hlavy typu Relax
vyhřívání předních sedadel
vyhřívání zadních bočních sedadel
zadní polohovatelná sedadla s děleným opěradlem 1/3–2/3 s funkcí Easy Break
držák na nápoje s funkcí ohřev / chlazení pro přední cestující
•
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dostupné v paketu

pro výbavu Techno
Nappa; pro výbavu
Initiale Paris
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sériová a volitelná výbava
poznámka

Techno

Initiale
Paris
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řízení
volič jízdních režimů pohonu
asistent pro jízdu z kopce
elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem
poloautomatická parkovací brzda
Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní parkovací asistent
– podélný, kolmý a úhlový)
ukazatel optimálního rychlostního stupně
systém eco-mode
sada na opravu pneumatik
dojezdová rezerva

pouze přední
náprava, automatické
připojování zadní
nápravy, stálý pohon
4x4; pouze pro verze
s pohonem 4x4
pouze pro verze 4x4
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viditelnost a osvětlení
světlomety LED pure vision
zadní LED světlomety
LED denní svícení
vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná a sklopná
vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, s pamětí polohy,
automatické naklonění zrcátka na straně spolujezdce při zařazení zpátečky
panoramatické střešní okno – elektricky otevíratelné
zatmavená zadní okna
zatmavená a vrstvená zadní okna
vyhřívané čelní sklo a ostřikovače světlometů
dešťový a světelný senzor
elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
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multimédia
palubní počítač s multifunkčním barevným TFT display
multimediální a navigační systém R-Link 2, display 8,7" vertikální (navigační systém s dynamickým
plánováním trasy podle aktuální dopravní situace TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím Evropy,
Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, digitální příjem rádia DAB, podporuje přehrávání
MP3 formátů, vstup USB, iPod a Jack, přístup k online aplikacím, ovládání rádia pod volantem,
hlasové ovládání, hudební systém Arkamys, 8 reproduktorů)
multimediální a navigační systém R-Link 2, display 8,7" vertikální (navigační systém s dynamickým
plánováním trasy podle aktuální dopravní situace TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím Evropy,
Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, digitální příjem rádia DAB, podporuje přehrávání
MP3 formátů, vstup USB, iPod a Jack, přístup k online aplikacím, ovládání rádia pod volantem,
hlasové ovládání, audiosystém Bose Surround Sound, 12 reproduktorů

vnitřní vzhled
ozdobný panel palubní desky Techno
ozdobný panel palubní desky Initiale Paris s dřevěným dekorem
látkové potahy sedadel v černé barvě
kožené čalounění Riviera v černé barvě
kožené čalounění Nappa v černé barvě s prošíváním

leather pack černý

vnější vzhled
vnější kliky dveří chromované
střešní lišty
disky kol z lehkých slitin 18", design Hangai
disky kol z lehkých slitin 19", design Kavea
disky kol z lehkých slitin 19", design Initiale Paris
metalický lak šedá metalická
metalický lak černá metalická, červená Millesime
speciální metalický lak bílá Pearl
•
P
0

v sérii
dostupné v paketu
volitelné za 0 Kč

originální příslušenství Renault

design
boční nášlapy – pravý a levý

od 7 890

vnitřní kryty předních prahů dveří s nápisem Koleos

1 190

sportovní pedály

2 790

zástěrky – univerzální, přední nebo zadní

1 090

ochrana hrany zavazadlového prostoru

2 990

interiér
věšák za opěrku hlavy

2 190

bezdrátová indukční nabíječka na smartphone

4 390

textilní koberce Premium – sada 4 kusů

1 990

gumové koberce – sada 4 kusů

2 090

vana zavazadlového prostoru

2 390

ochrana zavazadlového prostoru Easyflex

4 590

bezpečnost
alarm s modulem proti nadzvednutí

6 590

zadní parkovací kamera

5 590

zámek řazení Construct

5 090

dětská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4–12 let)

10 290

sněhové řetězy Premium Grip – 17" a 18"

11 090

přeprava
střešní tyče QuickFix – na podélné střešní tyče
nosič jízdního kola na střešní tyče
střešní box pevný (380–630l)
nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 2 kola – 13 pin
nosič lyží Thule 7324 (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy)

6 590
2 890
od 9 690
12 290
3 890

elektricky výklopné tažné zařízení – 13 pin, včetně kabeláže

36 090

tažné zařízení demontovatelné bez nářadí – včetně kabeláže

13 780

Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství.
Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže.

smluvní záruky
TCe 160
EDC
smluvní záruka Renault – 5 let / 100 000 km
navýšení krytí záruky na 200 000 km*

Blue dCi
190 4×4
X-Tronic

•

•

11 490

11 490

servisní smlouvy
servisní smlouva Easy service
(pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + Comfort Assistance) –
5 let / 100 000 km
servisní smlouva Easy service
(pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + Comfort Assistance) –
5 let / 150 000 km
• v ceně vozidla
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
* Nabídka navýšení krytí záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 let / 150 000 km v ceně nového vozu.
Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

26 490
34 490

26 490
43 290

49 990
73 590

49 990
70 990

technické údaje a rozměry
motorizace
typ převodovky
zdvihový objem (cm3)
palivo
počet válců / ventilů
typ vstřikování
maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min)
maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min)
emisní norma
systém Stop&Start
filtr pevných částic

TCe 160 EDC

Blue dCi 190 4×4
X-Tronic

Dvouspojková EDC –
7stup. automatická
1 333
benzín
4/16
Přímé
116/158 při 5 500
270 při 1 800–3 750
Euro 6
ano
ano

Automatická převodovka
CVT
1 997
nafta
4/16
Common Rail
135/184 při 3 500
380 při 1 750–3 250
Euro 6
ano
ano

225/55 R19

225/55 R19

200
9,7

198
10,2

6,8
153
60
-

6,7–6,8
177–179
60
16,4

579 / 498
1 795 / 1 706
1 600–1 686
467–553
2 078
3 728
1 650
750

579 / 498
1 795 / 1 706
1 848–1 941
467–560
2 333
4 333
2 000
750

pneumatiky*
disky kol z lehkých slitin 19"

výkony
maximální rychlost (km/h)
zrychlení 0–100 km/h (s)

spotřeba a emise (WLTP)**
kombinovaná spotřeba (l)
emise CO2 (g/km)
objem palivové nádrže (l)
objem nádrže AdBlue (l)

rozměry a hmotnosti***
objem zavazadlového prostoru (l/dm3; metoda VDA)
maximální objem zavazadlového prostoru (l/dm3; metoda VDA)
provozní hmotnost (kg)
maximální užitečné zatížení
maximální povolená celková hmotnost (kg)
maximální povolená hmotnost jízdní soupravy
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

*	Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně
Váš prodejce.
**	Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel
v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách
a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP.
***	Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).
Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují
žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní
nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.
Smluvní záruka Renault 5 let/150 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.

