
Erő és kifinomultság



Formás dizájn
Az Új KOLEOS határozott vonalaival, izmos vállával, 
lenyűgöző díszrácsájával első pillantásra elhiteti 
velünk, hogy rendkívüli teljesítményre képes. 
Az Új KOLEOS-t megemelt hasmagassággal, 
a lökhárítón magasra felérő haspáncéllal és 
19"-os felnivel szerelték fel. Tündöklő fényszórói 
felejthetetlenek. A karizmatikus Új KOLEOS 
bármilyen kalandban a társa lesz, útvonaltól 
függetlenül.



Érezze jól 
magát!
Az Új KOLEOS belső tere is a kifinomultságról 
árulkodik. A csillogó króm díszítések a kormányon, 
a sebességváltón és a szellőzőkön, a puha felülettel 
ellátott műszerfal és ajtópanelek, valamint az 
ajtókilincs-bevonat is mind azt bizonyítja, hogy 
különös gondot fordítottunk a részletekre.
Az elegáns Új KOLEOS INITIALE PARIS kivitele a 
Renault tudásának a legjavát nyújtja, és feléleszti 
az érzékszerveket. Az INITIALE PARIS kivitel 
utasterében kiváló anyagok, például nappabőr 
kárpit* található, és a gondosan kidolgozott belső 
tér minden utas számára elegáns utazásélményt 
nyújt. A steppelt kárpit az INITIALE PARIS 
megkülönböztető jegye, és a divatosság világát 
idézi.

* Szarvasmarha bőr



Élje át ezt az egyedülálló élményt!



Új szemlélet
Az Új KOLEOS-ban minden utasnak jut elég hely. 
Elöl elektromosan állítható, fűthető és hűthető 
ülések vannak, a vezető oldalán masszázsfunkcióval 
felszerelve. A hátsó üléseken utazók kényelmét a 
nagy lábtér és a dönthető üléstámla biztosítja, ami 
különösen előnyös a hosszú utak során. A tágas 
utastér a kényelmet szolgálja.



Vegye kézbe 
az irányítást!
Határozott megjelenése mellett az Új KOLEOS 
valódi SUV-jellemmel bír. Legyen minden nap 
egy kaland, és használja ki az All Mode 4x4 
technológiát akár terepen is! Könnyedén válthat 
a 4x2 és 4x4 módok között kiélvezve a benne 
rejlő összes lehetőséget. Az első és hátsó kerekek 
pontos nyomatékeloszlása garantálja a minden 
körülmények közötti kiváló tapadást. Feszegesse 
a határokat az Új KOLEOS volánja mögött!



Használja ki 
a teljesítményét!
Az Új KOLEOS újgenerációs Blue dCi és 
TCe motorokkal, valamint a legmodernebb 
környezetkímélő technológiával látták el, így 
még jobb teljesítmény elérésére képes. Ön dönt, 
hogy a hétköznapokban használná, kirándulásra 
indulna vele, vagy kalandosabb terepeket 
szeretne felfedezni: választhatja az a dinamikus 
és sokoldalú TCe 160 EDC benzinmotort, amely 
csendes és rugalmas, vagy a Blue dCi 190 X-Tronic 
All Mode 4x4 motort, amely elsősorban nagy 
teljesítményt és kellemes vezetési élményt biztosít. 
Ideális társ a hosszú utakhoz és az off-road-
élményekhez, amelyek során megtapasztalhatja 
a jó reakcióképességét és a hatékonyságát. 
Bármelyiket is választja, a vezetés öröm lesz.



Az egyszerű élet 
művészete
Az Új KOLEOS megkönnyíti a mindennapokat. 
Tele van a keze? A csomagtartó egyetlen 
lábmozdulattal kinyitható a hátsó lökhárító alatti 
érzékelő megérintésével. A praktikum mestere: 
A Renault Folding rendszernek köszönhetően 
a hátsó ülések – egyesével vagy egyszerre – 
azonnal eltűnnek az Ön igényeinek megfelelően, 
és csomagtérré alakulnak át. A Renault Park Assist 
(2. kép) rendszer segít a parkolásban: Kezébe veszi 
az irányítást, és tökéletesen leparkol magától, 
anélkül, hogy Önnek hozzá kellene érnie a 
kormányhoz. A modern világ egyik legjobb eszköze 
segíti Önt a mindennapokban.

1.

2.



A technológia 
az Ön oldalán áll
Az Új KOLEOS vezetési élményének 
középpontjában a modern technológia áll, 
amely ügyel az Ön biztonságára, és amelynek 
köszönhetően egyszerűbbé válik a vezetés. Az 
okostelefonhoz hasonló felületen egy 8,7"-
os R-LINK2® érintőképernyőn használhatja a 
telefonjával kompatibilis funkciókat. Az Ön 
biztonsága érdekében az Új KOLEOS számos 
vezetéstámogató rendszert tartalmaz. Ilyen többök 
között a adaptív tempomat, amely biztosítja az 
Ön és az Ön előtt haladó jármú közötti megfelelő 
távolságot úgy, hogy közvetlenül reagál a fékezésre 
vagy a gyorsulásra. A holttérfigyelő-rendszer az 
oldalsó visszapillantó tükrökbe épített villogó 
lámpákkal jelzi a holttérben tartózkodó járműveket, 
és mivel az új KOLEOS célja megkönnyíteni az Ön 
életét, a vezetéstámogató rendszerek használata 
rendkívül egyszerű. Örömmel teli nyugalom az út. 

1. Adaptív tempomat
2. Holttérfigyelő rendszer

1.

2.
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CARLAB Színválaszték

Gyöngyházfehér (TE) Burgundi vörös (TE)

Highland szürke (TE)

Fekete gyémánt (TE) Kozmosz kék (TE)

Jégfehér (OV) Kassziopeia szürke (TE)

OV: Nem metálfény. TE: Metálfény. A képek csak illusztrációk.



INTENS
Aktív és passzív biztonság
• ABS blokkolásgátló
• Menetstabilizátor és kipörgésgátló
• Automatikusan bekapcsolódó vészvillogók 

vészfékezés vagy baleset esetén
• Emelkedőn elindulást segítő rendszer
• Keréknyomás ellenőrző rendszer
• Vezető- és utasoldali frontlégzsák
• Oldallégzsákok elöl, kikapcsolható utasoldali 

légzsákok
• Első és hátsó függönylégzsákok
• Magasságban állítható 3-pontos biztonsági övek elöl, 

erőhatárolóval és övfeszítővel
• 3 db hárompontos biztonsági öv a hátsó üléssorban
• Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés 

minden ülésen
• I-SIZE típusú Isofix rögzítési pontok a hátsó szélső 

üléseken
• Automatikus központi zár

• Sebességszabályozó és -korlátozó (Tempomat)
• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
• Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer
• Aktív városi vészfékező

Külső és belső megjelenés
• Karosszéria színű ajtókilincsek króm díszítéssel
• Alumínium tetőrudak

Vezetés
• LED nappali menetfény és LED hátsó lámpák
• LED ködfényszórók
• Follow Me Home hazakisérő fény
• Eső és fényérzékelő
• Változó rásegítésű elektromos szervokormány
• Automata parkolófék

Komfort
• Kétzónás automata klímaberendezés szűrő/tisztító 

ciklus funkcióval, hátsó légbeömlők
• Távirányítós központi zár

• Automata Renault Kártya
• Magasságban és mélységben állítható kormány
• Bőrkormány és bőr sebességváltó gomb
• Elektromos első és hátsó ablakok
• Kesztyűtartó világítás
• Térképzsebek az első ülések háttámláján
• 2 pozícióba dönthető hátsó üléstámlák (25° - 32°)
• 1/3-2/3 arányban osztottan dönthető hátsó ülések
• Fűthető-hűthető első pohártartó, csúsztatható 

könyöktámasz
• Lehajtható hátsó könyöktámasz, pohártartóval
• 12V-os csatlakozó elől, hátul és a csomagtartóban

Opciók:
• Elektromos csomagtérajtó és lábérzékelős 

csomagtérnyitás
• Nyitható panoráma üvegtető elektromos sötétítővel 
• TÉLI csomag: Fűthető kormánykerék, Fűthető 

szélvédő, Fűthető hátsó szélső ülések, 
Fényszórómosók

Kommunikáció és multimédia
• Multifunkciós, változtatható színű és megjelenésű TFT 

műszerfal
• R-Link 2® multimédiás és navigációs rendszer, 8,7" 

függőleges kapacitív képernyővel, Európa térképpel, 
Bluetooth® kihangosítóval, USB, iPod és Jack 
csatlakozóval, előfizethető online funkciókkal, DAB 
(digitális rádió), kormányról vezérelhető 8 hangszórós 
3D Sound by Arkamys audio-rendszerrel

Opció:
• Prémium BOSE® Surround Sound System 

hangrendszer, mélynyomóval, 2.0 dCi motornál aktív 
motorzaj-csökkentő rendszerrel



INITIALE PARIS (INTENS+)
Aktív és passzív biztonság
• Adaptív tempomat
• Követési távolságra figyelmeztetés

Külső és belső megjelenés
• Initiale Paris külső és belső jelzések
• 19" INITIALE PARIS könnyűfém keréktárcsák
• Titánfekete steppelt nappabőr üléskárpit
• Homokszürke steppelt nappabőr üléskárpit (Felár 

nélkül választható)

Vezetés
• Laminált hangszigetelő oldalüvegezés
• LED nappali menetfény és új LED hátsó lámpák, 

dinamikus LED irányjelzővel  

Komfort
• Elektromos csomagtérajtó és lábérzékelős 

csomagtérnyitás
• Elektromosan állítható szellőztethető - fűtött, 

manuálisan állítható ülőlapos, masszázsfunkciós 
első ülések, vezetőülés memóriával és elektromosan 

állítható deréktámasszal, első utasülés manuálisan 
állítható deréktámasszal  

• Elektromosan állítható, behajtható és fűthető 
külső tükrök memóriával, integrált irányjelzőkkel + 
tolatáskor lebillenő jobb oldali tükör  

• Belső világosszürke fahatású dekorelemek a 
műszerfalon  

• Relax első komfort fejtámlák

Opció:
• TÉLI csomag: Fűthető kormánykerék, Fűthető 

szélvédő, Fűthető hátsó szélső ülések, 
Fényszórómosók

• Nyitható panoráma üvegtető elektromos sötétítővel

Kommunikáció és multimédia
• R-Link 2® multimédiás és navigációs rendszer, 8,7" 

függőleges kapacitív képernyővel, Európa térképpel, 
Bluetooth® kihangosítóval, USB, iPod és Jack 
csatlakozóval, előfizethető online funkciókkal, DAB 
(digitális rádió), kormányról vezérelhető 12 hangszórós 
BOSE® hangrendszerrel

Homokszürke steppelt nappabőr üléskárpit*

Fekete bőr üléskárpit

CARLAB Kárpitok

Barna bőr üléskárpit

Titánfekete steppelt nappabőr üléskárpit" Fekete szövet-műbőr üléskárpit
* Szarvasmarha bőr



19" INITIALE PARIS
keréktárcsa dizájn

19" KAVEA
keréktárcsa dizájn

18" TAIKA
keréktárcsa dizájn

Keréktárcsák Méretek (mm)



CARLAB Tartozékok

1.

2.

4.

3.

5.

1. Elektromosan kiengedhető vonóhorog. Az elek-
tromosan kiengedhető vonóhorognak köszönhetően 
magával viheti kerékpárját a hétvégi kirándulásra, vagy 
ráhelyezhet egy utánfutót. Használaton kívül pedig 
megmarad az új KOLEOS-dizájn, hiszen a vonóhorog 
a csomagtartóban található gomb megnyomásával 
láthatatlanná is válik. 

2. Indukciós töltő. Egy hosszú úton sem kell elszakadnia 
a külvilágtól, a rekeszbe beépített indukciós töltővel 
feltöltheti telefonját.

3. Prémium fellépő. Az új KOLEOS prémium fellépői 
az autó oldalán helyezkednek el.  Nagyon praktikusak, 
mert megkönnyítik az autóba való beszállást és a tetőhöz 
való hozzáférést. Védelmet biztosítanak továbbá a 
karosszériának az apró, mindennapi sérülések ellen.

4. Védőfólia. A hétköznapi kellemetlenségek 
megakadályozása érdekében használjon karosszériavédő 
fóliát. Az apró ütések, karcolások vagy akár folytonos 
súrlódások nem jelentenek többé gondot.

5. Sportos hátsórész. Az első és hátsó rész sportos 
kialakítása új formát kölcsönöz az új KOLEOS 
lökhárítójának, ezáltal a jármű még határozottabb 
formát ölt.



CARLAB Minőség Szolgáltatás

Első lépések
Az alábbi módokon minden szükséges információhoz hozzájuthat:
- weboldalainkon, termék- és szolgáltatáskínálatunkban, pénzügyi 

ajánlataikban, tesztvezetéseinken stb.
- üzleteinkben, a kereskedelmi és műszaki csapatainkkal való 

találkozások során.

Teljes körű Renault-szerviz
A meghosszabbított garanciánk, a Renault-biztosítások és -támo-
gatások vigyáznak Önre, így mindig felkészült lesz a váratlan 
helyzetekre.

MY Renault, partner a mindennapokban
Személyre szabott online felület tanácsokkal, ajánlatokkal, 
a karbantartási programra és a következő időpontra való 
emlékeztetővel stb.

Renault-szerviz, gondtalan karbantartás
Díjcsomagjainknak és a Renault Service karbantartási szerződésének 
köszönhetően az igényeinek megfelelő átfogó ajánlatot kap.

Tartozékok, testreszabott Renault
A tartozékkínáltaunkban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, 
hogy még vonzóbbá, praktikusabbá, kényelmesebbé és személyre 
szabottabbá tegye járművét.

A Renault Önt szolgálja
Mindig Önök mellett állunk, ha az élet megkönnyítéséről vagy 
időspórolásról van szó a Renault-járművek karbantartásakor: online 
ajánlatkérés és konzultáció, díjcsomagok, karbantartási szerződések, 
biztosítás és támogatás, személyre szabott MY Renault program stb. 
Használja ki egyszerű, gyors és személyre szabott szolgáltatásainkat!

„ A dizájnstúdiónkban zajló tervezésétől kezdve a gyártáson át az
üzleteinkben való forgalmazásig végig a minőségre való törekvés vezérel minket. ”

Laurens van den Acker - Ipari formatervező-igazgató - Groupe Renault

A minőség az első
A gyártás és a gyári összeszerelés minősége 
a dizájncsapat munkájától függ. Az ipari 
követelmények középpontjában a karosszéria 
apró részletei állnak, a precíz összeillesztésektől 
a festék felviteléig.

A legapróbb részletek is a minőséget képviselik
A jármű belseje a nemes anyagok gondos 
kiválasztásának eredményét tükrözi, ami ragyogó 
króm és nappabőrből* készült belsőt jelent. A kézzel 
készített és a varrással díszített kárpit a tartós 
minőségre fordított különös figyelemről árulkodik.

Bizonyított minőség
Az összkerékmeghajtású Új KOLEOS All Mode 4x4 
technológiája már a Group Renault világszerte 
eladott járműveinek millióinál bizonyított. Hatalmas 
előnyt jelent a SUV-szegmenssel kapcsolatos 
szaktudás megosztása.

Tesztelt megbízhatóság
Az Új KOLEOS új motortechnológiával rendelkezik:
- A Blue dCi 150 X-Tronic 2500 órát töltött tesztterepen, és több mint 270 000 kilométeren teszteltük forgalomban.
- A Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i 25 000 órát töltött tesztterepen, és több mint 500 000 kilométeren teszteltük forgalomban.
A motorokat a cléoni gyárban (Normandia, Franciaország) szereltük össze, amely a vállalat know-how-jának és innovációs képességének a 
szimbóluma.

* Marhabőr



Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint folyamatosan javítja 
termékeit, a Renault fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást 
kapnak a Renault márkakereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. 
A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy 
bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. Új KOLEOS vegyes fogyasztás l/100 km: 6,7 – 6,9; CO2-kibocsátás g/km: 153-182. Az üzemanyag-fogyasztásra 
és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos 
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyaggazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása 
eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként 
eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás 
érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.)




