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TCe 160 EDC

11 949 000
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Blue dCi 185 X-Tronic 4WD

12 949 000

13 949 000

RENAULT CREDIT
FINANSZÍROZÁS

Változatos finanszírozási
termékeinkről érdeklődjön
1
a márkakereskedésekben!

Az ajánlat 2021. június 21-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.

renault.hu

KÉSZLETFELSZÁMOLÁS

KOLEOS készletről azonnal, akár
720 000 Ft árelőnnyel!2
Tekintse meg készleten lévő,
akár azonnal átvehető KOLEOS
modelljeinket!

MEGNÉZEM
2

Az ajánlat kizárólag a készleten elérhető, egyes gépjárművekre érvényes, annak erejéig.

VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

Aktív vészfékező rendszer gyalogosérzékelővel
Az autó orrába épített radarnak köszönhetően
a követési távolságot figyelmezteti a sofőrt,
ha nem tartja a biztonságos követési távolságot
az előtte haladó járműhöz képest. Ha az Ön előtt
haladó autó hirtelen fékez és ön a figyelmeztetés
ellenére sem reagál, így emiatt fennáll az ütközés
esélye, az aktív vészfékező rendszer beavatkozik,
hogy segítsen elkerülni a balesetet.

Adaptív tempomat
A kormányon található vezérlőkkel is beállítható
Adaptív tempomat automatikusan szabályozza a
sebességet azért, hogy az Ön előtt haladó
autótól mért követési távolság biztonságos legyen.

Renault Park Assist parkolássegítő rendszer
A rendszer felméri a rendelkezésre álló helyet
és kijelöli az ideális kanyarodási ívet.
Önnek semmi mást nem kell tennie, csupán
a gáz- és fékpedál segítségével megválasztani
a megfelelő sebességet. Az autó elején, hátulján,
valamint oldalán körben elhelyezett érzékelők
a tolatókamerával együtt 360°-os védelmet
biztosítanak.
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FELSZERELTSÉG
Intens

Initiale Paris

150 000

-

170 000

170 000

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 tíipusú Isofix rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken

•

•

Automatikus központi zár

•

•

BIZTONSÁG csomag

•

•

•

BIZTONSÁG csomag

•

Holttérfigyelő rendszer

•

•

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

•

•

Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer

•

•

Távolsági fényszórók automata vezérlése

•

•

Aktív városi vészfékező rendszer, ütközésre figyelmeztetéssel
KÜLSŐ MEGJELENÉS

•

•

Karosszéria színű ajtókilincsek króm díszítéssel

•

•

INITIALE PARIS külső jelzés

-

•

Alumínium tetőrudak

•

•

18" TAIKA könnyűfém keréktárcsák

0
•

-

19" KAVEA könnyűfém keréktárcsák
19" INITIALE PARIS könnyűfém keréktárcsák

-

•

Metálfényezés

160 000

160 000

Speciális metálfényezés: Gyöngyházfehér
BELSŐ MEGJELENÉS

220 000

220 000

Titániumszürke belső harmónia

•

•

Szövet-műbőr üléskárpit

•

-

400 000
-

-

CSOMAGOK
BIZTONSÁG csomag: Követési távolságra figyelmeztetés, Adaptív tempomat
TÉLI csomag: Fűthető első és hátsó szélső ülések, Fűthető első szélvédő, Fűthető kormánykerék,
Fényszórómosók
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG

Adaptív tempomat (160 km/h-ig bezárólag, e sebesség fölött tempomat nélkül)
Sebességszabályozó és -korlátozó (Tempomat)
Követési távolságra figyelmeztető rendszer

3 választható színű bőrkárpit: Fekete, Homokszürke, Barna
Titánfekete steppelt nappabőr üléskárpit

-

•

Homokszürke steppelt napapbőr üléskárpit

-

Belső sötétszürke dekorelemek a műszerfalon

•

Felár nélkül
választható
-

Belső világosszürke fahatású dekorelemek a műszerfalon

-

•

INITIALE PARIS belső jelzések

-

•

• széria
- nem érhető el
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FELSZERELTSÉG
Intens

Initiale Paris

Full LED "Pure Vision" első fényszórók

•

•

LED nappali menetfény és LED hátsó lámpák

•

-

LED nappali menetfény és új LED hátsó lámpák, dinamikus LED irányjelzővel

-

•

LED ködfényszórók

•

•

Follow Me Home hazakísérő fény

•

•

Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök, integrált irányjelzőkkel

•

-

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

-

•

VEZETÉS

Nyitható panoráma üvegtető elektromos sötétítővel

300 000

300 000

Sötétített hátsó ablakok

•

•

Laminált, hangszigetelő oldalüvegezés

-

•

Elektrokróm keret nélküli belső tükör

•

•

Ambient Lighting belső hangulatvilágítás

•

•

TÉLI csomag
•

TÉLI csomag
•

Automata parkolófék

•

•

Első és hátsó parkolóradar, tolatókamera

•

•

Renault Park Assist félautomata parkolóasszisztens

•

•

Gumiabroncs javító készlet
KOMFORT

•

•

Kétzónás automata klímaberendezés szűrő/tisztító ciklus funkcióval, hátsó légbeömlők

•

•

Távirányítós központi zár

•

•

Automata Renault Kártya

•

•

150 000
•

•

Magasságban és mélységben állítható kormány

•

•

Bőrkormány és bőr sebességváltó gomb

•

•

TÉLI csomag
•

TÉLI csomag
•

Fényszórómosók
Változó rásegítésű elektromos szervokormány

Elektromos csomagtérajtó és lábérzékelős csomagtérnyitás
Riasztó előkészítés

Fűthető kormány és fűthető szélvédő
Elektromos első és hátsó ablakok, impulzív ablakemelők elöl

•

•

•

Elektromosan állítható vezetőülés elektromos deréktámasszal és manuálisan
állítható utasülés [Bőr üléskárpittal elérhető.]

100 000

-

Elektromosan állítható első ülések, vezetőülésen elektromos deréktámasszal

150 000

-

Elektromosan állítható első ülések szellőztetéssel, vezetőülésen elektromos deréktámasszal
[Bőr üléskárpittal és TÉLI csomaggal vagy Ülésfűtéssel elérhető.]

250 000

-

-

•

Magasságban állítható vezetöülés és utasülés

Elektromosan állítható szellőztethető - fűtött, manuálisan állítható ülőlapos,
masszázsfunkciós első ülések, vezetőülés memóriával és elektromosan állítható
deréktámasszal, első utasülés manuálisan állítható deréktámasszal

•/•

•/•

Relax első komfort fejtámlák

-

•

Térképzsebek az első ülések háttámláján

•

•

2 pozícióba dönthető hátsó üléstámlák (25° - 32°) / One-Touch, Renault Folding rendszer

•

•

50 000 / TÉLI csomag
•

• / TÉLI csomag
•

Lehajtható hátsó könyöktámasz, pohártartóval

•

•

12V-os csatlakozó elöl hátul és a csomagtartóban

•

-

12V-os csatlakozó elöl és a csomagtartóban

-

•

Szemüvegtartó a plafonban (üvegtető esetén is)
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA

•

•

7" TFT műszerfal változtatható színű megvilágítással

•

•

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

•

-

200 000

•

Kesztyűtartó világítás / Megvilágított piperetükrök

Fűthető első ülések / hátsó szélső ülések
Fűthető-hűthető első pohártartó, csúsztatható könyöktámasz

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 Prémium BOSE®
Surround Sound System hangrendszerrel (mélynyomóval, 2.0 dCi motornál aktív motorzajcsökkentő rendszerrel)
• széria
- nem érhető el
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G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS EASY SERVICE KARBANTARTÁS 3
Blue dCi 185 X-Tronic 4WD
G+ 5 év / 150 000 km

239 000

G+ 5 év / 200 000 km

359 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 100 000 km

230 000
510 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 150 000 km

440 000
850 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 200 000 km

650 000
1 350 000

3

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a RENAULT márkakereskedésekben! A
kedvezményes Easy Service PROMO karbantartási szerződés kizárólag a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított 3 hónapon belül köthető meg. A szolgáltatások
elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

EREDETI TARTOZÉKOK 4

FEJTÁMLÁRA RÖGZÍTHETŐ VÁLLFA

14 900 Ft

KÜSZÖBVÉDŐK

20 690 Ft
4

CSOMAGTÉR KÜSZÖBVÉDŐ

32 690 Ft

CSOMAGTÉRTÁLCA

33 690 Ft

A feltüntetett árak a Renault Hungária Kft. ajánlott árai és - a tartozék packok kivételével - nem tartalmazzák a beszerelés munkadíját.
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MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK
MOTOR
Sebességváltó típusa
Lökettérfogat (cm3)
Üzemanyag
Hengerek / szelepek száma
Befecskendezés típusa
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melleti fordulatszám
Legnagyobb nyomaték (Nm) melleti fordulatszám

TCe 160 EDC

Blue dCi 185 X-Tronic 4WD

7 sebességes, dupla kuplungos
EDC automata

CVT X-Tronic
7 sebességes

1 333

1 997

benzin

dízel

4/16

4/16

közvetlen, turbófeltöltővel

közös nyomócsöves

116 / 160 / 5 500

139 / 185 / 3 500

270 / 1 800

380 / 1 750

Euro 6 / WLTP

Euro 6 / WLTP

igen/igen

igen/igen

18" keréktárcsák esetén

-

225 / 60 R18

19" keréktárcsák esetén

225/55 R 19

225/55 R 19

Első terepszög / Hátsó terepszög (terheletlen)

18,4° / 24,7°

18,4° / 24,7°

Jármű hasmagassága teher nélkül / terhelten

160 mm / 136 mm

160 mm / 136 mm

Gyorsítás 0-100 km/h (másodpercben)

9,7

10,2

1 000 m állórajttal

31,2

31,3

Legnagyobb sebesség (km/h)

200

198

11,9

11,9

Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/szélesség (mm)

296 / 26

320 / 28

Hátul: tárcsafék – átmérő (mm)/szélesség (mm)

292 / 16

292 / 16

Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus
Stop & Start / Energy Smart Management
GUMIABRONCSOK ÉS TEREPADATOK

MENETTELJESÍTMÉNY

KORMÁNYZÁS
Járdák közötti fordulókör (méter)
FÉKEK

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK) +
Vegyes fogyasztás (l/100 km)

6,8

6,7–6,9

CO2 kibocsátás (g/km)

153

175–182

Üzemanyag tank mérete (l)

60

60

-

16,4

Csomagtér térfogata (l)++

565

565

Csomagtér térfogata VDA szerint (dm3)++

493

493

1 515–1 608

1 773–1 866

AdBlue tartály mérete (l)
MÉRETEK ÉS TÖMEG

Menetkész tömeg opciók nélkül (kg)+++
Megengedett maximális össztömeg (kg)

2 075

2 333

Járműszerelvény megengedett maximális össztömege (kg)

3 725

4 333

Fékezetlen utánfutó maximális tömege (kg)

750

750

Fékezett utánfutó maximális tömege 12%-os lejtőn (kg)

1 650

2 000

+

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. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a
vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

++

Defektjavító készlettel.
Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

+++

1

A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja, a márkakereskedések a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként járnak el.

* Az 5 év vagy 150.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A garancia részletes
feltételeit a RENAULT Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem
érinti.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. 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.
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