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atletyczny design

Potężna sylwetka, muskularne nadkola, solidny przód – Renault Koleos
od pierwszego spojrzenia przyciąga uwagę atletycznym wyglądem.
Z imponującym prześwitem, przednią i tylną osłoną podwozia, które
zachodzą wysoko na zderzak, jest prawdziwym SUV-em. Charakterystyczny
układ świateł LED Pure Vision przyciąga spojrzenia i zapada głęboko
w pamięć. Charyzmatyczny Koleos pozwoli Ci dotrzeć jeszcze dalej,
niezależnie od drogi, którą wybierzesz, i przygody, na której spotkanie
wyruszysz.

1. podgrzewany i wentylowany fotel
kierowcy z masażem

1

nowa wizja
komfortu

Renault Koleos zapewnia wszystkim pasażerom najwyższy komfort.
Z przodu czekają na nich elektrycznie regulowane, podgrzewane
i wentylowane fotele z manualną regulacją długości siedziska oraz funkcją
masażu po stronie kierowcy. Pasażerowie na tylnych siedzeniach mają
do dyspozycji bardzo dużo miejsca i regulowane oparcie kanapy, które
jest idealnym rozwiązaniem podczas długiej jazdy. Przestronne wnętrze
zaprasza do komfortowej podróży.

1. system wspomagania zjazdu ze wzniesienia
– Hill Descent Control
2. napęd All Mode 4×4-i
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kontroluj sytuację
w każdym terenie

Wyrazista stylistyka Koleosa skrywa silną osobowość prawdziwego SUV-a.
Przeżywaj każdy dzień jak nową przygodę i zjedź z utartych szlaków dzięki
technologii All Mode 4×4-i. W mgnieniu oka zmień napęd 4×2 na 4×4 i poznaj
prawdziwe możliwości samochodu w pokonywaniu wertepów. Odpowiedni
rozkład momentu obrotowego na przednie i tylne koła zapewnia idealną
przyczepność w każdej sytuacji. Koleos pozwoli przekraczać kolejne
granice zarówno podczas jazdy w mieście, jak i po bezdrożach!
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korzystaj
z wysokich osiągów

Renault Koleos jest wyposażony w nową generację silników Blue dCi i TCe
– o większej mocy, z najnowszymi technologiami oczyszczania spalin.
Do codziennych przejazdów, na wypady w plener czy do wyruszania
w bardziej wymagające trasy masz do wyboru oszczędny i uniwersalny
silnik TCe 160 EDC, który wyróżnia się dużą elastycznością i ekonomiczną
pracą, lub silnik Blue dCi 185 X-Tronic połączony z napędem All Mode 4×4-i,
zapewniający doskonałe osiągi i najwyższą przyjemność prowadzenia.
To idealny towarzysz na długich trasach i podczas terenowych eskapad.
Niezależnie od tego, który silnik wybierzesz, masz gwarancję przyjemności
z jazdy.

1. duża przestrzeń ładunkowa po złożeniu
tylnej kanapy
2. możliwość złożenia tylko jednego siedzenia
tylnego
3. łatwe składanie tylnej kanapy
4. bezdotykowo otwierana elektryczna klapa
bagażnika
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sztuka
ułatwiania życia
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Koleos ułatwia Ci codzienne życie. Masz obie ręce zajęte? To nie problem
– możesz otworzyć klapę bagażnika jednym ruchem stopy pod tylnym
zderzakiem. Dzięki systemowi Easy Break tylne siedzenia składają się
w mgnieniu oka, pojedynczo lub wszystkie razem, w zależności od Twoich
potrzeb, tworząc idealnie płaską podłogę. System Easy Park Assist
odpowiada za wykonywanie manewrów parkowania. Przekaż mu kontrolę
nad kierownicą, a on bezbłędnie zaparkuje za Ciebie. To kwintesencja
nowoczesności, która będzie Ci towarzyszyć i ułatwiać codzienne życie.

1. funkcja replikacji ekranu smartfona
na ekranie dotykowym poprzez Apple
CarPlay™ lub Android Auto™
2. indukcyjna ładowarka do smartfona
3. interfejs systemu R-Link 2 z ekranem
dotykowym 8,7”

1

zaawansowane
technologie

2

3

Zaawansowane inteligentne technologie pokładowe upraszczają
prowadzenie i dbają o Twoje bezpieczeństwo. Dzięki systemowi R-Link 2
z funkcją replikacji smartfona możesz połączyć swój telefon z ekranem
multimedialnym 8,7” i cieszyć się kompatybilnymi aplikacjami. Renault
Koleos został wyposażony w wiele systemów wspomagania prowadzenia,
w tym aktywny regulator prędkości, który pozwala utrzymywać bezpieczną
odległość od samochodu jadącego z przodu w tym samym kierunku.
System kontroli martwego pola ze świetlnymi kontrolkami w lusterkach
bocznych ostrzega o obecności pojazdów w martwym polu. Koleos ma Ci
upraszczać życie, dlatego systemy wspomagania prowadzenia są bardzo
proste w obsłudze. Podróżowanie staje się prawdziwą przyjemnością
i gwarancją spokoju ducha.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc.
Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

aktywny regulator prędkości

aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)

Ten system pozwala na utrzymywanie bezpiecznego dystansu od pojazdu poprzedzającego. Gdy
odległość się zmniejsza, aktywuje hamulce, a w momencie zniknięcia przeszkody przyspiesza
automatycznie do zadanej przez kierowcę prędkości.

Ten system wykrywa przeszkody przed pojazdem, a w przypadku braku reakcji ze strony kierowcy
włącza hamulce, aby zmniejszyć skutki kolizji bądź jej uniknąć. Dodatkowo system został
rozszerzony o wykrywanie pieszych, aby zwiększyć bezpieczeństwo jazdy w mieście.

system kontroli martwego pola (BSW)

system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków
drogowych (OSP/TSR)

System ten ostrzeże Cię o obiekcie w martwym polu, zapalając diodę umieszczoną w bocznych
lusterkach wstecznych. Pozwoli Ci to uniknąć niebezpiecznych sytuacji, np. podczas zmiany pasa
ruchu.

Bądź na bieżąco informowany o ograniczeniach prędkości – kamera wielofunkcyjna przetworzy
informacje sczytane ze znaków i pokaże je bezpośrednio na ekranie zegarów.

7 systemów wspomagających
prowadzenie

Renault Koleos jest wyposażony w siedem
innowacyjnych systemów wspomagania. Wypróbowane
i godne zaufania sprawią, że jazda samochodem będzie
komfortowa i bezpieczna.

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)

system Easy Park Assist

Ten system działa na bazie kamery umiejscowionej przy lusterku wstecznym, która wykrywa
źródła światła przed samochodem i automatycznie zmienia światła mijania na drogowe.

Ten system sprawia, że parkowanie jest dużo łatwiejsze. Pojazd sam wykryje miejsce parkingowe,
a następnie przejmie sterowanie kierownicą. Wszystko, co musisz zrobić, to regulować prędkość
poruszania się auta.

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
Ten system działa na bazie umiejscowionej przy lusterku wstecznym kamery, która wykrywa
źródła światła przed samochodem i automatycznie zmienia światła mijania na drogowe.

wyposażenie

equilibre

initiale paris

techno

equilibre
bezpieczeństwo czynne i bierne
• ABS z układem wspomagania nagłego
hamowania (AFU)
• system dynamicznej kontroli toru jazdy ESC
• system wspomagania ruszania pod górę
(HSA)
• czołowe poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera (możliwość dezaktywacji
poduszki powietrznej pasażera)
• boczne poduszki powietrzne z przodu
chroniące klatkę piersiową
• poduszki kurtynowe
• automatyczny hamulec postojowy,
elektromechaniczny
• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich i tylnych miejscach
• sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
• system mocowania fotelika dla dziecka
Isofix na tylnych bocznych miejscach
• system kontroli pasa ruchu (LDW)
• aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych
(AEBS)
• system wykrywania zmęczenia kierowcy
(UTA)

prowadzenie pojazdu
• układ kierowniczy ze wspomaganiem
elektrycznym
• regulator - ogranicznik prędkości
• komputer pokładowy
• zespół zegarów i wskaźników z 7” ekranem
TFT
• system ostrzegania o nadmiernej
prędkości z funkcją rozpoznawania znaków
drogowych (OSP/TSR)
• system wspomagania parkowania tyłem
• zestaw do naprawy uszkodzenia opony
widoczność i oświetlenie
• światła do jazdy dziennej led
• światła led Pure Vision
• światła tylne led
• czujnik światła i deszczu
• lusterka w osłonach przeciwsłonecznych /
z podświetleniem
komfort
• karta Renault Hands Free
• automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
z nawiewami dla pasażerów z tyłu
• szyby przednie i tylne regulowane
elektrycznie (szyba kierowcy z włącznikiem
impulsowym)
• elektrycznie regulowane, ręcznie składane,
podgrzewane lusterka boczne
• elektrycznie regulowane i składane
podgrzewane lusterka boczne

komfort
• skórzana kierownica z regulacją wysokości
i głębokości
• konsola centralna z podłokietnikiem ze
schowkiem i z miejscami na kubki
• podłokietnik centralny z tyłu (składany,
z miejscami na kubki)
fotele i schowki
• fotel kierowcy i pasażera z manualną
regulacją wysokości
• tylna kanapa z oparciem dzielonym
w układzie 1/3 - 2/3

multimedia
• funkcja kompatybilności smartfona z Apple
Carplay™ i Android Auto™
• system multimedialny r-link 2 7”
z radioodtwarzaczem cyfrowym (DAB)
i nawigacją
• nagłośnienie Arkamys
• nagłośnienie Bose® Surround Sound System
z 12 głośnikami
• dostęp do usług online
• mapa Europy

wygląd zewnętrzny
• relingi dachowe
• chromowane obramowania szyb bocznych
• chromowane zewnętrzne klamki drzwi
• przednia osłona podwozia
• osłony nadkoli w kolorze czarnym
• boczne listwy ochronne drzwi kolorze
czarnym
• aluminiowe obręcze kół 18’’ hangai
• obudowa lusterek bocznych w kolorze
nadwozia
• antena w kształcie płetwy rekina
wygląd wnętrza
• tonacja wnętrza w kolorze czarnym
• tapicerka materiałowa łączona ze skórą
ekologiczną w kolorze czarnym

techno (equilibre +)
bezpieczeństwo czynne i bierne
• system kontroli martwego pola (BSW)
prowadzenie pojazdu
• aktywny regulator prędkości (ACC)
• funkcja automatycznej zmiany świateł
drogowych na (AHL)

• system wspomagania parkowania przodem
i tyłem
• system wspomagania parkowania easy
park assist
• kamera cofania

widoczność i oświetlenie
• lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
z podświetleniem
• nakładki na progi drzwi z napisem koleos

multimedia
• system multimedialny r-link 2 8,7”
z radioodtwarzaczem cyfrowym (DAB)
i nawigacją

fotele i schowki
• podgrzewane fotele przednie
• przednie fotele z funkcją wentylacji
• fotele przednie z regulacją elektryczną
(wzdłużną, kąta nachylenia, wysokości),
fotel kierowcy z pamięcią ustawienia
i regulacją elektryczną podparcia
lędźwiowego

• manualna regulacja długości siedziska
foteli przednich
• fotel kierowcy z masażem lędźwiowym

wygląd wnętrza
• tapicerka skórzana nappa w kolorze
czarnym

initiale paris (techno +)
widoczność i oświetlenie
• kierunkowskazy sekwencyjne z tyłu
komfort
• zagłówki przednie typu relax

Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc.
Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

wygląd zewnętrzny
• szyby boczne klejone
• aluminiowe obręcze kół 19” Initiale Paris

tapicerki

* Tapicerki składają się częściowo ze skóry naturalnej i częściowo ze
skóry ekologicznej TEP.

tapicerka materiałowa
łączona ze skórą
ekologiczną TEP
w kolorze czarnym

tapicerka skórzana*
Riviera w kolorze
czarnym

tapicerka skórzana*
Nappa w kolorze
czarnym

obręcze kół ze stopu
metali lekkich 19”
kaeva

obręcze kół ze stopu
metali lekkich 19”
Initiale Paris

obręcze kół

obręcze kół ze stopu
metali lekkich 18”
hangai

strefa kolorów

biały universe (TE)

czerń nocy (TE)

szary metalic (TE)

czerwony millesime (TE)

TE: lakier metalizowany.
Zdjęcia niewiążące.

akcesoria

1. Chowany automatyczny hak
holowniczy. Zabierz rowery górskie
na weekend lub holuj przyczepę
za pomocą automatycznego haka
holowniczego. Wciskając przycisk
w bagażniku, możesz sprawić,
że będzie niewidoczny, kiedy nie
będzie potrzebny, co pozwoli
zachować atrakcyjny wygląd
Koleosa.

1

2. Zestaw Sport (tył nadwozia).
Przedni i tylny zestaw Sport zmienia
kształt zderzaków Koleosa, nadając
im bardziej agresywny wygląd.

3. Dodatkowe progi boczne. Porzuć
utarte szlaki i nadaj swojemu
Koleosowi styl eleganckiego
samochodu terenowego.
Praktyczne i idealnie dopasowane
do nadwozia progi ułatwią
wsiadanie i równocześnie ochronią
karoserię przed codziennymi
drobnymi uderzeniami.

4. Folia ochronna. Za pomocą
pakietu folii ochronnych nadwozia
zabezpiecz samochód przed
przykrymi niespodziankami dnia
codziennego. Drobne uderzenia,
zadrapania i zatarcia przestaną być
Twoim zmartwieniem.
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3

4
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5. Wykładzina EasyFlex. Aby chronić
bagażnik podczas przewożenia
brudzących przedmiotów, pomyśl
o wkładce ochronnej EasyFlex.
Modułowa antypoślizgowa
i nieprzemakalna wykładzina
pozwala pokryć całą powierzchnię
przestrzeni bagażowej.

wymiary

958

911

2109
1667

289

930

1038

2705
4673

1483

1591
1843

1456

1889,3

1586
2063

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)
Pojemność całkowita (z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)
Maksymalna objętość przestrzeni bagażowej (tylna kanapa złożona)
Przestrzeń pod podłogą bagażnika

wymiary (w mm)

493
1707
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Renault – Twój anioł stróż
Jesteśmy zawsze przy Tobie, by ułatwiać Ci
życie i skrócić czas poświęcony na obsługę
Twojego Renault – uzyskanie kosztorysu naprawy
i umówienie wizyty w serwisie online, przejrzyste
ceny usług skalkulowane indywidualnie dla Twojego
samochodu, umowy serwisowe, ubezpieczenia,
assistance i wiele więcej. Skorzystaj z naszych
prostych i szybkich rozwiązań dopasowanych do
Twoich potrzeb.
pierwsze kroki
Wszystkie potrzebne informacje możesz znaleźć:
– na naszych stronach internetowych – oferty
produktów/usług/finansowania, umawianie wizyt,
jazdy próbne;
– w naszej sieci – zapytaj sprzedawców
i pracowników serwisu o szczegóły oferty.
serwis Renault – 100% ochrony
Możesz przewidzieć rzeczy nieprzewidziane
dzięki przedłużonej gwarancji, ubezpieczeniom
i assistance Renault, które zapewni Ci stałą ochronę.
MY RENAULT – partner w codziennym użytkowaniu
samochodu
Twoje osobiste konto online, na którym znajdziesz
porady, zapoznasz się z ofertą, wyłącznymi
korzyściami, planem przeglądów i terminami
najbliższych wizyt w serwisie.
serwis Renault – spokój ducha
Nasze umowy serwisowe oraz przejrzyste ceny usług
kalkulowane indywidualnie dla Twojego samochodu
zapewnią Ci spokój ducha.
akcesoria – Twoje Renault szyte na miarę
Oferujemy szeroką gamę akcesoriów, a wśród nich
takie, które sprawią, że Twój samochód będzie
bardziej atrakcyjny, praktyczny, komfortowy
i dopasowany do Twoich potrzeb.

legendarny
Scenic RX4

rodzinny podróżnik
Prekursor znakomitego Renault Koleos, Renault Scenic RX4, pojawił się
we wczesnych latach 2000. Pierwszy kompaktowy MPV z napędem 4×4
wyróżniał się bardziej agresywnym nadwoziem od bazowej rodzinnej wersji
Renault Scenic. Kiedy wszedł na rynek w 2001 r., robił wrażenie swoim
muskularnym przodem, poszerzonymi nadkolami, osłonami chroniącymi przed
uszkodzeniami lakieru oraz kołem zapasowym umieszczonym na tylnej klapie.
Wszystkie te elementy nadawały mu wygląd prawdziwej terenówki.
Oprócz interesującego wyczynowego wyglądu RX4 oferował również świetne
właściwości jezdne pomimo zwiększonej wagi. Zwiększony do 21 cm prześwit
oraz system napędu na wszystkie koła pozwalały na wiele nawet w cięższym
terenie. Dziury, koleiny, wyboje, piach, błoto, żwir – Renault Scenic RX4 był
w swoim żywiole.

Dzięki przeniesieniu napędu na obie osie kierowca nie musiał się martwić o nic,
wszelkie uślizgi kół były natychmiast kontrolowane, a system pozwalał na
wjechanie w trudny teren z pewnością, że powrót będzie tak samo prosty. Przez
lata RX4 znalazł wiernych fanów, od ludzi pracujących w trudniejszym terenie
po rodziny, które kochały weekendy na świeżym powietrzu. Zachęcał dużymi
możliwościami bez konieczności rezygnacji z komfortowego wnętrza.
Sprzedany w nieco ponad 40 000 egzemplarzy RX4 zakończył swoją karierę
w 2003 r., kiedy na rynek weszła nowa generacja Renault Scenic. Dziś to Koleos
jest jego spadkobiercą, także łącząc elegancję, komfort i duże możliwości
terenowe, ewoluując do tego w pełnoprawnego rodzinnego SUV-a.

→ pierwszy MPV z napędem 4×4
→ produkcja:
ponad 40 000 szt.

odkryj Renault Koleos na www.renault.pl
Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach
polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych
Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy
wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia
należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na
ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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