Renault KOLEOS

Design atletic,
caracter puternic
Renault KOLEOS este combinația perfectă între putere și
rafinament. Cu un design distinctiv care reafirmă identitatea
Renault, acum definită de robustețe, KOLEOS este un SUV cu
o structură amplă și o siluetă impunătoare. Grila față și lățimea
roților îi dau alura unei mașini gata să facă față provocărilor
tale. Renault KOLEOS te conduce spre aventură, indiferent
de drumul pe care îl vei alege.

Arta de a capta
atenția
Renault KOLEOS întruchipează noi aspirații. Carismatic,
reușește să combine detalii lipsite de compromis și
estetica puternică a unui SUV contemporan. Inserțiile
cromate pornesc de la nivelul farurilor și subliniază
într-un mod elegant dinamismul și caracterul său.
Linia bine definită a detaliilor luminoase, împreună cu
proiectoarele LED Pure Vision, asigură o semnătură
luminoasă ce va capta atenția cu fiecare mișcare, pe
fiecare drum. Jantele de 19” nu fac altceva decât să
întregească aspectul extraordinar, alimentându-ți
dorința de a fi înaintea tuturor.

Între stil robust,
eleganţă și confort
rafinat
Intră într-un univers marcat de tehnologie și rafinament și
pregătește-te să evadezi, cu fiecare kilometru parcurs, către o
experiență completă a condusului alături de Renault KOLEOS.
La volanul acestuia, totul este conceput pentru a intensifica
plăcerea șofatului. Datorită ergonomiei consolei centrale, ai
acces cu ușurință la comenzile principale. Noile tehnologii
încorporate în sistemul multimedia R-LINK2 cu ecran touch
de 8,7”, tabloul de bord TFT și asistența la condus inovativă
îți vor crea o experiență nemaiîntâlnită ce combină confortul
cu plăcerea de a te afla la volan.

Exclusivismul.
O senzație unică.
Rafinamentul ține de detalii. Designul interior al lui
KOLEOS și materialele utilizate sunt declarații de stil
menite să se ridice la nivelul așteptărilor. Aspectul pielii
perforate, strălucirea satinată a inserțiilor cromate și
ținuta impecabilă de pe interiorul portierelor asigură
un confort de clasă superioară. Mânerele de susținere
de o parte și de cealaltă a consolei centrale și poziția
înaltă de condus le reamintesc pasagerilor săi că se află
la bordul unui SUV autentic.

Tehnologie intuitivă.
Conectivitate.
Tehnologia creează noi experiențe. Un univers intuitiv te așteaptă
la volanul autoturismului tău. Grație sistemului audio BOSE®,
ai o experiență acustică puternică și vibrantă, asemenea unui
concert live. Configurează afișajul ecranului TFT 7” al tabloului
de bord, alege o temă și toată ambianța luminoasă a habitaclului
se va armoniza. Explorează universul tabletei intuitive cu acces
la internet, R-LINK2, și controlează integral funcțiile vehiculului,
setările multimedia, sistemul de navigație, telefonia și funcțiile
de asistență la condus. Renault KOLEOS reușește să facă față
provocării de a-ți oferi cea mai bună tehnologie, simplificând-o.

Confort în orice
situație
Cu Renault KOLEOS, îndrăznești mai mult. Spațiul generos
este dedicat confortului tău și al pasagerilor tăi. Scaunul se
mulează pe poziția corpului, în timp ce plafonul panoramic
îți oferă o perspectivă unică. Spiritul de aventură la volanul
unui SUV se trăiește într-un habitaclu pe deplin confortabil,
atât în față, cât și în spate.

Pregătit să-ți asigure o
călătorie plăcută
Prioritate pentru confort. Renault KOLEOS este dotat cu
scaune cu încălzire și ventilație, iar pasagerii din spate
sunt și ei răsfățați pe măsură ce descoperă fiecare
amănunt. Inginerii și designerii Renault s-au gândit până
în cel mai mic detaliu. De exemplu, suporturile mari de
pahare și posibilitățile de utilizare ale acestora. Apoi,
poți conecta dispozitivele personale prin intermediul
numeroaselor variante de sincronizare existente.
Confortul înseamnă libertate, iar KOLEOS ţi le oferă
din plin.

Renault KOLEOS
Explorează performanța cu
fiecare kilometru
Să conduci Renault KOLEOS înseamnă să experimentezi tehnologia pentru orice tip de teren:
All Mode 4x4-i, motorizarea puternică cuplată la noua cutie X-Tronic, multiplele echipamente
de asistență la condus și calitatea unică a sistemului său audio BOSE®. Performanța te
însoțește tot mai departe în aventura ta urbană sau pe orice alt drum ai alege.

Depășește orice
provocare
În spatele stilului urban chic, Renault KOLEOS își afirmă
adevăratul caracter SUV. Trăiește fiecare zi ca pe o nouă
aventură și stabilește-ți propriile frontiere, grație tehnologiei
All Mode 4x4-i. Treci de la modul 4x2 la modul Auto sau la
modul Lock. Repartizarea ideală a cuplului dintre roțile față și
spate asigură o aderență perfectă indiferent de suprafața de
rulare. Cu Renault KOLEOS ești întodeauna pregătit pentru
orice provocare.

Tehnologie 4x4. Control deplin indiferent de teren.
Îndeplinește-ți toate dorințele și evadează la volanul Renault KOLEOS cu tehnologia All Mode 4x4-i. Alege modul de transmisie cu care vehiculul va
putea înfrunta cu ușurință toate tipurile de drumuri: atât pe teren accidentat, pe zăpadă și nisip, cât și pe asfalt. Pentru plăcerea și siguranța ta, există
3 moduri care se adaptează fiecărei situații.

4x2

În modul 4x2, numai roțile din față sunt motrice.

4x4 Lock

Selecteză modul Auto pentru a trece automat la modul 4x4 în funcție de situație și vei
beneficia de o repartizare automată a cuplului între roțile din față și din spate. Alege modul
Lock pentru o transmisie permanentă a celor patru roți și o repartizare fixă a cuplului între
puntea față și puntea spate, în vederea maximizării capacității de abordare și stabilizare
pe orice tip de drum. Treci la acțiune cu sistemul All Mode 4x4-i al lui KOLEOS!

Performanță și emoție
În centrul experienței de condus propuse de Renault KOLEOS, inginerii noștri au îmbunătățit dinamismul fiabil al motorizării din gamă, cu confortul noii
cutii de viteze automate X-Tronic cu variație continuă. O asociere unică care asigură o adevărată plăcere de a conduce.

dCi 175 X-Tronic
Dinamica plăcerii
Motorul Diesel dCi 175 cu un cuplu generos de 380 Nm
de la 2.000 tr/min oferă momente mai dinamice pentru o
performanță și o plăcere de condus unică.

All Mode 4x4-i
Versiunile cu patru roți motrice ale Renault KOLEOS
beneficiază de noua tehnologie All Mode 4x4-i. Selectează
modul de condus: Auto, Lock sau 4x2 și stăpânește complet
toate tipurile de teren.

X-Tronic
Noua cutie de viteze automate X-Tronic cu variație continuă
oferă un condus fluid și reactiv, fără nicio întrerupere a
transmisiei cuplului. Evoluând în permanență până la regimul
de turație optim, X-Tronic știe să simuleze trecerile la un
raport cu reprize și mai dinamice.

Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de
vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului WLTP).
Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului
auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Mișcă-te
liber
Te apropii și reacționează pe loc. Aprinderea luminilor
de zi, deblocarea ușilor, rabatarea oglinzilor retrovizoare.
Ai nevoie să încarci bagajele? Utilizează cardul la
distanță sau poți deschide automat haionul activând,
printr-o mișcare a piciorului, senzorul aflat sub bara de
protecție din spate. Ai acces astfel, în numai 5 secunde,
la un portbagaj de 538 de litri. Cu un singur gest, poți
adapta spațiul în funcție de propria dorință, cu sistemul
Easy Break. Scaunele din spate se pliază, iar rezultatul
este un planșeu plat spațios. Pragul jos de încărcare
facilitează depozitarea obiectelor voluminoase în cel
mai simplu mod cu putință. Renault KOLEOS a fost
conceput pentru dinamismul vieții moderne.

BOSE® Surround,
emoția în stare pură
Sistemul exclusiv audio BOSE® al lui KOLEOS te
captivează de la primul acord. Cele 13 difuzoare de înaltă
performanță îți dau senzația unei călătorii în mijlocul
unei săli de concert. Sistemul de sunet surround al
acestui sistem învăluie pasagerii și reproduce claritatea
sunetului la nivelul unei prestații live. Alege coloana
sonoră potrivită pentru o nouă aventură și bucură-te
de compania sunetului amplu, clar și echilibrat.

Inovația.
Îți stimulează reflexele.
O nouă eră a modernității, a confortului și a siguranței se deschide. Renault a echipat SUV-ul său cu o gamă largă de facilități și tehnologii de ultimă generație. Câștigă timp și siguranță
datorită frânării active de urgență, a senzorului de unghi mort și profită de ajutorul asistenței pentru pornirea în rampă. Iar odată ce ai ajuns la destinație, parchezi simplu cu Easy
Park Assist.

Easy Park Assist. Sistemul măsoară locul și definește traiectoria. Lasă-l să preia controlul
volanului și parcarea nu va mai fi vreodată o problemă.

Frânarea activă de urgență. În cazul frânării de urgență, sistemul acționează în completarea
ABS/ ESC pentru a reduce distanțele de oprire.

Comutarea automată a luminilor de drum și a luminilor de
întâlnire. Poți trece automat de la luminile de drum la cele de
întâlnire atunci când intri într-o aglomerație sau atunci când
întâlnești sau ești în spatele altui vehicul.

Sistemul de detectare a unghiului mort. KOLEOS detectează
vehiculele care intră în unghiul tău mort. Un indicator luminos
situat pe fiecare dintre oglinzile sale retrovizoare te avertizează.

Gamă de culori Culorile Renault KOLEOS
Atelier de creație Design interior și decoruri
Accesorii Echipamentele care îți definesc stilul
Drum bun Motorizări
Echipamente & opțiuni Lista completă
Dimensiuni Volum și planuri dimensionate

Gamă de culori

White Universe

Silver Ultra

Beige Minéral

Solid White

Blue Meissen

Grey Metallic

Black Metallic

Red Marron

Atelier de creație
LIFE

19” PROTEUS

Siguranță și sisteme de asistenţă la condus
• ABS cu sistem de asistență la frânarea de urgență
• ESP (sistem de stabilitate electronică a
autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă
• Frânare activă de urgență cu sistem de avertizare
la coliziunea frontală și protecție pietoni
• Alertă la depășirea benzii de rulare
• Tempomat - limitator de viteză (Cruise Control)
• Airbaguri frontale șofer și pasager + Airbaguri
laterale față și spate pentru torace + Airbaguri
laterale pentru cap, de tip cortină, pentru locurile
din față/spate
• Airbag pasager deconectabil
• Centuri de siguranță pentru locurile din față
reglabile pe înălțime
• Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor
de siguranță față/spate
• Puncte de fixare isofix și I-SIZE pentru cele două
locuri laterale spate

• Frână de parcare asistată
• Senzor de ploaie și lumină
• Proiectoare de ceață
• Roată de rezervă pentru uz temporar*
• Senzor de presiune pneuri
Post de conducere
• Tablou de bord digital tip TFT 7”
• Indicator de schimbare a treptei de viteză (numai
pentru cutia de viteze manuală)
• Funcție ECO MODE
• Funcție Stop & Start
Confort
• Climatizare automata bi-zonă
• Aeratoare pentru locurile din spate
• Senzori de parcare spate*
• Închidere centralizată cu telecomandă și cheie
retractabilă

* criteriu obligatoriu - se adaugă manual în momentul lansării pentru versiunea LIFE

• Banchetă spate rabatabilă 60/40
• Oglinzi retrovizoare electrice și degivrante,
rabatabile manual
• Faruri tip halogen
• Funcțtie „follow-me home”
• Geamuri electrice față și spate cu impuls pentru
șofer
• Scaun șofer cu reglaj manual
• Volan reglabil în înălțime și adâncime
• Cotieră centrală culisantă
• Priză de 12V în portbagaj
• Tetiere față ajustabile pe înălțime
Multimedia
• Sistem audio cu afișaj de 4.2”, 1 priză USB (incl.
Ipod) & Jack, Handsfree, audio streaming și
transfer de date via Bluetooth

Design
• Tapițerie textilă de culoare neagră
• Ambianță interioară închisă
• Volan îmbrăcat în piele
• Faruri de zi cu tehnologie LED
• Lumini de semnalizare LED în oglinzile laterale
• Lumini spate LED
• Jante de aliaj de 19” design „PROTEUS”
• Pneuri de vară

Atelier de creație
ZEN (LIFE +)

19” PROTEUS

Siguranță și sisteme de asistenţă la condus
• Senzori de parcare față/spate și cameră video
pentru marșarier*
• Kit reparație anvelope
Confort
• Sistem de închidere și demaraj tip „mâini libere”
• Oglindă retrovizoare electrocrom
Multimedia
• Renault R-LINK2, sistem multimedia conectat cu
ecran tactil de 7”, harta României
Design
• Bare longitudinale din aluminiu
• Protecții inferioare față/spate

* criteriu obligatoriu - se adaugă manual în momentul lansării pentru versiunea ZEN

INTENS (ZEN +)

19” PROTEUS

Siguranță și sisteme de asistenţă la condus
• Faruri full LED PURE VISION
• Comutare automată între luminile de drum și
întâlnire
• Senzor de avertizare pentru unghiul mort
• „Easy park assist” - sistem de asistență la parcare de
tip „mâini libere”*
• Tablou de bord digital tip TFT, cu lumină ambientală

Multimedia
• Renault R-LINK2, sistem multimedia conectat cu
ecran tactil de 8,7”, harta Europei
Design
• Geamuri spate și lunetă cu tentă închisă

Confort
• Tapițerie de piele de culoare neagră
• Scaune față cu încălzire
• Scaune față, reglabile electric,
cu funcție de încălzire
• Banchetă spate rabatabilă „one touch easy
folding”
• Deschidere automată a hayonului, cu senzor*
• Oglinzi retrovizoare electrice și degivrante,
rabatabile electric

* echipament inclus în pachetul „City” - PKLUEX, criteriu obligatoriu - se adaugă manual în momentul lansării pentru versiunea INTENS.

Echipamente și opțiuni
LIFE

ZEN

INTENS

Roată de rezervă pentru uz temporar

S
(se adaugă obligatoriu la lansare)

-

-

Senzori de parcare spate

S
(se adaugă obligatoriu la lansare)

-

-

Senzori de parcare față/spate și cameră video pentru marșarier

-

S
(se adaugă obligatoriu la lansare)

S

Pachet „City” (conține „Easy park assist” - sistem de asistență la parcare de tip „mâini libere” și deschidere automată
a hayonului)
*Disponibil standard pe versiunea INTENS

-

-

S
(se adaugă obligatoriu la lansare)

Pachet „Iarnă Zen” (conține parbriz încălzit, scaune față cu încălzire, spălător faruri și volan încălzit)

-

l

-

Tapițerie de piele de culoare Gri Platinium (CUIR02) / Maro (CUIR03)

-

-

l

Pachet „Iarnă Intens„ (conține parbriz încălzit, scaune laterale spate cu încălzire, spălător faruri și volan încălzit)

-

-

l

Sistem audio BOSE

-

-

l

Vopsea opacă „SOLID WHITE”

S

S

S

Vopsea metalizată „BLACK METALLIC”

l

l

l

Vopsea metalizată „BEIGE MINERAL”

l

l

l

Vopsea metalizată „GREY METALLIC”

l

l

l

Vopsea metalizată „SILVER ULTRA”

l

l

l

Vopsea metalizată „RED MARRON”

l

l

l

Vopsea metalizată „WHITE UNIVERSE”

l

l

l

Vopsea metalizată „BLUE MEISSEN”

l

l

l

®

S - Standard, l - Opțiune, - Indisponibil

Accesorii
Stil

1.

2.
1. Trepte laterale. Explorează aventura cu eleganță. Perfect integrate,
practice, treptele facilitează accesul la vehicul și la plafon. Ele protejează,
de asemenea, caroseria de micile impacturi zilnice.
2. Jantă din aliaj Jaipur 19” negru închis diamantat. Afirmă-ți
personalitatea cu această gamă de jante exclusive Renault. Pentru
un aspect modern și siguranță fără compromisuri.
3. Carcasă card „mâini libere” Renault. Oferă un aspect unic cardului
„mâini libere” și bucură-te de experiența KOLEOS până la capăt!
Disponibilă în mai multe culori, cu mai multe finisaje.
4. Carcasele oglinzilor retrovizoare cromate. Adăuga un plus de stil și
de personalitate vehiculului tău și conturează caracterul prin finisajul
crom al oglinzii.

3.

4.

Accesorii
Viața la bordul mașinii

1.

2.
1. Protecţie pentru portbagaj EasyFlex. Antiderapantă și
impermeabilă, aceasta este perfect adaptată formei portbagajului;
Multiplele sale poziții asigură o protecție maximă, adaptându-se
modularității scaunelor.
2. Set de difuzoare Focal Music Premium. Înaltă fidelitate inclusă
pentru o mai mare finețe și claritate.
3. Umeraș de haine pentru tetieră. Detașabil, acesta va deveni
aliatul tău zilnic.
4. Suport pentru tabletă. Practic pentru pasagerii din spate care
vor viziona confortabil filmele alese.
5. Suport smartphone magnetic pe aerator.

3.

4.

5.

Accesorii
Pasiuni

2.

1.

3.

1. Atelaj RDSO.
2. Bare de pavilion din aluminiu QuickFix pe bare longitudinale și suport de schiuri.
Foarte ușor de utilizat și foarte rapid de fixat sau de montat grație sistemului de fixare
inovator QuickFix, pentru a transporta în deplină siguranță toate tipurile de schiuri sau de
echipamente de surfing pe plafonul KOLEOS.
3. Pragul portbagajului din inox. Pentru a îmbrăca și a proteja zona de încărcare.

4.

5.

Drum bun!
dCi 175 4X2
MOTOR
Carburant
Normă de poluare
Cod motor
Tip motor
Cilindree (cm3)
Număr de cilindri
Număr total de supape
Putere max (Kw)
Cuplu max (Nm)
Putere maximă, regim (tr/min)
Cuplu max, regim (tr/min)
Tip injecție
Supra alimentare
Stop & start / Energy Smart Management
Distribuție
CUTIE DE VITEZE
Tip cutie de viteze
Număr de rapoarte (față)
SCx (m²)
Vmax
CONSUM ȘI EMISII NEDC BT (MIN/MAX)*
Protocol de omologare
CO2 Ciclu Mixt g/km (min/max)*
Ciclu urban l/100km (min/max)*
Ciclu extra-urban l/100 km (min/max)*
Ciclu mixt l/100km (min/max)*
DIRECȚIE
Diametru de bracaj între ziduri (m)
Diametru de bracaj între trotuare (m)
JANTE ȘI PNEURI DE REFERINȚĂ
Jante de aluminiu 19” PROTEUS / Pneuri 225/55R19 99V
Roată de rezervă uz temporar: jantă oțel 17×4T- 30 / Pneuri T155/90 D17 101M
FRÂNARE
Față: discuri ventilate (DV) - Diametru (mm)/grosime (mm)
Spate: discuri pline (DP) - Diametru (mm)/grosime (mm)
MASE (KG)*
Masă proprie rulantă (fără opțiuni) (M.V.O.D.M.)
Masă totală maximă autorizată (M.M.A.C.)
Masă totală rulantă autorizată (M.T.R.)
Sarcină utilă cu șofer (SU)
Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare (în limita M.T.R.)
Masă maximă remorcabilă fără frânare

dCi 175 4X4

Motorină
Motorină
Euro6
Euro6
M9R 2WD
M9R 4WD
Injecție turbo în rampă comună cu geometrie variabilă 4 cilindri
1.995
1.995
4
4
16
16
130 kW
130 kW
380 Nm
380 Nm
3.750 tr/min
3.750 tr/min
2.000 tr/min
2.000 tr/min
injecție directă
injecție directă
Turbo
Turbo
da/da
da/da
Lanț
Lanț
Automată
7
Min 0,875 / Max 0,88
205 km/h

Automată
7
Min 0,868 / Max 0,876
204 km/h

WLTP

WLTP

NA/163
NA/6,8
NA/5,8
NA/6,2

NA/168
NA/7
NA/6
NA/6,4

12,1
11,4

12,1
11,4

Ø320 x 28
Ø292 x 16
1.698
2.221
3.871
523
1.650
750

1.769
2.262
3.912
493
1.650
750

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice
(omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de
deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Dimensiuni

Volumul portbagajului (cu roată de rezervă pentru uz temporar)
Volumul total al portbagajului VDA – dm3
Cote (mm)
A
Lungime totală
B
Ampatament
C
Consolă față
D
Consolă spate
E
Ecartament față, jante 17”
F
Ecartament spate, jante 17”
G/G1 Lățime totală / lățime totală cu / fără oglinzi
H
Înălțimea fără încărcătură

538

4.673
2.705
930
1.038
1.591
1.586
1.843/2.063/1.864
1.678

Cote (mm)
H1
Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură)
J
Înălțime prag portbagaj fără încărcătură
K
Garda la sol fără încărcătură
L
Raza la genunchi pentru pasagerii spate
M
Lățime la nivelul coatelor pentru pasagerii față
M1 Lățime la nivelul coatelor pentru pasagerii spate
N
Lățime la nivelul umerilor pentru pasagerii față
N1
Lățime la nivelul umerilor pentru pasagerii spate
P
Înălțime sub pavilion față, scaune în poziție mediană
Q
Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană

2.118
770
210
289
1.483
1.456
1.449
1.419
953/891*
911/903*

Cote (mm)
Y
Lățimea acces superioară/maximă portbagaj
Y1
Lățime acces inferior portbagaj
Y2
Lățime interioară între pasajele roților
Z1
Lungime maxima de încărcare cu bancheta rabatată
Z2
Lungime de încărcare în spatele banchetei
Z3
Înălțime sub planșeul portbagajului
* Pentru plafon panoramic

902/1.091,7*
1.034,8
1.066,6
1889,3
973,6
365,5

Serviciile Renault. Stai fără griji.
Contracte de întreținere
oferite de Renault
Descrierea serviciului:
• Prestații de întreținere vehicul oferite într-o gamă
simplă (2 oferte în standard: Easy și Full); cu opțiune
pentru pneuri/înlocuire sezonieră; Contractul Full
include servicii adiționale: Extensie de Garanție, ITP,
înlocuiri elemente supuse uzurii.
• Parametrabil până la 60 luni sau 200.000 km, în funcție
de nevoia clientului.
• Disponibil la momentul livrării vehiculului.
Totul în deplină siguranță, prin:
- Expertiza rețelei autorizate Renault și calitatea pieselor
originale Renault.
- Valorificarea vehiculului în cazul unei revânzări.
- Inserabil în finanțarea vehiculului.

Contracte de garanție extinsă
Descrierea serviciului:
• Prelungește avantajele garanţiei inițiale (Constructor),
cu servicii similare, piese și manoperă.
• Personalizabil după ani și kilometri, adaptat nevoii client
(până la 200.000 km).
• Disponibil din momentul livrării vehiculului până la
împlinirea unui an de la livrare.

• Include înlocuire și/sau reparare componente mecanice,
electrice și electronice defecte (piese și manoperă
incluse)
Mai multă liniște pentru tine!
- Reparații de calitate în rețeaua Renault.
- Contractul este transferabil și îți aduce plus de valoare
în cazul revânzării vehiculului.

Contracte de Asistenţă Rutieră PLUS
Descrierea serviciului:
• Asistență Rutieră Completă și Permanentă
• Disponibil în 4 variante în funcție de vârsta și tipul
vehiculului :
- Gold Europe Turisme 1 AN, Gold Europe Turisme 3 ANI.
- Gold Europe Utilitare 1 AN, Gold Europe Utilitare 3 ANI.
Avantajele tale:
- Serviciu disponibil NON-STOP, 365 zile/an, 7 zile/7,
24h/24
- Fără limită de km și fără limitarea numărului de
intervenții
- Contract disponibil pentru vehicule cu vârsta până
la 10 ani
- Preț competitiv

Serviciile și ofertele prezentate în această broșură sunt supuse unor condiții și sunt valabile la data editării broșurii (octombrie 2018). Pentru informații complete, consultați condițiile contractuale disponibile în rețeaua autorizată
Renault și pe www.renault.ro

Rețeaua Renault promite
- Să răspundă cererilor tale efectuate online în mai puțin de 24 de ore lucrătoare
- Să îți pună la dispoziție pentru testare un vehicul din parcul de demonstrație imediat sau în 2 zile lucrătoare
- Să te informeze asupra parcursului comenzii până la momentul livrării
- Să îți restituie vehiculul la ora și prețul stabilite, la fiecare vizită în service
- Să nu îți factureze intervenții efectuate fără acordul tău

Renault KOLEOS

Oricare ar fi drumul tău

Continuă experiența Renault KOLEOS
pe www.renault.ro

Conținutul prezentei publicații este exact și actualizat la data tipăririi, octombrie 2018. Acest document a fost realizat pornind de la serii anterioare sau prototipuri. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault își
rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp.
În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Te rugăm să consulţi agentul Renault local pentru a primi cele mai recente informaţii. Având
în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este
interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau pentru orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
Renault recomandă

Fotografii realizate de: © Renault Marketing 3D-Commerce, U. Heckmann, A. Bernier, S. Jahn –Architecte de la Philharmonie de Paris: Jean Nouvel, Spilt House Architecture by jva.no.

