Prislista

Gällande från 1:a Juli 2021

Renault KOLEOS

MOTOR

hk

CO2 (g/km)
WLTP**

FÖRBRUK.
(l/100 km)
WLTP**

VÄXELLÅDA

INTENS

190

177

6,8

7-vxl automat

375 900 kr

DIESEL
Blue dCi 190 X-Tronic 4WD

Läs mer om hela erbjudandet på www.renault.se/erbjudanden/koleos.html
.

TILLVAL

INTENS

Nödreservhjul

1 500 kr

Lastnät

2 500 kr

19” Aluminiumfälgar ”Argonaute”

6 900 kr

Bose® Surround ljudsystem (12 högtalare inkl. subwoofer)

7 900 kr

El-baklucka med handsfreeöppning

6 900 kr

Vinterpaket: Eluppvärmd framruta samt eluppvärmda ytterplatser i baksäte

3 900 kr

Läderklädsel (svart, brun) inkl. eljusterbar förarstol
Metalliclack

11 900 kr

Panoramaglastak, öppningsbart

11 900 kr

7 900 kr

Skapa din egna Renault CLIO online på ”bygg din bil”: www.renault.se/konfigurator.html
Mer detaljer om nya Renault CLIO’s design, färger och personifiering finns i broschyren Carlab www.renault.se/prislista-broschyr.html

*Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod. Angivna priser är rekommenderade priser inklusive moms och lokala avvikelser kan förekomma. Gäller vid köp

av en ny Renault Koleos senast 30/9 2021. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.
** Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodellers bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.
Bränsleförbrukning vid blandad körning ”model or model & version” enl. WLTP 6,8 l/100km, CO2-utsläpp enl. WLTP 177 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll,
väder- och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus lagstiftningen, se www.renault.se. Koleos dCi 190 EDC / 4×4 HVO-kompatibel från produktionsvecka 03/2019.

STANDARDUTRUSTNING
• Standard ¤ Tillgänglig
SÄKERHET
5-års garanti
ABS-bromsar med panikbromsassistans
Aktivt nödbromsningssystem (AEBS) för både stads- och landsvägskörning
Automatisk låsning av dörrar under körning
Bälteslarm på samtliga platser
Däckreparationskit
Däcktrycksövervakning
Elektrisk parkeringsbroms
Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med starthjälp i backe
Filbytesvarning
ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak
Krockkuddar samt sidokrockkuddar (huvud/bröst) fram, förare & passagerare
Sidokrockgardiner i taklinjen för huvudskydd, fram och bak
Trafikskyltsavläsning med fortkörningsvarning
Dödavinkelvarning
Nödreservhjul
Eluppvärmd framruta
KÖRNING
All Mode 4x4-I, körprogramsväljare (endast 4WD)
Anpassningsbar hastighetsmätare med 7" TFT skärm
Eco-läge, för effektiv körning
Adaptiv farthållare/fartbegränsare
Stop & Start
Växelindikator
Handsfreeparkering
Parkeringssensorer fram, bak och sida
Backkamera
Aktivt nödbromssystem med fotgängarvarning
KOMFORT
5-års garanti
ABS-bromsar med panikbromsassistans
Aktivt nödbromsningssystem (AEBS) för både stads- och landsvägskörning
Automatisk låsning av dörrar under körning
Bälteslarm på samtliga platser
Däckreparationskit
Däcktrycksövervakning
Elektrisk parkeringsbroms
Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med starthjälp i backe
Filbytesvarning
ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak
Lastnät
El-baklucka med handsfreeöppning
Eluppvärmda ytterplatser i baksäte
Läderklädsel (svart, brun) inkl. eljusterbar förarstol
Panoramaglastak, öppningsbart
EXTERIÖR
Strålkastarrengöring
Takrails i aluminium
19” Aluminiumfälgar ”Proteus”
19” Aluminiumfälgar ”Argonaute”
Hasplåtar fram och bak i Erbé-grå färg
Mörktonade sidorutor och bakruta
LJUD , MULTIMEDIA
12V- uttag fram och bak
Antenn ”Hajfena”
Multimediasystem R-Link 2: 8,7" pekskärm, radio Arkamys med digitalradio och 8 högtalare, Apple CarPlay™ och
Android Auto™, navigation med Europakartor, Bluetooth® (ljud + telefoni), rattreglage samt AUX- och 2 x USButtag,
SD-kortläsare, USB- (för laddning) och AUX-uttag, bak
Bose® Surround ljudsystem (12 högtalare inkl. subwoofer)
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TEKNISK SPECIFIKATION
MOTOR
Bränsle
Motortyp
Max. effekt (hk)/varvtal (varv/min)
Max. vridmoment (Nm)/varvtal (varv/min)
Växellåda

Diesel
Turbo – direktinsprutning
103 kW / (140) 4500 - 6000
380 Nm / 1750 - 3250 rpm
EDC - Sjuväxlad automatlåda med dubbelkoppling

Cylindervolym (cm3)

1997

Antal cylindrar/ventiler
ECO-teknik

4/16

ECO2 KÖRNING
Avgasreningssystem
CHASSI OCH STYRNING
Styrning – Vänddiameter mellan
trottoarkanter
Hjulupphängning fram
Hjulupphängning bak

Ja
Ja
Katalysator med partikelfilter
11,9 m
Pseudo McPherson med nedre triangel, spiralfjäderupphängning med hydrauliska
teleskopiska stötdämpare och anti-rull stång
Multilink type

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h)

198

0 – 100 km/h (s)

10,2

1 000 m från stillastående (s)
Acceleration: 80 km/h till 120 km/h (s)
FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP ENLIGT WLTP
CO2 (G/KM)
CO2 blandad körning (g/km)
FÖRBRUKNING
Blandad körning (l/100 km)
VOLYM OCH VIKT
Bränsletank (l)
Vikt tom körklar (tjänstevikt) (kg)
Godkänd maxvikt med last (totalvikt) (kg)

31,3
fyran/femman: 8

177
6,8
60
1866

Bilens maximaltågvikt (kg)

2333
4333

Max. bromsad släpvikt (kg)

2000

Maximal släpvikt obromsad (kg)

750

Bagagerumsvolym

493 L

Bagagerumsvolym, fällt säte

1807 L

HVO 100

5 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträffar
först Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga
ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige. www.renault.se

