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RENAULT
KOLEOS

zmogljivost in prefinjenost

izklesan videz
Novi KOLEOS zaradi izrazite oblike
karoserije, izklesanih bokov in veličastne
prednje rešetke že na prvi pogled poudarja
svojo atletsko moč. Novi KOLEOS je
športni terenec, ki se pohvali z dvignjenim
podvozjem, spodnjimi naletnimi ščitniki,
ki se dvigajo visoko nad odbijačem, in
46-centimetrskimi platišči. Močan vtis pa
naredi tudi njegov svetlobni podpis. Novi
KOLEOS je ne glede na teren s svojo karizmo
vedno pripravljen na pustolovščine.

povabilo k dobremu
počutju
Ob vstopu v potniški prostor novega
KOLEOSA vas prevzame občutek
prefinjenosti. Končni obdelavi je posvečena
skrb do najmanjših podrobnosti. Vložki
na volanu, prestavni ročici in zračnikih iz
nesvetlečega kroma, instrumentna plošča in
obloge vrat so prevlečene s penasto gumo,
na držalih pa je posebna obloga.
Pod podpisom INITIALE PARIS, ki krasi
vozilo KOLEOS, se skriva vrhunsko znanje
Renaultovih strokovnjakov, kajti v njem
zaigrajo vsi čuti uporabnikov. Različica
INITIALE PARIS z usnjenimi sedeži* Nappa
združuje najboljše materiale in dovršeno
izdelavo, ki za vse potnike ustvarja prefinjeno
ozračje. Sedeži z napisom INITIALE PARIS
z dvojnimi okrasnimi prešivi spominjajo na
svet visoke mode.
* Vsi sedeži v usnju, navedeni v tem dokumentu, so delno
v pravem usnju in delno v blagu z zaščitnim slojem.
Podrobnejše informacije v zvezi z uporabljenimi materiali
lahko dobite pri svojem prodajnem svetovalcu.

začenja se edinstveno doživetje

nova vizija udobja
Novi KOLEOS nudi udobje vsem potnikom.
Sprednja sedeža sta električno nastavljiva,
imata možnost ogrevanja in hlajenja,
voznikov sedež pa zagotavlja tudi masažno
funkcijo. Potniki na zadnjih sedežih lahko
uživajo v prostorskem razkošju, sedežno klop
pa je mogoče nastaviti po naklonu, kar je
popolna rešitev za daljše vožnje. Prostoren
potniški prostor je pravo povabilo k dobremu
počutju.

1.

obvladujte vse
vrste terenov
Novi KOLEOS daje velik poudarek na svoj
značaj športnega terenca. Prepustite se
pustolovščini in skrenite z začrtanih poti s
tehnologijo All Mode 4x4-i (slika 2). Hitro in
preprosto preklopite z dvokolesnega na
štirikolesni pogon in odkrijte presenetljive
terenske zmogljivosti. Idealna porazdelitev
navora med prednjimi in zadnjimi kolesi
zagotavlja popoln oprijem v vseh pogojih.
Odkrijte novo tehnologijo Hill Descent
Control (slika 1), ki zagotavlja varno vožnjo
med spuščanjem po klancu. Vozilo
samodejno prilagodi hitrost glede na naklon.
2.

Novi KOLEOS premika meje!

novi izzivi, nove
zmogljivosti
Novi KOLEOS je opremljen z novo generacijo
motorjev z možnostjo izbire. Različica Blue
dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i, ki ponuja 190
konjskih moči, vrhunsko ugodje v vožnji in
štirikolesni pogon, je pravi spremljevalec pri
cestni vožnji ali na drznih pustolovščinah po
brezpotju. Vse to ob zmerni porabi goriva!
Njegove odlike vas očarajo tudi pri različici
z dvokolesnim pogonom. Bencinski motor
TCe 160 EDC s 7-stopenjskim samodejnim
menjalnikom z dvojno sklopko EDC pa
izpolnjuje vse obljube: zmogljivost, užitek
ter prožna in tiha vožnja. Pripravljen je na
nove evropske predpise in spada v skupino
najučinkovitejših v svoji kategoriji.

1.

umetnost
poenostavljanja
življenja
Novi KOLEOS olajša vsakdanje življenje.
Imate polne roke? Prtljažna vrata lahko
preprosto odprete s stopalom, ki ga
približate območju pod zadnjim odbijačem. S
sistemom Easy Folding System (slika 1)
boste na preprost način pridobili več
prostora, saj lahko zadnje sedeže glede na
potrebe posamično ali skupaj v trenutku
preklopite in tako ustvarite ravno dno.
Tudi manevriranje je povsem preprosto
s sistemom Easy Park Assist (slika 2), saj
prevzame nadzor in poskrbi za brezhibno
parkiranje vozila, ne da bi se vi morali
dotakniti volana. Najboljše sodobne
tehnologije vam pomagajo pri vsakdanjem

2.

življenju.

tehnologija na vaši
strani
Tehnologije so v središču doživetja vožnje
novega KOLEOSA, saj vas povezujejo s
svetom, poenostavljajo vožnjo in skrbijo za
vašo varnost. Zrcaljenje zaslona pametnega
telefona omogoča uporabo njegovih

1.

združljivih funkcij na 8,7-palčnem na dotik
občutljivem zaslonu sistema R-LINK 2.
Novi KOLEOS je za vašo varnost opremljen
s številnimi sistemi za pomoč pri vožnji.
Regulator hitrosti z nadzorom varnostne
razdalje (slika 1) bo ohranjal primerno
varnostno razdaljo glede na vozilo pred vami
in samodejno zaviral ali pospeševal. Sistem
za zaznavanje vozil v mrtvih kotih (slika 2)
vas z vklopom signalne lučke, ki je vgrajena
v obe zunanji ogledali, opozori na vozilo v
območju mrtvega kota. Novi KOLEOS je tu,
da vam olajša življenje, zato so sistemi za
pomoč pri vožnji preprosti za uporabo. Užitek
in brezskrbnost pri vožnji.
1. Regulator hitrosti z nadzorom varnostne razdalje
2. Opozorilnik pred vozili v mrtvem kotu

2.

izbor barv
Bela Universal TEQXD (KB)

Črna Metalik TEGXA (KB)

Rdeča Millesime TENPN (KB)

Siva Highland TEKQA (KB)

Modra Meissen TETXB (KB)

Siva Metalik TEKAD (KB)

EB: enoslojna barva. KB: kovinska barva.
Fotografi je so simbolne.

ustvarjalna delavnica

ZEN
Varnost in pomoč pri vožnji
• Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo
pešcev
pri mestni vožnji
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Nadzor stabilnosti ESP in sistem za pomoč pri
speljevanju v klanec
• Nadzor zdrsa pogonskih koles ASR
• Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave
voznega pasu
• Samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru
trčenja ali sunkovitega zaviranja
• Sistem za zaznavo utrujenosti voznika
• Senzor za dež in samodejni vklop luči
• Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Samodejna parkirna zavora
• Prilagodljivi varnostni blazini spredaj za voznika
in sovoznika (možnost izklopa pri sovozniku)
• Stranski varnostni blazini + varnostni zavesi za
zaščito glav potnikov spredaj in zadaj
• Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali
• Sistem ISOFIX pritrditve otroškega sedeža
(stranska sedeža zadaj)
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov
• Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj

• Sistem za opozorilo pred čelnim trkom
• Sistem samodejnega zaviranja v sili
• Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo
prometnih znakov
• Multimedijski sistem Easy Link z 18 cm (7")
zaslonom na dotik in
• LED tretja zavorna luč
• Funkcija načina vožnje ECO
• Kit za popravilo pnevmatik
• Indikator prestavnega razmerja
(samo za ročni menjalnik)
Udobje
• Samodejna 2-področna klimatska naprava
s tipalom zaznave strupenih plinov
• Volan nastavljiv po višini in globini
• Zračniki v 2. vrsti sedežev
• Kartica Renault za odklepanje in zagon vozila
• Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z
impulznim upravljanjem pri vozniku
• Sredinska konzola z naslonom za roke in
USB priključkom spredaj
• Hlajen ali ogrevan odlagalni prostor na sredinski
konzoli (samo za samodejni menjalnik)
• Senčnika za voznika ter sovoznika z
ogledalom - neosvetljena

• Dvojno dno s pregradno polico v
prtljažnem prostoru
• Samodejna parkirna zavora
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiv po
dolžini, naklonu in višini
• Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 60/40
• 2 USB priključka in AUX vtičnica zadaj
(sredinska konzola)
• 12 V vtičnica spredaj in zadaj (sredinska konzola)
• Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali
• LED meglenki spredaj s kromirano obrobo in
funkcijo osvetlitve ovinkov
• Pritrdilna mesta za mrežo v prtljažnem prostoru
• Ogrevano zadnje steklo
Dizajn
• Halogenski žarometi spredaj
• 46-centimetrska (18") platišča iz
lahke litine Argonaute
• Tonirana stekla
• Notranjost v temni barvi
• Oblazinjenje v temni barvi v kombinaciji
s temnim umetnim usnjem
• Volanski obroč in ročica menjalnika
v črnem usnju
• Kromirana strešna nosilca (vzdolžna)

• Zunanja ogledala z LED smerniki
• LED dnevne luči v obliki črke C
• LED zadnje luči
Multimedija
• Multimedijski sistem Easy Link z
18-centimetrskim (7") zaslonom na dotik in 3D
zvok by Arkamys + kartografija Evrope + DAB
• Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android
Auto™ in Apple CarPlay™
• Spletna povezava
Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc. Aplikacija ni
na voljo v vseh državah. Apple CarPlay je znamka podjetja
Apple Inc.

ustvarjalna delavnica

INTENS (ZEN +)
Varnost in pomoč pri vožnji
• Sistem za nadzor mrtvega kota
• Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in
zadaj, kamera za vzvratno vožnjo in sistem
prostoročnega parkiranja Easy Park Assist
• Sistem za samodejno preklapljanje med dolgimi
in zasenčenimi lučmi

Udobje
• Ambientna osvetlitev potniškega prostora
• Senčnika za voznika ter sovoznika z
ogledalom - osvetljena
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• Sistem za samodejno preklapljanje med dolgimi
in zasenčenimi lučmi
• Električno nastavljivi in ogrevani poklopljivi
stranski ogledali
• Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 60/40 s
sistemom "EASY-BREAK"
• Sredinski naslon za roke zadaj
z držalom za pijačo
• Vgrajen 18-centimetrski (7") barvni zaslon
TFT med merilniki

Dizajn
• Full LED Pure Vision prednji žarometi
• Dodatno zatemnjena stekla zada
Multimedija
• Multimedijski sistem Easy Link z 22 cm (8,7")
zaslonom na dotik in 3D zvok by Arkamys +
spletna povezava + kartografija Evrope + DAB

INITIALE PARIS (INTENS +)
Varnost in pomoč pri vožnji
• Aktivni tempomat
• Opozorilnik varnostne razdalje
Udobje
• Prostoročno odpiranje in zapiranje prtljažnika
Easy Trunk Access
• Akustična laminirana stranska stekla
• Komfortni naslonjali Relax za glavo
voznika in sovoznika
• Električno nastavljiva (po dolžini, naklonu, višini)
in ventilirana sedeža z dodatno nastavljivo
sedežno površino po dolžini in s kromiranimi
stikali
• Voznikov sedež dodatno električno nastavljiv v
ledvenem delu s funkcijo spomina in masaže
• Gretje sedežev spredaj

Dizajn
• Oblazinjenje v črnem Nappa usnju
• 48-centimetrska (19“) platišča iz
lahke litine Initiale Paris
• Notranji okrasni dodatki Initiale Paris

Multimedija
• Multimedijski sistem Easy Link z 22 cm (8,7")
zaslonom na dotik + Radio BOSE® Surround
Sound System z 12 zvočniki + DAB

oblazinjenje

Oblazinjenje v usnju* Nappa - Titanium črna

Oblazinjenje v usnju* Nappa - Siva z
okrasnimi prešivi

Oblazinjenje v sivem usnju*

Oblazinjenje v črnem usnju*

Oblazinjenje v temni barvi v kombinaciji s
temnim umetnim usnjem

* Vsi sedeži v usnju, navedeni v tej brošuri, so delno v pravem usnju in delno v blagu z zaščitnim slojem. Podrobnejše informacije v zvezi z uporabljenimi materiali lahko dobite pri svojem prodajnem svetovalcu.

platišča

Oblazinjenje v rjavem usnju*

Platišča iz lahke litine 48 cm (19")
Initiale Paris

Platišča iz lahke litine 48 cm (19") Kavea

Platišča iz lahke litine 46 cm (18") Taika

Platišča iz lahke litine 46 cm (18")
Argonaute

dimenzije (mm)

953

910

2 109
1 667

289

160

929

2 704

1 309

1 591
1 813

4 672

1 456

1 329
1 067

1 586

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (v dm3)
Prostornina prtljažnika - najmanjša
Prostornina prtljažnika - največja

493
1 707

dodatna oprema
1. Električna zložljiva vlečna kljuka. Za vikend vzemite s
seboj gorska kolesa ali pa na električno zložljivo vlečno kljuko
priklopite prikolico. Ko vlečne kljuke ne boste potrebovali, jo
lahko s pritiskom na stikalo v prtljažnem prostoru v le nekaj
sekundah skrijete, tako ne bo motila videza vašega novega
KOLEOSA.
2. Brezžični polnilnik. Z brezžičnim polnilnikom za pametne
telefone v predalu v sredinski konzoli boste lažje ostali
povezani, ne glede na trajanje vašega potovanja.
3. Prvorazredne stopnice. Poudarite boke svojega novega
KOLEOSA s prvorazrednimi stopnicami. So priročne, saj vam
olajšajo vstop v vozilo in dostop do strehe. Poleg tega ščitijo
karoserijo pred manjšimi vsakdanjimi udarci.
4. Zaščitna folija. S kompletom zaščitnih folij za karoserijo
preprečite nevšečnosti, povezane z vsakdanjimi dogodki. Tako
vas ne bo več skrbelo za manjše udarce, praske in pogosta trenja.
5. Komplet športne opreme za zadnji del. Komplet športne
opreme tako spredaj kot tudi zadaj preoblikuje odbijače
vašega novega KOLEOSA in jih obogati z dodatnim pridihom
napadalnosti.

3.

1.

2.

4.

5.

Za nova doživetja z vozilom Renault KOLEOS obiščite
spletno stran www.renault.si

Poraba pri mešanem ciklu: 6,3 - 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 153 - 182 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0161 - 0,0366 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018 - 0,00222 g/km. Število delcev (x1011):
0,01 - 0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike
nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni
v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se
obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane.
Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
Avtorji fotografij: © RENAULT Marketing 3D-Commerce, Getty Images : Andreas HEMPEL
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