
RENAULT
KOLEOS



najdôležitejšie 
informácie

pohon 4 koliesterénne SUV



až 184 koní elektrické veko 
batožinového 
priestoru

modulárny 
priestor

systém pre 
zjazd z kopca





Renault Koleos si vás na prvý pohľad získa svojou asertívnou siluetou, 
svalnatými ramenami, impozantnou prednou maskou a atletickou 
silou. Je to SUV, ktoré sa môže pochváliť veľkou svetlou výškou, 
ochrannými krytmi pretiahnutými vysoko na nárazník a 19-palcovými 
kolesami. Jeho 100 % svetelný podpis LED na vás tiež urobí dojem.

elegantný dizajn



nová vízia 
pohodlia

1. vyhrievané, ventilované a masážne 
sedadlo vodiča

Povrchové úpravy priestoru pre cestujúcich vo vozidle Renault Koleos 
sú precízne až do najmenších detailov: matné chrómovanie vložiek 
na volante, radiacej páke a vetracích otvoroch; mäkčené materiály 
na palubnej doske a obložení dverí; potiahnuté rukoväte*; kožené 
čalúnenie Nappa** s prešívaním Initiale Paris. Vpredu sú sedadlá 
elektricky nastaviteľné, vyhrievané a ventilované s masážnou funkciou 
pre vodiča*. Vzadu si cestujúci užijú veľkorysý priestor a sklopné 
sedadlo je ideálne na dlhé cesty. Veľkorysý priestor pre cestujúcich je 
pozvánkou na odpočinok.

* v závislosti od verzie. ** v závislosti od verzie.
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poraďte si 
s každým typom 
terénu

Nechajte sa zlákať dobrodružstvom a vydajte sa mimo upravené 
cesty s technológiou All Mode 4×4-i. Prepnite v zlomku sekundy z 4×2 
na 4×4 a objavte jeho úžasné terénne vlastnosti. Vaše vozidlo si 
zachová dokonalú priľnavosť bez ohľadu na povrch vozovky zásluhou 
optimálneho rozdelenia hnacieho momentu medzi predné a zadné 
kolesá. Objavte novú technológiu jazdy zo svahov, ktorá vám pomôže 
udržať smer pri jazde zo svahu. Vozidlo automaticky prispôsobuje 
rýchlosť sklonu svahu.

1. asistent jazdy zo svahov 
2. pohon všetkých kolies

2

1



nové výkonné prvky



Motor Blue dCi 190 4×4 X-Tronic s výkonom 184 k zaistí maximálny 
pôžitok z jazdy a režim 4×4 je dokonalý spoločník pre vaše 
dobrodružstvo na vozovke i v teréne. Získajú si vás aj kvality verzie 
4×2. Benzínový motor TCe 160 EDC v kombinácii s dvojspojkovou 
7-stupňovou automatickou prevodovkou EDC drží svoje slovo: 
výkonnosť, potešenie z jazdy, plynulý a tichý chod. Už teraz spĺňa 
najnovšie európske predpisy a ukazuje sa ako jeden z najúčinnejších 
vo svojej kategórii.



maximálna 
jednoduchosť

1. usporiadanie s dvomi prednými sedadlami
2. usporiadanie so sklopenou 1/3 v druhom rade
3. systém jednoduchého sklápania
4. elektrické ovládanie dverí batožinového 

priestoru s otváraním bez použitia rúk
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Koleos uľahčuje každodenný život. Máte plné ruky? Ak chcete otvoriť 
batožinový priestor, vložte nohu pod zadný nárazník. A vďaka systému 
jednoduchého sklápania zadné sedadlá okamžite zmiznú, jedno po 
druhom alebo všetky naraz, a vytvoria rovnú podlahu podľa vašich 
potrieb.
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technológie 
na vašej strane

1. replikácia smarfónu prostredníctvom 
technológie Android Auto™

2. indukčná nabíjačka pre smartphone 
(k dispozícii v rámci príslušenstva)

3. 3D navigačné rozhranie na 8,7" centrálnej 
obrazovke
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Android Auto™ je značka spoločnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je značka spoločnosti Apple Inc.

V kokpite nájdete 8,7" vertikálny dotykový displej s vysokým 
rozlíšením, ktorý vám umožňuje prístup k pripojeným navigačným 
službám (s európskymi mapami) a ovládanie pokročilých asistenčných 
systémov riadenia a technológie multi-sense. Systém R-Link 2 
vám zaisťuje prístup k obľúbeným aplikáciám vďaka kompatibilite 
s Android Auto™ alebo Apple CarPlay™.
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adaptívny tempomat
Tento systém vám pomôže pri jazde udržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi vami a vozidlom 
vpredu. Systém spomalí, keď je odstup príliš malý, a naopak zrýchli, keď je cesta opäť voľná.

systém sledovania mŕtveho uhla 
Tento systém je aktívny pri rýchlosti nad 15 km/h a pomocou výstražných kontroliek vás 
upozorní na prítomnosť vozidiel, ktoré nie sú vidieť vo vašom zornom poli.

systém aktívneho núdzového brzdenia s detekciou chodcov
Tento systém deteguje chodcov a v prípade nebezpečia zrážky zastaví vozidlo. Jazda v meste 
cez deň alebo v noci nebola nikdy taká bezpečná.

rozpoznávanie dopravných značiek s upozornením na prekročenie rýchlosti
Tento systém vás informuje o rýchlostných limitoch prostredníctvom prístrojovej dosky 
a upozorní vás na prekročenie rýchlostného limitu prostredníctvom kamery umiestnenej 
v hornej časti čelného okna.



7 pokročilých 
asistenčných systémov 
riadenia

automatické prepínanie medzi diaľkovými a stretávacími svetlometmi
Tento systém využíva kameru umiestnenú v hornej časti čelného okna. Kamera analyzuje 
svetelné toky v závislosti od svetelných a dopravných podmienok.

inteligentný parkovací asistent
Tento systém uľahčuje parkovanie. Vaše vozidlo zvládne vyhľadanie parkovacieho miesta 
i riadenie. Vy sa staráte len o rýchlosť.

výstraha pred opustením jazdného pruhu
Tento systém informuje vodiča o neúmyselnom prejdení plnej alebo prerušovanej čiary 
prostredníctvom kamery umiestnenej na čelnom okne za spätným zrkadlom.

Renault Koleos je vybavený siedmimi pokročilými 
asistenčnými systémami riadenia. Preverené 
a dôveryhodné, zaisťujúce bezpečnú jazdu.







initiale paris techno

interiér



výbava

* všetky sedadlá uvedené v tomto dokumente ako kožené sedadlá sú vyrobené z pravej kože a poťahovanej tkaniny. Ďalšie podrobnosti o použitých kožených materiáloch získate u svojho obchodného poradcu.
Android Auto™ je značka spoločnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je značka spoločnosti Apple Inc.

bezpečnostné a asistenčné systémy
• systém sledovania mŕtveho uhla
• zadná parkovacia kamera
• automatické prepínanie diaľkových svetiel
• Easy Park Assist, 360° parkovacie senzory
• adaptívny tempomat

vnútorné vybavenie
• systém Easy Break pre zadné sedadlá

komfort
• 7" prístrojový štít 
• elektrické ovládanie veka batožinového 

priestoru (pre verziu 4×4)
• elektricky sklápané a vyhrievané vonkajšie 

spätné zrkadlá
• bezrámčekové elektrochromatické 

vnútorné spätné zrkadlo

vonkajší vzhľad
• 18" kolesá z ľahkej zliatiny hangai
• tónované zadné bočné okná a zadné okno

vnútorný vzhľad
• prispôsobiteľné osvetlenie interiéru
• drevené obloženie interiéru

multimédiá
• R-link 2: multimediálny systém 

s 8,7" kapacitnou obrazovkou, mapy 
Európy, pripojenie Bluetooth® hands-free, 
kompatibilita s Apple CarPlay™ a Android 
Auto™, 3D zvuk Arkamys®

komfort
• relaxačné predné a zadné opierky hlavy
• elektrické ovládanie veka batožinového 

priestoru
• 6-polohové elektricky nastaviteľné sedadlo 

vodiča a spolujazdca s ovládaním bedrovej 
opierky a predĺžením sedacej časti, vrátane 
pamäte a masážnej funkcie pre vodiča

• vrstvené bočné okná

vonkajší vzhľad
• názov initiale paris na mriežke chladiča 

a bočných ozdobných prvkoch
• svetlomety LED pure vision
• 19" kolesá z ľahkej zliatiny initiale paris

vnútorný vzhľad
• obloženie interiéru initiale paris
• palubná doska s polyuretanovou 

povrchovou úpravou imitujúcou vzhľad kože 
s viditeľným prešívaním

• kožené* čalúnenie nappa v čiernej farbe 
titanium

multimédiá
• priestorový zvukový systém Bose® 

s 12 reproduktormi, subwooferom 
a aktívnym potlačením hluku

techno

initiale paris (techno +)



kožené čalúnenie nappa 
v čiernej farbe titanium

čierne čalúnenie 
látka/koža

čierne kožené čalúnenie 
riviera

ponuka farieb

biela pearl* červená millesime*čierna metalická*

sivá metalická*

* metalický lak
fotografie nie sú zmluvne záväzné.

čalúnenie a kolesá

Všetky sedadlá uvedené v tomto dokumente ako kožené sa skladajú z pravej kože a poťahovanej 
tkaniny. Ďalšie podrobnosti o použitých materiáloch získate u svojho obchodného poradcu.

19" kolesá z ľahkej 
zliatiny initiale paris

19" kolesá z ľahkej 
zliatiny kavea

18" kolesá z ľahkej 
zliatiny hangai



1. strešný box Quickfix a strešné 
lyžiny. Tento atraktívny čierny 
značkový box s objemom 480 litrov 
zväčšuje úložný priestor vášho 
vozidla. Je možné ho prepravovať 
na našich hliníkových strešných 
lyžinách. Žiadne obavy: bez 
problémov unesú až 80 kg nákladu. 

1

príslušenstvo



2. zadná športová súprava. Športové 
súpravy vpredu i vzadu zmenia 
vzhľad nárazníkov vášho vozidla 
Renault Koleos a dodajú mu 
nádych dravosti.
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3. vysoko kvalitné bočné nášľapy. 
Zvýraznite línie svojho vozidla 
Renault Koleos týmito vysoko 
kvalitnými bočnými nášľapmi. 
Tieto praktické bočné nášľapy 
uľahčujú prístup do vozidla a k jeho 
streche. Chránia tiež karosériu 
pred každodennými drobnými 
preliačinami.

4. elektricky výklopné ťažné 
zariadenie. 
Elektricky výklopné ťažné 
zariadenie vám umožní vziať si so 
sebou na víkendový výlet horské 
bicykle alebo ťahať príves. Keď 
sa nepoužíva, sklopí sa z dohľadu 
jednoduchým stlačením tlačidla 
v batožinovom priestore, takže 
nenarušuje vzhľad vášho vozidla 
Renault Koleos.

5. prispôsobiteľná ochrana Easyflex. 
Protišmyková a vodoodolná. 
Je nevyhnutná na ochranu 
batožinového priestoru vášho 
vozidla a prevážanie objemných 
alebo špinavých predmetov. Veľmi 
jednoducho sa skladá a rozkladá 
a prispôsobuje sa polohe zadných 
sedadiel.



rozmery (v mm).

rozmery a objemy

930 2 705

4 673

1 483 1 456

958 911

289

1 843

2 063

1 889,3

1 591

1 586

1 038

2 109
1 667

objem batožinového priestoru – norma VDA (litre)
min. objem batožinového priestoru 493
max. objem batožinového priestoru 1 707
priestor pod falošnou podlahou 27/36



Sme vždy na vašej strane, aby sme vám uľahčili 
život a ušetrili čas na údržbu vášho vozidla Renault: 
ponuky a schôdzky online, balíčky s pevnými 
cenami, zmluvy na údržbu, poistenie a asistencia, 
osobný program My Renault… Využite výhody 
našich jednoduchých a rýchlych riešení šitých na 
mieru podľa vašich potrieb.

vaše prvé kroky
Všetky potrebné informácie nájdete:
– na našich webových stránkach: naše ponuky 
produktov/služieb/financovania, rezervácie 
skúšobných jázd atď.
– v našej obchodnej sieti: schôdzky s našimi 
obchodnými a technickými tímami.

100 % krytie
Chráňte sa pred neočakávaným prostredníctvom 
našich rozšírených záruk, asistencie a poistných 
zmlúv Renault, ktoré sú tu vždy pre vás.

Môj Renault, vaše vozidlo na dosah ruky
Užite si výhody personalizovaného webového 
účtu, najmä ak ide o rady, ponuky, exkluzívne 
výhody, pripomenutie programu údržby, vaše 
nadchádzajúce schôdzky atď.

expertná služba Renault care service
Naše zmluvy na údržbu Renault care service alebo 
balíčky s pevnými cenami vám ponúkajú výhody 
balíčka all inclusive na mieru.

prispôsobte si svoj Renault
Náš rad príslušenstva obsahuje všetko, čo 
potrebujete, aby vaše vozidlo bolo atraktívnejšie, 
praktickejšie, pohodlnejšie a viac prispôsobené.

Služba Renault care service



rodinný dobrodruh
Renault Scenic RX4, predchodca skvelého modelu Renault Koleos, bol na 
začiatku 21. storočia uhladený a štýlový. Prvé kompaktné MPV s pohonom 
všetkých štyroch kolies malo zábavnejší vzhľad než základná verzia. Priaznivci 
neboli sklamaní. Keď sa v roku 2001 objavil, urobil okamžitý dojem: masívna 
predná časť, impozantné nárazníky, bočné ochranné kryty proti poškriabaniu 
a rezervné koleso pevne spojené s vekom batožinového priestoru – v terénnej 
súprave nič nechýbalo!

Ale okrem vzhľadu ponúkal model RX4 aj napriek svojej vyššej hmotnosti 
najmä skvelú ovládateľnosť. Tejto úlohe, ak ide o terén, sa naše terénne vozidlo 
s 21 centimetrami svetlej výšky a systémom pohonu všetkých kolies, ktorý 
zaisťuje trakciu a agilitu, postavilo doslova i do písmena čelom. Prekážky, diery, 
hrbole, priehlbiny, piesok, blato, štrk, nič z toho nebolo ani zďaleka prekážkou 
v jeho jazde.

ikonický 
Scenic RX4



→  1. MPV s pohonom 
štyroch kolies

→ 40 000 predaných kusov

Vďaka rozloženiu trakcie medzi predné a zadné kolesá nebolo potrebné sa o nič 
starať; akékoľvek prekĺzavanie bolo bezpečne pod kontrolou. Systém umožnil 
vydať sa do neuveriteľného terénu s absolútnou istotou, najmä preto, že všetky 
štyri kolesá brzdili naraz zásluhou ABS. V priebehu rokov si model RX4 našiel 
svojich priaznivcov, od pracovníkov v náročnom teréne až po rodiny, ktoré 
milujú prírodu: pozýva všetkých na to, aby opustili upravené cesty, ale pritom 
nemusia obetovať svoje pohodlie… 

S príchodom novej generácie bol predaj modelu Scenic RX4 v roku 2003 
ukončený. Celkovo bolo predaných viac než 40 000 kusov týchto vozidiel. 
Duchovný nástupca, model Koleos, prináša eleganciu, vycibrenosť a prvky, 
ktoré zodpovedajú požiadavkám na súčasné špičkové rodinné SUV.



nakonfigurovať a objednať si svoje vozidlo Renault Koleos môžete na www.renault.sk
Zaisteniu presnosti a aktuálnosti tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. Tento dokument bol vytvorený na základe predprodukčných modelov a prototypov. V súlade so svojimi zásadami 
neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosť Renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť popísané a uvedené špecifikácie vozidla a príslušenstva. Všetky také úpravy sú predajcom Renault oznamované 
v najkratšom možnom čase. V závislosti od krajiny predaja sa môžu verzie líšiť a určité vybavenie nemusí byť dostupné (štandardne, na prianie alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie vám poskytne najbližší 
predajca. Z technických dôvodov sa farby vytlačené v tomto dokumente môžu mierne líšiť od farieb skutočného laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie v akomkoľvek formáte 
a akýmkoľvek spôsobom celej alebo len časti tejto publikácie je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault. SK 0922

Publicis – autorské práva k fotografiám:  – máj 2022.
Renault s. a. s., a société par actions simplifiée (francúzska zjednodušená akciová spoločnosť) s kapitálom 533 941 113,00 €/13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R. C. S. (obchodný register) Nanterre B 
780 129 987/Tel.: 0806 00 20 20.
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