Renault
KOLEOS
cenník

Platnosť od 1. 1. 2023 iba do vypredania skladových zásob.

verzia1)

cenníková cena

TECHNO
33 400 €
39 900 €

TCe 160 EDC
Blue dCi 190 4×4 X-Tronic

INITIALE PARIS
37 800 €
43 900 €

TCe 160 EDC
Blue dCi 190 4×4 X-Tronic

financovanie
103 %

preplatíte iba 3 %* z ceny vozidla

www.renault.sk

Renault
Premium
Assistance

rozšírená asistenčná služba
zdarma**

už od

286 €
mesačne a s dotáciou 400 €
do ceny vozidla
pri financovaní Renault Easy***

sledujte nás na sociálnych sieťach

1) Platnosť cenníka iba pre skladové vozidlá súčasného modelového roku.
20221222–27
Cenníková cena a prípadné obchodné akcie sú platné do 31.1. 2023 za predpokladu, že nenastane podstatná zmena okolností. RSK si vyhradzuje právo
s ohľadom na podstatnú zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastali, objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov,
verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcií, modelového roku, emisnej normy, katalógovej ceny či prípadne obchodnej akcie.
*
Platí pri akontácií 65 % a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len pre podnikateľov a firmy. Renault Financial Services znamená financovanie
poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
** Asistenčná služba Renault Premium Assistance je poskytovaná spoločnosťou Global Assistance a.s. A to na dobu 5 rokov od uvedenia do prevádzky a maximálne
do najazdu 150 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr.
*** Dotácia 400 € do ceny vozidla platí len v prípade využitia financovania Easy. Reprezentatívny príklad financovania nájdete na poslednej strane cenníka.

Rokov

Záruka

využite ponuku značkového
financovania od Renault
Financial Services:

Renault

Renault Koleos – vyberte si ten pravý
TECHNO

hlavné prvky sériovej výbavy:
• adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• systém sledovania mŕtveho uhla
• systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním
o prekročení povolenej rýchlosti

• dvojzónová automatická klimatizácia s oddeleným
nastavením pre vodiča a spolujazdca

• hands-free karta Renault
• elektrické ovládanie predných a zadných okien
• zadné polohovateľné sedadlá s deleným operadlom 1/3–2/3
s funkciou Easy Break

• poloautomatická parkovacia brzda
• Easy Park Assist (360 ° parkovacie senzory, zadná parkovacia

•
•
•
•

kamera a inteligentný parkovací asistent pozdĺžny, kolmý
a uhlový
svetlomety LED pure vision
multimediálny a navigačný systém R-Link 2, display 8,7"
vertikálny
látkové poťahy sedadiel v čiernej farbe
18" disky kolies, design Hangai

INITIALE PARIS

hlavné prvky sériovej výbavy navyše oproti TECHNO:
• elektrické ovládanie veka batožinového priestoru

•

•

•
•

•
•

s možnosťou otvorenia pohybom nohy pod zadným
nárazníkom
sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné
v 6 smeroch, ventilované predné sedadlá s nastaviteľnou
dĺžkou sedadla
sedadlo vodiča s masážnou funkciou, elektricky nastaviteľnou
bedrovou opierkou a funkciou Easy Entry (automatické
odsunutie vodiča pre lepšie nastupovanie a vystupovanie)
vyhrievanie predných sedadiel
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané
a sklopné, s pamäťou polohy, automatické naklonenie zrkadla
na strane spolujazdca pri zaradení spiatočky
kožené čalúnenie Nappa v čiernej farbe s prešívaním
disky kolies z ľahkých zliatin 19", design Initiale Paris

Renault Koleos Initiale Paris
Exkluzívna verzia spájajúca know-how značky Renault s dôrazom na úplnú spokojnosť používateľov
a ich maximálny komfort. Kabína sa vyznačuje dôkladne spracovaným dizajnom a použitím
kvalitných materiálov. Pohodlné sedadlá sú potiahnuté prvotriednou kožou Nappa, ktorá je
príjemná na dotyk. Vkusné detaily a dokonalá akustika kabíny vám naznačujú, že sa nachádzate na
výnimočnom mieste.

unikátna výbava Initiale Paris:
dizajn
• kožené čalúnenie Nappa
• disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Initiale Paris

komfort
• sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné
v 6 smeroch, ventilované predné sedadlá s nastaviteľnou
dĺžkou sedadla, sedadlo vodiča s masážnou funkciou, elektricky
nastaviteľnou bedrovou opierkou a funkciou Easy Entry
• opierky hlavy pre vodiča a spolujazdca typu Relax
• vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a sklopné,
vyhrievané
• Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia
kamera a inteligentný parkovací asistent – pozdĺžny, kolmý
a uhlový)
• vyhrievanie predných sedadiel
• adaptívny tempomat

multimédiá
• multimediálny a navigačný systém R-Link 2, displej 8,7"
vertikálny (navigačný systém s dynamickým plánovaním
trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie TomTom HD
Traffic s mapovým pokrytím Európy, Bluetooth® hands-free
s funkciou audiostreamingu, digitálny príjem rádia DAB,
podporuje prehrávanie formátov MP3, vstup USB, SD, iPod
a Jack, prístup k online aplikáciám, ovládanie rádia pod
volantom, hlasové ovládanie)

verziu Initiale Paris si môžete doplniť o:
• pack winter (vyhrievanie zadných bočných sedadiel,
vyhrievaný volant, vyhrievané čelné sklo)
• panoramatické strešné okno – elektricky otvárateľné

sériová a voliteľná výbava
poznámka

Techno

Initiale
Paris

650 €

450 €

1 900 €

-

pakety
pack winter (vyhrievanie predných sedadiel, vyhrievanie zadných bočných sedadiel, vyhrievaný
volant, vyhrievané čelné sklo , ostrekovače svetlometov)
pack leather čierny (kožené čalúnenie Riviera v čiernej farbe, sedadlo vodiča elektricky
nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka, sedadlo spolujazdca manuálne
nastaviteľné)

aktívna a pasívna bezpečnosť
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd
elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou
nedotáčavosti CSV
rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia
asistent rozjazdu do kopca
systém kontroly tlaku v pneumatikách
predný airbag na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca)
bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča aj spolujazdca
hlavové airbagy v prvom a druhom rade
trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou výškou na predných
sedadlách
zvuková a vizuálna signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov na všetkých miestach
systém ISOFIX – príprava na upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách
automatické uzamknutie dverí počas jazdy
tempomat s obmedzovačom rýchlosti
adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti
systém sledovania mŕtveho uhla
systém varovania pred opustením jazdného pruhu
systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti
systém sledovania únavy vodiča
automatické prepínanie diaľkových svetiel
active emergency braking system s detekciou chodcov
safe distance warning
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komfort
dvojzónová automatická klimatizácia s oddeleným nastavením pre vodiča a spolujazdca
karta hands-free Renault s funkciou Welcome Scenario, ktorá sa aktivuje pri priblížení k vozidlu
elektrické ovládanie veka batožinového priestoru s možnosťou otvorenia pohybom nohy pod
zadným nárazníkom
predpríprava na alarm
výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
multifunkčný volant potiahnutý kožou
vyhrievaný volant
elektrické ovládanie predných a zadných okien
impulzné ovládanie okna vodiča a spolujazdca
sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch
sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka,
sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné
sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, ventilované predné sedadlá
s nastaviteľnou dĺžkou sedadla
sedadlo vodiča s masážnou funkciou, elektricky nastaviteľnou bedrovou opierkou a funkciou Easy
Entry (automatické odsunutie sedadla vodiča pre lepšie nastupovanie a vystupovanie z vozidla)
predné opierky hlavy typu Relax
vyhrievanie predných sedadiel
vyhrievanie zadných bočných sedadiel
zadné polohovateľné sedadlá s deleným operadlom 1/3–2/3 s funkciou Easy Break
držiak na nápoje s funkciou ohrev/chladenie pre predných cestujúcich
•
P

v sérii
dostupné v pakete

pre výbavu Techno
Nappa; pre výbavu
Initiale Paris
Premium Nappa
pack winter

leather pack čierny

pack winter
pack winter

sériová a voliteľná výbava
poznámka

Techno

Initiale
Paris

•

•

•
•
•

•
•
•

riadenie
volič jazdných režimov pohonu
asistent pre jazdu z kopca
elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom
poloautomatická parkovacia brzda
Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací
asistent – pozdĺžny, kolmý a uhlový)
ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa
systém eco-mode
súprava na opravu pneumatík
dojazdová rezerva

iba predná náprava,
automatické
pripájanie zadnej
nápravy, stály pohon
4×4; iba pre verzie
s pohonom 4×4
iba pre verzie 4×4

•

•

•
•
•
200 €

•
•
•
200 €

•
•
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•
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•
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viditeľnosť a osvetlenie
svetlomety LED pure vision
zadné svetlomety LED
denné svietenie LED
vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané a sklopné
vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné, s pamäťou polohy,
automatické naklonenie zrkadiel na strane spolujazdca pri zaradení spiatočky
panoramatické strešné okno – elektricky otvárateľné
zatmavené zadné okná
zatmavené a vrstvené zadné okná
vyhrievané čelné sklo a ostrekovače svetlometov
dažďový a svetelný senzor
elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

pack winter

-
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1 400 €
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800 €
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1 000 €

•
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800 €
1 000 €

multimédiá
palubný počítač s multifunkčným farebným displejom TFT
multimediálny a navigačný systém R-Link 2, displej 8,7" vertikálny (navigačný systém
s dynamickým plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie TomTom HD Traffic s mapovým
pokrytím Európy, Bluetooth® hands-free s funkciou audiostreamingu, digitálny príjem rádia
DAB, podporuje prehrávanie formátov MP3, vstup USB, iPod a Jack, prístup k online aplikáciám,
ovládanie rádia pod volantom, hlasové ovládanie) hudební systém Arkamys, 8 reproduktorů

vnitřní vzhled
ozdobný panel palubnej dosky Techno
ozdobný panel palubnej dosky Initiale Paris s dreveným dekorom
látkové poťahy sedadiel v čiernej farbe s bočnicami z koženky
kožené čalúnenie Riviera v čiernej farbe
kožené čalúnenie Nappa v čiernej farbe s prešívaním

leather pack čierny

vonkajší vzhľad
vonkajšie kľučky dverí, chrómované
strešné lišty
disky kolies z ľahkých zliatin 18", design Kavea
disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Kavea
disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Initiale Paris
metalický lak
špeciálny metalický lak biela Pearl
•
P
0

v sérii
dostupné v pakete
volitelné za 0 €

originálne príslušenstvo Renault

design
bočné nášľapy – pravý a ľavý

od 299 €

vnútorné kryty predných prahov dverí s nápisom Koleos

47,9 €

športové pedále

96,9 €

zásterky – univerzálne, predné alebo zadné
ochrana hrany batožinového priestoru

38,9 €
101,9 €

interiér
vešiak za opierku hlavy
bezdrôtová indukčná nabíjačka na smartphone

85,9 €
194,9 €

textilné koberce Premium – sada 4 kusov

74,9 €

gumové koberce – sada 4 kusov

85,9 €

vaňa batožinového priestoru
ochrana batožinového priestoru Easyflex

82,9 €
194,9 €

bezpečnosť
alarm s modulom proti nadvihnutiu

256,9 €

zadná parkovacia kamera

258,9 €

zámok radenia Construct

219,0 €

detská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4–12 rokov)

380,9 €

snehové reťaze Premium Grip – 17" a 18"

421,9 €

preprava
strešné tyče QuickFix – na pozdĺžne strešné tyče
nosič bicykla na strešné tyče
strešný box pevný (380–630l)
nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 2 kolesá – 13 pin
nosič lyží Thule 7324 (pre 4 páry lyží / 2 snowboardy)
elektricky výklopné ťažné zariadenie – 13 pin, vrátane kabeláže
ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia – vrátane kabeláže

225,9 €
112,9 €
od 399 €
483,9 €
153,9 €
1 368,9 €
575,8 €

Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete v našom katalógu alebo cenníka príslušenstva.
Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže.

zmluvné záruky
TCe 160
EDC
zmluvná záruka Renault – 5 rokov/150 000 km
navýšenie krytia záruky na 200 000 km*

Blue dCi
190 4×4
X-Tronic

•

•

469 €

469 €

servisné zmluvy
servisná zmluva Easy service
pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom – 5 rokov/100 000 km
servisná zmluva Easy service
pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom – 5 rokov/150 000 km

879 €
1 289 €
1 859 €
2 309 €

• v cene vozidla
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy a nájazdu kilometrov kontaktujte Vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv a zmluvnej záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
* Ponuka navýšenia krytia záruky je platná len v prípade, kedy už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 rokov/150 000 km v cene nového vozidla.
Servisnú zmluvu Easy service za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

879 €
1 709 €
1 859 €
2 769 €

technické údaje a rozmery
motorizácie
typ prevodovky
zdvihový objem (cm3)
palivo
počet valcov/ventilov
typ vstrekovania
maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min)
maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min)
emisná norma
systém stop&start
filter pevných častíc

TCe 160 EDC

Blue dCi 190 4×4
X-Tronic

dvouspojková EDC –
7stup. automatická
1 333
benzín
4/16
priame
116/158 pri 5 500
270 pri 1 800–3 750
euro 6
áno
áno

automatická prevodovka
CVT
1 997
nafta
4/16
common rail
135/184 pri 3 500
380 pri 1 750–3 250
euro 6
áno
áno

225/55 R19

225/55 R19

9,7
200

10,2
198

6,8
153
60
-

6,7–6,8
177–179
60
16,4

579/498
1 795/1 706
1 600–1 686
467–553
2 078
3 728
1 650
750

579/498
1 795/1 706
1 848–1 941
467–560
2 333
4 333
2 000
750

pneumatiky*
disky kolies z ľahkých zliatin 19"

výkony
zrýchlenie 0–100 km/h (s)
maximálna rýchlosť (km/h)

spotreba a emisie (WLTP)**
kombinovaná spotreba (l)
emisie CO2 (g/km)
objem palivovej nádrže (l)
objem nádrže AdBlue (l)

rozmery a hmotnosti***
objem batožinového priestoru (l/dm3; metóda VDA)
maximálny objem batožinového priestoru (l/dm3; metóda VDA)
prevádzková hmotnosť (kg)
maximálne užitočné zaťaženie
maximálna povolená celková hmotnosť (kg)
maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg)
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)

*

Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú iba orientačné a vždy záležia od vybratej verzie alebo príplatkovej výbavy. Viac informácií vám poskytne najbližší
predajca.
** Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie
vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže líšiť od týchto údajov v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných
podmienok a profilu trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú zmerané podľa testovacej metodiky WLTP.
*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne
a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom jednajúcich osôb.
Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné špecifikácie a príšlušenstvo
bez konzultácie.
Zmluvná záruka Renault 5 rokov/150 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Reprezentatívny príklad financovania Renault Easy pre verziu Techno TCe 160 EDC: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 6,44 % p.a. na 4 roky
a pri financovanej hodnote 16 700 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 285,52 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 10 089,58  €.
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 13,28%. Celková čiastka s havarijným
poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je vo výške 23 570,18 €. V ponuke financovania nie je zohľadnená dotácia do ceny vozidla vo výške 400 € s DPH s financovaním EASY.
Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať,
(2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť
vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max.
nájazdu 20 000 km/ročne).
Renault Financial Services znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..

