RENAULT
KOLEOS

Скульптурний дизайн
В оновленому Renault KOLEOS моментально впізнається флагманська модель Renault. Його яскрава харизма,
увага до деталей, «атлетичні» форми підкреслюють динамічний характер і водночас — елегантність стилю.
Виразний погляд повністю світлодіодних фар Full LED Pure Vision з фірмовим «автографом» денних ходових
LED-вогнів залишає яскраве і незабутнє враження, підкреслює унікальність стилю і виділяє автомобіль у потоці.
Елегантні двоколірні 18-дюймові легкосплавні диски підкреслюють стрімкість і готовність нового Renault KOLEOS
до чергових відкриттів.

Запрошуємо
до комфорту
Салон Renault KOLEOS піднімає Вашу уяву
про комфорт на новий рівень. Пориньте в світ
технологій і вишуканості, де кожен елемент піклується про Ваш комфорт. Ергономіка центральної
консолі, вертикальний сенсорний дисплей 8,7‘’
мульти медій ної системи R-Link2, кольо ровий
цифровий 7‘’ бортовий комп’ютер з персоналізованими налаштуваннями, інтелектуальні електронні
помічники водія зроблять керу ван ня KOLEOS
неймовірно приємним і комфортним.

Вишуканість у деталях
Продумана філософія дизайну Renault помітна
в кожній деталі нового KOLEOS. Особливу увагу
приділено високій якості матеріалів салону:
стильні елементи з хром-сатину не тільки доповнюють інтер’єр оноволеного кросовера, але і
вирізняються підвищеною зносостійкістю. Високоякісна шкіряна оббивка сидінь Nappa, доповнена
декоративною строчкою, додає витонченості
й підкреслює вишуканість інтер’єру. Renault
KOLEOS — нова вершина комфорту.

Технології Вашого комфорту
Технології дарують новий досвід. Вертикальний 8,7‘’ сенсорний дисплей R-Link2
на центральній консолі — це Ваш центр керування автомобілем: він координує
роботу навігації, телефонії в режимі «вільні руки», радіо, систем допомоги водієві.
Перегортайте сторінки меню, перетягуйте елементи екрана та масштабуйте так
само легко, як на Вашому смартфоні або планшеті.
Дані бортового комп’ютера виводяться на 7‘’ кольоровий TFT екран, розташований
на панелі приладів.
Створіть свій настрій у салоні Вашого Renault KOLEOS за допомогою 5 варіантів
кольорового контурного підсвічування.
Подорожуйте першим класом разом із Renault KOLEOS.

Bose® Surround: досконалість звуку
Ексклюзивна аудіосистема преміум-класу Bose®, розроблена спеціально для
Renault KOLEOS, подарує яскраві емоції. Ідеальне розташування дванадцяти
високопродуктивних динаміків, сабвуфера і цифровий звуковий процесор пропонують об’ємний якісний звук, відтворюють якість живого виконання і створюють
відчуття справжнього концертного залу.
Насолоджуйтесь чистим і живим звуком під час подорожі з Renault KOLEOS.

Нове бачення
комфорту
Renault KOLEOS створений із турботою про кожного
пасажира. Просторий, місткий салон з продуманою
трансформацією та розкішним оснащенням пропонує першокласний комфорт для всіх пасажирів.
Конструк ція передніх сидінь охоплю ючого типу
забезпечує відмін ну бокову підтримку. А ті, хто
сидять позаду, будуть приємно здивовані рекордним
простором для колін — 289 мм, а також регулюванням
кута нахилу спинок задніх сидінь. Передні шкіряні
сидіння обладнані підігрівом, вбудованою вентиляцією та функцією електрорегулювання. Підігріваються як подушки, так і спинки сидінь. Так само два
невеликих вентилятори, розташовані в подушці та
спинці, можуть знизити температуру на 5 °C. Сидіння
водія може бути оснащено функцією масажу, а також
пам’яттю положення. Для Вашої зручності під час
довгої подорожі стане в нагоді функція регулювання
довжини подушок передніх сидінь.
Взимку Вам подарують комфорт опції підігріву задніх
сидінь, керма та вітрового скла.
Навіть передні підсклянники оснащені функціями
підігріву та охолодження.
У підлокітник задніх сидінь також вбудовані підсклянники та два роз’єми для підключення мобільних
пристроїв.
Великий панорамний дах з електроприводом
створює неповторне відчуття простору.
Куди б Ви не вирушили, подорожуйте з комфортом.

Свобода рухів
Renault KOLEOS піклується про те, щоб Ви з легкістю
і комфортом справлялися з повсякденними справами. Кросовер оснащений системою автоматичного
відкривання багажного відділення «вільні руки»
з функцією запобігання затисканню. Достатньо
просто провести ногою під бампером в зоні розташування датчика, щоб автоматично відкрити або
закрити дверцята багажника.
Багажне відділення об’ємом 505 л (з повнорозмірним
запасним колесом) містке та багатофункціональне.
Також завдяки системі Easy Break Ви можете
одним натисканням кнопки скласти задні сидіння,
перетворивши їх на рівну підлогу, та збільшити
загальний об’єм багажного відділення до 1 777 літрів.
Широкий кут відкривання дверей (передні — 70°,
задні — 77°) забезпечує комфортну посадку в автомобіль.

Впевненість на будь-якій місцевості
Зі своїм напористим стилем KOLEOS має ДНК справжнього позашляховика. Стильна зовнішність міського
кросовера гармонійно поєднується з характерною позашляховою геометрією нового Renault KOLEOS: високим
дорожнім просвітом, великими кутами подолання перешкод. Надійна енергоємна підвіска забезпечить чудову
плавність ходу, легку керованість і відмінну курсову стійкість. А із системою інтелектуального повного привода
ALL MODE 4x4-i Ваш автомобіль збереже ідеальне зчеплення з будь-яким дорожнім покриттям завдяки оптимальному розподілу крутного моменту між передніми та задніми колесами. Renault KOLEOS адаптується до будь-якої
ситуації, а Ви будете насолоджуватися приємним і безпечним водінням.

Система інтелектуального повного привода
ALL MODE 4x4-i: ключ до підкорення доріг
Вибір оптимального режиму роботи трансмісії дозволить Вам відчувати себе впевнено як на бездоріжжі,
так і на дорогах з твердим покриттям. Лише виберіть один із трьох режимів системи інтелектуального
повного привода All Mode 4x4-i.
Режим 4х2. На сухому покритті виберіть економічний режим «4х2», що передає крутний момент
на передні колеса. Це дозволить знизити витрату пального.

4x2

Режим «4WD LOCK». Якщо Ви рухаєтеся по піщаній, грузькій або кам’янистій місцевості, увімкніть
режим «4х4 Lock»: постійний повний привод та фіксований розподіл крутного моменту забезпечать
автомобілю максимальну прохідність і точну керованість навіть в таких складних ситуаціях.
Режим «AUTO». Система аналізує умови та рівень зчеплення з дорогою і з урахуванням показань
датчиків розраховує ідеальний розподіл крутного моменту між передньою та задньою осями.
За необхідності на задні колеса може передаватися до 50% крутного моменту.

4x4 Lock / 4x4 Auto

Продуктивність та емоції
Ми пропонуємо ідеальне поєднання надійності та динамізму з комфортом абсолютно нової автоматичної
трансмісії X-Tronic — комбінація, яка гарантує справжнє задоволення від водіння.
Бензиновий двигун 2,5 л (171 к. с.)
Потужний двигун, що забезпечує значний крутний момент 233 Н•м при 6000 об/хв.
Автоматична трансмісія CVT X-Tronic
Алгоритм роботи адаптивної трансмісії нового покоління CVT X-Tronic імітує ступінчате перемикання, як класичний «автомат». Гнучке водіння забезпечується за рахунок безперервного та швидкого
перемикання передач без зниження швидкості руху — максимально ефективно для міських заторів.
Під час поїздок за містом плавна зміна передавального відношення та оптимальне перемикання
7-ми «віртуальних» передач дозволяє підтримувати оберти двигуна в оптимальному діапазоні
для економії пального і зниження шкідливих викидів.

Інтелектуальна допомога на дорозі
Інноваційні технології та розумні системи полегшують водієві керування автомобілем,
дозволяючи повністю контролювати обстановку на дорозі й зберігати спокій у будь-яких
ситуаціях. Ваші подорожі на новому Renault KOLEOS завжди будуть максимально комфортними та безпечними.

1.

1. Автоматична допомога при паркуванні. Система аналізує простір для паркування
та визначає оптимальну траєкторію руху. Можливо здійснити чотири типи маневрів
паркування: паралельне, перпендикулярне, під кутом, а також виїзд з паралельного
паркування. Система бере на себе рульове керування. Водієві необхідно лише натискати
педалі газу і гальма, враховувати звукові сигнали, що попереджають про відстань
до інших об’єктів, і слідувати інструкціям на багатофункціональному дисплеї.
2.

2. Система контролю рядності руху стежить за рухом у вибраній смузі. Вона попереджає водія при ненавмисному перетині лінії розмітки, якщо при цьому покажчики
повороту не були увімкнені.
3. Система автоматичного перемикання дальнього світла фар піклується не тільки
про Вас, але і про оточуючих. Якщо Ви в’їжджаєте в населений пункт, рухаєтеся
за попутним автомобілем або наближаєтеся до зустрічного автомобіля, система
автоматично перемкне дальнє світло фар на ближнє, забезпечуючи максимальну
видимість всім учасникам руху в темну пору доби.

3.

4. Система контролю «сліпих зон» стежить за транспортними засобами, що рухаються позаду автомобіля, щоб вчасно попередити Вас про несподівані перешкоди
при перелаштуванні, увімкнувши світловий індикатор на дзеркалах заднього
огляду.

4.

КОЛЬОРИ КУЗОВА
Чорний аметист (GNG)

Біла перлина (QXD)

Червоний сандал (NPN)

Сірий Марс (KAD)

Чорний метал (GXA)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТИ

ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ

2.5 SCe 170

Тип привода

Передній

Пальне

2.5 SCe 170
Повний
Бензин

Норми токсичності

Euro 5

Об’єм (см3)

2488

Кількість циліндрів / клапанів

4 / 16

Потужність (кВт (к. с.) при об/хв)

126 (171) / 6000

Обертальний момент (Н•м при об/хв)

233 / 4000

Тип упорскування

Багатоточкове

Коробка передач

CVT X-Tronic

Діаметр розвороту (м)

11,4

ПІДВІСКА
Передня

Задня

Типу McPherson, незалежна, з нижніми важелями
трикутної форми, крученими пружинами,
гідравлічними
Незалежна, багатоважільна, з крученими пружинами,
гідравлічними амортизаторами і стабілізатором
поперечної стійкості

КОЛЕСА ТА ШИНИ
Розмірність шин

225/65 R17; 225/60 R18

ГАЛЬМОВА СИСТЕМА
Гальма передні / задні

Дискові вентильовані Ø296 x 26 / дискові Ø292 x 16

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість (км/год)

200

199

Розгін 0-100 км/год (с)

9,5

9,8

10,4 / 6,7 / 8,1

10,7 / 6,9 / 8,3

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО*
Міський / заміський / змішаний цикл (л/100 км)
Викиди CO2 (г/км) в змішаному циклі

188

Паливний бак (л)

192
60

МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маса без навантаження (кг)

1540

1607

Максимально дозволена маса (кг)

2101

2157

Максимальна маса причепа з гальмами /
без гальм (кг)

* Дані про викиди СО2 наведені згідно з Правилами ЄЕК ООН № 101-00.

1650 / 750

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (дм3/л)
Об’єм з повнорозмірним колесом
Максимальний об’єм зі складеним заднім рядом сидінь

468 / 505
1677 / 1777

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)
Довжина
4672
Колісна база
2705
Передній звис
930
Задній звис
1038
Передня колія (із 17” дисками)
1591
Задня колія (із 17” дисками)
1586
Загальна ширина / ширина із дзеркалами заднього огляду /
1843 / 2063 / 1864
зі складеними дзеркалами заднього огляду
Висота без навантаження
1673
2118
Висота без навантаження з відкритим багажником
Висота порога багажника без навантаження
770
Дорожній просвіт без навантаження
210
Відстань для колін пасажирів 2-го ряду сидінь
289
Ширина на рівні ліктів водія та переднього пасажира
1483
Ширина на рівні ліктів пасажирів заднього ряду сидінь
1456
Ширина на рівні плечей водія та переднього пасажира
1449
1419
Ширина на рівні плечей пасажирів заднього ряду сидінь
Відстань між подушкою переднього сидіння та дахом в середньому
953 / 891
положенні (без люка / з люком)
Відстань між подушкою заднього сидіння та дахом в середньому
911 / 903
положенні (без люка / з люком)
Ширина отвору багажного відділення в верхній частині / макс. ширина
902 / 1091
Ширина отвору багажного відділення в нижній частині
1034
Внутрішня ширина між колісними арками
1066
Максимальна довжина зі складеними задніми сидіннями
1889
Максимальна довжина до заднього ряду сидінь
973
Висота під полицею багажника
365

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ САЛОНУ

Тканинна оббивка чорного
кольору

ZEN
Безпека та допомога під час водіння
• ESP (система курсової стійкості) та HAS (система
допомоги при старті на підйомі)
• ABS (антиблокувальна система) та AFU (система
допомоги при екстреному гальмуванні)
• HDC (система допомоги під час спуску) - у версіях
з повним приводом
• Фронтальні подушки безпеки, подушка безпеки
переднього пасажира, що відключається, передні
та задні шторки безпеки
• Контроль тиску в шинах
• Протитуманні фари LED, фари Full LED, задні LED
фонарі
• Автоматичне стоянкове гальмо
• Круїз-контроль
• Передні ремені безпеки з регулюванням
по висоті, задні 3-х точкові ремені безпеки
• Кріплення для дитячого крісла ISOFIX
• Датчики дощу і світла
• Повнорозмірне запасне колесо
• Задній датчик паркування
• Контроль втоми водія
• Дорожній набір засобів безпеки
Елементи зовнішнього дизайну
• Леєри на даху
• Захисна накладка на бампер
• Додаткове тонування задніх стекол
• Легкосплавні 2-кольорові диски 18’’

Мультимедіа
• Мультимедійна система R-Link2 з сенсорним
РК дисплеєм 7’’ (без навігації)
• 2 USB, гніздо для iPod, jack
• Аудіосистема 3D Sound Arkamys, 8 динаміків
• Підтримка реплікації смартфону (за наявності
додатків в смартфоні власника)
Комфорт
• Картка-ключ «Вільні руки»
• Двозонний клімат-контроль
• Сидіння водія, що регулюється по довжині та
висоті, сидіння пасажира — тільки по довжині
• Центральний зсувний підлокітник, 2 тримача для
стаканів з охолодженням та підігрівом
• Задні сидіння з регульованим кутом нахилу
спинки + центральний підлокітник з 2-ма
підстаканниками
• Повітроводи для задніх пасажирів
• Підігрів передніх сидінь
• Обігрів заднього скла
• Передні та задні електросклопідйомники,
передні- імпульсні
• Автоматичне складання зовнішніх дзеркал
• Дзеркало заднього огляду з електрохромним
покриттям
• Макіяжні дзеркальця з підсвічуванням
• 3 розетки на 12V (спереду, на центральній консолі
позаду, в багажному відділенні)

Опції
• Пакет «Зима»:
– обігрів лобового скла (включаючи зону щіток
склоочисників)
– підігрів задніх бокових сидінь
– обігрів керма
• Пакет «Комфорт»:
– сидіння водія з електрорегулюванням
по довжині, висоті, в попереку
– сидіння переднього пасажира з ручним
регулюванням по довжині
– передні підголівники, що регулюються по
висоті і нахилу
– система «EasyBreak» (функція миттєва рівна
підлога)
• Передній і задній парктроніки
• Камера заднього огляду
• Система контролю «сліпих зон»
• Шкіряна оббивка сидінь чорного кольору

Конфігуратор
* Сидіння повністю шкіряні (оброблена шкіра) на верхній частині подушки сидіння, передній частині спинки, підголівниках та елементах бічної підтримки. Інші частини виконані з екошкіри.

Шкіряна оббивка* сидінь Riviera
чорного кольору (опційно)

18’’ легкосплавні двоколірні диски
ARGONAUTE

Шкіряна оббивка* сидінь Riviera Шкіряна оббивка* сидінь Riviera
чорного кольору
коричневого кольору (опційно)

INTENSE (ZEN+)
Безпека та допомога під час водіння
• Передні підголівники, що регулюються
по висоті і нахилу
• Задні LED фонарі з динамічними
покажчиками повороту
• Передній і задній парктроніки
• Камера заднього огляду
• Автоматична допомога паркування
«вільні руки»
• Система контролю «сліпих зон»
Елементи зовнішнього дизайну
• Легкосплавні 2-кольорові диски 18’’,
новий дизайн
Елементи інтер’єру
• Шкіряна оббивка сидінь чорного
кольору
• Бортовий комп’ютер з можливістю
конфігурації та вибору кольору
підсвічування
• Комфортне LED підсвічування салону
Мультимедіа
• Мультимедійна система R-Link2 з
сенсорним РК дисплеєм 8,7’’
• Навігація

Комфорт
• Вентильоване сидіння водія
з електрорегулюванням по довжині,
висоті, в попереку; вентильоване
сидіння переднього пасажира з
електрорегулюванням по довжині та
висоті
• Система «EasyBreak» (функція миттєва
рівна підлога)
• Омивач фар (працює тільки при
увімкнених фарах)
• Пакет «Зима»:
– обігрів лобового скла (включаючи
зону щіток склоочисників)
– підігрів задніх бокових сидінь
– обігрів керма
Опції
• Пакет «Безпека»
– Автоматичне перемикання світла
фар (дальнє / ближнє світло)
– Контроль рядності руху
• Пакет «Комфорт»:
– вентильоване сидіння водія
з електрорегулюванням по довжині,
висоті, в попереку (з функцією
запам’ятовування) з функцією
масажа і регульованою довжиною
подушки сидіння; вентильоване
сидіння переднього пасажира

з електрорегулюванням по довжині
та висоті і регульованою довжиною
подушки;
– передні підголівники підвищеного
комфорту
– автоматичне складання зовнішніх
дзеркал з функцією пам’яті
– 2 розетки на 12V (спереду,
в багажному відділенні)
• Електропривод відкривання /
закривання багажника
• Преміумаудіосистема Bose , 12 динаміків
+ сабвуфер
• Панорамний скляний дах з люком
• Шкіряна оббивка сидінь* світлосірого
або коричневого кольорів
• Шкіряна оббивка сидінь* NAPPA
чорного або світло-сірого кольорів

Конфігуратор

Шкіряна оббивка* сидінь Riviera Шкіряна оббивка* сидінь NAPPA
світло-сірого кольору (опційно) чорного кольору (опційно)

Шкіряна оббивка* сидінь NAPPA 18’’ легкосплавні двоколірні
світло-сірого кольору (опційно) диски TAIKA

* Сидіння повністю шкіряні (оброблена шкіра) на верхній частині подушки сидіння, передній частині спинки, підголівниках та елементах бічної підтримки. Інші частини виконані з екошкіри.

АКСЕСУАРИ

1.

1. Електричний висувний фаркоп. Візьміть свої гірські
велосипеди на вихідний або буксируйте причіп,
завдяки електричному висувному фаркопу. Якщо він не
використовується, він згортається з поля зору простим
натисканням кнопки у багажнику, тим самим зберігаючи
дизайн вашого нового Renault KOLEOS.
2. Індукційна зарядка. Незалежно від тривалості вашої
подорожі, залишайтеся на зв’язку із індукційним зарядним
пристроєм для смартфонів, ідеально вбудованим у відділення для зберігання.
3. Преміальні бічні підніжки. Виділіть дизайн усіх ліній
вашого нового Renault KOLEOS за допомогою преміальних підніжок. Ці підніжки полегшують доступ до вашого
автомобіля та його даху. Вони також захищають автомобіль
від щоденних незначних пошкоджень.

2.

3.

4.

5.

4. Темно-сріблясті литі диски Jaipur 19‘’ з діамантовим
ефектом. Підкреслить витонченій стиль та елегантність
вашого нового Renault KOLEOS. З новими діамантовими
литими дисками Jaipur.
5. Задня накладка «Спорт». Передні та задні накладки
«Спорт» повністю змінять дизайн бамперів вашого нового
Renault KOLEOS, надавши їм більш брутального вигляду.

Аксесуари

Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію
на 3 роки або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 38 дилерських центрів по всій країні
й надає якісне обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
Послуги служби техдопомоги на дорогах RENAULT Assistance надаються
безкоштовно, цілодобово, на всій території України, окрім територій, на яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють
не в повному обсязі свої повноваження.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-351.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення
до кожного клієнта. Безпека, надійність і мобільність — основні принципи
роботи сервісної мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу
лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника
компанії Renault в Україні www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна служба підтримки Renault
Служба підтримки Renault: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України
зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку —
безкоштовні)
з 8.00 до 20.00 – у будні
з 9.00 до 19.00 – у вихідні.
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-351.
Офіційний сайт: www.renault.ua.

Тест-драйв

www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група Renault
залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання.
Інформація про ці зміни в найкоротший термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського
процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені.
Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault
заборонено.
Реферанс 990Z 7711658193. Надруковано у жовтні 2021 року.

