
Új

Renault KOLEOS



Az Új Renault KOLEOS kitágítja a határokat. Kifejező, határozott 
formája az erő és a kifinomultság házasításának gyümölcse. 
A sportos vonalak tiszteletet ébresztenek. Kidomborodó 
kerékívek, markáns övvonal, széles kerekek és magasan ülő 
alváz: ezek egy igazi, kalandra kész SUV ismertetőjegyei. Az 
Új KOLEOS még tovább viszi majd, bármilyen kalandot is 
hoz az élet.

Erős, határozott 
karakter







Feltűnő  
jelenség

Az Új KOLEOS friss levegőt hoz a mindennapokba. A 
részletekre különös gondot fordítottunk, és az autó 
erős személyisége a nemes vonalakban is testet ölt. 
Krómozott elemek teszik még elegánsabbá az Új  
KOLEOS dinamikus karakterét. A PURE VISION LED 
fényszórók tündökölnek, és ha valaki egyszer látta, soha 
többé nem felejti el azokat.





Szálljon be: az Új Renault KOLEOS hív a kalandra. Merüljön el a 
legmodernebb technológia kifinomult világában. Az ergonomi-
kus középkonzolon minden tökéletesen kézre esik. A fedélzeti 
rendszereket az R-LINK 2 Evolution 8,7”-os érintőképernyőjéről 
vezérelheti. A műszerfal egy testre szabható TFT kijelző. A 
Bose® hangrendszer élettel teli tiszta hangja koncerttermi 
élménnyel tölti meg az utasteret. Mindez együtt igazi egyedi 
vezetési élményt jelent, amelyet páratlan komfort jellemez.

Az utazás csak  
most kezdődik



Intuitív  
technológia
Az Új Renault KOLEOS fejlett felszereltsége új élmé-
nyeket jelent. Az utastérben olyan intuitív technológia 
várja, amellyel az utazás élménye maximális lehet. 
A 7”-os TFT képernyőn megjelenített információk 
teljesen testre szabhatók, emellett a belső tér han-
gulatvilágítása is ízlés és kedv szerint állítható be. Az 
R-LINK 2 Evolution 8,7”-os érintőképernyőjén az autó 
minden fontosabb paramétere beállítható: multimédia, 
navigáció, a telefon, és a vezetéstámogató rendszerek 
is. Az Új KOLEOS áll a kihívások elébe azzal, hogy a 
legmodernebb technológiát élvezetes és használható 
módon kínálja.





Magas szintű kényelem,  
egyedi élmények
Az Új Renault KOLEOS igen lendületes autó. A tágas belső teret fény árasztja el a nyitható panorámatetőn 
keresztül, és mind a sofőr, mind pedig az utasok maximális kényelmet élvezhetnek. A felhasznált anyagok és a 
tökéletes kivitelezés mind a limuzinok esztétikumát idézik fel. A középkonzol mindkét oldalán található kapasz-
kodók, és az emelt vezetőpozíció emlékeztet arra, hogy egy SUV-ban ül. A hátul ülőket is magas üléspozíció 
és tágas lábtér fogadja.





Hihetetlenül  
tágas belső tér
Az Új KOLEOS barátságosan hívogató. A hatalmas első 
fűthető és az INITIALE PARIS verzión hűthető ülések 
kivételes kényelmet jelentenek. A hátsó üléseken utazók 
lábtere is páratlan méretű, hatalmas pohártartók tartják 
biztonságosan az innivalót az utazás alatt. Hordozható 
zenelejátszóját több fedélzeti csatlakozóhoz is dokkol-
hatja. Minden utazás egy lehetőség arra, hogy lerázza 
a mindennapok gondját.





Exkluzív verzió -  
igényeseknek
Az Új KOLEOS a Renault tudásának a legjavát nyújtja. Merüljön 
el az INITIALE PARIS verzió szépségében, gyönyörködjön a 
19”-os egyedi felnikben, az Ametiszt-fekete színt pedig ehhez 
az exkluzív felszereltséghez alkottuk meg.
Nappabőr kárpit, kivételes Bose® hangzás, fűthető-hűthe-
tő első ülések várják a fedélzeten. Az INITIALE PARIS logó 
megjelenik az orr-részen, és krómozott díszítésként az első 
ajtón és az utastérben is. Az INITIALE PARIS az esztétika és 
a páratlan kényelem harmonikus elegye.





Kihívás  
az élet!
Minden napra egy új kaland! Az Új Renault KOLEOS 4x4-es 
hajtásképlettel off-road körülmények között is parádés. A 
4x2-es hajtásképlet, az Auto vagy a Lock üzemmódokban 
a hétköznapokban tesz jó szolgálatot. Pontos nyomatékel-
oszlás az első- és hátsó kerekeken: ez garantálja a minden 
körülmények közötti kiváló tapadást. Az Új KOLEOS vezetése 
közben a 4x4 mód, az új X-Tronic váltó és megannyi vezetés-
támogató rendszer nyújt maradéktalan élményt. Lépje át a 
határokat, hagyja el a járt utat a járatlanért – akár a városban, 
akár a terepen.







4x2-es hajtásképlet: a hajtás az első kerekeken van Válassza az Auto üzemmódot és a rendszer optimalizálja a nyomatékeloszlást az első és 
a hátsó kerekek között, a mindenkori megosztást pedig jelzi a TFT műszerfalon. Alacsony 
sebességnél a Lock mód segít abban, hogy a négykerék-hajtás egyenlő erőt juttat az első- 
és a hátsó kerekekre, így az autó különlegesen stabil marad, és minden akadályt leküzd.

4x4 technológia: minden terepen ön irányít!
A 4x4 hajtás segít megszökni a szürke hétköznapok elöl. Az igazi biztonság érdekében három üzemmódból választhat, így minden helyzetben és min-
den terepen biztonságosan közlekedhet, legyen az hó, homok, aszfalt, vagy földút.

4x2 4x4 Lock



Energy dCi 175 és Energy dCi 175 X-Tronic 
motorok A dinamikus vezetés anatómiája

A 2.0 175LE dízelmotor a maga - már 2 000 fordulat/perctől 
rendelkezésre álló - 380 Nm-es nyomatékával dinamikus 
gyorsítást és egyedi élményt kínál.

X-Tronic sebességváltó

Az új X-Tronic szinte észrevehetetlenül könnyed váltást jelent, 
majdhogynem nyomatékvesztés nélkül. A motorfordulat 
optimális tartományában dolgozik. Az X-Tronic e mellett 
képes szimulálni a sebességváltást 7 virtuális fokozattal, 
még dinamikusabb gyorsulást kínálva.

Energy dCi 130 motor 
Hatékonyan kényelmes

Az 1.6 130LE Energy motor a kényelmes, élvezetes mégis 
takarékos motor optimális elegye. Kellemesen folyamatos 
gyorsulás jellemzi, amely optimális üzemanyag-fogyasztással 
párosul.

Nagy teljesítmény, kimagasló élvezet
A kimagaslóan élvezetes vezetésért a mérnökeink a kétliteres motor erejét az X-Tronic végtelen lehetőségeivel párosították. Igazi vezetési élmény.





Innováció,  
amely támogat
Kényelem és biztonság: ezt köszönheti az Új Renault KOLEOS a vezetéstámogató rendszereknek. Minden helyzetet elemeznek, így az Új KOLEOS mindig a megfelelő funkciót lépteti életbe 
– figyelmeztet, vagy közbeavatkozik, ha szükséges. Az aktív vészfékrásegítő, a holttérfigyelő, az Easy Park Assist vagy az automata parkolórendszer mind a komfortos és nyugodt vezetést 
támogatják.

Easy Park Assist: a rendszer felméri az autó körüli szabad helyet, és dönt a nyomvonalról. Adja 
át az irányítást, és az autó magától beparkol – probléma nélkül.

Aktív Vészfékrásegítő:  ha hirtelen kell fékeznie, akkor ez az ABS és ESP mellett dolgozó rendszer 
segít csökkenteni a féktávolságot, hogy elkerülhesse az ütközést.



Aktív Vészfékrásegítő: ha hirtelen kell fékeznie, akkor ez az ABS és 
ESP mellett dolgozó rendszer segít csökkenteni a féktávolságot, 
hogy elkerülhesse az ütközést.

Visio System: A szélvédő felső részén elhelyezett kamerát is 
magában foglaló rendszer 3 funkcióval rendelkezik:
–  A közlekedési táblákat felismerő, sebességtúllépésre figyelmeztető 

rendszer
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
– Távolsági és kanyarfényszórók automatikus aktiválása

Holttérfigyelő rendszer: Az Új KOLEOS érzékeli a holtterében 
tartózkodó autókat és az oldalsó visszapillantó tükörbe épített 
villogó lámpákkal jelzi azokat.



A végtelen szabadság
Ha mind a két keze tele van, akkor az automatikus csomagtérnyitás lesz a segítségére. Az Automata Renault Kártya, 
vagy egy egyszerű lábmozdulat is elegendő a hátsó lökhárító alatt, és máris feltárul a 624 literes csomagtér ajtaja. Az 
Easy Break rendszernek köszönhetően a belső tér kialakítása gyorsan változtatható meg és a csomagtér térfogata 
a felmerülő igényeknek megfelelően alakítható. Az alacsony csomagtér-padlózat könnyed rakodást tesz lehetővé. 
A Koleos a mindennapi kalandok ígérete.



Az egyedi Bose® Surround hangrendszer a KOLEOS fedélzetét koncertteremmé változtatja. A 12 csúcsminőségű 
hangsugárzó és a mélynyomó élethű, tiszta hangzást biztosít. A surround hangzás körbeveszi az utasokat és élő 
zenei élményt nyújt. Induljon el kalandozni, és élvezze a telt, kifinomult audio-élményt.

Bose® Surround,  
érzések felsőfokon



Színválaszték

Ultra Silver

Black Metalic Senois Red

Mineral Beige Meissen Blue

Universal WhiteSolid White*

Grey Metalic

Amethyst Black**

*Nem metálfényezés.    **Csak INITIALE PARIS felszereltségen érhető el



ZEN

• ABS vészfékrásegítő rendszerrel (AFU)
• Menetstabilizátor (ESC)
• Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)
• Elektromos parkolófék
• Keréknyomás ellenőrző rendszer
• Vezető és utasoldali (kikapcsolható) légzsák 
• Első oldallégzsák (mellkas védelemmel) 
• Első-hátsó függönylégzsák
• Sebességszabályozó- és korlátozó rendszer
• 7”-os TFT kijelző 
• Első és hátsó hárompontos biztonsági övek
• Állítható magasságú első biztonsági övek
• Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető 

rendszer
• Első és hátsó állítható magasságú fejtámlák
• ISOFIX gyermekülés rögzítő rendszer
• Elektromos központi zár
• Automata Renault Kártya
• Automatán bezáródó központi zár induláskor
• Kétzónás automata klímaberendezés

• Elektromosan állítható és fűthető külső 
visszapillantó tükrök

• Elektromos ablakemelők, impulzív funkcióval a 
vezető oldalon

• Eső- és fényérzékelő
• R-Link 2® multimédia-rendszer 7” 

érintőképernyővel, 2 USB és 1 Jack csatlakozóval, 
3D Sound by Arkamys audiorendszerrel, DAB 
rádióval, 8 hangszóróval, Bluetooth® kihangosító 
telefon- és audiokapcsolattal, navigáció, teljes 
Európa térkép

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
• Sebességjelző táblákat felismerő rendszer
• Aktív vészfékező rendszer
• Hátsó parkolást segítő radarok
• Fekete műszerfal
• Középső konzol csúsztatható könyöktámasszal, 

tárolóval és pohártartóval
• Bőrkormány
• Manuálisan állítható első ülések, vezetőoldalon 

magasság-állítással
• 60/40 arányban lehajtható hátsó ülések 
• Pohártartós hátsó könyöktámasz
• Fekete szövet-bőr kárpitozás
• LED nappali menetfény
• Első ködfényszórók, kanyarkövető funkcióval
• Alumínium tetőrudak
• Króm díszítésű ajtókilincsek
• Matt szürke védőelem az ajtóküszöbnél
• Krómozott ablakkeretek
• Színrefújt külső visszapillantó tükrök LED 

indexekkel
• Fekete kerékjárati betétek
• Fekete és króm ajtóbetét
• Króm kipufogó vég
• Defekt javító készlet

• 17”-os ESQUIS könnyűfém keréktárcsák

17”-os ESQUIS könnyűfém 
keréktárcsák

18”-os TARANIS könnyűfém 
keréktárcsák (opció)

Felszereltség

Sötét szövet-műbőr kárpitozás



INTENS (ZEN +)

• Holttérfigyelő rendszer
• Automata távolsági fényszóró vezérlés
• Első és hátsó parkoló radarok hátsó kamerával
• Elektrokróm belső visszapillantó tükör
• Elektromosan behajtható, állítható és fűthető 

külső visszapillantó tükrök
• R-LINK 2® multimédia-rendszer 8,7”-os 

érintőképernyővel, 2 USB-vel és 1 Jack 
csatlakozóval

• Online hozzáférés
• Változtatható színű utastér világítás
• Sötétített hátsó ablakok
• Easy Break hátsó ülés-döntés rendszer
• Full LED PURE VISION fényszórók

• 18”-os ARGONAUTE könnyűfém keréktárcsák

18”-os ARGONAUTE 
könnyűfém keréktárcsák

19”-os PROTEUS könnyűfém 
keréktárcsák (Opció)

Felszereltség

Titánium fekete bőrkárpitozás 
(opció)

Szövet - műbörkárpitozás Platina szürke bőrkárpitozás 
(opció)

Sienne barna bőrkárpitozás 
(opció)

A fényképen látható belső tér extra felszereltséget tartalmaz – Sienne barna bőr kárpitozás



INITIALE PARIS (INTENS+)

• R-LINK 2® multimédia-rendszer 8,7”-os 
érintőképernyővel, Bose® Sorround System 12 
hangszóróval és Active Noise Cancelling  
(aktív motorzaj csökkentés) rendszerrel

• Fekete nappabőr kárpitozás (fekete-szürke színben  
is választható)

• Relax első komfort fejtámlák
• Elektromosan állítható fűthető és hűthető 

első ülések, elektromos deréktámasszal. 
• Kétrétegű oldalüvegezés
• Automata csomagtér nyitás a lökhárítóba szerelt 

érzékelővel, elektromos csomagtér ajtó zárás, 
programozható nyitási magasság

• INTIALE PARIS jelzések

19”-os INITIALE PARIS könnyűfém keréktárcsák

Fekete nappabőr kárpitozás Fekete és szürke nappabőr 
kárpitozás (választható)

19”-os INITIALE PARIS 
könnyűfém keréktárcsák

Felszereltség



Méretek

CSOMAGTÉR TÉRFOGATA
Csomagtér maximális térfogata VDA norma szerint (defektjavító 
készlettel, a hátsó ülés háttámlájának magasságáig) 542
Csomagtér maximális térfogata literben (defektjavító készlettel,  
a hátsó ülés háttámlájának magasságáig) 624

MÉRETEK (MM)
A Teljes hossz 4 673
B Tengelytáv 2 705
C Első túlnyúlás 930
D Hátsó túlnyúlás 1 038
E Első nyomtáv (17"-os alumínium keréktárcsával) 1 591
F Hátsó nyomtáv (17"-os alumínium keréktárcsával) 1 586

G/G1 Teljes szélesség  tükrök nélkül / tükrökkel / behajtott tükrökkel 1 843/2 063/1 864
H Terheletlen magasság 1 678
H1 Terheletlen magasság nyitott csomagtér ajtó esetén 2 118
J Rakodóküszöbb magasság terheletlenül 770
K Hasmagasság 210
L Térdtávolság a második üléssorban 289
M Könyökszélesség elöl 1 483
M1 Könyökszélesség a második üléssorban 1 456
N Vállszélesség elöl 1 449
N1 Vállszélesség a második üléssorban 1 419

P Első ülés feletti belmagasság, az ülés középállásban (normál 
tető / üvegtető) 953 / 891 

Q Hátsó ülés feletti belmagasság, az ülés középállásban 
(normál tető / üvegtető) 911 / 903 

Y Csomagtér ajtó szélessége felül / csomagtér ajtó maximális 
szélessége 902 / 1091

Y1 Csomagtér ajtó szélessége alul 1 034
Y2 Kerékdobok közötti belső szélesség 1 066
Z1 Maximális csomagtér rakodóhossz a hátsó üléseket lehajtva 1 889
Z2 Csomagtér rakodóhossza a hátsó ülések mögött 973
Z3 Csomagtér magassága a kalaptartó alatt 365



Technikai adatok

MOTOR ENERGY 1.6 dCi 130  
4x2

ENERGY 2.0 dCi 175  
4x4

ENERGY 2.0 dCi 175 X-Tronic  
4x4

Üzemanyag típusa dízel dízel dízel
Üzemanyag-kibocsátási norma EURO 6 EURO 6 EURO 6

Meghajtás 2WD 4WD 
All Mode 4x4-i

4WD 
All Mode 4x4-i

Motor típusa változó geometriájú turbós változó geometriájú turbós változó geometriájú turbós
Befecskendezés típusa Common Rail Common Rail Common Rail
Lökettérfogat (cm3) 1598 1 995 1 995
Furat x löket (mm) 80 x 79,5 84 x 90 84 x 90
Hengerek/Szelepek száma 4/16 4/16 4/16
Sűrítési arány 15,1:1 16:1 16:1
Max. teljesítmény kW (LE)/percenkénti fordulatszámon 96 (130) / 4000 130 (177) / 3750 130 (177) / 3750
Maximális nyomaték Nm/percenkénti fordulatszámon 320 / 1 750 380 / 2 000 380 / 2 000
Stop & Start/ Energy Smart Management igen / igen igen / igen igen / igen

SEBESSÉGVÁLTÓ
Sebességváltó típusa manuális manuális X-Tronic
Sebességek száma 6 6 7

KORMÁNYMŰ
Típusa elektromos, változó rásegítésű szervokormány

Minimális fordulókör átmérője falak között (m) 12,1
Minimális fordulókör átmérője útpadka között (m) 11,4

TELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h) 185 202 201
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s) 11,4 10,7 9,5

FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS (NEDC NORMA SZERINT)*
Üzemanyagtartály kapacitása 60 60 60
CO2-kibocsátás (g/km) 120 / 128 140 / 148 153 / 156
Városi fogyasztás (l/100 km) 5,1 / 5,4 6,0 / 6,3 6,1 / 6,2
Országúti fogyasztás (l/100 km) 4,2 / 4,5 4,9 / 5,2 5,7 / 5,8
Vegyes fogyasztás (l/100 km) 4,6 / 4,9 5,3 / 5,6 5,8 / 5,9

FUTÓMŰ ÉS TEREPADATOK
Elöl Mac-Pherson, háromszögű lengőkarral
Hátul többlengőkaros
Első terepszög / Hátsó terepszög 19° / 26°
Terheletlen jármű hasmagassága 210 mm
Maximális gázlóképesség (10 km/h sebességnél) 400 mm

FÉKEK
Első: hűtött tárcsafék - átmérő (mm) / vastagság (mm) 296 / 26 320 / 28 320 / 28
Hátsó: tárcsafék - átmérő (mm) / vastagság (mm) 292 / 16 292 / 16 292 / 16

TÖMEG**
Önsúly 1540 / 1587 1660 / 1696 1747 / 1754
Megengedett legnagyobb össztömeg 4153 4250 3950
Fékezett utánfutó maximális megengedett tömege 2000 2000 1650
 
*A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok (NEDC ciklus) által előírt mérések eredményei, melyek adott paraméterekkel rendelkező gépkocsik esetében az azonos feltétek melletti összehasonlítás alapjául szolgálnak. Az általános fogyasztás eltérhet ezen 
értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
**Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak.

A Renault által gyártott gépjárművek minden esetben a törvények által kívánt mértékben újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítással kapcsolatos állásfoglalás és a kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők és letölthetők a www.renault.hu oldalon



1. Oldalsó védőelemek. Ha letérne a járt útról a járatlanért, akkor sem 
kell féltenie az autót, hiszen ezek az oldalsó védőelemek megvédik a 
mindennapi karcoktól. 2. Krómozott tükörházak. Még stílusosabb és még 
elegánsabb lesz az Új KOLEOS vonalvezetése. 3. 19”-os sötétszürke Jaipur 
alufelnik gyémántmintával. A Renault speciális, egyedi felniválasztéka 
az autó stílusát segít hangsúlyozni. 4. Fejtámlára rögzíthető vállfa. Ez a 
leszerelhető akasztó kiváltképp praktikus a mindennapi használat során. 
5. EasyFlex csomagtér védelem. A csúszásgátló bevonattal ellátott, 
impregnált felületű védőelem tökéletesen illeszkedik a csomagtartó 
kialakításához. Rengeteg lehetséges elhelyezésének köszönhetően 
minden üléskonfigurációhoz könnyedén alkalmazkodik, és megvédi a 
csomagteret a szennyeződésektől.
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Utazás és vontatás
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1-2. Szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog (gombnyomásra elektromosan kien-
gedhető, lökhárítóba elrejthető vonóhorog is rendelhető). 3. Csomagtér-küszöb védő. 
Elegáns, és védi a karosszériát a berakodáskor keletkező karcoktól, sérülésektől. 4-5. 
QuickFix alumínium tetőrudak és síléctartó (4). Könnyű fel- és leszerelni, köszönhetően 
az innovatív QuickFix rendszernek. Biztonságosan szállíthat vele mindenféle sílécet, 
snowboardot, esetleg szörfdeszkát az Új KOLEOS tetején.
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Az Új Renault KOLEOS kaland folytatódik 
www.renault.hu

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A termékek folyamatos tökéletesítési programjára tekintettel a Renault Hungária Kft. fenntartja annak jogát,
hogy bármikor módosítsa a jelen prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn belül jelzi a RENAULT márkakereskedéseknek. A hatályos és pontos 
tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely RENAULT márkakereskedéssel. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a tartozékok színeitől. A jelen prospektus szerinti 
tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlattételnek. A jelen kiadványban található képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához és közzétételéhez a 
Renault Hungária Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges.


