
Renault KOLEOS



Jaunais Renault Koleos paplašina jūsu apvārsni. Iepriekš 
neredzēts spēka un izsmalcinātības apvienojums, tā 
pārliecinošais dizains paplašina iespēju robežas un piesaka 
sevi ar drosmīgu stilu. Tā pārliecinošais siluets iedveš cieņu. 
sUV ar platiem pleciem un muskuļotiem sānu paneļiem, 
tā spēcīgā priekšējā daļa, platās riepas un lielā riteņu bāze 
piedod tam partnera izskatu, kurš var pretoties jebkuram 
izaicinājumam. Renault Koleos jūs aizvedīs tālāk, neatkarīgi 
no maršruta vai piedzīvojuma kādu vēlaties īstenot.

spēcīgs un 
sportisks stils







Īpaša sajūta
Izsmalcinātība ir redzama visās detaļās. Plašā iekšpuse, panorāmiska automašīnas jumta lūka nodrošina 
maksimālu komfortu gan vadītājam, gan visiem pasažieriem. Jaunās Koleos automašīnas konstrukcija un 
materiālu izvēle apmierinās visas jūsu prasības. Apšūtas ādas apdare, hromādas ieliktņu atlasa apdare un 
nevainojama durvju apdare nodrošina lielam salonam atbilstošu komforta līmeni. Rokturi katrā vidējās konsoles 
pusē un izvirzītā vadītāja vieta liecina, ka jūs patiešam atrodaties īstā sUV.



Perfekti ekskluzīvs
Izbaudiet neparastas emocijas ar Koleos INITAle PARIs, 
kas piedāvā jums labāko no Renault know-how. Dizains 
ir bagātināts ar melna ametista krāsu ar patiesu metāla 
atspīdumu, 19 collu vieglmetāla diskiem, speciālu marķējumu 
zem logotipa un hromētu apdari uz priekšējiem spārniem. Cēls 
un juteklisks, ar Nappa ādas sēdekļu, stūres un pārnesumu 
sviras apdari ar tās dabisko graudainumu. Izliekti pagalvji, 
apsildāmi un ventilējami sēdekļi, katra detaļa nodrošina 
izsmalcinātības sajūtu. Izbaudiet pieslēgumus visām jūsu 
ierīcēm un plašajiem braukšanas palīglīdzekļiem. Atklājiet sev 
tā unikālo estētiku apvienojumā ar izcilo komfortu.





Pieņemiet visus 
izaicinājumus
Padariet katru dienu par jaunu piedzīvojumu un novirzieties 
no ierastajiem maršrutiem, izmantojot tā All Mode 4x4-i 
tehnoloģiju. Pārslēdziet no 2WD režīma uz 4X4 Auto vai 4X4 
lock režīmu. 
Jūsu automašīna pateicoties optimālai griezes momentu 
sadalei starp priekšējiem un aizmugures riteņiem saglabās 
lielisku stabilitāti neatkarīgi no apstākļiem. 
Braucot ar jauno Renault Koleos, jūs iepazīsit All Mode 
4x4-i jaudas piedziņas ķēdes tehnoloģijas efektivitāti, dzinēju 
darbību ar jauno X-Tronic pārnesumkārbu, kā arī daudzas 
braukšanas atbalstam paredzētās tehnoloģijas.
Jaunais Koleos ļaus jums pārvarēt jaunas robežas gan 
braucot pa pilsētām, gan arī ārpus tām.





Krāsas

Ultra	sudraba

Melna	metālika Senois	sarkana

Minerālbēša Saxe	zila

Universe	baltaArktiski	balta*

Pelēka	metālika

Ametistmelna**

		*	Matēta	krāsa.	**	Pieejams	tikai	INITIALE	PARIS



ZEN

•	ABS	ar	elektronisku	bremžu	spēka	sadali	
•	Elektroniskā	stabilitātes	programma	ESC
•	Uzsākšanas	braukt	kalnup	palīgsistēma

	• Automātiskā	stāvbremze
	• Riepu	spiediena	kontroles	sistēma

•	Priekšējie	un	sānu	(galvas	un	krūšu	līmenī)	
drošības	spilveni	vadītājam	un	pasažierim	(ar	
iespēju	deaktivizēt	pasažiera	gaisa	spilvenu)
	• Priekšējie	sānu	drošības	spilveni,	kas	priekšā	
aizsargā	krūškurvi

	• Gaisa	drošibas	aizkari	
	• Kruīza	kontrole	/	ātruma	ierobežotājs
	• Mēraparātu	bloks	ar	krāsu	TFT	ekrānu
	• 3-punktu	drošības	jostas	priekšējām	un	
aizmugures	sēdvietām

	• Priekšējo	sēdekļu	drošības	jostas	ar	augstuma	
regulēšanu	

	• Drošības	jostas	atsprādzēšanas	indikators
	• Tālvadības	centrālā	durvju	aizslēgšana	

	• Galvas	balsti	priekšējām	un	aizmugures	sēdvietām	
ar	iespēju	regulēt	to	augstumu

	• Drošības	sistēma	ISOFIX	bērnu	aizmugures	
sēdeklīšiem

	• Hands-Free	Renault	karte
	• Automātiska	durvju	bloķēšana	braukšanas	laikā
	• Automātiska	klimata	kontrole,	divu	joslu	
	• Apsildāmi,	elektriski	regulējami	sānu	atpakaļskata	
spoguļi	

	• Elektroniski	regulējami	priekšējie	un	aizmugures	
logi

	• Lietus	un	gaismas	sensori
	• R-LINK	2	multivides	sistēma	ar	7	collu	
skārienekrānu,	digitālo	audio	(DAB),	navigāciju,	
Eiropas	karti,	Bluetooth®,	diviem	USB	un	vienu	
slotu;	3D	Sound	by	Arkamys	skaņu	sistēmu

	• Ceļa	joslas	vadības	sistēma	(LDW)
	• Ātruma	pārsniegšanas	brīdinājuma	sistēma	ar	ceļa	
zīmju	atpazīšanas	funkciju

	• Aktīvā	avārijas	bremžu	palīgsistēma	ar	gājēju	
atpazīšanas	funkciju

	• Vadītāja	noguruma	noteikšanas	sistēma
	• Aktīvais	bremžu	palīgmehānisms
	• Aizmugurējie	parkošanās	sensori
	• Informācijas	panelis	melnā	krāsā
	• Vidējā	konsole	ar	elkoņa	balstu,	uzglabāšanas	
nodalījumu	un	diviem	krūzīšu	turētājiem

	• Stūre	ar	ādas	apdari,	kas	aprīkota	ar	augstuma	un	
dziļuma	regulēšanu	

•	Vadītāja	sēdeklis	ar	regulējamu	augstumu
	• Aizmugure	sēdeklis,	kas	aprīkots	ar	60/40	dalīto	
atzveltni

	• Vidējais	elkoņa	balsts	melnā	krāsā	(salokāms,	ar	
krūzīšu	turētājiem)

	• Tekstila	polsterējums	ar	dabisko	ādu	melnā	krāsā	
	• LED	dienas	gaismas	lukturi	
	• Miglas	lukturi	ar	pagriezienu	rādītāja	funkciju
	• Antena	haizivs	spuras	formā

	• Hromēti	ārējie	durvju	rokturi	
	• Šasijas	priekšējais	panelis	pelēki	matētā	krāsā
	• Hromēta	sānu	logu	mala	
	• Riteņu	arku	pārsegums	melnā	krāsā
	• Hromēta	dekoratīva	izpūtēja	gala	imitācija
	• Durvju	sānu	drošības	uzliktņi	melnā	krāsā	ar	
hromētu	ieliktni	apakšējā	daļā

•		Riepu	remonta	komplekts
	• 19”	vieglmetāla	diski	PROTEUS

19”	vieglmetāla	diski	
PROTEUS

Aprīkojums

Tekstila	polsterējums	ar	
dabisko	ādu



INTENS (ZEN +)

	• Aklās	zonas	sensors
	• Stāvvietā	novietošanas	palīgsistēma	un	
atpakaļgaitas	kamera

	• Elektrohromisks	iekšējais	aizmugures	skata	spogulis
	• Apsildāmi,	elektriski	regulējami	sānu	atpakaļskata	
spoguļi

	• Multivides	sistēma	R-Link	2	ar	8,7	collu	
skārienekrānu

	• Piekļuve	tiešsaistes	pakalpojumiem																																																																																									
	• Apkārtējs	iekšējais	apgaismojums
	• Aizmugurējie	sānu	logi	tonēti
	• Salokāmu	atzveltņu	sistēma	Easy	Break	otrajā	
sēdekļu	rindā	

	• LED	skaidras	redzamības	gaismas	
	• Šasijas	priekšējais	panelis	sudraba	krāsā

19”	vieglmetāla	diski	
PROTEUS	

Aprīkojums

Ādas	polsterējums	melnā	
krāsā	(papildu)*

Tekstila	polsterējums	ar	
dabisko	ādu

Ādas	polsterējums	gaiši	pelēkā	
krāsā	(papildu)*

Ādas	polsterējums	brūnā	krāsā	
(papildu)*

Attēlā	ir	redzama	iekšpuse	ar	papildaprīkojumu	—	brūnas	ādas	polsterējumu.

*	Ar	ādu	apvilkti	sēdekļi	(vēršādas)	—	sēdekļa	priekšpuse,	atzveltne,	pagalvji	un	sēdekļa	sānu	balsti.	Citas	daļas	ir	pārvilktas	ar	impregnētu	audumu.



INITIALE PARIS (INTENS+)

	• Drošas	distances	kontroles	sistēma,	aktīvs	ātruma	
regulators	(pieejams	bezmaksas)

	• Multivides	sistēma	2	R-LINK	ar	8,7	collu	
skārienekrānu,	skaņas	sistēma	Bose®	Surround	
Sound	System	ar	12	skaļruņiem	un	funkcija	Active	
Noise	Canceling	(aktīvā	skaņas	samazināšana

	• Velūra	ādas	polsterējums	melnā	krāsā	(ēnojums	
pelēki-melnā	krāsā	kā	bezmaksas	papildiespēja

	• Relax	tipa	priekšējie	galvas	atbalsti	
	• Priekšējie	sēdekļi	ir	elektroniski	regulējami,	
apsildāmi,	aprīkoti	ar	ventilācijas	funkciju,	vadītāja	
sēdeklis	aprīkots	ar	elektronisku	jostas	vietas	
atbalsta	regulēšanu	

	• Laminēti	sānu	logi
	• Bez	saskares	elektroniski	atveramas	aizmugures	
bagāžas	nodalījuma	durvis

	• INITIALE	PARIS	marķējums
	• 19”	vieglmetāla	diski	INITIALE	PARIS

Tekstila	polsterējums	ar	
dabisko	ādu	melnā	krāsā*

Ādas	polsterējums,	kas	ēnots	
pelēki-melnā	krāsā	(papildu)

19”	vieglmetāla	diski	
INITIALE	PARIS

Aprīkojums

*	Ar	ādu	apvilkti	sēdekļi	(vēršādas)	—	sēdekļa	priekšpuse,	atzveltne,	pagalvji	un	sēdekļa	sānu	balsti.	Citas	daļas	ir	pārvilktas	ar	impregnētu	audumu.



Izmēri

BAgāžNIEkA TILPumS ( (dm3 VDA/litri)
Kopējais tilpums (ar riepu remonta komplektu) 498 / 579
Maksimālais kravas garums (no bagāžas nodalījuma durvīm 
līdz priekšējiem sēdekļiem, ar nolocītām aizmugures sēdekļa 
atzveltnēm)

1706 / 1795

IZmĒRI (mm)
A Kopējais garums 4673
B Garenbāze 2705
C Priekšējā pārkare 930
D Aizmugurējā pārkare 1038
E Priekšējo riteņu bāzes platums (17“ riteņu diski) 1591
F Aizmugurējo riteņu bāzes platums (17“ riteņu diski) 1586

g/g1 Kopējais platums bez / kopējais platums ar / bez 
nolocītiem durvju spoguļiem 1843 / 2063 / 1864

H Augstums (bez kravas) 1678
H1 Augstums ar atvērtu bagāžas nodalījumu 2118
J Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums (bez kravas) 770
k Klīrenss (ar kravu) 210
L Vieta kājām ceļgalu augstumā 2.rindā 289
m Priekšējais interjera platums elkoņa augstumā 1483
m1 Aizmugurējais interjera platums elkoņu augstumā 1456
N Priekšējais interjera platums plecu augstumā 1449
N1 Aizmugurējais interjera platums plecu augstumā 1419

P Augstums no sēdekļa līdz stikla jumtam (14°) 953 / 891
Q Augstums no sēdekļa līdz stikla jumtam otrajā rindā (14°) 911 / 903

Y Augšējās bagāžas nodalījuma ieejas platums / 
maksimālais bagāžas nodalījuma platums 902 / 1091

Y1 Apakšējais bagāžas nodalījuma ieejas platums 1034
Y2 Iekšējā interjera platums starp riteņu arkām 1066
Z1 Maksimālais kravas platformas garums ar nolocītiem 

aizmugurējiem sēdekļiem 1889

Z2 Maksimālais kravas garums aiz aizmugurējā sēdekļa 
atzveltnes 973

Z3 Bagāžas nodalījuma augstums līdz plauktam 365





Šis	dokuments	ir	sagatavots,	izmantojot	informāciju	par	pirmsražošanas	un	prototipa	modeļiem.	Renault,	saskaņā	ar	nepārtrauktas	attīstības	politiku,	patur	tiesības	ieviest	izmaiņas	publicētajās	specifikācijās,	transportlīdzekļos	un	
papildaprīkojumā.	Ja	informācija	tiek	mainīta,	Renault	dīleri	tiek	par	to	informēti	pēc	iespējas	ātrāk.	Dažādās	pārdošanas	valstīs	versijas	var	atšķirties	un	aprīkojuma	elementi	var	nebūt	pieejami	(kā	daļa	no	standarta	aprīkojuma,	kā	
opcija	vai	papildus	piederums).	Lai	iegūtu	aktuālāko	informāciju,	lūdzam	sazināties	ar	Jums	tuvāko	dīleri.	Drukas	tehnoloģisko	iemeslu	dēļ,	šajā	dokumentā	attēlotās	krāsas	var	atšķirties	no	reālajām	virsbūves	vai	interjera	elementu	
apdares	krāsām.	Visas	tiesības	ir	aizsargātas.	Šīs	publikācijas	pilnīga	vai	daļēja	atveidošana	jebkurā	formātā	un	veidā,	bez	iepriekšējas	rakstiskas	atļaujas	no	Renault,	ir	aizliegta.

Renault	rekomendē
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