Nový Renault KOLEOS

CENNÍK
Motor

INTENS

INITIALE PARIS

Blue dCi 190 4x4 X-Tronic*

35 590 €

39 590 €

ZÍSKAJTE BONUS
V HODNOTE 1 500 €

značkového
financovania
od Renault Finance1):

FINANCOVANIE
103 %

20200827-33

pri výkupe vášho
starého vozidla

Využite ponuku

preplatíte iba 3 %
z ceny vozidla

www.renault.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Platnosť cenníka od 1. 9. do 30. 9. 2020.
* Iba do vypredania skladových zásob
1) Bližšie informácie ohľadom financovania nájdete na poslednej strane cenníka.
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Záruka

ROKOV

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.
Špeciálna metalická farba Čierna Améthyste je vyhradená pre verziu Initiale Paris.
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)

• Bose Surround Sound System s 12 reproduktormi a subwooferom
Verziu Initiale Paris si môžete doplniť o:

• Špeciálny metalický lak Čierna Amethyste
• Pack Winter Initiale Paris (vyhrievanie zadných bočných sedadiel,
vyhrievaný volant, vyhrievané čelné sklo)

• Panoramatické strešné okno – elektricky otvárateľné

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

pakety
Pack Safety Plus (adaptívny tempomat, Safe distance warning)
Pack Winter Intens (vyhrievanie predných sedadiel, vyhrievaný volant, vyhrievané čelné sklo , ostrekovače
svetlometov)
Pack Winter Initiale Paris (vyhrievanie zadných bočných sedadiel, vyhrievaný volant, vyhrievané čelné sklo ,
ostrekovače svetlometov)
Pack Leather čierny (kožené čalúnenie Riviera čierne, sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky
nastaviteľná bedrová opierka na sedadle vodiča, sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch)
Pack Leather hnedý (kožené čalúnenie Riviera hnedej farby Sienna, sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné
v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka na sedadle vodiča, sedadlo spolujazdca manuálne
nastaviteľné v 6 smeroch)
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
VONKAJŠÍ VZHĽAD
Vonkajšie kľučky dverí, chrómované
Strešné lišty
Disky kolies z ľahkých zliatin 18", dizajn Argonaute
Disky kolies z ľahkých zliatin 18", dizajn Taika
Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Kavea
Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Initiale Paris
Metalický lak
Špeciálny metalický lak Biela Pearl, Čierna Amethyste (lak Čierna Amethyste iba pre Initiale Paris)
VNÚTORNÝ VZHĽAD
Ozdobný panel palubnej dosky Zen
Ozdobný panel palubnej dosky Intens s dreveným dekorom
Ozdobný panel palubnej dosky Initiale Paris
Látkové poťahy sedadiel v čiernej farbe s bočnicami z koženky
Kožené čalúnenie Riviera v čiernej farbe
Kožené čalúnenie Riviera v hnedej farbe Sienna
Kožené čalúnenie Nappa v čiernej farbe s prešívaním
Kožené čalúnenie Nappa Sable v sivé farbe s prešívaním
VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE
Halogénové predné svetlomety
Full LED svetlomety LED PURE VISION®
Zadné svetlomety LED
Denné svietenie LED
Predné LED hmlové svetlomety s funkciou prisvecovania do zákrut
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné
Panoramatické strešné okno – elektricky otvárateľné
Tónované zadné okná
Zatmavené zadné okná
Zatmavené a vrstvené zadné okná
Vyhrievané čelné sklo a ostrekovače svetlometov
Dažďový a svetelný senzor
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• v sérii
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VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Intens

Initiale Paris

Volič jazdných režimov pohonu (iba predná náprava, automatické pripájanie zadnej nápravy, stály pohon 4x4;
iba pre verzie s pohonom 4x4)

•

•

Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom

•

•

Poloautomatická parkovacia brzda

•

•

Zadné parkovacie senzory

-

-

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

•

•

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

•

•

400 €

•

Predpríprava na alarm

•

•

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

•

•

Nappa

Premium Nappa

Pack Winter
Intens

Pack Winter
Initiale Paris

Elektrické ovládanie predných a zadných okien

•

•

Impulzné ovládanie okna vodiča

•

•

Sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch

•

-

Leather Pack
čierny/hnedý

-

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)

-

•

RIADENIE

KOMFORT

Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru s možnosťou otvorenia pohybom
nohy pod zadným nárazníkom

Multifunkčný volant potiahnutý kožou
Vyhrievaný volant

Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka
na sedadle vodiča, sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch

Predné opierky hlavy typu Relax
Vyhrievanie predných sedadiel
Vyhrievanie zadných bočných sedadiel

-

•

Pack Winter
Intens

•

-

Pack Winter
Initiale Paris

Zadné polohovateľné sedadlá s deleným operadlom 1/3–2/3

-

-

Zadné polohovateľné sedadlá s deleným operadlom 1/3–2/3 s funkciou Easy Break

•

•

Držiak na nápoje s funkciou ohrev/chladenie pre predných cestujúcich

•

•

Palubný počítač s multifunkčným farebným displejom TFT

•

•

Multimediálny a navigačný systém R-Link 2, displej 7" horizontálny (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)
Zdarma po dobu troch rokov: aktualizácie máp a online informácie o doprave TomTom Traffic.

-

-

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)
Zdarma po dobu troch rokov: aktualizácie máp a online informácie o doprave TomTom Traffic.

•

•

MULTIMÉDIÁ

Hudobný systém Arkamys, 8 reproduktorov
Bose Surround Sound System s 13 reproduktormi

•

-

800 €

•

• v sérii

Zmluvné záruky A SERVISNÉ ZMLUVY
Blue dCi 190 4x4 X-Tronic
Zmluvná záruka Renault - 5 rokov / 150 000 km
Servisná zmluva GARANCia PLUS
(možnosť dokúpenia počtu kilometrov k päťročnej záruke) - 5 rokov / 200 000 km*
Servisná zmluva EASY SERVICE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) - 5 rokov /
100 000 km
Servisná zmluva EASY SERVICE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) - 5 rokov /
150 000 km

•
469 €
849 €
1 419 €
1 799 €
2 679 €

• v sérii
* ponuka rozšírenia km u Garancie Plus je platná len v prípadoch, keď už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka Garancia Plus 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

Balíky príslušenstva

Využite cenové zvýhodnenie 20% v rámci akciovej ponuky:
DVENTURE PACK
OUNTRY PACK
TYLING PACK

AMILY PACK
OMFORT PACK
OLIDAY PACK

Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia vr. kabeláže,
Gumové koberce – sada 4 kusov, Vaňa batožinového priestoru.
Cena 590 €

Cestou za zážitkami

S originálnym príslušenstvom pre vaše vozidlo Renault
Ponuka kvalitných nosičov bicyklov
so zľavou až

80 €

Ponuka sa vzťahuje iba na vybrané produkty,
je platná do 31. 8. 2020 a nie je zlučiteľná
s ostatnými akciami. Obrázky sú ilustratívne.

VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT
Bočné nášľapy prémiové - pravý a ľavý
Vzduchové deflektory - predné
Chladiaci box
Vešiak za opierku hlavy
Sklopný stolík za predné sedadlá
Vaňa batožinového priestoru
Elektricky výklopné ťažné zariadenie - 13 pin - kompletná sada
Nosič lyží Thule 7326 (pre 6 párov lyží / 4 snowboardy)
Strešný box pevný 480l čierny
Predné parkovacie senzory
Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže.
Ceny balíkov príslušenstva sú uvedené už po zľave, vrátane DPH a bez montáže.

419,00 €
54,90 €
109,00 €
71,90 €
103,80 €
83,90 €
1 189,00 €
179,00 €
409,00 €
209,00 €

Technické údaje a rozmery
Motorizácie

Blue dCi 190 4x4 X-Tronic
Automatická prevodovka
CVT 6stup.
1 995
nafta
4/16
Common Rail
140/190 pri 3 500
380 pri 1 750
Euro 6
áno

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
PNEUMATIKY*

225/60 R18
225/55 R19

Disky kolies z ľahkých zliatin 18"/19"
VÝKONY
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s)
Maximálna rýchlosť (km/h)

10,1
198

SPOTREBA A EMISIE**
Kombinovaná spotreba (l)
Spotreba mesto
Spotreba mimo mesto
Emisie CO2 (g/km)
Objem palivovej nádrže (l)
Objem nádrže AdBlue (l)
ROZMERY A HMOTNOSTI***

5,6–5,8
6,5–6,8
5,2
150–152
60
16,2

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)

579 / 498
1 795 / 1 706
1 770–1 812
539–497
2 309
4 309
2 000
750

911

953

2 109
1 667

289

930

2 705
4 673

1 483

1 038

1 591
1 843

1 456

1 889,3

1 586
2 060

*	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 a konvertované na testovací cyklus
NEDC.
***	Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Financovanie 103 % – preplatíte iba 3 % z ceny vozidla, platí pri akontácii 35 % a dĺžke splácania 36 mesiacov. Financovanie je poskytované len pre podnikateľov a firmy.
Poplatok za službu Business Service predstavuje príplatok naviac oproti Financovaniu 103%. Služba je poskytovaná pre podnikateľov a firmy.
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.

