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Sila a rafi novanosť



Prepracovaný dizajn
Asertívny výraz, svalnaté ramená, impozantná 
maska a atletický vzhľad nového vozidla KOLEOS 
vás na prvý pohľad ohromia. Nový KOLEOS je SUV, 
ktorému vyššia svetlá výška, outdoorové ochranné 
prvky nárazníkov a 19-palcové disky kolies dodávajú 
vzhľad, ktorý je pripravený chopiť sa každej 
výzvy. Jeho svetelný podpis je nezabudnuteľný. 
S charizmatickým novým vozidlom KOLEOS sa 
môžete vydať za dobrodružstvom v akomkoľvek 
teréne.







Pozvánka 
do sveta pohody
Pri vstupe do kabíny nového vozidla KOLEOS na 
vás dýchne vycibrený štýl. Dôkladne prepracovaná 
povrchová úprava: chrómované prvky na volante, na 
radiacej páke a na ventilačných otvoroch; mäkčené 
materiály na prístrojovej doske a výplniach dverí.
Verzia INITIALE PARIS prenesie nové vozidlo 
KOLEOS do inej dimenzie a ponúkne to najlepšie 
z know-how značky Renault, aby zapôsobila na 
všetky zmysly. INITIALE PARIS prináša to najlepšie 
z materiálov s čalúnením z kože* Nappa a zároveň 
dôkladné spracovanie, aby si všetci cestujúci mohli 
vychutnať dokonalú atmosféru. Čalúnenie zdobené 
dvojitým prešívaním s označením INITIALE PARIS 
pripomína svet Haute couture.

* Hovädzia koža



Jedinečný zážitok začína







Nová vízia komfortu
Nový KOLEOS poskytuje komfort všetkým 
ces tujúcim vo vozidle. Ponúka vyhrievané, 
odvetrávané a elektricky nastaviteľné predné 
sedadlá s masážnou funkciou pre vodiča. Cestujúci 
na zadných sedadlách majú k dispozícii mnoho 
miesta s polohovateľnou lavicou, ktorá je ideálna 
na dlhšie cesty. Priestranná kabína je pozvánkou 
do sveta pohody.



Chopte 
sa každej výzvy
Nový sebavedomý KOLEOS sa vyznačuje 
skutočnými vlastnosťami SUV. Prežívajte 
každý deň ako nové dobrodružstvo a vydajte 
sa do terénu vďaka technológii All Mode 4×4-i. 
Počas okamihu prejdite z režimu pohonu 4×2 do 
režimu 4×4 a objavte čaro jazdy v teréne. Precízne 
rozdelenie krútiaceho momentu medzi predné 
a zadné kolesá zaisťuje dokonalú priľnavosť za 
akýchkoľvek podmienok. Nový KOLEOS je stvo-
rený na posúvanie hraníc.







Využite 
výkonnosť
Nový KOLEOS je vybavený motorom novej generácie 
Blue dCi s najnovšími technológiami, ktoré znižujú 
emisie znečisťujúce ovzdušie a poskytujú väčší 
výkon. Pri každodenných cestách, pri úteku od 
všednosti alebo pri zdolávaní náročnejšieho terénu 
máte na výber: úsporný a viacúčelový motor Blue 
dCi 150 X-Tronic, ktorý sa vyznačuje dynamickým 
zrýchlením a hladkým chodom, alebo motor Blue 
dci 190 X-Tronic All Mode 4×4-i, ktorý ponúka výkon 
a jedinečné jazdné zážitky. Je ideálnym spoločníkom 
na dlhé cesty a offroadové dobrodružstvá, ktoré 
preukážu jeho rýchlu odozvu a účinnosť. Nech už 
si vyberiete ktorýkoľvek z týchto režimov, bude 
vaša jazda zážitkom.



Uľahčite si život
Nový KOLEOS uľahčuje každodenný život. Máte 
plné ruky? Batožinový priestor sa otvára pohybom 
nohy pod zadným nárazníkom. Systém Easy 
Break (obr. 1) dokáže zväčšiť batožinový priestor 
sklopením zadných sedadiel jedno po druhom 
alebo spoločne podľa vašich potrieb, čím sa docieli 
rovná podlaha. Pri parkovacích manévroch systém 
Easy Park Assist (obr. 2) prevezme jednoducho 
riadenie vozidla a dokonale vozidlo zaparkuje 
bez toho, že by ste sa museli dotýkať volantu. To 
najlepšie z moderných technológií vám uľahčuje 
každodenné riadenie.

1.

2.







Technológie
na dosah
Technológie sa významným spôsobom podieľajú na 
zážitkoch z jazdy v novom vozidle KOLEOS, pretože 
sú prepojené, uľahčujú riadenie a dohliadajú na 
vašu bezpečnosť. Zrkadlenie smartfónu umožňuje 
používať funkcie kompatibilné s vaším telefónom 
prostredníctvom dotykového 8,7" displeja systému 
R-LINK 2. Na zaistenie vašej bezpečnosti je 
nový KOLEOS vybavený mnohými asistenčnými 
systémami riadenia. Napríklad adaptívny 
tempomat pomáha udržiavať vhodnú bezpečnú 
vzdialenosť od vozidla pohybujúceho sa vpredu 
a sám ovláda brzdy a plyn. Systém sledovania 
mŕtveho uhla – svetelná signalizácia umiestnená 
na vonkajších spätných zrkadlách vás upozorní 
na vozidlo pohybujúce sa v zóne mŕtveho uhla. 
Cieľom nového vozidla KOLEOS je uľahčiť vám život, 
preto sa asistenčné systémy riadenia používajú 
jednoducho. Radosť a pohoda na palube.

1. Adaptívny tempomat
2. Systém sledovania mŕtveho uhla

1.

2.



Ponuka lakov

Biela Pearl (ML)

Červená Millésime (ML)

Čierna Améthyste (ML) 

Biela Solide (NL)



Sivá Argent Ultra (ML)

Čierna Metallic (ML) Modrá Meissen (ML)

Béžová Minéral (ML) Sivá Metallic (ML)

NL: nemetalický lak, ML: metalický lak, ilustračné fotografie



Výbavy

Bezpečnosť a asistenčné systémy riadenia
• ABS s brzdovým asistentom (AFU)
• Asistent rozjazdu do kopca
• Adaptívne čelné airbagy na strane vodiča i spolujazdca 

(s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca)
• Bočné airbagy chrániace panvu a hrudník na strane 

vodiča i spolujazdca
• Hlavové airbagy na predných a zadných sedadlách
• Systém výstrahy pred neúmyselným opustením 

jazdného pruhu
• Systém výstrahy pri prekročení rýchlosti 

s rozpoznávaním dopravných značiek
• Automatické zamknutie dverí pri jazde
• Elektronický stabilizačný systém (ESC)
• Parkovacia brzda s asistentom
• Medzimestský systém autonómneho brzdenia 

s detekciou chodcov (AEBS)
• Systém sledovania únavy vodiča
• Zadné parkovacie senzory

• Tempomat a obmedzovač rýchlosti
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách
• Režim ECO
• Palubný počítač
• Systém Stop & Start

Komfort
• Ventilačné otvory na zadných sedadlách
• Zadná lavica sklopná v pomere 60/40, 

nastaviteľná v 2 polohách
• Dažďový a svetelný senzor (automaticky rozsvecuje 

stretávacie svetlá, spúšťa stierače a upravuje 
periodicitu stierania)

• Automatická dvojzónová klimatizácia
• Hands-free karta Renault s rozsvietením svetiel 

pri priblížení sa k vozidlu, vstupe do vozidla a pri 
štartovaní

• Elektrické ovládanie predných a zadných okien 
s impulzným ovládaním na strane vodiča

Multimédiá
• Multimediálny systém R-LINK 2 s dotykovým 

7" displejom, s mapami Európy, s Bluetooth®, 
s hands-free telefónom, kompatibilný 
s Apple CarPlay™ a Android Auto™ 
a so zvukovou sústavou 3D značky Arkamys®

• 2 vstupy USB a 1 AUX vpredu
• Palubný počítač so 7" displejom TFT 
• Zásuvky 12 V vzadu a v batožinovom priestore

Vybavenie interiéru
• Konzola s 2 širokými držiakmi nápojov s funkciou 

ohrevu alebo chladenia pre cestujúcich vpredu
• Odnímateľná stredová lakťová opierka s úložným 

priestorom a 2 držiakmi nápojov
• Priehradka pod rovnou podlahou
• Sieťky na operadlách predných sedadiel

Vonkajší dizajn
• Predné LED svetlá na denné svietenie
• LED hmlové svetlá
• Pozdĺžne strešné lišty
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin Argonaute

Vnútorný dizajn
• Čalúnenie v kombinácii textílie a imitácie čiernej kože
• Kožený volant a hlavica radiacej páky*

ZEN

* Hovädzia koža.
Android Auto™ je značka Google INC.
Apple CarPlay™ je značka Apple INC.



INTENS (ZEN +)
Bezpečnosť a asistenčné systémy riadenia
• Predné parkovacie senzory
• Systém sledovania mŕtveho uhla
• Zadná parkovacia kamera
• Parkovací systém Easy Park Assist 

a bočný parkovací asistent
• Automatické prepínanie diaľkových 

a stretávacích svetiel

Komfort
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 

(bezrámové)
• Palubný počítač so 7" displejom TFT s možnosťou 

individuálneho nastavenia farby
• Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, 

vyhrievané a sklopné
• Systém Easy Break na jednoduché sklopenie 

zadnej lavice

Multimédiá
• Multimediálny prepojený systém R-LINK 2 

s dotykovým 8,7" displejom, s mapami Európy, 
s Bluetooth®, s hands-free telefónom, kompatibilný 
s Apple CarPlay™ a Android Auto™ a so zvukovou 
sústavou 3D značky Arkamys®

Vonkajší dizajn
• LED svetlomety Pure Vision
• 19" disky kolies z ľahkých zliatin Kavea
• Zatmavené zadné sklo a zadné bočné okná

Vnútorný dizajn
• Dekoračné prvky z lešteného chrómu 

s lištou tmavej farby
• Individualizovateľné ambientné osvetlenie



Výbavy

INITIALE PARIS (INTENS +)
Bezpečnosť a asistenčné systémy riadenia
• Adaptívny tempomat
• Distance warning

Komfort
• Predné a zadné relaxačné opierky hlavy
• Vrstvené bočné sklá
• Predné sedadlá elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, 

vyhrievané s funkciou ventilácie a nastaviteľnou 
bedrovou opierkou, s pamäťou na nastavenie 
a masážnou funkciou pre vodiča

Multimédiá
• Bose® Surround System s 12 reproduktormi, 

subwooferom a funkciou Active Noise Control

Vonkajší dizajn
• Označenie INITIALE PARIS na maske a na bočných 

otvoroch
• 19" disky kolies z ľahkých zliatin INITIALE PARIS

Vnútorný dizajn
• Označenie INITIALE PARIS
• Palubná doska potiahnutá kožou s ozdobným 

prešívaním
• Kožené čalúnenie Nappa v čiernej farbe
• Koberček na podlahe s označením INITIALE PARIS

* Hovädzia koža.
Android Auto™ je značka Google INC.
Apple CarPlay™ je značka Apple INC.



Kožené* čalúnenie Nappa Sable 
vo svetlo sivej pieskovej farbe

Kožené* čalúnenie Riviera 
v čiernej farbe

Čalúnenie

Kožené* čalúnenie Riviera 
v hnedej farbe

Kožené* čalúnenie Nappa Titanium v čiernej farbe
Čalúnenie v kombinácii textílie 
a imitácie čiernej kože

* Hovädzia koža.



19" disky kolies z ľahkých zliatin 
INITIALE PARIS

19" disky kolies z ľahkých 
zliatin Kavea

18" disky kolies z ľahkých 
zliatin Taika

18" disky kolies z ľahkých 
zliatin Argonaute

Disky kolies

Rozmery (mm)



Motorizácia

Blue dCi 150 X-Tronic Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4×4-i

MOTORY
Palivo Diesel Diesel
Emisná norma Euro 6 Euro 6
Zdvihový objem (cm3) 1 749 1 995
Vŕtanie × zdvih (mm) 80 × 87 84 × 88
Počet valcov/ventilov 4/16 4/16
Maximálny výkon v kW (k) pri (ot./min.) 110 (150) pri 3 500 140 (190) pri 3 500
Maximálny krútiaci moment (Nm) pri (ot./min.) 340 pri 1 750 380 pri 1 750
Pohon 4 × 2 4 × 4
Typ vstrekovania Priame vstrekovanie Priame vstrekovanie
Systém Stop & Start Áno Áno

PREVODOVKA
Typ prevodovky Automatická prevodovka s plynulo meniteľným prevodom
Rýchlosť pri 1 000 ot./min. pri zaradení 1./2./3. rýchlostného stupňa 8,2 / 17,8 / 27,5 9,1 / 20 / 30,8
Rýchlosť pri 1 000 ot./min. pri zaradení 4./5./6. rýchlostného stupňa 37,2 / 46,9 / 56,6 41,7 / 52,6 / 63,4

VÝKONOVÉ PARAMETRE
SCx (m2) 0,884 0,882
Maximálna rýchlosť (km/h) 190 198
0 – 100 km/h (s) 11,8 10,1
400 m s pevným štartom (s) 18,4 17,4
1 000 m s pevným štartom (s) 33,8 31,7

RIADENIE
Obrysový priemer otáčania (m) 12,1
Stopový priemer otáčania (m) 11,4

BRZDY
Predné: ventilované brzdové kotúče Ø (mm)/hrúbka (mm) 320/28 320/28
Zadné: ventilované brzdové kotúče Ø (mm)/hrúbka (mm) 292/16 292/16

KOLESÁ A PNEUMATIKY
Veľkosť referenčných pneumatík (vpredu a vzadu)

17": 225/65R17 102H 
18": 225/60R18 100H 
19": 225/55R19 99V

SPOTREBA A EMISIE (1)

Homologačný protokol WLTP
Režim Eco Áno Áno
Objem nádrže (l) 60 litrov
Objem nádrže AdBlue®(2) (l) 16,2 16,2
Emisie CO2 (g/km) 143 – 144 150 – 152
Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,4 – 5,5 5,6 – 5,8
Spotreba v meste (l/100 km) 6,2 – 6,3 6,5 – 6,8
Spotreba mimo mesto (l/100 km) 5,0 5,2

HMOTNOSTI (KG) A ROZMERY
Pohotovostná hmotnosť nenaloženého vozidla 1 683 1 770
Celková hmotnosť jazdnej súpravy 3 740 4 309
Maximálna prípustná hmotnosť 2 240 2 309
Užitočné zaťaženie (3) 557 539
Maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu 1 500 2 000
Maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu 750 750
(1) Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla a slúžia na porovnanie parametrov vozidiel za rovnakých podmienok. 
(2) Spotreba paliva a aditíva AdBlue® za reálnych podmienok prevádzky závisí od podmienok používania vozidla, výbavy, štýlu jazdy vodiča a nákladu. 
(3) Uvedené užitočné zaťaženie je pri minimálnej úrovni výbavy.



Príslušenstvo 

1.



2.

5.

4.3.

1. Elektricky ovládané výklopné ťažné zariadenie. 
Vezmite si so sebou na víkend horský bicykel, alebo 
pripojte vlek pomocou elektricky ovládaného výklopného 
ťažného zariadenia. Po zvyšok času ťažné zariadenie dizajn 
nového vozidla KOLEOS nenarušuje, pretože ho jedným 
stlačením tlačidla v batožinovom priestoru skryjete.

2. Indukčná nabíjačka. Bez ohľadu na dobu trvania vašich 
výprav zostanete on-line vďaka indukčnej nabíjačke 
smartfónu dokonale integrovanej do stredovej konzoly.

3. Bočné nášľapy. Boky nového vozidla KOLEOS sú 
zvýraznené praktickými prémiovými nášľapmi, ktoré 
vám umožnia pohodlné nastupovanie, vystupovanie 
a nakladanie predmetov na strechu alebo do strešného 
boxu. Chránia tiež karosériu pred drobnými nárazmi.

4. Ochranná fólia. Chráňte karosériu vášho vozidla 
našimi ochrannými fóliami. Malé nárazy alebo škrabance 
vás už nebudú trápiť.

5. Strešný box. Dlhšie výlety s celou rodinou už ne-
bu dú žiadnym problémom. Potrebu dodatočného 
batožinového priestoru môžete vyriešiť naším strešným 
boxom, ktorý jednoducho pripevníte na strešné tyče.







Predĺžte si svoj zážitok s vozidlom Renault KOLEOS
na www.renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol vytvorený na základe nultej série alebo prototypov. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania svojich produktov si 
Renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špecifi kácie aj opisované a predstavované vozidlá a príslušenstvo. Tieto úpravy Renault svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú 
krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (sériové, voliteľné alebo príslušenstvo). Spojte sa, prosím, so svojím miestnym koncesionárom, aby vám poskytol najnovšie informácie. Z technických a polygrafi ckých dôvodov sa 
môžu farby uvedené v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek 
prostriedkom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault zakázaná.
 SK 12/2019 – R3210

   Autorské práva k fotografi ám: © Renault Marketing 3D-Commerce, Gett y Images: Andreas HEMPEL – vytlačené v ČR – Marten spol. s r. o. – december 2019
Renault s. a. s. Zjednodušená akciová spoločnosť so základným imaním vo výške 533 941 113,00 €/13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – zapísaná v obchodnom registri spoločností (R. C. S.) Nanterre B 780 129 987/
tel.: 0806 00 20 20.


