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Sila a rafi novanosť



Prepracovaný dizajn
Sebavedomý postoj, muskulatúrny vzhľad, 
impozantná maska a atletický štýl plný sily vozidla 
vás na prvý pohľad ohromí. Nový KOLEOS je SUV, 
ktoré vás svojou väčšou svetlou výškou, vonkajšími 
prvkami karosérie a 19-palcovými diskami 
kolies uisťuje, že je pripravené chopiť sa každej 
výzvy. Jeho svetelný podpis je nezabudnuteľný. 
S charizmatickým vozidlom KOLEOS sa môžete 
vydať za dobrodružstvom v akomkoľvek teréne.







Pozvánka 
do sveta pohody
Nový KOLEOS vás pri vstupe do kabíny ohromí 
vycibreným štýlom. Dôkladne prepracovaná 
povrchová úprava: chrómované prvky na volante, na 
radiacej páke a na ventilačných otvoroch; penová 
výplň prístrojovej dosky a dverí; držadlá potiahnuté 
kožou.
Výbava INITIALE PARIS vás prenesie 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 je dôkazom dôkladného 
krajčírskeho diela, aby si všetci cestujúci mohli 
vychutnať dokonalú atmosféru. Čalúnenie zdobené 
dvojitým prešívaním s označením INITIALE PARIS 
pripomína módny svet „haute couture“.



Jedinečný zážitok začína







Nová vízia komfortu
Nový KOLEOS poskytuje komfort všetkým 
cestujúcim vo vozidle. Vpredu sú vám k dispozícii 
odvetrávané a elektricky nastaviteľné vyhrievané 
sedadlá s masážnou funkciou pre vodiča. Cestujúci 
na zadných sedadlách si môžu užívať veľkorysý 
priestor a sklopnú lavicu, ktorá je ideálna na dlhšie 
cesty. Priestranná kabína je pozvánkou do sveta 
pohody.
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Chopte sa 
každej výzvy
Nový KOLEOS v sebe nezaprie skutočné SUV. 
Zažite dobrodružstvo a vydajte sa do terénu 
vďaka technológii All Mode 4×4-i (obr. 2). Behom 
chvíle prejdete z režimu pohonu 4×2 do režimu 
4×4 a objavíte jeho obdivuhodnú prejazdnosť 
terénom. Precízne rozdelenie krútiaceho momentu 
medzi predné a zadné kolesá zaisťuje dokonalú 
priľnavosť za akýchkoľvek podmienok. Objavte 
novú technológiu HDC (Hill Descent Control – 
asistent na jazdu z kopca) (obr. 1), ktorá vám pri 
zjazdoch z kopca zaisťuje bezpečnú jazdu. V režime 
jazdy zo svahu vozidlo automaticky prispôsobuje 
svoju rýchlosť. S vozidlom KOLEOS posuniete 
svoje hranice!







Nové výzvy, 
nové výkony
Nový KOLEOS je vybavený novou generáciou 
 motorov. Motor Blue dCi 190 4×4 X-Tronic s výko-
nom 190 k, vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami 
a re žimom 4×4 je dokonalým spoločníkom na 
dobrodružné výlety po nespevnených cestách, 
a to pri nízkej spotrebe paliva. Benzínový mo-
tor TCe 160 EDC v kombinácii so 7-stupňovou 
automatickou dvojspojkovou prevodovkou EDC 
uspokojí všetky potreby, ak ide o výkon, skvelý 
pocit i plynulú a tichú jazdu.



Umenie 
uľahčiť si život
Nový KOLEOS uľahčuje každodenný život. Nemáte 
voľné ruky? Batožinový priestor sa otvára pohybom 
nohy pod zadným nárazníkom. Systém Easy 
Folding (obr. 1) dokáže zväčšiť batožinový priestor 
sklopením časti alebo všetkých zadných sedadiel 
podľa vašich potrieb, čím sa docieli rovná podlaha. 
Pri parkovacích manévroch systém Easy Park Assist 
(obr. 2) prevezme jednoducho riadenie vozidla 
a dokonale zaparkuje vozidlo bez toho, že by ste sa 
museli dotýkať volantu. To najlepšie z moderných 
technológií vám uľahčuje každodenné riadenie.
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Technológie 
na dosah
Prepojené technológie vozidla KOLEOS sa 
významným spôsobom podieľajú na zážitkoch 
z jazdy, uľahčujú riadenie a dohliadajú na vašu 
bezpečnosť. Zrkadlenie smartfónu umožňuje 
používať funkcie kompatibilné s vaším telefónom 
prostredníctvom 8,7" dotykového displeja systému 
R-LINK 2. Na zaistenie vašej bezpečnosti je KOLEOS 
vybavený mnohými asistenčnými systémami 
riadenia, ako napríklad adaptívnym tempomatom 
(obr. 1), ktorý pomáha udržiavať vhodnú bezpečnú 
vzdialenosť od vozidla pohybujúceho sa vpredu 
a sám ovláda brzdy a plyn. Systém sledovania 
mŕtveho uhla (obr. 2), svetelná signalizácia 
umiestnená na každom vonkajšom spätnom 
zrkadle, vás upozorní na vozidlo pohybujúce sa 
v mŕtvom uhle. Cieľom vozidla KOLEOS je uľahčiť 
vám život, preto sa asistenčné systémy riadenia 
jednoducho používajú. Radosť a pohoda na palube.
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Farby

Biela Pearl***

Červená Millesime**

Sivá Highland**

Čierna metalická**

Modrá Meissen**

Biela Solid*

Sivá metalická**

 * Nemetalický lak.
 ** Metalický lak.
 *** Špeciálny metalický lak.
Ilustračné fotografie.



Výbava

INTENS
Bezpečnosť a asistenčné systémy riadenia  
• Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná 

parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent 
– pozdĺžny, kolmý a uhlový)

• Systém sledovania mŕtveho uhla
• Systém výstrahy pred opustením jazdného pruhu
• Systém rozpoznávania dopravných značiek 

s výstrahou o prekročení povolenej rýchlosti
• Systém sledovania únavy vodiča
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel
• Active Emergency Braking System s detekciou 

chodcov
• Hill Descent Control – asistent na jazdu z kopca*

Komfort
• Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, 

vyhrievané a sklopné
• Hands-free karta Renault s funkciou Welcome 

Scenario
• Dvojzónová automatická klimatizácia s oddeleným 

nastavením pre vodiča a spolujazdca
• Systém Easy Break na jednoduché sklopenie 

zadnej lavice

Multimédiá 
• 2 vstupy USB a 1 pomocný vstup vzadu
• Palubný počítač s multifunkčným farebným 

displejom TFT 7"
• Multimediálny a navigačný systém R-Link 2, 

displej 8,7" 

Vonkajší vzhľad  
• Svetlomety LED PURE VISION®

• Predné hmlové svetlomety LED s funkciou 
prisvietenia do zákrut

• Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Kavea
• Vonkajšie kľučky dverí, chrómované
• Strešné lišty
• Zatmavené zadné okná

Vnútorný vzhľad  
• Individualizovateľné ambientné osvetlenie
• Ozdobný panel palubnej dosky Intens
• Čalúnenie v kombinácii textílie a imitácie 
čiernej kože

* Iba pre verzie 4×4.



INITIALE PARIS (INTENS +)
Bezpečnosť a asistenčné systémy riadenia  
• Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Safe Distance Warning
• Hill Descent Control – asistent na jazdu z kopca*

Komfort
• Predné opierky hlavy typu Relax
• Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca 

v 6 smeroch, ventilované predné sedadlá 
s nastaviteľnou dĺžkou sedacej časti

• Sedadlo vodiča s masážnou funkciou, elektricky 
nastaviteľnou bedrovou opierkou a funkciou Easy 
Entry (automatické odsunutie sedadla vodiča na 
lepšie nastupovanie a vystupovanie)

• Elektricky ovládané veko batožinového priestoru 
s možnosťou otvorenia pohybom nohy pod zadným 
nárazníkom

• Zatmavené a vrstvené zadné okná
• Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, 

vyhrievané a sklopné, s pamäťou polohy, 
automatické naklonenie zrkadla na strane 
spolujazdca pri zaradení spiatočky

Multimédiá
• Zvuková sústava Bose® Surround Sound System 

s 12 reproduktormi, subwooferom a funkciou 
Active Noise Control

Vonkajší vzhľad
• Označenie INITIALE PARIS na maske chladiča a na 

predných blatníkoch
• Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Initiale Paris

Vnútorný vzhľad  
• Ozdobný panel palubnej dosky Initiale Paris 

s dreveným dekorom
• Kožené* čalúnenie Nappa v čiernej alebo svetlo 

sivej farbe
• Koberčeky s označením Initiale Paris

* Iba pre verzie 4×4.

Výbava



Kožené čalúnenie Nappa Sable v pieskovo 
sivej farbe

Disky kolies z ľahkých zliatin 19" 
INITIALE PARIS

Disky kolies z ľahkých zliatin 19" Kavea

Kožené čalúnenie Riviera v čiernej farbe
Kožené čalúnenie Nappa v čiernej farbe 
s prešívaním

Čalúnenie Disky kolies

Kožené čalúnenie Riviera v sivej farbe Kožené čalúnenie Riviera v hnedej farbe

Čalúnenie v kombinácii textílie a imitácie 
čiernej kože



Príslušenstvo

1.



2.

4.

3.

5.

1. Elektricky výklopné ťažné zariadenie Vezmite si so 
sebou na víkend horský bicykel alebo pripojte príves 
pomocou elektricky ovládaného zasúvateľného ťažného 
zariadenia. Po zvyšok času ťažné zariadenie nenarušuje 
dizajn vozidla KOLEOS, pretože ho jedným stlačením 
ovládača v batožinovom priestore skryjete. 

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

3. Prémiové nástupné prahy Boky vozidla KOLEOS 
zvýraznite praktickými prémiovými nástupnými prahmi, 
ktoré vám umožnia pohodlné nastupovanie, vystupovanie 
a nakladanie predmetov na strechu. Tiež chránia karosériu 
pred každodennými malými nárazmi.

4. Ochranná fólia Zabráňte každodenným nepríjemným 
udalostiam vďaka súprave fólií chrániacich karosériu. 
Malé nárazy, škrabance alebo opakované trenie vás už 
nebudú trápiť.

5. Športová súprava pre zadnú časť Vpredu podobne 
ako vzadu pretvárajú športové súpravy nárazníky vozidla 
KOLEOS a dodávajú im nádych dravosti.







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 trvalého zdokonaľovania si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek 
vykonať modifi kácie opísaných a uvedených špecifi kácií, vozidiel a príslušenstva. Tieto úpravy Renault svojim autorizovaným predajcom oznámi v čo najkratšej lehote. Verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť 
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