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Nový





Síla a rafi novanost



Propracovaný design
Asertivní výraz, svalnatá ramena, impozantní maska 
a atletický vzhled nového vozu KOLEOS vás na první 
pohled ohromí. Nový KOLEOS je SUV, kterému 
vyšší světlá výška, outdoorové spoilery vybíhající 
k horní straně nárazníku a 19palcové disky kol 
dodávají vzhled, který je připraven chopit se každé 
výzvy. Jeho světelný podpis je nezapomenutelný. 
S charismatickým novým vozem KOLEOS se můžete 
vydat za dobrodružstvím v jakémkoli terénu.







Pozvánka 
do světa pohody
Při vstupu do kabiny nového vozu KOLEOS na 
vás dýchne vytříbený styl. Pečlivě propracovaná 
povrchová úprava: chromované prvky na volantu, 
na řadicí páce a na výdeších ventilace; pěnová 
výplň přístrojové desky a dveří; potažená držadla.
Označení INITIALE PARIS přenese nový vůz 
KOLEOS do jiné dimenze a nabídne to nejlepší 
z know-how značky Renault, aby zapůsobila na 
všechny smysly. INITIALE PARIS přináší to nejlepší 
z materiálů s čalouněním z kůže* Nappa a zároveň 
pečlivou propracovanost, aby si všichni cestující 
mohli vychutnat dokonalou atmosféru. Čalounění 
zdobená dvojitým prošíváním s označením 
INITIALE PARIS připomínají svět Haute couture.

* Hovězí kůže.



Jedinečný zážitek začíná







Nová vize komfortu
Nový KOLEOS poskytuje komfort všem cestujícím 
ve voze. Nabízí vyhřívaná, odvětrávaná a elektricky 
nastavitelná přední sedadla s masážní funkcí 
pro řidiče. Cestující na zadních sedadlech mají 
k dispozici spoustu místa s polohovatelnou lavicí, 
která je ideální na delší cesty. Prostorná kabina je 
pozvánkou do světa pohody.



Chopte
se každé výzvy
Nový sebevědomý KOLEOS se vyznačuje 
opravdovými vlastnostmi SUV. Prožívejte každý 
den jako nové dobrodružství a vydejte se do 
terénu díky technologii All Mode 4×4-i. Během 
okamžiku přejděte z režimu pohonu 4×2 do režimu 
4×4 a objevte kouzlo jízdy v terénu. Precizní 
rozdělení točivého momentu mezi přední a zadní 
kola zajišťuje dokonalou přilnavost za každých 
podmínek. S novým vozem KOLEOS posuňte 
hranice!







Využijte
výkonnosti
Nový KOLEOS je vybaven motorem nové generace 
Blue dCi s nejnovějšími technologiemi, které snižují 
emise znečišťující ovzduší a poskytují větší výkon. 
Při každodenních cestách, při útěku od všednosti 
nebo při zdolávání náročnějšího terénu máte na 
výběr: buď úsporný a víceúčelový motor Blue 
dCi 150 X-Tronic, který se vyznačuje dynamickým 
zrychlením a hladkým chodem, nebo motor Blue 
dci 190 X-Tronic All Mode 4×4-i, který nabízí výkon 
a jedinečné jízdní prožitky. Je ideálním společníkem 
na dlouhé cesty a offroadová dobrodružství, které 
prokážou jeho rychlou odezvu a účinnost. Ať už 
si vyberete kterýkoliv z těchto režimů, vaše jízda 
bude zážitek.



Usnadněte si život
Nový KOLEOS usnadňuje každodenní život. Nemáte 
volné ruce? Zavazadlový prostor se otevírá pohy-
bem nohy pod zadním nárazníkem. Systém Easy 
Break (obr. 1) dokáže zvětšit zavazadlový prostor 
sklopením zadních sedadel jedno po druhém nebo 
společně dle vašich potřeb, čímž se dosáhne rovné 
podlahy. Při parkovacích manévrech systém Easy 
Park Assist (obr. 2) převezme jednoduše řízení 
vozidla a dokonale vozidlo zaparkuje, aniž byste 
se museli dotýkat volantu. To nejlepší z moderních 
technologií vám usnadňuje každodenní řízení.

1.

2.







Technologie 
na dosah
Technologie se významným způsobem podílejí na 
zážitcích z jízdy v novém vozu KOLEOS, protože 
jsou propojené, usnadňují řízení a dohlížejí na 
vaši bezpečnost. Zrcadlení smartphonu umožňuje 
používat funkce kompatibilní s vaším telefonem 
prostřednictvím dotykového displeje 8,7" systému 
R-LINK 2. Pro zajištění vaší bezpečnosti je nový 
KOLEOS vybaven mnoha asistenčními systémy 
řízení. Například adaptivní tempomat pomáhá 
udržovat vhodnou bezpečnou vzdálenost od vozu 
jedoucího vpředu a sám ovládá brzdy a plyn. Systém 
sledování mrtvého úhlu – světelná signalizace 
umístěná na každém vnějším zpětném zrcátku 
vás upozorní na vůz jedoucí v zóně mrtvého úhlu. 
Cílem nového vozu KOLEOS je usnadnit vám život, 
proto se asistenční systémy řízení snadno používají. 
Radost a pohoda na palubě

1. Adaptivní tempomat
2. Systém sledování mrtvého úhlu

1.

2.



Nabídka laků

Bílá Pearl (ML)

Červená Millésime (ML)

Černá Améthyste (ML) 

Bílá Solide (NL)



Šedá Argent Ultra (ML)

Černá Metallic (ML) Modrá Meissen (ML)

Béžová Minéral (ML) Šedá Metallic (ML)

NL: nemetalický lak. ML: metalický lak. Ilustrační fotografie



Výbavy

Bezpečnost a asistenční systémy řízení
• ABS s brzdovým asistentem (AFU)
• Asistent rozjezdu do kopce
• Adaptivní čelní airbagy na straně řidiče i spolujezdce 

(s možností deaktivace airbagu spolujezdce)
• Boční airbagy chránící pánev a hrudník na straně 
řidiče i spolujezdce

• Hlavové airbagy na předních a zadních sedadlech
• Systém varování před neúmyslným opuštěním 

jízdního pruhu
• Systém varování při překročení rychlosti 

s rozpoznáváním dopravních značek
• Automatické zamknutí dveří při jízdě
• Elektronický stabilizační systém (ESC)
• Parkovací brzda s asistentem
• Meziměstský systém autonomního brzdění s detekcí 

chodců (AEBS)
• Systém sledování únavy řidiče
• Zadní parkovací asistent
• Tempomat a omezovač rychlosti
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Řízení
• Režim ECO
• Palubní počítač
• Systém Stop & Start

Komfort
• Výdechy ventilace na zadních sedadlech
• Zadní lavice sklopná v poměru 60/40, nastavitelná ve 

2 polohách
• Dešťový a světelný senzor (automaticky rozsvěcuje 

potkávací světla, spouští stěrače a upravuje periodicitu 
stírání)

• Automatická dvouzónová klimatizace
• Hands-free karta Renault s rozsvícením světel při 

přiblížení k vozu, vstupu do vozu a při startování
• Elektrické ovládání předních a zadních oken 

s impulzním ovládáním na straně řidiče

Multimédia
• Multimediální propojený systém R-LINK 2 

s dotykovým 7" displejem, s mapami Evropy, 
s Bluetooth®, hands-free telefon, kompatibilita s Apple 
CarPlay™ a Android Auto™ a 3D zvuková soustava 
značky Arkamys®

• 2 vstupy USB a 1 AUX vpředu
• Palubní počítač s displejem TFT 7"
• Zásuvky 12 V vzadu a v zavazadlovém prostoru

Vybavení interiéru
• Pro cestující vpředu konzole se 2 širokými držáky 

nápojů s funkcí ohřevu nebo chlazení
• Odnímatelná středová loketní opěrka s úložným 

prostorem a 2 držáky nápojů
• Přihrádka pod rovnou podlahou
• Síťky na opěradlech předních sedadel

Vnější design
• Přední LED světla pro denní svícení
• LED mlhová světla
• Podélné střešní lišty
• 18" disky kol z lehkých slitin Argonaute

Vnitřní design
• Čalounění v kombinaci textilie a imitace černé kůže
• Kožený volant a hlavice řadicí páky*

ZEN

* Hovězí kůže.
Android Auto™ je značka Google INC.
Apple CarPlay™ je značka Apple INC.



INTENS (ZEN +)
Bezpečnost a asistenční systémy řízení
• Přední parkovací asistent
• Systém sledování mrtvého úhlu
• Zadní parkovací kamera
• Parkovací systém Easy Park Assist a boční parkovací 

asistent
• Automatické přepínání dálkových a potkávacích světel

Komfort
• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (bez okraje)
• Palubní počítač s displejem TFT 7" s maticí 

s individuálním nastavením barvy
• Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, 

vyhřívaná a sklopná
• Systém Easy Break pro jednoduché sklopení zadní 

lavice

Multimédia
• Multimediální propojený systém R-LINK 2 

s dotykovým 8,7" displejem, s mapami Evropy, 
s Bluetooth®, hands-free telefon, kompatibilita s Apple 
CarPlay™ a Android Auto™a 3D zvuková soustava 
značky Arkamys®

Vnější design
• LED světlomety Pure Vision
• 19" disky kol z lehkých slitin Kavea
• Zatmavené zadní okno a zadní postranní okna

Vnitřní design
• Dekorační prvky z leštěného chromu s lištou tmavé 

barvy
• Individualizovatelné ambientní osvětlení



Výbavy

INITIALE PARIS (INTENS +)
Bezpečnost a asistenční systémy řízení
• Adaptivní tempomat
• Distance warning

Komfort
• Přední a zadní relaxační opěrky hlavy
• Vrstvená boční skla
• Přední sedadla elektricky nastavitelná v 6 směrech, 

vyhřívaná s funkcí ventilace a nastavitelnou bederní 
opěrkou, s pamětí pro nastavení a masážní funkcí pro 
řidiče

Multimédia
• Zvuk Bose® Surround System s 12 reproduktory, 

subwooferem a funkcí Active Noise Control

Vnější design
• Označení INITIALE PARIS na masce a na bočních 

otvorech
• 19" disky kol z lehkých slitin INITIALE PARIS

Vnitřní design
• Označení INITIALE PARIS
• Palubní deska potažená kůží a zdobená prošíváním
• Kožené čalounění Nappa v černé barvě
• Kobereček na podlaze s označením INITIALE PARIS

* Hovězí kůže.
Android Auto™ je značka Google INC.
Apple CarPlay™ je značka Apple INC.



Kožené* čalounění Nappa Sable 
ve světle šedé pískové barvě

Kožené* čalounění Riviera 
v černé barvě

Čalounění

Kožené* čalounění Riviera 
v hnědé barvě

Kožené* čalounění Nappa Titanium v černé barvě
Čalounění v kombinaci textilie 
a imitace černé kůže

* Hovězí kůže.



19" disky kol z lehkých slitin 
INITIALE PARIS

19" disky kol z lehkých slitin 
Kavea

18" disky kol z lehkých slitin 
Taika

18" disky kol z lehkých slitin 
Argonaute

Disky kol

Rozměry (mm)



Motorizace

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

MOTORY
Palivo Diesel Diesel
Emisní norma Euro 6 Euro 6
Zdvihový objem (cm3) 1 749 1 995
Vrtání × zdvih (mm) 80 × 87 84 × 88
Počet válců/ventilů 4/16 4/16
Maximální výkon v kW (k) při (ot/min) 110 (150) při 3 500 140 (190) při 3 500
Maximální točivý moment (Nm) při (ot/min) 340 při 1 750 380 při 1 750
Pohon 4 × 2 4 × 4
Typ vstřikování Přímé vstřikování Přímé vstřikování
Systém Stop & Start Ano Ano
Typ rozvodu Ano Ano

PŘEVODOVKA
Typ převodovky Automatická převodovka s plynule měnitelným převodem
Rychlost při 1 000 ot/min při zařazení 1. / 2. / 3. rychlostního stupně 8,2 / 17,8 / 27,5 9,1 / 20 / 30,8
Rychlost při 1 000 ot/min při zařazení 4. / 5. / 6. rychlostního stupně 37,2 / 46,9 / 56,6 41,7 / 52,6 / 63,4

VÝKONOVÉ PARAMETRY
SCx (m2) 0,884 0,882
Maximální rychlost (km/h) 190 198
0–100 km/h (s) 11,8 10,1
400 m s pevným startem (s) 18,4 17,4
1 000 m s pevným startem (s) 33,8 31,7

ŘÍZENÍ
Obrysový průměr otáčení (m) 12,1
Stopový průměr otáčení (m) 11,4

BRZDY
Přední: ventilované brzdové kotouče Ø (mm) / tloušťka (mm) 320 / 28 320 / 28
Zadní: ventilované brzdové kotouče Ø (mm) / tloušťka (mm) 292 / 16 292 / 16

KOLA A PNEUMATIKY
Velikost referenčních pneumatik (vpředu a vzadu)

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

SPOTŘEBA A EMISE(1)

Homologační protokol WLTP
Režim Eco Ano Ano
Objem nádrže (l) 60 litrů
Objem nádrže AdBlue®(2) (l) 16,2 16,2
Emise CO2 (g/km) 143–144 150–152
Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 5,4–5,5 5,6–5,8
Spotřeba ve městě (l/100 km) 6,2–6,3 6,5–6,8
Spotřeba mimo město (l/100 km) 5,0 5,2

HMOTNOSTI (KG) A ROZMĚRY
Pohotovostní hmotnost nenaloženého vozidla 1 683 1 770
Celková hmotnost jízdní soupravy 3 740 4 309
Maximální přípustná hmotnost 2 240 2 309
Užitečné zatížení(3) 557 539
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu 1 500 2 000
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu 750 750
(1) Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozu a slouží k porovnání parametrů vozidel za stejných podmínek. (2) Spotřeba paliva a aditiva AdBlue® za reálných podmínek provozu závisí na podmínkách používání vozu, na 
výbavě, na stylu jízdy řidiče a na nákladu. (3) Uvedené užitečné zatížení je při minimální úrovni výbavy.



Příslušenství 

1.



2.

5.

4.3.

1. Elektricky ovládané výklopné tažné zařízení. Vezměte 
si s sebou na víkend horské kolo nebo připojte vlek 
pomocí elektricky ovládaného výklopného tažného 
zařízení. Po zbytek času tažné zařízení design nového 
vozu KOLEOS nenarušuje, protože ho pouhým stiskem 
tlačítka v zavazadlovém prostoru skryjete.

2. Indukční nabíječka. Bez ohledu na dobu trvání 
vašich výprav zůstanete on-line díky indukční nabíječce 
smartphonu dokonale integrované do středové konzole.

3. Boční nášlapy. Boky nového vozu KOLEOS jsou 
zvýrazněny praktickými prémiovými nášlapy, které vám 
umožní pohodlné nastupování, vystupování a nakládání 
předmětů na střechu nebo do střešního boxu. Také chrání 
karoserii před drobnými nárazy.

4. Ochranná fólie. Chraňte karoserii vašeho vozu našimi 
ochrannými fóliemi. Malé nárazy nebo škrábance vás už 
nebudou trápit.

5. Střešní box. Delší výlety s celou rodinou už nebudou 
žádný problém. Nedostatek zavazadlového prostoru 
můžete vyřešit naším střešním boxem, který snadno 
připevníte na střešní tyče. 







Prodlužte si svůj zážitek s vozem Renault KOLEOS
na www.renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl vytvořen na základě nulté série nebo prototypů. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Renault 
vyhrazuje právo kdykoli upravit specifi kace i popisovaná a představovaná vozidla a příslušenství. Tyto úpravy Renault svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, 
některé vybavení nemusí být k dispozici ( jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se prosím se svým místním koncesionářem, který vám poskytne nejnovější informace. Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy 
uvedené v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálů použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování této publikace nebo její části v jakékoliv podobě nebo jakýmkoliv způsobem je 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno.
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