
Renault KOLEOS
Nový





Síla a rafi novanost



Propracovaný design
Sebevědomý postoj, muskulaturní vzhled, impo-
zantní maska a atletický styl plný síly vozu vás 
na první pohled ohromí. Nový KOLEOS je SUV, 
které vás svou větší světlou výškou, vnějšími prvky 
karoserie a 19palcovými disky kol ujišťuje, že je 
připraveno chopit se každé výzvy. Jeho světelný 
podpis je nezapomenutelný. S charismatickým 
vozem KOLEOS se můžete vydat za dobrodružstvím 
v jakémkoli terénu.







Pozvánka 
do světa pohody
Nový KOLEOS vás při vstupu do kabiny ohromí 
vytříbeným stylem. Pečlivě propracovaná po-
vrchová úprava: chromované prvky na volantu, na 
řadicí páce a na výdeších ventilace; pěnová výplň 
přístrojové desky a dveří; madla potažená kůží.
Výbava INITIALE PARIS vás přenese 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 je důkazem pečlivého krejčovského díla, 
aby si všichni cestující mohli vychutnat dokonalou 
atmosféru. Čalounění zdobe né dvojitým prošíváním 
s označením INITIALE PARIS připomíná módní 
svět „haute couture“.



Jedinečný zážitek začíná







Nová vize komfortu
Nový KOLEOS poskytuje komfort všem cestujícím 
ve voze. Vpředu jsou vám k dispozici odvětrávaná 
a elektricky nastavitelná vyhřívaná sedadla 
s masážní funkcí pro řidiče. Cestující na zadních 
sedadlech si mohou užívat velkorysého prostoru 
a sklopné lavice, která je ideální na delší cesty. 
Prostorná kabina je pozvánkou do světa pohody.
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Chopte se 
každé výzvy
Nový KOLEOS v sobě nezapře skutečné SUV. 
Prožívejte dobrodružství a vydejte se do terénu 
díky technologii All Mode 4×4-i (obr. 2). Během 
okamžiku přejdete z režimu pohonu 4×2 do režimu 
4×4 a objevíte jeho obdivuhodnou průjezdnost 
terénem. Precizní rozdělení točivého momentu 
mezi přední a zadní kola zajišťuje dokonalou 
přilnavost za každých podmínek. Objevte novou 
technologii HDC (Hill Descent Control – asistent 
pro jízdu z kopce) (obr. 1), která vám při sjezdech 
dolů zajišťuje bezpečnou jízdu. V režimu sjíždění 
svahu vůz automaticky přizpůsobuje svou rychlost. 
S vozem KOLEOS posunete svoje hranice!







Nové výzvy, 
nové výkony
Nový KOLEOS je vybaven novou generací motorů. 
Motor Blue dCi 190 4×4 X-Tronic s výkonem 190 k, 
vynikajícími jízdními vlastnostmi a režimem 4×4 
je dokonalým společníkem na dobrodružné výlety 
po nezpevněných cestách, a to při nízké spotřebě 
paliva. Benzinový motor TCe 160 EDC v kombinaci 
se 7stupňovou automatickou dvouspojkovou 
převodovkou EDC uspokojí všechny potřeby, pokud 
jde o výkon, skvělý pocit i plynulou a tichou jízdu.



Umění 
usnadnit si život
Nový KOLEOS usnadňuje každodenní život. 
Nemáte volné ruce? Zavazadlový prostor se 
otevírá pohybem nohy pod zadním nárazníkem. 
Systém Easy Folding System (obr. 1) dokáže zvětšit 
zavazadlový prostor sklopením části nebo všech 
zadních sedadel 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.
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Technologie 
na dosah
Propojené technologie vozu KOLEOS se vý-
znamným způsobem podílejí na zážitcích z jízdy, 
usnadňují řízení a dohlížejí na vaši bezpečnost. 
Zrcadlení chytrého telefonu umožňuje používat 
funkce kompatibilní s vaším telefonem prostřednic-
tvím 8,7" dotykového displeje systému R-LINK 2. 
Pro zajištění vaší bezpečnosti je KOLEOS vybaven 
mnoha asistenčními systémy řízení. Například 
adaptivní tempomat (obr. 1) pomáhá udržovat 
vhodnou bezpečnou vzdálenost od vozu jedoucího 
vpředu a sám ovládá brzdy a plyn. Systém sle-
dování mrtvého úhlu (obr. 2), světelná signalizace 
umístěná na každém vnějším zpětném zrcátku, vás 
upozorní na vůz jedoucí v mrtvém úhlu. Cílem vozu 
KOLEOS je usnadnit vám život, proto se asistenční 
systémy řízení snadno používají. Radost a pohoda 
na palubě.
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Barvy

Bílá Pearl***

Červená Millesime**

Šedá Highland**

Černá metalická**

Modrá Meissen**

Bílá Solid*

Šedá metalická**

 * Nemetalický lak.
 ** Metalický lak.
 *** Speciální metalický lak.
Ilustrační fotografie.



Výbava

INTENS
Bezpečnost a asistenční systémy řízení 
• Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní 

parkovací kamera a inteligentní parkovací asistent – 
podélný, kolmý a úhlový)

• Systém sledování mrtvého úhlu
• Systém varování před opuštěním jízdního pruhu
• Systém rozpoznávání dopravních značek 

s varováním o překročení povolené rychlosti
• Systém sledování únavy řidiče
• Automatické přepínání dálkových světel
• Active Emergency Braking System s detekcí chodců
• Hill Descent Control – asistent pro jízdu z kopce*

Komfort
• Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, 

vyhřívaná a sklopná
• Hands-free karta Renault s funkcí Welcome 

Scenario
• Dvouzónová automatická klimatizace s odděleným 

nastavením pro řidiče a spolujezdce
• Systém Easy Break pro jednoduché sklopení zadní 

lavice

Multimédia 
• 2 vstupy USB a 1 pomocný vstup vzadu
• Palubní počítač s multifunkčním barevným 

displejem TFT 7"
• Multimediální a navigační systém R-Link 2, 

displej 8,7" 

Vnější vzhled 
• Světlomety LED PURE VISION®

• Přední mlhové světlomety LED s funkcí přisvěcování 
do zatáček

• Disky kol z lehkých slitin 19", design Kavea
• Vnější kliky dveří, chromované
• Střešní lišty
• Zatmavená zadní okna

Vnitřní vzhled 
• Individualizovatelné ambientní osvětlení
• Ozdobný panel palubní desky Intens
• Čalounění v kombinaci textilie a imitace černé kůže

* Pouze pro verze 4×4.



INITIALE PARIS (INTENS +)
Bezpečnost a asistenční systémy řízení 
• Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti
• Safe Distance Warning
• Hill Descent Control – asistent pro jízdu z kopce*

Komfort
• Přední opěrky hlavy typu Relax
• Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce  

v 6 směrech, ventilovaná přední sedadla 
s nastavitelnou délkou sedáku

• Sedadlo řidiče s masážní funkcí, elektricky 
nastavitelnou bederní opěrkou a funkcí Easy Entry 
(automatické odsunutí sedadla řidiče pro lepší 
nastupování a vystupování)

• Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru 
s možností otevření pohybem nohy pod zadním 
nárazníkem

• Zatmavená a vrstvená zadní okna
• Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, 

vyhřívaná a sklopná, s pamětí polohy, automatické 
naklonění zrcátka na straně spolujezdce při zařazení 
zpátečky

Multimédia
• Zvuková soustava Bose® Surround Sound System 

s 12 reproduktory, subwooferem a funkcí Active 
Noise Control

Vnější vzhled
• Označení INITIALE PARIS na masce chladiče a na 

předních blatnících
• Disky kol z lehkých slitin 19", design Initiale Paris

Vnitřní vzhled 
• Ozdobný panel palubní desky Initiale Paris 

s dřevěným dekorem
• Kožené* čalounění Nappa v černé nebo světle šedé 

barvě
• Koberečky s označením Initiale Paris

 * Pouze pro verze 4×4.

Výbava



Kožené čalounění Nappa Sable v pískově 
šedé barvě

Disky kol z lehkých slitin 19" 
INITIALE PARIS

Disky kol z lehkých slitin 19" Kavea

Kožené čalounění Riviera v černé barvě
Kožené čalounění Nappa v černé barvě 
s prošíváním

Čalounění Disky kol

Kožené čalounění Riviera v šedé barvě Kožené čalounění Riviera v hnědé barvě

Čalounění v kombinaci textilie a imitace 
černé kůže



Příslušenství
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4.
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5.

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

2. Indukční nabíječka Bez ohledu na dobu trvání vašich 
výprav zůstanete on-line díky indukční nabíječce chytrého 
telefonu dokonale integrované do schránky.

3. Prémiové nástupní prahy Boky vozu KOLEOS zvý-
raz něte praktickými prémiovými nástupními prahy, 
které vám umožní pohodlné nastupování, vystupování 
a nakládání předmětů na střechu. Také chrání karoserii 
před každodenními malými nárazy.

4. Ochranná fólie Zabraňte každodenním nepříjemným 
událostem díky sadě fólií chránících karoserii. Malé 
nárazy, škrábance nebo opakované tření vás už nebudou 
trápit.

5. Sportovní sada pro zadní část Vpředu podobně jako 
vzadu přetvářejí sportovní sady nárazníky vozu KOLEOS 
a dodávají jim nádech dravosti.







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 si Renault vyhrazuje právo kdykoli provést modifi kace 
popsaných a uvedených specifi kací, vozidel a příslušenství. Tyto úpravy Renault svým autorizovaným prodejcům sdělí v co nejkratší lhůtě. Verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, 
volitelné nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého autorizovaného prodejce. 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 jakékoli podobě nebo jakýmkoli způsobem je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno.
 CZ 02/2021
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