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LISTAÁR
MOTOR techno initiale paris

Blue dCi 185 X-Tronic 4WD - CSAK KÉSZLETRŐL! 14 799 000 16 449 000

Az ajánlat 2023. május 9-től a készlet erejéig érvényes.

RENAULT  
KOLEOS

renault.hu

MOBILIZE
FINANSZÍROZÁS

MOBILIZE FINANSZÍROZÁS ESETÉN*

1 Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az Euroleasing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, nyíltvégű és zártvégű 
pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 20% kezdő lízingdíj, valamint minimum 24 hónap és maximum 84 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. 
Az ügyfelet terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték, 
nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális 
Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és 
szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett 
díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj: 7.000 Ft) jogosult 
az ügyfélre tovább hárítani. THM: 3,9% - 5,9%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt 
Casco biztosítás fenntartása szükséges. Az akció új, meghatározott alvázszámú Renault személygépjárművekre érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses 
ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció 2023. május 31. napjáig vagy visszavonásig 
tart.

Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással: Bruttó vételár*: 6.639.000,-Ft, futamidő: 60 hónap, finanszírozott összeg: 3.000.000,-Ft, havi törlesztő részlet 57.522,-Ft, 
bruttó önerő kalkulált összege: 3.451.320,-Ft, THM: 5,9%, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 5,65%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 3.451.320,-Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása 
mellett. *Regisztrációs adót tartalmazza.

Reprezentatív példa forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással: Bruttó vételár*: 6.639.000,-Ft, futamidő: 60 hónap, nettó finanszírozott összeg: 3.000.000,-Ft+ÁFA, havi 
törlesztő részlet: 47.991,-Ft+a havi lízingtőke ÁFA tartalma, nettó önerő kalkulált összege: 2.243.717,-Ft+ÁFA, THM: 5,7%, maradványérték: 786.558,-Ft+ÁFA, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 6,74%, 
lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlásával: 3.666.209,-Ft+ÁFA, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlása nélkül: 2.879.460,-Ft+ÁFA, casco biztosítás megkö-
tése és fenntartása mellett. *Regisztrációs adót tartalmazza.

Akár FIX 3,9% THM 
FORINT alapú 
finanszírozás1

https://www.renault.hu/
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VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

Aktív vészfékező rendszer gyalogosérzékelővel

Az autó orrába épített radarnak köszönhetően  

a követési távolságot figyelmezteti a sofőrt,  

ha nem tartja a biztonságos követési távolságot 

az előtte haladó járműhöz képest. Ha az Ön előtt 

haladó autó hirtelen fékez és ön a figyelmeztetés 

ellenére sem reagál, így emiatt fennáll az ütközés 

esélye, az aktív vészfékező rendszer beavatkozik, 

hogy segítsen elkerülni a balesetet.

Renault Park Assist parkolássegítő rendszer

A rendszer felméri a rendelkezésre álló helyet  

és kijelöli az ideális kanyarodási ívet.  

Önnek semmi mást nem kell tennie, csupán  

a gáz- és fékpedál segítségével megválasztani  

a megfelelő sebességet. Az autó elején, hátulján, 

valamint oldalán körben elhelyezett érzékelők  

a tolatókamerával együtt 360°-os védelmet  

biztosítanak.

Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer

A rendszer segít betartani a sebességhatárokat, 

hiszen a szélvédő mögött található kamera képes 

felismerni a sebességkorlátozásokat  

jelző táblákat. Amennyiben túl gyorsan halad,  

a műszerfal és a navigációs rendszer erre  

vizuálisan figyelmezteti.

Adaptív tempomat

A kormányon található vezérlőkkel is beállítható 

Adaptív tempomat automatikusan szabályozza a 

sebességet azért, hogy az Ön előtt haladó  

autótól mért követési távolság biztonságos legyen.
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techno initiale paris
CSOMAGOK

TÉLI csomag: Fűthető első és hátsó szélső ülések, Fűthető első szélvédő, Fűthető kormánykerék, 
Fényszórómosók 200 000 200 000

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG

ABS blokkolásgátló • •

Menetstabilizátor és kipörgésgátló • •

Automatikusan bekapcsolódó vészvillogók vészfékezés vagy baleset esetén • •

Emelkedőn elindulást segítő rendszer • •

Keréknyomás ellenőrző rendszer • •

Vezető- és utasoldali frontlégzsák • •

Oldallégzsákok elöl, kikapcsolható utasoldali légzsákok • •

Első és hátsó függönylégzsákok • •

Magasságban állítható 3-pontos biztonsági övek elöl, erőhatárolóval és övfeszítővel • •

3 db hárompontos biztonsági öv a hátsó üléssorban • •

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés minden ülésen • •

I-SIZE tíipusú Isofix rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken • •

Automatikus központi zár • •

Adaptív tempomat (160 km/h-ig bezárólag, e sebesség fölött tempomat nélkül) • •

Sebességszabályozó és -korlátozó (Tempomat) • •

Követési távolságra figyelmeztető rendszer • •

Holttérfigyelő rendszer • •

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer • •

Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer • •

Automata távolsági fényszóróvezérlés • •

Aktív városi vészfékező rendszer, ütközésre figyelmeztetéssel • •
KÜLSŐ MEGJELENÉS

Karosszéria színű ajtókilincsek króm díszítéssel • •

Initiale Paris külső jelzés - •

Alumínium tetőrudak • •

18" HANGAI könnyűfém keréktárcsák • -

19" KAVEA könnyűfém keréktárcsák 300 000 -

19" INITIALE PARIS könnyűfém keréktárcsák - •

Alap fényezés (metál): Kassziopeia szürke 0 0

Metál fényezés: Burgundi vörös, Fekete gyémánt 170 000 170 000

Speciális metál fényezés: Gyöngyházfehér 230 000 230 000
BELSŐ MEGJELENÉS

Titániumszürke belső harmónia • • 

Fekete szövet-műbőr üléskárpit • -

Fekete bőrkárpit 400 000 -

Titánfekete steppelt nappabőr üléskárpit - •

Belső sötétszürke dekorelemek a műszerfalon • -

Belső világosszürke fahatású dekorelemek a műszerfalon - •

Initiale Paris belső jelzések - •

• széria
- nem érhető el

FELSZERELTSÉG
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techno initiale paris
VEZETÉS

Full LED "Pure Vision" első fényszórók • •

LED nappali menetfény és LED hátsó lámpák • -

LED nappali menetfény és új LED hátsó lámpák, dinamikus LED irányjelzővel - • 

Follow Me Home hazakísérő fény • •

Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök, integrált irányjelzőkkel • -

Elektromosan állítható, behajtható és fűthető külső tükrök memóriával, integrált 
irányjelzőkkel + tolatáskor lebillenő jobb oldali tükör

- •

Nyitható panoráma üvegtető elektromos sötétítővel 450 000 450 000

Sötétített hátsó ablakok • •

Laminált, hangszigetelő oldalüvegezés - •

Elektrokróm keret nélküli belső tükör • •

Ambient Lighting belső hangulatvilágítás az első és hátsó ajtókon - •

Ambient Lighting belső hangulatvilágítás csak az első ajtókon • -

Fényszórómosók TÉLI csomag TÉLI csomag

Változó rásegítésű elektromos szervokormány • •

Automata parkolófék • •

Első és hátsó parkolóradar, tolatókamera • •

„Renault Park Assist“ félautomata parkolóasszisztens • •

Gumiabroncs javító készlet (Szükségpótkerék esetén nincs.) • •

Szükségpótkerék 60 000 60 000
KOMFORT

Kétzónás automata klímaberendezés szűrő/tisztító ciklus funkcióval, hátsó légbeömlők • •

Távirányítós központi zár • •

Automata Renault Kártya • •

Elektromos csomagtérajtó és lábérzékelős csomagtérnyitás • •

Riasztó előkészítés • •

Magasságban és mélységben állítható kormány • •

Bőrkormány és bőr sebességváltó gomb • •

Fűthető kormány és fűthető szélvédő TÉLI csomag TÉLI csomag

Elektromos első és hátsó ablakok, impulzív ablakemelők elöl • •

Magasságban állítható vezetöülés és utasülés • -

Elektromosan állítható vezetőülés elektromos deréktámasszal és manuálisan  
állítható utasülés [Bőr üléskárpittal elérhető.]

100 000 -

Elektromosan állítható - szellőztethető és fűthető, manuálisan állítható ülőlapos első ülések 
+ masszázs- és memóriafunkciós vezetőülés elektromos deréktámasszal

- •

Kesztyűtartó világítás • •

Megvilágított piperetükrök • •

Relax első komfort fejtámlák - •

Térképzsebek az első ülések háttámláján • •

2 pozícióba dönthető hátsó üléstámlák (25° - 32°) / One-Touch, Renault Folding rendszer • •

Fűthető első ülések / hátsó szélső ülések TÉLI csomag • / TÉLI csomag  

Fűthető-hűthető első pohártartó, csúsztatható könyöktámasz • •

Lehajtható hátsó könyöktámasz, pohártartóval • •

12 V-os csatlakozó elöl hátul és a csomagtartóban • -

12 V-os csatlakozó elöl és a csomagtartóban - •

Csomagrögzítő háló 50 000 50 000

Szemüvegtartó a plafonban (üvegtető esetén is) • •
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA

7" TFT műszerfal változtatható színű megvilágítással • • 

R-Link 2 multimédia és navigációs rendszer, 8,7" függőleges kapacitív képernyővel, 
Európa térképpel, Bluetooth® kihangosítóval, USB, iPod és Jack csatlakozóval, előfizethető 
online funkciókkal, DAB (digitális rádió), kormányról vezérelhető 8 hangszórós 3D Sound by 
Arkamys audio-rendszerrel

• •

Okostelefon tükrözés • • 

• széria
- nem érhető el

FELSZERELTSÉG



oldal: 6/7

G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS EASY SERVICE KARBANTARTÁS2

Blue dCi 185 X-Tronic 4WD
G+ 5 év / 100 000 km 220 000

G+ 5 év / 150 000 km 360 000

G+ 5 év / 200 000 km 510 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 100 000 km 710 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 150 000 km 1 210 000

EASY SERVICE karbantartás ára 5 év / 200 000 km 1 640 000
2 A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!   

A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

EREDETI TARTOZÉKOK3

Comfort Pack

3  A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön a Renault márkakereskedésekben!

Country Pack

Gumiszőnyeg, csomagtértálca, tetőrudak, síléctartó 266 690 Ft

Szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog, csomagtér küszöbvédő 248 690 Ft

A tartozékcsomagban történő vásárlással legalább 10%-ot spórolhat!
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MOTOR Blue dCi 185 X-Tronic 4WD

Sebességváltó típusa CVT X-Tronic 
7 sebességes

Lökettérfogat (cm3) 1 997

Üzemanyag dízel

Hengerek / szelepek száma 4/16

Befecskendezés típusa közös nyomócsöves

Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melleti fordulatszám 135 / 185 / 3 500

Legnagyobb nyomaték (Nm) melleti fordulatszám 380 / 1 750

Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WLTP

Stop & Start / Energy Smart Management igen/igen

 GUMIABRONCSOK ÉS TEREPADATOK

18" keréktárcsák esetén 225 / 60 R18

19" keréktárcsák esetén 225/55 R 19

Első terepszög / Hátsó terepszög (terheletlen) 18,4° / 24,7°

Jármű hasmagassága teher nélkül / terhelten 160 mm  / 136 mm

MENETTELJESÍTMÉNY

Gyorsítás 0-100 km/h (másodpercben) 10,2

1 000 m állórajttal 31,3

Legnagyobb sebesség (km/h) 198

KORMÁNYZÁS

Járdák közötti fordulókör (méter) 11,9

FÉKEK

Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/szélesség (mm) 320 / 28

Hátul: tárcsafék – átmérő (mm)/szélesség (mm) 292 / 16

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK)+

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 6,7–6,9

CO2 kibocsátás (g/km) 175–180

Zajszint (dB) 68

Üzemanyag tank mérete (l) 60

AdBlue tartály mérete (l) 16,4

MÉRETEK ÉS TÖMEG

Csomagtér térfogata (l)++ 565

Csomagtér térfogata VDA szerint (dm3)++ 493

Menetkész tömeg opciók nélkül (kg)+++ 1 773–1 866

Megengedett maximális össztömeg (kg) 2 333

Járműszerelvény megengedett maximális össztömege (kg) 4 333

Fékezetlen utánfutó maximális tömege (kg) 750

Fékezett utánfutó maximális tömege 12%-os lejtőn (kg) 2 000
+ Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb 

információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-
gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a 
vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

++ Defektjavító készlettel.
+++ Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK

* Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Mobilize finanszírozás esetén érvényes (a FIX 0% és FIX 3,9%-5,9% THM FORINT valamint a FIX 2,9% THM EURÓ finanszírozások 
kivételével), a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételeit a RENAULT Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési 
Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, 
valamint a  felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok 
tájékoztató jellegűek és  nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! Az    
RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az  adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.


