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a legfontosabbak 
185 lóerős 
teljesítmény

elektromos 
csomagtérajtó

négykerék-
meghajtás

terepre 
termett SUV

variálható 
beltér

lejtmenet 
vezérlő



A Koleos határozott vonalaival, izmos vállával, lenyűgöző hűtőrácsával 
első pillantásra elhiteti velünk, hogy rendkívüli teljesítményre képes. 
A Koleos-t megemelt hasmagassággal, a lökhárítón magasra felérő 
haspáncéllal és 19”-os felnivel szerelték fel. Tündöklő fényszórói 
felejthetetlenek. A karizmatikus Koleos bármilyen kalandban a társa 
lesz, útvonaltól függetlenül.

formás dizájn 



érezze jól 
magát

1. szellőztethető és füthető, masszázs- 
és memóriafunkciós vezetőülés

A Koleos belső tere is a kifinomultságról árulkodik. A csillogó króm 
díszítések a kormányon, a sebességváltón és a szellőzőkön, a puha 
felülettel ellátott műszerfal és ajtópanelek, valamint az ajtókilincs-
bevonat is mind azt bizonyítja, hogy különös gondot fordítottunk 
a részletekre. Az elegáns Koleos initiale paris kivitele a Renault 
tudásának a legjavát nyújtja, és feléleszti az érzékszerveket. Az initiale 
paris kivitel utasterében kiváló anyagok, például nappabőr kárpit 
található, és a gondosan kidolgozott belső tér minden utas számára 
elegáns utazásélményt nyújt. A steppelt kárpit az initiale paris 
megkülönböztető jegye, és a divatosság világát idézi.
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vegye kézbe 
az irányítást

Határozott megjelenése mellett a Koleos valódi SUV-jellemmel 
bír. Legyen minden nap egy kaland, és használja ki az All Mode 
4×4 technológiát akár terepen is! Könnyedén válthat a 4×2 és 4×4 
módok között kiélvezve a benne rejlő összes lehetőséget. Az első 
és hátsó kerekek pontos nyomatékeloszlása garantálja minden 
körülmények között a kiváló tapadást. Fedezze fel az új lejtmenet 
vezérlőt, mellyel biztonságosan haladhat egy meredek lejtőn is. 
A jármű automatikusan adaptálja a sebességét az út meredekségétől 
függően. Feszegesse a határokat a Koleos volánja mögött! 

1. lejtmenet vezérlő 
2. négykerék-meghajtás
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használja ki a 
teljesítményt

A Koleost újgenerációs Blue dCi motorral, valamint a legmodernebb 
környezetkímélő technológiával látták el, így még jobb teljesítmény 
elérésére képes. Ön dönt, hogy a hétköznapokban használná, 
kirándulásra indulna vele, vagy kalandosabb terepeket szeretne 
felfedezni: választhatja a Blue dCi 185 X-Tronic 4WD motort, amely 
elsősorban nagy teljesítményt és kellemes vezetési élményt biztosít. 
Ideális társ a hosszú utakhoz és az off-road élményekhez, amelyek 
során megtapasztalhatja a jó reakcióképességét és a hatékonyságát. 



az egyszerű élet 
művészete

A Koleos megkönnyíti a mindennapokat. Tele van a keze? 
A csomagtartó egyetlen lábmozdulattal kinyitható a hátsó lökhárító 
alatti érzékelő segítségével. 
A praktikum mestere: A Renault Folding rendszernek köszönhetően 
a hátsó ülések – egyesével vagy egyszerre – azonnal eltűnnek az Ön 
igényeinek megfelelően, és csomagtérré alakulnak át. 
A modern világ egyik legjobb eszköze segíti Önt a mindennapokban.

1. ledöntött hátsó támlasor 
2. 1/3-os hátsó üléstámla-döntés 
3. Renault Folding rendszer 
4. elektromos csomagtérajtó 
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a technológia az Ön 
oldalán áll

1. okostelefon-tükrözés az Android 
Auto™ vagy az Apple CarPlay™  
alkalmazással.  

2. 7”-os TFT műszeregység 
változtatható színű megviláítással 

3. 3D navigációs felület a 8,7”-os 
központi képernyőn 
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Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett márkája. 
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett márkája. 

A Koleos vezetési élményének középpontjában modern technológia 
áll, amely ügyel az Ön biztonságára, és amelynek köszönhetően 
egyszerűbbé válik a vezetés. Az okostelefonhoz hasonló felületen 
egy 8,7”-os R-LINK2® érintőképernyőn használhatja a telefonjával 
kompatibilis alkalmazásokat, mint például az Android Auto™ vagy az 
Apple CarPlay™. Örömmel teli nyugalom az út. 
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7 fejlett vezetéstámogató 
rendszer

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.

automata távolsági fényszórók 
Egy, a szélvédőn található kamera segítségével a rendszer optimalizálja az úttest láthatóságát 
anélkül, hogy elvakítaná a többi jármű vezetőjét. A tompított és távolsági fényszórók között 
automatikusan vált helyzettől függően.

Renault Park Assist félautomata parkolóasszisztens 
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. 

holttérfigyelő rendszer 
A holttérfigyelő rendszer az oldalsó visszapillantó tükrökbe épített villogó lámpákkal jelzi a 
holttérben tartózkodó járműveket, a rendszer 15 km/h fölött aktív. 

aktív vészfékező rendszer gyalogosérzékelővel 
Az autó orrába épített radarnak köszönhetően figyelmezteti a sofőrt, ha nem tartja a biztonsá-
gos 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.

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. 

sávelhagyásra figyelmezető rendszer 
A rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha az autó átlépi a sáv szélét jelző vonalat, amely a belső 
visszapillantó tükör előtt található kamera segítségével funkcionál. 

A Renault Koleos 7, fejlett vezetéstámogató 
rendszerrel rendelkezik. A rendszerek mindegyike 
már bizonyított a korábbiakban, így biztosítják a 
gondtalan utazást.





initiale paris 

techno

belső tér

Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett márkája.
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett márkája. 

biztonság és vezetéstámogató rendszerek 
• 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 típusú Isofix rögzítési pontok a hátsó 

szélső üléseken
• Automatikus központi zár
• Sebességszabályozó és -korlátozó 

(Tempomat)
• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
• Sebességkorlátozó táblákat felismerő 

rendszer

• Aktív városi vészfékező
• Automata távolsági fényszóró
• Holttérfigyelő rendszer
• Adaptív tempomat
• Követési távolságra figyelmeztető rendszer
• Aktív városi vészfékező rendszer 

kényelem 
• Kétzónás automata klímaberendezés szűrő/

tisztító ciklus funkcióval, hátsó légbeömlők
• Távirányítós központi zár
• Automata Renault Kártya
• Magasságban és mélységben állítható 

kormány
• Bőrkormány és bőr sebességváltó gomb
• Elektromos első és hátsó ablakok
• Kesztyűtartó világítás
• Térképzsebek az első ülések háttámláján
• 2 pozícióba dönthető hátsó üléstámlák 

(25°-32°)
• 1/3-2/3 arányban osztottan dönthető hátsó 

ülések
• Fűthető-hűthető első pohártartó, 

csúsztatható könyöktámasz

• Lehajtható hátsó könyöktámasz, 
pohártartóval

• 12V-os csatlakozó elől, hátul és a 
csomagtartóban

• Elektromos csomagtérajtó
• Eső- és fényérzékelő
• Változó rásegítésű elektromos 

szervokormány
• Automata parkolófék

dizájn
• Karosszéria színű ajtókilincsek króm 

díszítéssel
• Alumínium tetőrudak
• 18” HANGAI könnyűfém keréktárcsa
• LED nappali menetfény és LED hátsó lámpák
• LED ködfényszórók
• Follow Me Home hazakisérő fény

multimédia
• 7” TFT műszerfal változtatható színű 

megvilágítással  
• R-Link 2 multimédia és navigációs rendszer, 

8,7” függőleges kapacitív képernyővel, DAB 
(digitális rádió), kormányról vezérelhető 

8 hangszórós 3D Sound by Arkamys 
audio-rendszerrel  

• Okostelefon tükrözés 

opciók
• Nyitható panoráma üvegtető elektromos 

sötétítővel
• TÉLI csomag: Fűthető kormánykerék, 

Fűthető szélvédő, Fűthető hátsó szélső 
ülések, Fényszórómosók

• 19” KAVEA könnyűfém keréktárcsa
• Metálfényezés
• Fekete bőrkárpit
• Szükségpótkerék
• Elektromosan állítható vezetőülés 

elektromos deréktámasszal és manuálisan 
állítható utasülés

• Csomagrögzítő háló 

kényelem
• Elektromosan állítható szellőz tet-

hető – fűtött, manuálisan állítható ülőlapos, 
masszázsfunkciós első ülések, vezetőülés 
memóriával és elektromosan állítható 
deréktámasszal, első utasülés manuálisan 
állítható deréktámasszal 

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

• Belső világosszürke fahatású dekorelemek a 
műszerfalon

• Relax első komfort fejtámlák

dizájn
• initiale paris külső és belső jelzések
• 19” INITIALE PARIS könnyűfém keréktárcsák
• Titánfekete steppelt nappabőr üléskárpit

multimédia
• 7” TFT műszerfal változtatható színű 

megvilágítással  
• R-Link 2 multimédia és navigációs rendszer, 

8,7” függőleges kapacitív képernyővel, DAB 
(digitális rádió), kormányról vezérelhető 
8 hangszórós 3D Sound by Arkamys 
audio-rendszerrel  

• Okostelefon tükrözés 

opciók
• Nyitható panoráma üvegtető elektromos 

sötétítővel
• TÉLI csomag: Fűthető kormánykerék, 

Fűthető szélvédő, Fűthető hátsó szélső 
ülések, Fényszórómosók 

• Metálfényezés
• Szükségpótkerék
• Csomagrögzítő háló

techno (equilibre +)

initiale paris (techno +)



titánfekete steppelt 
nappabőr üléskárpit

fekete szövet-műbőr 
üléskárpit

fekete bőrkárpit

színválaszték

gyöngyházfehér (MF) burgundi vörös (MF)fekete gyémánt (MF)

kassziopeia szürke (MF) 
mf: metálfényezés.

műszaki adatok és méretek
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

1000 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

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)*** 1773–1866

Megengedett maximális össztömeg (kg) 2333

Járműszerelvény megengedett maximális össztömege (kg) 4333

Fékezetlen utánfutó maximális tömege (kg) 750

Fékezett utánfutó maximális tömege 12%-os lejtőn (kg) 2000

*  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. 

kárpitok és keréktárcsák

19” INITIALE PARIS 
könnyűfém keréktárcsák

19” KAVEA könnyűfém 
keréktárcsák 

18” HANGAI könnyűfém 
keréktárcsák

 



2. magasított peremű gumiszőnyeg.  
Védje autója belterét ezzel a 
strapabíró gumiszőnyeggel, mellyel 
semmilyen terep nem akadály. 
Térjen le a megszokott útról!

1. Quickfix alumínium tetőrudak és 
Renault merevfalú tetőbox. 
Az elegáns dizájnú tetőbox akár 
480 liternyi csomagnak helyet ad, 
ezzel növelve autója kapacitását. 
A felszereléshez elengedhetet-
lenek az alumínium tetőrudak. 
Aggodalomra semmi ok: ezek 
a tartozékok 80 kg terhelésig 
biztosítottak. 

1 2 3

4 5

tartozékok 3. prémium fellépő. 
A Koleos prémium fellépői az autó 
oldalán helyezkednek el. Nagyon 
praktikusak, mert megkönnyítik 
az autóba való beszállást és 
a tetőhöz való hozzáférést. 
Védelmet biztosítanak továbbá 
a karosszériának az apró, 
mindennapi sérülések ellen.

4. behúzható vonóhorog.  
Az elektromosan kiengedhető 
vonóhorognak köszönhetően 
magával viheti kerékpárját 
a hétvégi kirándulásra, vagy 
ráhelyezhet egy utánfutót. 
Használaton kívül pedig 
megmarad a Koleos-dizájn, hiszen 
a vonóhorog  a csomagtartóban 
található gomb megnyomásával 
láthatatlanná is válik.

5. EasyFlex kihajtható csomagtér 
védelem. Védje autóját csúszás-
gátlós és vízálló EasyFlex 
csomagtérvédelemmel, ami 
tökéletesen illeszkedik az ülések 
vonalához és megvédi járművét 
koszos, sáros tárgyak szállítása 
esetén is.



méretek (mm-ben). 

méretek 

930 2705

4673

1483 1456

958 911

289

1843

2063

1889,3

1591

1586

1038

2109

1667

csomagtér térfogata – VDA szabvány (l) 
csomagtér térfogata 493

csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel 1707

duplafenekű csomagtartó alatti tároló térfogata 27/36

Mindig Önök mellett állunk, ha az élet 
megkönnyítéséről vagy időspórolásról van szó 
a Renault-járművek karbantartásakor: online 
ajánlatkérés és konzultáció, díjcsomagok, 
karbantartási szerződések, biztosítás és 
támogatás, személyre szabott My Renault program 
stb. Használja ki egyszerű, gyors és személyre 
szabott szolgáltatásainkat!

első lépések 
Az alábbi módokon minden szükséges 
információhoz hozzájuthat: 
–  weboldalainkon, termék- és 

szolgáltatáskínálatunkban, pénzügyi 
ajánlataikban, tesztvezetéseinken stb. 

–  üzleteinkben, a kereskedelmi és műszaki 
csapatainkkal való találkozások során. 

teljes körű Renault-szerviz 
A meghosszabbított garanciánk, a Renault-
biztosítások és -támogatások vigyáznak Önre, így 
mindig felkészült lesz a váratlan helyzetekre. 

My Renault, partner a mindennapokban 
Személyre szabott online felület tanácsokkal, 
ajánlatokkal, a karbantartási programra és a 
következő időpontra való emlékeztetővel stb. 

Renault-szerviz, gondtalan karbantartás 
Díjcsomagjainknak és a Renault Service 
karbantartási szerződésének köszönhetően az 
igényeinek megfelelő átfogó ajánlatot kap.

tartozékok, testreszabott Renault 
A tartozékkínáltaunkban mindent megtalál, 
ami ahhoz szükséges, hogy még vonzóbbá, 
praktikusabbá, kényelmesebbé és személyre 
szabottabbá tegye járművét. 

a Renault Önt szolgálja 



→  az első négykerék-meghajtású 
családi egyterű

→ 40 000 eladott példány 

a családi kalandor
A Renault Scenic RX4, a Renault Koleos szellemi elődje egy stílusos és 
megbízható modell a 2000-es évek elején a Renault modellkínálatából. 
Ez volt az első kompakt egyterű, amely négykerék-meghajtással rendelkezett, 
ráadásul egy „terepes”, emelt kinézettel, így sokkal többet ígért, mint az 
alap verzió. A Renault-kedvelők nem csalódtak a modellben. A 2001-es 
bevezetésekor azonnal felkeltette a figyelmet az izmos orr-résszel, az impozáns 
lökhárítókkal, a karcálló oldalsó védőelemekkel, illetve a csomagtérajtóra 
rögzített teljes értékű pótkerékkel. Teljes volt az off-road életérzés! 

A kinézetén kívül azonban az RX4-nek a vezethetősége is kitűnő volt, a nagyobb 
súlya ellenére is, köszönhetően a 21 centiméteres hasmagasságának és 
négykerék-meghajtásának, amely tapadást és agilitást biztosított minden 
körülmények között. Kátyúk, bukkanók, homok, sár, emelkedők- semmi nem 
tudta megállítani a Scenic RX4 lendületét.

az ikonikus 
Scenic RX4

Az első és hátsó kerekek között megoszló hajtásnak köszönhetően nem volt 
lehetőség az autó megcsúszására, nyugalomérzetet adva ezzel a sofőrnek 
minden körülmények között. A rendszer lehetővé tette, hogy a legnehezebb 
terepekre is magabiztonsággal hajtsunk, kiváltképp a négy kereket 
összhangban fékező ABS-nek köszönhetően. Az évek során az RX4 megtalálta 
szerető közönségét: szélsőséges körülmények között dolgozóktól kalandor 
családokig bárki megtapasztalhatta a megszokott utakról való letérést, 
akármilyen menetkomfort feladása nélkül.  

Az RX4-et 40000 darab eladása után csendben visszavonultatták 2003-ban, 
amikor is az újgenerációs Scenic váltotta. Napjainkban a Koleos veszi át 
a stafétabotot, még kifinomultabb képességekkel, mely a kortárs felső 
kategóriás családi SUV minden követelményének megfelel.



A Renault ajánlásával renault.hu

konfigurálja és rendelje meg saját Renault Koleos-át a 
https://www.renault.hu/szemelyautok/uj-koleos.html oldalon
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint 
folyamatosan javítja termékeit, a Renault fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a 
lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Renault márkakereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. 
Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi 
színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. 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 üzemanyaggazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a 
fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. 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! 
A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk. 
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