
Renault KOLEOS
Uus 





Jõud ja elegants



Sportlik disain
Sportliku välimusega Uus KOLEOS võidab oma 
jõulise silueti, lihaseliste rattakoobaste ja soliidse 
esivõrega su poolehoiu esimese silmapilguga. 
See on muljetavaldava kliirensiga maastur, 
mida ilmestavad kaitseraudadele ulatuvad 
põhjakaitsmed ja 19“ valuveljed. Selle margiomased 
täisleedtuled tõmbavad tähelepanu ja jäävad 
kauaks meelde. Karismaatiline Uus KOLEOS on 
alati seiklusteks valmis, olgu pinnas milline tahes.







Heaolu kutse
Uue KOLEOSE salongi sisenemisel jääb esimesena 
silma elegantne viimistlus. Piinlikult täpne 
kuni kõige väiksema detailini: mattkroomid 
kujunduselemendid roolil, käigukangil ja 
ventilatsiooniavadel; pehmed materjalid 
armatuurlaual ja ustel; polsterdatud käepidemed.
INITIALE PARIS embleem väärindab Uut KOLEOST, 
kasutades ära Renault’ parimad teadmised, et 
ergutada sinu meeli. INITIALE PARIS pakub 
parimaid materjale, nagu Nappa nahkpolster* 
ja perfektset viimistlust, mis loovad rafineeritud 
õhustiku kõigile reisijatele. Kontrastsed 
topeltõmblused ja INITIALE PARIS embleemid 
istmetel lisavad kõrgmoe hõngu.

* Veisenahk 





Särav hõbehall Mineraalbeež Hall metallik

Universaalvalge

Vintage punane 

Ametüstlilla** Must metallik

Meissen sinine Lumivalge*

Värvivalik

* Mittemetallikvärv.
** Spetsiaalne metallikvärv versioonile INITIALE PARIS.



18“ valuveljed Argonaute 

• Mäeltstardiassistent 
• Sõiduraja kontrollsüsteem 
• Sõidukiiruse hoiatussüsteem koos liiklusmärkide 

tuvastussüsteemiga 
• Aktiivne hädapidurdusassistent 
• Juhi väsimuse kontrollsüsteem
• Automaatne elektromehaaniline parkimispidur
• Rehvirõhu kontrollsüsteem
• Eesmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale (kaassõitja 

turvapadja saab inaktiveerida)
• Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale
• Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale, mis 

kaitsevad rindkere piirkonda
• Külgmised turvakardinad
• Automaatne uste lukustus liikuma hakkamisel
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• 7“ värvilise ekraaniga näidikutepaneel
• 3-punkti turvavööd esi- ja tagaistmetel
• Reguleeritava kõrgusega turvavööd esiistmetel
• Kinnitamata turvavöö hoiatussignaal
• Isofix lapseistmete kinnitussüsteem välimistel 

tagumistel istekohtadel
• Tagumised parkimisandurid
• Kesklukustus
• Renault’ vabakäe-võtmekaart
• Automaatne 2-tsooniline kliimaseade 
• Elektriliselt reguleeritavad, käsitsi kokkuklapitavad ja 

soojendusega küljepeeglid
• Elektrilised aknatõstukid (impulsslülitiga juhiuksel)
• Valgus- ja vihmaandur
• 7“ puuteekraaniga multimeediasüsteem 

R-LINK 2 koos digitaalraadio (DAB), Bluetooth® 
ühenduse,  laiendatud Euroopa kaartidega 
navigatsioonisüsteemi, 2 USB-liidese 3,5 mm 
audiopistiku ja helisüsteemiga 3D Sound by Arkamys 

• Ligipääs võrguteenustele
• Musta värvi armatuurlaud
• Käetoega keskkonsool koos panipaigaga käetoe sees 

ja topsihoidjatega 
• Nahkkattega rool
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste 
• 60/40 süsteemis kokkuklapitav tagaiste

• Kaheastmeliselt reguleeritav tagaistme seljatugi
• Keskmine käetugi taga (kokkuklapitav, koos 

topsihoidjatega)
• Ökonahast elementidega must tekstiilpolster
• Leed-päevasõidutuled 
• Kurvitulede funktsiooniga leed-udutuled
• Katusereelingud
• Haiuimekujuline antenn
• Kroomitud välimised ukselingid
• Matthalli värvi eesmine põhjakaitse
• Dekoratiivse kroomraamistusega küljeaknad
• Kere värvi küljepeeglite korpused
• Musta värvi rattakoopad
• Kroomitud dekoratiivelementidega musta värvi 

küljeuste kaitseliistud
• Kroomitud väljalasketorude otsad
• Rehviparanduskomplekt
• 18“ valuveljed Argonaute

ZEN 

Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk.
Apple CarPlay™ on Apple Inc. bränd.

Sisekujundus 

Ökonahast elementidega must 
tekstiilpolster

Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega



* Veisenahk

INTENS (ZEN +)
• Pimenurga jälgimissüsteem
• Automaatne kaug- ja lähitulede lülitus
• Iseparkimissüsteem Easy Park Assist 

(parkimisandurid ees/taga/külgedel, 
tagurduskaamera)

• Isetumenev tahavaatepeegel
• Valgustusega peeglid päikesesirmides
• Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad  

soojendusega küljepeeglid
• 8,7“ puuteekraaniga multimeediasüsteem 

R-LINK 2
• 2 USB-liidest taga
• Salongi meeleoluvalgus (individuaalselt 

seadistatav)
• Toonitud tagumised klaasid
• Tagaistme kokkuklappimissüsteem Easy Break
• Täisleedtuled Pure Vision
• 19“ valuveljed Kaeva

Must nahkpolster* 
(lisavarustus)

Pruun nahkpolster* 
(lisavarustus)

Ökonahast elementidega must 
tekstiilpolster

19“ valuveljed Kaeva 19“ valuveljed Taika (lisavarustus)

Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega



INITIALE PARIS (INTENS +)
• Adaptiivne kiirushoidik
• 8,7“ puuteekraaniga multimeediasüsteem 

R-LINK 2 koos 12 kõlariga helisüsteemiga 
Bose® Surround Sound System ja aktiivse 
mürasummutusfunktsiooniga Active Noise Cancelling

• Must Nappa nahkpolster (hallikasbeež värv tasuta 
valikus)

• Relax-tüüpi peatoed esiistmetel
• Elektriliselt reguleeritavad esiistmed koos soojenduse 

ja ventilatsiooniga, juhiistmel elektriliselt reguleeritav 
nimmetugi

• Lamineeritud küljeklaasid 
• Elektriline tagaluuk
• INITIALE PARIS märgistus
• 19” valuveljed INITIALE PARIS 

Sisekujundus 

19” valuveljed INITIALE PARIS

Hallikasbeež Nappa* 
nahkpolster (lisavarustus)

Must Nappa* nahkpolsterPildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega

* Veisenahk
Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk.
Apple CarPlay™ on Apple Inc. bränd.



Mõõtmed (mm)

Pakiruumi maht (dm3 VDA / l)
Pakiruumi maht (rehviparanduskomplektiga) 498 / 579
Maksimaalne, kokkuklapitud tagaistmete seljatugedega (reh-
viparanduskomplektiga) 1 706 / 1 795

Maastikuvõimekus
Koormata sõiduki kliirens 190 mm
Lähenemisnurk 18,2°
Eemaldumisnurk 24,8°



Lisavarustus

1.



2.

4.

3.

5.

1. Elektriliselt kokkuklapitav veokonks. 
Võta nädalalõpureisile kaasa maastikurattad või vea 
haagist. Kui veokonksu parasjagu vaja pole, saab selle 
lihtsa nupuvajutusega kaitseraua taha klappida, et säiliks 
sinu Uue KOLEOSE algupärane välimus.

2. Induktsioonlaadija. 
Ideaalselt keskkonsoolis asuvasse panipaika sobituv 
nutitelefonide induktsioonlaadija aitab sul hoida 
ühendust ka kõige pikematel reisidel. 

3. Premium astmelauad. 
Täienda oma Uue KOLEOSE välimust Premium 
astmelaudadega. Need praktilised astmelauad 
lihtsustavad autosse istumist ja ligipääsu katusele. 
Samuti kaitsevad need autot igapäevast väikeste 
muljumiste eest.

4. Kaitsekile. 
Kaitse oma autot igapäevaste kriimustuste eest autokere 
kaitsekilega. Väiksemad täkked, kriimustused ja ka 
korduvad hõõrumised ei valmista sulle enam muret.

5. Tagumine sportpakett. 
Eesmine ja tagumine sportpakett muudavad 
kaitseraudade kuju ja lisavad su Uuele KOLEOSELE 
täiendavat sportlikku agressiivsust. 



Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault endale 
õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Renault’ edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või 
tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. 
Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.

Fotod: © Renault Marketing 3D-Commerce, Getty Images: Andreas HEMPEL.
12-2019

Avarda oma Renault KOLEOSE kogemust 
aadressil  www.renault.ee


