
Renault KOLEOS



Su naujuoju Renault KoleoS visko patirsite daug daugiau. Iki 
šiol nematytas galios ir elegancijos derinys bei drąsus dizainas 
suteikia netikėtumo ir ypatingo stiliaus pojūtį. automobilio 
tvirtumas ir dydis kelia pasitikėjimą. Šis plačiu rėmu, tvirtais 
šonais, galinga priekine dalimi, plačiomis padangomis ir tvirta 
važiuokle išsiskiriantis miesto visureigis  yra patikimas kelionės 
partneris, galintis įveikti bet kokius iššūkius. Vairuodami 
Renault KoleoS galėsite išbandyti visus norimus maršrutus 
ir įgyvendinsite svajones.

Galingas ir 
sportiškas







Išskirtinis pojūtis
tobulumas slypi detalėse. erdviame, pro panoraminį stiklinį stogą srūvančios šviesos kupiname automobilio salone 
patogiai jausis ir vairuotojas, ir keleiviai. Savo išskirtiniu dizainu ir kruopščiai parinktomis medžiagomis naujasis 
Renaul KoleoS nenuvils net drąsiausių Jūsų lūkesčių. odinės detalės su dekoratyvinėmis siūlėmis, matinio 
chromo apdailos juostelės, nepriekaištinga durų apdaila sukuria limuzinų klasės automobiliams prilygstančią 
atmosferą. abejose pagrindinio valdymo pulto pusėse esančios rankenos ir aukštai įtaisyta vairuotojo vieta 
neabejotinai leis Jums pajusti, kad vairuojate tikrą miesto visureigį.



Ypač reikliems
Įkūnijantis geriausią automobilių gamintojo Renault patirtį, 
automobilis Renault KoleoS Initiale Paris leis Jums mėgautis 
išskirtiniais pojūčiais. Rafinuotą dizainą pabrėžia ypatinga 
juodojo ametisto spalva, kurią pagyvina chromuotos apdailos 
detalės, 19 colių žvilgūs briaunuoti ratlankiai, ypatingas ženklas 
ant durų ir chromuota juostelė ant priekinio sparno. Šio 
išskirtinio dizaino automobilio sėdynės aptrauktos odiniais 
nappa apmušalais, prie kurių dera oda aprauktas vairaratis ir 
pavarų perjungimo svirtis. Patogus odinis porankis, šildomos 
ir vėdinamos sėdynės – visa tai daro automobilį rafinuotu ir 
išskirtiniu. Vairuodami šį automobilį mėgausitės darniu visų 
jo prietaisų veikimu ir gausybe vairuoti padedančių funkcijų. 
Variantas Initiale Paris – unikalus estetiškumo ir komforto 
derinys.





Įveikia visus 
iššūkius
Kiekviena diena gali tapti nauju nuotykiu. atraskite malonumą 
važiuoti bekele naujuoju Renault KoleoS su visų varančiųjų 
ratų sistema all MoDe 4 x 4-i. Rinkitės pageidaujamą 
važiavimo režimą: 4 х 2, 4 × 4 auto arba   4 × 4 loCK. 
automobilis optimaliai paskirstys sukimo momentą priekiniams 
ir užpakaliniams varantiesiems ratams ir išlaikys puikų ratų 
sukibimą su keliu bet kokiomis sąlygomis. Keliaudami naujuoju 
Renault KoleoS pajusite, kokia veiksminga yra all MoDe 
4 x 4-i sistema, kaip darniai variklis veikia su naująja pavarų 
dėže X-tRonIC, ir kokia naudinga vairuoti padedanti įranga. Su 
naujuoju KoleoS galėsite patirti naujų įspūdžių ir vairuodami 
mieste, ir važiuodami bekele.





Kėbulo spalvos

Sidabro•pilka

Juoda Burgundiško•vyno

Kopų•smelis Mėlyna

Balta•UNIVERSESniego•baltumo*

Pilka Mėlyna

Purpurinis•ametistas**

••*•Nemetalizuojamieji•dažai.•**Tik•varianto•INITIALE•PARIS.



ZEN

•• Antiblokavimo•sistema•(ABS)•su•elektroniniu•
stabdymo•jėgos•koregavimo•įtaisu•(EBD)•

•• Elektroninė•stabilumo•palaikymo•sistema•(ESP)
•• Įkalnę•įveikti•padedanti•funkcija
•• Automatinis•stovėjimo•stabdys
•• Padangų•oro•slėgio•jutikliai
•• Priekinės•oro•pagalvės•(keleivio•oro•pagalvę•galima•
išjungti)

•• Šoninės•oro•pagalvės,•saugančios•vairuotojo•ir•
priekyje•sėdinčio•keleivio•galvą•bei•krūtinės•ląstą•

•• Šoninės•oro•pagalvės•užuolaidos•
•• Greičio•reguliatorius-ribotuvas
•• Prietaisų•skydas•su•spalvotu•TFT•ekranu
•• Priekiniai•ir•užpakaliniai•3-jų•tvirtinimo•taškų•
saugos•diržai

•• Reguliuojami•priekinių•sėdynių•saugos•diržai•
•• Garso•signalas,•primenantis•užsisegti•saugos•diržą
•• Reguliuojamo•aukščio•priekinės•ir•užpakalinės•
galvos•atramos

•• Įranga•Isofix•vaikų•saugos•kėdutei•tvirtinti•prie•
užpakalinių•šoninių•vietų

•• Centrinis•durų•užraktas
•• Renault•laisvų•rankų•kortelė
•• Automatinis•durų•užrakinimas•automobiliui•
važiuojant

•• Automatinis•dviejų•zonų•oro•kondicionierius•
•• Elektra•reguliuojami•šildomi•šoniniai•veidrodžiai•
•• Elektra•reguliuojami•priekiniai•ir•užpakaliniai•langai•
(vairuotojo•langas•su•impulsiniu•jungikliu)

•• Šviesos•ir•lietaus•jutikliai
•• Multimedijos•įranga•R-LINK•2•su•7”•jutikliniu•
ekranu,•skaitmeniniu•radiju•(DAB),•navigacijos•
prietaisu,•išplėstu•Europos•žemėlapiu,•Bluetooth®,•
USB•ir•garso•įrangos•jungtimis;•3D•garso•sistema•
Arkamys•

•• Iškrypti•iš•važiuojamosios•kelio•dalies•neleidžianti•
funkcija•(LDW)

•• Staigaus•stabdymo•pagalbos•sistema•

•• Apie•viršytą•greitį•įspėjanti•įranga•su•kelio•ženklų•
atpažinimo•funkcija

•• Aktyvioji•stabdymo•pagalbos•sistema•su•pėsčiųjų•
aptikimo•funkcija

•• Vairuotojo•nuovargio•nustatymo•įranga
•• Užpakaliniai•atstumo•jutikliai
•• Juodos•spalvos•prietaisų•skydas
•• Pagrindinis•valdymo•pultas•su•rankų•atrama•ir•
dėtuve•bei•2•puodelių•laikikliais

•• Oda•dengtas•reguliuojamo•aukščio•ir•gylio•
vairaratis•

•• Reguliuojamo•aukščio•vairuotojo•sėdynė
•• Užpakalinė•sėdynė•su•dalimis•(60/40)•lankstomu•
atlošu

•• Atlenkaimas•vidutinis•užpakalinės•sėdynės•
porankis•su•puodelių•laikikliais

•• Juodos•spalvos•tekstilės•ir•tikros•odos•sėdynių•
apvalkalai•

•• LED•dienos•šviesų•žibintai•

•• Rūko•žibintai•su•posūkio•apšvietimo•funkcija
•• Stogo•laikikliai
•• Ryklio•peleko•formos•antena
•• Chromuotos•išorinės•durų•rankenos•
•• Priekinis•pilkai•matinės•spalvos•važiuoklės•dangtis
•• Chromuoti•šoninių•langų•apvadai•
•• Kėbulo•spalvos•šoniniai•veidrodžiai•su•LED•
lemputėmis•apatinėje•dalyje•

•• Juodos•spalvos•ratų•arkų•apvadai
•• Šoninės•apsauginės•juostelės•su•chromuota•
apatine•dalimi

•• Chromuoti•išmetamųjų•dujų•vamzdžio•antgaliai•
•• Reikmenų•pradurtai•padangai•pataisyti•rinkinys
•• 19”•skersmens•lengvojo•lydinio•ratlankiai•
PROTEUS

19”•skersmens•lengvojo•
lydinio•ratlankiai•PROTEUS

Standartinė įranga

Tekstilės•ir•tikros•odos•sėdynių•
apvalkalai•



INTENS (ZEN +)

•• Nematomos•zonos•stebėjimo•sistema
•• Automatinis•šviesų•perjungimas•iš•artimųjų•į•
tolimąsias•

•• Priekiniai•atstumo•jutikliai•ir•atbulinės•eigos•vaizdo•
kamera

•• Elektrochrominis•salono•veidrodis•automobilio•
viduje

•• Elektra•reguliuojami•šildomi•šoniniai•veidrodžiai•
•• Multimedijos•įranga•R-LINK•2•su•8,7"•jutikliniu•
ekranu

•• Prieiga•prie•interneto•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•• Salono•foninis•apšvietimas
•• Tamsinti•užpakaliniai•langai•
•• Užpakalinės•sėdynės•atlošo•nulenkimo•sistema•
Easy•Break•

•• Žibintai•Full•LED•Pure•Vision•
•• Sidabrinės•spalvos•priekinis•važiuoklės•dangtis

19”•skersmens•lengvojo•
lydinio•ratlankiai•PROTEUS•

Standartinė įranga

Odiniai•juodos•spalvos•sėdynių•
užvalkalai•(pasirenkama•
įranga)*

Tekstilės•ir•tikros•odos•sėdynių•
apvalkalai•

Odiniai•šviesiai•pilkos•
spalvos•sėdynių•užvalkalai•
(pasirenkama•įranga)*

Odiniai•rudos•spalvos•sėdynių•
užvalkalai•(pasirenkama•
įranga)*

Paveikslėlyje•pavaizduotas•pasirinktas•automobilio•salonas•–•rudos•odos•sėdynių•užvalkalais.

*•Galvijų•oda•aptrauktas•sėdimosios•dalies•priekis,•atlošas,•galvos•atrama•ir•šonai,•kitos•dalys•aptauktos•impregnuotu•audiniu.



INITIALE PARIS (INTENS+)

•• Saugaus•atstumo•palaikymo•sistema•ir•aktyvi•
pastovaus•greičio•palaikymo•sistema•(nemokamai)

•• Multimedijos•įranga•R-LINK•2•su•8,7"•įstrižainės•
jutikliniu•ekranu,•stereogarso•įranga•Bose®,•12•
garsiakalbių•ir•triukšmo•slopinimo•įtaisu

•• Odiniai•juodos•spalvos•Nappa•apmušalai•(galima•
nemokamai•pasirinkti•pilkai•juodą•atspalvį)

•• Priekinės•Relax•tipo•galvos•atramos•
•• Elektra•reguliuojamos,•šildomos,•vėdinamos•
priekinės•sėdynės,•vairuotojo•sėdynė•su•elektra•
reguliuojama•juosmens•atrama•

•• Laminuoti•šoniniai•stiklai
•• Elektra•atidaromas•bagažinės•dangtis•jo•neliečiant
•• Ženklas•INITIALE•PARIS
•• 19”•skersmens•lengvojo•lydinio•ratlankiai•INITIALE•
PARIS•

Odiniai•juodos•spalvos•sėdynių•
užvalkalai•*

Odiniai•pilkai•juodos•spalvos•
sėdynių•užvalkalai•(pasirenkama•
įranga)

19”•skersmens•lengvojo•
lydinio•ratlankiai•INITIALE•

PARIS

Standartinė įranga

*•Galvijų•oda•aptrauktas•sėdimosios•dalies•priekis,•atlošas,•galvos•atrama•ir•šonai,•kitos•dalys•aptauktos•impregnuotu•audiniu.



Matmenys

BAGAžINėS TALPA (dm3 VDA/litrai)
Iš viso pagal VDa standartus matuojant dm3 (su padangų remonto 
prietaisų rinkiniu / įskaitant užpakalinių sėdynių atramos aukštį) 498 / 579

Iš viso litrais (su padangų remonto prietaisų rinkiniu / iki 
užpakalinių sėdynių atramų) 1706 / 1795

MATMENyS (mm)
A Bendras ilgis 4673
B tarpuratis 2705
C Priekinė iškyša 930
D užpakalinė iškyša 1038
E atstumas tarp priekinių ratų (kai ratlankiai 17“) 1591
F atstumas tarp užpakalinių ratų (kai ratlankiai 17“) 1586

G/G1 Plotis be šoninių veidrodėlių / plotis su veidrodėliais / kai 
veidrodėliai užlenkti 1843 / 2063 / 1864

H nepakrauto automobilio aukštis 1678
H1 nepakrauto automobilio aukštis, kai bagažinė atidaryta 2118
J nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio aukštis 770
K nepakrauto automobilio prošvaisa 210

L atstumas nuo antros eilės sėdynės krašto iki priekinės 
sėdynės atlošo kelių aukštyje 289

M Plotis ties priekiniais porankiais 1483
M1 Plotis ties užpakaliniais porankiais 1456
N Plotis priekyje pečių aukštyje 1449
N1 Plotis užpakalyje pečių aukštyje 1419

P atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo matuojant 14° 
kampu (kai stogas stiklinis, neatidaromas) 953 / 891

Q atstumas nuo antros eilės sėdynių iki stogo matuojant 14° 
kampu (kai stogas stiklinis, neatidaromas) 911 / 903

y Bagažinės angos plotis viršuje / didžiausias bagažinės 
angos plotis 902 / 1091

y1 Bagažinės angos plotis apačioje 1034
y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis 1066
Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinės 

sėdynės sulankstytos 1889

Z2 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis už užpakalinių 
sėdynių 973

Z3 aukštis nuo bagažinės grindų iki lentynos 365





Dėjome•visas•pastangas,•kad•šioje•brošiūroje•būtų•pateikta•tiksli•naujausia• informacija.•Ji•parengta•remiantis•bandomaisiais•važiavimais•arba•prototipais.•RENAULT•automobiliai•yra•nuolat•tobulinami,•todėl•kompanija•pasilieka•teisę•bet•kuriuo•metu•keisti•aprašomų•
automobilių• duomenis,• įrangą• ir• priedus.• RENAULT• atstovams• apie• šiuos• pokyčius• bus• pranešta• kaip• galima• greičiau.•Automobilių•variantai• gali• skirtis• priklausomai• nuo• šalies,• t.•y.• tam•tikros• įrangos• gali• nebūti• (kaip• standartinės• ar• pasirenkamos).• Dėl• naujausios•
informacijos•prašome•kreiptis•į•artimiausius•įgaliotuosius•atstovus.•Dėl•poligrafijos•ypatumų•leidinio•iliustracijų•spalvos•gali•šiek•tiek•skirtis•nuo•tikrų•automobilio•išorės•ir•salono•spalvų.•Visos•teisės•saugomos.•Be•raštiško•kompanijos•RENAULT•leidimo•draudžiama•kokiu•
nors•būdu•kopijuoti•šį•leidinį•ar•jo•dalis.

RENAULT•rekomenduoja
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