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Stiprybė ir prabanga



Išraiškingas dizainas
Išraiškingas siluetas, raumeningos formos, 
įspūdingos priekinės grotelės ir atletiška jėga – 
naujasis KOLEOS sužavės iš pirmo žvilgsnio. Šis 
visureigis išsiskiria didesne prošvaisa, aukštai ant 
buferio užlenktomis važiuoklės apsaugomis ir 
19 colių ratlankiais. Įspūdį pastiprina RENAULT 
automobiliams būdingos formos žibintai. 
Charizmatiškasis naujasis KOLEOS visada 
pasiruošęs nuotykiams – bet kokioje vietovėje.







Pasinerkite į gerovę
Jau lipdami į saloną iškart pajausite naujojo 
KOLEOS prabangą. Apdaila skrupulingai apgalvota 
iki smulkiausių detalių: pusiau matiniai chromuoti 
vairaračio, pavarų svirties ir oro angų intarpai; 
paminkštintos medžiagos ant prietaisų skydelio 
ir durų apdailos; dengtos rankenos.
Naująjį KOLEOS puošia ženklas INITIALE PARIS, 
rodantis, kad visiems jūsų pojūčiams stimuliuoti 
panaudota geriausia RENAULT patirtis. Variante 
INITALE PARIS naudojamos geriausios medžiagos 
su NAPPA odos* apmušalais ir viskas gaminama 
itin kruopščiai, nes norima keleiviams sukurti 
prabangos atmosferą. INITIALE PARIS apmušalai, 
pagražinti dviem kontrastingomis siūlėmis, perkelia 
į aukštosios mados pasaulį.

* Galvijų oda.





Ultrasidabrinė pilka Mineralų smėlinė Metalinė pilka

Universali balta

Vintažinė raudona

Ametisto violetinė** Metalinė juoda

Meiseno mėlynaSkaisčiai balta*

Kėbulo spalvos

* Neskaidrus lakas.
** Specialūs metalizuojamieji dažai variantui INITIALE PARIS.



18’’ lengvojo lydinio ratlankiai 
ARGONAUTE

• Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus stabdymo 
pagalbos sistema (AFU)

• Stabilumo palaikymo sistema (ESC)
• Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HSA)
• Eismo juostos kontrolės sistema 
• Greičio ribotuvas su kelio ženklų atpažinimo funkcija 
• Aktyvioji stabdymo pagalbos sistema 
• Vairuotojo nuovargio kontrolės sistema
• Automatinis elektromechaninis stovėjimo stabdys
• Padangų oro slėgio jutikliai
• Priekinės vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės 

(su galimybe išjungti priekinio keleivio oro pagalvę)
• Šoninės oro pagalvės priekinėse sėdynėse
• Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės, 

saugančios krūtinės ląstą
• Užuolaidinės oro pagalvės
• Automatinis durų blokavimas pradedant važiuoti
• Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio 

ribotuvas
• Ciferblatų ir indikatorių rinkinys su spalvotu 7’’ TFT 

ekranu

• Priekiniai ir užpakaliniai trijų tvirtinimo taškų saugos 
diržai

• Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai
• Priminimas neprisisegus saugos diržų
• Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie 

šoninių užpakalinių vietų 
• Automobilio statymo atbuline eiga pagalbos sistema
• Centrinis durų užraktas
• Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė 
• Elektra reguliuojami, šildomi ir rankiniu būdu 

lankstomi šoniniai veidrodėliai 
• Elektra valdomi priekiniai ir užpakaliniai langai (su 

impulsiniu jungikliu vairuotojo pusėje)
• Lietaus ir šviesos jutiklis
• Multimedijos sistema R-LINK 2 su 7’’ jutikliniu ekranu, 

skaitmeniniu radiju (DAB), BLUETOOTH®, navigacija, 
išplėsta Europos žemėlapio versija, dviem USB ir viena 
kištukine jungtimis, garso sistema 3D SOUND BY 
ARKAMYS 

• Prieiga prie internetinių paslaugų
• Juodos spalvos prietaisų skydelis

• Centrinis valdymo pultas su porankiu, į porankį 
integruota dėtuve ir gėrimų laikikliais

• Oda aptrauktas vairaratis
• Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė 
• Sulankstoma užpakalinė sėdynė (60/40)
• Dviejų padėčių atlošo reguliavimas
• Vidurinis porankis užpakalinėje sėdynėje 

(užlenkiamas, su gėrimų laikikliais)
• Juodi medžiaginiai apmušalai su ekologiškos odos 

elementais
• Šviesadiodžiai (LED) dienos žibintai 
• Rūko žibintai (LED) su posūkio apšvietimo funkcija
• Stogo laikikliai
• Ryklio peleko formos antena
• Chromo spalvos išorinės durų rankenos
• Pilkos matinės spalvos priekinė kėbulo apsauga
• Šoniniai langai su chromuotais dekoratyviniais 

apvadais
• Kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
• Juodi šoninių durų apvadai su chromuotu intarpu 

apatinėje dalyje

• Juodos ratų arkos
• Chromuoti dekoratyviniai išmetamųjų vamzdžių 

intarpai
• Reikmenų padangai taisyti rinkinys
• 18’’ lengvojo lydinio ratlankiai ARGONAUTE

ZEN 

ANDROID AUTO™ yra GOOGLE INC. prekių ženklas.
APPLE CARPLAY ™ yra APPLE INC. prekių ženklas.

Įranga

Medžiaginiai apmušalai su juoda 
ekologiška oda

Nuotraukoje pavaizduotas salonas su pasirenkama įranga.



* Galvijų oda.

INTENS (ZEN +)
• Nematomų zonų stebėjimo sistema
• Automatinio žibintų perjungimo iš tolimųjų iš 

artimąsias šviesas sistema
• Automobilio statymo pagalbos įranga EASY PARK 

ASSIST (statant priekiu, galu, šonu; galinio vaizdo 
kamera)

• Elektrochrominis salono veidrodėlis 
• Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodėliais
• Elektra reguliuojami užlenkiami ir šildomi šoniniai 

veidrodėliai
• Multimedijos sistema R-LINK 2 su 8,7’’ jutikliniu 

ekranu
• Du USB lizdai užpakaliniame prietaisų skyde
• Salono apšvietimas (su individualaus nustatymo 

galimybe)
• Tamsinti užpakaliniai langai
• Sistema EASY BREAK, galimybė užlenkti antros eilės 

sėdynių atlošus
• Šviesadiodžiai žibintai FULL LED PURE VISION
• 19’’ lengvojo lydinio ratlankiai KAEVA 

Juodos odos* apmušalai 
(pasirenkamas variantas)

Rudos odos* apmušalai 
(pasirenkamas variantas)

Medžiaginiai apmušalai su juoda 
ekologiška oda

19’’ lengvojo lydinio ratlankiai 
KAEVA

18’’ lengvojo lydinio ratlankiai 
TAIKA (pasirenkamas variantas)

Nuotraukoje pavaizduotas salonas su pasirenkama įranga.



INITIALE PARIS (INTENS +)
• Aktyvus greičio reguliatorius su pagalbine atstumo 

nustatymo sistema
• Multimedijos sistema R-LINK 2 su 8,7’’ jutikliniu 

ekranu, erdviniu garsu BOSE® SURROUND SOUND 
SYSTEM su 12 garsiakalbių ir funkcija ACTIVE NOISE 
CANCELLING (aktyvi triukšmo slopinimo sistema)

• Juodos spalvos natūralios odos NAPPA apmušalai 
(pilkai juodos spalvos – nemokamas pasirenkamas 
variantas)

• RELAX tipo priekinių sėdynių galvos atramos 
• Elektra reguliuojamos šildomos, vėdinamos priekinės 

sėdynės, vairuotojo sėdyne su elektra reguliuojama 
juosmens atrama

• Laminuoti šoniniai langai 
• Elektra valdomos bagažinės durys
• Ženklas INITIALE PARIS 
• 19’’ lengvojo lydinio ratlankiai INITIALE PARIS 

Įranga

19’’ lengvojo lydinio ratlankiai 
INITALE PARIS

Smėlinės pilkos spalvos 
odos* NAPPA apmušalai 
(pasirenkamas variantas)

Juodos spalvos odos* NAPPA 
apmušalai

Nuotraukoje pavaizduotas salonas su pasirenkama įranga.

* Galvijų oda.
ANDROID AUTO™ yra GOOGLE INC. prekių ženklas.
APPLE CARPLAY ™ yra APPLE INC. prekių ženklas.



Matmenys (mm)

Bagažinės talpa (dm3 VDA / l)
Iš viso (su padangų remonto prietaisų rinkiniu) 498 / 579
Didžiausia, nulenkus užpakalinių sėdynių atlošus (su padangų 
remonto prietaisų rinkiniu) 1706 / 1795

Eksploataciniai parametrai
Automobilio prošvaisa, nepakrauto 190 mm
Užvažiavimo kampas 18,2°
Nuvažiavimo kampas 24,8°



Acessoires

1.



2.

4.

3.

5.

1. Elektra valdomas velkamasis kablys. 
Naudodamiesi elektra valdomu velkamuoju kabliu 
vežkitės kalnų dviračius savaitgalio išvykai arba vilkite 
priekabą. Nenaudojamas kablys užlenkiamas paspaudus 
mygtuką bagažinėje ir jo nebesimato – taip išsaugomas 
naujojo KOLEOS dizainas.

2. Indukcinis įkroviklis. 
Net ir ilgoje kelionėje nepraraskite ryšio su pasauliu 
naudodami indukcinį išmaniųjų telefonų įkroviklį, puikiai 
integruotą į dėtuvę.

3. Šoniniai laipteliai PREMIUM. 
Pabrėžkite naujojo KOLEOS dizainą laipteliais PREMIUM. 
Šie praktiški šoniniai laipteliai padės lengviau įsėsti į 
automobilį ir pasiekti stogą. Taip pat jie saugos kėbulą 
nuo kasdienių smulkių įbrėžimų.

4. Apsauginė plėvelė. 
Apsaugokite automobilį nuo kasdienių įbrėžimų 
užsisakydami kėbulo apsauginę plėvelę. Smulkūs 
įbrėžimai ar netgi pasikartojanti trintis nebekels jokių 
problemų.

5. Užpakalinis sporto rinkinys. 
Priekyje ir gale sporto rinkiniai pakeičia naujojo KOLEOS 
buferių dizainą, pridėdami dar daugiau veržlumo.



Dėjome visas pastangas, kad šio leidinio turinys būtų tikslus jo išleidimo metu. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. Laikydamasi nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos RENAULT pasilieka teisę bet kada keisti 
apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus RENAULT atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo šalies, variantai gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, 
tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdiname dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. Visos teisės 
saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško RENAULT sutikimo.
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Praturtinkite patirtį su RENAULT KOLEOS
apsilankydami svetainėje www.renault.lt


