
Nowe

Renault KOLEOS



Nowe Renault Koleos poszerza horyzonty. Jego wyrazisty, 
śmiały design, łączący moc i wyrafinowanie, przesuwa granice 
wymagań. Atletyczna sylwetka wzbudza respekt. Muskularne 
nadkola i pełna mocy linia nadwozia, solidny przód, szerokie 
koła i wysoki prześwit nadają temu SUV-owi wygląd partnera 
gotowego do podjęcia każdego wyzwania. Nowy Koleos 
pozwoli Ci dotrzeć jeszcze dalej, niezależnie od drogi, którą 
wybierzesz i przygody, na której spotkanie wyruszysz.

Atletyczny styl 
pełen mocy







Sztuka 
przykuwania 

uwagi
Nowe Renault Koleos jest uosobieniem nowych aspiracji. 
Imponująca dbałość o szczegóły i silna osobowość 
znajdują odzwierciedlenie w rasowej sylwetce 
i atletycznych liniach nadwozia. Biegnące od reflektorów 
chromowane ozdobne elementy w elegancki i unikalny 
sposób podkreślają dynamikę i siłę charakteru tego 
auta. Charakterystyczny układ świateł LED Pure Vision 
przyciąga spojrzenia i zapada głęboko w pamięć. 





Wsiadając do Nowego Renault Koleos, w naturalny 
sposób uciekasz od codzienności, zanurzasz się w świecie 
zaawansowanych technologii i wyrafinowania. System 
nagłośnienia Bose® oferuje muzyczne doznania o potężnym, 
wibrującym brzmieniu, porównywalnym z koncertem na żywo. 
Ergonomiczna środkowa konsola z głównymi elementami 
sterowania umieszczonymi w zasięgu ręki, technologie 
pokładowe obsługiwane za pośrednictwem systemu 
multimedialnego R-LINK 2 i jego 8,7-calowego ekranu 
dotykowego, ekran TFT na tablicy rozdzielczej z możliwością 
personalizacji. Wszystko to składa się na unikalne doznania 
z jazdy, łączące przyjemność z komfortem.

Podróż zaczyna się 
od wnętrza



Intuicyjne 
technologie
Zaawansowane technologie gwarantują nowy rodzaj 
doświadczenia. Wnętrze Nowego Renault Koleos 
to świat intuicyjnych technologii zapewniających 
maksimum przyjemności prowadzenia. Skonfiguruj 
informacje wyświetlane na 8,7-calowym ekranie 
R-LINK 2, wybierz jeden z dostępnych wariantów, 
a całe oświetlenie ambientowe zostanie odpowiednio 
dostosowane. Dzięki multimedialnemu systemowi 
R-LINK 2, z ekranem 8,7", steruj wszystkimi funkcjami 
samochodu, multimediów, nawigacji, telefonu 
i systemów wspomagania prowadzenia. Nowy 
Koleos sprostał wyzwaniu  i oferuje kwintesencję 
zaawansowanych technologii w prostej w obsłudze 
formie.





Najwyższy komfort,  
świat unikalnych doznań
Nowe Renault Koleos to auto z rozmachem. Obszerne wnętrze, pełne światła wpadającego przez dach 
panoramiczny, zapewnia maksimum komfortu zarówno kierowcy, jak i pasażerom. Dobór materiałów i perfekcyjne 
wykończenie tworzą atmosferę unikalnej estetyki godnej limuzyny. Umieszczone po obu stronach środkowej 
konsoli uchwyty i podwyższona pozycja za kierownicą przypominają, że siedzisz w autentycznym SUV-ie. W jego 
wnętrzu poczujesz typowy dla SUV-a powiew, niezależnie od tego, czy siedzisz z tyłu, czy z przodu. 





Niespotykanie 
obszerne wnętrze
Nowy Koleos wita z rozmachem. Przednie przestronne 
fotele z funkcją podgrzewania i wentylacji oferują komfort 
podróżowania. Pasażerowie na tylnych siedzeniach mają 
do dyspozycji niezrównanie dużą ilość miejsca oraz duże 
uchwyty na kubki zaprojektowane tak, aby skutecznie 
utrzymywać pojemniki z napojami w każdych warunkach. 
Korzystaj z przenośnych urządzeń audio dzięki licznym 
pokładowym złączom. Każda podróż staje się okazją do 
ucieczki od codzienności.





Ekskluzywna wersja 
dla wymagających
Idealny wyraz know-how Renault w jego najlepszym wydaniu.
Odkryj unikalną estetykę Nowego Renault Koleos w wersji 
INITIALE PARIS, która oferuje 19-calowe obręcze kół o czarnym 
wykończeniu, specjalny kolor dostępny wyłącznie dla tej wersji, 
Fioletowy Amethyste, tapicerkę ze skóry Nappa, doskonały 
komfort akustyczny dzięki systemowi nagłośnienia Bose®, 
przednie fotele podgrzewane i wentylowane oraz specjalne 
oznaczenie INITIALE PARIS pod centralnie umieszczonym 
logo z przodu oraz we wnętrzu. Wersja INITIALE PARIS to 
estetyka połączona z wyjątkowym komfortem.





Podejmij każde 
wyzwanie
Przeżywaj każdy dzień jak kolejną przygodę i odkrywaj 
uroki jazdy po bezdrożach dzięki technologii All Mode 
4×4-i w Nowym Renault Koleos. Korzystaj z trybów napędu 
4×2, Auto lub Lock. Precyzyjny rozdział momentu obrotowego 
na przednie i tylne koła zapewnia doskonałą przyczepność 
w każdych warunkach. 
Prowadzenie Nowego Renault Koleos to doświadczanie 
skuteczności technologii układu napędowego All Mode 4×4-i, 
silnika współpracującego z nową skrzynią biegów X-Tronic oraz 
licznych technologii wspomagania prowadzenia samochodu. 
Nowy Koleos pozwoli przekroczyć kolejne granice, zarówno 
podczas jazdy w mieście, jak i po bezdrożach.







W trybie 4×2 napędzane są tylko przednie koła. Wybierz tryb Auto, aby uzyskać automatyczne przełączanie do trybu 4×4 
w momencie, kiedy sytuacja tego wymaga, korzystaj z automatycznego rozdziału 
momentu obrotowego na przednie i tylne koła. Przy mniejszych prędkościach możesz 
wybrać tryb Lock, aby uzyskać stały napęd na 4 koła i stały rozdział momentu obrotowego 
na przednie i tylne koła w celu zwiększenia do maksimum skuteczności pokonywania 
przeszkód oraz stabilności w każdym terenie. 

Technologia napędu 4×4. Pełna kontrola w każdym terenie
Spełnij swoje pragnienie ucieczki od codzienności dzięki technologii All Mode 4×4-i. Dla wygody i bezpieczeństwa możesz wybrać jeden z trzech trybów, 
pozwalających dostosować się do każdej sytuacji, które zapewnią Twojemu autu jednakową swobodę poruszania się po bezdrożach, śniegu, piasku 
lub asfalcie. 

4×2 4×4 Lock / 4×4 Auto



Silniki Energy dCi 175 i Energy dCi 175 X-Tronic 
Dynamika i przyjemność prowadzenia

Dwulitrowy silnik wysokoprężny Energy 2.0 dCi 175, 
dysponujący imponującym momentem obrotowym  
380 Nm, dostępnym już od 2000 obr./min, zapewni 
dynamiczne przyspieszenia i unikalną przyjemność 
prowadzenia.

Skrzynia biegów X-Tronic

Nowa automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów X-Tronic 
umożliwia płynną i dynamiczną jazdę bez jakiejkolwiek utraty 
momentu obrotowego. Pracująca stale w optymalnym 
zakresie obrotów silnika skrzynia X-Tronic potrafi również 
symulować zmiany przełożeń, zapewniając jeszcze bardziej 
dynamiczne przyspieszenia.

Silniki Energy dCi 130  
Komfort i skuteczność

Silnik wysokoprężny Energy 1.6 dCi 130 to optymalne 
połączenie komfortu i oszczędności w użytkowaniu. Zapewnia 
płynne przyspieszenia, przekładające się na dużą przyjemność 
prowadzenia przy zoptymalizowanym zużyciu paliwa.

All Mode 4×4-i

Wersje Nowego Renault Koleos z napędem na 4 koła zostały 
wyposażone w technologię All Mode 4×4-i. Wybierz swój tryb 
jazdy: Auto, Lock lub 4×2, i zapewnij sobie pełną skuteczność 
napędu w każdym terenie.

Wysokie osiągi i emocje
Dążąc do zapewnienia unikalnych doświadczeń z jazdy, jakie oferuje Nowe Renault Koleos, nasi konstruktorzy połączyli dynamikę dwulitrowego silnika 
z komfortem nowej bezstopniowej skrzyni biegów X-Tronic. To wyjątkowe połączenie zapewniające prawdziwą przyjemność prowadzenia.





Innowacje 
wspomagające kierowcę
Otwiera się przed Tobą perspektywa komfortu i bezpieczeństwa dzięki gamie technologii wspomagania prowadzenia, w które wyposażono Nowe Renault Koleos. Analizując każdą sytuację, 
Nowy Koleos bezzwłocznie aktywuje odpowiednią funkcję, która ostrzega lub ułatwia prowadzenie auta. Bądź o krok do przodu dzięki aktywnemu systemowi wspomagania nagłego 
hamowania oraz systemom kontroli martwego pola, wspomagania ruszania pod górę i wspomagania parkowania Easy Park Assist.

Easy Park Assist. System ten mierzy ilość wolnego miejsca i określa tor jazdy samochodu. Pozwól 
mu przejąć kontrolę nad kierownicą i bez problemu zaparkuj auto.

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania. W razie nagłego hamowania system 
ten uzupełnia działanie układów ABS/ESC w celu skrócenia drogi hamowania, by uniknąć kolizji 
z pojazdem poprzedzającym. 



Adaptacyjne światła drogowe. Funkcja ta powoduje automatyczną 
zmianę świateł drogowych na światła mijania w przypadku 
wjeżdżania w obszar zabudowany, zbliżania się pojazdu 
z naprzeciwka lub jazdy za innym pojazdem.

System kontroli martwego pola. Nowy Koleos wykrywa obecność 
pojazdów znajdujących się w martwym polu widzenia. O ich 
obecności informuje świetlna kontrolka wbudowana w boczne 
lusterko.



Ruch i swoboda
Chcesz załadować bagaże? Możesz w tym celu użyć karty Hands Free lub przesunąć stopą pod tylnym zderzakiem, 
a w ciągu zaledwie 5 sekund tylna klapa automatycznie się otworzy, dając dostęp do bagażnika o pojemności  
498 dm3. Dzięki systemowi Easy Break jednym gestem możesz zmienić aranżację wnętrza i powiększyć przestrzeń 
bagażową, składając oparcie tylnej kanapy. Nisko umieszczony próg bagażnika ułatwia załadunek nawet najbardziej 
kłopotliwych przedmiotów. Nowy Koleos wiernie towarzyszy w codziennej przygodzie.



Unikalny system audio Bose® Surround Nowego Renault Koleos przenosi w sam środek świata emocji. Jego 
12 wysokiej klasy głośników wywołuje wrażenie znalezienia się w sali koncertowej. Odtwarzają one dźwięk w jakości 
surround, który otacza pasażerów, zapewniając wyjątkową scenę dźwiękową, porównywalną do koncertu na żywo. 
Wyrusz na spotkanie przygody i ciesz się bogatym, czystym i zrównoważonym brzmieniem.

Bose® Surround,  
dźwięk czystych emocji



Kolory nadwozia

Jasny Srebrny 

Czerń Nocy Czerwony Senois

Beż Mineralny Niebieski Saxe

Biały PerłowyBiel Arktyczna*

Szary Metalic

Fioletowy Amethyste**

* Kolor niemetalizowany. ** Kolor specjalny dostępny wyłącznie dla wersji INITIALE PARIS.



ZEN

 • ABS z systemem wspomagania nagłego 
hamowania (AFU)

 • System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)
 • System wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
 • Automatyczny hamulec postojowy, 
elektromechaniczny

 • System kontroli ciśnienia w oponach
 • Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
z przodu (możliwość dezaktywacji poduszki 
powietrznej pasażera z przodu)

 • Boczne poduszki powietrzne chroniące klatkę 
piersiową z przodu 

 • Kurtynowe poduszki powietrzne 
 • Regulator-ogranicznik prędkości
 • Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym,  
7" ekranem TFT

 • 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich 
i tylnych miejscach

 • Pasy na przednich miejscach z regulacją wysokości
 • Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa

 • System mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na 
tylnych bocznych miejscach

 • Centralny zamek drzwi
 • Karta Renault Hands Free
 • Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
 • Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 
 • Lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane 
ręcznie i podgrzewane

 • Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne 
(szyba kierowcy z włącznikiem impulsowym)

 • Czujnik światła i deszczu
 • System multimedialny R-LINK 2 z ekranem 
dotykowym 7”, radioodtwarzaczem cyfrowym 
(DAB), nawigacją, mapą Europy, Bluetooth®, 2 USB 
i 1 jack; nagłośnienie 3D Sound by Arkamys

 • System kontroli pasa ruchu (LDW)
 • System ostrzegania o nadmiernej prędkości, 
z funkcją rozpoznawania znaków drogowych

 • Aktywny system wspomagania nagłego 
hamowania

 • System wspomagania parkowania tyłem
 • Deska rozdzielcza w kolorze czarnym
 • Konsola centralna z podłokietnikiem ze schowkiem 
i z miejscami na kubki

 • Kierownica z regulacją wysokości i głębokości, 
pokryta skórą

 • Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 • Tylna kanapa z oparciem dzielonym w układzie 
60/40

 • Podłokietnik centralny z tyłu (składany, z miejscami 
na kubki)

 • Tapicerka materiałowa łączona ze skórą 
ekologiczną w kolorze czarnym

 • Światła do jazdy dziennej LED 
 • Światła przeciwmgłowe, z funkcją doświetlania 
zakrętów

 • Relingi dachowe
 • Antena w kształcie płetwy rekina
 • Chromowane zewnętrzne klamki drzwi  

 • Przednia osłona podwozia w kolorze szarym 
matowym

 • Chromowane obramowania szyb bocznych
 • Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
 • Osłony nadkoli w kolorze czarnym
 • Boczne listwy ochronne drzwi w kolorze czarnym, 
z chromowaną wstawką w dolnej części

 • Chromowane ozdobne imitacje końcówek rur 
wydechowych

 • Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
 • Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17”, wzór 
ESQIS

Obręcze kół ze stopu  
metali lekkich 17”,  

wzór ESQIS

Obręcze kół ze stopu  
metali lekkich 18”,  

wzór TARANIS (w opcji)

Wyposażenie

Tapicerka materiałowa łączona 
ze skórą ekologiczną



INTENS (ZEN +)

 • System kontroli martwego pola
 • Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych 
na mijania 

 • System wspomagania parkowania przód/tył 
z kamerą cofania

 • Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
 • Elektrycznie sterowane i składane oraz 
podgrzewane lusterka boczne

 • System multimedialny R-LINK 2 z ekranem 
dotykowym 8,7”

 • Dostęp do usług online
 • Oświetlenie ambientowe wnętrza
 • Szyby tylne przyciemniane
 • System składania oparć 2. rzędu Easy Break
 • Światła Full LED Pure Vision
 • Przednia osłona podwozia w kolorze srebrnym
 • Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18”, wzór 
ARGONAUTE

Obręcze kół ze stopu  
metali lekkich 18”,  

wzór ARGONAUTE

Obręcze kół ze stopu  
metali lekkich 19”,  

wzór PROTEUS (w opcji)

Wyposażenie

Tapicerka skórzana czarna 
(w opcji)*

Tapicerka materiałowa łączona 
ze skórą ekologiczną

Tapicerka skórzana jasnoszara 
(w opcji)*

Tapicerka skórzana brązowa 
(w opcji)*

Zdjęcie przedstawia wnętrze z wyposażeniem opcjonalnym – tapicerką skórzaną w kolorze brązowym.

* Fotele pokryte skórą (skóra bydlęca barwiona) – część przednia siedzenia, oparcia, zagłówków i podparć bocznych foteli. Pozostałe części pokryte impregnowaną tkaniną.



INITIALE PARIS (INTENS +)

 • System multimedialny R-LINK 2 z ekranem  
dotykowym 8,7”, z nagłośnieniem Bose® Surround 
Sound System z 12 głośnikami oraz funkcją Active 
Noise Cancelling (aktywna redukcja szumów)

 • Tapicerka skórzana Nappa w kolorze czarnym 
(cieniowana szaro-czarna w opcji bezpłatnej)

 • Zagłówki przednie typu Relaks
 • Fotele przednie z regulacją elektryczną, 
podgrzewane, z funkcją wentylacji, fotel kierowcy 
z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego

 • Szyby boczne klejone
 • Elektrycznie i bezdotykowo otwierana klapa 
bagażnika

 • Oznakowanie INITIALE PARIS
 • Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19”, wzór 
INITIALE PARIS 

Tapicerka skórzana w kolorze 
czarnym*

Tapicerka skórzana cieniowana  
szaro-czarna (w opcji)*

Obręcze kół ze stopu  
metali lekkich 19”,  

wzór INITIALE PARIS

Wyposażenie

* Fotele pokryte skórą (skóra bydlęca barwiona) – część przednia siedzenia, oparcia, zagłówków i podparć bocznych foteli. Pozostałe części pokryte impregnowaną tkaniną.



Wymiary

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3 VDA/litry)
Całkowita (z zestawem do naprawy uszkodzenia opony) 498 / 579
Maksymalna po złożeniu oparć tylnej kanapy  
(z zestawem do naprawy uszkodzenia opony) 1706 / 1795

WYMIARY (mm)
A Długość całkowita 4673
B Rozstaw osi 2705
C Zwis przedni 930
D Zwis tylny 1038
E Rozstaw kół przednich (koła 17”) 1591
F Rozstaw kół tylnych (koła 17”) 1586

G/G1 Szerokość całkowita bez lusterek bocznych / z lusterkami  
bocznymi / ze złożonymi lusterkami bocznymi 1843 / 2063 / 1864

H Wysokość pojazdu nieobciążonego 1678
H1 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą klapą 

bagażnika 2118
J Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego 770
K Prześwit pojazdu nieobciążonego 210
L Ilość miejsca na wysokości kolan w 2. rzędzie siedzeń 289
M Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1483
M1 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami 1456
N Szerokość na wysokości barków z przodu 1449
N1 Szerokość na wysokości barków z tyłu 1419

P Odległość od siedzenia do dachu pod kątem 14° na 
przednich miejscach (dach stały / dach szklany) 953 / 891

Q Odległość od siedzenia do dachu pod kątem 14° na tylnych 
miejscach (dach stały / dach szklany) 911 / 903

Y Szerokość otworu bagażnika u góry / maksymalna szerokość 
otworu bagażnika 902 / 1091

Y1 Szerokość otworu bagażnika u dołu 1034
Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1066
Z1 Maksymalna długość przestrzeni bagażowej (po złożeniu 

tylnej kanapy) 1889
Z2 Długość przestrzeni bagażowej za tylną kanapą 973
Z3 Wysokość pod tylną półką 365



Dane techniczne

SILNIKI ENERGY 1.6 dCi 130  
4×2

ENERGY 2.0 dCi 175  
4×4

ENERGY 2.0 dCi 175 X-Tronic  
4×4

Rodzaj paliwa diesel diesel diesel
Norma emisji spalin E06R E06R E06R

Rodzaj napędu 2WD 4WD 
All Mode 4×4-i

4WD 
All Mode 4×4-i

Typ silnika 4-cylindrowy turbo o zmiennej geometrii 4-cylindrowy turbo o zmiennej geometrii 4-cylindrowy turbo o zmiennej geometrii
Rodzaj wtrysku Common Rail Common Rail Common Rail
Pojemność skokowa (cm3) 1598 1 995 1 995
Średnica cylindra × skok tłoka (mm) 80 × 79,5 84 × 90 84 × 90
Liczba cylindrów / zaworów 4/16 4/16 4/16
Stopień sprężania 15,1:1 16:1 16:1
Maksymalna moc w kW (KM) przy obr./min 96 (130) przy 4000 130 (177) przy 3750 130 (177) przy 3750
Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min 320 przy 2000 380 przy 2000 380 przy 2000
Stop & Start / Energy Smart Management tak / tak tak / tak tak / tak

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów manualna manualna X-Tronic
Liczba biegów do przodu 6 6 7

UKŁAD KIEROWNICZY
Wspomaganie układu kierowniczego zmienne, elektryczne
Średnica zawracania min. pomiędzy murami (m) 12,1
Średnica zawracania min. pomiędzy krawężnikami (m) 11,4

OSIĄGI 
Prędkość maksymalna w km/h 185 202 201
0 do 100 km/h (s) 11,4 10,7 9,5

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Pojemność zbiornika paliwa 60 60 60
Emisja CO2 (g/km) 120* / 128** 148** 156**
Cykl miejski (l/100 km) 5,1* / 5,4** 6,3** 6,2**
Cykl pozamiejski (l/100 km) 4,2* / 4,5** 5,2** 5,8**
Cykl mieszany (l/100 km) 4,6* / 4,9** 5,6** 5,9**

ZAWIESZENIE
Przednie typu Mac Pherson z dolnym wahaczem trójkątnym
Tylne wielowahaczowe

UKŁAD HAMULCOWY
Przód: tarcze wentylowane – średnica (mm) / grubość (mm) 296 / 26 320 / 28 320 / 28
Tył: tarcze pełne – średnica (mm) / grubość (mm) 292 / 16 292 / 16 292 / 16

MASY (kg)
Masa własna 1540* / 1587** 1696** 1754**
Dopuszczalna masa całkowita 2153 2250 2301
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem 2000 2000 1650

  * Dane dla obręczy kół 17”. 
** Dane dla obręczy kół 18” i 19”.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych 
zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami dostępnymi na stronie renault.pl.
Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. 
Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na stronie renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.



1. Dodatkowe progi boczne. Porzuć utarte szlaki i nadaj swojemu 
Nowemu Renault Koleos styl eleganckiego samochodu terenowego. 
Te praktyczne i idealnie dopasowane do nadwozia progi ułatwiają 
wsiadanie i równocześnie chronią karoserię przed codziennymi drobnymi 
uderzeniami. 2. Chromowane obudowy lusterek bocznych. Podkreślający 
charakter Nowego Koleosa akcent stylistyczny, wzbogacający styl 
auta. 3. Aluminiowe obręcze kół Jaipur 19“ w kolorze Dark Silver 
z diamentowym połyskiem. Wyraź swoją osobowość dzięki gamie 
unikatowych obręczy kół Renault, które nadadzą Twojemu autu rasowy 
wygląd. 4. Wieszak mocowany na zagłówku. Zdejmowany wieszak 
stanie się Twoim sprzymierzeńcem w codziennym użytkowaniu auta. 
5. Wkład do bagażnika EasyFlex. Antypoślizgowa i nieprzepuszczalna 
wykładzina, idealnie dopasowująca się do kształtu podłogi bagażnika. 
Jej liczne możliwe ułożenia zapewniają maksymalną ochronę podłogi 
niezależnie od aktualnej konfiguracji siedzeń.
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Styl i komfort

Akcesoria



1-2. Hak holowniczy z kulą demontowaną bez użycia narzędzi. 3. Listwa ochronna na 
próg bagażnika. Zdobi i chroni próg przed zarysowaniami. 4-5. Mocowane do relingów 
aluminiowe poprzeczki dachowe QuickFix i (4) bagażnik na narty. Poprzeczki te 
są bardzo łatwe w obsłudze. Można je szybko zamontować lub zdemontować dzięki 
innowacyjnemu systemowi mocowania QuickFix. Umożliwiają w pełni bezpieczny 
przewóz wszelkiego typu nart i desek surfingowych na dachu Nowego Renault Koleos. 

1.

2.

3.

5.4.

Rekreacja
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Odkryj Renault KOLEOS 
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania 
swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie 
najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre 
elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy 
o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów 
wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura 
nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 


