KOLEOS

DRIVE THE CHANGE

ГАРАНТІЯ
Ми впевнені в якості вироблених нами автомобілів, тому надаємо гарантію на
3 роки або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Дилерська мережа Renault нараховує близько 40 дилерських центрів від Ужгорода
до Луганська й надає якісне обслуговування й послуги з ремонту вашого
автомобіля.

RENAULT ASSISTANCE
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах RENAULT Assistance. Наші
двері відкриті 24 години на добу, 365 днів на рік. Безкоштовний дзвінок в Україні:
0-800-500-149.

RENAULT FINANCE & RENAULT LEASING
Спеціальна програма RENAULT FINANCE і RENAULT LEASING допоможе вам
опинитися за кермом цього автомобіля вже зараз.

З ТУРБОТОЮ ПРО ВАШ АВТОМОБІЛЬ.
З УВАГОЮ ДО ВОДІЯ.
ВАШ RENAULT SERVICE!
RENAULT Service – це професійний сервіс і уважне ставлення до кожного
клієнта. Безпека, надійність і мобільність – основні принципи роботи сервісної
мережі Renault.

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
• В Україні: 0-800-500-351
• Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-149
• Офіційний сайт: www.renault.ua

ВЖЕ 113 РОКІВ
МИ ДОТРИМУЄМОСЯ ДУМКИ:
ЩОБ НЕ ВІДСТАВАТИ ВІД ЧАСУ,
АВТОМОБІЛЬ ПОВИНЕН
СИМВОЛІЗУВАТИ ПРОГРЕС,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, БУТИ
ДЖЕРЕЛОМ НАТХНЕННЯ Й
ДАРУВАТИ РАДІСТЬ РУХУ
КОЖНОМУ.

Вже більше століття Renault іде в ногу зі змінами в суспільстві. Компанія
вибудовує унікальні відносини зі своїми покупцями і їхніми родинами,
ґрунтуючись на одній простій ідеї: щоб завоювати народну любов,
автомобіль має бути практичним, надійним, відповідати способу життя й
потребам людини й бути доступним кожному. У цьому різноманітному
світі ми завжди раді всьому новому, раді відкривати нові обрії. Так, ми
збільшили гарантію на всі автомобілі до 3 років або 100 000 км пробігу
(залежно від того, що настане раніше). Ми організували допомогу водіям
на дорогах у рамках проекту RENAULT Assistance. І нарешті, ми створили
Академію безпечного керування й проект Zero Emission, завдяки якому
запускаємо серійне виробництво першої лінійки доступних електромобілів.
Ми впевнені, що не світ має пристосовуватися до автомобіля, а автомобіль –
до світу.

DRIVE THE CHANGE
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НОВИЙ RENAULT KOLEOS.
ОДИН КРОСОВЕР –
ДВА ХАРАКТЕРИ...
ЗА ЕЛЕГАНТНИМ
ЗОВНІШНІМ ВИГЛЯДОМ –
СПРАВЖНЯ СИЛА...
В АТМОСФЕРІ КОМФОРТУ
НАЗУСТРІЧ ПРИГОДАМ!

У яскравому дизайні нового Koleos поєднуються одночасно і
елегантність, і міць. Оновлені решітки радіатора й фари
підкреслюють сучасні риси й мужній характер справжнього
кросовера. Світлодіодні повторювачі покажчиків повороту в
бокових дзеркалах і колісні диски з новим дизайном ідеально
доповнюють виразний силует автомобіля.
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СВОБОДА...
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СТИЛЬНИЙ КРОСОВЕР ІЗ МОЖЛИВОСТЯМИ ПОЗАШЛЯХОВИКА

Втеча від повсякденності назустріч пригодам? Koleos сповнений енергії й завжди готовий
до нових досягнень. Ергономічно розміщені органи керування, точний і надійний рульовий
механізм принесуть вам справжнє задоволення від керування, що підсилюється завдяки
інтелектуальній системі повного привода. В автомобіля потужні двигуни (150 та 170 к. с.),
але при цьому він легкий у керуванні й маневрений. Дух пригод і комфорт цілком
гармонійно співіснують в одному автомобілі.
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ІНСТИНКТ...

ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВИХ ІНСТРУКЦІЙ

Технологія корисна, коли нею можна керувати на рівні інтуїції. Саме це ви відчуєте вже при першому знайомстві з новим Koleos. Завдяки функції «Вільні
руки» ви зможете відкрити й закрити двері автомобіля, запустити двигун, не виймаючи при цьому ключ із кишені. У салоні також все надзвичайно просто.
Усілякі технології керуються буквально одним дотиком руки. Аудіосистема Hi-Fi Bose® виправдає ваші найсміливіші очікування. Звук точний, яскравий
і чистий! Панорамний дах пропускає в салон багато світла, роблячи керування автомобілем більш зручним, а перебування в ньому більш приємним.
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ГНУЧКІСТЬ...
МИСТЕЦТВО ПРИСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАШИХ ПОТРЕБ

8

Koleos – не тільки престижний, але й практичний кросовер. Двостулкові задні
двері трансформуються в додаткові місця для сидіння під час пікніка. Вони
зручні й при навантаженні важких предметів, адже їх можна використовувати
як опору (витримує до 200 кг). Для розташування в багажнику габаритних
речей, таких як дорожні сумки або дошка для сноуборду, сидіння можна
скласти в рівну підлогу за кілька секунд – достатньо одного натискання на
важіль Easybreak. Численні відділення для речей допоможуть підтримувати
в салоні ідеальний порядок.
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КОМФОРТ І ТЕХНОЛОГІЇ
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1. ДАТЧИКИ ДОЩУ Й СВІТЛА
Очисник вітрового скла автоматично
починає працювати за сигналом
датчика дощу, частота переміщення
щіток регулюється залежно від
інтенсивності дощу. В умовах
недостатнього освітлення автоматично
вмикається ближнє світло фар.
2. КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ ІЗ ОРГАНАМИ
КЕРУВАННЯ НА РУЛЬОВОМУ КОЛЕСІ
Круїз-контроль із керуванням на
рульовому колесі дозволяє задати
постійну або обмежити максимальну
швидкість руху.
3. ПАНОРАМНИЙ ЛЮК
Передня частина люка відкривається за
допомогою електропривода,
забезпечуючи панорамний огляд і
роблячи салон ще більш світлим.
4. СОНЦЕЗАХИСНІ ШТОРКИ
Для комфорту пасажирів є задні
сонцезахисні шторки.
5. ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
АУДІОСИСТЕМОЮ
Керування основними функціями
аудіосистеми здійснюється
за допомогою ергономічного
підкермового джойстика.
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6. КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ
Індивідуальний мікроклімат у салоні
створюється завдяки двозонному
клімат-контролю й повітроводам з
регулюванням інтенсивності для задніх
пасажирів.

7. ЧІП-КАРТА З ФУНКЦІЄЮ
«ВІЛЬНІ РУКИ»
Для запуску двигуна достатньо просто
натиснути кнопку «Старт» на панелі
приладів. Коли ви залишаєте
автомобіль, двері закриваються
автоматично.
8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА
ПОВНОГО ПРИВОДА
Три режими роботи:
AUTO: система All-Mode 4x4-i
забезпечує оптимальне зчеплення коліс
залежно від дорожніх умов.
У нормальних дорожніх умовах для
зниження витрати палива автомобіль
рухається в режимі 2WD.
LOCK: у складних дорожніх умовах при
швидкості руху до 40 км/год режим
Lock розподіляє обертальний момент
між передніми й задніми колесами в
співвідношенні 50:50, дозволяючи
Koleos повністю використовувати
можливості повного привода.
2WD: режим «Два ведучі колеса» може
бути обраний на сухій дорозі або на
автостраді.
9. РЕЧОВИЙ ВІДСІК ЗАДНЬОГО РЯДУ
Для зручності пасажирів у задній
частині центральної консолі розташований висувний ящик об’ємом 2,3 л.
10. ЛЮК ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДОВГИХ
ПРЕДМЕТІВ
Знаходиться в центральному
підлокітнику. Зі знятим підлокітником
можна перевозити сноуборд або лижі.
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11. ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ
У багатофункціональній центральній
консолі об’ємом 7,3 л розміщено
знімний короб, у який можна покласти 10
компакт-диски.
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БЕЗПЕКА
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АКСЕСУАРИ
1. ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ Й ПОСИЛЕНИЙ
КАРКАС КУЗОВА
Каркас кузова має зони програмувальної
безпеки, що поглинають частину енергії
від удару. Пасажирів захищає повний
комплект подушок безпеки
(2 фронтальні водія й переднього
пасажира, 2 передні бокові й 2 передні
й задні надувні шторки).
2. ESP
Система стабілізації курсової стійкості
ESP постійно контролює зчеплення
кожного колеса з дорогою для
оптимальної стійкості в повороті,
особливо на слизькому покритті.
3. СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ
ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ
Задіює всю міць гальм максимально
швидко й забезпечує скорочення
гальмового шляху.
4. ПЕРЕДНІЙ І ЗАДНІЙ ПАРКУВАЛЬНІ
РАДАРИ
Система допомоги при паркуванні
попереджає вас про перешкоди
спереду й за автомобілем, подаючи
звукові сигнали, частота яких зростає
із наближенням до перешкоди.
5. СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ СПУСКУ
Ця система полегшує рух на
затяжному крутому спуску,
підтримуючи постійну швидкість
7 км/год без необхідності
підгальмовування з боку водія.
Система активується кнопкою на
центральній консолі за умови, що
обрано режим роботи трансмісії Lock.
6. СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ
ПІДЙОМІ
Полегшує початок руху на підйом,
запобігаючи відкочуванню автомобіля
назад. Система автоматично вмикається на схилі, що перевищує
10 градусів, і втримує автомобіль на
місці.
7. СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО
При вимиканні двигуна стоянкове
гальмо вмикається автоматично.

1. СИГНАЛІЗАЦІЯ
Економічна сигналізація з низьким
рівнем споживання енергії оснащена
ультразвуковим контролем об’єму й
реагує на контакт із автомобілем по
всьому периметру транспортного
засобу. Автоматична сирена високої
потужності охороняє ваш автомобіль
від проникнення, а контроль за
блокуванням дверей при вмиканні й
сигнал фарами при вимиканні зроблять
її використання набагато зручнішим.
2. КИЛИМКИ
Висококласні велюрові килимки моделі
Expression повністю сумісні зі штатними
кріпленнями й викроєні точно за
розмірами Koleos.
3. ФАРКОП RDSO
Завдяки спеціальному кріпленню може
бути легко демонтований без
використання спеціального
інструмента.
4. БАГАЖНІ ДУГИ
Алюмінієві поперечні дуги кріпляться на
поздовжні рейлінги й дозволяють
перевозити до 100 кг багажу.
5–6. БРИЗКОВИКИ
Прекрасно поєднуються із зовнішнім
виглядом автомобіля. Передні й задні
бризковики ефективно захищають
нижню частину кузова від пошкоджень.
7. ДИТЯЧЕ КРІСЛО
Що може бути важливішим для батьків,
ніж безпека їхніх дітей? Оригінальні
дитячі крісла успішно пройшли численні
тести безпеки й продемонстрували
високий рівень захисту. Завдяки
широкому вибору крісел для дітей
різного віку ви легко підберете те,
у якому ваша дитина почуватиметься
найкомфортніше.
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ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ

EXPRESSION
Салон має оздоблення темно-сірого
кольору й тканинну оббивку сидінь
темного кольору з декоративною
строчкою. Легкосплавні диски Sari 17’’
надають автомобілю сучасні риси.
ОПЦІЇ:
Фарба «металік»

DYNAMIQUE та DYNAMIQUE PACK 1
Салон має оздоблення темно-сірого
кольору й тканинну оббивку сидінь
темного кольору з декоративною
строчкою. Панель приладів прикрашена
елегантними декоративними елементами. Зовні стиль автомобіля підкреслюють легкосплавні диски Sari 17’’.
ОПЦІЇ:
Dynamique
Фари з ксеноновими лампами,
автоматичною корекцією світлового
пучка за висотою
Пакет «Модульованість»: cпинка
переднього сидіння, що опускається +
cистема Easybreak
Фарба «металік»
Dynamique Pack1
Фари з ксеноновими лампами,
автоматичною корекцією світлового
пучка за висотою
Легкосплавні диски 18 дюймів
Фарба «металік»
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PRIVILEGE
Оббивка сидінь виконана зі шкіри* з
декоративними строчками. Елегантність
салону доповнена сріблястими матовими
декоративними елементами.
Легкосплавні диски Alyum 17’’
підкреслюють стиль Koleos. Опційно
доступні двоколірні легкосплавні диски
Austral 18’’.

КОЛІСНІ ДИСКИ

SARI 17"

ALYUM 17"

AUSTRAL 18"

* Центральна частина сидіння покрита натуральною шкірою, бокові частини сидінь виконані
з оброблених спеціальними полімерами матеріалів, що імітують вироблену шкіру.
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КОЛЬОРИ КУЗОВА

БІЛИЙ МАТОВИЙ
(OV QXB)

ПОПЕЛЯСТО-БЕЖЕВИЙ
(TE HXA)

ЧЕРВОНИЙ
(TE NXD)

ОРАНЖЕВИЙ
(TE NXE)

СРІБЛЯСТИЙ
(TE KXC)

БІЛИЙ
(TE QXA)

ЧОРНИЙ
(TE GXA)

ТЕМНО-СІРИЙ
(TE WXC)

OV — непрозора матова фарба; TE — металізована фарба.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм
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A

2690

B

4520

C

955

K

206

L

1927

M

1451

Z

805

Z1

908

Z2

1585

D

875

E

1545

F

1550

G

1855

M1

1475

N

1433

N1

Z3

2600

Z4

452

1

G1

2120

1421

P1

27°

2

H

1710

H1

2061

J

750

946

P2

21°

3

885

Y

1100

Y1

1071

Y2

1071

31°

4

450

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигун, л
Трансмісія
Коробка передач
Число місць
ДВИГУН
Робочий об’єм, см3
Діаметр циліндра х хід поршня, мм
Число циліндрів/клапанів
Максимальна потужність за нормами ЄЕС, кВт (за DIN, к. с.) / при частоті обертання колінчатого вала, об/хв
Максимальний обертальний момент за нормами ЄЕС, Н•м / при частоті обертання колінчатого вала, об/хв
Тип упорскування
Паливо
Норма токсичності

2,5

2,0
4x4

МКП6

CVT (варіатор)

2488
89 x 100
4/16

110 (150) / 4000
320 / 2000
Прямий
Дизель
Євро-3

Адаптивний електропідсилювач
11,6

ПІДВІСКА
Передня підвіска
Задня підвіска
Діаметр штанги стабілізатора поперечної стійкості передньої/задньої підвісок, мм
Дорожній просвіт, мм
Кут в’їзду, (°)
Кут з’їзду, (°)
Кут прохідності через перешкоду, (°)

Мак-Ферсон
Багатоважільна
23/18
206

188
27
31
21

КОЛЕСА Й ШИНИ
Штатний розмір дисків, дюймів
Розмірність шин

17 x 6,5 J
225/60 R17 99H, 225/55 R18 98H

ГАЛЬМОВА СИСТЕМА
Діаметр/товщина передніх вентильованих гальмових дисків, мм
Діаметр/товщина задніх гальмових дисків, мм

ВИТРАТА ПАЛИВА
У міському циклі, л/100 км
У заміському циклі, л/100 км
У змішаному циклі, л/100 км
Викид СО2, г/км
Паливний бак, л
МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Споряджена маса, кг
Допустима повна маса, кг
Повна транспортна маса, кг
Максимальна вантажопідйомність, кг
Максимальна дозволена маса причепа, що буксирується, з гальмовою системою, кг
Максимальна дозволена маса причепа, що буксирується, без гальмової системи, кг
Об’єм багажного відділення / при складеному задньому сидінні, л

АКП6

1995
84 x 90

126 (170) / 6000
226 / 4400
Багатоточковий
Бензин
Євро-4

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Підсилювач рульового керування
Діаметр повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса, м

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість, км/год
Час розгону 0-100 км/год, с

МКП6
5

320/11
292/8
182
10,4

185
10,3

186
10,4

181
12,3

13,2
8,0
9,9
237

12,0
8,7
9,6
228

8,7
6
6,9
182

10,1
6,8
7,9
209

65
1622
2150
4150
528
2000

1655
2200
4200
545
2000

1655

1709
2300

4300
472
2000

3650
459
1350

750
450 / 1380
15

ОФІЦІЙНІ ДИЛЕРИ RENAULT В УКРАЇНІ
Місто
Біла Церква
Вінниця
Дніпродзержинськ
Дніпропетровськ
Дніпропетровськ
Донецьк
Донецьк
Житомир
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Кіровоград
Кременчук
Кривий Ріг
Луганськ
Луцьк
Львів
Миколаїв
Мукачеве
Одеса
Полтава
Рівне
Севастополь
Сімферополь
Суми
Тернопіль
Харків
Харків
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів

Назва компанії
“Європа Плюс”
“Фаворит Авто Вінниця”
“Автодім МСС”
“РК-Дніпро”
“Сінгл Мотор”
“Компанія Алекс”
“Родно”
“Полісся Моторс Групп”
“Авто-Р”
“В.С.К.”
“Авто-Мотив ЛТД”
Автоторгівельна група ІТН
“Автоцентр Голосіївський”
“Арма Моторс”
“Вестком”
“Кий Авто Холдинг”
“Франк Моторс”
“Соллі Плюс Кременчук”
“Нара”
“ЛАКК”
“Луцьк-Експо”
“Ю.Р.К.”
“М Моторс”
“Авто Акорд”
“АВТО ГРУП +”
“Соллі Плюс Полтава”
“Славекс Авто”
“Легапарк”
“Автолідер М”
“Автодім Пасаж”
“ТЕРКО Авто Центр”
“Атлант-М Юг”
“Соллі Плюс”
“ТРЕК”
“Автоплаза Херсон”
“Фаворит Авто”
“Автогор”
“Автоподіум”
“АІС Чернігів”

Адреса
вул. Таращанська, 193
вул. Келецька, 39-а
пр-т Аношкіна, 1-б
смт Ювілейне, вул. Дружби, 3-а
Запорізьке шосе, 25-a
вул. Куйбишева, 97
пр-т Ілліча, 93
вул. Ватутіна, 168-а/1
вул. Глісерна, 16
вул. Хриплинська, 5-а
вул. М. Грінченка, 18
вул. Артема, 60
вул. Героїв Оборони, 4
вул. Кільцева Дорога, 18
пр-т Московський, 8, корп. 1
Харківське шосе, 18
вул. 50-річчя Жовтня, 17
вул. Київська, 65-б
пр-т Миру, 13-а
вул. Оборонна, 72-б
вул. Дубенська, 16
вул. Б. Хмельницького, 228
вул. Героїв Сталінграда, 105/1
вул. Автомобілістів, 3-в
пр-т Маршала Жукова, 6-а
вул. Серьогіна, 4-а
вул. Пухова, 85
Камишове шосе, 2-в
вул. Київська, 187
пр-т Курський, 135
с. Великі Гаї, вул. Об'їзна, 23-а
пр-т Гагаріна, 185/1
вул. Академіка Павлова, 323; вул. Клочковська, 99-а
вул. Плеханівська, 39-а
Бериславське шосе, 11
Вінницьке шосе, 23
вул. Смілянська, 2
вул. Хотинська, 43
вул. Інструментальна, 2-а

Телефон
(0456) 34-30-10
(0432) 55-78-88
(0569) 55-08-01
(056) 790-59-90
(056) 790-37-57
(062) 203-77-55
(062) 385-88-55
(0412) 41-47-47
(061) 216-000-6
(0432) 50-38-00
(044) 495-88-18
(044) 484-32-11
(044) 277-70-77, 258-03-71
(044) 490-23-00
(044) 207-77-27
(044) 536-96-99
(0522) 30-41-21
(0536) 79-80-07
(056) 462-26-22
(0642) 500-370
(0332) 74-69-11
(0322) 44-24-44
(0512) 72-16-62
(03131) 3-13-34
(048) 702-28-00, 737-33-22
(0532) 68-00-28, 68-69-36
(0362) 69-05-12
(0692) 93-70-07
(0652) 70-70-88
(0542) 658-775
(0352) 43-40-50
(057) 766-17-66
(057) 752-5-777, 766-44-88
(057) 715-45-56
(0552) 32-26-14
(0382) 717-517
(0472) 37-21-37
(0372) 90-74-40
(0462) 65-25-25

АГЕНТИ RENAULT В УКРАЇНІ
Місто
Бровари
Горлівка
Дрогобич
Кам’янець-Подільський
Маріуполь
Нікополь
Слов’янськ
16

Назва компанії
“Автогарант АВІ“
“Скляр-Авто”
“Автоцентр”
“Фаворит Авто Кам’янець”
Філія “Компанія Алекс”
“Трубосталь”
“Автоцентр Лімузин”

Адреса
вул. Металургів, 51
вул. Остапенка, 8-б
вул. Гайдамацька, 5-а
вул. Чехова, 12
пр-т Металургів, 133-в
вул. Херсонська, 372
вул. Шевченка, 19

Телефон
(044) 223-11-53
(06242) 2-90-52
(0324) 41-75-38
(03849) 5-00-66
(0629) 41-87-82
(5662) 63-84-51
(06262) 3-40-64

KOLEOS

ГАРАНТІЇ

www.renault.ua

РОКИ

100 000 км

Дійсна публікація містить найбільш точні відомості на день її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група Renault залишає
за собою право вносити зміни в технічні характеристики й конструкцію описуваних і представлених автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація
про ці зміни в найкоротший термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу, відтворені
в дійсному документі кольори кузова або оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення
дійсної публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
Надруковано в лютому 2012 року.

