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Objavte Nový Renault KOLEOS 
na www.renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu pozornosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série alebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov 
si spoločnosť RENAULT vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špecifikácie aj opisované a predstavované vozidlá. Spoločnosť RENAULT oznámi tieto úpravy svojim koncesionárom v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu 
líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené; niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie o našich produktoch získate od najbližšieho koncesionára. Z technických 
a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia tejto publikácie alebo jej 
časti vykonaná akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti RENAULT je zakázaná. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
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Nový Renault KOLEOS rozširuje obzory. Jeho výrazný, odvážny 
dizajn, ktorý v sebe spája rafinovanosť a silu, posúva hranice 
požiadaviek. Jeho atletická silueta budí rešpekt. Výrazné 
podbehy kolies a línie karosérie plné sily, robustná predná 
maska, široké kolesá a vysoká svetlá výška dodávajú tomuto 
SUV vzhľad vozidla, ktoré je pripravené chopiť sa každej výzvy. 
S Novým Renault KOLEOS sa dostanete ešte ďalej bez ohľadu 
na to, akú cestu zvolíte a za akým dobrodružstvom sa vydáte.

Atletický štýl 
plný sily



Umenie 
upútať 

pozornosť
Nový Renault KOLEOS je stelesnením nových ašpirácií. 
Športová silueta a atletické krivky karosérie prezrádzajú 
obdivuhodný dôraz na detail a silnú osobnosť vozidla. 
Elegantné chrómované dekoračné prvky vybiehajúce od 
predných svetlometov jedinečným spôsobom zvýrazňujú 
dynamiku a silu charakteru tohto vozidla. Charakteristický 
tvar svetlometov LED Pure Vision priťahuje pohľady 
a vrýva sa hlboko do pamäti.



Keď nasadnete do Nového Renault KOLEOS, vaše každodenné 
starosti sa rozplynú a ponoríte sa do rafinovaného sveta 
pokročilých technológií. Ergonomická stredová konzola 
s  hlavnými ovládacími prvkami na dosah ruky, palubné 
technológie ovládané prostredníctvom 8,7-palcového 
dotykového displeja multimediálneho systému R-LINK 2 
a digitálny prístrojový štít so 7-palcovým displejom TFT 
s možnosťou personalizácie. Audiosystém Bose® ponúka 
silný a verný zvuk porovnateľný so živými koncertmi. To 
všetko zaručuje jedinečné jazdné zážitky spájajúce potešenie 
s komfortom.

Cesta sa začína vnútri



Intuitívne
technológie
Pokročilé technológie ponúkajú nový druh zážitkov. 
Interiér Nového Renault KOLEOS, to je svet 
intuitívnych technológií zaisťujúcich maximálne 
potešenie z riadenia. Rozhodnite, ktoré informácie 
sa budú zobrazovať na digitálnom prístrojovom štíte 
so 7-palcovým displejom, zvoľte jeden z dostupných 
variantov a ambientné osvetlenie vozidla sa prispôsobí 
vášmu výberu. Pomocou multimediálneho systému 
R-LINK 2 s displejom 8,7" môžete ovládať všetky funkcie 
vozidla, multimédiá, navigáciu, telefón aj asistenčné 
systémy. Nový Renault KOLEOS splnil výzvy a ponúka 
veľké množstvo používateľsky prívetivých pokročilých 
technológií.



Najvyšší komfort,
svet jedinečných zážitkov
Nový Renault KOLEOS je stelesnená veľkorysosť. Priestranná kabína presvetlená svetlom dopadajúcim cez 
panoramatické strešné okno ponúka maximálny komfort vodičovi aj pasažierom. Kvalitné materiály a dokonalé 
spracovanie vytvárajú jedinečnú estetiku hodnú luxusnej limuzíny. Držadlá umiestnené na oboch stranách 
stredovej konzoly a zvýšená poloha za volantom pripomínajú, že sedíte v skutočnom SUV. V interiéri Nového 
Renault KOLEOS pocítite atmosféru SUV bez ohľadu na to, či sedíte vpredu alebo vzadu.



Mimoriadne
priestranný interiér
Nový Renault KOLEOS vás privíta vo veľkom štýle. 
Priestranné predné sedadlá s funkciou vyhrievania 
a ventilácie zaisťujú skutočne pohodlné cestovanie. 
Pasažieri na zadných sedadlách majú k  dispozícii 
množstvo miesta a veľké držiaky na nápoje navrhnuté tak, 
aby nápoje v rôznych nádobách za každých podmienok 
zostali na svojom mieste. Vďaka širokej ponuke vstupov 
v prístrojovej doske môžete využívať prenosné audio 
zariadenia. Každá cesta bude príležitosťou na útek od 
každodennosti.



Exkluzívna verzia 
pre náročných
Dokonalé vyjadrenie know-how značky Renault v jeho najlepšej 
podobe. Objavte unikátnu estetiku Nového Renault KOLEOS 
vo verzii Initiale Paris, ktorá ponúka 19-palcové disky kolies 
s dvojfarebnou povrchovou úpravou, špeciálnu farbu dostupnú 
iba pre túto verziu (Čierna Améthyste), čalúnenie z kože Nappa, 
dokonalý akustický komfort vďaka audiosystému Bose®, 
vyhrievané predné sedadlá s funkciou ventilácie a logo Initiale 
Paris pod znakom Renault na prednej maske, na predných 
dverách a v kabíne. Verzia Initiale Paris, to je dokonalý mix 
francúzskeho šarmu a mimoriadneho komfortu.



Chopte sa každej 
výzvy
Prežívajte každý deň ako nové dobrodružstvo a objavte kúzlo 
jazdy v teréne vďaka technológii All Mode 4×4-i v Novom 
Renault KOLEOS. Využívajte režimy pohonu kolies 2WD, Auto 
alebo Lock. Precízne rozdelenie krútiaceho momentu medzi 
predné a zadné kolesá zaisťuje dokonalú priľnavosť za každých 
podmienok. Pri riadení na vlastnej koži zažijete výkonnosť, 
akú ponúka kombinácia systému All Mode 4×4-i s motorom 
spolupracujúcim s novou prevodovkou X-Tronic a množstva 
asistenčných systémov. Nový Renault KOLEOS umožňuje 
prekračovať ďalšie hranice pri jazde v meste, ako aj v teréne.



V režime 2WD sú poháňané iba predné kolesá. Zvoľte režim Auto na automatické prepínanie do režimu 4×4 vždy, keď to situácia 
vyžaduje, a využite automatické rozdelenie krútiaceho momentu medzi predné a zadné 
kolesá podľa situácie. Pri nižších rýchlostiach môžete zvoliť režim Lock na pohon všetkých 
4 kolies a rovnomerné rozdelenie krútiaceho momentu medzi predné a zadné kolesá 
na maximálnu účinnosť pri prekonávaní prekážok a dokonalú stabilitu v každom teréne. 

Technológia pohonu 4×4. Plná kontrola v každom teréne
Splňte si svoju túžbu po úteku od všednosti vďaka technológii All Mode 4×4-i. Na pohodlné a bezpečné riadenie si môžete zvoliť jeden z troch režimov, 
vďaka ktorým sa vaše vozidlo prispôsobí každej situácii a v teréne, snehu či piesku sa bude pohybovať s rovnakou ľahkosťou ako po asfalte. 

2WD 4×4 Lock / 4×4 Auto



Motory Energy dCi 175 a Energy dCi 175 X-Tronic 
Dynamika a komfort riadenia

Dvojlitrový dieselový motor Energy dCi 175 po-
núka krútiaci moment 380 Nm dostupný už od 
2 000 ot./min, a  zaisťuje tak dynamické zrýchlenie 
a jedinečné jazdné zážitky.

Prevodovka X-Tronic

Nová bezstupňová automatická prevodovka X-Tronic 
umožňuje plynulú a dynamickú jazdu bez straty krútiaceho 
momentu. Prevodovka X-Tronic neustále pracuje 
v optimálnom rozsahu otáčok motora a navyše dokáže 
simulovať zmeny rýchlostných stupňov, a zaistiť tak ešte 
dynamickejšie zrýchlenie.

Motor Energy dCi 130
Komfort a technológie

Dieselový motor Energy dCi 130 ponúka optimálne spojenie 
komfortu a úspornosti. Ponúka plynulé a výrazné zrýchlenie, 
ktoré je zárukou potešenia z riadenia. Pohonná jednotka 
Energy dCi 130 je zároveň mimoriadne úsporná.

All Mode 4×4-i

Verzie Nového Renault KOLEOS s pohonom všetkých 4 kolies 
sú vybavené technológiou All Mode 4×4-i. Zvoľte si jeden 
z 3 režimov, ktorý zodpovedá jazdným podmienkam. Na 
výber sú režimy 2WD, Auto a Lock, ktoré zaistia ideálny záber 
v každej situácii.

Vysoké výkony a silné emócie
Nový Renault KOLEOS ponúka jedinečné jazdné zážitky aj vďaka tomu, že naši konštruktéri prepojili dynamiku dvojlitrového motora s komfortom novej 
bezstupňovej prevodovky X-Tronic. Toto výnimočné spojenie je zárukou skutočného potešenia z riadenia.



Inovácie
uľahčujúce riadenie
Pokročilé asistenčné systémy, ktorými je Nový Renault KOLEOS vybavený, zaisťujú vysoký komfort a bezpečnosť riadenia. Nový Renault KOLEOS analyzuje každú situáciu a okamžite aktivuje 
tú správnu funkciu, ktorá upozorní vodiča alebo uľahčuje riadenie vozidla. Reagujte s predstihom vďaka systému podpory náhleho brzdenia, systému sledovania mŕtveho uhla, asistentovi 
rozjazdu do kopca a parkovaciemu asistentovi Easy Park Assist.

Easy Park Assist. Systém meria dostupný priestor a určí jazdnú dráhu na správne zaparkovanie. 
Odovzdajte mu riadenie a bez problémov zaparkujte.

Active Emergency Braking System. Tento systém, ktorý dopĺňa funkciu systémov 
ABS/ESC, umožňuje skrátiť brzdnú dráhu a vyhnúť sa zrážke s vozidlom idúcim pred vami.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel. Táto funkcia zaisťuje 
automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel, pri 
vjazde do zastavanej zóny, pri detekcii protiidúceho vozidla alebo 
pri jazde za iným vozidlom.

Systém sledovania mŕtveho uhla. Nový Renault KOLEOS 
rozpoznáva prítomnosť vozidiel v mŕtvom uhle a informuje o nej 
vodiča pomocou blikajúcej kontrolky umiestnenej na vonkajšom 
spätnom zrkadle.



Pohyb a voľnosť
Potrebujete naložiť batožinu? Batožinový priestor s objemom 538 dm3 môžete otvoriť pomocou karty Hands 
Free Renault alebo pohybom nohy pod zadným nárazníkom, veko sa automaticky otvorí počas 5 sekúnd. Vďaka 
systému Easy Break môžete jedným pohybom zmeniť usporiadanie interiéru: tento systém umožňuje automaticky 
sklopiť zadné sedadlá, a zväčšiť tak batožinový priestor. Nízky prah batožinového priestoru uľahčuje nakladanie 
aj tých najproblematickejších predmetov. Nový Renault KOLEOS je vaším verným spoločníkom pri každodenných 
dobrodružstvách.

Jedinečný audiosystém Bose® Surround Nového Renault KOLEOS vás prenesie do stredu sveta emócií. Jeho 
12 vysokokvalitných reproduktorov vo vás vyvolá pocit, že sa nachádzate v koncertnej sieni. Reprodukujú zvuk 
v priestorovej kvalite, ktorý pasažierov obklopí a vytvára mimoriadne vernú zvukovú scénu porovnateľnú so živým 
koncertom. Vydajte sa za dobrodružstvom a užívajte si pritom bohatý, čistý a vyvážený zvuk.

Bose® Surround,  
zvuk čistých emócií



ZEN

VýbavaFarby karosérie

Strieborná Ultra 

Čierna metalická Červená Marron

Béžová Minérale Modrá Meissen

Biela PearlBiela Solid*

Sivá metalická

Čierna Améthyste**

* Nemetalická farba.    **Špeciálna farba dostupná iba pre verziu INITIALE PARIS.

 • ABS s podporou náhleho brzdenia (AFU)
 • Elektronický stabilizačný systém (ESC)
 • Asistent rozjazdu do kopca (HSA)
 • Poloautomatická parkovacia brzda
 • Systém kontroly tlaku v pneumatikách
 • Čelné airbagy na strane vodiča aj spolujazdca 
(s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca)

 • Bočné airbagy chrániace hrudník
 • Hlavové airbagy
 • Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
 • Digitálny prístrojový štít
 • Nastaviteľná výška pásov na predných sedadlách
 • Systém upevnenia detskej sedačky ISOFIX na 
bočných sedadlách vzadu

 • Karta hands-free Renault
 • Automatická dvojzónová klimatizácia
 • Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné 
a vyhrievané

 • Elektrické ovládanie predných a zadných okien 
s impulzným ovládaním okna vodiča

 • Dažďový a svetelný senzor
 • Multimediálny systém R-LINK 2 s dotykovým 
displejom 7’’, s digitálnym rádiom (DAB), 
navigáciou, mapami Európy, Bluetooth®, 2 vstupy 
USB a vstup jack; ozvučenie 3D Sound by Arkamys

 • Systém varovania pred neúmyselným opustením 
jazdného pruhu (LDW)

 • Systém varovania pri prekročení rýchlosti 
s rozpoznávaním dopravných značiek

 • Active Emergency Braking System
 • Zadné parkovacie senzory
 • Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant potiahnutý 
kožou

 • Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné 
v 6 smeroch

 • Zadné sedadlo s operadlom deleným v konfigurácii 
60/40

 • Stredová konzola s úložným priestorom v lakťovej 
opierke a s otvormi na nápoje 

 • Látkové poťahy v kombinácii s ekologickou kožou 
v čiernej farbe

 • Denné svetlá LED
 • Predné hmlové svetlomety s funkciou 
prisvecovania do zákrut

 • Pozdĺžne strešné lišty
 • Anténa v tvare žralaočej plutvy
 • Chrómované vonkajšie kľučky dverí
 • Chrómované orámovanie bočných okien
 • Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe 
karosérie 

 • Bočné ochranné lišty v čiernej farbe 
s chrómovanou vložkou

 • Súprava na opravu pneumatík
 • Disky kolies z ľahkých zliatin 17”, vzor ESQIS

Disky kolies  
z ľahkých zliatin 17",  

dizajn ESQIS

Disky kolies  
z ľahkých zliatin 18”,

dizajn TARANIS (voliteľné)

Látkové poťahy v kombinácii 
s prvkami z ekologickej kože



INTENS (ZEN +)

Výbava

INITIALE PARIS (INTENS+)

Výbava

 • Systém sledovania mŕtveho uhla
 • Automatické prepínanie diaľkových a stretávacích 
svetiel

 • Zadné a predné parkovacie senzory, zadná 
parkovacia kamera

 • Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 • Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, 
vyhrievané a sklopné

 • Multimediálny a navigačný systém R-LINK 2 
s dotykovým displejom 8,7”

 • Prístup k online službám
 • Ambientné osvetlenie interiéru
 • Zatmavené zadné okná
 • Systém Easy Break na jednoduché sklopenie 
operadiel druhého radu sedadiel

 • Full LED svetlomety LED Pure Vision
 • Disky kolies z ľahkých zliatin 18”, dizajn 
ARGONAUTE

Disky kolies  
z ľahkých zliatin 18",  
dizajn ARGONAUTE

Disky kolies  
z ľahkých zliatin 19”,

dizajn PROTEUS (voliteľné)

Kožené čalúnenie Riviera 
v čiernej farbe (voliteľné)*

Látkové čalúnenie v kombinácii 
s ekologickou kožou

Kožené čalúnenie Riviera 
v sivej farbe Platinum 
(voliteľné)*

Kožené čalúnenie Riviera 
v hnedej farbe Sienna 
(voliteľné)*

Fotografia zobrazuje interiér s voliteľnou výbavou – Kožené čalúnenie Riviera v hnedej farbe Sienna.

* Sedadlá potiahnuté pravou kožou – predná časť sedadla, operadlá, opierky hlavy a bočné opierky. Ostatné časti interiéru sú potiahnuté impregnovanou látkou.

INITIALE PARIS (INTENS+)

 • Multimediálny a navigačný systém R-LINK 2 
s dotykovým displejom 8,7", Bose® Surround Sound 
System s 12 reproduktormi a funkciou Active Noise 
Control (aktívna redukcie šumu)

 • Kožené čalúnenie Nappa
 • Predné opierky hlavy typu Relax
 • Elektricky nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá 
s funkciou ventilácie, elektricky nastaviteľná bedrová 
opierka na strane vodiča

 • Vrstvené bočné okná
 • Elektrické a bezdotykové ovládanie veka 
batožinového priestoru

 • Označenie Initiale Paris
 • Disky kolies z ľahkých zliatin 19”, dizajn INITALE 
PARIS

Kožené čalúnenie v čiernej 
farbe*

Tieňované sivohnedé čalúnenie 
(voliteľné)*

Disky kolies z ľahkých zliatin 19", 
dizajn INITIALE PARIS

* Sedadlá potiahnuté pravou kožou – predná časť sedadla, operadlá, opierky hlavy a bočné opierky. Ostatné časti interiéru sú potiahnuté impregnovanou látkou.



Rozmery

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Celkový objem podľa normy VDA v dm3 (so súpravou na opravu
pneumatík / do výšky operadiel zadných sedadiel) 498
Celkový objem v litroch (so súpravou na opravu pneumatík / do 
výšky operadiel zadných sedadiel) 579

ROZMERY (MM)
A Dĺžka 4673
B Rázvor 2705
C Predný previs 930
D Zadný previs 1038
E Rozchod vpredu (kolesá 17”) 1591
F Rozchod vzadu (kolesá 17”) 1586

G/G1 Celková šírka bez spätných zrkadiel/s nimi/so zloženými 
spätnými zrkadlami 1843 / 2063 / 1864

H Výška nezaťaženého vozidla 1678
H1 Výška otvoreného veka nezaťaženého vozidla 2118
J Výška prahu batožinového priestoru nezaťaženého vozidla 770
K Svetlá výška nezaťaženého vozidla 210
L Priestor na nohy v 2. rade 289
M Šírka vo výške ramien vpredu 1483
M1 Šírka vo výške lakťov vzadu 1456
N Šírka vo výške ramien vpredu 1449
N1 Šírka vo výške ramien vzadu 1419

P Výška pod strechu pod uhlom 14° na predných sedadlách 
(pevná strecha / presklená strecha) 953 / 891

Q Výška pod strechu pod uhlom 14° na zadných sedadlách 
(pevná strecha / presklená strecha) 911 / 903

Y Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti/
maximálna šírka otvoru batožinového priestoru 902 / 1091

Y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti 1034
Y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi 1066
Z1 Maximálna dĺžka batožinového priestoru (po zložení 

zadného sedadla) 1889
Z2 Dĺžka batožinového priestoru za zadným sedadlom 973
Z3 Výška pod kryt batožinového priestoru 365

Technické údaje

MOTORY Energy dCi 130  
4×2

Energy dCi 175  
4×4

Energy dCi 175 X-Tronic  
4×4

Palivo nafta nafta nafta
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6

Pohon 2WD 4WD 
All Mode 4×4-i

4WD 
All Mode 4×4-i

Typ vstrekovania Common Rail Common Rail Common Rail
Zdvihový objem (cm3) 1598 1995 1995
Vŕtanie x zdvih piesta (mm) 80 x 79,5 84 x 90 84 x 90
Počet valcov/ventilov 4/16 4/16 4/16
Kompresný pomer 15,1:1 16:1 16:1
Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min 96 (130) pri 4000 130 (177) pri 3750 130 (177) pri 3750
Maximálny krútiaci moment v Nm EHS pri ot./min 320 pri 1750 380 pri 2000 380 pri 2000

PREVODOVKA
Typ prevodovky manuálna manuálna X-Tronic
Počet rýchlostí dopredu 6 6 7

RIADENIE
Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom, elektrický
Min. obrysový priemer otáčania (m) 12,1
Min. stopový priemer otáčania (m) 11,4

VÝKONY 
Maximálna rýchlosť v km/h 185 202 201
0 – 100 km/h (s) 11,4 10,7 9,5

SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2 
Objem palivovej nádrže (l) 60 60 60
Emisie CO2 (g/km) 120 – 128 140 – 148 153 – 156
Mestská premávka (l/100 km) 5,1 – 5,4 6,0 – 6,3 6,1 – 6,2
Mimomestská premávka (l/100 km) 4,2 – 4,5 4,9 – 5,2 5,7 – 5,8
Kombinovaná premávka (l/100 km) 4,6 – 4,9 5,3 – 5,6 5,8 – 5,9

NÁPRAVY
Predná typu Mac Pherson s trojuholníkovým spodným ramenom
Zadná viacprvková

BRZDOVÝ SYSTÉM
Vpredu: plné kotúče – priemer (mm)/hrúbka (mm) 296 / 26 320 / 28 320 / 28
Vzadu: plné kotúče – priemer (mm)/hrúbka (mm) 292 / 16 292 / 16 292 / 16

HMOTNOSŤ (KG)
Pohotovostná hmotnosť 1540 – 1587 1696 1754
Prípustná celková hmotnosť 2153 2250 2301
Prípustná celková hmotnosť brzdeného prívesu 2000 2000 1650
 
Výška spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa štandardnej metódy merania uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka metóde merania, ktorá je rovnaká pre všetkých výrobcov, je možné porovnávať jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od 
prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča. Na optimalizáciu spaľovania vám odporúčame preštudovať si tipy dostupné na www.renault.sk.
Vozidlá Renault sa recyklujú v súlade so zákonom o recyklácii vozidiel stiahnutých z prevádzky a inými predpismi o ochrane životného prostredia. Demontáž vozidiel a ich opotrebovaných častí sa vykonáva v súlade s príslušnými predpismi o odpadoch. Podrobné informácie o požiadavkách na ochranu 
životného prostredia získate na www.renault.sk a u autorizovaných partnerov Renault.
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1. Bočné nášľapy. Choďte svojou vlastnou cestou a dajte svojmu Novému 
Renault KOLEOS štýl elegantného terénneho vozidla. Tieto praktické 
nášľapy, ktoré dokonale kopírujú karosériu, uľahčujú nasadanie do vozidla 
a zároveň chránia karosériu proti drobným nárazom. 2. Chrómované kryty 
vonkajších spätných zrkadiel. Štýlový prvok zvýrazňujúci charakter vášho 
vozidla. 3. Hliníkové disky kolies Jaipur 19“ v tmavej striebornej farbe 
s diamantovým leskom. Vyjadrite svoj štýl vďaka množstvu jedinečných 
diskov kolies Renault, ktoré dodajú vášmu vozidlu pretekársky vzhľad. 
4. Vešiak na opierku hlavy. Praktický vyberateľný vešiak na šaty na 
upevnenie na opierku vodiča vám bude verne slúžiť na každodenných 
cestách. 5. Ochrana batožinového priestoru EasyFlex. Protisklzová 
a nepriepustná ochrana, ktorá dokonale kopíruje tvar podlahy batožinového 
priestoru. Možno ju položiť rôznymi spôsobmi tak, aby vždy zaisťovala 
optimálnu ochranu v závislosti od aktuálnej konfigurácie sedadiel.

Štýl a komfort

Príslušenstvo

1 – 2. Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia. 3. Ochrana hrany batožinového 
priestoru. Štýlové príslušenstvo, ktoré chráni prah batožinového priestoru pred poškriabaním. 
4 – 5. Hliníkové strešné tyče QuickFix a (4.) nosič lyží. Používanie týchto tyčí je veľmi 
jednoduché. Umožňujú rýchlu montáž aj demontáž vďaka inovačnému systému upevnenia 
QuickFix. Umožňujú bezpečné prevážanie všetkých druhov lyží a snowboardov na 
streche Nového Renault KOLEOS.

Voľný čas

Príslušenstvo




