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Міцний та вишуканий, вражаючий та стильний — новий повноприводний кросовер Renault KOLEOS дарує відчут тя 

надійності, а легко модульований салон та оснащення преміум-класу — відчуття повного комфорту. 

Новий Renault KOLEOS готовий стати Вашим надійним партнером у будь-якій подорожі.

Новий формат стилю



В новому Renault KOLEOS моментально упізнається флагманська модель Renault. Його яскрава харизма, увага 

до деталей, «атлетичні» форми підкреслюють динамічний характер і водночас — елегантність стилю. 

Експресивний дизайн

Виразний погляд повністю світлодіодних фар Full LED Pure Vision з фірмовим «автографом» денних ходових 

LED-вогнів залишає яскраве і незабутнє враження, підкреслює унікальність стилю і виділяє автомобіль у потоці. 

Світлодіодні задні вогні з технологією Edge Light створюють чіткий, яскравий тривимірний ефект і гармонійно 

довершують ефектний образ нового Renault KOLEOS. 

Елегантні двоколірні 18-дюймові легкосплавні диски підкреслюють стрімкість і готовність нового Renault KOLEOS 

до чергових відкриттів.



Салон нового Renault KOLEOS піднімає Вашу уяву про 

комфорт на новий рівень.  Пориньте в світ технологій і ви-

шу каності, де кожен елемент піклується про Ваш комфорт. 

Ергономіка центральної консолі, вертикальний сенсорний 

дисплей 8,7‘’ мультимедійної системи R-Link2, кольоровий 

цифровий 7‘’ бортовий комп’ютер з персоналізованими 

налаштуваннями, інтелектуальні електронні помічники 

водія зроблять керування новим KOLEOS неймовірно 

приємним і комфортним.

Новий рівень 
комфорту



Вишуканість у деталях
Продумана філософія дизайну Renault помітна в кожній деталі нового KOLEOS. Особливу увагу приділено високій 

якості матеріалів салону: стильні елементи з хром-сатину не тільки доповнюють інтер’єр ново го кросовера, але і 

вирізняються підвищеною зносо стійкістю. Високоякісна шкіряна оббивка сидінь, доповнена декоративною строчкою, 

додає витонченості й підкреслює вишуканість інтер’єру. Новий Renault KOLEOS — нова вершина комфорту.



Технології Вашого комфорту
Технологі ї дарують новий досвід. Вертикальний 8,7‘’ сенсор ний дисплей R-Link2 на центральній консолі — 

це Ваш центр керування автомобілем: він координує роботу навігації, телефонії в режимі «вільні руки», радіо, 

систем допомоги водієві. Перегортайте сторінки меню, перетягуйте елементи екрана та масштабуйте так само 

легко, як на Вашому смарт фоні або планшеті. 

Дані бортового комп’ютера виводяться на 7‘’ кольоровий TFT екран, розташований на панелі приладів. 

Створіть свій настрій у салоні Вашого Renault KOLEOS за допомогою 5 варіантів кольорового контурного підсві-

чу вання. 

Подорожуйте першим класом разом із новим Renault KOLEOS.



Bose® Surround: досконалість звуку
Ексклюзивна аудіосистема преміум-класу Bose®, розроблена спеціально для нового Renault KOLEOS, подарує 

яскраві емоції. Ідеальне розташування тринадцяти високопродуктивних динаміків, сабву фе ра і цифровий звуковий 

процесор пропонують об’єм ний якісний звук, відтворюють якість живого вико нан ня і створюють відчуття справж-

нього концерт ного залу. Спеціально для версій з дизельним двигуном встановлена система Active Noise Cancelling, 

яка активно заглушує низькочастотні звуки двигуна. 

Насолоджуйтесь чистим і живим звуком під час подорожі з новим Renault KOLEOS. 





Розумний комфорт
Новий Renault KOLEOS створений із турботою про кожного пасажира. Просторий, 

місткий салон з продуманою трансформацією та розкішним оснащенням пропонує 

першокласний комфорт для всіх пасажирів. Конструкція передніх сидінь охоплюючого 

типу забезпечує відмінну бокову підтримку. А ті, хто сидять позаду, будуть приємно 

здивовані рекордним простором для колін — 289 мм.

Передні шкіряні сидіння обладнані підігрівом, вбудованою вентиляцією та функ-

цією електрорегулювання. Підігріваються як подушки, так і спинки сидінь. Так само 

два невеликих вентилятори, розташовані в подушці та спинці, можуть знизити 

темпера туру на 5 °C. 

Взимку Вам подарують комфорт опції підігріву задніх сидінь, керма та вітрового 

скла.

Навіть передні підсклянники оснащені функціями підігріву та охолодження.

Для Вашої зручності в підлокітник задніх сидінь також вбудовані підсклянники 

та два роз’єми для підключення мобільних пристроїв.

Великий панорамний дах з електроприводом створює неповторне відчуття 

простору.

Куди б Ви не вирушили, подорожуйте з комфортом.





Свобода рухів
Новий Renault KOLEOS піклується про те, щоб Ви 

з легкістю і комфортом справлялися з повсякден-

ними справами. Кросовер оснащений системою 

автоматичного відкривання багажного відділен ня 

«вільні руки» з функцією запобігання затисканню.

Достатньо просто провести ногою під бампером 

в зоні розташування датчика, щоб автоматично 

відкрити або закрити дверцята багажника. 

Багажне відділення об’ємом 505 л (з повно-

роз мір ним запас ним колесом) містке та багато-

функціональне. Також завдяки системі Easy Break 

Ви можете одним натисканням кнопки скласти 

задні сидіння, перетворивши їх на рівну підлогу, 

та збіль шити загальний об’єм багажного від ді лен-

ня до 1 777 літрів.

Широкий кут відкривання дверей (передні — 70°, 

задні — 77°) забезпечує комфортну посадку 

в автомобіль. 



ДНК справжнього 
позашляховика
Стильна зовнішність міського кросовера гармонійно поєд нується 

з характерною позашляховою геометрією нового Renault KOLEOS: 

високим дорожнім просвітом, великими кутами подолання переш-

код. Надійна енергоємна підвіска забезпечить чудову плавність 

ходу, легку керованість і відмінну курсову стійкість. А із системою 

інтелектуального повного привода ALL MODE 4x4-i Ваш автомобіль 

збереже ідеальне зчеплення з будь-яким дорожнім покриттям 

завдяки оптимальному розподілу крутного моменту між передніми та 

задніми колесами. Renault KOLEOS адаптується до будь-якої ситуа ції, 

а Ви будете насолоджуватися приємним і безпечним водінням.







Режим 4х2. На сухому покритті оберіть економічний режим «4х2», що передає 

крутний момент на передні колеса. Це дозволить знизити витрату пального.

Режим «4WD LOCK». Якщо Ви рухаєтеся по піщаній, грузькій або кам’янистій міс-

це вості, увімкніть режим «4х4 Lock»: постійний повний привод та фіксований роз-

по діл крутного моменту забезпечать автомобілю максимальну прохідність і точну 

керованість навіть в таких складних ситуаціях.

Режим «AUTO». Система аналізує умови та рівень зчеплення з дорогою і з урахуван-

ням показань датчиків розраховує ідеальний розподіл крутного моменту між 

передньою та задньою осями. За необхідності на задні колеса може передаватися 

до 50% крутного моменту.

Система інтелектуального повного привода 
ALL MODE 4x4-i:  ключ до підкорення доріг

Вибір оптимального режиму роботи трансмісії дозволить Вам відчувати себе впевнено як на бездоріжжі, так і на дорогах з твердим покриттям. 
Лише оберіть один із трьох режимів системи інтелектуального повного привода All Mode 4x4-i. 

4x2 4x4 Lock / 4x4 Auto



Energy dCi 177 X-Tronic

Турбодизельний двигун 2,0 л (175 к. с.) 

Це найпотужніший двигун нового KOLEOS, який осна щу-

ється турбонагнітачем зі змінною геометрією, палив ною 

рампою з тиском 1600 бар і електромагніт ни ми фор сун-

ками. Його максимальна потужність складає 175 к. с. при 

3750 об/хв, а піковий крутний момент досягає 380 Н·м 

в діапа зоні від 2000 до 3000 об/хв. Цей двигун про по нує 

відмінну реакцію на керування на середніх обертах зав дя-

ки високому крутному моменту в широкому діапазоні.

Продуктивність та емоції

Ми пропонуємо ідеальне поєднання надійності та динамізму з комфортом абсолютно нової автоматичної трансмісії X-Tronic — комбінація, 
яка гарантує справжнє задоволення від водіння.

Автоматична трансмісія CVT X-Tronic

Алгоритм роботи адаптивної трансмісії нового поколін-

ня CVT X-Tronic імітує ступінчате перемикання, як кла-

сич ний «автомат». Гнучке водіння забезпечується за 

раху нок без перервного і швидкого перемикання пере дач 

без знижен ня швидкості руху — максимально ефек тив но 

для міських заторів. Під час поїздок за містом плавна змі на 

передавального відношення та оптимальне переми кан-

ня 7-ми «віртуальних» передач дозволяє підтриму ва ти 

оберти двигуна в оптимальному діапазоні для економії 

пали ва і знижен ня шкідливих викидів.

Система інтелектуального повного привода 
ALL MODE 4x4-i

Повноприводні версії нового KOLEOS оснащені сис те-

мою інтелектуального повного привода ALL MODE 4x4-i, 

що пропонує 3 режими водіння: Auto, Lock або 2WD. 

Ви почуваєтеся впевнено на будь-якій дорозі.





Інтелектуальна 
допомога на дорозі
Інноваційні технологі ї та розумні системи полегшують водієві керування автомобілем, дозволяючи повністю контролювати обстановку на дорозі і зберігати спокій 

у будь-яких ситуаціях. Ваші подорожі на новому Renault KOLEOS завжди будуть максимально комфортними та безпечними.

Автоматична допомога при паркуванні. Система аналізує простір для паркування та виз-

на чає оптимальну траєкторію руху. Можливо здійснити чотири типи маневрів паркуван ня: 

паралельне, перпендикулярне, під кутом, а також виїзд з паралельного паркування. Сис те-

ма бере на себе рульове керування. Водієві необхідно лише натискати педалі газу і галь ма, 

враховувати звукові сигнали, що попереджають про відстань до інших об’єктів, і сліду ва ти 

інструкціям на багатофункціональному дисплеї.

Система контролю рядності руху стежить за рухом у вибраній смузі. Вона попереджає 

водія при ненавмисному перетині лінії розмітки, якщо при цьому покажчики повороту 

не були увімкнені.



Система автоматичного перемикання дальнього світла 

фар піклується не тільки про Вас, але і про оточуючих. Якщо 

Ви в’ їжджа єте в населений пункт, рухаєтеся за попутним 

авто мо білем або наближаєтеся до зустрічного автомобіля, 

система автоматично перемк не дальнє світло фар на ближнє, 

забезпечуючи максимальну видимість всім учасникам руху 

в темну пору доби.

Система контролю «сліпих зон» стежить за транспортними 

засобами, що рухаються позаду автомобіля, щоб вчасно попе-

ре дити Вас про несподівані перешкоди при перелаштуван-

ні, увімкнувши світловий індикатор на дзеркалах зад ньо го 

огляду.



Кольори кузова

Срібло (KXC)

Чорний метал (GXA) Червоний каштан (NXF)

Бежевий мінерал (HXA)

Синій фарфор (TXB)

Біла перлина (QXD)

Сірий Марс (KAD)Білий лак (QXB)



Варіанти виконання салону

LIFE

Безпека та допомога водію

ABS (антиблокувальна система) + AFU (система  •

допомоги при екстреному гальмуванні)  

Фронтальні, бокові подушки безпеки водія та  •

пасажира, передні та задні подушки-шторки 

безпеки 

Контроль тиску в шинах •

17” запасне колесо  •

Круїз-контроль •

ESP (система курсової стійкості)  •

HSA (система допомоги при старті на підйомі)  •

Кріплення для встановлення дитячого  •

автокрісла Isofi x

Індикатор перемикання передач •

Елементи зовнішнього дизайну 

Дизайнерські денні ходові LED-вогні •

17” легкосплавні диски  •

Заднє скло з обігрівом  •

Елементи інтер’єру •

Шкіряне оздоблення керма •

Тканинна оббивка сидінь •

Центральний зсувний підлокітник, 2 підсклян- •

ники з охолодженням та підігрівом

Мультимедіа

Аудіосистема, дисплей 4,2”, USB, гніздо для  •

iPod, jack, Bluetooth, 6 динаміків

Комфорт

Кондиціонер •

Повітроводи для задніх пасажирів •

Підігрів передніх сидінь •

Передні та задні електросклопідіймачі  •

3 розетки на 12 В: спереду, на центральній  •

консолі ззаду, в багажному відділенні

Задній датчик паркування •

Автоматичне стоянкове гальмо •

Зовнішні дзеркала заднього огляду  •

з електрорегулюванням і підігрівом 

Дзеркало заднього огляду («день»/«ніч»)  •

Функція привітання: вмикання денних ходових  •

і задніх вогнів, освітлення салону, звук 

привітання

Сидіння водія з регулюванням за довжиною  •

та висотою

Cидіння переднього пасажира з регулюванням  •

за довжиною

Задні сидіння, що складаються в співвідношенні  •

1/3-2/3 + центральний підлокітник з 2-ма 

підсклянниками

Опції

Мультимедійна система R-Link2 з сенсорним  •

7” РК-дисплеєм  (без навігації), 2 USB, гніздо 

для iPod, jack, аудіосистема 3D Sound Arkamys, 

8 динаміків

Двозонний клімат-контроль •

Датчики дощу і світла •

Протитуманні фари •

Функція «Еко-водіння» •

Підготовка для встановлення оригінальної  •

сигналізації

17’’ легкосплавні диски



ZEN (LIFE +)

Безпека та допомога водію

Датчики дощу і світла •

Протитуманні фари •

Задній датчик паркування  •

Камера заднього огляду •

Елементи зовнішнього дизайну

Леєри на даху •

Додаткове тонування задніх вікон і скла  •

дверцят багажного відділення

Мультимедіа 

Мультимедійна система R-Link2 з сенсорним  •

7” РК-дисплеєм (без навігації), 2 USB, гніздо 

для iPod, jack, аудіосистема 3D Sound Arkamys, 

8 динаміків

Комфорт •

Двозонний клімат-контроль •

Електропривод складання зовнішніх дзеркал •

Картка-ключ «вільні руки» та кнопка запуску  •

двигуна

Дзеркало заднього огляду з електрохромним  •

покриттям (автоматичне затемнення)

Макіяжні дзеркальця з підсвічуванням •

Функція «Еко-водіння» •

Опції

Передні підголівники з регулюванням нахилу •

Функція «Еко-водіння» •

Підготовка для встановлення оригінальної  •

сигналізації

Обігрів вітрового скла, підігрів задніх бокових  •

сидінь та керма

Передній та задній датчики паркування  •

Камера заднього огляду •

Система контролю «сліпих зон»  •

Сидіння водія з електрорегулюванням  •

за довжиною, висотою, в поперековій зоні 

Сидіння переднього пасажира з ручним  •

регулюванням за довжиною

Система «EasyBreak» (функція «миттєва рівна  •

підлога»)

Шкіряна оббивка сидінь чорного кольору*  •

Навігація •

18” легкосплавні диски •

* Оббивка сидінь виконана з натуральної (обробленої) шкіри: верхня частина подушки сидіння, передня частина спинки, підголівники та елементи бокової підтримки. Інші частини виконані з еко-шкіри.

17’’ легкосплавні диски 18’’ легкосплавні диски 
TARANIS (опційно)



INTENS (ZEN +)

Безпека та допомога водію

Передні підголівники з регулюванням висоти  •

та нахилу

Передній та задній датчики паркування  •

Камера заднього огляду •

Фари Full LED •

Система контролю «сліпих зон»  •

Елементи зовнішнього дизайну  

18” легкосплавні двоколірні диски  •

Захисна накладка на передній бампер  •

Елементи інтер’єру

Шкіряна оббивка сидінь чорного кольору* •

Бортовий комп’ютер з можливістю конфігурації  •

та вибору кольору підсвічування

Комфортне LED-підсвічування салону  •

Мультимедіа

Мультимедійна система R-Link2 з сенсорним  •

8,7” РК-дисплеєм

Навігація •

2 USB, гніздо для iPod, jack, слот для карти  •

пам’яті, аудіосистема 3D Sound Arkamys, 

8 динаміків 

Комфорт

Вентильоване сидіння водія  •

з електрорегулюванням за довжиною, висотою, 

в поперековій зоні

Вентильоване сидіння переднього пасажира  •

з електрорегулюванням за довжиною 

та висотою

Система «EasyBreak» (функція «миттєва рівна  •

підлога»)

Функція «Еко-водіння» •

Опції

Автоматичне перемикання світла фар  •

(дальнє/ближнє) 

Контроль рядності руху •

Підготовка для встановлення оригінальної  •

сигналізації

Обігрів вітрового скла, підігрів задніх бокових  •

сидінь та керма

Електропривод відкривання/закривання  •

багажника

Автоматична допомога при паркуванні •

Шкіряна оббивка сидінь світло-сірого або  •

коричневого кольору

Аудіосистема преміум-класу Bose, 12 динаміків  •

+ сабвуфер

Панорамний скляний дах з люком •

* Оббивка сидінь виконана з натуральної (обробленої) шкіри: верхня частина подушки сидіння, передня частина спинки, підголівники та елементи бокової підтримки. Інші частини виконані з еко-шкіри.

18’’ легкосплавні двоколірні 
диски ARGONAUTE



Технічні характеристики

ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ 2.0 dCi 177

Тип привода Повний

Паливо Дизельне

Норми токсичності Euro 6

Об’єм (см3) 1995

Кількість циліндрів / клапанів 4 / 16

Потужність кВт (к. с.) при об/хв 130 (177) / 3750

Обертальний момент (Н•м) при об/хв 380 / 2000

Тип упорскування Безпосереднє, Common Rail

Stop&Start двигуна, Система рекуперації енергії (ESM) Так

Коробка передач CVT X-Tronic 

Діаметр розвороту (м) 11,4

ПІДВІСКА

Передня
Типу McPherson, незалежна, з нижніми важелями трикутної форми, крученими пружинами, гідравлічними амортизаторами 

і стабілізатором поперечної стійкості

Задня Незалежна, багатоважільна, з крученими пружинами, гідравлічними амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості

КОЛЕСА ТА ШИНИ

Розмірність шин 225/65 R17; 225/60 R18

ГАЛЬМОВА СИСТЕМА

Гальма передні / задні Дискові вентильовані Ø320х28 / дискові Ø292х16

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна швидкість (км/год) 201

Розгін 0-100 км/год (с) 9,5

ВИТРАТА ПАЛИВА*

Міський / заміський / змішаний цикл (л/100 км) 6,2 / 5,8 / 5,9 (для 17” дисків: 6,1 / 5,7 / 5,8)

Викиди CO2 (г/км)** в змішаному циклі 156 (для 17” дисків: 153)

Паливний бак (л) 60

МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Споряджена маса (кг) 1817

Максимально допустима маса (кг) 2267

Максимальна маса причепа з гальмами / без гальм (кг) 1650 / 750

  * Дані про витрату палива наведені згідно з Директивою 80/1268/СЕЕ.

** Дані про викиди СО2 наведені згідно з Директивою 99/100/ЄС.



Габарити

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (дм3/л)
Об’єм з повнорозмірним колесом 468 / 505
Максимальний об’єм зі складеним заднім рядом сидінь 1677 / 1777

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)
А Довжина 4672
В Колісна база 2705
С Передній звис 930
D Задній звис 1038
E Передня колія (із 17” дисками) 1591
F Задня колія (із 17” дисками) 1586

G, G1
Загальна ширина / ширина із дзеркалами заднього огляду / 
зі складеними дзеркалами заднього огляду

1843 / 2063 / 
1864

H Висота без навантаження 1678
H1 Висота без навантаження з відкритим багажником 2118
J Висота порога багажника без навантаження 770
K Дорожній просвіт без навантаження 210
L Відстань для колін пасажирів 2-го ряду сидінь 289
M Ширина на рівні ліктів водія та переднього пасажира 1483
M1 Ширина на рівні ліктів пасажирів заднього ряду сидінь 1456
N Ширина на рівні плечей водія та переднього пасажира 1449
N1 Ширина на рівні плечей пасажирів заднього ряду сидінь 1419

P
Відстань між подушкою переднього сидіння та дахом 
в середньому положенні (без люка / з люком)

953 / 891

Q
Відстань між подушкою заднього сидіння та дахом 
в середньому положенні (без люка / з люком)

911 / 903

Y
Ширина отвору багажного відділення в верхній частині / 
макс. ширина

902 / 1091

Y1 Ширина отвору багажного відділення в нижній частині 1034
Y2 Внутрішня ширина між колісними арками 1066
Z1 Максимальна довжина зі складеними задніми сидіннями 1889
Z2 Максимальна довжина до заднього ряду сидінь 973
Z3 Висота під полицею багажника 365



Аксесуари

1. Бокові підніжки. Чудово інтегровані, вони допоможуть 

при посадці в автомобіль, полегшать доступ до даху, захис тять 

кузов від дрібних пошкоджень. І виділять Ваш автомобіль се-

ред інших, додавши стилю, шику і пристрасті до пригод. 

2. Захисні накладки на пороги дверей із під сві чуванням. 

Елегантність та сучасність. Кожного разу, коли Ви відкриваєте 

двері, підсвічування порогів бі ло го кольору привертає увагу 

незалежно від того, день це чи ніч. Виконані з нержавіючої 

сталі, вони захища ють двері Вашого автомобіля від подря-

пин і пошкод жень. (Комплект із 2 накладок: права і ліва). 

3. Пакет «Спорт». Комплект декоративних хромо ва них 

накладок надає Вашому автомобілю спортив ного вигляду, 

додає динамічності та харизми.

4. Темно-сріблясті з діамантовим ефектом литі дис ки 

Jaipur 19''.  Дозволяють підкреслити ексклюзив ність Ва шо го 

автомобіля. Стиль і безпека без компромісів. 

Стиль

1.

3. 3. 4.

1.

2.



1. Модульне захисне покриття EasyFlex. Необхідне для захисту 

багаж ного відділення Вашого автомобіля і транспортування гро-

міздких і брудних речей. Легко складається і розгорта ється, адап-

ту єть ся до поло ження задніх сидінь. Повністю розгорнуте покри ває 

весь завантажувальний простір. Універсальне і практичне для 

повсяк ден ного вико рис тання і також для активного відпочинку. 

2. Аудіосистема Premium 8.1. Звук Premium Hi-Fi — чіткий, чистий 

і потужний! Додайте драйву і насолоджуйтеся прекрасним зву чан -

ням Вашої улюбленої музики за кермом свого автомобіля. Аудіосис -

те ма складається з восьми динаміків із сабвуфером (2 фронтальні ди-

на мі ки, 4 тилових динаміки, 2 високочастотних динаміки, 1 саб ву  фер 

і 1 пульт дистанційного керування), загальна потужність 400 Вт. 

3. Хромовані плічка на підголівник. Плічка, які встановлю ють ся 

зі зворотної сторони переднього сидіння, дозволяють акуратно 

перевозити одяг. Завдяки легкому встановленню й зняттю вони 

стануть незамінним елементом у повсякденних поїздках. Хромо ва ні 

плічка додають салону елегантності й охайності. 

4. Портативний фіксатор смартфона з магнітом. Дозволяє абсолют-

но безпечно користуватися смартфоном під час руху автомобіля. 

Маленький та елегантний, він відповідає дизайну Вашого авто мо-

бі ля. Магніт дозволяє Вам легко прикріпити його у вентиляційні 

отвори Вашого автомобіля. Знімний тримач можна перенести 

у будь-який інший автомобіль. 

5. Тримач для планшета з діагоналлю 10”. Задоволення та роз ва-

ги під час довгих подорожей забезпечені! Легко встановлюється 

на підголів ник. Пасажири задніх сидінь можуть із комфортом 

переглядати відео на планшеті та заряджати планшет (USB 2.0). 

Сумісний з Apple та Samsung.

Комфорт у салоні

1.

5.

2.

4.3.



2.

3.

5.4.

Дозвілля

1-2. Електричний фаркоп. Складається одним 

рухом, готовий до використання за кілька секунд, 

не потребує спеціальних навичок та інструментів. 

Складений фаркоп не видно з-під бампера. Ідеально 

вписується у дизайн нового Koleos. Оригінальне 

додаткове обладнання Renault повністю сумісне 

з автомобілем, що дозволяє уникнути пошкод жен-

ня кузова.

3. Захисна накладка на поріг багажного відді лен-

ня. Стильна рельєфна накладка ідеально захи щає 

зад ній бампер. Виготовлена з полірованої нержа ві-

ю чої сталі, вона додає привабли вос ті зад ній части ні 

Вашого автомобіля. 

4. Тримач для лиж на дах. Легко встановлюється 

та дозволяє абсолютно безпечно перевозити будь-

які лижі та сноуборди на даху Вашого автомобіля. 

Легко завантажувати та вивантажувати у будь-

яку погоду. Доступно кілька моделей залежно від 

Ваших потреб. 

5. Алюмінієві рейлінги QuickFix на дах. Інновацій-

на система QuickFix дозволяє швидко і легко встано-

ви ти на дах автомобіля багажник будь-якого типу. 

Це може бути тримач для велосипедів або лиж, 

а також закритий багажник, який дозволяє збільши ти 

вантажомісткість Вашого нового Koleos. Оригі наль не 

додаткове обладнання Renault відповідає сучас ним 

стандартам безпеки та опору. Пропонується набір 

з двох рейлін гів із системою проти викрадення. 

1.



Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених 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 33 дилерські центри по всій країні й надає якісне 
обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах Renault Assistance. 
Наші двері відкриті для Вас 24 години на добу, 365 днів на рік. 
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-149.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного клієнта. 
Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії Renault 
в Україні www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна гаряча лінія
Гаряча лінія: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних 
і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні) 
з 8.00 до 20.00 – по буднях 
з 9.00 до 19.00 – по вихідних.
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-149.
Офіційний сайт: www.renault.ua.



www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група Renault залишає за собою право вносити зміни у технічні 
характеристики та конструкцію представлених тут 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 цьому виданні кольори кузова або оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне 
або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.

Надруковано у вересні 2017 року.




