
 

Renault KOLEOS



Starten på en unik reise





Kraftfull design
Med kraftfulle linjer og robust front er Renault 
KOLEOS en bil som gjør inntrykk.
Bak den urbane og elegante stilen skjuler det 
seg en vaskeekte SUV. KOLEOS er alltid klar for 
nye utfordringer uansett hvor veien går.







Et nytt perspektiv  
på komfort
KOLEOS har en svært komfortabel kupé. For
setene har setevarme og elektrisk regulering. 
Det er god plass i baksetet, og vinkelen på bak
seteryggen kan justeres, noe mange setter pris 
på på lange turer. Den inn bydende og romslige 
kupeen inviterer til velvære.





Styrke og eleganse



Ta deg fram overalt
Bak KOLEOS’ elegante fasade skjuler det seg en 
vaskeekte SUV.
KOLEOS leveres med nye og kraftigere Blue 
dCimotorer og den nyeste teknologien for av
gassrensing. Enten du tilbakelegger store av
stander eller kjører i ulendt terreng, kan bilen 
leveres med en motor som passer dine behov. 
Velg mellom den nøkterne og allsidige Blue dCi 
150 XTronic motoren og Blue dCi 190 XTronic 
All Mode 4x4i, som gir maksimal ytelse og 
 kjøreglede.
Med All Mode 4x4iteknologi kan du skifte 
sømløst mellom to og firehjulsdrift. Og med 
den rette fordelingen av dreiemoment på for og 
bakakselen er du sikret god fremdrift uansett 
kjøreforhold. Flytt grensene med KOLEOS!





Gjør  
hverdagen enklere
Bakluken kan åpnes automatisk uten at du bru
ker hendene. Du trenger bare stikke foten under 
støtfangeren bak. Med Easy Breakfunksjonen 
(bilde 1) i bagasjerommet kan du legge ned bak
seteryggene hver for seg eller samlet, slik at du 
får et flatt bagasjeromsgulv. Når du skal parkere,  
får du hjelp av Easy Park Assist (bilde 2). Da kan 
du slippe rattet og la bilen parkere seg selv. 
 Moderne teknologi gjør hverdagen enklere.2.
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Teknologien  
hjelper deg
KOLEOS er full av teknologiske løsninger som 
gir deg nettilgang og gjør kjøreturen mer av
slappet og sikrere.
Speiling av smarttelefon, adaptiv cruise control 
(som holder trygg avstand til kjøretøyet foran 
ved å bremse eller akselerere), blindsonevarsling, 
tretthetsvarsling og aktiv nødbremsassistent 
med fotgjengersensor er bare noen av dem. 
Du kan føle deg trygg når du kjører KOLEOS.

1. Adaptiv cruise control
2. Aktiv nødbremsassistent med fotgjengersensor

1.
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Hvit «Universe» (M) Sort «Metal» (M)

Rød «Millesime» (M) Hvit «Glacier» (S)

CARLAB Farger



S = standardlakk. M = metalliclakk. 
Bildene kan avvike noe fra virkeligheten.

Blå «Meissen» (M) Beige «Mineral» (M)

Sølv «Ultra» (M) Grå «Metal» (M)



CARLAB Utstyrsversjoner

Sikkerhet- og førerassistentsystemer
 • ABS med panikkbremsassistent
 • Bakkestartassistent
 • Adaptive frontkollisjonsputer  

(kan deaktiveres på passasjersiden)
 • Sidekollisjonsputer foran
 • Kollisjonsgardiner i hodehøyde foran og bak
 • Filskiftevarsler
 • Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjenning
 • Automatisk sentrallås under kjøring
 • Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)
 • Elektriskt parkeringsbrems
 • Aktiv nødbremsassistent med fotgjengersensor
 • Dekkreparasjonssett
 • Tretthetsvarsling
 • Blindsonevarsler
 • Ryggekamera med parkeringssensor foran og bak
 • Automatisk nær/fjernlys
 • Easy Park Assist og parkeringssensorer på sidene

 • Pure Vision Full LED hovedlykter
 • Førerassistentpakke (adaptiv cruise control, 

 avstandsvarsling)

Kjøring
 • Ecomodus (analyse og kjøretips)
 • Kjørecomputer
 • Stop & Start

Komfort
 • Ventilasjonsdyser i baksetet
 • Easy Breaksystem med bakseterygg som kan 

deles og legges ned i forholdet 60/40. Vinkelen 
på seteryggen kan stilles inn i to trinn

 • Regn og lyssensor (slår på nærlyset automatisk, 
aktiverer vindusviskerne og regulerer 
 viskerhastigheten)

 • Automatisk klimaanlegg med to temperatursoner
 • Elektriske vindusheiser foran og bak

 • «One Touch» på førerplassen
 • Renaults handsfreenøkkelkort – lyktene slås på 

og dørene låses opp når du nærmer deg bilen
 • Rammeløst innvendig speil med automatisk 

avblending
 • Digitale instrumenter med 7” skjerm med 

innstillingsmuligheter
 • Elektriske, oppvarmbare sidespeil med elektrisk 

innfellingsfunksjon
 • Vinterpakke (oppvarmet frontrute, rattvarme, 

lyktespylere, setevarme i for og baksetene)
 • Oppvarmet ratt
 • Ratt og girspakkule i skinn*

Multimedier
 • 2 USBporter og 1 AUXinngang bak
 • RLINK 2: Nettbasert navigasjonssystem med 

8,7” berøringsskjerm, kompatibelt med  
Android Auto™ og Apple CarPlay™

Innredning
 • Midtarmlene bak med oppbevaringsrom og   

2 koppholdere
 • Oppbevaringsrom under bagasjeromsgulv
 • Midtkonsoll med 2 store koppholdere med 

varme og kjølefunksjon
 • Nettinglommer på baksiden av forseteryggene
 • 12voltskontakt i baksetet og bagasjerommet

Innvendig design
 • Detaljer i matt krom med lyslist
 • Kupébelysning med innstillingsmuligheter
 • Dekor i tre
 • Setetrekk i sort stoff med detaljer i kunstskinn

Utvendig design
 • Takreling
 • 19” «Proteus» lettmetallfelger
 • Sotede sidevinduer bak og sotet bakrute

INTENS



* Kuskinn – Setetrekkene er i skinn (pigmentkorrigert narvet lær/kalveskinn) på fremre del av seteputene, seteryggen, hodestøttene og sidestøttene. 
De andre delene av setetrekkene er i impregnert tekstil.
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc. Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.

 • Forseter med elektrisk 6veis regulering og 
korsryggregulering

 • Bose® Surroundanlegg med 12 høyttalere, 
basshøyttaler og Active Noise Control

 • Setetrekk i Rivieraskinn* i titansort, siennabrunt 
eller lyst sandgrått (fargevalg uten pristillegg)

 • Panoramatak med elektrisk rullegardin
 • Automatisk åpning av bakluken

INTENS+



CARLAB Seter og felger

Setetrekk i stoff og kunstskinn. Setetrekk i siennabrunt  
Rivieraskinn*.

19” «Proteus» lettmetallfelger.

Setetrekk i karbonsort  
Rivieraskinn*.

Setetrekk i lyst sandgrått 
Rivieraskinn*.

Intens Intens+

Velg utstyr til din Renault KOLEOS
Hvert utstyrsnivå leveres med tilsvarende innvendig design og utstyr. 
Finn din favoritt.

* Kuskinn – Setetrekkene er i skinn (pigmentkorrigert narvet lær/kalveskinn) på fremre del av seteputene, seteryggen, hodestøttene og sidestøttene. 
De andre delene av setetrekkene er i impregnert tekstil.



Blue dCi  
150 X-Tronic

Blue dCi 190  
X-Tronic All Mode 4x4-i

MOTOR 
Drivstoff Diesel
Girkassetype CVT
Slagvolum (cm3) 1 749 1 995
Antall sylindre 4
Totalt antall ventiler 16
Maks. effekt hk (kW CEE) 150 (110) 190 (140)
Maks. dreiemoment Nm CEE (m/kg) 340 380
Type innsprøytning Direkte
Luftinntak Turbolader
Stop & Start Ja
Utslippsstandard Euro6
Avgassrensesystem SCR

STYRING
Styring Elektrisk servostyring
Svingdiameter mellom fortau (m) 11,6
Antall rattomdreininger mellom yttergrensene 3

FELGER OG DEKK
Referansefelger 19” 19”
Referansedekk foran/bak 225/55R19 225/55R19

BREMSER
Nødbremsassistent Standard
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) Standard
Foran: Ventilerte bremseskiver, diameter (mm) 320/28
Bak: Hele skiver, diameter (mm) 292/16

YTELSE
Luftmotstand SCx (m2) 0,884 0,882
Topphastighet (km/t) 190 198
400 m fra stillestående (s) 18,4 17,4
1000 m fra stillestående (s) 33,8 31,7
0–100 km/t (s) 11,8 10,1
Akselerasjon 80–120 km/t i 4./5.gir (s) 9,5 7,8

FORBRUK OG UTSLIPP (l/mil og g/km) iht. EU-utslippsstandarder
Sertifiseringsprotokoll WLTP
CO2 (g/km) fra 162 184
Blandet kjøring (l per mil) fra 0,61 0,7

KAPASITET
Drivstofftank (l) 60
AdBluetank (l) 16

VEKT
Egenvekt (uten ekstrautstyr eller fører) fra 1 722 1 791
Maks. tillatt totalvekt 2 240 2 309
Tillatt vogntogvekt 3 740 4 309
Nyttelast maks. 518 518
Maks. tilhengervekt, bremset (12% stigning) 1 500 2 000
Maks. tilhengervekt, ubremset 750
Maks. taklast (kg) 80

CARLAB Motorer



CARLAB Dimensjoner

Bagasjeromsvolum (dm3) 
Totalt bagasjeromsvolum (VDA) 565
Over uttakbart bagasjeromsgulv 458
Under uttakbart bagasjeromsgulv 107
Med nedslått baksete 942





CARLAB Standard- og ekstrautstyr

INTENS INTENS+
SIKKERHETS- OG FØRERASSISTENTSYSTEMER
ABS med nødbremsassistent • •
Bakkestartassistent • •
Adaptive frontkollisjonsputer (kan deaktiveres på passasjersiden) • •
Sidekollisjonsputer foran • •
Kollisjonsgardiner i hodehøyde foran og bak • •
Tretthetsvarsling • •
Kombinert luftkvalitetssensor og luftfilter • •
Automatisk aktivering av sentrallås under kjøring • •
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) • •
ISOFIXfester (iSIZE) i to av baksetene • •
Parkeringsbremsassistent • •
Aktiv nødbremsassistent med fotgjengersensor • •
Luftfyllingssett • •
Dekktrykkontroll • •
Tretthetsvarsling • •
Ryggekamera med parkeringssensorer foran og bak • •
Filskiftevarsler • •
Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjenning • •
Blindsonevarsler • •
Automatisk nær/fjernlys • •
Easy Park Assist (parkeringsassistent) og parkeringssensorer på sidene • •
Ecomodus • •
Cruise control og hastighetsbegrenser • •
Adaptiv cruise control • •

DESIGN
UTVENDIG DESIGN 
Takreling • •
LEDkjørelys foran • •
LEDtåkelys • •
Pure Vision LEDlykter • •
19” «Proteus» lettmetallfelger • •
Sidespeilhus i samme farge som karosseriet • •
Sotede sidevinduer bak og sotet bakrute • •

INNVENDIG DESIGN
Kupébelysning med innstillingsmuligheter • •
Setetrekk i sort stoff og kunstskinn • 
Setetrekk i Rivieraskinn*  •
Gulvmatter • •

SETER
Hodestøtter foran og komforthodestøtter bak • •
Bakseterygg som kan deles og legges ned i forholdet 60/40. Vinkelen på seteryggen kan stilles inn i to trinn • •
Nettinglommer på baksiden av forseteryggene • •
Førersete med 6veis elektrisk regulering og korsryggregulering og passasjersete med  
manuell regulering og regulerbar høyde  •

Forseter med setevarme • •
Easy Breaksystem for baksetet • •



INTENS INTENS+
KOMFORT OG MULTIMEDIA
KOMFORT 
Innfellbart midtarmlene bak med oppbevaringsrom og 2 koppholdere • •
Regn og lyssensor (slår på nærlyset automatisk, aktiverer vindusviskerne og regulerer viskerhastigheten) • •
Renaults handsfreenøkkelkort – lyktene slås på og dørene låses opp når kortet er i nærheten • •
Automatisk klimaanlegg med to temperatursoner med luftdyser i baksetet • •
Oppbevaringsrom under bagasjeromsgulv • •
Digitale instrumenter med 7” skjerm med innstillingsmuligheter • •
Midtkonsoll med 2 store koppholdere med varme og kjølefunksjon • •
Automatisk åpning av bakluken  •
Elektriske vindusheiser foran og bak, «One Touch» på førerplassen • •
Sminkespeil med lys • •
Vinterpakke (oppvarmet frontrute, rattvarme, lyktespylere, setevarme i for og baksetene) • •
Innvendig speil med automatisk avblending • •
Elektriske, oppvarmbare sidespeil med elektrisk innfellingsfunksjon • •
Panoramatak med elektrisk betjening og elektrisk rullegardin  •
Ratt og girspakkule i skinn* • •

MULTIMEDIA 
RLINK 2: Nettbasert navigasjonssystem med 8,7” berøringsskjerm, kompatibelt med  
Android Auto™ og Apple CarPlay™ • •

3Dlyd fra Arkamys® • 
Bose® Surroundanlegg med 12 høyttalere, basshøyttaler og Active Noise Control  •
Kontakter foran: 2 USBporter, 1 AUXinngang • •
Kontakter i baksetet: 2 USBporter, 1 AUXinngang • •
12voltskontakt i bagasjerommet • •
12voltskontakt bak • •

• = standardutstyr.  ¤ = ekstrautstyr.  - = ikke tilgjengelig.
* Kuskinn – Setetrekkene er i skinn (pigmentkorrigert narvet lær/kalveskinn) på fremre del av seteputene, seteryggen, hodestøttene og sidestøttene. 
De andre delene av setetrekkene er i impregnert tekstil.



CARLAB Tilbehør

1.



1. Elektrisk innfellbart tilhengerfeste. Ta med deg 
sykkelen på helgetur eller koble til en tilhenger ved 
hjelp av det elektrisk innfellbare tilhengerfestet. Når 
du ikke har bruk for det lenger, feller du det enkelt inn 
ved å trykke på knappen i bagasjerommet. Da er det 
ikke synlig og KOLEOS rene design kommer til sin rett.

2. Trådløs mobillading. Samme hvor lang turen er, 
smarttelefonen går aldri tom for strøm med mobil
laderen som er integrert i oppbevaringsrommet i 
dashbordet.

3. Eksklusive stigtrinn. Fremhev KOLEOS’ elegante 
linjer med eksklusive stigtrinn. Stigtrinn er praktisk og 
gjør det enklere å komme inn i bilen og nå opp til taket. 
I tillegg beskytter de karosseriet mot småskader som 
kan oppstå ved daglig bruk.

4. Beskyttelseslist bak. Bagasjeromslist i krom som 
beskytter bagasjekanten og forhindrer riper ved inn 
og utlasting.

5. Sportssett bak. Sportssettet leveres til både fronten 
og bakpartiet og gir støtfangerne et tøffere utseende.

2.

4. 5.
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«Helt fra utviklingsprosessen starter i designstudioet, gjennom produksjonen og til 
produktet kommer i salg hos forhandlerne, er det kvalitet som er rettesnoren vår.»

CARLAB Kvalitet

Laurens van den Acker – industridesignansvarlig i Groupe Renault

Kvalitet i alle ledd
Det er produksjons og monteringsarbeiderne 
ved fabrikken som setter designteamets ideer ut 
i livet. Hver eneste detalj – karosseri, finjusteringer 
og lakkering – møter strenge kvalitetskrav.

Kvalitet i hver minste detalj
I interiøret finner du utvalgte eksklusive materia
ler, som matt krom og nappaskinn*. Setetrekkene 
håndsydde med lekre dekorsømmer og er bok
stavelig talt gått nøye etter i sømmene for å 
 garantere lang levetid.

Opplevd kvalitet
KOLEOS er utstyrt med All Mode 4x4idrift, et 
system som allerede er grundig utprøvd på 
 millioner biler verden over, gjennom Renaults 
strategiske samarbeid med andre bilprodusenter. 
Det gir oss en oss en viktig fordel innen SUV 
segmentet.

Testet pålitelighet
Med KOLEOS lanseres en ny motorteknologi:
 – Blue dCi 150 XTronic er testet i 2 500 timer på laboratoriet og i over 270 000 km ute på veien.
 – Blue dCi 190 XTronic All Mode 4x4i er testet i 2 500 timer på laboratoriet og i mer enn 500 000 km ute på veien.
Motorene er produsert ved Cléonfabrikken i Normandie i Frankrike, som er symbolet på konsernets tekniske kompetanse og innovasjonskraft.

* Kuskinn.





Opplev mer av Renault Koleos på 
www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Forbehold om trykkfeil. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin policy for 
kontinuerlig forbedring av sine  produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse 
endringene meddeles Renault- forhandlerne så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, 
 ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Bilens garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 100 000 km. På grunn av trykktekniske 
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Alle rettigheter forbeholdt. Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.
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