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Nieuwe Renault KOLEOS

Whatever your quest

Een krachtige
en atletische stijl
Nieuwe Koleos verruimt uw horizon. Met een onuitgegeven combinatie
van kracht en raffinement verlegt zijn uitgesproken design de grenzen van
de veeleisendheid, met een gewaagde stijl als resultaat. Zijn uitstraling
dwingt respect af. Zijn brede schouders en gespierde flanken, zijn robuuste
voorkant, zijn brede velgen en zijn imposante look op de weg geven
deze SUV het karakter van een partner die geen enkele uitdaging uit de
weg gaat. Nieuwe Koleos brengt u verder, ongeacht de weg, ongeacht
het avontuur.

De kunst
om de aandacht
te trekken
Nieuwe Koleos belichaamt nieuwe verlangens. Zijn zin
voor details en charismatische persoonlijkheid komen
tot uiting in zijn gespierde en atletische lijnenspel.
De verchroomde inzetstukken die vertrekken aan
de koplampen onderstrepen op een elegante en unieke
manier de indruk van dynamisme en kracht. Het niet
te missen ontwerp van zijn lichtsignatuur en ‘Pure
Vision’-LED koplampen trekt de aandacht en maakt
hem onmiddellijk herkenbaar. Elk detail, tot en met de
robuuste uitstraling van zijn 19” lichtmetalen velgen,
weerspiegelt uw verlangen om verder te gaan.

De reis begint in
het interieur
Het interieur van Nieuwe Koleos dompelt u onder in een
technologisch en geraffineerd universum en vormt het
startpunt voor al uw avonturen. Alles staat in het teken
van uw rijplezier. De ergonomie van de middenconsole, die
de voornaamste bedieningselementen binnen handbereik
brengt, de verschillende technologieën aangestuurd via het
multimediasysteem R-LINK 2 en zijn 8,7“-aanraakscherm, de
personalisering van het TFT-dashboard en de innovatieve
technologieën laten u genieten van een ongekende ervaring
die rijplezier en sereniteit verenigt.

Exclusieve
sensaties
Raffinement is een kwestie van details. Het design en
de materiaalkeuze van Nieuwe Koleos beantwoorden
aan al uw wensen. De afwerking van het gestikte
leder, de gesatineerde chroominleg en de verzorgde
deurbekleding laten u genieten van een comfortpeil dat
niet zou misstaan op grote berlines. De handgrepen aan
beide zijden van de middenconsole en de verhoogde
rijhouding herinneren u dan weer aan het feit dat u in
een volwaardige SUV zit.

Intuïtieve technologie,
ogenblikkelijk rijplezier
De technologie resulteert in nieuwe ervaringen. In het interieur
van Nieuwe Koleos wacht u een intuïtief universum dat instant
rijplezier verzekert. Dankzij het audiosysteem van Bose wordt u
ondergedompeld in een krachtige akoestische ervaring die even
levendig aandoet als een liveconcert. Configureer de weergave
van het 7“ grote TFT-scherm op het dashboard, kies een thema en
de hele lichtsfeer van het interieur wordt geharmoniseerd. Verken
naar hartenwens het intuïtieve en geconnecteerde universum van
R-LINK 2 en controleer alle functies op het gebied van multimedia,
navigatie, telefonie en rijhulpsystemen. Nieuwe Koleos slaagt in zijn
opzet en maakt de beste technologie toegankelijk en eenvoudig.
Met Apple CarPlay™ krijgt u gemakkelijk toegang tot smartphoneapps die compatibel zijn met de rijsituatie, en dat rechtstreeks via
het R-LINK 2-scherm.

Comfort in alle
omstandigheden
Nieuwe Koleos ziet het groots. Het royale interieur is volledig
gewijd aan uw comfort en dat van uw passagiers. Uw zetel
omhult u terwijl het panoramische dak een uniek perspectief
biedt. Het avontuurlijke karakter dat eigen is aan een SUV
beleeft u zowel voorin als achterin als in een cocon.

Er staan u mooie
momenten te
wachten
Nieuwe Koleos ontvangt u in een royale ruimte.
Voorin verzekeren zijn omhullende, verwarmbare en
geventileerde zetels een comfort op maat. Uw passagiers
genieten achterin van een ongeëvenaard plaatsaanbod
en grote bekerhouders, ontworpen om drankjes in
alle omstandigheden op hun plaats te houden.
Op de uitgebreide connectiviteitsinterface kunt u al uw
toestellen aansluiten. Elke reis wordt een gelegenheid
om te ontsnappen.

Perfect exclusief

Beleef zeldzame emoties met Nieuwe Koleos INITIALE PARIS, die het allerbeste van Renaults knowhow verenigt. Het design werd verrijkt met de kleur Amethistzwart met diepe
metaalachtige reflecties, 19” gefacetteerde lichtmetalen velgen, een specifiek opschrift onder het logo en verchroomde sierelementen op de voorvleugels. Edel en sensueel nappaleder
siert de zetels, het stuur en de versnellingspook met zijn natuurlijke korrel. Omhullende hoofdsteunen, verwarmde en geventileerde zittingen... Elke attentie draagt bij tot het uitzonderlijke
gevoel. Pluk de vruchten van de uitgebreide connectiviteit voor al uw toestellen en de brede waaier aan rijhulpsystemen.

Renault KOLEOS, verken
de prestaties
Rijden met Nieuwe Koleos is de efficiëntie ervaren van zijn ALL MODE 4x4-i-vierwielaandrijving,
zijn motoren gekoppeld aan de nieuwe X-Tronic-transmissie, zijn talloze rijhulpsystemen en
de unieke kwaliteit van zijn audiosysteem van Bose®. Zo laat hij u nog meer genieten van
elk avontuur in de stad of buiten de platgetreden paden.

Ga elke uitdaging
aan
Onder zijn chique stedelijke stijl bevestigt Nieuwe Koleos
zijn SUV-karakter. Beleef elke dag als een nieuw avontuur
en verlaat de platgetreden paden dankzij de All Mode 4x4i-technologie. Ga van de 4x2-stand naar de modus Auto of
Lock. De ideale koppelverdeling over de voor- en achterwielen
verzekert een onberispelijke grip in alle omstandigheden. Met
Nieuwe Koleos verlegt u de grenzen.

4x4-technologie. Hij beheerst elk terrein.
Geef toe aan uw drang naar avontuur dankzij de All Mode 4x4-i-technologie. U krijgt de keuze tussen diverse transmissiemodi die uw auto even vaardig
maken op grond, zand en sneeuw als op het asfalt. Voor uw plezier en veiligheid passen de drie modi zich aan elke situatie aan.

4x2

In de 4x2-modus worden enkel de voorwielen aangedreven.

4x4

Selecteer AUTO om automatisch over te gaan naar de 4x4-modus wanneer de
omstandigheden dat vereisen en geniet van een automatische koppelverdeling over de
voor- en achterwielen. Kies de LOCK-modus voor een permanente vierwielaandrijving en
een vaste koppelverdeling tussen de voor- en achteras om de overschrijdingscapaciteiten
en stabiliteit in elke omgeving te maximaliseren. Kies voor actie en overtref uzelf met het
All Mode 4x4-i-systeem van Nieuwe Koleos.

Prestaties en sensaties
Als kern van het door Nieuwe Koleos aangeboden rijgedrag hebben onze ingenieurs het betrouwbare dynamisme en de zuinigheid van de twee motoren
gekoppeld aan het comfort van de gloednieuwe continu variabele X-Tronic-automaat. Een unieke tandem die een onvervalst rijplezier verzekert.

Energy dCi 175 X-Tronic
Dynamisch rijplezier
De Energy dCi 175-dieselmotor ontwikkelt een royaal Koppel
van 380 Nm vanaf 2.000 t/min om u op elk moment te
verwennen met dynamischere hernemingen en een uniek
rijplezier.

Energy dCi 130
Rijplezier en efficiëntie
Met de Energy dCi 130-dieselmotor geniet u de beste
synthese tussen comfort en zuinigheid. Zijn verleidelijke en
lineaire acceleraties staan borg voor een opmerkelijk rijplezier
en een geoptimaliseerd brandstofverbruik.

X-Tronic
Zijn continu variabele X-Tronic-automaat biedt een vloeiende
en reactieve rijstijl zonder koppelonderbreking. Hoewel hij
permanent aan het optimale toerental rijdt, kan de X-Tronic
ook schakelovergangen simuleren voor nog dynamischere
hernemingen.

Bewegingsvrijheid
U nadert, hij reageert. Ontsteking van de dagrijlichten,
ontgrendeling van de deuren, uitklappen van de
spiegels. Dient u bagage in te laden? Gebruik dan uw
contactkaart vanop afstand of ga met uw voet onder
de achterbumper. De elektrische achterklep opent zich
automatisch en geeft u in nauwelijks vijf seconden
toegang tot een 542 dm³ grote koffer. Met het Easy
Break-systeem kunt u de ruimte bovendien naar wens
moduleren. De achterzetels laten zich neerklappen tot
een vlakke laadvloer. De laaddrempel vergemakkelijkt
het in-en uitladen van grote voorwerpen. Nieuwe Koleos
ontvangt u voor het avontuur van het dagelijkse leven.

Bose® Surround,
de klank van pure
emoties
Het exclusieve audiosysteem van Bose® voert de
inzittenden van Nieuwe Koleos naar het hart van de
emotie. Zijn dertien uiterst krachtige luidsprekers geven
u het gevoel dat u in een concertzaal zit. Het geheel
produceert een surroundklank die de inzittenden omhult
en de klankkwaliteit van een liveconcert evenaart. Vertrek
naar het avontuur en geniet van een rijke, heldere en
evenwichtige klank.

Innovaties die uw
reflexen aanscherpen
Treed toe tot een nieuw tijdperk van moderniteit, comfort en veiligheid dankzij het indrukwekkende gamma aan rijhulpsystemen waarmee Nieuwe Koleos wordt uitgerust. Door elke
situatie te analyseren kan Nieuwe Koleos onmiddellijk een technologische oplossing activeren om de bestuurder te beschermen, te waarschuwen of bij te staan. Behoud een lengte
voorsprong dankzij het actief noodremhulpsysteem AEBS, de dode hoek-waarschuwing, de vertrekhulp op hellingen HSA en het Easy Park Assist.

Easy Park Assist. Het systeem meet vrije parkeerplaatsen en definieert het traject. Laat de auto
zelf sturen voor nog meer parkeergemak.

Actief noodremhulpsysteem AEBS. Bij noodremmanoeuvres vult de actieve noodremhulp het ABS- en
ESC-systeem aan om de remafstanden in te korten.

Automatische ontsteking van de dim- en grootlichten. De
dimlichten worden automatisch ingeschakeld wanneer u de
bebouwde kom binnenrijdt of een ander voertuig kruist of volgt.

Dode hoek-waarschuwing. Nieuwe Koleos detecteert voertuigen
die in uw dode hoek komen rijden. Dat wordt dan aangegeven door
een lampje op de zijspiegels.
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Chromo zone

Parelwit QXD**

Ultragrijs KXC

Solidewit QXB*

Saksenblauw TXB

Metaalgrijs KAD

Ivoorzwart GXA

Amethistzwart GNG**
Alleen op INITIALE PARIS

* Niet-metaalkleur
** Speciale metaalkleur

Creatief atelier
ZEN

17” ESQIS

Standaarduitrusting
••12V-aansluiting voor- en achteraan
••3-puntsveiligheidsgordels achteraan met
geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse
zitplaatsen
••Aanduiding van de buitentemperatuur
••Aanvullende bochtenverlichting
••ABS met remhulpsysteem
••Achterbank met antidoorglijuitrusting
en neerklapbare rugleuning 1/3-2/3
••Achteruitrijradar
••Afstandsradar met actief noodremhulpsysteem
AEBS
••Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning
met antivervuilingssensor
••Alu 17”-velgen "Esqis"
••Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
••Bandendrukcontrolesysteem
••Bandenopblaaskit met compressor

••Begeleidingsverlichting
••Bestuurdersairbag met geprogrammeerde
ontplooiing
••Boordcomputer
••Centrale armsteun voor- en achteraan met
geïntegreerd opbergvak
••Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie
afstandsbediening
••Dakstaven in de lengte
••Elektrische en verwarmde buitenspiegels in
koetswerkkleur
••Elektrische parkeerrem
••Elektrische ruiten achteraan
••Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening aan
bestuurderszijde
••Elektronische trajectcontrole ESC met
antislipsysteem ASR
••Getinte ruiten

••In de hoogte en diepte regelbaar nappa
lederen stuurwiel
••In de hoogte regelbare bestuurderszetel
••In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan
••In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan
met dubbele gordelspanner
••In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen
vooraan
••Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de
zijdelingse zitplaatsen achteraan
••Koplampen met automatische ontsteking
••LED-dagrijlichten voor- en achteraan
••Luchtroosters voor de achterste zitplaatsen
••Mistkoplampen
••Ontkoppelbare passagiersairbag met
geprogrammeerde ontplooiing
••Renault handenvrije instap- en startkaart

••Renault R-LINK 2 : multimediatablet met
aanraakscherm 7” in kleur, bediening aan het
stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE,
Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB.
Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth,
Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay®,
8 LS en internetdiensten "TomTom Traffic +
Connectivity" gedurende 3 jaar
••Rijstrookwaarschuwing
••Ruitenwissers vooraan met regensensor
••Snelheidsregelaar en -begrenzer
••Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm
••Versnellingspookknop in leder
••Vertrekhulp op hellingen HSA
••Zetelbekleding stof/imitatieleder "Denia"
••Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags
voor- en achteraan

Creatief atelier
INTENS

18“ ARGONAUTE

Standaarduitrusting = ZEN +
••Achteruitrijcamera
••Alu 18“-velgen "Argonaute"
••Automatische omschakeling dim/grootlichten
••Deurdrempels voor- en achteraan in aluminium
••Dode hoek-waarschuwing
••Donkergetinte ruiten achteraan
••Easy Break-functie
••Elektrisch inklapbare buitenspiegels
••Interieursfeerverlichting
••LED-koplampen "Pure Vision"

••Parkeerhulp vooraan
••Renault R-LINK 2 : multimediatablet met
aanraakscherm 8,7“ in kleur, bediening aan het
stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE,
Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB
Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth,
Plug & Music voor- en achteraan, compatibel met
Apple CarPlay®, 8 LS en internetdiensten "TomTom
Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar

••Verlichte make-upspiegels
••Zelfdimmende achteruitkijkspiegel

Creatief atelier
INITIALE PARIS

19“ INITIALE PARIS

Standaarduitrusting = INTENS +
••Alu 19“-velgen "INITIALE PARIS"
••Bose® Surround System
••Elektrische handenvrije achterklep
••Elektrische, verwarmde en geventileerde zetels
vooraan met verstelbare lendensteun aan
bestuurderszijde

••Gelaagde zijruiten
••Metaalkleur
••Nappa lederen zetelbekleding "INITIALE PARIS" in
zwart of met grijze kleurgradaties
••Relax hoofdsteunen vooraan

Accessoires
Stijl
1. Drempels. Verlaat de platgetreden paden en geef uzelf
een elegante en avontuurlijke stijl cadeau. De praktische
en perfect geïntegreerde drempels vergemakkelijken de
toegang tot de wagen en het dak. Tevens beschermen ze
het koetswerk tegen de kleine impacts van het dagelijkse
leven.
2. Verlichte deurdrempels. Elegantie en moderniteit
telkens u de deur opent. De witte drempelverlichting
met vertraagde uitschakeling trekt dag en nacht de
aandacht. De drempelplaatjes in inox en met Renaultopschrift beschermen bovendien de drempels van uw
wagen. Set van twee deurdrempels (links en rechts).
3. 19” lichtmetalen velgen Jaipur met gefacetteerde
afwerking in Dark Silver. Bevestig uw persoonlijkheid
met de selectie van exclusieve Renault-velgen. Voor een
gespierde look en een veiligheid zonder toegevingen.

1.

1.

2.

3.

Accessoires
Interieur

1. Moduleerbare EasyFlex-kofferbescherming. Deze waterdichte
antislipafwerking is onmisbaar om de koffer van uw wagen te beschermen
en volumineuze of vuile voorwerpen te vervoeren. Ze laat zich in alle eenvoud
in- en uitplooien en past zich aan de positie van de achterzetels aan. Wanneer
ze volledig uitgeplooid is, bedekt ze de volledige kofferruimte. Veelzijdig en
praktisch, zowel voor uw dagelijkse ritten als voor uw vrijetijdsactiviteiten.

1.

2.

2. Luidsprekerset Focal Music Premium 8.1. Hoogwaardig geïntegreerd
luidsprekersysteem voor premium hifikwaliteit! Deze set, bestaande uit acht
luidsprekers en een subwoofer die samen 400 watt leveren, is de referentie
onder de geïntegreerde luidsprekersystemen. Verfijning, helderheid en kracht...
Breng ritme in uw ritten en geniet van een maximaal luisterplezier. De set
omvat twee luidsprekers vooraan, vier luidsprekers achteraan, twee tweeters,
een subwoofer en een afstandsbediening.
3. Kleerhanger op hoofdsteun – Chroom. Erg nuttig om kleding verzorgd op
te bergen op de rugleuning van de voorzetel. Deze eenvoudig te installeren en
te verwijderen kleerhanger wordt al snel onmisbaar in het dagelijkse leven. Zijn
verchroomde afwerking maakt hem tot een elegant en esthetisch voorwerp.
4. Verplaatsbare smartphone-houder op de verluchtingsopeningen –
Magnetisch. Profiteer onderweg ten volle en in alle veiligheid van uw
smartphone. De kleine en discrete houder sluit perfect aan bij de vormgeving van
uw wagen. Door het magneetsysteem bevestigt u uw smartphone eenvoudig
op de verluchtingsmonden van uw wagen. De houder is verwijderbaar en kan
dus zonder probleem meegenomen worden naar een andere wagen.

3.

4.

5.

5. Tablethouder en Nextbase 10”-tablet. Plezier en entertainment voor
lange ritten! Laat zich eenvoudig bevestigen op de hoofdsteun en stelt de
achterpassagiers in staat om de inhoud van een aanraaktablet op comfortabele
wijze te bekijken en het toestel tevens op te laden (USB 2.0). Compatibel met
Apple en Samsung.

Accessoires
Vrije tijd
1.-2. Volledig elektrische trekhaak Pluk de vruchten
van een trekhaak die u in enkele seconden kunt
uitklappen om een aanhangwagen te trekken of
materiaal te vervoeren, en dat zonder gereedschap
en zonder moeite. De automatische trekhaak laat zich
uitklappen met een toets in de koffer. En wanneer hij
niet nodig is, wordt hij onzichtbaar opgeborgen om de
elegante look van uw wagen te behouden. Deze originele
Renault-trekhaak is perfect compatibel met uw Koleos.

2.

1.

3.

4.

5.

3. Kofferdrempel in inox Bekleed en bescherm de
achterbumper met een esthetische, op maat gemaakte
sierlijst in gepolijst inox met gebosseleerde afwerking.
Hij geeft de achterkant van uw wagen een stijlvolle toets.
4. Skidrager. Waar u ook heen rijdt en welke uitrusting
u ook meeneemt, u kunt uw snowboards en ski’s steeds
in alle veiligheid vervoeren op het dak van uw wagen.
Eenvoudig te monteren en te gebruiken bij elk weertype.
Keuze uit verscheidene modellen op maat van uw
behoeften.
5. Aluminium QuickFix-dakstangen op overlangse
dakrails. Laten zich gemakkelijk en zonder gereedschap
monteren dankzij het innovatieve QuickFix-systeem.
Ze zijn ideaal om een fietsenrek, skirek of dakkoffer te
vervoeren als aanvulling op de bagageruimte van de
wagen. Ze werden door Renault ontwikkeld en voldoen
aan de merkeisen inzake veiligheid en stevigheid, die
strenger zijn dan de wettelijke normen. Set van twee
stangen met antidiefstalsysteem.

Vrijloop
Energy dCi 130

Energy dCi 175
X-Tronic

Energy dCi 175
X-Tronic 4WD

9
5

11
5

11
5

Euro 6
1598
80 x 79,5
4 / 16
96 (131) - 4000
320 - 1750
turbo / common rail
Diesel
serie

Euro 6
1995
84 x 90
4 / 16
130 (177) - 3750
380 - 2000
turbo / common rail
Diesel
serie

Euro 6
1995
84 x 90
4 / 16
130 (177) - 3750
380 - 2000
turbo / common rail
Diesel
serie

Manuele versnellingsbak
6

Automatische X-Tronic
7

Automatische X-Tronic
7

12,10 / 11,40

elektrische stuurbekrachting op tandheugel
12,10 / 11,40

12,10 / 11,40

225/65 R17 102H
225/60 R18 100H
optie

225/60 R18 100H
225/55 R19 99V
optie

225/60 R18 100H
225/55 R19 99V
optie

296 x 26 mm
292 x 16 mm

320 x 28 mm
292 x 16 mm

320 x 28 mm
292 x 16 mm

60

60

60

185
11"40
17"90
32"90

202
9"30
16"80
30"70

201
9"50
16"80
31"00

120 / 128*
C
5,1 / 5,4*
4,2 / 4,5*
4,6 / 4,9*

146
C
5,8
5,4
5,5

156
D
6,2
5,8
5,9

1615 / 1662*
2153
4153
2000
750

1735
2300
3950
1650
750

1829
2300
3950
1650
750

HOMOLOGATIE
Fiscaal vermogen (pk)
Aantal plaatsen

MOTOR
Milieunorm
Cilinderinhoud (cm3)
Boring x slag (mm)
Aantal cilinders / Aantal kleppen
Max. vermogen kW (pk) bij tr/min
Max. koppel Nm bij tr/min
Type injectie
Brandstof
Stop & Start

VERSNELLINGSBAK
Type
Aantal versnelllingen vooruit

STUURINRICHTING
Bekrachtiging
Draaicirkel (m) tussen stoepranden/muren

BANDEN
Standaardbanden
Reservewiel

Zen
Intens
INITIALE PARIS

REMMEN
Voorwielen: geventileerde schijven (mm)
Achterwielen: volle schijven (mm)

INHOUD
Brandstoftank (l)

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u)
0-100 km/u (s)
400 m vanuit stilstand (s)
1000 m vanuit stilstand (s)

THEORETISCH VERBRUIK - NEDC-cyclus
CO2-uitstoot (g/km)
Categorie CO2/Verbruik
Stadscyclus (l/100 km)
Wegcyclus (l/100 km)
Volledige cyclus (l/100 km)

GEWICHTEN (kg)
Rijklaar leeggewicht
Hoogst toegelaten gewicht
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep
Aanhanger met remmen
Aanhanger zonder remmen
* met alu 18"-velgen.

Uitrustingen & opties
ZEN

INTENS

INITIALE PARIS
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VEILIGHEID EN RIJHULPSYSTEMEN
VEILIGHEID
ABS met remhulpsysteem
Aanvullende bochtenverlichting
Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan
Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR
Bandenopblaaskit met compressor
Mistkoplampen
Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de zijdelingse zitplaatsen achteraan
Bandendrukcontrolesysteem
Stalen voorlopig reservewiel 17"

RIJHULPSYSTEMEN
Achteruitrijcamera
Achteruitrijradar
Afstandsradar met actief noodremhulpsysteem AEBS
Automatische omschakeling dim/grootlichten
Boordcomputer
Dode hoek-waarschuwing
Easy Park Assist
Parkeerhulp vooraan
Rijstrookwaarschuwing
Snelheidsregelaar en -begrenzer
Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm
Vertrekhulp op hellingen HSA

DESIGN
BUITENDESIGN
Dakstaven in de lengte
Alu 17"-velgen "Esqis"
Alu 18"-velgen "Argonaute"
Alu 19"-velgen "INITIALE PARIS"
Donkergetinte ruiten achteraan
Gelaagde zijruiten
Getinte ruiten
Koplampen met automatische ontsteking
LED-dagrijlichten voor- en achteraan
LED-koplampen "Pure Vision"
Metaalkleur
Speciale metaalkleur

INTERIEURDESIGN
Achterbank met antidoorglijuitrusting en neerklapbare rugleuning 1/3-2/3
Centrale armsteun voor- en achteraan met geïntegreerd opbergvak
Deurdrempels voor- en achteraan in aluminium
In de hoogte en diepte regelbaar nappa lederen stuurwiel
Interieursfeerverlichting
Versnellingspookknop in leder

ZEN

INTENS

INITIALE PARIS

ZETELS
Easy Break-functie
In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan
3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen
Elektrische besturderszetel
Elektrische, verwarmde en geventileerde zetels vooraan met verstelbare lendensteun aan bestuurderzijde
In de hoogte regelbare bestuurderszetel
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner
In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan
Nappa lederen zetelbekleding "INITIALE PARIS" in zwart of met grijze kleurgradaties
Relax hoofdsteunen vooraan
Verwarmde zetels vooraan
Verwarmde zijdelingse achterzetels
Zetelbekleding stof/imitatieleder "Denia"
Zwart, bruin of lichtgrijs lederen zetelbekleding "Rivièra"
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RIJGEDRAG

COMFORT & MULTIMEDIA
COMFORT
Aanduiding van de buitentemperatuur
Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor
Begeleidingsverlichting
Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Elektrisch panoramisch glazen open dak
Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur
Elektrische handenvrije achterklep
Elektrische parkeerrem
Elektrische ruiten achteraan
Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening aan bestuurderszijde
Luchtroosters voor de achterste zitplaatsen
Renault handenvrije instap- en startkaart
Ruitenwissers vooraan met regensensor
Verlichte make-upspiegels
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
Verwarmde vooruit en stuurwiel

COMMUNICATIE
Bose® Surround System
Renault R-LINK 2 : multimediatablet met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europawegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, 3D Sound by Arkamys™, Bluetooth, Plug & Music voor- en achteraan, compatibel met Apple CarPlay®, 8 LS en
internetdiensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar
Renault R-LINK 2 : multimediatablet met aanraakscherm 8,7" in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europawegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, 3D Sound by Arkamys™, Bluetooth, Plug & Music voor- en achteraan, compatibel met Apple CarPlay®, 8 LS en
internetdiensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar
(1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor
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-
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•

-

-

-

•

•

Afmetingen

Kofferinhoud mini/maxi
Afmetingen (mm)
A
Totale lengte
B
Wielbasis
C
Overbouw vooraan
D
Overbouw achteraan
E
Spoorbreedte vooraan
F
Spoorbreedte achteraan
G
Totale breedte zonder buitenspiegels
G1
Totale breedte met uitgeklapte buitenspiegels
Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels

538/ 1 677
4 672
2 705
930
1 038
1 587 à 1 597
1 582 à 1 592
1 843
2 063
1 864

Afmetingen (mm)
H
Totale hoogte leeg
H1
Totale hoogte leeg met open achterklep
J
Hoogte laaddrempel leeg
K
Vrije hoogte leeg
L
Knieruimte achteraan
M
Breedte op ellebooghoogte vooraan
M1 Breedte op ellebooghoogte achteraan
N
Breedte op schouderhoogte vooraan
N1
Breedte op schouderhoogte achteraan
P
Hoogte onder dak vooraan
Hoogte onder dak vooraan met open dak

1 673
2 118
770
189 à 200
289
1 483
1 456
1 449
1 419
953
891

Afmetingen (mm)
Q
Hoogte onder dak achteraan
Hoogte onder dak achteraan met open dak
Y
Breedte kofferopening bovenaan/ maxi
Y1
Breedte kofferopening onderaan
Y2
Breedte tussen de wielkasten achteraan
Z1
Max. laadlengte (neergeklapte achterbank)
Z2
Min. laadlengte
Z3
Laadhoogte onder het bagagescherm

911
903
902 / 1 092
1 035
1 067
1 889
973
365

Renault Diensten. Voor een maximale sereniteit
Constructeurswaarborg : gedurende 4 jaar of tot
120.000 km.
Garantie op lakfouten en corrosie : garantie op
lakfouten tot 3 jaar en garantie op corrosie tot 12 jaar,
zonder kilometerbeperking.
Renault Assistance : 24 u/24 en 7 d/7 in geval
van immobiliserende panne bijna overal in Europa,
gedurende 4 jaar of tot 120.000 km.

Garantie-uitbreiding en
onderhoudscontract
Garantie-uitbreiding My Warranty
Verleng uw constructeurswaarborg met het garantieuitbreidingscontract My Warranty, tot 5 jaar of
150.000 km. Renault Assistance is in het contract
inbegrepen.
Onderhoudscontract EASYcare
EASYcare, het onderhoudscontract alles inbegrepen :
alle onderhoudsbeurten in overeenstemming met
de normen van Renault, de garantie-uitbreiding
My Warranty, Renault Assistance en de ten laste neming
van de slijtage-onderdelen (schokdempers, remblokken,
remschijven, ruitenwissers, enz. met uitzondering van de
banden). Onderschrijf tot 7 jaar of 200.000 km.

Connected Services
Navigatie : Geniet van vooraf geïnstalleerde
wegenkaarten in uw auto met gratis updates tijdens
de eerste 12 maanden.
Coyote Series : Anticipeer in real time op
gevarenzones en ongevallen. Profiteer van
3 maanden gratis gebruik.
HD Traffic & Connectivity : Blijf overal verbonden en
ontvang real time verkeersinformatie. De eerste
12 maanden zijn gratis.
Om uw wegenkaarten up te daten en om van
de apps te genieten, surf naar de R-LINK Store
vanuit uw wagen of vanop uw computer via
https://be.rlinkstore.com/nl/.

Schrijf u in op MY RENAULT.BE
MY Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje
én een lifestyle magazine in één. Deze handige online
dienst is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen
op maat. U vindt er ook tips, technische informatie,
wedstrijden, de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld,
enz. Surf naar www.myrenault.be en schrijf u gratis in.

Het Renault netwerk verbindt zich om
-- Uw vraag via internet/e-mail te beantwoorden binnen de 12 werkuren
-- U de mogelijkheid te bieden het door u gekozen voertuig onmiddellijk of op afspraak te testen
-- U te informeren over uw bestelling tot aan de levering
-- U op het afgesproken uur en aan de afgesproken prijs uw wagen te overhandigen
-- De door u niet bevestigde interventies gratis aan te bieden
-- U een mobiliteitsoplossing aan te bieden aan een voordelig tarief
-- Uw getrouwheid te belonen met bijzondere voordelen, aangeboden via MY Renault

