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Koleos
Cenik verzij 01/04/2023

NAZIV VERZIJE Emisija CO2 (g/km) kW (KS) Cena z DDV

techno TCe 160 EDC 2WD 152 116 (160) 36.590 €
techno Blue dCi 190 4WD 176 135 (190) 42.390 €
Initiale Paris TCe 160 EDC 2WD 154 116 (160) 40.590 €
Initiale Paris Blue dCi 190 4WD 178 135 (190) 46.390 €

Podaljšano jamstvo (5 let / 100.000 km)* 900 €
* BREZPLAČNO ob nakupu preko Renault financiranja pri določenih akcijah

3 leta / 60.000 km 1.050 €
4 leta / 80.000 km 1.350 €
5 let / 100.000 km 1.750 €

GA ADRIATIC, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. GA ADRIATIC, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v 
ceniku.

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne 
kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri 
pooblaščenih trgovcih Renault. 

Podaljšano jamstvo 

Pogodba o vzdrževanju MyRevision

KODA VERZIJE

EUA3BN26UA2S
EUA3BAN6UC4S
UBIPCN26UA2S
UBIPCAN6UC4S
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Serijska oprema

Serijska oprema Initiale Paris

Dodatno na opremo techno

 

 

impulsivni zadnji žarometi
akustična laminirana stranska steklapersnalizacija - posebna INITIALE - lesena siva

električno nastavljiva (po dolžini, naklonu, višini) in ventilirana 
sedeža

prostoročno odpiranje in zapiranje prtljažnika Easy Trunk 
Access

platišča iz lahke litine 19" Initiale Paris

UDOBJE

udobna relax naslonjala za glavo na sprednjih sedežih
 

el.nast.in ogrev.poklopni stranski ogled.s spomin.in funkcijo 
pogleda proti tlom pri vzvratni vožnji

DIZAJN

 

led tretja zavorna luč
novi full led žarometi

VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

personalizacija - črtasti les
platišča iz lahke litine 46 cm (18") hangai
vgrajen 7" tft barvni zaslon med merilniki

ambientna osvetlitev potniškega prostora
led dnevne luči c-shape
led zadnje luči

 

funkcija povezljivosti z aplikacijama android auto™ in apple 
carplay™

volanski obroč in ročica menjalnika v črnem usnju
dodatno zatemnjena stekla zadaj

kartica renault za odklepanje in zagon vozila

DIZAJN

zunanja ogledala z led smerniki
kromirana strešna nosilca (vzdolžna)

multimedijski sistem r-link 2 z 8,7" zaslonom na dotik + spletna 
povezava+ kartografija evrope + dab

MULTIMEDIJA

kartografija evrope
priključki: 1xaux, 1xusb spredaj, 2xusb (za polnjenje) zadaj, 2x12v 
vtičnica (spredaj in zadaj)

 

sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu

 

senčnika za voznika in sovoznika z ogledalom - osvetljena

 

sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
eco mode

 

nadzor stabilnosti ESP in sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
samodejna parkirna zavora
sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev (stranska sedeža zadaj)

samozatemnitveno vzvratno ogledalo
zadnja kamera

sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj + sistem za prostoročno 
parkiranje (Easy Park Asisst)

opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov

električno nastavljivi in ogrevani poklopljivi stranski ogledali

naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 60/40 s sistemom 
"easy-break"

sistem za nadzor mrtvega kota
sistem za opozorilo pred čelnim trkom

ogrevano zadnje steklo
možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine

električni pomik zadnjih stekel
sistem za samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi lučmi

impulzivni pomik prednjih stekel
opozorilnik nepripetih varnostnih pasov
indikator prestavnega razmerja (samo za ročni menjalnik)

sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev pri mestni vožnji
sistem za pomoč pri zaviranju v sili

sredinska konzola z naslonom za roke s hlajenim in ogrevanim 
odlagalnim prostorom

prostoročno odpiranje in zapiranje prtljažnika easy trunk 
access

prilagodljivi varnostni blazini spredaj za voznika in sovoznika

zračniki v 2. vrsti sedežev

Koleos

Serijska oprema techno

VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI UDOBJE

stranski varnostni blazini + varnostni zavesi  za zaščito glav potnikov 
spredaj in zadaj samodejna 2-področna klimatska naprava s tipalom zaznave 

strupenih plinovsistem proti blokiranju koles - ABS
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Koleos
Cenik opcij in paketov

koda opombe techno Initiale Paris

PCV94  650 € 650 €

CUIR01 (1) 900 € -

SGAV06 (1) 200 € -

TOPAN 1200 € 1200 €

HAYMOT (2) 400 € -

TENPN 0 € 0 €

700 € 700 €

RSGALT 150 € 150 €

TENPN  0 € 0 €

TEGXA  700 € 700 €

TEKAD  700 € 700 €

TEQXD  700 € 700 €

(1)Obvezno skupaj s CUIR oblazinjenjem

(2)V serijski opremi na 4WD verziji

enobarvna karoserija - kovinska barva Bela Universal
enobarvna karoserija - kovinska barva Siva

Električno nastavljiv voznikov sedež po dolžini, naklonu, višini 
in v ledvenem delu (brez spomina)
zunanjost

Panoramsko strešno okno

Prostoročno odpiranje in zapiranje prtljažnika Easy Trunk 
Access

Rdeča Millesime
Kovinska barva
Zasilno rezervno kolo
dizajn

enobarvna karoserija - enoslojna barva Rdeča Millesime 
enobarvna karoserija - kovinska barva Črna Metalik

notranjost

Oblazinjenje v črnem usnju

paketi

Paket ZIMA
- Gretje sedežev zadaj
- Ogrevano vetrobransko steklo
- Gretje volanskega obroča
- Sistem za pranje prednjih žarometov
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Koleos
Dizajn

NOTRANJOST##### techno Initiale Paris

S S

OBLAZINJENJE techno Initiale Paris

O -

- S

S -

BARVE techno Initiale Paris

enobarvna karoserija - enoslojna barva

O O

enobarvna karoserija - kovinska

O O

O O

O O

PLATIŠČA techno Initiale Paris

S -

- S

črna metalik GXA

siva KAD

bela universal QXD

Platišča iz lahke litine 46 cm (18") Hangai RDIF12

Platišča iz lahke litine 19" Initiale Paris RDIF05

oblazinjenje v temni barvi v kombinaciji s temnim umetnim 
usnjem

DRAP03

rdeča millesime NPN

oblazinjenje v nappa usnju - titanium črna CUIR08

notranjost v temni barvi HARM01

oblazinjenje v črnem usnju CUIR01
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Koleos
Tehnične karakteristike

Komercialni naziv TCe 160 EDC 2WD Blue dCi 190 4WD

Gorivo Eurosuper Eurodiesel
Depolucijska norma
Pogon
MOTOR

Prostornina (cm3) 1333 1997
Število valjev / ventilov
Največja moč kW (KM) pri št. vrtljajev (/min) 116 (160) / 5500 135 (190) 3500
Največji navor (Nm) (pri št. vrtljajev (o/min)) 270 / 1800 - 3750 380 / 1750 - 3250
Opis
Vbrizg goriva
Stop&Start in zaviranje z rekuperacijo zavorne energije
Pogon odmične gredi veriga 0
MENJALNIK

Tip
Število prestav 7 7*
KRMILNI MEHANIZEM

TIP Električni servo 0
Ø obračalni krog med pločniki  (m) 11,9 0
Ø obračalni krog med zidovi  (m)
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE 0

Velikost referenčnih pnevmatik
ZAVORE 0

Spredaj: zračeni disk Ø (mm)  Ø 296x26  Ø 320x28
Zadaj: polni disk Ø (mm)
ABS + pomoč pri zaviranju v sili
1000 m D.A. (s) 31,2 31,3
Pospeševanje: 80 km/h - 120 km/h (s) v 4/5 prestavi 7,6 8
PORABA 0 0

Mešana vožnja (l/100 km) - WLTP* 6,6 - 6,8 6,7 - 6,9
IZPUSTI 01/04/2023 0

Izpust CO₂ (g/km) - WLTP* 150 - 155 175 - 182
CO (g/km) 0,2722 0,0801
THC (g/km) 0,0127 -
NOx (g/km) 0,0191 0,0426
Emisija trdih delcev (g/km) 0,00029 0,00048
Število delcev (x1011) 0,32 0,1
KAPACITETE 0

Prostornina rezervoarja (l) / Prostornina rezervoarja za AdBlue 60 60 / 16,4
MASE (kg) 0 0

Vozilo pripravljeno na vožnjo (MVODM) 1515 - 1611 1773 - 1866
Največja dovoljena obremenitev (MMAC) 2075 - 2078 2333
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR) 3725 - 3728 4333
Največja masa prikolice z zavorami 1650 2000
Največja masa prikolice brez zavor  
 - = Podatki bodo na voljo kasneje
 **= Simulacija prestav

 Ø 292 x 16
DA

750

DA

0

samodejni brezstopenjski

0

/

225/60 R18
225/55 R19

Neposredno vbrizgavanje preko skupnega voda

Euro 6DFull
2WD
0

4 / 16

4-valjni turbo z variabilno geometrijo
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