
Platnost ceníku od 2. 5. 2017.  20172804-02
Výbava zdarma je dostupná na výbavovém stupni Intens a Initiale Paris. Výbava zdarma se nevztahuje na příplatkové barvy karoserie a není 
kumulovatelná s velkoodběratelskými podmínkami.
1) Platí při akontaci 35% a délce splácení 36 měsíců. Nabídka financování platí pouze pro firmy a podnikatele. Service pack na 5 let /100 000 km (platí 
ta z  podmínek, která nastane dřív) zdarma při financování s Renault Finance. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI 
Financial Services, s. r. o.
Výbava zdarma je dostupná pro výbavy Zen, Intens a Initiale Paris. Akce výbava zdarma se nevztahuje na příplatkové barvy karoserie a není 
kumulovatelná s velkoodběratelskými podmínkami.

ZÍSKEJTE BONUS
20 000 Kč

VYUŽIJTE NABÍDKY
ZNAčKOVéhO FINANCOVáNÍ
RENAUlT FINANCE: 

ÚVĚR 103 % SERVICE 
Přeplacení pouze 3 %1)

VÝBAVA V hODNOTĚ 
50 000 Kč ZDARMA

Nový Renault KOlEOS

CENÍK
MOTOR ZEN INTENS INITIALE PARIS

Energy dCi 130 4x2 699 900 749 900 –

Energy dCi 175 4x4 – 849 900 –

Energy dCi 175 4x4 X-Tronic – 899 900 979 900
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Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz

PřI VÝKUPU VAšEhO
STáVAJÍCÍhO VOZU



RENAUlT KOlEOS INITIAlE PARIS

Unikátní výbava Initiale Paris:

Design
•	Kožené čalounění Nappa
•	Disky kol z lehkých slitin 19", design Initiale Paris

Komfort 
•	 Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné, elektricky 

nastavitelná bederní opěrka, ventilovaná přední sedadla
•	Opěrky hlavy pro řidiče a spolujezdce typu Relax
•	Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná, 

vyhřívaná
•	Vyhřívání předních sedadel

Multimédia
•	  Mutlimediální a navigační systém R-Link 2, displej 8,7" vertikální 

(navigační system s dynamickým plánováním trasy dle aktuální 
dopravní situace TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím 
Evropy, Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, 
digitální příjem rádia DAB, podporuje přehrávání MP3 formátů, 
vstup USB, SD, iPod a Jack, přístup k online aplikacím, ovládání 
rádia pod volantem, hlasové ovládání)

•	Bose Surround Sound System s 12 reproduktory

Exkluzivní verze spojující know-how značky Renault s důrazem na naprostou spokojenost uživatelů a jejich 
maximální komfort.
Kabina se vyznačuje propracovaným designem a použitím kvalitních materiálů. Pohodlná sedadla jsou 
potažena prvotřídní kůží Nappa, která je příjemná na dotyk. Vkusné detaily a dokonalá akustika kabiny Vám 
naznačují, že se nacházíte na výjimečném místě.
Pouze verze Initiale Paris může mít speciální metalickou barvu černá Améthyste.

Verzi Initiale Paris si můžete doplnit o:
•	Pack Winter Initiale Paris (vyhřívání zadních bočních sedadel, 

vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo) 
•	Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací 

kamera a inteligentní parkoací asistent - podélný, kolmý a úhlový)
•	Panoramatické střešní okno - otevíratelné



Zen Intens Initiale Paris
PAKETY
Pack City (elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru s možností otevření pohybem nohy pod zadním 
nárazníkem, Easy Park Assist - 360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní parkovací 
asistent - podélný, kolmý a úhlový)

- 20 000 -

Pack Winter Zen (vyhřívání předních sedadel, vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo, elektrochromatické 
vnitřní zpětné zrcátko) 15 000 - -

Pack Winter Intens (vyhřívání předních sedadel, vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo) - 12 500 -
Pack Winter Initiale Paris (vyhřívání zadních bočních sedadel, vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo) - - 10 000
Pack Leather černý (kožené čalounění Riviera černé, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6 směrech, 
elektricky nastavitelná bederní opěrka na sedadle řidiče, sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 
4 směrech)

-  50 000 -

Pack Leather šedý (kožené čalounění Riviera v šedé barvě Platinum, sedadlo řidiče elektricky 
nastavitelné v 6 směrech, elektricky nastavitelná bederní opěrka na sedadle řidiče, sedadlo spolujezdce 
manuálně nastavitelné ve 4 směrech)

-  50 000 -

Pack Leather hnědý (kožené čalounění Riviera v hnědé barvě Sienna, sedadlo řidiče elektricky 
nastavitelné v 6 směrech, elektricky nastavitelná bederní opěrka na sedadle řidiče, sedadlo spolujezdce 
manuálně nastavitelné ve 4 směrech)

-  50 000 -

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEčNOST
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd • • •
Elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV • • •
Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění • • •
Asistent rozjezdu do kopce • • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • • •
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce) • • •
Boční airbagy chránící hlavu a hrudník na straně řidiče i spolujezdce • • •
Hlavové airbagy v první a druhé řadě • • •
Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech • • •
Zvuková a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů na všech místech • • •
Systém ISOFIX - příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech • • •
Automatické uzamčení dveří za jízdy • • •
Tempomat s omezovačem rychlosti • • •
Systém sledování mrtvého úhlu - • •
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu • • •
Systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti • • •
Systém sledování únavy řidiče • • •
Automatické přepínání dálkových světel - • •
Active Emergency Braking System • • •
VNĚJšÍ VZhlED
Vnější kliky dveří chromované • • •
Střešní lišty • • •
Disky kol z lehkých slitin 17", design Esqis • - -
Disky kol z lehkých slitin 18", design Taranis 13 000 - -
Disky kol z lehkých slitin 18", design Argonaute černé, s diamantovým efektem - • -
Disky kol z lehkých slitin 19", design Proteus - 10 000 -
Disky kol z lehkých slitin 19", design Initiale Paris - - •
Metalický lak 20 000 20 000 20 000
Speciální metalický lak Bílá Pearl, Černá Améthyste (lak Černá Améthyste pouze pro Initiale Paris) 25 000 25 000 25 000
VNITřNÍ VZhlED
Ozdobný panel palubní desky Zen • - -
Ozdobný panel palubní desky s dřevěným dekorem - • -
Ozdobný panel palubní desky Initiale Paris - - •
Látkové potahy sedadel v černé barvě s bočnicemi z koženky • • -
Kožené čalounění Riviera v černé barvě - Leather Pack černý -
Kožené čalounění Riviera v šedé barvě Platinum - Leather Pack šedý -
Kožené čalounění Riviera v hnědé barvě Sienna - Leather Pack hnědý -
Kožené čalounění Nappa v černé barvě - - •
Kožené čalounění Nappa Camaieu v šedočerné barvě - - 0
VIDITElNOST A OSVĚTlENÍ
Halogenové přední světlomety • - -
Světlomety LED PURE VISION® - • •
Zadní LED světlomety • • •
LED denní svícení • • •
Přední mlhové světlomety • • •
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná • - -
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná - • •
Panoramatické střešní okno - 30 000 30 000
Tónovaná skla • - -
Zatmavená zadní okna - • •

Vyhřívané čelní sklo Pack Winter Zen Pack Winter Intens Pack Winter Initiale 
Paris

Dešťový a světelný senzor • • •
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko Pack Winter Zen • •
•	 v	sérii
0 volitelné za 0 Kč

VOlITElNá VÝBAVA



VOlITElNá VÝBAVA

Zen Intens Initiale Paris
řÍZENÍ
Volič jízdních režimů pohonu (pouze přední náprava, automatické připojování zadní nápravy, stálý pohon 
4x4; pouze pro verze s pohonem 4x4) - • •

Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem • • •
Poloautomatická parkovací brzda • • •
Zadní parkovací senzory • - -
Zadní a přední parkovací senzory, zadní parkovací kamera - • •
Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní parkovací asistent - 
podélný, kolmý a úhlový) - Pack City 15 000

Ukazatel optimálního rychlostního stupně (není k dispozici na vozech s převodovkou CVT) • • •
Systém Eco-mode • • •
Sada na opravu pneumatik • • •
Dojezdová rezerva 3 000 3 000 3 000
KOMFORT
Dvouzónová automatická klimatizace s odděleným nastavením pro řidiče a spolujezdce • • •
Hands-free karta Renault s funkcí Welcome Scenario, která se aktivuje při přiblížení k vozu • • •
Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru s možností otevření pohybem nohy pod zadním 
nárazníkem - Pack City •

Výškově a podélně nastavitelný volant • • •
Multifunkční volant potažený kůží Nappa Nappa Premium Nappa

Vyhřívaný volant Pack Winter Zen Pack Winter Intens Pack Winter Initiale 
Paris

Elektrické ovládání předních a zadních oken • • •
Impulzní ovládání okna řidiče • • •
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech, sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné 
ve 4 směrech • • -

Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6 směrech, elektricky nastavitelná bederní opěrka na sedadle 
řidiče, sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech - Leather Pack 

černý/šedý/hnědý -

Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 6 směrech, elektricky nastavitelná bederní opěrka 
na sedadle řidiče, ventilovaná přední sedadla - - •

Přední opěrky hlavy typu Relax - - •
Vyhřívání předních sedadel Pack Winter Zen Pack Winter Intens •

Vyhřívání zadních bočních sedadel - - Pack Winter Initiale 
Paris

Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3 - 2/3 • - -
Zadní sedadla s děleným opěradlem 1/3 - 2/3 s funkcí Easy Break - • •
Držák na nápoje s funkcí ohřev / chlazení pro přední cestující • • •
MUlTIMéDIA
Palubní počítač s multifunkčním barevným TFT display • • •
Mutlimediální a navigační systém R-Link 2, display 7" horizontální (navigační systém s dynamickým 
plánováním trasy podle aktuální dopravní situace TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím Evropy, 
Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, digitální příjem rádia DAB, podporuje přehrávání 
MP3 formátů, vstup USB, iPod a Jack, přístup k online aplikacím, ovládání rádia pod volantem, hlasové 
ovládání) 
Zdarma po dobu tří let: aktualizace map a online informace o dopravě TomTom Traffic.

• - -

Mutlimediální a navigační systém R-Link 2, display 8,7" vertikální  (navigační systém s dynamickým 
plánováním trasy podle aktuální dopravní situace TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím Evropy, 
Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, digitální příjem rádia DAB, podporuje přehrávání 
MP3 formátů, vstup USB, SD, iPod a Jack, přístup k online aplikacím, ovládání rádia pod volantem, 
hlasové ovládání)  
Zdarma po dobu tří let: aktualizace map a online informace o dopravě TomTom Traffic.

- • •

Hudební systém Arkamys, 8 reproduktorů • • -
Bose Surround Sound System, s 12 reproduktory - 25 000 •
•	 v	sérii



Využijte cenového 20% zvýhodnění v rámci akční nabídky balíků příslušenství:

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

BAlÍKY PřÍSlUšENSTVÍ

Hliníkové střešní tyče QuickFix - na podélné střešní tyče 6 090
Střešní box 630 l – černý 13 900
Osvětlené prahy s nápisem Renault - přední a zadní - nerezová ocel 3 990
Ochrana hrany zavazadlového prostoru - nerezová 2 390
Gumové koberce se zvýšeným okrajem (4 ks) 1 290
Textilní koberce Premium (4ks) 1 990
Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex 4 690
Parkovací asistent - zadní 5 990
Dětská sedačka Babysafe Plus – kategorie 0+ 5 490
Video přehrávač Duo Cinema (2 monitory - 1 zobrazovací a 1 hlavní přehrávač - DVD, USB, HDMI, IR vysílač) 13 990
Držák telefonu otočný - více barevných kombinací 459
USB nabíječka - více barevných kombinací 449
Sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, pracovní rukavice, reflexní vesta, lano) 999

Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže. 
Uvedené ceny balíků příslušenství jsou již po slevě s DPH a bez montáže.

VÝBĚR Z ORIGINálNÍhO PřÍSlUšENSTVÍ RENAUlT

Hliníkové střešní tyče QuickFix - na podélné střešní tyče, ochrana 
hrany zavazadlového prostoru - nerezová, gumové koberce se 
zvýšeným okrajem (4 ks).

Cena 7 890 Kč

Tažné zařízezení včetně kabeláže, gumové koberce s vysokým 
okrajem (4 ks), vana zavazadlového prostoru.

Cena 11 990 Kč



MOTORIZACE Energy dCi 130 4x2 Energy dCi 175 4x4 Energy dCi 175 4x4 
X-Tronic

Typ převodovky Manuální 6stup. Manuální 6stup. automatická převodovka 
CVT 7stup.

Zdvihový objem (cm3) 1600 1995 1995
Palivo nafta nafta nafta
Počet válců / ventilů 4/16 4/16 4/16
Typ vstřikování Common Rail Common Rail Common Rail
Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min) 96 / 130 při 4 000 128 / 175 při 3 750 128 / 175 při 3 750 
Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min) 320 při 2 000 380 při 2 000 380 při 2 000
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6
Systém Stop&Start a rekuperace energie při brzdění ano ano ano
PNEUMATIKY*
Disky kol z lehkých slitin 17" 225/65 R17
Disky kol z lehkých slitin 18" 225/60 R18 225/60 R18
Disky kol z lehkých slitin 19" 225/55 R19 225/55 R19
VÝKONY
Zrychlení 0 - 100 km/h (s) 11,4 10,7 9,6
Maximální rychlost (km/h) 185 202 201
SPOTřEBA A EMISE**
Městský provoz / mimoměstský provoz / průměrná spotřeba (l) 5,1/4,2/4,6 6,0/4,9/5,3 6,1/5,7/5,8
Emise CO2 (g/km) 120 140 145
Objem palivové nádrže 60 60 60
ROZMĚRY A hMOTNOSTI***
Objem zavazadlového prostoru (dm3; metoda VDA) 530 530 530
Objem zavazadlového prostoru po střechu (dm3; metoda VDA) 663 663 663
Maximální objem zavazadlového prostoru (dm3; metoda VDA) 1 677 1 677 1 677
Provozní hmotnost (kg) 1 674 1 735 1 822
Maximální užitečné zatížení 479 515 478
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 2 153 2 250 2 300
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy 4 153 4 250 3 950
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) 2 000 2 000 2 000
Maximální povolená hmotnost nebzdrěného přívěsu (kg) 750 750 750

TEChNICKé ÚDAJE A ROZMĚRY

*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně 
Váš prodejce.

**  Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání 
vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy. 

***  Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní 
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících 
osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace 
vozidel či příslušenství.
Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.
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