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La doi ani de la momentul lansÄƒrii pe piaÈ›a europeanÄƒ, Noul Koleos evolueazÄƒ sub toate aspectele, având un design ma
impunÄƒtor la exterior È™i un confort îmbunÄƒtÄƒÈ›it la interior. Noul model propune acum un motor nou, mai puternic È™
eficient (Blue dCi190) È™i, de asemenea, oferÄƒ mai multÄƒ tehnologie la bord. Noul SUV de segment D beneficiazÄƒ de a
reale de off-road, datoritÄƒ sistemului sÄƒu de tracÈ›iune integralÄƒ, care valorificÄƒ experienÈ›a AlianÈ›ei.

Design-ul sÄƒu robust ÅŸi elegant rÄƒmâne primul criteriu de cumpÄƒrare pentru clienÈ›i. PreÈ›ul de pornire este de 36,000
inclus).

Design-ul modelului rÄƒmâne primul criteriu de cumpÄƒrare pentru clienÈ›i. Cu o siluetÄƒ elegantÄƒ, linii bine conturate, d
caroserie rafinate, acesta îndeplineÈ™te toate criteriile unui SUV È™i rÄƒspunde aÈ™teptÄƒrilor È™i cerinÈ›elor clienÈ›ilo
din faÅ£Äƒ, Noul Koleos are o grila de radiator uÈ™or mai pronunÈ›atÄƒ ÅŸi o nouÄƒ linie cromatÄƒ de-a lungul întregii l
de protecÈ›ie ÅŸi în zona farurilor de ceaÈ›Äƒ. În partea inferioarÄƒ, scutul de protecÈ›ie este redimensionat, subliniind desi
impunÄƒtor al modelului. Partea din spate a fost refÄƒcutÄƒ ÅŸi prezintÄƒ un scut de protecÈ›ie mai înalt È™i un element c
transversal, pÄƒstrând armonia cu partea frontalÄƒ. A treia luminÄƒ de frânÄƒ a fost prelungitÄƒ, iar evacuarea cromatÄƒ cu
aduce o notÄƒ de sportivitate.

Jantele de 19-inch "Kavea", cu finisaj diamantat negru, asigurÄƒ nota elegantÄƒ. O nouÄƒ culoare de caroserie - "Red Miless
este, de asemenea, disponibilÄƒ. Aceasta evidenÈ›iazÄƒ dimensiunile È™i liniile maÈ™inii cu ajutorul unor reflexii bogate È
profunde, variind de la negru la roÈ™u.
Interiorul noului model are un finisaj remarcabil în fiecare detaliu: inserÈ›iile cromate pe volan, schimbÄƒtorul de viteze È™i
aeratoarele; materialele plÄƒcute la atingere pe tabloul de bord È™i ornamentele uÈ™ilor. Noul Koleos îÈ™i pÄƒstreazÄƒ d
generoasÄƒ, îmbunÄƒtÄƒÈ›ind în acelaÈ™i timp elementele cheie ale cabinei pentru a susÈ›ine confortul pasagerilor. Posibi
personalizare au fost însÄƒ extinse, iar clienÈ›ii pot alege între trei versiuni de echipare: Zen, Intens È™i INITIALE PARIS .

O nouÄƒ interpretare a design-ului pentru nivelul de echipare INITIALE PARIS

Noul Koleos este primul model din gama Renault care propune in România nivelul de echipare INITIALE PARIS,
versiunea de top a brand-ului, reflectând experienÈ›a mÄƒrcii în ceea ce priveÈ™te eleganÈ›a È™i rafinamentul. Aceasta ver

combinÄƒ cele mai bune materiale într-o asamblare minuÈ›ioasÄƒ, pÄƒstrând atmosfera distinsÄƒ.
De asemenea, Noul Koleos INITIALE PARIS se distinge prin accentele specifice poziÈ›ionate pe tabloul de bord, volan,
panourile uÈ™ilor, praguri È™i covoraÈ™e. Geamurile laterale laminate asigurÄƒ un confort acustic mai mare. ClienÈ›ii po
între douÄƒ tapiÈ›erii noi din piele Nappa: negru titan È™i gri deschis. ÎmbunÄƒtÄƒÈ›ite prin dubla cusÄƒturÄƒ care pune î
design-ul scaunelor, acestea sunt semnate INITIALE PARIS, reamintind de universul haute couture.

KOLEOS 2019 adoptÄƒ o nouÄƒ generaÈ›ie de motoare Renault

Motoarele noi Blue dCi sunt asociate pe acest model cu cea mai recentÄƒ generaÈ›ie de transmisie automatÄƒ X-Tronic. În
utilizare, cutia de viteze X-Tronic eliminÄƒ È™ocul provocat de schimbarea treptelor de vitezÄƒ È™i reduce zgomotul de ru
È˜oferul are în acelaÈ™i timp posibilitatea de a opta pentru modul secvenÈ›ial în 6 trepte, pentru a recâÈ™tiga senzaÈ›ii mai
la accelerare È™i la frânare. ProiectatÄƒ È™i dezvoltatÄƒ în cadrul AlianÈ›ei, tehnologia All Mode 4x4-i, disponibilÄƒ pe m
190, îi întÄƒreÈ™te abilitÄƒÈ›ile de off-road. Acest sistem de transmisie integralÄƒ asigurÄƒ un control permanent al aderen
roÈ›i È™i sol, pentru a garanta motricitatea idealÄƒ în orice situaÈ›ie.

