Prisliste

Renault KOLEOS

Veiledende kundepriser gjeldende fra august 2020

Hk

Girkasse

CO2
g/km*

NOx
mg/km*

Forbruk
l/mil*

Engangsavgift
inkl vrakpant

Blue dCi 150 X-tronic 2WD

150

Automat

162

42,1

0,61

171 668

Blue dCi 190 X-tronic 4WD
Blue dCi 150 X-tronic 2WD

190

Automat

182

55,1

0,69

238 499

150

Automat

163

42,1

0,62

173 941

Blue dCi 190 X-tronic 4WD

190

Automat

184

55,1

0,70

243 044

Priser er inkludert frakt og levering:

Oslo

MOTOR

INTENS

INTENS +

Kundepris inkl.
reg. avg. og mva.

Kundepris inkl.
reg. avg. og mva.

509 900
619 900
-

549 900
659 900

DIESEL

*Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.

STANDARDUTSTYR INTENS
SIKKERHET OG FØRERASSISTANSESYSTEMER
ABS med panikkbremsassistent

Automatisk klimaanlegg med to temperatursoner

Bakkestartassistent
Adaptive frontkollisjonsputer, (kan deaktiveres på passasjersiden)

Renaults handsfree-nøkkelkort – lyktene slås på og dørene låses opp
automatisk når kortet er i nærheten

Sidekollisjonsputer foran, (bekken-/torsohøyde)

Rammeløst innvendig speil med automatisk avblending

Kollisjonsgardiner i hodehøyde foran og bak

Digitale instrumenter med 7” skjerm med innstillingsmuligheter

Filskiftevarsler

Elektriske, oppvarmbare sidespeil med elektrisk innfellingsfunksjon

Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjenning
Automatisk sentrallås under kjøring

Vinterpakke (oppvarmet frontrute, rattvarme, lyktespylere, setevarme i for- og
baksetene)

Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)

Oppvarmet ratt

Elektriskt parkeringsbrems

Ratt og girspakkule i skinn

Aktiv nødbremsassistent med fotgjengersensor
Tretthetsvarsling

MULTIMEDIER
R-LINK 2: Nettbasert navigasjonssystem med 8,7” berøringsskjerm, kompatibelt
med Android Auto™ og Apple CarPlay™

Blindsonevarsler

1 USB-porter og 1 AUX-inngang bak

Ryggekamera med parkeringssensor foran og bak.
Automatisk nær-/fjernlys

INNREDNING
Midtarmlene bak med oppbevaringsrom og 2 koppholdere

Easy Park Assist og parkeringssensorer på sidene

Oppbevaringsrom under bagasjeromsgulv

Pure Vision Full LED hovedlykter

Midtkonsoll med 2 store koppholdere med varme- og kjølefunksjon

Førerassistentpakke (adaptiv cruise control, avstandsvarsling)

Nettinglommer på baksiden av forseteryggene

KJØRING
Eco-modus (analyse og kjøretips)

12-voltskontakt i baksetet og bagasjerommet

Dekkreprasjonssett

Elektriske vindusheiser foran og bak, "One Touch" på førerplassen

Kjørecomputer

INNVENDIG DESIGN
Detaljer i matt krom med lyslist

Stop & Start

Kupébelysning med innstillingsmuligheter

KOMFORT
Ventilasjonsdyser i baksetet

Dekor i tredesign

Easy Break-system med bakseterygg som kan deles og legges ned i forholdet 60/40.
Vinkelen på bakseteryggen kan stilles inn i to trinn

UTVENDIG DESIGN
Takreling

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

19" aluminiumfelger "Proteus"

Setetrekk i sort stoff med detaljer i kunstskinn

Sotede sidevinduer bak og sotet bakrute

STANDARDUTSTYR INTENS + (utover INTENS)
Forseter med elektrisk 6-veis regulering og korsryggregulering
Bose® Surround-anlegg med 12 høyttalere, basshøyttaler og Active Noise Control
Setetrekk i Riviera-skinn* i titansort, siennabrunt eller lyst sandgrått (fargevalg uten pristillegg)
Panoramatak med elektrisk rullegardin
Automatisk åpning av bakluken

INTENS

INTENS +

Lastenett

EKSTRAUTSTYR

2 000

ikke tilgj.

Metallic lakk

5 000

5 000

INTERIØR

Standard INTENS +
Setetrekk i siennabrunt Riviera-skinn*

Standard INTENS +

Standard INTENS +

*Kuskinn - (Setetrekkene er i skinn på fremre del av seteputene, seteryggen, hodestøttene og sidestøttene. De andre delene av setetrekkene er i impregnert tekstil.)

www.renault.no
Samtlige priser er veiledende priser. RBI Norge tar forbehold om skrivefeil, og forbeholder seg retten til uten forvarsel å kunne regulere priser og spesifikasjoner.
Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken.

