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Tøff og sportslig  
i stilen
Utvid horisonten med den nye Koleos. Med en helt ny kombi-
nasjon av krefter og eleganse, særpreget design og sprek stil 
hever den nye Koleos listen enda noen hakk. Den selvsikre 
stilen inngir respekt. SUV-en har fått et bredt  skulderparti 
med kraftige karosserisider og en robust front. Og med 
 brede dekk og en stor tilstedeværelse på veien blir det fort 
klart at dette er en bil som kan takle de fleste utfordringer. 
Uansett hvor veien går og hva formålet med turen er, kom-
mer du litt lenger med den nye Koleos.







Den nye Koleos er bilen for deg som vil opp og 
frem. Den er en karismatisk bil med forseggjorte 
detaljer, sportslige linjer og en typete, særpreget 
stil. Krominnleggene som omkranser lyktene, gir 
et unikt utseende og fremhever på elegant vis 
det dynamiske uttrykket og bilens sterke person-
lighet. Den iøynefallende lyssignaturen og LED 
Pure Vision-lyktene gjør at bilen blir lagt merke 
til og blir husket. Også den robuste utførelsen til 
den nye Koleos’ 19” felger gjenspeiler ønsket om 
å ligge i forkant.

Kunsten  
å tiltrekke seg 

 oppmerksomhet





Reisen starter  
med interiøret
Interiøret i den nye Koleos er et univers av avansert teknolo-
gi og forseggjorte detaljer og gir lyst til å legge ut på reise. 
Alt er utformet for å gi maksimal kjøreglede. Midtkonsol-
len har en ergonomisk riktig utførelse med enkel tilgang til 
alle  viktige betjeninger, og sammen med de teknologiske 
 løsningene som styres via multimediesystemet R-LINK 2s 
8,7”  berøringsskjerm*, det egendefinerbare TFT-instrument-
panelet og de nyskapende førerassistentsystemene gjør den 
kjøreopplevelsen både hyggelig og stressfri.

* 7” berøringsskjerm på utstyrsnivå Zen.





Eksklusive 
 detaljer

Detaljene er det som skiller klinten fra hveten. Den 
nye  Koleos har design og materialer som tilfreds-
stiller selv den mest kresne. Skinninteriøret med 
 lekre stikninger, interiørdetaljene i matt krom og 
de forseggjorte dørpanelene gir en komfort som 
ikke står tilbake for en sedan i toppklassen. Hånd-
takene på begge sider av midtkonsollen og den 
høye  kjørestillingen minner deg imidlertid på at du 
befinner deg i en SUV.



Intuitiv, 
tilkoblet 
teknologi
Teknologien gir en helt ny kjøreopplevelse. Lydanlegget 
fra Bose® har en lydgjengivelse som er like kraftfull og 
naturtro som om du hadde sittet i konsertsalen. Det til-
koblede R-LINK 2-systemet med berøringsskjerm kan 
konfigureres etter ønske og brukes til å styre bilfunk-
sjoner, navigasjonssystem, telefoni og førerassistent-
systemer. Med Android Auto™* og Apple CarPlay™* får 
du dessuten enkel tilgang til kompatible apper på smart-
telefonen din (hvilke avhenger av om du kjører  eller bilen 
står i ro), direkte på R-LINK 2-skjermen.

* Avhengig av land. Android Auto™ er et varemerke for Google Inc. Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.





Komfort  
i alle situasjoner
Nye Koleos ser stort på det. Den romslige kupeen betyr god 
komfort både for deg og passasjerene. Førersetet er dypt 
og omsluttende, og panoramataket kan åpnes, slik at du får 
en unik utsikt. Den eventyrlystne stilen som kjennetegner 
SUV-klassen, er beholdt, samtidig som det er lagt stor vekt 
på stil og komfort både i for- og baksetene.







Føl deg som 
hjemme

I den nye Koleos vil du føle deg hjemme fra første stund. 
De dype forsetene med setevarme gir perfekt til passet 
komfort. I det usedvanlig romslige baksetet finner 
du store koppholdere som er utformet slik at koppen 
 holder seg på plass i enhver situasjon. Her er det også 
mange kontakter til elektronisk utstyr. Hver biltur blir et 
pusterom i hverdagen.





Renault KOLEOS  
– ytelse som må oppleves
Når du kjører den nye Koleos dCi 175 4WD Xtronic, kan du glede deg over effektiv ALL MODE 
4x4-i-offroadteknologi, den nye X-Tronic-girkassen, førerassistentsystemer og dessuten en 
unik lydgjengivelse fra Bose®-anlegget. Til sammen tilfører dette bilturen en ekstra dimensjon 
enten du er på tur i byen eller ute på uutforskede stier.



Ingen utfordring  
er for stor
Bak Koleos’ elegante og urbane fasade skjuler det seg en ekte 
SUV. Med ALL MODE 4x4-i-teknologien kan du ta utfordringene 
på strak arm og begi deg ut i nytt og  uutforsket terreng. Veksle 
mellom 4x2-modus, Auto-modus og Lock-modus. En perfekt 
fordeling av dreiemoment mellom for- og bakakselen gir 
suve rent veigrep uansett forhold. Tøy grensene med den nye 
Koleos!







ALL MODE 4x4-i-teknologi. Terrengeksperten
Med ALL MODE 4x4-i trenger du ikke legge bånd på deg, men kan utforske nøyaktig de veiene du vil. Velg riktig kraftoverførings-
modus, så blir bilen like god å kjøre på grusvei, snø eller sand som på asfalt. De tre modusene tilpasser bilen etter forholdene og 
gir deg maksimal kjøreglede og sikkerhet.

I 4x2-modus er det bare forhjulene som trekker. Velg Auto-modus hvis du vil at bilen automatisk skal gå over i ALL MODE 4x4 
når forholdene krever det. Dreiemomentet fordeles da automatisk mellom 
for- og bakakselen. Velg Lock-modus hvis du vil ha permanent firehjulsdrift 
med fast fordeling av dreiemoment mellom for- og bakaksel og maksimal 
fremdrift og stabilitet på alle underlag. Kast deg ut i det og overgå deg selv 
med ALL MODE 4x4-i i den nye Koleos!



Ytelse som imponerer
I den nye Koleos har ingeniørene våre kombinert den pålitelige og renhårige dynamikken som kjennetegner Energy dCi 175- 
motoren med komforten til den helt nye, trinnløse automatgirkassen X-tronic.

Energy dCi 175 – herlig dynamisk
Dieselmotoren Energy dCi 175 utvikler et dreie-
moment på hele 380  Nm fra 2 000 o/min og gir 
for bedret akselerasjonsevne og en unik kjøreglede.

Energy dCi 130 
– behagelig og økonomisk
Dieselmotoren Energy dCi 130 gir optimal balanse 
mellom komfort og driftsøkonomi. Den spenstige 
og vedvarende akselerasjonen sikrer en bemerkel-
sesverdig god kjørekomfort med et svært moderat 
drivstofforbruk.

X-Tronic
Den nye, trinnløse automatgirkassen X-Tronic gir 
jevn og helt rykkfri kjøring. Motoren går alltid med 
optimalt turtall, men X-Tronic kan også simulere 
girskift for å gi en enda mer dynamisk akselerasjon.

ALL MODE 4x4-i
Firehjulstrekkversjonen av nye Koleos er utstyrt 
med den nye ALL MODE 4x4-i-teknologien. Velg 
mellom flere kjøremoduser, Auto, Lock eller 4x2, og 
behold full kontroll over trekkraften i all slags terreng.







Frie hender
Har du med deg noe som skal lastes inn i bagasje-
rommet? Bruk kortet når du nærmer deg bilen, el-
ler stikk foten inn under støtfangeren bak, så åpner 
den motoriserte bakluken seg automatisk* og gir 
deg tilgang til bagasjerommet på bare 5 sekunder. 
Med Easy Break-systemet* kan du lage større plass i 
bagasje rommet med en enkelt håndbevegelse. Bak-
setene felles ned slik at du får et flatt gulv. Den lave 
bagasje romsterskelen gjør det enkelt å laste inn store 
og  tunge gjenstander. Den nye Koleos er din nye og 
trofaste følgesvenn i hverdagen.

* Ikke tilgjengelig på utstyrsnivå Zen.



Surroundlyd fra 
Bose® – en ren 
fornøyelse
Nye Koleos’ eksklusive lydanlegg fra Bose® gir krystallklar 
lyd det er en ren fornøyelse å lytte til. De 12 avanserte 
høyttalerne gir deg følelsen av å ha med deg konsert-
salen på tur. Anlegget gir en virkelighetstro lydgjen givelse 
med en omsluttende surroundeffekt som gjenskaper 
 liveopplevelsen. Gled deg over klar, fyldig og balansert 
lyd underveis.





Innovasjon som skjerper sansene
Ta skrittet over i en helt ny æra av modernitet, komfort og sikkerhet med det store utvalget av førerassistentsystemer og ny teknologi i den nye Renault 
 Koleos. Koleos analyserer kontinuerlig situasjonen og aktiverer umiddelbart en teknologisk løsning som bedrer sikkerheten, varsler eller tilrettelegger for 
føreren når det er behov for det. Skaff deg en sikkerhetsbuffer med avansert nødbremsassistent, blindsonevarsler, bakkestartassistent og Easy Park Assist.

Easy Park Assist*. Systemet måler opp plassen og beregner parkerings-
manøveren. La systemet ta seg av styringen, så går parkeringen som en lek.

Avansert nødbremsassistent. Hvis du må bråbremse, aktiveres nødbrems-
assistenten i tillegg til ABS/ESP-systemet, slik at bremselengden reduseres.

* Ikke tilgjengelig på utstyrsnivå Zen.



Automatiske nær-/fjernlys*. Nærlysene aktiveres auto-
matisk når du kommer inn i tettbebygd strøk, møter eller 
ligger etter et annet kjøretøy.

Blindsonevarsling*.  Den nye Koleos oppdager kjøretøy 
i blindsonen din. Du blir varslet med et lyssignal i et av 
sidespeilene.

* Ikke tilgjengelig på utstyrsnivå Zen.





Farger Tilgjengelige lakkfarger for den nye Koleos

Utstyrsversjoner Innvendig design

Tilbehør Utstyret som «gjør» hele stilen

Tekniske data Motorer

Standard- og ekstrautstyr Komplett liste

Dimensjoner Volum og målskisser

Carlab



Hvit Universe* Sølvgrå Ultra* Beige Minéral*

Hvit Glacier Blå Meissen* Grå Métal*

Sort Métal* Rød Marron*

Chromo zone

* Metallic.
Bildene er kun ment som illustrasjoner og kan avvike noe fra virkeligheten.



17” alufelger «Esqis»

Utstyrsversjoner
ZEN

STANDARDUTSTYR

SIKKERHET OG FØRERASSISTANSE-
SYSTEMER
• ABS og EBA (nødbremseassistanse)
• Active Emergency braking (AEBS) 
• Elektronisk stabilitetsprogram ESP® med 

bakkestartassistanse
• Trafikkskiltgjenkjenning og varsling for 

fartsgrense
• Filskiftevarsler
• Frontkollisjonsputer foran
• Sidekollisjonsgardiner i taklinjen,  

foran og bak 
• Sidekollisjonsputer foran 
• ISOFIX-fester på de ytre sitteplassene bak
• Varsellampe for sikkerhetsbelte alle 

sitteplasser
• Automatisk låsing av dørene under kjøring
• Tåkelys med kurvelys funksjon 
• Regn-og lyssensor
• Dekktrykkovervåkning
• Elektrisk parkeringsbrems

DESIGN
• 17” aluminiumsfelger «Esqis»
• C-Shape kjørelys med LED-teknologi
• Lyktespylere
• «Follow-me-home» funksjon
• Baklys 3D LED Edge Light
• «Haifinne» radioantenne
• Takrails i aluminium 

KOMFORT
• Høyde- og lengderegulerbart skinnratt, 

oppvarmet
• Elektrisk justerbare og oppvarmede 

sidespeil
• Setevarme foran
• Høydejusterbart førersete
• Elektriske vindusheiser foran og bak, 

«one-touch» på førersiden foran
• Automatisk avblendbart innvendig 

bakspeil
• «Handsfree» nøkkelkort
• Automatisk klimaanlegg, 2-sone med 

kupéfilter, ventilasjonsdyser også bak
• Sminkespeil i solskjermer foran, begge sider

MULTIMEDIA
• R-LINK 2 multimediesystem: 7” kapasitiv 

skjerm, navigasjon m/Europakart, Arkamys 
DAB+ radio, 8 høyttalere, Bluetooth, 
2xUSB, AUX-in, rattbetjening, Apple 
CarPlay™ og Android Auto™

• 12-volts uttak foran og  bak

KJØRING
• Tilpasningsbart instrumentpanel med 

7” TFT skjerm
• Kjørecomputer
• Stop&Start
• Girskiftindikator
• Cruise control + hastighetsbegrenser
• Dekkreparasjonssett  

(utgår om reservehjul velges)
• Eco modus 
• Parkeringssensor bak

INTERIØR
• Nedfellbart baksete, 1/3 - 2/3
• Setetrekk i sort tekstil med detaljer i 

imitert skinn
• Midtarmelene foran, justerbart, med 

oppbevaringsrom og koppholdere
• Midtarmelene bak med oppbevaringsrom 

og koppholdere

ZEN kun tilgjengelig med manuell girkasse i Norge.



BOSE EDITION (ZEN+)

18” alufelger «Argonaute»

19” alufelger «Proteus»

STANDARDUTSTYR UTOVER ZEN

SIKKERHET OG FØRERASSISTANSE-
SYSTEMER
• Blindsonevarsling
• Automatisk nær-/fjernlys

DESIGN
• Pure Vision Full LED hovedlys
• 18” aluminiumsfelger «Argonaute»
• Mørktonede ruter på sidene og bak

KOMFORT
• Automatisk innfellbare sidespeil
• Sminkespeil i solskjermer foran, med 

belysning, begge sider

MULTIMEDIA
• BOSE sound system, 12 høyttalere inkl. 

subwoofer
• R-LINK 2 multimediesystem: 8,7” vertikal 

kapasitiv skjerm, navigasjon m/Europa-
kart, Bluetooth, 2xUSB og AUX-in foran, 
2xUSB for lading og AUX-in bak, 
rattbetjening, SD-kortleser,  Apple 
CarPlay™ og Android Auto™

KJØRING
• Ryggekamera og parkeringssensorer 

foran, bak og på sidene

INTERIØR
• «Easy Break» nedfelling av baksete
• Bagasjeromsgulv kan justeres i høyden, for 

plant gulv eller økt lastevolum
• Innstegslister foran og bak
• Atmosphere Light: Valgbar interiør-

belysning i fem farger 



* CO2-verdiene gjelder for versjoner med 17” hjul, verdiene i parantes gjelder for versjoner med 18- eller 19” hjul.

Tekniske data
Energy dCi 130 Energy dCi 175 Xtronic 4WD

Drivstoff Diesel Diesel

Motortype (innsprøytning/turbo) 4-sylindret, turbo med  
variabel geometri, common rail

4-sylindret, turbo med  
variabel geometri, common rail

Slagvolum (cm3) 1598 1995
Boring x slag (mm) 80 x 79,5 84 x 90
Antall sylindere/ventiler 4/16 4/16
Kompresjonsforhold 15,1 16
Maks. effekt kW/(hk)/maks. dreiemoment (Nm) 96 (130)/320 130 (177)/380
Omdr.  ved maks. effekt, o/min / omdr. ved maks. dreiemoment, o/min 4 000/2 000 3 750/2 000
Innsprøytingstype Direkte innsprøytning Direkte innsprøytning
Lufttilførsel Turbo Turbo
Katalysator E06R Nox-Trap E06R Nox-Trap
Stop & Start og energigjenvinning fra bremsing Ja Ja
Registerrem/-kjede Kjede Kjede

GIRKASSE
Girkassetype Manuell girkasse Automat
Antall gir 6 Trinnløs/7

DRIVSTOFFORBRUK OG UTSLIPP*
Forbruk ved blandet kjøring NEDC (l/100 km) 4,6 (4,9) 5,8 (5,9)
CO2-utslipp ved blandet kjøring (g/km) 120 (128) 153 (156)

AKSLER
Type fremaksel MacPherson Strut MacPherson Strut
Type bakaksel Multi Link Multi Link

Stabilisatorstag foran/bak, 2-hjulsdrift og 4-hjulsdrift Stabilisatorstag foran, diameter 24/ 
stabilisatorstag bak, diameter 18

Stabilisatorstag foran, diameter 24/ 
stabilisatorstag bak, diameter 18

BREMSER
Foran: Ventilerte skiver – diameter (mm)/tykkelse (mm) Ø296/26 Ø320/28
Bak: Hele skiver – diameter (mm)/tykkelse (mm) Ø292/16 Ø292/16

VEKT (KG)
Egenvekt uten ekstrautstyr 1 615 1 822
Tillatt totalvekt med last, 5-seter 2 153 2 300
Tillatt vogntogvekt 4 153 3 950
Maks. vekt, tilhenger med brems 2 000 1 650
Maks. vekt, tilhenger uten brems 750 750



Utstyr 
ZEN BOSE Edition

SIKKERHET OG FØRERASSISTANSESYSTEMER  

SIKKERHET
ABS • •
Panikkbremsassistent • •
Elektrisk parkeringsbrems • •
Kollisjonsputer for fører og forsetepassasjer • •
Sidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer • •
Sidekollisjonsgardiner i taklinjen, foran og bak • •
Regn- og lyssensor (automatisk tenning av nærlys, aktivering og intervallstyring av vindusviskere) • •
Luftkvalitetssensor • •
Automatisk sentrallås under kjøring • •
Isofix-fester (I-SIZE for Europa) i baksetene • •
Overvåking av dekktrykk • •
Nødhjul (17” felg) ¤ ¤
Dekkreparasjonssett • •
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) • •
Bakkestartassistanse • •

FØRERASSISTENTSYSTEMER
Avansert nødbremsassistent (AEBS – Active Emergency Braking System) • •
Parkeringssensor bak • •
Parkeringssensor foran - •
Ryggekamera - •
Cruisekontroll og hastighetsbegrenser • •
Filskiftevarsler • •
Automatiske nær-/fjernlys - •
Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjenning • •
Blindsonevarsler - •
City-pakke (Easy Park Assist og motorisert bakluke med håndfri betjening) - ¤
Eco-modus/råd om økokjøring • •

DESIGN

UTVENDIG DESIGN
Halogenlykter • -
LED Pure Vision-lykter - •
17” «Esqis»-felger i aluminium • ¤
18” «Argonaute»-felger i aluminium - •
19” «Proteus»-felger i aluminium - ¤
Sidespeilhus i samme farge som karosseriet • •
Mørktonede sideruter bak, mørktonet bakrute - •
Langsgående takrails • •

INNVENDIG DESIGN
Atmosphere Light – kupébelysning i valgbare farger - •
Setetrekk i sort tekstil med felter i imitert skinn • •
Setetrekk i skinn* – Sort - ¤
Innvendige detaljer – Miel • -
Innvendige detaljer – Tre - •



KOMFORT OG MULTIMEDIA

KOMFORT
Vinterpakke (Elektrisk oppvarmet frontrute med rask avriming, setevarme ytre sitteplasser bak) ¤ ¤
Panoramatakluke med motorisert solgardin (mulighet for fjernstyring av takluken med handsfree-nøkkelkortet) - ¤
«Handsfree» nøkkelkort • •
Automatisk klimaanlegg med to temperatursoner • •
Ventilasjonsdyser bak • •
Elektrisk, pulsstyrt vindusheis på førersiden • •
Elektriske vindusheiser på passasjersiden • •
Elektriske vindusheiser i baksetet • •
Sminkespeil • -
Sminkespeil med lys - •
Automatisk avblendbart innvendig bakspeil - •
Oppvarmede elektriske sidespeil med manuell innfelling • -
Oppvarmede elektriske sidespeil med elektrisk innfelling - •
7” TFT-speedometer med egendefinerbare farger • •
Høyde- og dybderegulerbart ratt i skinn* • •
Rattvarme • •
Ratt i nappaskinn** • •
Midtarmlene med to koppholdere i baksetet • •
Håndtak i midten for fører og forsetepassasjer • •
Regulerbart midtarmlene • •
Midtkonsoll med to store koppholdere foran • •
Midtarmlene bak (med oppbevaringsplass og koppholdere) • •
Oppbevaringsplass under gulvet • •

SETER
Høydejusterbart førersete • •
Førersete med elektrisk sekspunkts regulering og korsryggregulering (kun i kombinasjon med skinninteriør) - ¤
Forseter med setevarme • •
Baksete som kan slås ned 60/40 • •
Easy Break-system for baksetet - •
Oppbevaringslomme bakpå ryggstøet til førersetet og passasjersetet foran • •

MULTIMEDIA
R-LINK 2: Tilkoblet multimediesystem med 7” berøringsskjerm, navigasjonssystem, kart,  
Bluetooth®-tilkobling og håndfrifunksjon for telefon • -

R-LINK 2: Tilkoblet multimediesystem med 8,7” kapasitiv berøringsskjerm, kart,  
Bluetooth®-tilkobling og håndfrifunksjon for telefon - •

Arkamys® 3D-lydanlegg • -
Surround-lydanlegg fra Bose® med 11 høyttalere og basshøyttaler - •
Kontakter i forsetene: To USB-porter og én AUX-kontakt • •
Kontakter i baksetet: To USB-porter (for lading) og èn AUX-kontakt - •
12 V strømuttak i bagasjerommet • •
12 V strømuttak i baksetet • •

• = standardutstyr; ¤ = ekstrautstyr; - = ikke tilgjengelig. * Setene er heltrukket i skinn (pigmentkorrigert narvet lær/kalveskinn) på fremre del av seteputene, seteryggen, hodestøttene og 
sidestøttene. De andre delene av setene er i belagt tekstil. ** Okseskinn. 

ZEN BOSE Edition



Dimensjoner 

A Utvendig lengde 4 672
B Akselavstand 2 705
C Overheng foran 930
D Overheng bak 1 038
E Sporvidde foran, 17” aluminiumsfelger 1 591
F Sporvidde bak, 17” aluminiumsfelger 1 586

G/G1 Utvendig bredde med/uten sidespeil/ 
med sidespeil felt inn 1 843/2 063/1 864

H Høyde uten last 1 678
H1 Høyde uten last med åpen bakluke 2 118
J Innlastingshøyde uten last 770

K Bakkeklaring uten last 210
L Benplass i baksetet 289
M Albuebredde foran 1 483
M1 Albuebredde bak 1 456
N Skulderbredde i forsetene 1 449
N1 Skulderbredde i baksetet 1 419
P Takhøyde foran med setet i midtstilling 953 VT / 891 TL*
Q Takhøyde i baksetet med setet i midtstilling 911 VT / 903 TL*

Y Øvre innlastingsbredde i bagasjerom/ 
maks. bagasjeromsbredde 902 / 1 091

Y1 Nedre innlastningsbredde i bagasjerom 1 034

Y2 Innvendig bredde mellom hjulhusene 1 066
Z1 Maks. lastelengde (med nedfelte bakseter) 1 889
Z2 Lastelengde bak baksetene 973
Z3 Høyde under hattehylle bak 365

Bagasjeromsvolum (dm3 VDA/liter)
Totalvolum, VDA (opp til ryggstøets slutt) 530
Totalvolum, VDA (opp til tak) 663
Totalvolum med nedfelt baksete (opp til tak) 1 677
Under avtagbart gulv i bagasjerom 107

Måltegning (mm) Måltegning (mm) Måltegning (mm)

* Vanlig tak/takluke.







Nye Renault KOLEOS

Whatever your quest



Opplev mer av Renault Koleos på 
www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin policy for kontinuerlig forbedring av sine 
 produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles Renault-forhandlerne 
så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler 
for de aller nyeste opplysningene. Bilens garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 100 000 km. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i brosjyren, avvike fra de virkelige 
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