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De nieuwe Koleos  verbreedt uw horizon. Hij biedt een 
ongeëvenaarde combinatie van vermogen en ra�  nement; 
zijn krachtige design en gedurfde stijl, is grensverleggend. 
Zijn uitstraling dwingt respect af. De robuuste voorzijde, 
gespierde fl anken, brede schouders en grote lichtmetalen 
wielen geven deze SUV de looks van een partner die geen 
enkele uitdaging uit de weg gaat. De nieuwe Koleos brengt u 
verder, waar u ook heen rijdt en welk avontuur u ook aangaat.

Een krachtige en 
sportieve stijl







De kunst van 
het opvallen

De charismatische nieuwe Koleos belichaamt nieuwe 
aspiraties. Zijn oog voor detail en sterke persoonlijkheid 
komen tot uiting in zijn gespierde en atletische 
lijnenspel. De verchroomde details bij de koplampen 
benadrukken op stijlvolle wijze de dynamische uitstraling 
en het krachtige karakter van de auto. Het opvallende 
lichtdesign met LED PURE VISION-koplampen is een 
echte blikvanger. In elk detail, tot aan de vormgeving 
van de 19” lichtmetalen wielen gaat de nieuwe Koleos 
weer een stapje verder.









Ontsnap aan het leven van alledag in de nieuwe Koleos 
boordevol technologie en ra�  nement. Alles is ontworpen
met het oog op uw rijplezier. De middenconsole is ergonomisch 
vormgegeven. Alle instrumenten zijn binnen handbereik: 
het R-LINK 2-multimedia en navigatiesysteem met 8,7” 
portrait touchscreen, het volledig naar wens instelbare 
instrumentenpaneel, de innovatieve rijhulpsystemen.
Dit alles zorgt voor een ongeëvenaarde ervaring waarbij 
rijplezier hand in hand gaat met rust en comfort aan boord.

De reis begint 
in het interieur





Exclusieve 
sensaties 

Ra�  nement is een kwestie van details. De vormgeving 
en de keuze voor materialen van de nieuwe Koleos zijn 
afgestemd op de allerhoogste eisen. Met de afwerking 
van de lederen bekleding, de chromen interieurdetails 
en de hoogwaardige afwerking van de portieren krijgt 
u het comfort dat u van een auto in deze klasse mag 
verwachten. De handgrepen aan weerszijden van de 
middenconsole en de vormgeving van het dashboard 
herinneren u eraan dat u in een echte SUV zit.



Intuïtieve technologie, 
direct rijplezier
Uit technologie ontstaan nieuwe ervaringen. Aan boord 
van de Koleos wacht u een intuïtieve omgeving, voor 
direct rijplezier. Het BOSE®-audiosysteem dompelt 
u onder in een geluidservaring die niet onderdoet 
voor een liveconcert. Stel de weergave van het 
instrumentenpaneel op het dashboard in, kies een 
thema, en de binnenverlichting past zich volledig aan. 
De intuïtieve bediening van het RLINK2 multimedia- en 
navigatiesysteem biedt toegang tot alle functies van de 
auto, het multimediasysteem, de navigatie, de telefoon 
en rijhulpsystemen. De nieuwe Koleos maakt de beste 
technologie toegankelijk en eenvoudig.





Comfort onder alle 
omstandigheden
De nieuwe Koleos biedt grootse mogelijkheden. Het royale 
interieur staat volledig in het teken van uw comfort en dat 
van uw passagiers. Alle zitplaatsen bieden onovertro� en 
comfort, terwijl het grote glazen panoramadak een uniek 
uitzicht biedt. Rijden in deze SUV is een en al avontuur, 
zowel voorin als achterin.







Royale ruimte 
De nieuwe Koleos biedt u een royaal onthaal. Voorin 
zorgen de verwarmde voorstoelen met ventilatie voor 
comfort op maat. Uw passagiers achterin hebben een 
ongeëvenaard comfortabele ruimte tot hun beschikking 
met grote bekerhouders die zijn ontworpen om drankjes 
onder alle omstandigheden op hun plaats te houden. 
De uitgebreide online-interface maakt het mogelijk 
om allerlei verschillende apparaten aan te sluiten. 
Zo wordt elke rit een plezierrit.









Het design van de Koleos INITIALE PARIS is het ultieme bewijs van de knowhow van Renault op het hoogste niveau. Exclusieve metaallak in ‘Noir Améthyste’ met een diepe schi� ering, 
19” lichtmetalen wielen, INITIALE PARIS logo op de voorbumper en de voorspatborden. De stoelen, het stuur en de versnellingspook zijn chic en sensueel bekleed met nappaleer met 
natuurlijke nerf. Comforthoofdsteunen, verwarmde zi� ingen met ventilatie: ieder detail ademt exclusiviteit.

Perfect exclusief









Ervaar de prestaties van 
de Renault Koleos
Rijden in de nieuwe Koleos is genieten van de All Mode 4x4-i-technologie, de krachtige 
motor gecombineerd met de nieuwe X-Tronic-versnellingsbak, de talrijke rijhulpsystemen 
en de unieke kwaliteit van het BOSE® premium audiosysteem. Rijden in de Koleos is één 
groot avontuur, zowel in de stad als o� road.



Ga elke uitdaging 
aan
Achter de urban chic-stijl van de Koleos gaat zijn ware 
SUV-karakter verborgen. Beleef elke dag als een nieuw 
avontuur: dankzij de All Mode 4x4-i-technologie kunt u met 
een gerust hart de gebaande paden verlaten. Schakel eenvoudig 
over van de 4x2-modus naar de Auto- of de Lock-modus. 
De Koleos biedt de ideale verdeling van het koppel over 
de voor- en achterwielen en verzekert een perfecte 
wegligging onder alle omstandigheden. Verleg uw grenzen 
met de nieuwe Koleos!







In de 4x2-modus worden alleen de voorwielen 
aangedreven.

Selecteer Auto om automatisch op de 4x4-modus over te schakelen wanneer de 
omstandigheden dat vereisen. Dit zorgt voor een automatische verdeling van het koppel 
over de voor- en achterwielen. Kies de Lock-modus voor een permanente vierwielaandrijving 
en een vaste verdeling van het koppel over voor- en achteras, voor maximale tractie en 
stabiliteit onder alle omstandigheden. Kies voor actie en ga verleg uw grenzen met de 
All Mode 4x4-i van de nieuwe Koleos!

4x4-technologie. Controle op elk terrein
Geef toe aan het avontuur. Met de All Mode 4x4-i-technologie kunt u kiezen tussen Auto, Lock of 4x2 en houdt u uw wegligging op elke ondergrond 
volledig onder controle. De drie verschillende modi passen zich aan elke situatie aan, voor uw plezier én veiligheid.

4x2 4x4 Lock



Energy dCi 130
Rijcomfort en efficiëncy

De Energy dCi 130-dieselmotor in combinatie met een 
handgeschakelde versnellingsbak biedt u de beste combinatie 
van comfort en een zuinig gebruik. Zijn verleidelijke
en soepele acceleraties bieden u een opmerkelijk rijcomfort 
bij een geoptimaliseerd brandstofverbruik.

Energy dCi 175 X-Tronic
Dynamiek en rijplezier

De Energy dCi 175-dieselmotor is gekoppeld aan de nieuwe 
X-Tronic automatische versnellingsbak en is goed voor een 
fl ink koppel van 380 Nm vanaf 2000 tpm, levert u steeds 
dynamische acceleraties voor unieke prestaties en rijplezier.

X-Tronic

De nieuwe automatische continu variabele X-Tronic-
versnellingsbak biedt u een vloeiende en soepele rijervaring, 
zonder enige koppelonderbreking. De X-Tronic draait 
permanent op het optimale toerental, maar kan tevens 
schakelovergangen simuleren voor nog dynamischer 
acceleraties.

All Mode 4x4-i

De dCi 175 X-Tronic met vierwielaandrijving van de 
nieuwe Koleos is uitgerust met de nieuwe All Mode
4x4-i-technologie. Selecteer Auto, Lock of 4x2, en u houdt 
uw wegligging op elke ondergrond volledig onder controle. 

Prestaties en emoties
Voor een optimale rijervaring is het dynamisme en de zuinigheid van de twee dieselmotoren gekoppeld aan het comfort van de gloednieuwe continu 
variabele X-Tronic-automaat. Een unieke combinatie voor een en al rijplezier.







Bewegen in 
vrijheid
De Koleos herkent u als u nadert. De dagrijverlichting 
gaat aan, de portieren worden ontgrendeld, de 
zijspiegels klappen uit. Hebt u bagage om in te laden? 
Gebruik de handsfree card of activeer de handsfree 
achterklep met een simpele voetbeweging onder de 
achterbumper en de achterklep opent automatisch 
om u toegang te bieden tot de ruime bagageruimte 
van 538 liter. In één enkele beweging past u de ruimte 
naar eigen smaak aan met one-touch folding systeem. 
De achterstoelen kunnen worden ingeklapt om plaats 
te maken voor een vlakke laadvloer. Dankzij de lage 
tildrempel is het inladen van grote spullen een fl uitje van 
een cent. De nieuwe Koleos is van alle markten thuis.



Bose® Surround,
puur geluid
Het exclusieve BOSE® premium audiosysteem van 
de nieuwe Koleos biedt pure emotie. De dertien 
hoogwaardige luidsprekers geven u het gevoel 
dat u midden in een concertzaal zit. Het systeem 
omringt de passagiers met de geluidskwaliteit van 
een liveoptreden. Ga op avontuur en beleef het rijke, 
heldere en gebalanceerde geluid, helemaal afgestemd 
op de akoestiek van de nieuwe Koleos.





Innovatie 
verscherpt uw reflexen
Een nieuw, modern tijdperk van comfort en veiligheid dient zich voor u aan, dankzij de rijhulpsystemen voor de bestuurder waarmee Renault de nieuwe Koleos hee�  uitgerust. 
De Koleos analyseert elke situatie en activeert direct de rijhulpsystemen die veiligheid bieden, u waarschuwen of het u gemakkelijker maken. U hebt een voorsprong dankzij het Active 
Emergency Braking system, de Blind Sport Warning, Hill-Start Assist en het Easy Park Assist automatisch inparkeersysteem.

Easy Park Assist. De nieuwe Koleos maakt parkeren heel eenvoudig. Het systeem meet de 
beschikbare ruimte en bepaalt de insteek. Laat het systeem het stuur overnemen, u hoe�  alleen 
te schakelen, remmen en het gaspedaal te bedienen. 

Het Active Emergency Braking System gee�  een visuele waarschuwing en een geluidssignaal 
indien er noodzaak is om te remmen om een ongeluk te vermijden of te beperken. Indien er 
onvoldoende op de rem wordt getrapt, neem het systeem de taak van de bestuurder over en 
remt het voertuig verder af.



De Grootlichtassistent schakelt automatisch tussen groot licht 
en dimlicht. U schakelt automatisch over op dimlicht wanneer 
u de bebouwde kom binnenrijdt of wanneer u een andere auto 
passeert of volgt. 

Blind Spot Warning. De nieuwe Koleos gee�  de bestuurder een 
visuele waarschuwing in de buitenspiegel als een auto niet zichtbaar 
is omdat deze zich in de dodehoek bevindt. 





Kleurenpalet  De carrosseriekleuren van de nieuwe Koleos

Ambiances  De ambiances van de het interieur van de nieuwe Koleos

Accessoires  De accessoires die uw stijl ondertekenen

Afmetingen  Inhoud en maten van de nieuwe Koleos



Kleurenpalet

Noir Metal GXA (MV)
Noir Améthyste GNG 

(SMV)*

Bleu de Saxe TXB (MV)Bleu de Saxe TXB (MV)

Blanc QXB (V)Blanc QXB (V) Gris Argenté KXC (MV)Gris Argenté KXC (MV) Blanc Perle QXD (MV)Blanc Perle QXD (MV)

Gris Métalique KAD (MV)Gris Métalique KAD (MV)

* Exclusief beschikbaar op INITIALE 
PARIS uitvoering

V: Standaardlak met vernislaag
MV: Metaallak met vernislaag

SMV: Speciale metaallak met vernislaag



Ambiances

INTENS

Lichtmetalen wielen 18” ’Argonaute’

Dashboard in 'Noir' met sierstip in ‘Brun’, bekleding leder ‘Noir Titan’ (optioneel)*

* Afbeelding getoond interieur is met een automatische versnellingsbak, deze is in Nederland niet leverbaar

Ultiem Rijplezier

Intens biedt een combinatie van looks en technologie 
met standaard 18” lichtmetalen wielen ’Argonaute’, 
privacy glass, LED PURE VISION koplampen



Ambiances

INTENS

Dashboard in ‘Noir’ met sierstip in ‘Brun’, bekleding leder ‘Brun Sienne’ (optioneel)* 

Dashboard in ‘Noir’ met sierstip in ‘Brun’, bekleding leder ‘Gris Platine’ (optioneel)* 

* Afbeelding getoond interieur is met een automatische versnellingsbak, deze is in Nederland niet leverbaar



Het beste van Renault

INITIALE PARIS staat voor het beste wat Renault 
te bieden hee� : uitzonderlijke luxe dankzij de 
nappalederen bekleding, het BOSE SURROUND®

premium audio systeem. De fraaie 19” lichtmetalen 
wielen zorgen voor een extra onderscheidend 
uiterlijk. 

Ambiances

INITIALE PARIS

Lichtmetalen wielen 19” ’INITIALE PARIS’Dashboard in ‘Noir’ met sierstip in ‘Bronze’, bekleding nappaleder ‘Initiale Paris Noir’

Dashboard in ‘Noir’ met sierstip in ‘Bronze’, bekleding nappaleder ‘Initiale Paris Noir/Gris’ (optioneel)



1. Sidesteps De perfecte combinatie van design en functionaliteit! De 
uitstraling en functionaliteit van uw Koleos worden verhoogd door de 
hoogwaardige RVS Sidesteps. De Sidesteps verfraaien het uiterlijk van 
de Koleos en beschermen de zijkant van de Koleos tegen beschadigingen. 
De in- en uitstap wordt vereenvoudigd door de Sidesteps, die voorzien 
zijn van anti-slip. Kortom, het is een perfecte combinatie van design 
en functionaliteit. 2. 19” lichtmetalen Jaipur-velgen Onderstreep uw 
persoonlijkheid met de exclusieve wielen van Renault. Voor een eersteklas 
uitstraling en veiligheid zonder concessies. 3. Stijlvolle kap voor handsfree 
Renault Card Een unieke look voor uw handsfree Renault Card om uw 
Koleos tot het uiterste te beleven! 4. Verchroomde buitenspiegelkappen
Luxe verchroomde buitenspiegelkappen geven het exterieur van uw 
Koleos een extra chique look.

1.

4.

2.

3.

Stijl

Accessoires



1.

1. Modulaire bagageruimtebescherming EasyFlex Onmisbaar voor 
het beschermen van uw bagageruimte wanneer er vieze spullen 
worden vervoerd! Het vouwt makkelijk uit en past zich daarbij aan, 
aan de stand van de achterstoelen. Helemaal uitgevouwen is het hele 
oppervlak van de bagageruimte bedekt. 2. FOCAL Music Premium 
Kit Een complete kit voor superieur helder geluid in de hele auto, 
ook achterin! Laat elke klank tot leven komen! 3. Kledinghanger 
op hoofdsteun Handig om kleding netjes op de rugleuning vande 
voorstoel te hangen. De hanger kan worden verwijderd, is makkelijk 
te bevestigen en zal al snel onmisbaar blijken in het dagelijkse leven. 
Hij is verchroomd en daarmee een fraai,modern en elegant object. 
4. Tablethouder Gezelligheid en ontspanning tijdens lange ri� en! 
De houder is makkelijk te bevestigen op een hoofdsteun zodat de 
achter inzi� enden comfortabel naar fi lms op een tablet met touch 
screen kunnen kijken. Geschikt voor alle tablets van 7 tot 10 inch.

5.

2.

4.3.

In de auto

Accessoires



1. Afneembare trekhaak. 2. Dakdragers van aluminium met QuickFix. Geschikt voor het 
dragen van een fi etsendrager, skidrager of dakko� er om het laadvermogen van de Kadjar te 
verhogen. Makkelijk en snel te monteren met het innovatieve bevestigingsysteem QuickFix. 
3. Laaddrempel sierlijst. De RVS laaddrempel met reliëf verfraait de achterkant van de auto 
en beschermt bovendien de toegang tot de bagageruimte.

1.

2.

3.

5.4.

Vrije tijd

Accessoires





Afmetingen

Volume bagageruimte (in dm3 volgens ISO-norm 3832)
Volume Ko� erruimte (in liter volgens ISO norm) met reservewiel / 
bandenreparatieset 441 / 497

Volume Ko� erruimte onder hoedenplank met reservewiel / 
bandenreparatieset 405 / 458

Bagageruimte tot plafond en met neergeklapte achterbankleuning 942
Volume onder dubbele laadvloer van de bagageruimte met reservewiel / 
bandenreparatieset

58/107
36/39

Afmetingen (mm)
A Totale lengte 4672
B Wielbasis 2705
C Overhang voor 930
D Overhang achter 1038

Afmetingen (mm)
E Spoorbreedte voor (17” lichtmetalen wielen) 1591
F Spoorbreedte achter (17” lichtmetalen wielen) 1586

G/G1 Totale breedte/ zonder/met ingeklapte zijspiegels 1843 / 2063 / 
1864

H Totale hoogte 1678
H1 Totale hoogte met geopende achterklep 2118
J Laadhoogte 770
K Grondspeling 210
L Knieruimte 289
M Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1483
M1 Breedte Interieur op ellebooghoogte achter 1456
N Breedte interieur op schouderhoogte voor 1449

Afmetingen (mm)
N1 Breedte interieur op schouderhoogte achter 1419

P Lengte tussen zitvlak en plafond voor met normaal dak/
met panoramisch schuifdak
Lengte tussen zitvlak en plafond voor met normaal dak/
met panoramisch schuifdak
Lengte tussen zitvlak en plafond voor met normaal dak/ 953 / 891

Q Lengte tussen zitvlak en plafond achter met normaal dak/ 
met panoramisch schuifdak
Lengte tussen zitvlak en plafond achter met normaal dak/ 
met panoramisch schuifdak
Lengte tussen zitvlak en plafond achter met normaal dak/ 911 / 903

Y Breedte toegang tot bagageruimte 1136 / 1050
Y1 Breedte bagageruimte onderzijde achterklep 1034
Y2 Breedte bagageruimte tussen de wielkasten 1066
Z1 Lengte bagageruimte met de achterste zitrij neergeklapt 1889
Z2 Lengte bagageruimte tot aan de achterste zitrij 973
Z3 Hoogte bagageruimte onder houdenplank achterste zitrij 365



Renault Services

Garantie, services & fi nanciering
Renault gee�  op de nieuwe Koleos, vanaf de datum van afl evering, 
3 jaar fabrieksgarantie met een maximum van 150. 000 km. In de 
eerste 2 jaar geldt geen maximum kilometrage. Voor het 4e jaar geldt 
standaard op alle eerst in Nederland geleverde  nieuwe Koleossen een 
Renault GarantiePlus verzekering waarvoor afwijkende voorwaarden 
gelden. De totale garantietermijn komt hierdoor op 4 jaar, de eerste 
2 jaar zonder km-beperking en in het 3e en 4e jaar tot een maximum 
van 150. 000 km. De Renault dealer gee�  12 maanden garantie 
op alle reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd hee� . Renault 
gee�  op al haar personenauto’s 12 jaar plaatwerkgarantie en 3 jaar 
lakgarantie. Renault Route Service*. Renault Route Service is 24 uur 
per dag, 7 dagen per week vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar 
om u te helpen als uw auto strandt met pech of schade. De Renault-
dealer zorgt voor vlo� e reparatie en Renault Route Service zorgt voor 
onderdak of vervangend vervoer**. In Nederland belt u het gratis 
telefoonnummer 0800-0303. 

Renault Route Service Plus*. 
Deze uitbreiding op Renault Route Service biedt nog meer zekerheid 
in binnen- en buitenland. Renault Route Service Plus dekt o. a. het 
volgende:
- Hotelovernachting of vervangend vervoer (creditcard vereist) 

waar nodig, bij langere reparatieduur. 
- Terugbrengen van de auto als deze in het buitenland niet 

repareerbaar is. 
- Ook is het mogelijk om uit te breiden met een packet voor 

aanhanger- en caravanservice. 

Renault GarantiePlus verzekering**. 
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor de Renault 
GarantiePlus verzekering. Met de Renault GarantiePlus verzekering 
verlengt u uw standaard garantie van minimaal 24 maanden met 
een aanvullende garantieperiode tot 5 jaar met een maximale 
kilometerstand van 200. 000 km. U kunt gedurende de looptijd van 
uw GarantiePlus verzekering tevens kosteloos gebruik maken van 
de diensten van Renault Route –Service hiermee hee�  u o. a. recht 
op hulp bij pech onderweg. Met de GarantiePlus Pas, die u bij deze 
verzekering ontvangt, kunt u vrijwel overal in Europa bij elke Renault-
dealer terecht voor reparatie & onderhoud. 

Financiering – Renault Financial 
Services
Financiering – Renault Financial 
Services
Financiering – Renault Financial 

Renault Financial Services is de huisbankier van Renault en verzorgt 
leasing- en fi nancieringsproducten. Bij de Renault dealer kunt u terecht 
voor deskundig advies en het beheer van uw wagenpark, maar ook om 
uw auto te fi nancieren. Voor zowel nieuwe auto’s als voor occasions 
hee�  Renault Financial Services altijd een passende oplossing voor u. 

Private lease
Met Renault Private Lease rijdt u in een nieuwe Renault voor één 
vast maandbedrag. Daar zit alles in: reparatie, onderhoud en banden, 
verzekering, motorrijtuigenbelasting, afschrijving, rente, afl everkosten, 
(inter)nationale pech hulp, BTW en een volle tank bij afl evering. 
U betaalt daarnaast alleen nog voor tanken en wassen. U kiest zelf uw 
model, uitvoering, opties, een looptijd (2, 3, 4 jaar) en kilometrage 
(10. 000 – 30. 000 km/p. j. ). Daarmee bepaalt u uw maandbedrag. Ook 
bij een mobiliteitsbudget van de werkgeverkan Renault Private Lease 
een goede besteding zijn. 

Leasing – Renault Business Finance
Financial Lease is een object gebonden fi nanciering. Dat wil zeggen 
dat de aangescha� e auto als onderpand dient. Bij Financial Lease 
staat de auto op uw balans en bent u dus economisch eigenaar 
van de auto gedurende de looptijd van het lease contract. Deze 
fi nancieringsvorm kent een vaste looptijd die volledig is af te 
stemmen op de gebruiksduur van de auto. De auto kan voor het 
volledige bedrag, exclusief BTW, gefi nancierd worden. Eventueel 
met een slo� ermijn. De maandelijkse leasetermijn bestaat uit rente 
en afl ossing. Door aan het einde van het contract de slo� ermijn 
te voldoen, wordt u tevens de juridische eigenaar van de auto. 
Financial Lease is een on-balance fi nancieringsvorm. Full Operational 
Lease is de meest complete vorm van leasen. U laat alle fi nanciële, 
beheersmatige en administratieve taken over aan Renault Business 
Finance. Verzekering, onderhoud en vervangend vervoer zijn 
inbegrepen. Bovendien kunt u een contract uitbreiden met het gebruik 
van een brandstofpas. Full Operational Lease is een “o�  balance” 
fi nancieringsnorm waarbij Renault Business Finance al uw zorgen uit 
handen neemt. 

* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het 

Renault Garantie-Onderhoudsboekje



Renault Belooft

- Uw vragen via internet worden binnen 1 (werk) dag behandeld.

- U kunt binnen één week proefrijden met het model van uw keuze.

- Na de bestelling van uw nieuwe Renault informeren wij u over de voortgang.

- Voor elk werkplaatsbezoek geldt: wij houden ons aan de afgesproken tijd dat de auto klaar zal zijn en de gefactureerde

prijs komt overeen met de prijsopgave.

- Een reparatie waar u geen toestemming voor hee�  gegeven, wordt niet aan u gefactureerd. Dit gee�  de garantie dat

er geen reparaties uitgevoerd worden zonder uw toestemming.

- Iedere reparatie in onze werkplaats wordt één jaar gegarandeerd, voor zowel onderdelen als arbeidsloon.

- Wij belonen uw loyaliteit met onze Renault Route Service én de andere voordelen van MY Renault.

- De helderheid van all-in prijzen.

- Wacht u bij ons, dan kunt u gratis gebruikmaken van onze wifi .







Whatever your quest
Nieuwe Renault KOLEOS
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Vervolg uw Renault Koleos- ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (Mei 2017) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante 
verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specifi  caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT 
dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT 
dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. 
RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is 
verboden zonder voorafgaande schrift  elijke toestemming van RENAULT.
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