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Força e requinte



Design esculpido
Silhueta assertiva, flancos musculados, grelha 
dianteira imponente... Desde o primeiro olhar, 
o Novo KOLEOS seduz pelo seu poder atlético. 
O Novo KOLEOS assume-se como um SUV,  
com uma distância ao solo sobre-elevada, 
proteções inferiores que abrangem o para-choques 
e jantes em liga leve de 19 polegadas. A sua 
assinatura luminosa também reflete este espírito.  
Com o seu carisma o Novo KOLEOS está pronto a 
partir à aventura, seja qual for o caminho.







Convite ao bem-estar 
Ao entrar no habitáculo do Novo KOLEOS, é-se 
envolvido numa atmosfera de requinte. Os 
acabamentos revelam extremo cuidado até aos 
mais ínfimos detalhes: cromado acetinado nas 
inserções do volante, do punho da alavanca de 
velocidades e dos arejadores; materiais de espuma 
no painel de bordo e nas guarnições das portas; 
pegas de cortesia revestidas.
A marca INITIALE PARIS torna o Novo KOLEOS 
ainda mais especial, oferecendo o melhor da 
excelência Renault para estimular cada um dos 
sentidos. A versão INITIALE PARIS combina os 
melhores materiais, como o couro* Premium 
dos estofos, com um trabalho de confeção 
especializado, para proporcionar uma atmosfera 
refinada a todos ocupantes. Realçados por 
um pesponto duplo, os estofos apresentam a 
assinatura INITIALE PARIS e evocam o universo 
da alta costura.

* Couro de origem bovina.



Uma experiência única que começa







Uma nova visão  
do conforto
O Novo KOLEOS proporciona conforto a todos 
os ocupantes. À frente, com a possibilidade de 
ter bancos com regulação elétrica, aquecimento, 
ventilação e função massagem para o condutor; 
atrás, os passageiros dispõem de um espaço 
generoso e de um banco inclinável, ideal para as 
viagens mais longas. O habitáculo espaçoso é um 
convite ao bem-estar.



Domine  
qualquer terreno
Por trás do seu estilo distinto, o Novo KOLEOS 
impõe-se como um verdadeiro SUV. Viva cada 
dia como uma nova aventura e saia dos caminhos 
tradicionais, graças à tecnologia All Mode 4x4-i. 
Passe de 4x2 a 4x4 num abrir e fechar de olhos e 
descubra as suas verdadeiras capacidades todo o 
terreno. A repartição ideal do binário entre as rodas 
dianteiras e traseiras assegura uma aderência 
perfeita em todas as circunstâncias. Com o  
Novo KOLEOS, alargue os limites!







Desfrute  
da performance
O Novo KOLEOS está equipado com uma nova 
geração de motores Blue dCi, mais potentes 
e dotados das mais recentes tecnologias 
antipoluição. Para explorar o quotidiano, partir à 
aventura ou dominar os caminhos mais desafiantes, 
pode escolher: a sobriedade e a polivalência do 
motor Blue dCi 150 X-Tronic, que se distingue 
pela flexibilidade e suavidade; ou o Blue dCi 190 
X-Tronic All Mode 4x4-i, que oferece desempenhos 
e um conforto de condução de alto nível.  
É o companheiro ideal para viagens longas e 
escapadelas off-road, onde demonstra toda a sua 
reatividade e eficiência. Independentemente do 
motor que escolher, irá desfrutar de um enorme 
prazer de condução.



A arte de simplificar  
a vida
O Novo KOLEOS facilita o dia a dia. Tem as mãos 
ocupadas? Para abrir o porta-bagagens, basta um 
simples movimento do pé sob o para-choques 
traseiro. Ganhe espaço, graças ao Easy-Break, os 
bancos traseiros desaparecem instantaneamente, 
um a um ou em conjunto, consoante as suas 
necessidades, para formar um piso plano. Para 
efetuar manobras, é também muito simples:  
o sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park 
Assist (estacionamento mãos livres) assume o 
comando e o veículo estaciona na perfeição, 
sem que tenha de tocar no volante. O melhor da 
modernidade ajuda-o na vida do dia a dia.

1. Bancos traseiros com função Easy-Break
2. Sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist

1.

2.







A tecnologia  
lado a lado consigo
Graças à sua capacidade de simplificar a condução, 
mantê-lo conectado e zelar pela sua segurança, 
as tecnologia estão no centro da experiência 
de condução do Novo KOLEOS. A replicação 
de smartphone permite utilizar as funções 
compatíveis do seu telemóvel, através do ecrã tátil 
de 8,7 polegadas do R-LINK 2. Para sua segurança,  
o Novo KOLEOS integra múltiplos sistemas 
de ajuda à condução. Incluindo o regulador de 
velocidade adaptativo, que assegura que mantém 
a distância de segurança adequada para o veículo 
da frente, atuando diretamente nos travões 
ou no acelerador. Com o sistema de alerta de 
ângulo morto, um indicador luminoso situado 
em cada um dos retrovisores exteriores alerta-o 
se algum veículo entrar na zona de ângulo morto.  
E, como o Novo KOLEOS quer facilitar-lhe a vida, os 
sistemas de ajuda à condução são fáceis de utilizar.  
Prazer e serenidade a bordo.

1. Regulador de velocidade adaptativo
2. Alerta de ângulo morto

1.

2.
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CARLAB Chromo zone

Branco Universal (TE)

Vermelho Vintage (TE)

Preto Ametista* (TE) 

Branco (OV)



Cinzento Prateado (TE)

Preto Metal (TE) Azul Meissen (TE)

Bege Mineral (TE) Cinzento Metal (TE)

OV : opaca. TE : pintura metalizada. * : Disponível apenas na versão INITIALE PARIS



CARLAB Atelier criativo

INTENS
Segurança e sistemas de ajuda à condução Conforto

Arrumação e modularidade

Multimédia

Design exterior

Design interior

Opções

®



INITIALE PARIS
Segurança e sistemas de ajuda à condução

Conforto

Multimédia

®

Design exterior

Design interior

Opções



Estofos em couro* Premium claro

CARLAB Estofos

Estofos em couro* claro

Estofos em couro* Premium escuro Estofos em tecido/TEP
* Couro de origem bovina



Jante em liga leve 19” INITIALE PARIS

Jante em liga leve 19” Intens

Jante em liga leve 18” 

Jantes



CARLAB Equipamentos e opções
INTENS INITIALE PARIS

SEGURANÇA E SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

SEGURANÇA
ABS com sistema de travagem de urgência
Airbags cortinas laterais
Airbags frontais de condutor e passageiro adaptativos (airbag do passageiro desconnectável)
Airbags laterais tórax condutor et passageiro 
Alerta deteção de fadiga
Alerta de ângulo morto
Alerta de distância de segurança *
Alerta de esquecimento do cinto de segurança
Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito
Alerta de transposição involuntária de via
Cinto de segurança central traseiro de 3 pontos
Controlo eletrónico de estabilidade ESC
Fecho das portas centralizado 
Kit de enchimento e reparação de pneus
Sistema de controlo da pressão dos pneus
Sistema de fixação ISOFIX nos lugares traseiros laterais
Sistema de travagem de emergência ativa com deteção de peões
Trancamento automático das portas em andamento

CONDUÇÃOW
Ecrã TFT 7”
Faróis de nevoeiro LED com iluminação em curva
Faróis LED Pure Vision
Regulador de velocidade adaptativo *
Regulador e limitador de velocidade -
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, dianteiro e lateral
Sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist
Travão de estacionamento assistido

DESIGN

DESIGN EXTERIOR
Antena Shark -
Barras de tejadilho longitudinais
Faróis diurnos LED
Jantes em liga leve 18” -
Jantes em liga leve 19” ¤ -
Jantes em liga leve 19” INITIALE PARIS -
Pintura metalizada ¤ ¤
Pintura metalizada especial - ¤
Pintura opaca
Vidros laterais laminados -
Vidros traseiros sobreescurecidos

DESIGN INTERIOR
Estofos em tecido/TEP -
Estofos em couro** claro ¤ -
Estofos em couro** Premium claro -
Estofos em couro** Premium escuro - ¤
Iluminação no habitáculo
Volante em couro**



INTENS INITIALE PARIS

CONFORTO E MULTIMEDIA

CONFORTO
Apoio de braços central traseiro com arumação e 2 espaços para copos
Apoios de cabeça ajustáveis
Apoios de cabeça dianteiros Premium -
Ar condicionado automático bi-zone
Arejadores nos lugares traseiros
Câmara de marcha-atrás
Cartão Renault maõs-livres
Comutação automática das luzes de estrada / cruzamento
Consola central com apoio de braço deslizante e compartimento climatizado
Elevadores elétricos de vidros dianteiros e traseiros com função impulsional do lado do condutor
Portão traseiro elétrico com função mãos-livres ¤
Retrovisor interior eletrocromático sem moldura
Retrovisores exteroriores elétricos com sistema de desambaciamento
Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente
Sensores de chuva e luminosidade
Sistema de aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros -
Teto de abrir panorâmico ¤ ¤

MODULARIDADE
Banco do condutor com memória -
Banco do condutor com regulação em altura
Banco do condutor elétrico regulável em 6 vias com regulação lombar ¤ -
Bancos dianteiros com regulação lombar -
Bancos dianteiros elétricos com função massagem e regulação do comprimento do assento -
Bancos traseiros com rebatimento 60/40 com função Easy-Break

MULTIMÉDIA
Compatibilidade Apple CarPlay™ e Android Auto™
R-LINK 2: sistema multimédia conetado com ecrã tátil de 7” com cartografia Europa -
R-LINK 2: sistema multimédia conetado com ecrã tátil de 8,7” com cartografia Europa ¤
Sistema de som Premium BOSE® ¤

PACKS
Pack Safety (Alerta de distância de segurança + Regulador de velocidade adaptativo) ¤ -

 : Série. ¤  = opção ;  * = pack ; - = não disponível. ** Couro de origem bovina. Os bancos são cobertos de couro no assento, encosto, apoios de cabeça e apoios laterais. As restantes partes são revestidas em tecido.



CARLAB Acessórios

1.



2.

4.

3.

5.

1. Gancho de reboque. Indispensável para puxar ou 
transportar com toda a segurança todo o seu 
equipamento, quer seja um reboque, barco, caravana ou 
material profissional… A Bagageira de tejadilho instalada 
sobre as barras de tejadilho permite-lhe aumentar o 
volume de carga do seu veículo, levando consigo tudo 
o que necessita! Prática, robusta, estética e dotada de 
fechadura com chave para proteger os objetos guardados 
no seu interior.

2. Carregador por indução*. Carregue o seu smartphone 
com toda a simplicidade, colocando-o na base de 
carregamento situada no porta-objetos central. Acabou-
se o emaranhado de cabos. Carregar o seu smartphone 
nunca foi tão fácil!

3. Degraus**. Práticos, facilitam o acesso ao veículo 
e ao tejadilho. Protegem também a carroçaria dos 
pequenos impactos da vida do dia a dia.

4. Película protetora. Evite inconvenientes diários com 
a nova película de proteção da carroçaria. Pequenos 
impactos ou arranhões não serão um problema.

5. Kit desportivo traseiro. Dianteiro e traseiro, os kits 
desportivos redesenham o seu Novo KOLEOS, dando-lhe 
um toque extra de agressividade.

* Verificar se o seu smartphone possuí esta funcionalidade
** Necessita de averbamento junto do IMT



CARLAB Qualidade

« Desde a conceção nos nossos estúdios de design até à distribuição pela nossa rede, passando pelo fabrico, 
é a busca pela qualidade que nos guia. »

Laurens van den Acker - Diretor de Design Industrial - Groupe Renault

Qualidade à primeira vista
A qualidade e a montagem na fábrica dão vida 
ao trabalho das equipes de design. A exigência 
industrial está visível para cada detalhe da 
carroçaria, da precisão nos ajustes até à aplicação 
de tintas.

Qualidade em todos os detalhes
O interior é o resultado de uma seleção cuidada de 
materiais nobres, como o cromado acetinado ou do 
couro* Premium. Unidos à mão, com pespontos, os 
estofos recebem especial atenção para garantir a 
sua durabilidade.

Qualidade comprovada
O novo KOLEOS beneficia do All Mode 4x4-i, 
que já está presente em milhões de veículos da 
Alliance vendidos em todo o mundo. Essa partilha 
de conhecimento no segmento dos SUV é um 
grande trunfo.

Fiabilidade testada
O Novo KOLEOS beneficia de uma nova tecnologia de motores:
 - O Blue dCi 150 X-Tronic
 - O Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i
Esses motores são montados na fábrica de Cléon (Normandia, França), símbolo do know-how e do poder de inovação do Grupo.

* Couro de origem bovina



Serviços

Os seus primeiros passos
Conheça todas as informações que necessita:
- no nosso site Internet, conheça as ofertas de produtos/serviços/

financiamento, faça a marcação de test-drive…
- na nossa rede, consulte as nossas equipas comerciais e técnicas.

Serviços Renault, 100 % coberto
Preveja os imprevistos, graças às nossas extensões de garantia, 
seguros e assistência Renault que cuidam de si a qualquer 
momento.

MY Renault, parceiro do dia a dia
Desfrute de um espaço personalizado online, onde encontrará 
conselhos, ofertas, vantagens exclusivas, alertas do programa de 
manutenção, próximas marcações, etc.

Serviços Renault, manutenção sem preocupações
Os nossos forfaits ou contratos de manutenção Renault Service 
permitem-lhe beneficiar de uma oferta única adequada às suas 
necessidades.

Acessórios, o seu Renault à sua medida
Encontre na nossa gama de acessórios tudo o que necessita 
para tornar o seu veiculo ainda mais atrativo, mais prático, mais 
confortável e mais personalizado.

A Renault ao seu lado
Estamos sempre ao seu lado, para facilitar a sua vida e sem 
perder demasiado tempo com a manutenção do seu Renault: 
forfaits, contratos de manutenção, seguros e assistência, programa 
personalizado MY Renault… Beneficie das  nossas soluções simples, 
rápidas e adaptadas às suas necessidades.







Prolongue a experiencia Renault Koleos
em www.renault.pt

Tudo fi zemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault 
reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modifi cações nas especifi cações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modifi cações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais 
curtos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um 
concessionário da Marca. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos 
os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.

    Crédito fotos : © Renault Marketing 3D-Commerce, Gett y Images : Andreas HEMPEL – Printed in EC – Setembro 2019.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tél. : 0806 00 20 20.

Renault recomienda
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