
  ОНОВЛЕНИЙ

RENAULT KOLEOS
відкривай незвідане

Ціна 1 110 800

Renault  Бонус³ 1 020 800

Ціна 1 197 400 1 267 600

Renault  Бонус³ 1 107 400 1 177 600

Кредитна програма "Renault бонус" ³

БЕЗПЕКА
Б Б
- Б
Б Б

ABS (антиблокувальна система) Б Б
Контроль тиску в шинах Б Б
Автоматичне стоянкове гальмо 5 966                           Б
Круїз-контроль Б Б
Фронтальні подушки безпеки Б Б
Передні та задні шторки безпеки Б Б
Подушка безпеки переднього пасажира, що відключається                                               Б Б
Передні ремені безпеки з регулюванням по висоті Б Б
Задні 3-х точкові ремені безпеки Б Б

Б Б
Передні підголівники, що регулюються по висоті і нахилу                             Б Б

від 16839 грн/міс³˙¹

Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ¹ ZEN INTENSE

Бензин 2,5 (171 к.с.) 4х2 CVT (варіатор) 

Бензин 2,5 (171 к.с.) 4х4 CVT (варіатор) 

Комплектація ² 

ESP (система курсової стійкості) + HSA (система допомоги при старті на підйомі) 
HDC (система допомоги під час спуску) - доступна у версіях з повним приводом
AFU (система допомоги при екстреному гальмуванні)

Нагадування про непристебнуті ремені безпеки (пасажирів на передніх і задніх сидіннях)     

https://www.renault.ua/offers/save-buy-new-koleos.html?utm_source=nv_koleos_pricelist


Підголівники заднього ряду сидінь охоплюючого типу, що регулюються по висоті Б Б
Центральний замок Б Б

Б Б
Бокові повторювачі поворотів Б Б
Задній стоп сигнал (9 LED) Б Б
Фари Full LED Б Б
Дизайнерські денні ходові LED вогні Б Б
Задні LED фонарі Б -
Задні LED фонарі з динамічними показчиками повороту - Б
Захист від пилу Б Б
Захист від бруду Б Б
Захисні щитки на гальмівні диски Б Б
Всесезонні шини Б Б
Повнорозмірне запасне колесо Б Б

Б Б

Датчики дощу і світла Б Б
Іммобілайзер Б Б

Б Б
Камера заднього огляду Б Б

- Б
Система контролю "сліпих зон" Б Б
Контроль втоми водія Б Б

УПРАВЛІННЯ
Індикатор перемикання передач Б Б
Функція ECOMODE Б Б

КОМФОРТ
Б -

- Б

- 21 061                   

Б Б

- Б
Б Б
Б Б
- Б
Б Б
Б Б
- Б
Б Б
Б Б
Б Б
Б Б
Б Б
Б Б
Б Б
Б Б
Б Б
Б Б
- Б

12 613                           Б
- 25 666                 

Передні сидіння з механічним регулюванням по довжині та висоті

Кріплення для дитячого крісла ISOFIX

Передній датчик паркування

Автоматична допомога паркування "вільні руки" 

Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, 
трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці)

Сидіння водія з електрорегулюванням по довжині, висоті, в попереку (без функції 
запам'ятовування); сидіння переднього пасажира з ручним регулюванням по довжині та висоті

Задні сидіння з регульованим кутом нахилу спинки + центральний підлокітник з 2-ма 
підстаканниками
Система "EasyBreak" (функція миттєва рівна підлога)
Центральний зсувний підлокітник, 2 тримача для стаканів з охолодженням та підігрівом
Підігрів передніх сидінь

Пакет "Комфорт": Вентильоване сидіння водія з електрорегулюванням по довжині, висоті , в 
попереку(з функцією запам'ятовування) ; з функцією масажа і регульованною довжиною подушки 
сидіння;  вентильоване сидіння переднього пасажира з електрорегулюванням по довжині та 
висоті і регульованною довжиною подушки + Передні підголівники підвищеного комфорту + 
автоматичне складання зовнішніх дзеркал з функцією пам'яті + 2 розетки на 12V (спереду, в 
багажному відділенні) //Замовляється разом зі "Шкіряною оббивкою сидінь NAPPA"

Картка-ключ "Вільні руки" 

Підігрів задніх бокових сидінь
Обігрів лобового скла (включаючи зону щіток склоочисників)
Обігрів заднього скла
Підігрів керма
Двозонний клімат-контроль
Повітроводи для задніх пасажирів
Передні електросклопідіймачі, імпульсний з боку водія
Передні та задні електросклопідйомники
Автоматичне складання зовнішніх дзеркал
Дзеркало заднього огляду з електрохромним покриттям
Макіяжні дзеркальця з підсвічуванням

Бортовий комп'ютер з можливістю конфігурації та вибору кольору підсвічування
3 розетки на 12V (спереду, на центральній консолі позаду, в багажному відділенні)
Омивач фар (працює тільки при увімкнених фарах)
Електропривод відкривання / закривання багажника 

Панорамний скляний дах з люком в передній частині автомобіля, зі шторкою з електроприводом



МУЛЬТИМЕДІА

Б -

- Б

Б Б
- 18 939                  

ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
Темне виконання салону Б Б
Комбінована оббивка сидінь тканина/еко шкіра чорного кольору Б -
Шкіряна оббивка сидінь чорного кольору - Б

- 22 703                 

Б Б

Б Б

- Б

ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
Леєри на даху Б Б
Захисна накладка на бампер Б Б
Додаткове тонування задніх стекол Б Б
Легкосплавні 2-кольорові диски 18'' новий дизайн з алмазним шліфуванням 
(розмір шин: 225/60 R18) Б Б

17 057                          17 057                  
- 18 939                  

ГАРАНТІЯ
3 роки або 100 000 км Б Б

29 309                        29 309                 
35 556                        35 556                 

Шкіряне оздоблення керма

Фарба металік
Спеціальна фарба "чорний аметист"

Мультимедійна система R-Link2 з сенсорним РК дисплеєм 7'' (без навігації), 2 USB, гніздо для iPod, 
jack, аудіосистема 3D Sound Arkamys, 8 динаміків; підтримка додатків Apple Car Play та Android ™ 
Auto**

Мультимедійна система R-Link2 з сенсорним РК дисплеєм 8,7'', навігація, 2 USB, гніздо для iPod, jack, 
слот для карти пам'яті, аудіосистема 3D Sound Arkamys, 8 динаміків; підтримка додатків Apple Car 
Play та Android ™ Auto**
Підтримка додатків Apple Car Play та Android ™ Auto**
Преміумаудіосистема Bose, 12 динаміків + сабвуфер

Комфортне LED підсвічування салону (передніх дверей, місць зберігання в дверях і центральній 
консолі)
Комфортне LED підсвічування салону (задніх дверей)

Шкіряна оббивка сидінь NAPPA - чорний колір (з прострочкою). //Замовляється разом з пакетом 
"Комфорт"

Подовжена гарантія 3 роки або 150 000 км ⁴
Подовжена гарантія 4 роки або 150 000 км ⁴

Б - серійно,    О - опція,  * - обладнання стоїть у пакеті,  — - не пропонується
Прайс-лист діє станом на 01.05.2023 року.  
** За умови наявності відповідного додатку у смартфоні. АТ «Рено Україна» не відповідає за доступність у смартфоні та 
можливість функціонування відповідних додатків в Україні.
Apple Car Play є товарним знаком Apple Inc., що зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
Android є товарним знаком Google LLC.



www.renault.ua

³˙¹ Щомісячний платіж розраховано за строком кредитування 60 місяці, розмір першого внеску – 40% від вартості автомобіля з 
урахуванням  вартості страхування КАСКО 1-го року (розраховано за тарифом СК «ARX» - КАСКО 6,19%, франшиза 0,5%. Надає СК 
«ARX»: Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №483293 від 17.09.2009 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АГ №569137 від 24.12.2010 р.) та 
страхування життя і здоров'я позичальника (розраховано за тарифом СК «УНІКА» – 4,99% від суми кредиту. СК  «УНІКА»: Ліцензія 
Держфінпослуг серія АЕ №293990 від 07.08.2014 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293760 від 21.05.2014 р.).
Щомісячний платіж розраховано від цін діючих станом 01.05.2023 на версію:  Renault Koleos Zen бензин 2.5 (171 к.с.) 4x2 CVT 
(варіатор).

Кредитні пропозиції діють з 01.05.2023 до 31.05.2023. Строк дії пропозиції може бути продовжено, інформація буде вказана сайті 
www.renault.ua.

¹ Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, що пропонується дилером Renault в Україні. Для 
отримання інформації по остаточній ціні звертайтеся до офіційних дилерів Renault в Україні. АТ "Рено Україна" залишає за собою 
право змінювати ціну без попереднього повідомлення. Даний прайс-лист не є публічною офертою, призначений тільки для 
інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії Renault.

³ Спеціальна ціна за умовами придбання в кредит за програмою «Renault Бонус» від Renault Finance  для фізичних осіб. Під 
знижкою 90 000 грн. мається на увазі сума зменшення рекомендованої клієнтської вартості автомобіля до спеціальної ціни за 
умови придбання у кредит за програмою «Renault Бонус». Кредитні умови за програмою «Renault Бонус»: максимальний строк 
кредиту – 60  місяці, розмір першого внеску – від 30% до 50% (максимальний) від вартості автомобіля, максимальна сума кредиту 
– 2 600 000 грн., процентна ставка – 14,9 %  річних, комісія за видачу кредиту – 2,9 %, комісія за операції в Державному реєстрі 
обтяжень рухомого майна – 750 грн. Реальна процентна ставка становить від 40,3 % річних (розрахована виходячи із строку 
кредитування 60 місяці за процентною ставкою 14,9 % річних, авансовий внесок –  40% від вартості автомобіля, ануїтетний графік 
погашення, страхування КАСКО – 6,19 %, страхування життя і здоров’я позичальника – 4,99 % від суми кредиту, разова комісія за 
видачу кредиту – 2,9 % від суми кредиту). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від 
індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо). Кредит надається у відділеннях 
банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території та зони ведення бойових дій. Не кредитуються 
області (якщо клієнт проживає та/або отримує дохід від бізнесу в цих областях): Сумську,  Харківську, Луганську, Донецьку, 
Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, АРК. З метою отримання інформації щодо оформлення кредиту 
звертайтеся за телефонами гарячої лінії 0800305555 або на сайті банку www.credit-agricole.ua. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 
БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний № 149 у Державному реєстрі банків.  Банк залишає за собою право 
змінювати умови кредитування.  Детальні умови кредитування на сайті www.credit-agricole.ua.  Замовником реклами кредитних 
послуг є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Для отримання кредиту згідно з програмою «Renault Бонус»  обов'язково придбання наступних послуг: страхування КАСКО та 
ОСЦПВ (надає СК «ARX»: Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №483293 від 17.09.2009 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АГ №569137 від 
24.12.2010 р.;  СК «УНІКА»: Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293990 від 07.08.2014 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293760 від 
21.05.2014 р.;  СК «Українська страхова група»: Ліцензія Держфінпослуг серія АГ № 569295 від 21.01.2011 р., Ліцензія Держфінпослуг 
серія АВ №500320 від 13.01.2010 р.; СК «ПЗУ УКРАЇНА»: Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №500102 від 15.12.2009 р., Ліцензія 
Держфінпослуг серія АГ №569236 від 14.01.2011 р.) та страхування життя і здоров'я позичальника (надає  СК «УНІКА»: Ліцензія 
Держфінпослуг серія АЕ №293990 від 07.08.2014 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293760 від 21.05.2014 р.)

² Зазначена комплектація може бути змінена заводом-виробником Renault без попереднього повідомлення АТ "Рено Україна", 
дилерів та покупців.  Вказана комплектація не є остаточною та призначена лише для цілей загального інформування, а тому не 
може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання компанії Renault, АТ «Рено Україна» або дилерів офіційної 
мережі Renault щодо комплектації та її окремих елементів.

⁴ Під «Подовженою гарантією» розуміється можливість придбання нового автомобіля Renault (згідно переліку моделей з 
відповідною позначкою (EW3150 або EW4150)) з:
• 3-ма роками заводської гарантії або 150 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає раніше);
• 4-ма роками заводської гарантії або 150 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає першою);
Вартість подовженої гарантії сплачується в складі ціни за автомобіль і не може бути сплачена окремо.
Детальні умови придбання автомобіля з опцією «подовжена гарантія» Ви можете дізнатись у представників офіційної дилерської 
мережі Renault в Україні.

Гаряча лінія Renault: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів 
зв’язку – безкоштовні)


