
Renault KOLEOS
Gamma Accessoires



Zorg  
voor uzelf!

Maak uw leven elke dag opnieuw 
comfortabeler, geniet volop van  
elk moment en ga onbezorgd door 
het leven.
De Renault-accessoires, die speciaal 
voor uw Renault zijn ontworpen, 
maken van elke rit een ronduit unieke 
ervaring. Nog innovatiever, nog 
veiliger en nog intuïtiever:  
zij maken uw leven gemakkelijk en  
u kunt er telkens weer op rekenen.
Klaar om intense ervaringen  
te beleven?
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Pas het uiterlijk van uw wagen naar wens 
aan en win meteen aan temperament. Uw 
wagen straalt aldus uw ware karakter uit.
Maak van uw KOLEOS iets enig in zijn soort 
en naar eigen smaak.

01 Krachtig en stijlvol 
design
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Velgen
Zet uw persoonlijkheid in 
de verf met de exclusieve 
selectie Renault-velgen. 
Voor een stijlvolle look en 
compromisloze veiligheid.

Krachtig en stijlvol design

0301 02

01   Velg 18” Argonaute
Kleur: tweekleurig zilvergrijs en erbé-grijs.
Band: 225/60R18 100H.
40 30 073 71R (velg)
40 31 507 09R (wielnaafdop)

02   Velg 19” Cusco
Kleur: diamantlook zwart.
Band: 8201452099.
82 01 452 099

03  Velg 19” Jaipur
Kleur: diamantlook dark silver.
Band: 225/55R19 99V.
82 01 539 754 (velg met wielnaafdop)



Buitendesign
01 Treeplanken

Verlaat de druk bereden 
wegen en trakteer uzelf op een 
avontuurlijke stijl. Deze handige 
treeplanken vergemakkelijken 
het in- en uitstappen en 
maken ook het plaatsen 
van voorwerpen op het dak 
eenvoudiger.
Zij beschermen ook het 
koetswerk tegen kleine schade.
Het pack bevat 2 treeplanken 
voor de rechter- en linkerkant.
82 01 699 226

01

02 03

Interieur

03 KOLEOS-deurdrempels
Personaliseer en bescherm in stijl de 
deurdrempels van uw voertuig.  
De aluminium afwerking met KOLEOS-
markering voegt ook nog eens een  
exclusieve toets toe.
Set van 4 drempels (vooraan en achteraan).
82 01 665 638

02  Verlichte Renault-
deurdrempels
Geniet van klasse en moderniteit telkens 
u de deuren opent. De witte getemperde 
verlichting van de deurdrempels trekt dag en 
nacht de aandacht. De aluminium afwerking 
met Renault-markering beschermt de instap 
van uw voertuig.
Set van 4 drempels (vooraan en achteraan).
82 01 665 635

7





Trakteer uzelf op belevenissen op maat  
van ongekende duurzaamheid.
De voorzieningen van Renault zijn  
niet alleen elegant en praktisch, ze 
integreren naadloos in het fraaie  
interieur van uw Renault.

02 Dagelijkse  
bescherming

9
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01

Dagelijkse bescherming

Bescherming 
koetswerk
01  Stijlvolle spatlappen

Zij beschermen de onderkant van het 
koetswerk van uw voertuig efficiënt 
tegen spatwater, modder en steenslag. 
Ze zijn op maat gemaakt en passen 
daarom perfect bij het design van uw 
wagen. Set van twee spatlappen (rechts 
en links).
82 01 665 625 (vooraan)
82 01 665 626 (achteraan)

02  Kofferdrempel - Inox
Bekleedt en beschermt de achterbumper 
met een stijlvol en op maat gemaakt 
accessoire. Uit gepolijst roestvrijstaal 
zorgt deze kofferdrempel ook voor een 
extra designtoets aan de achterkant  
van uw voertuig.
82 01 665 650

02
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Ruitaccessoires
01  Windgeleiders - vooraan

Hiermee rijdt u in alle comfort met de ramen  
even open zonder last te hebben van turbulentie 
en tocht. Deze decoratieve en op maat gemaakte 
windgeleiders zijn bestand tegen de rollen 
van de carwash en slecht weer! Set van twee 
windgeleiders. Ook verkrijgbaar  
in chroomafwerking.
82 01 666 921

02 Zonnewering
De verduisterende zonwering verbetert het 
dagelijkse comfort aan boord en biedt optimale 
bescherming tegen zonnestralen.
Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen.
Het pack bevat 2 of 5 stores voor de zijruiten 
achteraan of voor alle ruiten achteraan,  
inclusief de achterruit.
82 01 707 760 (volledig pack)
82 01 707 758 (pack ruiten achteraan)

02
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Dagelijkse bescherming

Leven aan boord
01  Kledinghanger op hoofdsteun - zwart

Hiermee kunt u uw kleren netjes en kreukvrij aan de achterkant van de 
bestuurderszetel ophangen. Verwijderbaar, gemakkelijk te installeren, 
onmisbaar in het dagelijkse leven. De verchroomde afwerking maakt er 
een elegant en stijlvol voorwerp van. 
77 11 578 137

02 Koelmodule
Koelbox met een inhoud van 24 liter, met veel handige onderdelen, zoals 
een schouderriem, zij- en binnenvakken. Behoudt de temperatuur 18°C 
onder de heersende omgevingstemperatuur. Te bevestigen met behulp 
van de veiligheidsgordel. Werkt op 12V/220V.
Afmetingen: l 42 cm x h 30 cm.

77 11 431 405

03 Handstofzuiger
Dankzij het mondstuk dat u in 10 standen kunt draaien en zijn 
ingebouwde verlengstuk kunt u probleemloos moeilijk toegankelijke 
plekjes schoonmaken. Zijn cyclonische actie en dubbel filtersysteem 
zorgt voor een optimale zuigkracht. Autonomie van 30 minuten met de 
mogelijkheid om de autonomie te verlengen met de 12V adapter die u 
gemakkelijk op de sigarettenaansteker aansluit.
77 11 756 900

04 Rokerskit
Onmisbaar als u uw wagen netjes wilt houden. Bevat een beker  
en een aansteker.
82 01 375 535

01

02

0403
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Tapijten
01  Vloertapijten textiel - Premium

Verwen uzelf met de kwaliteit van topmateriaal. 
Premium tapijt en afwerking met witte boordband en 
borduurwerk.
82 01 679 939

02  Vloertapijt rubber met hoge rand
Waterdicht en onderhoudsvriendelijk, zij garanderen een 
totale bescherming van de vloer in de passagiersruimte.
82 01 665 641

03  Vloertapijt textiel - Initiale Paris
Exclusieve reeks, prima afgestemd  
op uw Initiale Paris-afwerking.
82 01 679 940

05 Draagbaar Espressomachine
Handpresso Auto: steek simpelweg de stekker in 
de 12V sigarettenaansteker-aansluiting, voeg koud 
water toe en een espresso pod. Druk daarna op de 
knop, de druk stijgt en het water warmt op.  
Na 3 bips is uw espresso klaar.
77 11 731 840

05
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Dagelijkse bescherming

Kofferinrichting

Het Pack kofferinrichting bevat:
01 Plooibare opbergbox

Twee vakken met versterkte bodem en een zijvak in elk compartiment. 
Afmetingen uitgevouwen: 32 x 26 x 50 cm. Afmetingen opgevouwen: 
32 x 25 x 5 cm. De afbeelding bevat de opbergbox en de flexibele 
kofferorganisator.
77 11 757 213

02 Flexibele kofferorganisator
Slim en moduleerbaar opbergaccessoire dat bagages en voorwerpen 
tijdens de rit perfect op hun plaats houdt. Aan de koffervloer te 
bevestigen met behulp van een klittenband. Carbonkleur. Niet compatibel 
met de rubberen kofferbak, koffertapijt of Easyflex-kofferbescherming.
82 01 585 488

02 Zetelbescherming achteraan 
Beschermt uw zetels achteraan tegen water, slijk, haren en ander 
vuil. Te bevestigen aan de hoofdsteunen voor- en achteraan om een 
bescherming in hangmatstijl te creëren. Gaten met velcro zodat u de 
veiligheidsgordels kunt bereiken. Duurzame en waterbestendige stof. 
Volledig afwasbaar. Afmetingen: 145 x 145 cm.        
77 11 757 227

03  Koffertapijt - 
omkeerbaar
Zeer kwalitatief en onderhouds-
vriendelijk, bijzonder praktisch in 
het dagelijkse gebruik. Omkeerbaar 
met stoffen en rubberen kant, is het 
tapijt geschikt voor elk type gebruik.
82 01 665 646

0201
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04  Kofferbak
Ideaal om allerhande voorwerpen, met 
name vieze spullen te vervoeren. De bak 
beschermt de originele vloerbedekking 
en past perfect in de kofferruimte van uw 
voertuig. Hij is erg handig en makkelijk te 
plaatsen en schoon te maken vanwege 
het soepele materiaal en de hoge randen.
82 01 665 647

05  Opbergnet
Ideaal voor het inrichten van de 
kofferruimte. Aangepast aan de 
afmetingen van uw voertuig. Houdt 
voorwerpen in uw koffer tijdens de 
rit perfect op hun plaats. Bestaat in 
horizontale of verticale uitvoering.
77 11 422 533 (horizontaal)
82 01 568 849 (verticaal)

06 Bagageruimteorganisator
Deelt de koffer van uw voertuig in zodat u al uw voorwerpen gemakkelijk 
kunt schikken en die voorwerpen tijdens de rit ook perfect op hun 
plaats blijven. Verwijderbaar en gemakkelijk te installeren, past zich 
aan voorwerpen met verschillende afmetingen aan dankzij het 
scheidingssysteem en de riem die over de rails schuiven.
82 01 669 725

07  Moduleerbare EasyFlex-kofferbescherming
Antislip en waterdicht, onmisbaar om de koffer te beschermen 
en omvangrijke en vuilmakende voorwerpen te vervoeren! 
Eenvoudig ineen en uiteen te vouwen en geschikt voor verschillende 
achterbankconfiguraties. Volledig uitgevouwen dekt de EasyFlex-
kofferbescherming de hele kofferbodem. Veelzijdig en bijzonder handig, 
zowel in het dagdagelijkse leven als voor uw vrijetijdsactiviteiten.
82 01 668 621
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03 Meer en beter  
vervoeren

17

Beleef uw passies ten volle!
Steeds sneller te installeren en eenvoudiger 
in gebruik, voldoen de KOLEOS-accessoires 
aan de hoogste veiligheidseisen.  
Ze zijn tegelijk eenvoudig en goed 
doordacht. Met Renault neemt u alles  
wat u wilt, waar u wilt mee op reis.  
U gaat in alle vrijheid de baan op.
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01 02

Meer en beter vervoeren

Trekhaken
01  Trekhaak demonteerbaar  

zonder gereedschap
Onmisbaar voor het veilig trekken of dragen van uw 
materiaal zoals fietsendrager, aanhangwagen, boot, 
caravan, professionele apparatuur...
Deze originele Renault-trekhaak garandeert een perfecte 
compatibiliteit met uw voertuig. De eenvoudig en 
zonder gereedschap te verwijderen kogel garandeert 
dat de trekhaak het design van uw voertuig niet aantast. 
Aanbevolen bij veelvuldig gebruik. Het pack bevat een 
volledig trekhaakpakket (dwarsbalk, schroevenset met 
demonteerbare kogel) en een kabelbundel.
82 01 663 737 (dwarsbalk & schroevenset)
82 01 666 347 (13-polige kabelbundel)
82 01 667 175 (7-polige kabelbundel)

02  Euroway/Euroride-
fietsendrager
Snel te bevestigen op de trekhaak, maakt een  
eenvoudig en veilig vervoer van alle fietsen van de 
familie mogelijk. Opvouwbaar en kantelbaar voor een 
gemakkelijke toegang tot de kofferruimte. Verkrijgbaar 
in verschillende modellen, voor 2 à 3 fietsen.
77 11 577 331 (Euroride 2 fietsen)
77 11 577 332 (Euroway 3 fietsen)
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03  Elektrische inklapbare 
trekhaak
Geniet voor het trekken of dragen van uw materiaal 
van een trekhaaksysteem dat in amper enkele 
seconden gebruiksklaar is, moeiteloos en zonder 
gereedschap. Het automatisch opstellen ervan 
gebeurt via een drukknop in de koffer. Volledig 
onzichtbaar wanneer hij onder de bumper is 
weggeborgen, behoudt het design van  
uw wagen wanneer niet in gebruik.
82 01 692 455

0303
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Dakdragers
01  Aluminium QuickFix dakstaven 

– op dakstaven in de lengte
Eenvoudig en snel te monteren zonder gereedschap 
dankzij het QuickFix-bevestigingssysteem. Ideaal voor 
het bevestigen van een fietsendrager, skidrager of 
dakkoffer om het transportvermogen van uw voertuig 
zodoende te verhogen. Deze door Renault ontworpen 
dakstaven voldoen aan de strengste veiligheids- en 
weerstandsnormen.
Set van 2 dakstaven met antidiefstalslot.
82 01 622 100

02  Harde Renault-dakkoffer
Vergroot het laadvolume van uw voertuig en reis compromisloos! Handig en robuust, aerodynamisch en zeer elegant, 
deze dakkoffer heeft alles om u te bekoren. Dankzij het slot zitten al uw spullen veilig opgeborgen.
Kleur: hoogglans zwart.
77 11 575 526 (630 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 524 (380 l)

Ook verkrijgbaar:
Moduleerbare dakkoffer – Urban Loader
77 11 578 086  (de 300L à 500L)

03  Skidrager
Ongeacht uw skiprestaties of uw materiaal, met deze skidrager reizen uw snowboards en ski’s veilig op het dak  
van uw wagen mee. Bijzonder eenvoudig te monteren, te laden en te lossen in alle weersomstandigheden.  
Te verkrijgen in verschillende modellen al naargelang uw behoeften.
77 11 420 779 (6 paar/4 snowboards)
77 11 420 778 (4 paar/2 snowboards)

Meer en beter vervoeren

03
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Beleef nog meer emoties aan boord  
met onze puike multimediaoplossingen.  
Zo wordt elke rit een intense belevenis!

04 Multimedia-  
ervaring
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Multimedia-ervaring

Telefoon Video
01  Draagbare 

smartphonehouder -  
op ventilatierooster  
met magneet
Geniet volop en veilig van uw 
smartphone terwijl u op de baan bent. 
Deze kleine en discrete houder past 
perfect bij het design van uw voertuig. 
Plaats uw smartphone met een enkele 
handbeweging op de houder aan het 
ventilatierooster dankzij de handige 
magneet. U kunt de houder gemakkelijk 
verwijderen en in een ander voertuig 
gebruiken.
77 11 782 048

02  Tablethouder  (7”-10”)
Plezier en ontspanning gegarandeerd tijdens 
lange ritten! Is gemakkelijk te bevestigen op 
de hoofdsteun zodat inzittenden tijdens de rit 
comfortabel hun tablet kunnen gebruiken.
77 11 757 542

03  Dvd-lezer Nextbase 9”
Als u wilt genieten van serene ritten met het 
hele gezin, rust u uw KOLEOS best uit met een 
draagbaar dvd- en videosysteem. Met zijn 2 
aparte 9-inch schermen kunnen de passagiers 
achteraan tijdens de rit hun lievelingsvideo’s 
bekijken. Bestaat uit 2 aparte 9-inch schermen, 
elk uitgerust met een dvd-lezer. Voor extra 
gebruikscomfort, voorzien van 2 infrarood 
koptelefoons en afstandsbediening. Stevig en 
gemakkelijk te bevestigen.
77 11 780 215

04  Tablet Nextbase 10” 
+ tablethouder
Maak uw ritten aangenaam en biedt aan uw 
passagiers de mogelijkheid om comfortabel 
multimedia-inhoud te bekijken op een groot  
10,1-inch scherm met een opmerkelijke 
beeldkwaliteit. Dankzij zijn schokdempend 
bevestigingssysteem is hij eenvoudig,  
snel en veilig te installeren.
77 11 783 363 (1 tablet)
Gemakkelijk te bevestigen op een hoofdsteun. 
Hiermee kunnen passagiers achteraan de inhoud 
van de tactiele tablet comfortabel bekijken.
77 11 783 364 (1 houder)

01

03 04

02
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Audio
01  Focal Music Premium 6.1 

speakerset
High fidelity aan boord en Premium luistergenot! 
Deze kit is dé referentie inzake on-board 
geluidssystemen. Klankfinesse, helderheid en 
kracht… Neem uw favoriete muziek mee op de 
baan en geniet van de mooiste klankervaring!
Het pack bevat 6 speakers (2 tweeters, 2 LS 
vooraan, 2 LS achteraan), een subwoofer en  
een afstandsbediening.
77 11 758 133 (Focal 2.0 speakerset)
77 11 575 880 (Focal 4.1 speakerset)

01
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Reis overal met een gerust hart.  
Duurzaam en makkelijk in gebruik,  
de speciaal door Renault voor uw  
KOLEOS ontwikkelde accessoires  
staan in alle omstandigheden garant  
voor uw gemoedsrust.

05 Rij in   
alle gemoedsrust
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Rij in alle gemoedsrust

01

03

Inbraakpreventie 
en bewaking

Rijhulp- 
systemen

01  Alarmsysteem  
EasyCan Classic
Vermindert doeltreffend het risico 
op diefstal van uw voertuig en van 
voorwerpen in de passagiersruimte. 
Voorzien van een volledige alarmset met 
anti-lift beveiliging, en perimetrische en 
volumetrische detectie die elke poging tot 
het openen van de portieren en inbraak of 
bewegingen in de laadzone opvangt.  
Norm Al1.
77 11 208 454

02  Parkeerhulp
Essentieel om in alle rust te manoeuvreren. 
Dankzij de 4 perfect ingebouwde sensoren 
detecteert het systeem elke hindernis 
voor en achter het voertuig. Het systeem 
waarschuwt de bestuurder aan de 
hand van geluidssignalen, die men kan 
uitschakelen.
77 11 757 618 (vooraan)
82 01 537 455 (achteraan)

03 Coyote Mini
De Coyote Mini geeft de komende radars 
binnen een afstand van 30 km weer. 
Geeft het type verkeersstoring aan 
(file, stilstaand voertuig…) en geeft ook 
uitleg over wat er in de tegengestelde 
richting gaande is. Is ook uitgerust met 
een slaperigheidsalarm (geeft aan dat 
de bestuurder tijdens een lange rit niet 
is gestopt). Gaat ook van 2G over naar 
3G en is uitgerust met Bluetooth die 
de waarschuwingen doorsluist van de 
ingebouwde luidspreker naar de radio.
77 11 756 911 

02



29

Rijhulp- 
systemen Kinderveiligheid

04  Handenvrije instap- en 
startkaart
Identiek met de standaard geleverde 
handenvrije startkaart. Zo geniet u van 
een bijkomende kaart.
1 bijkomende kaart:  
informatie bij uw Renault- 
verdeler

04

05

05  Cover voor Renault  
handenvrije instap-  
en startkaart
Verleen een aparte look aan uw handenvrije startkaart en beleef  
de KOLEOS-ervaring ten volle!
Verkrijgbaar in verschillende kleuren:
Initial Paris zwart: 28 5C 721 04R
Hoogglans grijs: 77 11 780 545
Hoogglans zwart: 77 11 780 549
Rood met sportmotief:  77 11 780 544
Renault Sport: 28 5C 776 07R

01  Duoplus kinderzitje – 
Isofix
Dit kinderzitje verzekert de beste 
veiligheid en bescherming voor  
kinderen van 9 maand tot 4 jaar. Zeer 
comfortabel dankzij de 3 verstelbare 
standen waaronder slaapstand. Isofix-
bevestigingssysteem.
77 11 423 381
 
Eveneens verkrijgbaar:
77 11 427 434 (Baby Safe schaal)
77 11 427 427  (Isofix basis voor  

Baby Safe schaal)
77 11 422 951  (Kidfix kinderzitje –  

Isofix 4 tot 10 jaar)

Sneeuwkettingen
02  Sneeuwkettingen SERVO 9

Tijdens de wintermaanden hebt u liefst 
kettingen bij de hand waarmee u gemakkelijk 
op besneeuwde ondergrond kunt rijden! Zij 
staan borg voor maximale veiligheid en grip 
in de moeilijkste winterse omstandigheden 
(sneeuw en ijzel). Snel en gemakkelijk te 
plaatsen dankzij een geautomatiseerde, 
intuïtieve montage en compacte maat.  
Al wat u nodig hebt om aanzienlijk aan 
rijcomfort te winnen!
Set van 2 kettingen.
77 11 757 617 (17”, 18”, 19”) 02

01
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Ontdek een collectie originele en 
geraffineerde luxe lederwaren die overal  
met u meereizen.
Duik onder in het hart van de 
uitmuntendheid tussen de mooiste 
materialen, kwaliteit en elegantie. Kortom, 
hét recept bij uitstek om te genieten van 
het beste van Renault.

06 Renault-collectie   
Initiale Paris



Renault-collectie

04 Aktetas
Ontworpen om uw documenten en computer 
op te bergen. Dit kwaliteitsaccessoire is ideaal 
voor onderweg. Tal van opbergvakken binnenin, 
waaronder 1 groot lederen vak. Zo handig dat 
u het binnenkort niet meer kunt missen in uw 
beroepsactiviteit.
Geleverd met een afneembare schouderriem en 
een katoenen beschermhoes.
Kleur: zwart/amethist
Afmetingen: 35 x 28 x 8 cm.
77 11 578 404

05   Handtas
Zijn contrasterende katoenen voering, groot 
lederen vak binnenin en buitenvak maken dat 
deze handtas voor elk gebruik geschikt is.
Hoofdsluiting met rits.
Kleur: zwart/amethist
Afmetingen: 40 x 37 x 18 cm.
77 11 578 405

01 Etui voor badge/sleutel 
Ideaal om uw handenvrije startkaart op te 
bergen en te beschermen. Ritssluiting.
Kleur: zwart/amethist
Afmetingen: 12,5 x 8 x 2 cm.
77 11 578 401

02 Kaarthouder 
Dit discrete en geraffineerde voorwerp is een 
echte must, dankzij het vak vooraan en drie 
opbergvakken achteraan.
Kleur: zwart/amethist
Afmetingen: 11,5 x 8 cm.
77 11 578 402

03 Portefeuille 
Dit accessoire dat perfect ontworpen is om uw 
betaalkaarten, kleingeld en biljetten weg te 
bergen, is voorzien van een 1 ritszakje en  
4 opbergvakken voor bankkaarten binnenin.
Kleur: zwart/amethist
Afmetingen: 13 x 9 cm (gesloten).
77 11 578 403

Initiale Paris
Een exclusief gamma met unieke afwerking: volnerf rundsleder afkomstig uit Italië, glad en niet-geaderd, verfraaid met enkele 
pruimkleurige toetsen. Contrasterende katoenen voering met exclusieve Initiale Paris-print. Attributen uit geborsteld metaal. Met een 
‘I’ gegraveerde ritssluiting. Fijne, met de hand vervaardigde afwerking.

0504

03

02

01

32



Een selectie voor liefhebbers van 
collectiestukken.

Schaalmodellen

01  Nieuwe KOLEOS - blauw
Schaal : 1/43        77 11 780 366
Schaal : 1/64        77 11 782 160

02  Nieuwe KOLEOS - wit
Schaal : 1/64
77 11 782 161

01 02

06   Grote tas 
Modern en minimalistisch, deze grote tas is 
voorzien van een groot lederen binnenvak en een 
buitenvak zodat u al wat u wenst met u mee kunt 
nemen. Hoofdsluiting met rits. Geleverd met een 
katoenen beschermhoes.
Kleur: zwart/amethist.
Afmetingen: 50 x 44 x 25 cm.
77 11 578 406

07 Reistas 
Dit model kunt u binnenkort niet meer missen. 
Zijn contrasterende katoenen voering, groot 
lederen binnenvak en buitenvak maken dat deze 
weekendtas geschikt is voor al uw uitstapjes 
en aan al uw wensen voldoet. Geleverd met 
katoenen beschermhoes.
Kleur: zwart/amethist
Afmetingen: 64 x 47 x 28 cm.
77 11 578 407

08 Paraplu 
Contrasterende doek en galon uit 
pongépolyester. Stok en baleinen uit zwart 
glasvezel. Met exclusief Initiale Paris logo gestikt 
kalfsleder omwikkeld handvat. Attributen uit 
geborsteld metaal. Automatische opening.
Geleverd met bijpassende opberghoes.
Kleur: zwart/amethist
Diameter: 110 cm.
77 11 578 408
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Schrijf u in op MYRENAULT.BE 
en laat u verwennen!
My Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje voor uw wagen én een lifestyle magazine in één. 
Deze handige online dienst is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen op maat. U vindt er ook tips, 
technische informatie, wedstrijden, de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, uitnodigingen voor  
evenementen enz….

U BENT NOG NIET INGESCHREVEN?  HET IS ZEER EENVOUDIG:
Neem het inschrijvingsbewijs van uw wagen bij de hand.  
Surf naar www.myrenault.be, schrijf u gratis in!

Surf voor nog meer Nieuwe Renault KOLEOS
naar www.renault.be

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning 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 specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de 
Renault-verdelers 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-verdeler 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. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.
Nieuwe Renault KOLEOS – Januari 2020.


