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RENAULT KOLEOS Data: 01.01.2009.

2WD 

kW (KF)
Emetimi

CO2

(g/km)

Konsumi i 
kombinuar
(l/100 km)

Cmimi i 
Klientit 
EURO

Modelet me motor benzine
Expression 2.5 16V 126 (170) 230 9,6 23,079.-  

Modelet me motor nafte

Expression 2.0 dCi 110 (150) 191 7,2 24,150.-  

Dynamique 2.0 dCi 110 (150) 191 7,2 25,860.-  

4WD 
Modelet me motor benzine
Dynamique 2.5 16V 126 (170) 237 9,9 26,373.-  

Modelet me motor nafte

Dynamique 2.0 dCi 110 (150) 197 7,4 27,400.-  

Dynamique 2.0 dCi BVA 110 (150) 221 8,3 28,528.-  

Dynamique 2.0 dCi 127 (175) 209 7,9 28,221.-  

Privilege 2.0 dCi 110 (150) 197 7,4 28,733.-  

Privilege 2.0 dCi BVA 110 (150) 221 8,3 29,863.-  

Privilege 2.0 dCi 127 (175) 209 7,9 29,555.-  

RENAULT koncesionari juaj:

Çmimet dhe përshkrimi i pajisjeve janë informative. E mbajmë të drejtën e ndryshimeve.



RENAULT KOLEOS Data: 01.01.2009.

Opsionet sipas Versioneve
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KONFORTI

Sedilje lëkure me ngjyrë të errët + sedilje me ngrohje - - O 1,623.-  

SISTEMI I AUDIOS

Radio CD MP3 4X35W me komanda në timon O - - 437.-  

Radio CD BOSE® 300W s 8 autoparlante, me 6 CD të integruar dhe Bluetooth për telefonin - O - 1,111.-  

Paketë Navigatori 1* - O - 1,374.-  

Paketë Navigatori 2* - - O 2,061.-  

PARAQITJA E JASHTEME

Bojë metalizato O O O 368.-  

* Shënime:

Paketë Navigatori 1 (Carminat Bluetooth Auditorium): radio CD MP3 4x35W + Bluetooth sistem + navigator Carminat

Paketë Navigacija 2 (Carminat Bluetooth DVD BOSE® ): 300W BOSE® s me 6 CD të integruar komandama në timon + Bluetooth sistem + 

Navigator Carminat 2D/3D me ngjyra (+ funksion tregues 4x4 - pjert\si, disheze, busull, profil tereni)



PAJISJET E SERISE EXPRESSION PAJISJET E SERISE DYNAMIQUE

Kontrolli i rëshkijes + kontrolli dinamik i udhëtimit (ESP) Pajisjet e serise EXPRESSION +:

ABS + ndihmues frenimi (EBD) Kontrolli i rëshkijes + kontrolli dinamik i udhëtimit (ESP)

6 airbag (shofer, pasagjer) 

Airbag anësor dhe airbag perde për të gjitha sediljet

Ndezje e dritave të emergjencës në rast frenimi të menjëhershëm vetëm në versionin 4x4)

Rripa sigurimi me tre kapje për të gjitha sediljet Frena dore automatike

Rripa të përparme me limitues force Regullator shpejtësie

Rripa të pasëm me percaktues fuqie Sensor parkingu  përpara dhe mbrapa

Sistem ISOFIX me tre pika kapje në sediljen anësore të pasme Xhami i parë me sensor shiu

për vendosjen e sediljes së fëmijës Pasqyra elektrike dhe me palosje në ngjyren e karocerisë

Mbështetëse koke të rregullueshme në lartësi për të gjitha sediljet Pasqyrë e brëndëshme për survejimin e fëmijëve

Mbyllje e dyerve automatikisht në ecje Mbështetëse dore e përparme dhe prize 12 volt me

Imobilizer (bllokues motori) kapacitet mbajtës 2,9 l

Timon elektrik i variueshëm Sedilje e pasme 1/3 - 2/3  me funksion "Easy Break"

Timon i rregullueshëm në lartësi dhe thellësi Mbulesë bagazhi  

Kapaku i serbatorit i komandueshëm Sedilje e parë e pasagjerit e palosëshme

Gomë rezervë e gatëshme për tu përdorur Tavolina tip avion pas sediljeve të para

Drita për ditën Kartë Renault "Hands free"

Fenerë mjegulle të përparmë Xhama të përparmë dhe të pasvëm me impuls

Fenerë të përparmë eliptik të rregullueshëm në lartësi Klima automatike me dy zona

Drita të fenerëve të parë me funksionin "Follow me home" Radio CD MP3 140W me komanda në timon dhe fishe audio me

Drita leximi në pjesën e përparme dhe të pasme integrim në kroskot

Drite për hapesirën e bagazhit Kroskot me ngjyre të errët

Kontrolli dinamik i udhetimit (ESP) dhe sistemi HDC (sistem 
kontrolli ne disheze )  HSA (sistem kontrolli në malore

Pasqyra elektrike sferike me ngjyrë të zezë Timoni dhe leva marshit lëkure

Mbajtëse sendesh në kroskot krahu pasagjerit (16 l) Tapiceri me ngjyrë të errët dhe copë

Mbeshtetëse dore në sediljen e pasme Finitura në të kromuara në kroskot si dhe 

Mbajtëse sendesh në pjesën e poshtme (dysheme) tek leva e marshit dorezat e dyerve 

Mbështetëse dore përpara e hapëshme Parakolpet me ngyrën e karocerisë

Mbështetëse dore në sediljen e pasme Doreza të dyerve të kromuara

Sedilje e pasme 1/3 - 2/3 Shufra mbajtëse gjatësore në tavan të kromuara

Mbajtese sendesh i integruar në dyert e makinës Disqe alumini 17" OASIS

Sedilja e shoferit e ngritëshme në lartësi

Xhepa në shpinën e sediljeve të para

Mbyllje qëndrore me pult me kartë Renault

Kompjuter bordi

Xhama te perparme dhe te pasem elektrike me impuls PAJISJET E SERISE PRIVILEGE

krahu shoferit Fenerë Bi-Ksenon me larje

Perde dielli anësore Pasqyra e brëndshme fotokromatike

Ndezëse duhani dhe tavull me ndricim Mbajtëse syzesh krahu i shoferit

Klima manuale Tavan panoramik elektrik (xham fiks mbrapa)

Radio CD 40W me komanda në timon dhe fishë audio  Perde anësore dhe e pasme 

në kroskot Disqe alumini 17" FIDJI

Kroskoti i kombinuar i errët (gore) / svijetlo (dolje)

Tapiceri e errët me cope

Parakolpet dhe dorezat e dyerve me ngjyrë të zezë

Pasqyra të jashtëme manuale dhe ngjyrë të zezë

Disqe alumini 17" CRUSOE

Paralajmërues për mos vënien e rripit të sigurimit
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