
 

 

 

 

 
VARIKLIS  2.0 dCi 175 X-Tronic 4x4 

Kuro tipas diesel 

Pavarų dėžė Automatinė, 7 pavarų 

Taršos standartas Euro 6R 

Pavara 4x4 

Darbinis tūris (cm3) 1 995 

Cilindrų / vožtuvų skaičius 4/16 

Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 130 (177) prie 3750 

Didžiausias sūkimo momentas (Nm) esant sūk./min. 380 prie 2000 

Degalų įpurškimo būdas Tiesioginis Common Rail 

GREITIS 

Maksimalus greitis (km/val.) 201 

0-100 km/h (s) 9,5 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO₂ EMISIJA 

CO₂ tarša (g/km)  156** 

Mieste (l/100 km) 6,2** 

Užmiestyje (l/100 km) 5,8** 

Mieste ir užmiestyje (l/100km) 5,9** 

TALPA 

Degalų bako talpa (l) 60 

Bagažinės talpa (dm3) / litrais 498 /579 

SAUGUMAS   

Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo pagalba (EBA) ● 

Elektroninė stabilumo sistema (ESP) ● 

Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA) ● 

Adaptyvios vairuotojo ir keleivio oro pagalvės ● 

Šoninės oro pagalvės, saugančios dubenį ir krūtinės ląstą ● 

Užuolaidinės oro pagalvės ● 

Automatinis elektro mechaninis stovėjimo stabdys ● 

3-ijų tvirtinimo taškų saugos diržai priekinėse ir galinėse sėdynėse ● 

Įspėjantis garsas apie neužsegtus saugos diržus ● 

Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės vietų ● 

Slėgio pokyčio padangose jutikliai ● 

Priekinių ir užpakalinių sėdynių galvos atlošai ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA   

Elektrinis vairo stiprintuvas ● 

Greičio reguliatorius-ribotuvas ● 

Kelionės kompiuteris ● 

Prietaisų skydas su 7 colių spalvotu TFT ekranu ● 

Adaptyvūs žibintai (AHL) ● 

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSW) ● 

Eismo juostos sekimo sistema (LDW) ● 

Aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEBS) ● 

Kelio ženklų atpažinimo sistema su greičio įspėjimo funkcija (OSP/TSR)   ● 

Užpakaliniai atstumo jutikliai ● 

Priekiniai ir užpakaliniai atstumo jutikliai su atbulinės eigos vaizdo kamera ● 

Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys ● 

Atsarginis ratas 17" (reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys neįeina) 80 

MATOUMAS IR APŠVIETIMAS   

LED priekiniai dienos žibintai  ● 

Rūko žibintai su posūkio pašvietimo funkcija ● 

Šviesadiodžiai žibintai „Full LED Pure Vision” ● 

LED užpakaliniai žibintai ● 

Kintamojo dažnio priekinio stiklo valytuvai su šviesos ir lietaus jutikliais ● 

Elektrochrominis salono veidrodis ● 

PATOGUMAS   

RENAULT laisvų rankų kortelė raktas ● 

Dviejų zonų klimato kontrolė  ● 

Elektra valdomi priekiniai ir užpakaliniai langai ● 

RENAULT KOLEOS. INITIALE PARIS. 2,0 DCI 

175 AG. 4X4, X-TRONIC 

METALIC SPALVA: Baltas perlas (QXD) 



 

 

Elektra reguliuojami, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai ● 

Foninis salono apšvietimas ● 

Oda aptrauktas reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis ● 

Dėtuvė ir puodelių laikiklis priekiniame porankyje ● 

Dvigubas puodelių laikiklis nulenkiamame galiniame porankyje ● 

Keliomis kryptimis valdomis RELAX tipo priekiniai porankiai ● 

Elektra valdomas galinis dangtis su EasyTrunk sistema ● 

SĖDYNĖS   

Šildomos priekinės sėdynės ● 

Ventiliuojamos priekinės sėdynės ● 

Elektra valdomos vairuotojo ir keleivio sėdynės ● 

Galinių sėdynių atlošas nulenkiamas 60/40 ● 

Bagažo skyriaus formavimo sistema „One Touch” (vieno mygtuko paspaudimu) ● 

MULTIMEDIJOS ĮRANGA   

Multimedijos įranga Renault R-Link 2® su liečiamu 7" ekranu, Bluetooth, DAB radio 
imtuvu, navigacija 

● 

Bose® Erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių ● 

Prieiga prie interaktyvių paslaugų* ● 

Europos žemėlapis ● 

IŠORĖS APDAILA   

Stogo kreipiančiosios ● 

Chromo apdaila aplink šoninius langus ● 

Tamsinti užpakaliniai langai ● 

Laminuoti šoniai stiklai ● 

Chromo spalvos durų rankenos ● 

Juodos spalvos priekinių ir galinių ratų arkų apsaugos ● 

Juodos spalvos šoninės apsaugos juostos su chromo intarpais ● 

19'' lieti ratlankiai, INITIALE PARIS  ● 

Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai ● 

Stilizuota antena ● 

Metalizuotieji dažai (Baltas perlas) 786 

VIDAUS APDAILA   

Juodos spalvos prietaisų konsolė ● 

Juodos  spalvos specialaus Nappa dizaino odiniai apmušalai ● 

Durų ir slenksčių žymėjimas KOLEOS / INITIALE PARIS -/● 

ĮRANGOS PAKETAI   

WINTER package for Initiale Paris: Šildomas priekinis stiklas, šildomas vairas, 
šildomos priekinės sėdynės, šildomos antros eilės šoninės sėdynės) 

430 

Automobilio statymo pagalbos sistema Easy Park Assist 320 

GARANTIJA   

Automobiliui suteikiama 3 metų arba 150.000 km garantija 
PAPILDOMA ĮRANGA MONTUOJAMA LIETUVOJE (ĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ)   

- Aukštos kokybės originalių veliūrinių kilimėlių komplektas – 75 Eur 
- Vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, liemenė – 30 Eur 

Kainoraštinė Renault KOLEOS Initiale Paris, 2,0 dCi 175 AG kaina – 37.800 Eur su PVM 

Speciali automobilio kaina 34.775 Eur su PVM 

 

 

 
Automobilių pardavimas: 

Mantas Katauskis 
Pardavimų vadovas 
Tel. +370 656 80929 
El. paštas: mantas@lautra.lt 

Dainius Stoškus 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 672 32748 
El. paštas: dainius@lautra.lt 

Aidas Masaitis 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 692 91355  
El. paštas: aidas@lautra.lt 

Sergejus Višniakovas  
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 685 30070 
El. paštas: sergejus@lautra.lt 

BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050  Įmonės kodas 
110607882, PVM kodas LT106078811, AB  “SEB bankas” a/s LT 037044060001307507 

 

3+2 metų arba 100.000 km garantija 
įskaitant periodinių techninių aptarnavimų išlaidas – už specialią kainą 
*Pasiūlymas galioja iki 18.08.31 
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