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قّوة األداء وجمال المظهر



تصميم انسيابي
بتصميمها االنسيابي ومقّدمتها وجوانبها الالفتة، ستحوز 

’كوليوس‘ على إعجابك دون شك، فهي تزهو بطابع رياضي 

جّذاب يفرض ذاته من النظرة األولى؛ حيث تتسم سيارة الدفع 

الرباعي الرياضية هذه بارتفاعها عن األرض، واللوحات االنسيابية 

على المصّد. وعجالتها البالغ قطرها 19 بوصة، وحركتها 

الرشيقة التي تترك انطباعًا قويًا. إنها خيار رائع وأنيق لمن يهوى 

المغامرات فوق مختلف الطرقات والتضاريس.





دعوة إلى عيش الحياة
بكل رحابتها

بمجرد ركوبك ’كوليوس‘، ستشعر بالفخامة إذ تحيط بك من 

كل جانب؛ بلمساتها النهائية الفاخرة وتفاصيلها المعتنى بها كل 

العناية، بدءًا من استخدام الكروم الساتاني في لمسات فنّية على 

عجلة القيادة ومقبض علبة التروس وفتحات التهوية، ومرورًا 

بالمواد المبّطنة على لوحة القيادة وحواشي األبواب، وحتى 

مقابض األبواب المكسّوة بأسلوب جميل. 

* جميع المقاعد الجلدية المذكورة في هذا المستند مصنوعة من توليفة من الجلد 
الحقيقي والنسيج المغطى. يرجى التواصل مع وكيل المبيعات الذي تتعامل معه لمزيد 

من التفاصيل حول المواد المستخدمة.





تجربة فريدة بكل المعايير







مفهوم جديد للراحة
ترتقي ’كوليوس‘ بالراحة إلى مستويات جديدة لكل راكبيها؛ حيث 

يتيح القسم األمامي للسائق إمكانية تعديل المقعد إلكترونيًا، 

وتدفئته وتهويته مع خيار التدليك. أما القسم الخلفي، فيتسم 

بمساحته الفسيحة وإمكانية فتح المقاعد للتمّدد بكل راحة في 

الرحالت الطويلة، ما يجعله بمثابة دعوة مفتوحة إلى االسترخاء 

واالستمتاع بالحياة.







1.

2.

فّن تبسيط الحياة
تمتاز ’كوليوس‘ بقدرتها على جعل الحياة أسهل بكثير! إن كانت 

يداك مشغولتين، افتح الصندوق وضع قدميك تحت الصّدام 

الخلفي المصّمم كي يتيح مزيدًا من المساحات بأسلوب ذكي؛ 

فبفضل “منظومة الطيات السهلة” )الرسم التوضيحي 1) تتالشى 

المقاعد الخلفية على الفور، واحدًا تلو اآلخر أو دفعة واحدة، 

لتشكل أرضية مسّطحة بحسب احتياجاتك. وعند الحاجة لركن 

السيارة، سيتولى نظام المساعدة في الركن )الشكل التوضيحي 

2( عملية ركن السيارة بكل بساطة دون أن تلمس حّتى عجلة 

القيادة، لتكون أحدث التقنيات في خدمتك وتجعل حياتك أسهل 

يومًا بعد يوم.









الخيارات اللونية المتاحة

األسود المعدني )م.ل(األبيض الهادئ )م.ل(

أحمر معّتق )م.ل(



دالالت االختصارات: “ط.ع” )طاء عادي غير شفاف(. “م.ل” )معدني لّماع(. الصور الواردة في المسنتد ليست ملزمة قانونيًا في العقد.

رمادي داكن معدني )م.ل(أزرق خزفي )م.ل(

رمادي فاتح لّماع )م.ل(



PE

ورشة إبداعية

   لوحة تحّكم مركزية مع مسند ذراع انزالقي
   حامات كؤوس مبّردة

   مستشعرات خلفية لركن السيارة
   نافذة أمامية تفتح إلكترونيًا بضغطة واحدة

   نوافذ خلفية إلكترونية
   مأخذ كهربائي خلفي 12 فولت على لوحة التحّكم المركزية 

والصندوق
   حاجبا شمس مع مرآة للسائق والراكب األمامي

   مذياع AM\FM، مأخذ  USB، أجهزة إضافية  AUX، بث صوتي، 
بث صوتي رقمي

   تقنية ’بلوتوث‘ واألوامر الصوتية
   ميزة ضبط السرعة وإبقائها ضمن الحدود المرغوبة

   قفل مركزي عن بعد مع مفتاح قابل للطي
   عجلة قيادة جلدية

   نجادة قماشية باللون الرمادي الفاتح
   مسارات لألمتعة على سطح السيارة من السبائك المعدنية

ESQUIS عجات معدنية بقياس 17 بوصة من سبائك   
   مقعد خلفي قابل للطي بنسبة 1/3 – 2/3 مع مسند للذراع

PE  مزايا السيارة من مستوى التجهيز

   فرامل بنظام مانع لانغاق )ABS(+ مساعدة في الفرملة
عند الحاالت الطارئة

   وسائد هوائية للسائق والركاب
   غطاء لهيكل السيارة وخطافات من أجل شبكة األمتعة

   مساند للرأس قابلة للتعديل في المقاعد األمامية والخلفية
   قفل مركزي لألبواب

   نظام لمراقبة ضغط اإلطارات
   نظام إلكتروني لضمان الثبات مع ميزة المساعدة في االنطاق على 

المنحدرات صعودًا
   نظام ISOFIX لتثبيت كراسي األطفال في المقاعد الخلفية على الجانبين

   مصابيح إشارة انعطاف من الدايودات المضيئة على مرايا األبواب
C مصابيح نهارية من الدايودات المضيئة على شكل حرف   

   مصابيح خلفية من الدايودات المضيئة مع عامة لفتل المصباح
   مصابيح أمامية رئيسية صديقة للبيئة

   مرايا على األبواب قابلة للطي يدويًا مع ميزة تذويب الصقيع
   مستشعرات أوتوماتيكية للضوء والمطر

   وضعية صديقة للبيئة / مؤشر صديق للبيئة لتبديل السرعات
   منظومة تكييف أوتوماتيكية بمنطقتين، مع فتحات تهوية خلفية

   منظومة “اضغط للتحّدث”/ التعّرف على الصوت

الخيارات

   مقعدان خلفيان قابان للتمديد والطي بمستويين
   مصابيح ضباب من الدايودات المضيئة مع ميزة 

إضاءة الزوايا الذكية
   واقي صدمات سفلي محقون رمادي اللون

+ خط بالطول الكامل من الكروم
   وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب األمامي، 
ووسائد هوائية متوضعة عند الستائر للمقاعد 

األمامية والخلفية
   نجادة قماشية باللون األسود

 عجات معدنية بقياس 17 بوصة
ESQUIS  من سبائك

ماحظة : بعض ماهومذكور قد ال يتوفر بمنطقتك



SE

ورشة إبداعية

مزايا مستوى التجهيز SE: مزايا مستوى   PE+ مزايا أخرى 

   وسائد هوائية للسائق والركاب
   تشغيل المحّرك عن بعد

   مرآة خلفية تلقائية التعتيم
   كاميرا خلفية

   مستشعرات خلفية لركن السيارة
   حاجبا شمس مع مرآة للسائق والراكب األمامي

   راديو ’30 أكراميس‘، 8 مكبرات صوت، مأخذا  USB، حاسب لوحي 
بشاشة لمس 7 بوصة مزّود بمنظومة R-Link 2 من ’رينو‘ للماحة 

والوسائط المتعددة، بأسلوب يحاكي الهواتف الذكية
   بطاقة ذكية تغلق السيارة عند ابتعاد السائق عنها

   فتحة سقفية بانورامية
   عجات ثنائية اللون بقطر 18 بوصة من سبيكة األرجونوت

   مرآة للرؤية الخلفية تلقائية الطي مع قفل للباب

الخيارات

   نجادة قماشية باللون األسود
   فرامل كهربائية لركن السيارة

Pack Leather

   مقاعد جلدية سوداء مع مساند رأس أمامية قابلة للتعديل+ مقاعد 
خلفية سهلة الطي بلمسة واحدة مع منظومة إمالة بمستويين + 

مقاعد داعمة ألسفل الظهر
   مقاعد جلدية رمادية + مساند رأس أمامية قابلة لتعديل درجة 
الميان + مقاعد خلفية قابلة للطي بسهولة بضغطة واحدة مع 

مستويي إمالة + مقاعد بمنظومة دعم ألسفل الظهر

 عجات ثنائية اللون بقطر 18 بوصة
من سبيكة األرجونوت

مقاعد جلدية سوداء  مقاعد جلدية رمادية 

ماحظة : بعض ماهومذكور قد ال يتوفر بمنطقتك



LE

ورشة إبداعية

الخياراتمزايا مستوى التجهيز LE : مزايا مستوى  SE+مزايا أخرى

   إنذار للتنبيه من البقعة العمياء مع إنذار للحماية من جانب السيارة
   مكابح للركن األوتوماتيكي

   إضاءة جمالية في الخزانة األمامية
   إضاءة جمالية على ألواح األبواب األمامية والخلفية

   مصابيح سقفية مصنوعة بالكامل من الدايودات المضئية
)بإضاءة منخفضة وقوية(

   ميزة فتح صندوق السيارة إلكترونيًا دون لمسه
   ميزة الركن التلقائي دون أي تدخل من السائق/ مساعدة السائق في ركن 

السيارة باستخدام كاميرا الرؤية الخلفية
   حاسب لوحي بشاشة لمس 8.7 بوصة، مزّود بمنظومة الماحة والوسائط 

المتعددة R-Link2 من ’رينو‘
 Bose  نظام صوتي من   

   لوحة عدادات مع إضاءة جمالية

   إعجات بقطر 18 بوصة من سبيكة ’تايكا‘ بلونين
   طاء من الكروم على الواقي السفلي لألبواب

   مقعد إلكتروني للسائق مع ميزة تعديل الدعم لمنطقة أسفل الظهر
Shark  هوائي من طراز   

   مقاعد جلدية رمادية
   مقعدان خلفيان بخيارين للطي بكل سهولة

   مقاعد من جلد الجمل
   مساند رأس أمامية مريحة + مقاعد سوداء من جلد النابا

+ خشب رمادي ضمن الديكور الداخلي
   مساند رأس أمامية مريحة + مقاعد سوداء من جلد النابا

+ خشب رمادي ضمن الديكور الداخلي
   مقعد سائق مع مزايا حفظ الوضعيات، والتدليك، وتعديل طول التوسيد

مقاعد سوداء من جلد النابا

عجات بقطر 18 بوصة من سبيكة تايكا

مقاعد من جلد النابا بلون البيج

عجات بقطر 19 بوصة من سبيكة كافيا

مقاعد من جلد الجمل

خشب رمادي

ماحظة : بعض ماهومذكور قد ال يتوفر بمنطقتك



المحركات
carlab engines

Sce 170 4x2
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89.0x100.0
4/16

4x2

CVT
8.84/19.39/29.92
40.46/51.01/61.55

920
187
9.1

16.3/30

11.4

296/26 - 292/16

60

10.4
243
6.7
156
8.1
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188

1,540
3.751
2.101
561

1,650/750
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6.9
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2.157
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1,650/750
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2,704

4,672
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289
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الخيارات اللونية المتاحة



1,813

1,586

1,591

1,667

مساحة هيكل السيارة )بالديسمتر المكعّب(
493 مساحة هيكل السيارة- الحد األدنى

1,707 مساحة هيكل السيارة- الحد األقصى

27/36 المساحة تحت األرضية المزّيفة







Renault recommendsrenault.com

ــل  ــق تعدي ــها بح ــو‘ لنفس ــظ ’رين ــة. تحتف ــاذج األولي ــاج والنم ــل اإلنت ــا قب ــات م ــى مودي ــداده عل ــي إع ــا ف ــه. واعتمدن ــة طباعت ــتجدات لحظ ــدث المس ــه ألح ــتند ومواكبت ــذا المس ــة ه ــان دّق ــة لضم ــراءات الازم ــة اإلج ــا كاف اتخذن
المواصفــات أو الســيارات أو اإلكسســوارات الموصوفــة فــي المســتند بــأي وقــت، وذلــك انســجامًا مــع سياســتها لتحســين منتجاتهــا بشــكل دائــم. ويلتــزم وكاء ’رينــو‘ باإلعــان عــن أي تعديــات مــن هــذا النــوع فــي أســرع وقــت 
ممكــن عنــد اعتمادهــا. وقــد تختلــف مواصفــات الســيارات عّمــا هــو وارد فــي المســتند بشــكل طفيــف مــن حيــث اللــون أو اللمســات الداخليــة، وذلــك تبعــًا للبلــد الــذي يتــم فيــه البيــع. كافــة الحقــوق محفوظــة. يحّظــر نســخ أو 

طبــع هــذا المســتند بــأي صيغــة أو شــكل، جزئيــًا أو كليــًا، دون إذن خطــي مســبق مــع ’رينــو‘.

الصورة: ’رينو للتجارة والتسويق ثاثي األبعاد‘، موقع Getty Images أندرياس هيمبل- ُطبعت لدى شركة ’إي سي‘ )EC(- ××××××- أبريل 2021.  
تعتبر ’رينو‘ شركة فرنسية ذات مساهمة مبسطة )s.a.s( برأس مال قدره 533,941,113.00. العنوان: 13- 15، كواي لو جايو- 92100، بولون-بييانكور سيديه- نانتير للتجارة واألعمال، السجل رقم: B780 129 987/ الهاتف: 0806 00 20 20.

وّسع نطاق تجربتك مع ’رينو كوليوس‘
www.renault.com.sa  عبر الموقع اإللكتروني


