
Renault CAPTUR
Nowe



Wyprofilowane linie, atletyczne nadkola, 
masywniejsza osłona chłodnicy, wyrazisty zderzak 
z chromowanymi elementami potwierdzają 
charakter prawdziwego SUV-a. Światła Full LED 
w kształcie litery C dodają elegancji i zapewniają 
doskonałą widoczność. Całkowicie zmienione, 
rewolucyjne wnętrze pełne technologicznych 
innowacji i koloru przenosi Cię na wyższy poziom 
komfortu. Do dyspozycji masz największy 
w swojej klasie bagażnik i genialną modułowość 
Nowego CAPTURA: liczne schowki oraz przesuwna 
kanapa tworzą przestrzeń bagażową nawet do 
1275 litrów.

Miejski SUV  
w nowej odsłonie







Nowy CAPTUR jak nigdy dotąd umożliwia 
personalizację zarówno wnętrza, jak i nadwozia. 
Dzięki licznym możliwościom konfiguracji oraz 
nowym kombinacjom dwukolorowego nadwozia 
nadasz swojemu CAPTUROWI szczególnego 
charakteru, a każdy detal, który wybierzesz, 
podkreśli Twój styl. Miasto będzie Ci zazdrościć!

Wyrazisty styl



W stałej łączności 
ze światem
Nowy CAPTUR ułatwia życie dzięki nowoczes- 
nemu systemowi multimedialnemu EASY LINK 
z dotykowym ekranem o przekątnej nawet 9,3” 
oraz aplikacji MY Renault, dostępnej na pokładzie 
Nowego CAPTURA i w Twoim smartfonie. Teraz 
szybko i wygodnie znajdziesz miejsce docelowe 
za pomocą nawigacji z wyszukiwaniem miejsc 
Google, a indukcyjna ładowarka to gwarancja 
energii dla Twojego smartfona, abyś pozostał 
w stałej łączności.





Odkryj Renault Captur 
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów 
Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą 
występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego 
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym 
Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
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Renault zaleca


