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GAMA 2020, PRODUKCJA 2020 

CENA KATALOGOWA W ZŁ 

 

Cennik obowiązuje od 05.01.2021. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Prezentowane ceny i oferta dotyczą wersji z rocznika 2020 z silnikami D TEMP i D FULL w przypadku E-TECH Hybrid. Samochody 

dostępne wyłącznie na składach dealerskich z dodatkowymiopcjami. Liczba aut w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na odręki.renault.pl.   

 

 

Wyprzedaż Renault 

Zyskaj z Nowym Renault CAPTUR nawet do 8 500 zł(1)  
 

RABAT 8 500 ZŁ 
DLA CAPTURA E-TECH PLUG-IN HYBRID 
 
RABAT 4 000 ZŁ 

DLA WERSJI ZEN I INTENS 
 
 

 

 
 

RENAULT FINANSOWANIE 

Nowe Renault CAPTUR już od 599 zł/mies. w 

kredycie EASY BOX (RRSO 5,12%)  oraz z 
ubezpieczniem 1,0% (2) 
 

UBEZPIECZENIE 3,9%(3) 

KREDYT 50/50(4) 

KREDYT ULGOWY(5) 

KREDYT FLEXI(6) 
RENAULT BUSINESS PLAN 

LEASING OD 101%(7) 

LEASING 103% NA 3 LATA(8) 
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WNĘTRZE TWOICH MARZEŃ 

Rewolucyjne, przestronne wnętrze zapewni Ci niezrównany komfort 

podróżowania, a dzięki pakietom personalizacji wewnętrznej oraz 

oświetleniu wnętrza w 8 kolorach dopasujesz Nowego CAPTURA do 

Twoich upodobań i nastroju. 

NAJWIĘKSZY BAGAŻNIK W KLASIE 

Nowy CAPTUR posiada liczne schowki rozmieszczone we wnętrzu o 

łącznej pojemności 27 litrów. Przestronny bagażnik, największy w 

swojej klasie, dzięki przesuwnej w zakresie 16 cm kanapie ma 

pojemność nawet 536 dm3, a kiedy złożysz kanapę – masz do 

dyspozycji aż 1275 dm3. 

SZEROKA GAMA SILNIKÓW 

Wybierz jednostkę napędową idealną dla Ciebie spośród szerokiej 

gamy nowych, dynamicznych i oszczędnych silników: benzynowych, 

benzynowych z LPG i wysokoprężnych, z manualną lub 

automatyczną skrzynią biegów. 

Teraz Nowy CAPTUR z napędem hybrydowym E-TECH Plug-in 

Hybrid! 

SYSTEM MULTIMEDIALNY EASY LINK 

Steruj radiem, muzyką, nawigacją i personalizuj swoje Nowe Renault 

CAPTUR z dotykowego ekranu o przekątnej nawet 9,3”. Intuicyjny 

system multimedialny EASY LINK zapewnia prostą obsługę, jak w 

Twoim smartfonie. Teraz wskazany adres znajdziesz w nawigacji 

szybko i wygodnie, jak w wyszukiwarce. 
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Nowy CAPTUR Plug-in Hybrid. Elektryczny na żądanie! 

 

Nowy CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid jest teraz 
jeszcze bardziej ekologiczny! Nowoczesny napęd 

hybrydowy Renault E-TECH Plug-In pozwoli Ci cieszyć 
się niezrównanym komfortem jazdy w 100% 

elektrycznej w mieście i zapewni spokój ducha podczas 
wypadów za miasto. I w pełni korzystać z tak wielu 
zalet ulubionego SUV-a Renault! 

Rewolucyjna technologia hybrydowa E-TECH oparta 

jest na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu Renault w 
zakresie samochodów elektrycznych oraz sportów 

motorowych. Napęd składa się z trzech silników: 

dwóch elektrycznych i silnika spalinowego oraz 

inteligentnej skrzyni biegów Multi-mode. Błyskawiczne 

przyspieszenia oraz płynna i dynamiczna jazda! 

Ładowanie jest proste! Korzystaj w pełni z zalet Twojej 

hybrydy plug-in i ładuj akumulator z sieci energetycznej 
z gniazdka domowego. Energię odzyskujesz również 

podczas jazdy, hamowania i zwalniania dzięki 

nowoczesnemu, wydajnemu systemowi odzyskiwania 

energii oraz trybowi jazdy B-Mode. 

• Moc systemowa układu hybrydowego: 160 KM 

• Akumulator trakcyjny: 9,8 kWh 

• Czas ładowania od 0 do 100%: 3 h (Wallbox).  

• Zasięg w trybie elektrycznym:  

- do 65 km w cyklu miejskim WLTP  

- do 50 km w cyklu mieszanym WLTP 

Nowe Renault CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid 

 
• Prędkość maksymalna w cyklu zeroemisyjnym:  

do 135 km/h 

• Średnie zużycie paliwa: od 1,4 l/km* 

• Emisja CO2 : tylko 32 g/km* 

*W cyklu mieszanym wg WLTP 
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Wybierz dodatkowe pakiety wyposażenia i spraw, aby Twój 

CAPTUR był idealnie dostosowany do Twoich potrzeb. 

CENA PROMOCYJNA: 1 500 ZŁ 

CENA PROMOCYJNA: 3 500 ZŁ 

CENA PROMOCYJNA: 2 000 ZŁ 

CENA PROMOCYJNA: 4 000 ZŁ 

 Pakiet MULTIMEDIA 7”: 

 
System multimedialny EASY LINK z ekranem 7” , z nawigacją, 

radioodtwarzaczem DAB, Bluetooth , 2xUSB+1xJack, funkcją 

kompatybilności smartfona z Apple CarPlay™ i Android Auto™, 

mapą Europy w wersji podstawowej + systemem ostrzegania o 

nadmiernej prędkości  

 

 Pakiet KLIMAT & KOMFORT: 

 
Karta Renault Hands Free + filtr kabinowy węglowy + klimatyzacja 

automatyczna + czujnik deszczu + lusterka zewnętrzne regulowane 

i składane elektrycznie, podgrzewane + lusterko wewnętrzne 

elektrochromatyczne + system wspomagania parkowania tyłem + 

oświetlenie wewnętrzne sufitowe 2 punktowe 

 Pakiet CITY PLUS: 

 
System wspomagania parkowania przód/tył 

kamera 360° 

 Pakiet KOMFORT: 

 
Dach szklany otwierany + automatyczny hamulec postojowy z 

funkcją Auto-Hold + lusterko wsteczne elektrochromatyczne 

bezramkowe + konsola centralna "pływająca" 

Dla wersji ZEN: 

 

Dla wersji INTENS: 
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ZEN INTENS INTENS  E-TECH HYBRID

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS) ● ● ●

System kontroli bezpiecznej odległości ● ● ●

Regulator-ogranicznik prędkości (RV) ● ● ●

Aktywny regulator-ogranicznik prędkości - 2000/P 2000/P

System ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania ● ● ●

System wspomagania ruszania pod górę (Hill Start Assist) + system stabilizacji toru jazy ESP ● ● ●

System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) ● ● ●

System utrzymywania pasa ruchu (LKA) ● ● ●

System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) ● - -

System ostrzegania o nadmiernej prędkości (OSP) - ● ●

System kontroli martwego pola (BSW) - 800/P 800/P

System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem - 500 500

Funkcja połączenia alarmowego eCall ● ● ●

Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu ● ● ●

Możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu ● ● ●

Boczne poduszki powietrzne ● ● ●

Kurtyny powietrzne (przód/tył) ● ● ●

System kontroli ciśnienia w oponach ● ● ●

Sygnał dźwiękowy niezapięcia pasa bezpieczeństwa na przednich miejscach ● ● ●

Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, ogranicznikiem napięcia i napinaczem ● ● ●

Tylne pasy bezpieczeństwa: 3-punktowe,  z ogranicznikami napięcia na bocznych miejscach ● ● ●

System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX ● ● ●

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Nadwozie jednokolorowe ● 0 0

Nadwozie dwukolorowe (obudowy lusterek bocznych w kolorze dachu) 1000 ● ●

Górna listwa ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault ● ● ●

Boczne listwy ochronne drzwi w kolorze czarnym  z chromowaną wstawką ● ● ●

Deflektory powietrza w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze ● - -

Deflektory powietrza w kolorze czarnym z elementami chromu - ● ●

Chromowana listwa na drzwiach przy szybach - ● ●

Osłony przedniej i tylnej części podwozia w kolorze szarym ● ● ●

Chromowana końcówka wydechu - ● ●

Obudowy lusterek bocznych w kolorze dachu lub czarne (czarne dla nadwozia jednokolorowego) 0 ● ●

Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia ● ● ●

Szyby tylne boczne i tylna dodatkowo przyciemniane 300 ● ●

Relingi dachowe 800 800 800

Dach szklany otwierany - 3000/P 3000/P

Obręcze kół typu Flexwheel, 17" wzór Nymphea ● - -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17", wzór Bahamas, srebrne 1800 ● ●

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17", wzór Bahamas, szare 1800 300 300

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18", wzór Pasadena - 2800 2800

Lakier metalizowany/metalizowany specjalny 2000/2200/2800 2000/2200/2800 2000/2200/2800

Lakier niemetalizowany 0/1200 0/1200 0/1200

WYGLĄD WNĘTRZA

Jasna tonacja wnętrza ● ● ●

Tapicerka klasyczna materiałowa, grafitowa ● - -

Tapicerka materiałowa czarno-szara z elementami skóry ekologicznej - ● ●

Tapicerka materiałowa czarna z elementami skóry ekologicznej w kolorze pomarańczowym 300 300 300

Tapicerka skórzana grafitowa - 4000 4000

Kierownica pokryta skórą ekologiczną¹ ● ● ●

Kierownica pokryta skórą - P P

Kierownica podgrzewana - 300/P 300/P
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ZEN INTENS INTENS  E-TECH HYBRID

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

Światła przednie Full LED "Pure Vision" ● - -

Świata przednie i tylne Full LED w kształcie litery C 500 ● ●

Światła do jazdy dziennej z diodami LED ● ● ●

Światła tylne LED ● - -

Czujnik zmierzchu ● - -

Czujnik deszczu P ● ●

Lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane ręcznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury 

zewnętrznej
● - -

Lusterka boczne elektrycznie sterowane i składane , podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewnętrznej P ● ●

Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki przy cofaniu ● ● ●

PROWADZENIE POJAZDU i URZĄDZENIA KONTROLNE

Centralny zamek ● ● ●

Kluczyk składany Renault ● - -

Karta Renault Hands Free P ● ●

Elektryczne, zmienne wspomaganie układu kierowniczego ● ● ●

System wspomagania parkowania tyłem 1100/P ● ●

System wspomagania parkowania przód/tył 1300 P ●

System wspomagania parkowania przód/tył/bok - 1500/P 1500/P

Kamera cofania 1000 P ●

Kamera 360° - 1500/P 1500/P

System kontroli martwego pola - 800/P 800/P

Komputer pokładowy ● ● ●

Wskaźnik zmiany biegów ● ● ●

Autostradowy tryb pracy kierunkowskazów ● ● ●

Funkcja ECO (tryb ekologicznej jazdy) ● ● ●

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony (nie jest dostępny dla wersji z kołem zapasowym) ● ● ●

Koło zapasowe dojazdowe (z wyjątkiem wersji z LPG) 700 700 700

KOMFORT

Klimatyzacja manualna ● - -

Klimatyzacja automatyczna P ● ●

Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym ● ● ●

Szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym ● ● ●

Kierownica z regulacją wysokości i głębokości ● ● ●

Fotel kierowcy z regulacją wysokości, oparcia, wzdłużną, fotel pasażera z regulacją oparcia i wzdłużną ● - -

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, oparcia, wzdłużną - ● ●

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości, oparcia, wzdłużną oraz manualną regulacją odcinka 

lędźwiowego
- 500 500

Automatyczny hamulec postojowy 1000 ● ●

Automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold - 500/P ●

Konsola centralna z podłokietnikiem ● ● ●

Konsola centralna "pływająca" (dla wersji ze skrzynią biegów EDC i wersji E-TECH) - 500/P ●

Fotele przednie podgrzewane 1000 1000/P 1000/P

Zagłówki przednie z regulacją wysokości ● ● ●

Zagłówki tylne z regulacją wysokości ● ● ●

Tylna kanapa przesuwna i dzielona w układzie 1/3-2/3 ● ● ●

Wyjmowana podłoga bagażnika ● ● ●

Lusterko wewnętrzne dzień/noc ● ● ●

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne - ● ●

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe - 200/P 200/P

Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej po stronie kierowcy i pasażera ● ● ●

Oświetlenie na podsufitce 2 punkty ● - -

Oświetlenie LED na podsufitce 2 punkty - ● ●
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ZEN INTENS INTENS  E-TECH HYBRID

MULTIMEDIA

Kolorowy, cyfrowy wyświetlacz na zespole wskaźników i zegarów 4,2" ● - -

Kolorowy, cyfrowy wyświetlacz na zespole wskaźników i zegarów 7" - ● ●

Kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" (niedostępny dla wersji z LPG) - 500/P ●

System MULTI-SENSE - 1000/P ●

Ładowarka indukcyjna do smartfona - 300 300

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7" bez nawigacji, radioodtwarzaczem DAB, 6 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z Android Auto® i Apple CarPlay®
● - -

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7" z nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 6 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z Android Auto® i Apple CarPlay®, mapa 

Europy wersja standardowa

P ● ●

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7" z nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 9 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z Android Auto® i Apple CarPlay®, 

systemem nagłośnienia BOSE°, mapa Europy wersja standardowa

- 2500/P 2500/P

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 6 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, 6 głośnikami, funkcją kompatybilności smartfona z Android Auto® i Apple 

CarPlay®, mapa Europy wersja standardowa

- 2500/P 2500/P

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 

systemem nagłośnienia BOSE®, 9 głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z 

Android Auto® i Apple CarPlay®, mapa Europy wersja standardowa

- 3500/P -

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 6 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z Android Auto® i Apple CarPlay®, mapa 

Europy wersja standardowa, zgodność z cyfrowym wyświetlaczem zegarów 10,25",  z funkcją replikacji 

nawigacji na wyświetlaczu zegarów (niedostępny dla wersji z LPG)

- P 3000

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 

systemem nagłośnienia BOSE®, 9 głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z 

Android Auto® i Apple CarPlay®, mapa Europy wersja standardowa, zgodność z cyfrowym 

wyświetlaczem zegarów 10,25", z funkcją replikacji nawigacji na wyświetlaczu zegarów (niedostępny dla 

wersji z LPG)

- 3500/P 3500

PERSONALIZACJA

Ozdobne elementy wnętrza w kolorze czerwonym (wyloty nawiewów, obramowanie konsoli centralnej 

przy dźwigni zmiany biegów)
200 200 200

Ozdobne elementy wnętrza w kolorze niebieskim (wyloty nawiewów, obramowanie konsoli centralnej przy 

dźwigni zmiany biegów)
200 200 200

Ozdobne elementy wnętrza w kolorze piaskowym (wyloty nawiewów, obramowanie konsoli centralnej 

przy dźwigni zmiany biegów)
200 200 200

Pakiet Signature Pomarańczowy: ozdobne elementy wnętrza w kolorze pomarańczowym (elementy deski 

rozdzielczej, podłokietniki drzwi, obramowanie konsoli centralnej (w przypadku konsoli "pływającej"))
400 400 400

Pakiet Signature Szary: ozdobne elementy wnętrza w kolorze jasnoszarym (elementy deski rozdzielczej, 

podłokietniki drzwi, obramowanie konsoli centralnej (w przypadku konsoli "pływającej"))
- 400 400

Ozdobne elementy zewnętrzne w kolorze pomarańczowym (listwa boczna drzwi, osłona podwozia z 

przodu i z tyłu)
800 800 800

Ozdobne elementy zewnętrzne w kolorze jasnoszarym (listwa boczna drzwi, osłona podwozia z przodu i z 

tyłu)
800 800 800

Ozdobne elemnety zewnętrzne w kolorze kości słoniowej (listwa boczna drzwi, osłona podwozia z przodu 

i z tyłu)
800 800 800

PAKIETY

PAKIET MULTIMEDIA 7": system multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7", z nawigacją, 

Apple CarPlay™ i Android Auto™, mapą Europy w wersji podstawowej + system ostrzegania o nadmiernej 

prędkości

1500 - -

PAKIET KLIMAT & KOMFORT: klimatyzacja automatyczna + lusterka zewnętrzne regulowane i składane 

elektrycznie, podgrzewane + karta Renault Hands Free + lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne +  filtr 

kabinowy węglowy + oświetlenie wewnętrzne sufitowe 2 punktowe

3500 - -

PAKIET CITY: system wspomagania parkowania przód/tył + kamera cofania - 1500 -
PAKIET CITY PLUS: system wspomagania parkowania przód/tył + kamera 360° (niedostępny dla wersji z 

LPG)
- 2000 -

PAKIET EASY PARKING PLUS: system kontroli martwego pola + Easy Park Assist - system wspomagania 

parkowania przód/tył/bok + system MULTI-SENSE + kamera 360°
- 3000 -

PAKIET MULTIMEDIA 7" BOSE: system multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7", nawigacją, 

Apple CarPlay™ i Android Auto™, mapą Europy w wersji podstawowej i systemem nagłośnienia BOSE® + 

kryterium techniczne do zamówienia BOSE

- 2500 2500

PAKIET MULTIMEDIA 9,3" BOSE: system multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3" z 

smartfona z Apple CarPlay™ i Android Auto™ i systemem nagłośnienia BOSE® + kryterium techniczne do 

zamówienia BOSE®

- 3500 -

Pakiet CONNECT: system multimedialny EASY LINK z ekranem 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 6 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z  Android Auto™ i Apple CarPlay™, mapą 

Europy w wersji standardowej, funkcją replikacji nawigacji na wyświetlaczu zegarów + cyfrowy 

wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25" + kryterium techniczne (niedostępny dla wersji z LPG)

- 3000 -

Pakiet CONNECT BOSE: system multimedialny EASY LINK z ekranem 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem 

DAB, systemem nagłośnienia BOSE®, 9 głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z 

Android Auto™ i Apple CarPlay™, mapą Europy w wersji standardowej, funkcją replikacji nawigacji na 

wyświetlaczu zegarów + cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25" + kryterium techniczne 

(niedostępny dla wersji z LPG)

- 4000 -

Pakiet KOMFORT: dach panoramiczny + automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold + lusterko 

wsteczne elektrochromatyczne bezramkowe + konsola centralna "pływająca" (niedostępny dla wersji z 

LPG)

- 4000 -

Pakiet EASY DRIVING²: EASY PILOT - asystent jazdy w korku i na autostradzie + aktywny regulator-

ogranicznik prędkości z funkcją Stop&Go + system kontroli martwego pola + podgrzewana kierownica
- 4000 -

Pakiet EASY DRIVING 2: EASY PILOT - asystent jazdy w korku i na autostradzie + aktywny regulator-

ogranicznik prędkości z funkcją Stop&Go + system kontroli martwego pola + podgrzewana kierownica + 

kierownica skórzana

- 4300 -

Pakiet ZIMOWY 2: kierownica skórzana + podgrzewana + podgrzewane fotele przednie 1600 1600

PAKIET ZIMOWY PLUS²: szyba przednia podgrzewana + podgrzewane fotele przednie + podgrzewana 

kierownica
- 1500 -

PAKIET ZIMOWY PLUS 2: szyba przednia podgrzewana + podgrzewane fotele przednie + podgrzewana 

kierownica + skórzana kierownica
- 1800 -

Z.E. 

Akumulator trakcyjny litowo-jonowy mocy 9,8 kW - - ●

Kabel do ładowania z gniazdka domowego 6,5 m (10A) - - ●

Kabel do ładowania okazjonalnego z gniazdka domowego Flexicharger (14A) - - 900

Kabel do ładowania z Wallboxów i publicznych terminali - - 1200

● = seryjne      - = niedostępne     P = element pakietu

¹ - dla samochodów produkowanych od T28/2020

² - pakiety dostępne w samochodach na składach Dealerskich
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*W zależności od wersji. 

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Captur wynosi od 1,4 do 8,2 l/100km, a emisja CO2 od 32 do 147 g/km. W/w 

wartości określone zostały na podstawie pomiarów w cyku WLTP (zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151, ze zmianami). Stan na dzień 

02.11.2020. 

Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych 

wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także 

od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz 

warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). 

Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać 

na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska. Samochody Koncernu Renault budowane są 

również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących z odzysku i 

recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na renault.pl i u Autoryzowanych 

Partnerów Renault. 

SILNIKI TCe 100 TCe 100 LPG TCe 130 FAP Tce 130 EDC FAP TCe 155 EDC FAP Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC

Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna diesel diesel

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Typ wtrysku
wielopunktowy 

sekwencyjny

wielopunktowy 

sekwencyjny
bezpośredni bezpośredni bezpośredni

bezpośredni 

z common rail

bezpośredni 

z common rail
bezpośredni -

SILNIK benzynowy elektryczny

Pojemność skokowa (cm3) 999 999 1 332 1 332 1 332 1 461 1 461 1 598 -

Liczba cylindrów / zaworów 3/12 3/12 4/16 4/16 4/16 4/8 4/8 4/16 -

Moc maksymalna (układ hybrydowy) w kW EWG (KM) 

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr./min 74 (100) przy 5000 74 (100) przy 5000 96 (130) przy 5000  96 (130) przy 5000  113 (155) przy 5500 85 (115) przy 3750 85 (115) przy 3750 68 (91) przy 5600

E-motor: 49 (66) przy 

2283-7000

HSG: 25 kW

Maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy obr./min 160 przy 2750 170 przy 2000 240 przy 1600 240 przy 1600 270 przy 1800 260 przy 2000 260 przy 2000 144 przy 3200 205 przy 200-1677

System Stop & Start tak tak tak tak tak tak tak

SKRZYNIA BIEGÓW

Typ skrzyni biegów manualna 5b. manualna 5b. manualna 6b. automatyczna EDC 7b. automatyczna EDC 7b. manualna 6b. automatyczna EDC 7b.

AKUMULATOR TRAKCYJNY

Typ

Napięcie / pojemność

Zasięg elektryczny WLTP (km)

Zasięg elektryczny WLTP City (km)

Pokładowy układ ładowania 

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ wspomagania układu kierowniczego

Średnica min. 0 zawracania (m)

KOŁA I OPONY

Obręcze kół i rozmiar opon*

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 173 w trakcie homologacji 195 193 202 187 186

Predkość maksymalna w trybie 100% elektrycznym

0 - 100 km/h (s) 13,3 w trakcie homologacji 10,6 9,6 9,6 11,9 11

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 133-139 136-146 / LPG 122-132 142-147 141-145 141-145 125-129 124-129

Cykl mieszany(l/100 km) 5,9-6,2 6,0-6,5 / LPG (7,5-8,2) 6,3-6,6 6,2-6,4 6,3-6,4 4,8-4,9 4,7-4,9

ZBIORNIK PALIWA

pojemność (l) 48 48 + 40 (LPG) 48 48 48 46 + 13 (AdBlue) 46 + 13 (AdBlue)

BAGAŻNIK 

Pojemność z kanapą odsuniętą maksymalnie do przodu (l) 536 536 536 536 536 520 520

Pojemność z kanapą odsuniętą maksymalnie do tyłu (l) 422 422 422 422 422 406 406

automatyczna Multi-mode

E-TECH 160 

PLUG-IN HYBRID

benzyna / hybryda plug-in

Euro 6 D Full

117 (160)

tak

32 -37

litowo-jonowy 

345 V / 9,8 kWh

50-46

65-54

3,5 kW

zmienne, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (w standardzie)

11,1

16": 215/65 R16 98 H; 17": 215/60 R17 96 H; 18": 215/55 R18 95 H

173

135

10,1

1,5-1,7

39

379

265
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 Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba 

samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie 

edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.  

 

(1) Rabat 8 500 zł dotyczy Nowego Renault CAPTUR E-TECH Plug-In Hybrid z rocznika 2020. Stan oferty na 05.01.2021. Oferta ważna do 

wyczerpania zapasów. Oferta łączy się tylko ze standardowym finansowaniem. Szczegóły w salonach Renault oraz na odreki.renault.pl 

(2) RRSO dla Kredytu Renault Easy Box wynosi 5,12% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 73 900,00 zł, okres 25 

miesięcy, wpłata własna 14 780,00 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 1,85%, finansowane: opłata przygotowawcza: 1 

773,60 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 826,81 zł. Miesięczna rata kredytowa 599,50 zł. Ostatnia rata 50 436,75 zł. Całkowita kwota 

kredytu: 59 120,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 64 824,68 zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  

(3) Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW, Assistance) w cenie 3,9% wartości samochodu dla ofert w Programie Renault-PZU, 

Renault - ERGO Hestia lub RENAULT-ALLIANZ. Ubezpieczenie skierowane jest do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw.  

(4) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,00% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 80 939,00 zł, okres 12 miesięcy, 

wpłata własna 40 469,50 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 2 023,48 zł. Rata 

kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 42 492,98 zł. Całkowita kwota kredytu: 40 469,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 42 492,98 

zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  

(5) RRSO dla Kredytu Flexi wynosi 2,99% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 80 044 zł, okres 24 miesiące, wpłata 

własna 36 019,80 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0,00%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 981,09 zł. Wysokość 

raty 23 002,64 zł. Całkowita kwota kredytu: 44 024,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 46 005,29 zł. Rata płatna jednorazowo w 12. 

miesiącu obowiązywania umowy kredytowej 23 002,64 zł, oraz 24. miesiącu obowiązywania umowy 23 002,64 zł. Stan na dzień 

07.01.2021 r. Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących 

czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie.  

(6) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,26% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 77 609,00 zł okres 48 miesięcy, 

wpłata własna 31 043,60 zł, stałe oprocentowanie nominalne w skali roku 3,99%, finansowane: opłata przygotowawcza 1 862,62 zł  i 

ubezpieczenie kredytobiorcy: 2 789,45 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 1 156,21 zł. Całkowita kwota kredytu : 46 565,40 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty: 55 498,22 zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  

(7) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez 

RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Zawarcie umowy 

leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. 

(8) Leasing 103% na 3 lata to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorców. Całkowita suma opłat wynosi 103% przy 

następujących parametrach: opłata wstępna 10%, wartość wykupu 10%, okres umowy 36 miesięcy. Szczegółowe warunki Leasingu 103% 

na 3 lata oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych Partnerów 

Renault. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. 

 

 

Stan oferty na dzień 05.01.2021. Szczegóły w salonach Renault. 

Kredyty oferowane są przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne 

związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. 

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień  publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający  zastrzega możliwość zmiany 

ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących 

mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży,                            

zgodnie  z postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych  Partnerów Renault. 

 

 

Data publikacji 05.01.2021. 
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01 

GAMA 2021 

CENA KATALOGOWA W ZŁ 
 

*wersje dostępne w terminie późniejszym. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

 

Cennik obowiązuje od 05.01.2021. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Prezentowana oferta dotyczy samochodów z rocznika 2020 I 2021. Liczba aut w promocji ograniczona. Prezentowane ceny i 

oferta dotyczą wersji z silnikami Euro6 DFull. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na odręki.renault.pl.   

 

 

Zyskaj z Nowym Renault CAPTUR nawet 8 500 zł(1) 

 

ROCZNIK 2020 

RABAT 2 500 ZŁ DLA WERSJI ZEN I INTENS 

RABAT 8 500 ZŁ DLA E-TECH PLUG-IN HYBRID 
 
 
ROCZNIK 2021 

RABAT 2 000 ZŁ DLA WERSJI ZEN I INTENS 

RABAT 5 000 ZŁ DLA E-TECH PLUG-IN HYBRID  

 

 

 
 

RENAULT FINANSOWANIE 
Nowe Renault CAPTUR w kredycie EASY BOX  

już od 599 zł/mies. (RRSO 5,12%) (2) 
 

UBEZPIECZENIE 3,9%(3) 

KREDYT 50/50(4) 

KREDYT ULGOWY(5) 

KREDYT FLEXI(6) 
RENAULT BUSINESS PLAN 

LEASING OD 101%(7) 

LEASING 103% NA 3 LATA(8) 

 

 

 
 

 

SILNIK ZEN INTENS

TCe 90 73 900 82 400

TCe 100 LPG 75 900 84 400

TCe 140 91 400

TCe 140 EDC 89 900 98 400

TCe 160 EDC* 100 400

E-TECH 160 Plug-in Hybrid 132 900
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WNĘTRZE TWOICH MARZEŃ 

Rewolucyjne, przestronne wnętrze zapewni Ci niezrównany komfort 

podróżowania, a dzięki pakietom personalizacji wewnętrznej oraz 

oświetleniu wnętrza w 8 kolorach dopasujesz Nowego CAPTURA do 

Twoich upodobań i nastroju. 

NAJWIĘKSZY BAGAŻNIK W KLASIE 

Nowy CAPTUR posiada liczne schowki rozmieszczone we wnętrzu o 

łącznej pojemności 27 litrów. Przestronny bagażnik, największy w 

swojej klasie, dzięki przesuwnej w zakresie 16 cm kanapie ma 

pojemność nawet 536 dm³, a kiedy złożysz kanapę – masz do 

dyspozycji aż 1275 dm³. 

SZEROKA GAMA SILNIKÓW 

Wybierz jednostkę napędową idealną dla Ciebie spośród szerokiej 

gamy nowych, dynamicznych i oszczędnych silników: benzynowych, 

benzynowych z LPG i wysokoprężnych, z manualną lub 

automatyczną skrzynią biegów. 

Teraz Nowy CAPTUR z napędem hybrydowym E-TECH Plug-in 

Hybrid! 

SYSTEM MULTIMEDIALNY EASY LINK 

Steruj radiem, muzyką, nawigacją i personalizuj swoje Nowe Renault 

CAPTUR z dotykowego ekranu o przekątnej nawet 9,3”. Intuicyjny 

system multimedialny EASY LINK zapewnia prostą obsługę, jak w 

Twoim smartfonie. Teraz wskazany adres znajdziesz w nawigacji 

szybko i wygodnie, jak w wyszukiwarce. 
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Nowy CAPTUR Plug-in Hybrid. Elektryczny na żądanie! 

 

Nowy CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid jest teraz 
jeszcze bardziej ekologiczny! Nowoczesny napęd 

hybrydowy Renault E-TECH Plug-In pozwoli Ci cieszyć 
się niezrównanym komfortem jazdy w 100% 

elektrycznej w mieście i zapewni spokój ducha podczas 
wypadów za miasto. I w pełni korzystać z tak wielu 
zalet ulubionego SUV-a Renault! 

Rewolucyjna technologia hybrydowa E-TECH oparta 

jest na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu Renault  
w zakresie samochodów elektrycznych oraz sportów 

motorowych. Napęd składa się z trzech silników: 

dwóch elektrycznych i silnika spalinowego oraz 

inteligentnej skrzyni biegów Multi-mode. Błyskawiczne 

przyspieszenia oraz płynna i dynamiczna jazda! 

Ładowanie jest proste! Korzystaj w pełni z zalet Twojej 

hybrydy plug-in i ładuj akumulator z sieci energetycznej 
z gniazdka domowego. Energię odzyskujesz również 

podczas jazdy, hamowania i zwalniania dzięki 

nowoczesnemu, wydajnemu systemowi odzyskiwania 

energii oraz trybowi jazdy B-Mode. 

• Moc systemowa układu hybrydowego: 160 KM 

• Akumulator trakcyjny: 9,8 kWh 

• Czas ładowania od 0 do 100%: 3 h (Wallbox).  

• Zasięg w trybie elektrycznym:  

- do 65 km w cyklu miejskim WLTP  

- do 50 km w cyklu mieszanym WLTP 

Nowe Renault CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid 

 
• Prędkość maksymalna w cyklu zeroemisyjnym:  

do 135 km/h 

• Średnie zużycie paliwa: od 1,4 l/km* 

• Emisja CO2 : tylko 32 g/km* 

*W cyklu mieszanym wg WLTP 
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Wybierz dodatkowe pakiety wyposażenia i spraw, aby Twój 

CAPTUR był idealnie dostosowany do Twoich potrzeb. 

CENA PROMOCYJNA: 1 500 ZŁ 

CENA PROMOCYJNA: 3 500 ZŁ 

CENA PROMOCYJNA: 2 000 ZŁ 

CENA PROMOCYJNA: 4 000 ZŁ 

 Pakiet MULTIMEDIA 7”: 

 
System multimedialny EASY LINK z ekranem 7” , z nawigacją, 

radioodtwarzaczem DAB, Bluetooth , 2xUSB+1xJack, funkcją 

kompatybilności smartfona z Apple CarPlay™ i Android Auto™, 

mapą Europy w wersji podstawowej + systemem ostrzegania o 

nadmiernej prędkości  

 

 Pakiet KLIMAT & KOMFORT: 

 
Karta Renault Hands Free + filtr kabinowy węglowy + klimatyzacja 

automatyczna + czujnik deszczu + lusterka zewnętrzne regulowane 

i składane elektrycznie, podgrzewane + lusterko wewnętrzne 

elektrochromatyczne + system wspomagania parkowania tyłem + 

oświetlenie wewnętrzne sufitowe 2 punktowe 

 Pakiet CITY PLUS: 

 
System wspomagania parkowania przód/tył 

kamera 360° 

 Pakiet KOMFORT: 

 
Dach szklany otwierany + automatyczny hamulec postojowy z 

funkcją Auto-Hold + lusterko wsteczne elektrochromatyczne 

bezramkowe + konsola centralna "pływająca" 

Dla wersji ZEN: 

 

Dla wersji INTENS: 
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ZEN INTENS INTENS  E-TECH HYBRID

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS) ● ● ●

System kontroli bezpiecznej odległości ● ● ●

Regulator-ogranicznik prędkości (RV) ● ● ●

Aktywny regulator-ogranicznik prędkości - 2000/P 2000/P

System ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania ● ● ●

System wspomagania ruszania pod górę (Hill Start Assist) + system stabilizacji toru jazy ESP ● ● ●

System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) ● ● ●

System utrzymywania pasa ruchu (LKA) ● ● ●

System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) ● - -

System ostrzegania o nadmiernej prędkości (OSP) - ● ●

System kontroli martwego pola (BSW) - 800/P 800/P

System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem - 500 500

Funkcja połączenia alarmowego eCall ● ● ●

Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu ● ● ●

Możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu ● ● ●

Boczne poduszki powietrzne ● ● ●

Kurtyny powietrzne (przód/tył) ● ● ●

System kontroli ciśnienia w oponach ● ● ●

Sygnał dźwiękowy niezapięcia pasa bezpieczeństwa na przednich miejscach ● ● ●

Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości , ogranicznikiem napięcia i napinaczem ● ● ●

Tylne pasy bezpieczeństwa: 3-punktowe,  z ogranicznikami napięcia na bocznych miejscach ● ● ●

System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX ● ● ●

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Nadwozie jednokolorowe ● 0 0

Nadwozie dwukolorowe (obudowy lusterek bocznych w kolorze dachu) 1000 ● ●

Górna listwa ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault ● ● ●

Boczne listwy ochronne drzwi w kolorze czarnym  z chromowaną wstawką ● ● ●

Deflektory powietrza w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze ● - -

Deflektory powietrza w kolorze czarnym z elementami chromu - ● ●

Chromowana listwa na drzwiach przy szybach - ● ●

Osłony przedniej i tylnej części podwozia w kolorze szarym ● ● ●

Chromowana końcówka wydechu - ● ●

Obudowy lusterek bocznych w kolorze dachu lub czarne (czarne dla nadwozia jednokolorowego) 0 ● ●

Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia ● ● ●

Szyby tylne boczne i tylna dodatkowo przyciemniane 300 ● ●

Relingi dachowe 800 800 800

Dach szklany otwierany - 3000/P 3000/P

Obręcze kół typu Flexwheel, 17" wzór Nymphea ● - -

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17", wzór Bahamas, srebrne² 1800 ● ●

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17", wzór Bahamas, szare² 1800 300 300

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18", wzór Pasadena - 2800 2800

Lakier metalizowany/metalizowany specjalny 2000/2200/2800 2000/2200/2800 2000/2200/2800

Lakier niemetalizowany 0/1200 0/1200 0/1200

WYGLĄD WNĘTRZA

Jasna tonacja wnętrza ● ● ●

Tapicerka klasyczna materiałowa, grafitowa ● - -

Tapicerka materiałowa czarno-szara z elementami skóry ekologicznej - ● ●

Tapicerka materiałowa czarna z elementami skóry ekologicznej w kolorze pomarańczowym - 300 300

Tapicerka skórzana grafitowa - 4000 4000

Kierownica pokryta skórą ekologiczną¹ ● ● ●

Kierownica pokryta skórą - P P

Kierownica podgrzewana - 300/P 300/P
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ZEN INTENS INTENS  E-TECH HYBRID

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

Światła przednie Full LED "Pure Vision" ● - -

Świata przednie i tylne Full LED w kształcie litery C 500 ● ●

Światła do jazdy dziennej z diodami LED ● ● ●

Światła tylne LED ● - -

Czujnik zmierzchu ● - -

Czujnik deszczu P ● ●

Lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane ręcznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury 

zewnętrznej
● - -

Lusterka boczne elektrycznie sterowane i składane , podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewnętrznej P ● ●

Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki przy cofaniu ● ● ●

PROWADZENIE POJAZDU i URZĄDZENIA KONTROLNE

Centralny zamek ● ● ●

Kluczyk składany Renault ● - -

Karta Renault Hands Free P ● ●

Elektryczne, zmienne wspomaganie układu kierowniczego ● ● ●

System wspomagania parkowania tyłem 1100/P ● ●

System wspomagania parkowania przód/tył 1300 P ●

System wspomagania parkowania przód/tył/bok - 1500/P 1500/P

Kamera cofania 1000 P ●

Kamera 360° - 1500/P 1500/P

System kontroli martwego pola - 800/P 800/P

Komputer pokładowy (ograniczone wskazania dla wersji z LPG) ● ● ●

Wskaźnik zmiany biegów ● ● ●

Autostradowy tryb pracy kierunkowskazów ● ● ●

Funkcja ECO (tryb ekologicznej jazdy) ● ● ●

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony (nie jest dostępny dla wersji z kołem zapasowym) ● ● ●

Koło zapasowe dojazdowe (z wyjątkiem wersji z LPG) 700 700 700

KOMFORT

Klimatyzacja manualna ● - -

Klimatyzacja automatyczna P ● ●

Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym ● ● ●

Szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym ● ● ●

Przednia szyba podgrzewana - P P

Kierownica z regulacją wysokości i głębokości ● ● ●

Fotel kierowcy z regulacją wysokości, oparcia, wzdłużną, fotel pasażera z regulacją oparcia i wzdłużną ● - -

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, oparcia, wzdłużną - ● ●

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości, oparcia, wzdłużną oraz manualną regulacją odcinka 

lędźwiowego
- 500 500

Automatyczny hamulec postojowy 1000 ● ●

Automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold - 500/P ●

Konsola centralna z podłokietnikiem ● ● ●

Konsola centralna "pływająca" (dla wersji ze skrzynią biegów EDC i wersji E-TECH) - 500/P ●

Fotele przednie podgrzewane 1000 1000/P 1000/P

Zagłówki przednie z regulacją wysokości ● ● ●

Zagłówki tylne z regulacją wysokości ● ● ●

Tylna kanapa przesuwna i dzielona w układzie 1/3-2/3 ● ● ●

Wyjmowana podłoga bagażnika ● ● ●

Lusterko wewnętrzne dzień/noc ● ● ●

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne - ● ●

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe - 200/P 200/P

Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej po stronie kierowcy i pasażera ● ● ●

Oświetlenie na podsufitce 2 punkty ● - -

Oświetlenie LED na podsufitce 2 punkty - ● ●
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ZEN INTENS INTENS  E-TECH HYBRID

MULTIMEDIA

Kolorowy, cyfrowy wyświetlacz na zespole wskaźników i zegarów 4,2" ● - -

Kolorowy, cyfrowy wyświetlacz na zespole wskaźników i zegarów 7" - ● ●

Kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" (niedostępny dla wersji z LPG) - 500/P ●

System MULTI-SENSE - 1000/P ●

Ładowarka indukcyjna do smartfona - 300 300

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7" bez nawigacji, radioodtwarzaczem DAB, 6 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z Android Auto® i Apple CarPlay®
● - -

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7" z nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 6 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z Android Auto® i Apple CarPlay®, mapa 

Europy wersja standardowa

P ● ●

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7" z nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 9 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z Android Auto® i Apple CarPlay®, 

systemem nagłośnienia BOSE°, mapa Europy wersja standardowa

- 2500/P 2500/P

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 6 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z Android Auto® i Apple CarPlay®, mapa 

Europy wersja standardowa

- 2500/P 2500/P

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 

systemem nagłośnienia BOSE®, 9 głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z 

Android Auto® i Apple CarPlay®, mapa Europy wersja standardowa

- 3500/P -

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 6 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z Android Auto® i Apple CarPlay®, mapa 

Europy wersja standardowa, zgodność z cyfrowym wyświetlaczem zegarów 10,25",  z funkcją replikacji 

nawigacji na wyświetlaczu zegarów (niedostępny dla wersji z LPG)

- P 3000

System multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 

systemem nagłośnienia BOSE®, 9 głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z 

Android Auto® i Apple CarPlay®, mapa Europy wersja standardowa, zgodność z cyfrowym 

wyświetlaczem zegarów 10,25", z funkcją replikacji nawigacji na wyświetlaczu zegarów (niedostępny dla 

wersji z LPG)

- 3500/P 3500

PERSONALIZACJA

Ozdobne elementy wnętrza w kolorze czerwonym (wyloty nawiewów, obramowanie konsoli centralnej 

przy dźwigni zmiany biegów)
200 200 200

Ozdobne elementy wnętrza w kolorze niebieskim (wyloty nawiewów, obramowanie konsoli centralnej przy 

dźwigni zmiany biegów)
200 200 200

Ozdobne elementy wnętrza w kolorze piaskowym (wyloty nawiewów, obramowanie konsoli centralnej 

przy dźwigni zmiany biegów)
200 200 200

Ozdobne elementy wnętrza w kolorze zielononiebeskim  (wyloty nawiewów, obramowanie konsoli 

centralnej przy dźwigni zmiany biegów)
200 200 200

Pakiet Signature Pomarańczowy: ozdobne elementy wnętrza w kolorze pomarańczowym (elementy deski 

rozdzielczej, podłokietniki drzwi, obramowanie konsoli centralnej (w przypadku konsoli "pływającej"))
400 400 400

Pakiet Signature Szary: ozdobne elementy wnętrza w kolorze jasnoszarym (elementy deski rozdzielczej, 

podłokietniki drzwi, obramowanie konsoli centralnej (w przypadku konsoli "pływającej"))
- 400 400

Ozdobne elementy zewnętrzne w kolorze pomarańczowym (listwa boczna drzwi, osłona podwozia z 

przodu i z tyłu)
800 800 800

Ozdobne elementy zewnętrzne w kolorze jasnoszarym (listwa boczna drzwi, osłona podwozia z przodu i z 

tyłu)
800 800 800

Ozdobne elementy zewnętrzne w kolorze kości słoniowej (listwa boczna drzwi, osłona podwozia z przodu 

i z tyłu)
800 800 800

PAKIETY

PAKIET MULTIMEDIA 7": system multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7", z nawigacją, 

Apple CarPlay™ i Android Auto™, mapą Europy w wersji podstawowej + system ostrzegania o nadmiernej 

prędkości

1500 - -

PAKIET KLIMAT & KOMFORT: klimatyzacja automatyczna + lusterka zewnętrzne regulowane i składane 

elektrycznie, podgrzewane + karta Renault Hands Free + lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne +  filtr 

kabinowy węglowy + oświetlenie wewnętrzne sufitowe 2 punktowe

3500 - -

PAKIET CITY: system wspomagania parkowania przód/tył + kamera cofania - 1500 -
PAKIET CITY PLUS: system wspomagania parkowania przód/tył + kamera 360° (niedostępny dla wersji z 

LPG)
- 2000 -

PAKIET EASY PARKING PLUS: system kontroli martwego pola + Easy Park Assist - system wspomagania 

parkowania przód/tył/bok + system MULTI-SENSE + kamera 360°
- 3000 -

PAKIET MULTIMEDIA 7" BOSE: system multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 7", nawigacją, 

Apple CarPlay™ i Android Auto™, mapą Europy w wersji podstawowej i systemem nagłośnienia BOSE® + 

kryterium techniczne do zamówienia BOSE

- 2500 2500

PAKIET MULTIMEDIA 9,3" BOSE: system multimedialny EASY LINK z ekranem dotykowym 9,3" z 

smartfona z Apple CarPlay™ i Android Auto™ i systemem nagłośnienia BOSE® + kryterium techniczne do 

zamówienia BOSE®

- 3500 -

Pakiet CONNECT: system multimedialny EASY LINK z ekranem 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, 6 

głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z  Android Auto™ i Apple CarPlay™, mapą 

Europy w wersji standardowej, funkcją replikacji nawigacji na wyświetlaczu zegarów + cyfrowy 

wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25" + kryterium techniczne (niedostępny dla wersji z LPG)

- 3000 -

Pakiet CONNECT BOSE: system multimedialny EASY LINK z ekranem 9,3", nawigacją, radioodtwarzaczem 

DAB, systemem nagłośnienia BOSE®, 9 głośnikami, 2xUSB, 1xjack, funkcją kompatybilności smartfona z 

Android Auto™ i Apple CarPlay™, mapą Europy w wersji standardowej, funkcją replikacji nawigacji na 

wyświetlaczu zegarów + cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25" + kryterium techniczne 

(niedostępny dla wersji z LPG)

- 4000 -

Pakiet KOMFORT: dach panoramiczny + automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold + lusterko 

wsteczne elektrochromatyczne bezramkowe + konsola centralna "pływająca" (niedostępny dla wersji z 

LPG)

- 4000 -

Pakiet EASY DRIVING²: EASY PILOT - asystent jazdy w korku i na autostradzie + aktywny regulator-

ogranicznik prędkości z funkcją Stop&Go + system kontroli martwego pola + podgrzewana kierownica
- 4000 -

Pakiet EASY DRIVING 2: EASY PILOT - asystent jazdy w korku i na autostradzie + aktywny regulator-

ogranicznik prędkości z funkcją Stop&Go + system kontroli martwego pola + podgrzewana kierownica + 

kierownica skórzana

- 4300 -

Pakiet ZIMOWY 2: kierownica skórzana + podgrzewana + podgrzewane fotele przednie 1600 1600

PAKIET ZIMOWY PLUS²: szyba przednia podgrzewana + podgrzewane fotele przednie + podgrzewana 

kierownica
- 1500 -

PAKIET ZIMOWY PLUS 2: szyba przednia podgrzewana + podgrzewane fotele przednie + podgrzewana 

kierownica + skórzana kierownica
- 1800 -

Z.E. 

Akumulator trakcyjny litowo-jonowy mocy 9,8 kW - - ●

Kabel do ładowania z gniazdka domowego 6,5 m (10A) - - ●

Kabel do ładowania okazjonalnego z gniazdka domowego Flexicharger (14A) - - 900

Kabel do ładowania z Wallboxów i publicznych terminali - - 1200

● = seryjne      - = niedostępne     P = element pakietu

¹ - dla samochodów produkowanych od T28/2020

² - pakiety dostępne w samochodach na składach Dealerskich
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Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Nowy CAPTUR wynosi od 1,4 do 8,1 l/100km, a emisja CO2 od 32 do 143 g/km. 

W/w wartości określone zostały na podstawie pomiarów w cyku WLTP (zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151, ze zmianami). Stan na 

dzień 05.01.2021. 

Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych 

wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także 

od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz 

warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). 

Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać 

na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska. Samochody Koncernu Renault budowane są 

również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących z odzysku i 

recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na renault.pl i u Autoryzowanych 

Partnerów Renault. 

SILNIKI TCe 90 g.2021 TCe 100 LPG g.2021 TCe 140 g.2021 TCe 140 EDC g.2021 TCe 160 EDC g.2021

Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Typ skrzyni biegów manualna 6b. manualna 6b. manualna 6b. automatyczna EDC 7b. automatyczna EDC 7b. 

Typ wtrysku
wielopunktowy 

sekwencyjny

wielopunktowy 

sekwencyjny
bezpośredni bezpośredni bezpośredni wielopunktowy -

Pojemność skokowa (cm3) 999 999 1 332 1 332 1 332 1 598 -

Liczba cylindrów / zaworów 3/12 3/12 4/16 4/16 4/16 4/16 -

Moc maksymalna (układ hybrydowy) w kW EWG (KM) 

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr./min 67 (90) przy 4600 74 (100) prz 4600 103 (140) przy 4600 103 (140) przy 4600  w trakcie homologacji 68 (91) przy 5600

E-motor: 49 (66) przy 

2283-7000

HSG: 25 kW

Maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy obr./min 160 przy 2000 170 przy 2000 260 przy 1750 260 przy 1750  w trakcie homologacji 144 przy 3200 205 przy 200-1677

System Stop & Start tak tak tak tak tak

AKUMULATOR TRAKCYJNY

Typ nd nd nd nd nd

Napięcie / pojemność nd nd nd nd nd

Zasięg elektryczny WLTP (km) nd nd nd nd nd

Zasięg elektryczny WLTP City (km) nd nd nd nd nd

Pokładowy układ ładowania nd nd nd nd nd

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ wspomagania układu kierowniczego

Średnica min. 0 zawracania (m)

KOŁA I OPONY

Obręcze kół i rozmiar opon*

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 168 173 196 196  w trakcie homologacji

Predkość maksymalna w trybie 100% elektrycznym nd nd nd nd

0 - 100 km/h (s) 14,0 13,0 10,3 9,2  w trakcie homologacji

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 130-141 132-143 - LPG (117/126) 129 - 138 132-143  w trakcie homologacji

Cykl mieszany(l/100 km) 5,8 - 6,2 5,8 - 6,3 - LPG (7,5 - 8,1) 5,7 - 6,1 5,8 - 6,3  w trakcie homologacji

pojemność zbiornika paliwa (l) 48 48 + 40 LPG 48 48 48

BAGAŻNIK 

Pojemność z kanapą odsuniętą maksymalnie do przodu (dm3) 536 536 536 536 536

Pojemność z kanapą odsuniętą maksymalnie do tyłu (dm3) 422 422 422 422 422

3,5 kW

1,5-1,7

39

379

265

32 -37

10,1

zmienne, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (w standardzie)

11,1

16": 215/65 R16 98 H; 17": 215/60 R17 96 H; 18": 215/55 R18 95 H

173

135

litowo-jonowy 

345 V / 9,8 kWh

50-46

65-54

E-TECH 160 

PLUG-IN HYBRID

benzyna / hybryda plug-in

Euro 6

117 (160)

tak

automatyczna Multi-mode
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Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba 

samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie 

edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.  

 

(1) Rabat 8 500 zł dotyczy Nowego Renault CAPTUR E-TECH Plug-In Hybrid z rocznika 2020 z silnikiem w normie D FULL. Stan oferty na 

05.01.2021. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Rabat łączy się tylko ze standardową ofertą finansową. Szczegóły w salonach 

Renault. 

(2) RRSO dla Kredytu Renault Easy Box wynosi 5,12% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 73 900,00 zł, okres 25 

miesięcy, wpłata własna 14 780,00 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 1,85%, finansowane: opłata przygotowawcza: 1 

773,60 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 826,81 zł. Miesięczna rata kredytowa 599,50 zł. Ostatnia rata 50 436,75 zł. Całkowita kwota 

kredytu: 59 120,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 64 824,68 zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  

(3) Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW, Assistance) w cenie 3,9% wartości samochodu dla ofert w Programie Renault-PZU, 

Renault - ERGO Hestia lub RENAULT-ALLIANZ. Ubezpieczenie skierowane jest do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw.  

(4) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,00% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 80 939,00 zł, okres 12 miesięcy, 

wpłata własna 40 469,50 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 2 023,48 zł. Rata 

kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 42 492,98 zł. Całkowita kwota kredytu: 40 469,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 42 492,98 

zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  

(5) RRSO dla Kredytu Flexi wynosi 2,99% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 80 044 zł, okres 24 miesiące, wpłata 

własna 36 019,80 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0,00%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 981,09 zł. Wysokość 

raty 23 002,64 zł. Całkowita kwota kredytu: 44 024,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 46 005,29 zł. Rata płatna jednorazowo w 12. 

miesiącu obowiązywania umowy kredytowej 23 002,64 zł, oraz 24. miesiącu obowiązywania umowy 23 002,64 zł. Stan na dzień 

05.01.2021 r. Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących 

czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie.  

(6) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,26% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 77 609,00 zł okres 48 miesięcy, 

wpłata własna 31 043,60 zł, stałe oprocentowanie nominalne w skali roku 3,99%, finansowane: opłata przygotowawcza 1 862,62 zł  i 

ubezpieczenie kredytobiorcy: 2 789,45 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 1 156,21 zł. Całkowita kwota kredytu : 46 565,40 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty: 55 498,22 zł. Stan na dzień 05.01.2021 r.  

(7) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez 

RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Zawarcie umowy 

leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. 

(8) Leasing 103% na 3 lata to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorców. Całkowita suma opłat wynosi 103% przy 

następujących parametrach: opłata wstępna 10%, wartość wykupu 10%, okres umowy 36 miesięcy. Szczegółowe warunki Leasingu 103% 

na 3 lata oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skierowanego do przedsiębiorców, dostępne u Autoryzowanych Partnerów 

Renault. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. 

 

 

Stan oferty na dzień 05.01.2021. Szczegóły w salonach Renault. 

Kredyty oferowane są przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne 

związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. 

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień  publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający  zastrzega możliwość zmiany 

ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących 

mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży,                            

zgodnie  z postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych  Partnerów Renault. 

 

Data publikacji 05.01.2021. 
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