Nowe

Renault CAPTUR

Miejska przygoda
Atrakcyjny miejski crossover Renault przybywa
w nowej odsłonie. Z nowymi kolorami nadwozia,
przeprojektowaną osłoną chłodnicy podkreśloną
subtelną chromowaną wstawką i stałym szklanym
dachem Nowe Renault Captur jest teraz jeszcze bardziej
gotowe na podbój miasta. Reflektory Full LED Pure
Vision i charakterystyczne światła do jazdy dziennej
w kształcie litery C idealnie podkreślają wyrazisty
i mocny charakter auta.

Odkryj miasto
na nowo
Odkryj uczucie dominacji nad ulicami miasta, poczuj
się zdobywcą miejskich pejzaży. Szklany stały dach
panoramiczny, duży prześwit i osłony podwozia wbudowane
w przednie i tylne zderzaki to atuty Nowego Captura,
dzięki którym zobaczysz miasto w innym świetle. Zasiądź
wygodnie w przyjaznym, kolorowym i innowacyjnym
wnętrzu i poczuj wszystkimi zmysłami dobrą energię miasta.

Pełen wyrazu design

Mocno osadzone na swych dużych, 17-calowych kołach z obręczami ze stopu metali lekkich o nowych wzorach Emotion czy Explore Nowe Renault Captur
czeka już tylko na Ciebie, aby ruszyć na kolejne miejskie eskapady. Wyrafinowana estetyka, silna osobowość – Twój crossover ma bardzo mocny temperament.
Jego przednie i tylne światła z diodami LED rozświetlą każdy Twój dzień. Dwukolorowe nadwozie w połączeniu z licznymi możliwościami personalizacji
pozwala każdemu w pełni wyrazić swoją osobowość. Nowe Renault Captur sprawi, że Twoje podróże staną się znacznie ciekawsze.

Starannie dopracowane wnętrze

Nowe Renault Captur oferuje wszystko, co niezbędne dla Twojego dobrego samopoczucia. Połóż dłonie na pokrytej skórą kierownicy, doceń komfort foteli,
korzystaj z podłokietnika centralnego oraz oświetlenia LED na podsufitce... Otacza Cię eleganckie wnętrze z dyskretnymi elementami ozdobnymi w kolorze
chromu satynowanego. System nagłośnienia Bose® Sound System, dzięki swoim wysokiej klasy głośnikom, wprowadzi Cię w świat wyjątkowych doznań
muzycznych. Poddaj się przyjemności podróży!

Codzienne życie może być łatwiejsze

Nowe Renault Captur jest wyposażone w wiele pomysłowych schowków, które ułatwiają codzienne użytkowanie samochodu. Obszerna szuflada o pojemności
11 litrów pomieści duże i małe rzeczy. Do dyspozycji masz także praktyczny schowek, idealnie wkomponowany w deskę rozdzielczą. To doskonałe miejsce na
telefon lub portfel! Trzymiejscowa tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3, którą można przesuwać, pozwoli Ci dowolnie zaaranżować miejsce w drugim
rzędzie lub przestrzeń w bagażniku. Bagażnik* jest wyposażony w wyjmowaną i dwustronną podłogę**, którą można umieścić w różnych położeniach.

* O pojemności od 359 do 455 dm3 przy maksymalnym przesunięciu tylnej kanapy do przodu. ** W zależności od wersji.

Multimedia dla każdego
Nowe Renault Captur proponuje aż trzy systemy multimedialne wyposażone w ekrany dotykowe: R&Go, Media Nav Evolution, R-LINK Evolution.

R&Go: po podłączeniu smartfona do radia
samochodowego za pomocą specjalnego uchwytu
masz dostęp do funkcji aplikacji R&Go*: sześć
ikonek zaprasza do korzystania z takich funkcji,
jak nawigacja, kontrolowanie stylu jazdy, obsługa
radia czy bezpieczne prowadzenie rozmów
telefonicznych.

* Aplikacja R&Go do pobrania z Google Play i Apple Store.

Media Nav Evolution: prosty i przystępny system
multimedialny z ekranem dotykowym zapewnia
dostęp do użytecznych i praktycznych funkcji,
takich jak nawigacja, radio, słuchanie muzyki
w audiostreamingu czy też bezpieczna łączność
telefoniczna dzięki technologii Bluetooth®.

R-LINK Evolution: kompleksowy system
multimedialny z 7-calowym pojemnościowym
ekranem dotykowym i dostępem do usług on-line.
Zapewnia stałą łączność ze światem. Korzystaj
z wbudowanej nawigacji TomTom®, usługi HD
Traffic pokazującej informacje o natężeniu ruchu
drogowego w czasie rzeczywistym czy licznych
aplikacji samochodowych dostępnych w R-LINK Store.

To, co najlepsze
w jeździe po mieście
Ochrona
Wyposażone w czołowe i boczne poduszki na przednich miejscach
Nowe Renault Captur ma silnie rozwinięty instynkt ochronny.
Z tyłu system mocowania Isofix zapewnia bezpieczną instalację
fotelika dla dziecka.

Wspomaganie przy ruszaniu pod górę
Podczas ruszania na drodze o znacznym nachyleniu system ten
utrzymuje przez 2 sekundy ciśnienie w układzie hamulcowym,
dając kierowcy czas na ruszenie z miejsca.

Easy Park Assist
Parkowanie jest teraz dziecinnie proste. Dzięki 12 czujnikom
system mierzy ilość wolnego miejsca, a następnie przejmuje
kontrolę nad układem kierowniczym, wykonując idealny manewr
parkowania równoległego, prostopadłego czy skośnego.

Nowe Renault Captur widzi wszystko – ocenia ilość wolnego miejsca, żeby pomóc Ci
zaparkować, ostrzega przed ewentualnymi zagrożeniami, w nagłych sytuacjach pomaga
w hamowaniu i kontroluje wszystko, co dzieje się dookoła. Nowy Captur pozwoli Ci cieszyć
się bezpieczną miejską przygodą.

System kontroli martwego pola
System wykrywa obecność innego pojazdu w martwej strefie,
której nie widać w lusterkach bocznych. Działa w przedziale
prędkości od 30 do 140 km/h i natychmiast informuje kierowcę
sygnałem świetlnym w lusterku.

Układ wspomagania nagłego hamowania
Niespodziewana przeszkoda? Zaufaj instynktowi. Przy nagłym
wciśnięciu pedału hamulca system automatycznie zwiększa siłę
hamowania i skraca w ten sposób drogę hamowania.

Światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów
Przy wchodzeniu w zakręty światło przeciwmgłowe po stronie,
w którą skręca auto, włącza się automatycznie, poszerzając pole
widzenia kierowcy.

Nowe Renault CAPTUR INITIALE PARIS
Miejska klasa

Codzienne przejazdy Nowym Renault Captur w wersji INITIALE PARIS zyskują nowy wymiar. Ekskluzywny kolor nadwozia Fioletowy Amethyste w połączeniu
z czarnym lub szarym platynowym dachem dodaje mu niezwykłej elegancji. Chromowany grill z oznakowaniem INITIALE PARIS, specjalne 17-calowe obręcze
kół ze stopu metali lekkich, sekwencyjne kierunkowskazy... Twój crossover doskonale łączy wyrafinowanie z zamiłowaniem do przygody. Wyposażenie
wnętrza w pełni to potwierdza: kierownica, deska rozdzielcza, tapicerka i płaty drzwi są pokryte skórą Nappa o przepięknej fakturze. Wkraczasz do świata
absolutnie nowych wrażeń, w którym niczego nie pozostawiono przypadkowi. Doskonała jakość wykończenia i zaawansowane technologie zostały połączone
w jednej wersji dla Twojej maksymalnej przyjemności.

Strefa kolorów

Dach Kość
Słoniowa*

Szary
Platynowy

Orange
Atacama

Dach Kość
Słoniowa*

Szary
Platynowy

Niebieski
Ocean

Dach Kość
Słoniowa*

Szary
Platynowy

Niebieski
Marina*

Dach Brązowy
Cappuccino

Biała
Perła

Dach Kość
Słoniowa*

Brązowy
Cappuccino

Orange Atacama
Dach Czarny Etoile

Niebieski Ocean
Dach Czarny Etoile

Niebieski Marina*
Dach Czarny Etoile

Biała Perła
Dach Czarny Etoile

Kość Słoniowa*
Dach Czarny Etoile

Dach Szary
Platynowy

Czerwony Flamme
Dach Czarny Etoile

Dach Szary
Platynowy

Brązowy
Cappuccino

Dach Kość
Słoniowa*

Szary
Kasjopea

Brązowy
Cappuccino

Dach Kość
Słoniowa*

Szary
Platynowy

Brązowy
Cappuccino

Dach Kość
Słoniowa*

Czarny
Etoile

Brązowy
Cappuccino

Szary Platynowy
Dach Czarny Etoile

Szary Kasjopea
Dach Czarny Etoile

Brązowy Cappuccino
Dach Czarny Etoile

Czarny Etoile
Dach Szary Platynowy

Dach Czarny
Etoile

Fioletowy Amethyste**
Dach Szary Platynowy
* Lakier niemetalizowany.
** Specjalny kolor nadwozia dla INITIALE PARIS.

Wyposażenie
LIFE

Zdjęcie wnętrza wersji Life z wyposażeniem dodatkowym

• ABS z funkcją wspomagania nagłego hamowania
• System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC
• System wspomagania przy ruszaniu pod górę
HSA
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
z przodu (możliwość dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera)
• Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
z przodu chroniące głowę i klatkę piersiową
• Sygnał dźwiękowy niezapięcia pasa
bezpieczeństwa na przednich miejscach
• Regulator-ogranicznik prędkości
• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich
i tylnych miejscach
• Zagłówki na przednich i tylnych miejscach
z regulacją wysokości
• System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX
• Zmienne elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego
• Karta Renault – bezkluczykowy system
sterowania zamkiem centralnym drzwi oraz
uruchamiania silnika
• Centralny zamek

Tapicerka klasyczna, czarna

• Komputer pokładowy
• Funkcja EKO – tryb ekologicznej jazdy
• Instalacja do montażu radioodtwarzacza
• Lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane
ręcznie i podgrzewane
• Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
• Kierownica z regulacją wysokości i głębokości
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości
• Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej po stronie
kierowcy i pasażera
• Tylna przesuwna kanapa dzielona w układzie
1/3-2/3 z 3 zagłówkami
• Wyjmowana podłoga bagażnika
• Światła do jazdy dziennej z diodami LED
w kształcie litery C
• Światła tylne LED
• Zderzaki w kolorze nadwozia
• Osłony przedniej i tylnej części podwozia
w kolorze czarnym o ziarnistej fakturze
• Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
• Obudowy lusterek bocznych oraz boczne listwy
ochronne w kolorze czarnym o ziarnistej fakturze
• Ozdobne elementy wnętrza w kolorze kości
słoniowej

• Ciemna tonacja wnętrza
• Tapicerka materiałowa
• Szuflada Easy Life w kolorze kości słoniowej
(bez oświetlenia)
• Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
• Stalowe obręcze kół 16”

Stalowe obręcze kół 16“

ZEN (LIFE +)

Aluminiowe obręcze kół 16“,
kolor czarny

Zdjęcie wnętrza wersji Zen w jasnej tonacji (dostępnej w opcji bezpłatnej)

• Klimatyzacja manualna
• Radioodtwarzacz R&GO ze zintegrowanym
wyświetlaczem 4 × 20 W (bez CD), z Bluetooth®,
złączem USB/jack, uchwytem do smartfona,
kompatybilny z aplikacją R&GO
• Kierownica pokryta skórą ekologiczną
• Szyby przednie regulowane elektrycznie,
z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
• Światła przeciwmgłowe
• Obudowy lusterek bocznych w kolorze lśniącej
czerni
• Chromowana wstawka w bocznych listwach
ochronnych
• Szuflada Easy Life oświetlana
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16”

Tapicerka klasyczna,
czarno-szara

Tapicerka klasyczna,
czarno-karmelowa

Tapicerka klasyczna,
czarno-niebieska

Tapicerka zdejmowana,
niebieska

Tapicerka zdejmowana,
karmelowa

Tapicerka zdejmowana,
szara

Wyposażenie
INTENS (ZEN +)

Aluminiowe obręcze kół
17“, wzór Emotion, czarne

Aluminiowe obręcze kół
17“, wzór Explore, szare

Aluminiowe obręcze kół
17“, wzór Explore, czarne

Tapicerka zdejmowana,
szara

Zdjęcie wnętrza wersji Intens z wyposażeniem dodatkowym

• System wspomagania parkowania tyłem
• Światła przednie Full LED Pure Vision
• Światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania
zakrętów
• Klimatyzacja automatyczna
• Czujnik światła i deszczu
• Karta Renault Hands Free
• Multimedialny system Media Nav Evolution
z ekranem dotykowym 7”, radioodtwarzaczem
(bez CD), nawigacją, mapą Europy w wersji
podstawowej, Bluetooth®, złączem USB/jack
• Kierownica pokryta skórą
• Lusterka boczne elektrycznie składane
• Dwukolorowe nadwozie + lusterka boczne
w kolorze dachu
• Chromowana ozdobna listwa chłodnicy
• Ozdobna listwa tylnej klapy chromowana
z napisem CAPTUR

Aluminiowe obręcze kół
17“, wzór Emotion, szare

• Osłony przedniej i tylnej części podwozia
w kolorze szarym
• Ozdobne elementy wnętrza chromowane
• Zdejmowana materiałowa tapicerka Zip
Collection
• Elastyczne taśmy na tylnej stronie oparć
przednich foteli
• Dwustronna podłoga bagażnika
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17”

Tapicerka zdejmowana,
karmelowa

Tapicerka zdejmowana,
niebieska

Personalizacja
WNĘTRZE

Pakiet Design w kolorze karmelowym

Pakiet Design w kolorze niebieskim

Ozdobne elementy wnętrza w kolorze chromu satynowanego

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Elementy w kolorze cappuccino

Elementy w kolorze niebieskim

Elementy w kolorze czerwonym

Elementy w kolorze pomarańczowym

Elementy w kolorze kości słoniowej

Wyposażenie
INITIALE PARIS (INTENS +)

Aluminiowe obręcze kół 17“,
wzór INITIALE PARIS, czarne

Tapicerka skórzana Nappa,
cieniowana, szaro-grafitowa

Tapicerka skórzana Nappa,
czarna

• System Easy Park Assist wraz z systemem
wspomagania parkowania tył/przód/bok + kamera
cofania
• System kontroli martwego pola
• Multimedialny system R-LINK Evolution z ekranem
dotykowym 7”, radioodtwarzaczem DAB
(cyfrowym) z systemem nagłośnienia Bose®
Sound System, nawigacją TomTom®, Bluetooth®,
złączem USB/jack, dostępem do usług on-line,
mapą Europy w wersji rozszerzonej
• Sekwencyjne kierunkowskazy z diodami LED
• Szyby tylne przyciemniane
• Specjalny przedni grill z chromowaną wstawką
• Chromowane obramowanie świateł
przeciwmgłowych
• Oznakowanie INITIALE PARIS na listwach
bocznych i progach drzwi oraz na przednim grillu
• Specjalne osłony przedniej i tylnej części podwozia
• Przedni podłokietnik

• Pakiet Premium: aluminiowe pedały,
elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne,
podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych, oświetlenie LED na
podsufitce, schowek na okulary po stronie
kierowcy
• Tapicerka skórzana Nappa
• Fotele przednie podgrzewane
• Deska rozdzielcza oraz płaty drzwi pokryte skórą
• Aluminiowe nakładki na progi drzwi przednich
• Dywaniki podłogowe
• Jasna tonacja wnętrza
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17”, wzór
INITIALE PARIS

Silniki Energy
Przyjemne i niezawodne w użytkowaniu, solidne i oszczędne silniki Energy łączą w sobie szereg innowacyjnych technologii, z których
część wywodzi się bezpośrednio ze świata Formuły 1®. Dzięki nim Captur znajduje się w ścisłej czołówce w swojej kategorii pod
względem parametrów jakościowych i użytkowych.

Silnik ENERGY TCe 90

Silnik ENERGY dCi 90*

Silnik Energy TCe 90 to idealny silnik do jazdy po
mieście. Bardzo żywo reaguje na niskich obrotach,
współpracuje z 5-biegową skrzynią manualną
i zapewnia zużycie paliwa na najlepszym
poziomie w tym segmencie.

Gwarantuje dynamiczną i sprawną jazdę.
Dostępny z automatyczną skrzynią biegów EDC
lub ze skrzynią manualną silnik Energy dCi 90
spełnia wymagania programu ECO2 i gwarantuje
zużycie paliwa na najlepszym poziomie w tym
segmencie.

Silnik ENERGY TCe 120
Wybór silnika Energy TCe 120 to wybór
wysokich osiągów. Niezależnie od tego, czy
zdecydujesz się na 6-biegową skrzynię manualną
o dużej szybkości reakcji, czy automatyczną
dwusprzęgłową skrzynię EDC z myślą
o zapewnieniu sobie wyższego komfortu, zawsze
masz gwarancję płynnej i przyjemnej jazdy.
Dodatkową korzyścią jest bezobsługowy łańcuch
rozrządu „for life”.

Silnik ENERGY dCi 110
Mocny i błyskawicznie reagujący silnik
Energy dCi 110 został stworzony dla tych, którzy
poszukują zarówno niskich kosztów użytkowania,
jak i przyjemności prowadzenia.

Automatyczna dwusprzęgłowa skrzynia biegów EDC
Zapewnij sobie jeszcze większą przyjemność z jazdy. Automatyczna skrzynia biegów EDC
(Efficient Dual Clutch) z podwójnym sprzęgłem zapewnia dynamiczną i płynną jazdę przy zużyciu
paliwa zbliżonym do skrzyni manualnej. Oferowana z silnikiem benzynowym Energy TCe 120
i wysokoprężnym Energy dCi 90.
* Dostępny w terminie późniejszym.

Dane techniczne
Rodzaj paliwa
Norma emisji spalin
Typ skrzyni biegów
Typ wtrysku
Pojemność skokowa (cm3)
Średnica cylindra × skok tłoka (mm)
Liczba cylindrów / zaworów
Moc maksymalna w kW CEE (KM) przy (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy obr./min
Filtr cząstek stałych
System Stop & Start

OSIĄGI

Współczynnik SCx
Prędkość maksymalna (km/h)
1000 m D.A. ze startu zatrzymanego (s)
0-100 km/h (s)

ENERGY TCe 90
benzyna
Euro 6
manualna 5-b.
wielopunktowy
sekwencyjny
898
72,2 × 73,1
3 / 12
66 (90) przy 5000
140 przy 2250
tak

ENERGY TCe 120
benzyna
Euro 6
manualna 6-b.
bezpośredni
sekwencyjny
1197
72,2 × 73,1
4 / 16
87 (118) przy 5000
205 przy 2000
tak

ENERGY TCe 120 EDC
benzyna
Euro 6
automatyczna EDC 6-b.
bezpośredni
sekwencyjny
1197
72,2 × 73,1
4 / 16
87 (118) przy 5000
205 przy 2000
tak

ENERGY dCi 90**
diesel
Euro 6
manualna 5-b.
bezpośredni
z Common Rail
1461
76 × 80,5
4/8
66 (90) przy 4000
220 przy 1750
tak
tak

ENERGY dCi 90 EDC**
diesel
Euro 6
automatyczna EDC 6-b.
bezpośredni
z Common Rail
1461
76 × 80,5
4/8
66 (90) przy 4000
220 przy 1750
tak
tak

ENERGY dCi 110
diesel
Euro 6
manualna 6-b.
bezpośredni
z Common Rail
1461
76 × 80,5
4/8
81 (110) przy 4000
260 przy 1750
tak
tak

0,79
171
34”40
13”05

0,79
182
31”60
9”90

0,79
192
31”80
10”60

0,79
171
34”70
13”10

0,79
172
35”00
13”80

0,79
180
33”10
11”40

6,0
4,5
5,1
113

7,0
4,7
5,5
125

7,0
4,7
5,5
125

4,0
3,4
3,6
95

4,0
3,7
3,8
99

4,0
3,6
3,7
98

6,2
4,7
5,2
120

6,8
4,9
5,6
127

6,8
4,9
5,6
127

4,1
3,5
3,7
98

4,2
3,9
4,0
103

4,1
3,7
3,9
101

1290
1780
1200

1205
1762
1200

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (WG NORMY NEDC)
Wersje bez Extended Grip
Cykl miejski (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
Cykl mieszany (l/100 km)
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)
Wersje z Extended Grip
Cykl miejski (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
Cykl mieszany (l/100 km)
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)
Pojemność zbiornika paliwa (l)

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ wspomagania układu kierowniczego
Średnica min. Ø zawracania (m)

UKŁAD HAMULCOWY

Przód: tarcze wentylowane średnica (mm) / grubość (mm)
Tył: bębnowe Ø (mm)

zmienne, elektryczne
10,42
258 / 22

9”

KOŁA I OPONY

Obręcze kół i rozmiar opon*

MASY (KG)

Masa własna
Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem

45

280 / 24

16”: 205 / 60R16, 17”: 205 / 55R17
1173
1671
1200

1195
1727
1200

1202
1744
1200

1200
1755
1200

* W zależności od wersji.
** Dostępne w terminie późniejszym.
Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami
dostępnymi na stronie renault.pl.
Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na stronie renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Wymiary

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3)
Pojemność VDA (norma ISO 3832) (do wysokości tylnej półki)
(min. / maks.)

377 / 455

Pojemność maksymalna przy złożonych tylnych siedzeniach
(do wysokości dachu):

1235

WYMIARY (mm)
A
Rozstaw osi
B
Długość całkowita
C
Zwis przedni
D Zwis tylny
E
Rozstaw kół przednich
F
Rozstaw kół tylnych

2606
4122
866
650
1531
1516

WYMIARY (mm)
G Szerokość całkowita bez lusterek
H Wysokość pojazdu nieobciążonego
H1 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą klapą
J
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego
K
Prześwit pojazdu obciążonego
L
Promień na wysokości kolan na tylnych miejscach
M Szerokość nad przednimi podłokietnikami
M1 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami
N Szerokość na wysokości przednich podłokietników
N1 Szerokość na wysokości tylnych podłokietników
P
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° z przodu
P1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° z tyłu

1778
1566
2031
732
170
215
1380
1370
1368
1330
905
860

WYMIARY (mm)
Szerokość otworu bagażnika u góry / maksymalna
Y
szerokość otworu bagażnika
Y1 Szerokość otworu bagażnika u dołu
Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół
Z
Wysokość otworu bagażnika
długość załadunku (przy złożonych tylnych
Z1 Maks.
siedzeniach)
bagażnika za tylną kanapą (z tylną kanapą
Z2 Długość
maksymalnie przesuniętą do przodu / do tyłu)
Z3 Wysokość pod tylną półką

905 / 1010
983
990
685
1512
884 / 724
595

Akcesoria
Design i personalizacja

1. Stopnie. Porzuć przetarte szlaki i postaw na
wygląd terenowego samochodu. Praktyczne
stopnie ułatwiają wsiadanie do samochodu
i dostęp do rzeczy na dachu. Doskonale
zabezpieczają również nadwozie przed
ewentualnymi obiciami i zarysowaniem.
2. Listwa ochronna na próg bagażnika.
Estetyczna i idealnie dopasowana. Chroni,
a jednocześnie stanowi ciekawy akcent
stylistyczny z tyłu samochodu.
3. Antena w kształcie płetwy rekina. Elegancki
akcent w czarnym kolorze. Antena jest idealnie
dopasowana do linii nadwozia.

1.

1.

2.

3.

Komfort i ochrona

4.

4.

5.

4. Zabezpieczenie bagażnika EasyFlex. Niezbędne do zabezpieczenia bagażnika. Umożliwia przewóz dużych brudnych przedmiotów. Daje się z łatwością składać i rozkładać. Idealnie dopasowuje
się do położenia tylnych siedzeń. Po całkowitym rozłożeniu zakrywa całą powierzchnię przestrzeni bagażowej. Ultrapraktyczne rozwiązanie, zarówno na co dzień, jak i podczas wypadów na
łono natury.
5. Tekstylne dywaniki podłogowe Premium. Zabezpieczają dodatkowo wykładzinę podłogową w samochodzie. Są wykonane na miarę. Dają się z łatwością mocować za pomocą przewidzianych
w tym celu zatrzasków zabezpieczających. Zostały poddane bardzo wymagającym testom i wyróżniają się najwyższym poziomem jakości, bezpieczeństwa i trwałości. Spraw sobie przyjemność,
wybierając dodatki wykonane z wysokiej klasy materiałów.

Bezpieczeństwo i transport

6.

7.

8.

6. Hak holowniczy z końcówką demontowalną bez użycia narzędzi. Jest niezbędny do bezpiecznego holowania przyczep, lawet, przyczep kempingowych, łódki, sprzętu do pracy czy też do
mocowania bagażnika rowerowego. Został opracowany przez Renault i jest w pełni kompatybilny z Twoim autem. Pozwala zachować estetyczny wygląd samochodu dzięki możliwości zdjęcia
końcówki haka w ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi. Zalecany do częstego stosowania.
7. Poprzeczki dachowe. Można na nich zamocować bagażnik na rowery, narty lub kufer dachowy, pozwalający na znaczne zwiększenie pojemności ładunkowej auta. Zaprojektowane przez
Renault, spełniają wymagania wykraczające poza aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa i wytrzymałości. Komplet 2 sztuk z zabezpieczeniem antykradzieżowym.
8. Wspomaganie parkowania. Niezbędne, by zapewnić sobie komfortowe manewry. Dzięki idealnie wbudowanym czujnikom system wykrywa wszystkie przeszkody znajdujące się z tyłu
samochodu. Ostrzega o nich sygnałem dźwiękowym, który można wyłączyć.

Odkryj Renault Captur
na 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.
Renault zaleca

Fot.: A. Bernier, Renault Marketing 3D Commerce.
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