RENAULT
CAPTUR

najważniejsze
informacje
sportowy SUV

silniki
hybrydowe

interaktywny
ekosystem

do 553 l
pojemności
bagażnika

16 systemów
wspomagania
jazdy

atletyczna sylwetka

Mocno profilowane boki, atletyczne nadkola, przednie i tylne osłony
podwozia, poprzeczki dachowe, szeroki grill i wyrazisty zderzak
– Captur wygląda jak rasowy SUV. Elegancki i zaawansowany
technologicznie wygląd został podkreślony układem przednich i tylnych
świateł LED w charakterystycznym dla marki kształcie litery C.
Sportowy przód z aerodynamicznym spojlerem zapożyczonym
ze świata wyścigów, tylny zderzak, specjalne emblematy
i wyjątkowe 18-calowe obręcze ze stopów lekkich uwypuklają
atletyczną sylwetkę modelu Captur w wersji R.S. line.

1. centralny wyświetlacz o przekątnej 9,3”
z wykresami ilustrującymi przepływy energii
2. cyfrowy zespół zegarów i wskaźników
z informacjami dotyczącymi prowadzenia
samochodu

hybryda,
która odpowiada
Twoim potrzebom
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Renault Captur E-Tech engineered, dostępny
wraz z silnikiem hybrydowym 145 KM, oferuje to, co najlepsze.
W wersji hybrydowej silnik doładowuje akumulator podczas jazdy,
co zapewnia optymalną wszechstronność użytkowania. W mieście
możesz jeździć nawet przez 80%* czasu w trybie elektrycznym
i cieszyć się oszczędnością paliwa na poziomie do 40%**. To zupełnie
nowy rodzaj wolności! Odkryj dynamikę i ciszę jazdy na napędzie
elektrycznym.
* w cyklu miejskim WLTP
** w porównaniu z analogicznym samochodem z silnikiem spalinowym
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1. tapicerka R.S. line z czerwonymi
przeszyciami
2. kolorowy cyfrowy wyświetlacz
wskaźników i zegarów 10,25”
3. centralny wyświetlacz o przekątnej 9,3”,
kierownica z emblematem R.S.
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rewolucja we wnętrzu
Captur jest wyposażony w multimedialny ekran dotykowy 9,3” zwrócony
w kierunku kierowcy, wyświetlacz z cyfrowym zestawem wskaźników
o przekątnej 10,2” z możliwością zmiany ustawień i pływającą konsolę
z dźwignią e-shifter. Technologia multi-sense daje możliwość wyboru
trybu, który zapewni Ci odpowiednie wrażenia z jazdy: 3 tryby jazdy
i 8 kolorów oświetlenia ambientowego, w zależności od Twojego
nastroju. Linia R.S. wyróżnia się przykuwającą wzrok stylistyką: jej
znaki szczególne to aluminiowe nakładki na pedały, czarna podsufitka,
tapicerka z czerwonymi wykończeniami charakterystycznymi dla
R.S. line, kierownica z czerwonymi przeszyciami, karbonowe wstawki...
Dzięki szklanemu dachowi we wnętrzu jest zawsze jasno*.
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* niektóre wymienione elementy są dostępne w opcji dodatkowo płatnej
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przykuwający
uwagę design
E-Tech engineered
Renault Captur w nowej hybrydowej wersji E-Tech engineered to
prawdziwa sensacja. Grill i tylny panel w błyszczącym czarnym
kolorze podkreślają jego wyjątkową osobowość. Wstawki w ciepłym
tytanowym odcieniu na rurach wydechowych i listwie F1® podkreślają
jego zdecydowanie dynamiczny wygląd i kontrastują z kolorem
szarym Kasjopea*. Emblemat E-Tech engineered umieszczony na
lewym boku samochodu i oznakowanie E-Tech w kolorach czarnym
i złotym z tyłu pojazdu akcentują jego ekskluzywny charakter. Wyróżnij
się i bądź dumny z wyboru hybrydy przyjaznej dla środowiska.
We wnętrzu odkryjesz równie odważne rozwiązania stylistyczne.
Emblemat E-Tech na kierownicy, deska rozdzielcza w błyszczącym
czarnym kolorze z akcentami w ciepłym odcieniu tytanu, które
harmonizują z wyglądem foteli. Stylistyka Renault Captur sprawia, że
każda podróż da Ci więcej radości.
* dostępny w opcji dodatkowo płatnej

1. pojemność bagażnika do 553 l
2. pojemność bagażnika do 1275 l
po złożeniu tylnej kanapy
3. składana tylna kanapa przesuwana
w zakresie ponad 16 cm
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najbardziej praktyczne
modułowe wnętrze

2

Ciesz się przestrzenią i wyposażeniem, które zostało zaprojektowane
tak, aby zapewnić optymalny komfort. Wykorzystaj atuty
najbardziej pojemnego bagażnika w tej kategorii (do 553 l)
i pomysłowego modułowego wnętrza, którego konfigurację zmienisz
poprzez przesunięcie tylnej kanapy o ponad 16 cm. Chcesz przewieźć
długie lub duże przedmioty? Wygospodaruj miejsce z tyłu – złóż tylną
kanapę, aby zwiększyć przestrzeń ładunkową do 1275 l.
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adaptacyjny regulator prędkości
System pomoże Ci utrzymać bezpieczną odległość od
jadącego przed Tobą samochodu. Kiedy za bardzo się do niego
zbliżysz, zostaje aktywowany układ hamulcowy, a samochód
przyspieszy, kiedy znów będzie miał przed sobą wolną drogę.

aktywny system wspomagania nagłego hamowania
z funkcją wykrywania innych pojazdów

aktywny system wspomagania nagłego hamowania
z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów

System wykrywa jadące przed nami lub z boku pojazdy
i zatrzymuje samochód w przypadku zagrożenia. Jazda po
mieście – w dzień i w nocy – jest teraz całkowicie bezpieczna.

System wykrywa pieszych oraz rowerzystów z boku i z przodu
samochodu i zatrzymuje pojazd w przypadku zagrożenia. Jazda
po mieście – w dzień i w nocy – jest teraz całkowicie bezpieczna.

przednie i tylne czujniki parkowania
Ułatwiają parkowanie i manewrowanie. Informują, że samochód
zbytnio zbliżył się do przeszkody. 4 czujniki umieszczone
z przodu i z tyłu pojazdu zmniejszają także ryzyko kolizji.

asystent jazdy po autostradzie i w korkach
System jest aktywny w zakresie od 0 do 170 km/h i dostosowuje
prędkość pojazdu, zachowuje bezpieczną odległość od
jadącego przed nami samochodu i pomaga utrzymać pojazd
na zadanym pasie ruchu. Kiedy jadące przed nami samochody
zwalniają, system automatycznie zatrzymuje pojazd, a potem
sam rusza, by zapewnić nam komfort i spokój ducha.

automatyczne światła drogowe
System wykorzystuje kamerę umieszczoną w górnej części
przedniej szyby. Kamera analizuje przepływy światła na
podstawie jego intensywności i warunków drogowych.

system kontroli martwego pola
System jest aktywny powyżej 15 km/h i wykorzystuje sygnały
świetlne, żeby ostrzec kierowcę o obecności pojazdów, które
mogą się znajdować w martwym polu, i zapewnić mu jeszcze
wyższy poziom komfortu i poczucia bezpieczeństwa.

kamera 360°
Dzięki 4 kamerom pokładowym, które przesyłają
widok bezpośredniego otoczenia samochodu,
manewrowanie staje się banalnie proste.

regulator-ogranicznik prędkości
Kontroluj prędkość za pomocą umieszczonych
na kierownicy przycisków i ustaw maksymalną
prędkość, aby jechać zgodnie z obowiązującymi
ograniczeniami i uniknąć ewentualnych mandatów.

zaawansowane
systemy wspomagania
prowadzenia

Renault Captur jest wyposażony w 16 zaawansowanych
systemów wspomagania jazdy. Sprawdzone i skuteczne
systemy gwarantują bezpieczne doświadczenia z jazdy.

ostrzeżenie o bezpiecznej odległości
Umieszczony z przodu samochodu radar przelicza bezpieczną
odległość od pojazdu jadącego z przodu. Jeśli pojawia się
ryzyko kolizji, system wysyła ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne.

Easy Park Assist
System ułatwia parkowanie. Samochód sam
znajduje wolne miejsce parkingowe i w nie wjeżdża.
Kierowca musi wyłącznie dostosować prędkość.

ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
System wykorzystuje dane z kamery umieszczonej za
wstecznym lusterkiem na przedniej szybie i informuje kierowcę
o niezamierzonym przekroczeniu linii ciągłej lub przerywanej.

system utrzymania pasa ruchu
System, który jest aktywny w zakresie od 70 do 160 km/h,
koryguje pozycję kierownicy, żeby wrócić na zadany
pas ruchu, jeśli pojazd wyjechał poza linię ciągłą lub
przerywaną bez włączonego kierunkowskazu.

system wspomagania wyjeżdżania
z miejsca parkingowego tyłem

system rozpoznawania znaków drogowych
System wykorzystuje dane z kamery i informuje kierowcę za
pomocą komunikatów wyświetlanych na zestawie wskaźników
o obowiązujących na trasie ograniczeniach prędkości.

Wyjazd z miejsca parkingowego nigdy nie był tak łatwy. Twój
samochód został wyposażony w czujniki, które ostrzegą,
że z tyłu znajduje się inny, niewidoczny dla Ciebie pojazd.

kolory nadwozia

biała perła1

niebieski iron1

czerwony flamme1

niebieski marina2

szary highland1

szary kasjopea 1

czarny étoile1
1

lakier metalizowany; 2 lakier bezbarwny, matowy; zdjęcia niewiążące

personalizacja

dach w kolorze czarny étoile

kolor nadwozia / dachu
niebieski marina
czarny étoile
szary kasjopea
szary highland
biała perła
czerwony flamme*
niebieski iron
* niedostępne w E-Tech engineered

czarny étoile

personalizacja E-Tech engineered

Pakiety personalizacji nadwozia z elementami
w kolorze ciepłego odcienia tytanu (w standardzie)
oraz szarym (w opcji): sportowy spojler, listwy
ochronne drzwi, rury wydechowe.

aerodynamiczny spojler w ciepłym odcieniu tytanu
i osłona podwozia w błyszczącym czarnym kolorze

listwy ochronne drzwi w ciepłym odcieniu tytanu

aerodynamiczny spojler w ciepłym odcieniu tytanu
i osłona podwozia w błyszczącym czarnym kolorze

spojler i osłona podwozia w kolorze szarym

listwa ochronna drzwi w kolorze szarym

spojler i osłona podwozia w kolorze szarym

wykończenie wnętrza

stalowe obręcze kół 17” z kołpakami, wzór
nymphea

szaro-czarna tapicerka materiałowa
equilibre

equilibre
bezpieczeństwo
• przednia poduszka pasażera,
z możliwością dezaktywacji
• poduszki powietrzne: przednie,
przednie boczne, tylne
• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
z funkcją przypomnienia
o zapięciu oraz wykrywania
obecności pasażera i kierowcy
• system ostrzegania o bezpiecznej
odległości – informacje
wyświetlane na zestawie
wskaźników
• system eCall: automatyczne
połączenie alarmowe w razie
wypadku
• asystent utrzymania pasa ruchu
• ESC, ABS z systemem
wspomagania hamowania
awaryjnego
• światła stop w technologii LED

diamentowane obręcze kół 17” ze stopów
lekkich, wzór ediris, diamentowe (opcja)

• aktywny system wspomagania
nagłego hamowania
z funkcją wykrywania pieszych
i rowerzystów (system
wspomagania hamowania AEBS
w jeździe miejskiej i pozamiejskiej
+ wykrywanie pieszych)
• zestaw do naprawy zepsutej
opony
• system rozpoznawania znaków
drogowych
• system kontroli ciśnienia
w oponach
• system isofix (i-Size) na bocznych
tylnych siedzeniach i przednim
fotelu pasażera

prowadzenie pojazdu
• system wspomagania ruszania
na wzniesieniu
• system ostrzegania o nadmiernej
prędkości
• automatyczne reflektory
z czujnikiem światła
• elektryczny centralny zamek
z pilotem i automatyczna blokada
drzwi podczas jazdy
• wskaźnik zmiany biegów
• tryb Eco
• reflektory full LED performance –
Renault LED Pure Vision
• regulator i ogranicznik prędkości
• podgrzewane elektryczne lusterka
boczne
• panel zegarów z cyfrowym
wyświetlaczem 4,2” z możliwością
zmiany ustawień

komfort
• składany kluczyk
• klimatyzacja manualna
• fotel kierowcy z regulacją
wysokości
• impulsowe elektryczne szyby
z przodu i z tyłu
• kierownica z regulacją wysokości
i głębokości

Renault connect, systemy
multimedialne
• system easy link z ekranem 7”:
interaktywny system
multimedialny z ekranem
dotykowym 7”, kompatybilny
z systemem Android Auto™
i Apple CarPlay™, Bluetooth®,
gniazda USB i jack

schowki i modułowe wnętrze
• przesuwana tylna kanapa,
składana w układzie 1/3-2/3,
z 3 zagłówkami z regulacją
wysokości
• centralna konsola ze schowkiem
i podłokietnikiem

stylistyka nadwozia
• czarne wloty powietrza
z wykończeniem o ziarnistej
fakturze
• stalowe obręcze kół typu
Flexwheel 17” z kołpakami, wzór
nymphea
• klamki drzwi i obudowy bocznych
lusterek w kolorze nadwozia

wykończenie wnętrza

diamentowane obręcze kół 17” ze stopów
lekkich, wzór ediris, diamentowe

tapicerka z tkaniny dla wersji techno ze
wstawkami w kolorze architect grey

techno (equilibre +)
bezpieczeństwo
• elektryczny hamulec parkingowy
z funkcją auto-hold
• aktywny system wspomagania
nagłego hamowania
z funkcją wykrywania pieszych
i rowerzystów

prowadzenie pojazdu
• przednie czujniki parkowania
• automatyczne wycieraczki
przedniej szyby
• kamera cofania
• automatyczne światła drogowe
• system multi-sense,
personalizacja trybów
jazdy i kolorów oświetlenia
ambientowego
• automatyczne
(elektrochromatyczne) lusterko
wsteczne dzień/noc
• kolorowy cyfrowy wyświetlacz
wskaźników i zegarów 7”

szare diamentowane obręcze kół 18”
ze stopów lekkich, wzór pasadena,
diamentowe (opcja)

komfort
• kieszenie w oparciach przednich
foteli
• klimatyzacja automatyczna
• oświetlenie wewnętrzne LED
• podgrzewane lusterka boczne
• fotel kierowcy i pasażera
z regulacją wysokości
schowki i modułowe wnętrze
• podłoga bagażnika z możliwością
regulacji wysokości

stylistyka nadwozia
• antena w kształcie płetwy rekina
• obramowanie wlotów powietrza
o ziarnistej fakturze
• układ przednich i tylnych świateł
w kształcie litery C, typowy dla
marki
• 17-calowe czarne diamentowane
obręcze kół ze stopów lekkich,
wzór ediris
• przednie i tylne boczne słupki
w kolorze błyszczącej czerni
• przyciemniane tylne szyby

stylistyka wnętrza
• deska rozdzielcza wykończona
tkaniną powlekaną tworzywem
• chromowane obramowanie
wylotów powietrza
• górna część paneli przednich
drzwi wykończona miękką pianką

Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc.

obręcze kół 18” ze stopów lekkich,
wzór R.S. line

R.S. line (techno +)
prowadzenie pojazdu
• kolorowy cyfrowy wyświetlacz
wskaźników i zegarów 10,25”
Renault connect, systemy
multimedialne
• system easy link
z wyświetlaczem dotykowym
9,3” i nawigacją, kompatybilny
z aplikacjami Android Auto™
i Apple CarPlay™, Bluetooth®,
gniazda USB i jack
• ładowarka indukcyjna

tapicerka R.S. line
z czerwonymi przeszyciami

stylistyka wnętrza
• czerwone wykończenia
charakterystyczne dla wersji
R.S. line
• górna listwa ozdobna ze
szczotkowanego aluminium
• wykończona skórą* gałka zmiany
biegów
• bezramkowe elektrochromatyczne
lusterko wsteczne
• wykończona skórą kierownica
z regulacją wysokości i głębokości

stylistyka nadwozia
• obręcze kół 18” ze stopów lekkich
wzór R.S. line

* aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat skórzanej tapicerki, prosimy skontaktować się z doradcą handlowym
Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc.

wykończenie wnętrza

obręcze kół 18” ze stopów lekkich,
wzór E-Tech engineered ze złotymi
elementami

tapicerka E-Tech engineered

E-Tech engineered (R.S. line +)
komfort
• konsola pływająca
• dźwignia zmiany biegów e-shifter
stylistyka nadwozia
• obręcze kół 18” ze stopów lekkich,
wzór E-Tech engineered ze złotymi
elementami
• przedni zderzak ze złotymi
elementami
• złote wstawki na rurach
wydechowych i listwie F1®
• emblemat E-Tech engineered
na lewym boku samochodu
• oznakowanie E-Tech w kolorach
czarnym i złotym z tyłu pojazdu
• czarne logo Renault z przodu
i z tyłu

stylistyka wnętrza
• emblemat E-Tech engineered
na kierownicy
• złota wstawka na środku
kierownicy
• deska rozdzielcza w błyszczącym
czarnym kolorze ze złotymi
akcentami na nawiewach
• złote obszycia foteli i tylnej
kanapy

Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc.

akcesoria
1

2

3

4

1. Antena w kształcie płetwy rekina.
Dodaj sportowy akcent i wybierz
antenę, której kształt idealnie
współgra ze stylistyką Twojego
samochodu.

2. Pakiet: boczny stopień. Zamów
stopień, aby ułatwić sobie
wsiadanie do samochodu
i bezproblemowy montaż
bagażnika lub kufra na narty
na dachu. Stopień to nie tylko
praktyczny dodatek, ale także
akcent, który podkreśli sportową
stylistykę samochodu.

3. Składany hak holowniczy.
Holuj przyczepę za pomocą
półautomatycznego haka, który po
wciśnięciu przycisku w bagażniku
składa się i rozkłada w ciągu
zaledwie kilku sekund. Jego kształt
został specjalnie zaprojektowany
i idealnie wpisuje się w stylistykę
modelu Captur.

4. Składany wkład bagażnika
EasyFlex. Antypoślizgowa
i wodoodporna mata nie tylko
gwarantuje ochronę bagażnika
Twojego samochodu, lecz także
ułatwia przewożenie dużych
gabarytów i zabrudzonych
przedmiotów.

wymiary i pojemność

939

908
2041
221

876

2639

1576

1560

712

4227

1385

1797*

1390

1023

1547

1571

2003

pojemność bagażnika (w litrach)
pojemność bagażnika, kanapa przesunięta do tyłu
pojemność bagażnika, kanapa przesunięta do przodu
pojemność bagażnika, złożona kanapa
* po złożeniu bocznych lusterek, wymiary w mm

benzyna

E-Tech hybryda

422
553
1275

326
440
1149

serwis Renault

Jesteśmy zawsze blisko, żeby ułatwić Ci życie
i zaoszczędzić czas podczas przeglądów Twojego
Renault: wycena i umawianie wizyt online, usługi
zryczałtowane, umowy serwisowe, ubezpieczenia
i usługi assistance, spersonalizowany program
My Renault... Skorzystaj z prostych i szybkich
rozwiązań, które zostały opracowane z myślą
o Twoich potrzebach.
Twoje pierwsze kroki
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz:
– na naszych stronach internetowych: samochody /
usługi serwisowe / finansowanie, jazdy próbne,
umawianie wizyt w serwisie itd.;
– w naszej sieci koncesjonerskiej: poznaj nasze
zespoły doradców sprzedaży i doradców
serwisowych.
serwis Renault, mamy wszystko pod kontrolą
Przygotuj się na nieprzewidziane wydarzenia i wykup
przedłużoną gwarancję, ubezpieczenie oraz usługi
wsparcia zespołu Renault, który zawsze będzie
wychodził naprzeciw Twoim potrzebom.
My Renault, partner na co dzień
Ciesz się wszystkimi korzyściami, jakie wiążą
się z posiadaniem spersonalizowanego konta:
poradami, ofertami, wyjątkowymi bonusami,
przypomnieniami o zbliżających się przeglądach,
wizytach itd.
serwis Renault, bezproblemowe przeglądy
Nasze pakiety lub umowy serwisowe Serwis
Renault sprawią, że będziesz mógł skorzystać
z kompleksowej oferty dopasowanej do Twoich
indywidualnych potrzeb.
akcesoria, spersonalizuj swoje Renault
W naszej gamie akcesoriów znajdziesz wszystko,
czego potrzebujesz, żeby Twój samochód wyglądał
jeszcze atrakcyjniej, stał się jeszcze bardziej
praktyczny, wygodny, jeszcze bardziej Twój.

kultowy
Colorale

dla każdego, wszędzie
W 1950 roku Renault wprowadziło pierwszego SUV-a w historii nowoczesnej
motoryzacji. Była to gama Renault Colorale, której następcą jest Renault
Captur. Pick-up Renault Colorale był samochodem o podwyższonym podwoziu,
nie obawiał się żadnej drogi i był w stanie przewieźć wszystko. W zależności
od wersji mógł pomieścić do 8 osób (w wersji kombi) lub oferował optymalną
ładowność (w wersji pick-up). Co więcej, Renault wyposażyło ten model
w proste i doskonale przetestowane układy mechaniczne, które sprawdzają się
na wszystkich rodzajach dróg.

1950
na imię mu przygoda
Od 1952 roku Renault Colorale napędzany był silnikiem Renault Frégate, czyli
najlepszym silnikiem w gamie. Nowa wersja z napędem na 4 koła Renault
Colorale Pick-up oferowała miłośnikom przygód prawdziwie terenowe
właściwości. Wielu z nich decydowało się na zakup modelu Renault Colorale
Pick-up, który potem przewozili do Afryki lub Ameryki. Modele okazały się
prawdziwym sukcesem, a Renault nie ustawało w ich promowaniu.

odkryj jeszcze więcej
w muzeum online
The Originals Renault

skonfiguruj i zamów swoje 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.
Publicis – zdjęcia: S. Staub, BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce, Pagécran – 08.09.2022
RenaultRenault
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JAUNAIS

RENAULT CAPTUR

Apvidus auto ar
sporta siluetu
Izteikta virsbūves līnija, sportiskas riteņu arkas,
priekšējie un aizmugurējie virsbūves aizsargi,
jumta reliņi, lielizmēra radiatora režģis, izteiksmīgi
buferi un hromēti elementi rada Jaunajam CAPTUR
sportiska apvidus auto imidžu.
Jaunā CAPTUR siluets priekšpusē un aizmugurē ir
vēl stilīgāks, un tā tehnoloģijas papildina C formas
LED gaismas, kas turklāt palielina redzamību un
līdz ar to arī drošību.

Revolucionārs
interjers
Pirmie iespaidi salonā: stilīgs noformējums,
poliestera pārklājums, kvalitatīva apdare utt.
Jaunais CAPTUR ir revolucionārs un gādā par
lielisku labsajūtu. Tas ir aprīkots ar jauno “viedās
kabīnes” 10,2 collu regulējamu digitālu iekārtu,
ērti novietotu ekskluzīvu “lidojošu” konsoli ar
futūristisku E-shifting pārnesuma sviru un viediem
atmiņas apgabaliem.

Piedalies saziņā
Jaunā EASY LINK multivides sistēma piedāvā
modernu un viegli lietojamu saziņu. Tās 9,3
collu skārienjutīgais ekrāns ir savietojams ar
Android Auto™ un Apple CarPlay™, un nodrošina
tālruņa savienojuma atspulgu automašīnā.
4G savienojums ļauj piekļūt pakalpojumiem,
piemēram, automātiskiem ārkārtas izsaukumiem
negadījuma gadījumā, automātiskiem sistēmas
un navigācijas atjauninājumiem, kā arī piekļuvei
reālā laika satiksmes informācijai, degvielas cenām
tuvumā vai Google adrešu meklēšanai.
Pielāgojiet ekrānu un izvēlieties ierīces tāpat kā
viedtālrunī. Tev atveras pasaule uz lielākā ekrāna,
kāds ir pieejams šajā kategorijā.

Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme.
Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme.

Personalizētas sajūtas
Jaunais CAPTUR piedāvā personalizēt braukšanas
komfortu atbilstoši tavām vēlmēm. Tu vari
pielāgot pieredzes vadības stilu ar MULTI-SENSE
tehnoloģiju: astoņi apkārtējā apgaismojuma režīmi,
trīs braukšanas režīmi un daudz kas cits. Jaunais
CAPTUR piedāvā izbaudīt augstākās kvalitātes
skaņu. Skaņu sistēma BOSE® aprīkota ar astoņiem
skaļruņiem un novatorisku zemas frekvences
skaļruni, kas viedi iebūvēts bagāžas nodalījumā
tā, lai pilnībā saglabātu visu skaļumu.

Ģeniāla modularitāte
Izbaudiet plašās telpas sajūtu un aprīkojumu,
kas izstrādāts, lai sniegtu tev maksimālu komfortu.
Izmantojiet apjomīgāko bagāžas nodalījumu
šajā kategorijā (līdz 536 l) un ģeniāli pārdomātu
modulāru izkārtojumu, kas rada iespēju regulēt
sēdekļus par 16 cm. Nepieciešams pārvadāt garas
vai apjomīgas lietas? Ar salokāmā sēdekļa palīdzību
atbrīvojiet aizmugurē vietu, lai izmantotu 1275
litrus lielu telpu.

Jaunais CAPTUR
E-TECH Plug-in
Hybrid - elektrisks
pēc pieprasījuma!
Tagad jums nav jādara kompromisi. Izmantojot
jauno Renault CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid,
nobraukiet pilsētas attālumus 100% elektriskā
režīmā un ilgākos braucienos izmantojiet
iekšdedzes dzinēju. Uzlādējiet akumulatoru
mājās vai pilsētā un izbaudiet 100% elektrisko
diapazonu līdz 65 km*, kas ir lieliski piemērots
ikdienas pārvietošanās laikam. Pateicoties PURE
režīmam, nekavējoties pārslēdzieties uz elektrisko
braukšanu un brauciet ar maksimālo ātrumu līdz 135 km / h. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru
3 stundu laikā ** un kontrolējiet uzlādi, izmantojot viedtālruņa programmu MY Renault.
* Saskaņā ar WLTP (Vispasaules harmonizēto vieglo transportlīdzekļu testa rezultātiem) - protokols degvielas patēriņa
un CO2 izmešu mērīšanai.
** No 16 A kontaktligzdas (Wallbox vai publiskā termināļa).

Renault SUV hibrīda
versija
Jaunajam CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid ir visas
labākās īpašības: nolokāms un bīdāms aizmugures
sols, glabāšanas nodalījums kabeļu uzlādēšanai
zem bagāžnieka grīdas un lieli digitālie ekrāni,
lai uzraudzītu enerģijas plūsmu. Atklājiet jaunu
braukšanas pieredzi: kluss un jaudīgs elektriskais
starts, enerģijas atgūšana palēnināšanās un
bremzēšanas laikā, kā arī vairāku režīmu automātiskās pārnesumkārbas vienmērīga darbība un
atsaucība.

1.

Progresīvas
tehnoloģijas
Jaunais CAPTUR ir aprīkots ar augstākā līmeņa
tehnoloģiju, kas nodrošina drošību autonomai braukšanai.
1. Adaptīvā Stop & Go kruīza kontrole (ACC).
Jaunais CAPTUR saglabā drošu attālumu no priekšā
braucošā transportlīdzekļa. Satiksmes sastrēgumos
transportlīdzeklis apstājas un uzsāk braukšanu tikai,
kad atsākas kustība braukšanas joslā.
2. 360° kamera un parkošanās sistēma Easy Park
Assist. Ar 360° panorāmas skatu kamera vadīs
automašīnu cauri šaurām vietām. Sistēma Easy Park
Assist pārņem stūrēšanas sistēmas vadību, lai novietotu
automašīnu izvēlētajā vietā, bet ļauj tev kontrolēt ātrumu,
bremzēšanu un pedāļus.

2.

3.

3. Renault Pure Vision LED lukturi ar automātisko
pārslēgšanos starp tuvajām un tālajām gaismām.
Jaunais CAPTUR ir aprīkots ar jaudīgiem Pure Vision
full LED lukturiem un automātisko pārslēgšanos starp
tuvajām un tālajām gaismām, lai nodrošinātu labāku
redzamību. Automātiski tiek ieslēgti tuvās gaismas
lukturi, iebraucot apdzīvotā vietā vai tuvojoties citam
transportlīdzeklim no priekšpuses vai no aizmugures.

4.

4. EASY PILOT — automaģistrāles un satiksmes
sastrēgumu pavadonis. Sistēma darbojas diapazonā
no 0 līdz 160 km/h, tā regulē ātrumu un saglabā drošu
attālumu no priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem,
vienlaikus nodrošinot, ka automašīna paliek joslas centrā.
Šī palīgvadīšanas sistēma ļauj automātiski apstāties un
uzsākt braukšanu 3 sekunžu laikā bez vadītāja dalības.
Šis ir pirmais solis ceļā uz autonomu braukšanu.

5.

5. Aklās zonas brīdinājuma sistēma. Aklās zonas
brīdinājuma sistēmas indikators, kas atrodas uz abu
durvju spoguļiem, brīdinās tevi par katru transportlīdzekli,
kas atradīsies aklajā zonā.
6. Braukšanas joslas kontroles sistēma (LDW) un joslas
saglabāšanas sistēma (LKA). Jaunais CAPTUR brīdina
tevi un koriģē automašīnas trajektoriju, lai novērstu
izbraukšanu no joslas bez atbilstoša brīdinājuma signāla.

6.

7.

7. Aktīvā ārkārtas bremzēšanas sistēma ar gājēju un
velosipēdistu atpazīšanas funkcija. Jaunais CAPTUR
uzrauga tevi un braukšanas vidi ap tevi. Ja tuvumā
notiek strauja bremzēšana vai atrodas gājēju pāreja,
Jaunais CAPTUR brīdina tevi un var automātiski veikt
avārijas bremzēšanu.

8.

8. Brīdināšanas sistēma par ātruma pārsniegšanu ar
ceļa zīmju atpazīšanas funkciju. Ar kameras palīdzību
Jaunais CAPTUR informē par ātruma ierobežojumiem
un ļauj to pielāgot.

Krāsu diapazons

Jūras zilais(1)

Pērļu baltais(2)

Kalnu pelēkais(2)

Atakamas oranžais(2)

Kasjopea pelēkais(2)

Dzelzs zilais(2)

Albâtre baltais(1)

Étoilé melnais(2)

Celadona zilais(2)

(1) Necaurredzams pārklājums.
(2) Metāliska krāsa.

Liesmu sarkanais(2)

Fotoattēli nav līgumiski saistoši.

Iespējamās personalizācijas kombinācijas: automašīnas virsbūves krāsas un jumta krāsa
Izvēlieties savam Jaunajam CAPTUR vienu vai divus toņus no 9 virsbūves un 4 jumta krāsām, vai izvēlieties virsbūvei un jumtam
vienādu krāsu.
Virsbūves krāsas / Jumta krāsas

Étoilé melnais

Kalnu pelēkais

Albâtre baltais

Jūras zilais

Atakamas oranžais
-

Étoilé melnais
Kasjopea pelēkais

-

Kalnu pelēkais

-

Pērļu baltais

-

Albâtre baltais

-

Atakamas oranžais
Liesmu sarkanais

-

Dzelzs zilais

-

Celadona zilais

-

-

-

Jumta krāsu diapazons

Étoilé melnais

Kalnu pelēkais

Albâtre baltais

Atakamas oranžais

Aprīkojums

Zen
• Aktīvā ārkārtas bremzēšanas sistēma ar gājēju
un velosipēdistu atpazīšanas funkciju (AEBS)
• Adaptīvā kruīza kontrole
• Automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma (Hill
Start Assist)
• Dinamiskās stabilitātes kontroles sistēma (ESC)
• Joslas saglabāšanas palīgsistēma (LKA)
• Brīdinājums par tuvošanos bremzēšanas ceļam
(DW)
• Satiksmes zīmju atpazīšanas sistēma (TSR)
• eCall ārkārtas zvana funkcija
• Priekšējie gaisa drošības spilveni vadītājam un
pasažierim
• Sānu gaisa drošības spilveni vadītājam un
pasažierim
• Aizkarveida gaisa drošības spilveni
• ISOFIX bērnu sēdekļa stiprināšanas sistēma

Zen versijas foto ar papildu aprīkojumu

priekšējā pasažiera sēdeklim un aizmugurējiem
sānu sēdekļiem
• Full LED Pure Vision priekšējie un aizmugurējie
lukturi
• Dienas gaitas lukturi ar gaismas diodēm LED
• Gaismas sensors
• Gaisa kondicionēšanas sistēma
• EASY LINK 7 collu multivides sistēma bez
navigācijas, ar DAB radio, 6 skaļruņiem, 2 × USB,
1 × savienotāju, savietojama ar Android Auto®
un Apple CarPlay®
• Indikatoru un ciparnīcu digitālais 4,2 collu
displejs
• Elektriski regulējami sānu spoguļi, salokāmi, ar
sildīšanas un ārējās temperatūras sensoru
• Elektriski priekšējie un aizmugurējie logi ar
impulsa slēdzi

17 collu tērauda diski Flexwheel,
Nymphea (S)

17 collu vieglmetāla diski,
Bahamas (O)

Grafīta krāsas auduma apdare (S)

Melna auduma apdare ar
ekoloģiskas ādas elementiem
oranžā krāsā (O)

• Centrālā atslēga ar atslēgas tālvadības pulti
• Pagrieziena rādītāju indikatori sānu spoguļos
• Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu
• Nolokāms aizmugurējais sēdeklis, regulējams
proporcijā 1 / 3-2 / 3
• Priekšējie un aizmugurējie galvas balsti ar
augstuma regulēšanu
• Noņemama bagāžas nodalījuma grīda
• Vienkrāsaina virsbūves krāsa
• Virsbūves priekšējie un aizmugurējie aizsargi
pelēkā krāsā
• Melnas sānu aizsarglīstes
• Ārdurvju rokturi virsbūves krāsā
• Interjers košās krāsās
• Grafīta krāsas auduma apdare
• Stūre ar dabīgās ādas pinumu
• Centrālā konsole ar rokas elkoņa balstu un

17 collu vieglmetāla diski,
Bahamas pelēkā krāsā (O)

ventilācijas atverēm
• Salona apgaismojums, divi režīmi
• 17 collu Flexwheel tērauda diski, Nymphea
dizains
• Bojātās riepas remonta komplekts

Intens (Zen+)
• Ātruma pārsniegšanas brīdināšanas sistēma
(PSO)
• Divkrāsu virsbūve (sānu spoguļu korpusi)
• Priekšējie un aizmugurējie C formas Full LED
lukturi
• Automātiska pārslēgšanās starp tuvajām un
tālajām gaismām
• Lietus sensors
• Brīvroku Renault atslēgas karte
• Atpakaļgaitas novietošanas palīdzības sistēma
• Automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma
• EASY LINK multivides sistēma ar 7 collu
ekrānu, kas aprīkots ar navigāciju, DAB
radio, 6 skaļruņiem, 2 × USB, 1 × savienotāju,
savietojama ar Android Auto® un Apple
CarPlay® un Eiropas kartes bāzes versiju
• Indikatoru un ciparnīcu digitālais 7 collu displejs

17 collu vieglmetāla diski,
Bahamas (O)

17 collu vieglmetāla diski,
Bahamas pelēkā krāsā (O)

18 collu vieglmetāla diski,
Pasadena pelēkā krāsā (O)

Melna auduma apdare ar
ekoloģiskās ādas elementiem (S)

Melna auduma apdare ar
ekoloģiskas ādas elementiem
oranžā krāsā (O)

Grafīta krāsas ādas apdare (O)

Intens versijas foto ar papildu aprīkojumu

• Vadītāja un pasažiera sēdeklis ar regulējamu
augstumu
• Automātiskā stāvbremze
• Elektriski regulējami sānu spoguļi, salokāmi,
apsildami, ārējās temperatūras sensors
• Elektrohromātisks iekšējais atpakaļskata
spogulis
• Melni deflektori ar elementiem hroma krāsā
• Hromēta sānu logu apmale
• Hromēts
• izpūtēja uzgalis
• Aizmugurējo sānu logu un aizmugurējā loga
stikli ir papildus tonēti
• Sānu aizsarglīstes melnā krāsā ar hromētiem
elementiem
• Easy Life paneļa glabāšanas atvilktne
• Melna un pelēka auduma apdare ar dabīgās

ādas elementiem
• Stūres apvalks ar ādas pinumu
• Salona LED apgaismojums, divi režīmi
• 17 collu vieglmetāla diski, Bahamas

(S) - standarta aprīkojums
(O) - papildaprīkojums
Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme.
Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme.

Ārējā dizaina pielāgošana izvēlne

Dekoratīvi ārējie elementi oranžā krāsā.

1

1

2

3

1. Priekšējais virsbūves aizsargs
2. Dekoratīva līste uz apakšējās durvju aizsardzības līstes
3. Aizmugurējais virsbūves aizsargs

Dekoratīvi ārējie elementi gaiši pelēkā krāsā.

3
2

1

1. Priekšējais virsbūves aizsargs 2. Dekoratīva līste uz apakšējās durvju aizsardzības līstes 3. Aizmugurējais virsbūves aizsargs

Dekoratīvi ārējie elementi ziloņkaula krāsā.

3
2

1

1. Priekšējais virsbūves aizsargs 2. Dekoratīva līste uz apakšējās durvju aizsardzības līstes 3. Aizmugurējais virsbūves aizsargs

Interjera pielāgošana

1

3

3
2

Dekoratīvi interjera elementi zilā krāsā 1. Ventilācijas atveres apmale 2. Centrālās konsoles apmale un ātrumu pārnesumu kārbas sviras pamatne 3. Grīdas paklājiņi

Dekoratīvi interjera elementi sarkanā krāsā

Dekoratīvi interjera elementi oranžā krāsā

Dekoratīvi interjera elementi zaļi-zilā krāsā

2

3

1

Personalizētā pakotne oranžā krāsā 1. Durvju roku balsti 2. Dekoratīva sloksne uz paneļa 3. “Lidojošas” konsoles centrālais rāmis

Personalizētā pakotne pelēkā krāsā

Izmēri (mm)

* Salokāmi durvju spoguļi

Bagāžas nodalījuma tilpums
BAGĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS (VDA)
Bagāžas nodalījuma tilpums ar atliektu sēdekli (benzīns/dīzeļdegviela)
Bagāžas nodalījuma tilpums ar noliektu sēdekli (benzīns/dīzeļdegviela)
Bagāžas nodalījuma tilpums ar salocītu sēdekli

Litri
422/406
536/520
1 275

Piederumi

1.

2.

3.

4.

1. Haizivs spuras antena. Šāda veida antena ir sportisks
akcents, kas ideāli pieskaņojas Jaunā CAPTUR virsbūves
formai.
2. Sānu pakāpiens. Vieglai izkāpšanai un ērtai
jumta sasniegšanai, lai piestiprinātu jumta bagāžas
nodalījumu vai slēpes. Tas gan praktiski, gan būtiski
veido automašīnas sportisko izskatu.
3. Saliekams sakabes stienis. Nodrošina visa veida
aprīkojuma vilkšanu ar daļēji elektriskā sakabes stieņa
palīdzību. Tas salokās un atlokās dažu sekunžu laikā,
tiek nospiests slēdzis bagāžnieka iekšpusē. Šis viedais
elements nebojā automašīnas dizainu.
4. Virsbūves aizsardzības komplekts. Efektīvi aizsargā
Jauno CAPTUR krāsu no nelieliem triecieniem,
skrāpējumiem un atkārtotas berzes.

Kvalitāte
“Gan radošajā dizaina izstrādē, gan ražošanas procesā un, visbeidzot, ceļā pie klienta ar mūsu izplatītāju tīkla palīdzību
mēs tiecamies uz kvalitāti un tas ir galvenais, kas mūs virza”.
Laurens van den Acker — Senior Vice President of Renault Corporate Design

Renault CAPTUR — jaunradīts standarts
Renault CAPTUR, kas ir auto pioniera etalons pilsētas apvidus auto tirgū, sevi atklāj no jauna, pamatojoties uz automobiļu tirgū atzītu DNS. Tas pārveidots, lai izceltu
modernās apvidus auto līnijas, kas ir gan sportiskas, gan dinamiskas. Tas joprojām ir tikpat daudzpusīgs un plašs, pateicoties interjera revolūcijai, kas ļauj pilnveidot
tā tehnoloģijas un kvalitāti.

Vēl augstāka kvalitāte
Pārveidotais ārējais dizains, kura pamatā ir SUV klases DNS, tā jaunais dizains, pielāgojumu precizitāte un Full LED
apgaismojums ar C formas zīmola apgaismojumu priekšpusē un aizmugurē, kā arī tā dekoratīvā hromēti elementi
nodrošina kvalitātes uzlabojumus.

Pilnībā atjaunots salons
Augstas kvalitātes interjera revolūcija pasažieru salonā, kas aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām un lielākajiem ekrāniem
šajā kategorijā, un viedo kabīni ir pārliecinoši moderns dizains komforta baudīšanai braukšanas laikā. Pasažieru salons
ir pilnveidots attiecībā uz kvalitāti un komfortu un piedāvā augstākā līmeņa labsajūtu. Augstākās kvalitātes materiāli,
mīksts paneļa, durvju paneļu un centrālās konsoles pārklājums, pārdomāta komplektācija, jauna sēdekļu arhitektūra
— efekti ir jūtami visos līmeņos.

Jauna tehnoloģiska dimensija
Jaunais CAPTUR piedāvā katram piemērotu palīgvadīšanas sistēmu un ļauj pārliecināti un mierīgi justies satiksmē.
Jaunākā EASY PILOT funkcija ir automaģistrāles un satiksmes sastrēgumu pavadonis. Ievērojami uzlabots braukšanas
komforts nodrošina pārliecību satiksmes sastrēgumos un uz automaģistrālēm — tas ir pirmais solis ceļā uz autonomiem
transportlīdzekļiem. EASY CONNECT atvieglos tavu dzīvi — piedāvājumā ir iekļauta jaunā, intuitīvā EASY LINK multimediju
sistēma ar tiešsaistes pakalpojumiem. Pateicoties tam, tu būsi pastāvīgā saziņā ar pasauli.

Pakalpojumi

Renault atbalsta Tevi
Mēs vienmēr tevi atbalstām un palīdzēsim vienkāršot un
samazināt laiku, kas nepieciešams tava Renault tehniskajai
apkopei: cenu vienošanās tiešsaistē un personīgas
tikšanās, īpaši piedāvājumi, apkopes līgumi, informācija
par apdrošināšanu un vēl daudz vairāk.
Izmantojiet mūsu vienkāršās, ātro risinājumu priekšrocības,
kas pielāgotas tavām vajadzībām.
Tavi pirmie soļi

Atklājiet visu nepieciešamo informāciju:
- mūsu vietnēs, produkcijas/pakalpojumu/finanšu piedāvājumos,
testa braucienos utt.;
- mūsu tirdzniecības tīklā, tiekoties personīgi ar mūsu tirdzniecības
un tehnisko personālu.

Renault Service, 100% apmaksāts

Drošību tev garantēs mūsu paplašinātā garantija, apdrošināšanas
politika un Renault atbalsts.

Renault serviss, par tehnisko apkopi nav jāuztraucas

Mūsu Renault servisa apkopes līgumi piedāvā priekšrocības, ko sniedz
speciāla visaptveroša pakete.
Aprīkojums tavam personalizētajam Renault
Mūsu aprīkojuma klāstā ir viss nepieciešamais, lai tavs transportlīdzeklis
būtu vēl pievilcīgāks, praktiskāks, ērtāks un vairāk individuāls.

Atklājiet Renault CAPTUR
vietnē www.musamotors.lv

Tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija ir precīza un spēkā esoša versija drukāšanas laikā. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot ražošanas sagataves un prototipa modeļus. Saskaņā ar pastāvīgo
produktu uzlabošanas politiku Renault patur tiesības jebkurā laikā mainīt aprakstītās un piedāvātās specifikācijas, transportlīdzekļus un piederumus. Par visām šādām modifikācijām pēc iespējas ātrāk jāsazinās ar Renault izplatītājiem.
Dažās pārdošanas valstīs noteiktas versijas var atšķirties, un dažas versijas var nebūt pieejamas (standarta aprīkojumā, pēc izvēles vai kā papildus aprīkojums). Lūdzu, sazinieties ar tuvāko pārstāvi, lai iegūtu jaunāko informāciju.
Drukāšanas procesa tehnisku iemeslu dēļ šajā dokumentā parādītās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskās krāsas un salona apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas vai tās daļu reproducēšana jebkādā
formātā un ar jebkādiem līdzekļiem ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Renault.
Fot.: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, © Renault Marketing 3D-Commerce.
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