
Renault CAPTUR



Atraktiivne ja populaarne linnamaastur – Renault 
CAPTUR – on läbinud uuenduskuuri. Oma uute 
kerevärvide, elegantsete kroomdetailide ja uue kujuga 
esivõre ning klaasist panoraamkatusega on Uus 
Renault CAPTUR linnaseiklusteks valmis rohkem 
kui kunagi varem. Selle Pure Vision täis-LED tuled ja 
C-kujulised päevasõidutuled rõhutavad otsustavat ja 
enesekindlat iseloomu. Kahevärviline kere ja lai valik 
isikupärastamisvõimalusi lasevad sul väljendada oma 
individuaalsust. 

Linnaseiklus







Renault CAPTUR pakub kõike, mida heaoluks vajad. Aseta oma käed nahaga kaetud roolile, tunne end mõnusalt  mugavates istmetes, toeta küünarnukk 
keskmisele käetoele ja lülita sisse LED valgustus laes... Naudi elegantset interjööri, mida ilmestavad diskreetsed mattkroomid kujunduselemendid. Lase end 
Bose® helisüsteemil ja selle tipptasemel kõlaritel kanda unikaalsete helide maailma. Muuda oma sõidud tõeliseks naudinguks!

Hoolikalt viimistletud interjöör



Jõuline välisilme

Oma 17” Emotion või Explore valuvelgedega on Uus Renault CAPTUR alati valimis sind su unistuste linnaekskursioonile viima. Sinu krossoveri enesekindel 
iseloom peegeldub nii peenes esteetikas kui ka tugevas isikupäras. Selle LED esi- ja tagatuled toovad valgust su igasse argipäeva. CAPTUR muudab su 
linnasõidu kogemused huvitavamaks ja paremaks. 



Värvivalik

Katus - 
elevandiluu* Plaatinahall

Katus - 
elevandiluu* Plaatinahall Ookeanisinine 

Katus - 
elevandiluu* Plaatinahall

Katus - 
elevandiluu*

Atacama oranž

Marina sinine*

Katus -  
plaatinahall

    Pärlvalge

    * Mittemetallikvärv. ** Spetsiaalne kerevärv S-EDITIONI jaoks.

Katus -  
plaatinahall

Katus -  
elevandiluu* Kassiopeia hall

Katus -  
elevandiluu* Säravmust

Katus -  
Plaatinahall

Pärlvalge
Katus - säravmust

Atacama oranž
Katus - säravmust

Ookeanisinine 
Katus - säravmust

Marina sinine*
Katus - säravmust

Elevandiluu*
Katus - säravmust

Leekpunane
Katus - säravmust

Plaatinahall
Katus - säravmust

Kassiopeia hall
Katus - säravmust

Säravmust
Katus - plaatinahall

Iron sinine**
Katus - säravmust



•	ABS-pidurid koos elektroonilise pidurdusjõu 
jaotussüsteemiga

•	Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC
•	Mäeltstardiassistent
•	Rehvirõhu kontrollsüsteem
•	Eesmised ja külgmised (pea ja rindkere 

piirkonna) turvapadjad juhile ja kaassõitjale 
(kaassõitja turvapadja saab deaktiveerida)

•	Juhi ja kaassõitja pea ja rindkere piirkonda 
kaitsvad külgmised turvapadjad

•	Kinnitamata turvavööde märguandesignaal 
esiistmetel

•	Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
•	3-punkti turvavööd kõigil istmetel
•	Reguleeritava kõrgusega peatoed esi- ja 

tagaistmetel
•	ISOFIX lasteistme kinnitussüsteem
•	Elektriline kiirustundlik roolivõimendi
•	Renault võtmekaart

•	Kaugjuhtimisega kesklukustus
•	Pardakompuuter
•	ECO sõidurežiim
•	Mehaaniline kliimaseade
•	Integreeritud ekraaniga R&GO DAB raadio (ilma 

CD-ta), 4×20W, Bluetooth®, USB ja 3,5 mm 
audiopistik, nutitelefoni hoidik, ühildub R&GO 
rakendusega 

•	Elektriliselt reguleeritavad soojendusega 
küljepeeglid

•	Elektrilised aknatõstukid esi- ja tagaustel
•	Reguleeritava kõrguse ja sügavusega 

roolisammas
•	Reguleeritava kõrgusega juhiiste
•	Peeglid päikesesirmides
•	1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagumise 

istmepingi seljatugi koos kolme reguleeritava 
kõrgusega peatoega

•	C-kujulised LED päevasõidutuled

•	LED tagatuled
•	Kerevärvi põrkerauad
•	Musta värvi krobelise viimistlusega 

põhjakaitsed ees ja taga
•	Kere värvi välimised ukselingid
•	Musta värvi krobelise viimistlusega 

küljepeeglite korpused ja külgmised 
kaitseliistud

•	Elevandiluuvärvi dekoratiivsed 
sisustuselemendid

•	Tumedates toonides interjöör
•	Klassikaline tekstiilpolster
•	Elevandiluuvärvi Easy Life sahtel 

(valgustuseta)
•	Rehviparanduskomplekt
•	16” terasveljed

16’’ terasveljed

Varustus

ALIZE

Klassikaline tekstiilpolster, 
must



•	Tagumine parkimisabisüsteem
•	Media Nav Evolution multimeediasüsteem 

koos 7” puuteekraani, ilma CD-ta DAB 
digiraadio, navigatsioonisüsteemi, Euroopa 
kaartide, Bluetooth® ühenduse, liiklusinfo, 
USB-liidese ja 3,5 mm audiopistikuga

•	Automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid
•	Ökonahaga kaetud rool
•	Elektrilised aknatõstukid impulsslülitiga                           

juhiuksel
•	Udutuled
•	Toonitud tagumised klaasid
•	Läikivmusta värvi küljepeeglite korpused
•	Kroomitud kaitseliist ukse alaosas
•	Limited märgistusega esiuste lävepakuliistud
•	Limited märgistus esitiibadel
•	Kroomitud dekoratiivelemendid salongis
•	Modulaarne pakiruumi põrand
•	Valgustusega Easy Life sahtel
•	16” valuveljed Celsium

Varustus

LIMITED (ALIZE +)

16” valuveljed Celsium

Limited märgistus esitiibadelLimited märgistusega 
esiuste lävepakuliistud



•	Pure Vision täis-LED esituled
•	Kurvitulede funktsiooniga udutuled
•	Automaatne kliimaseade
•	Vihma- ja valgussensor
•	Renault’ vabakäe-võtmekaart
•	Nahkkattega rool
•	Ilma tagumiste toonklaasideta
•	Kahevärviline kere (katus ja küljepeeglite 

korpused)
•	Kroomviimistlusega dekoratiivliist tagaluugil
•	Kroomitud dekoratiivelemendid salongis
•	Halli värvi põhjakaitsed ees ja taga
•	Zip Collection eemaldatavad istmekatted
•	Taskud esiistmete tagakülgedel
•	17” musta värviga valuveljed Emotion

Pildil on kujutatud Intens versiooni interjöör koos lisavarustusega Eemaldatav tekstiilpolster, 
sinine

Eemaldatav tekstiilpolster, 
karamell

Eemaldatav tekstiilpolster, 
hall 

17” musta värviga 
valuveljed Explore

17” musta värviga 
valuveljed Emotion

Varustus

InTEns (LIMITED +)



MÕÕDUD (mm)
A Teljevahe 2 606
B Kogupikkus 4 122
C Esiülend 866
D Tagaülend 650
E Rööbe ees 1 531
F Rööbe taga 1 516
G Kogulaius küljepeegliteta 1 778
H Koormata sõiduki kõrgus 1 566
H1 Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga 2 031
J Koormata sõiduki tagaluugi laadimiskõrgus 732
K Koormata sõiduki kliirens 170
L Põlveruum tagaistmel 215

M Salongi laius eesistujate küünarnukkide 
kõrgusel 1 380

M1 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide 
kõrgusel 1 370

MÕÕDUD (mm)
n Salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel 1 368
n1 Salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel 1 330
P Pearuum esiosas, mõõdetud 14° 905
P1 Pearuum tagaosas, mõõdetud 14° 860

Y Pakiruumi ava ülaosa laius / 
pakiruumi maksimaalne laius

905  
1 010

Y1 Pakiruumi ava alaosa laius 983
Y2 Pakiruumi laius rattakoobaste vahel 990
Z Pakiruumi laadimisava kõrgus 685

Z1 Maksimaalne laadimispikkus kokkuklapitud 
tagaistmete seljatugede korral 1 512

Z2 Maksimaalne laadimispikkus tagaistme 
seljatoeni (istmepink ees / taga) 884 / 724

Z3 Maksimaalne kõrgus tagariiuli all 595

PAKIrUUMI MAHT (dm3)
VDA maht (ISO 3832) (kuni pakiriiulini) 
(min./maks.) 377 / 455

Maksimaalne mahtuvus, kui tagaistmed on 
alla klapitud (katuseni välja) 1 235

Mõõdud



Avarda oma Renault CAPTURI
kogemust aadressil www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud tekst on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault endale 
õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Need muudatused edastatakse Renault’ edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või 
tarvikuna) vastavalt riigile. Uusima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või sisekujundusest. Kõik õigused on kaitstud. 
Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.

Renault soovitab
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