
Renault CApTuR
uus



Uus CAPTUR rõhutab oma maasturlikku välimust 
vormikate külgede, atleetlike rattakoobaste, 
eesmise ja tagumise põhjakaitse, katusereelingute, 
suurema esivõre, väljendusrikaste kaitseraudade 
ja kroomitud kujunduselementidega. 
Kõrgtehnoloogilised C-kujulised täisleedtuled 
lisavad välimusele elegantsust, kuid eelkõige 
tagavad need parema nähtavuse ja tõstavad 
turvalisust. 

Sportliku välimusega 
linnamaastur







Revolutsioon 
interjööris
Uus CAPTUR on revolutsiooniline, tekitades 
kõikehõlmava heaolutunde. Esmamuljed salongis: 
stiilne disain, pehmed polstrid, kvaliteetne 
viimistlus ja palju muud. See on varustatud 
uue Smart Cockpit armatuurlauaga, millel on 
kohandatav 10,2” näidikutepaneel, eksklusiivne 
hõljuv keskkonsool koos futuristliku käigukangiga 
e-Shifter ning palju nutikaid panipaiku.





pidevas ühenduses 
maailmaga
Uus Renault CAPTUR muudab elu lihtsamaks 
uuendusliku multimeediasüsteemiga EASY LINK. 
See ühildub Android Auto™ ja Apple CarPlay™ 
rakendustega ning võimaldab kuvada sul oma 
nutitelefoni sisu otse 9,3” puuteekraanile. 
4G ühendus võimaldab kasutada erinevaid 
võrguteenuseid nagu automaatne hädaabiteavitus 
õnnetuse korral ning automaatne süsteemi- ja 
kaardiuuendus. Võid saada ka reaalajas infot 
liiklusolude ja ümbruskonna kütusehindade kohta 
või leida õige sihtkoha Google’ otsingu abil. Oma 
segmendi suurimal ekraanil on kogu maailm sulle 
avatud.

Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk.
Apple CarPlay™ on Apple Inc. kaubamärk.





Individuaalsed 
kogemused
Uus CAPTUR hoolitseb selle eest, et sõidukogemus 
vastaks alati sinu ootustele. MULTI-SENSE süsteemi 
abil võid valida kaheksa meeleoluvalguse tooni ja 
kolme sõidurežiimi vahel või muuta muid seadistusi. 
Uus CAPTUR kutsub sind nautima ka parimat 
audioelamust. Selle uuel BOSE® helisüsteemil 
on kaheksa kõlarit ja uudne süvabassikõlar, mis 
on nutikalt pakiruumi paigutatud, ilma pakiruumi 
mahtu vähendamata. 





Geniaalne 
kohandatavus
Naudi ruumikust ja varustust, mille eesmärk on 
pakkuda sulle maksimaalset mugavust. 16 cm 
ulatuses nihutatav tagaiste võimaldab sul kasutada 
oma kategooria suurimat pakiruumi (536 l). Soovid 
transportida pikki või suuremõõdulisi esemeid? 
Klapi kokku tagaistme seljatugi ning kasuta kuni 
1275 l pakiruumi. 



1.

2.

Intelligentsed 
tehnoloogiad
Sõiduohutuse tagamiseks on Uue CAPTURI varustuses 
hulgaliselt uusimaid tehnoloogilisi lahendusi, mis 
sillutavad teed isesõitvate autodeni. 

1. Adaptiivne Stop&Go püsikiirusehoidik (ACC). Uus 
CAPTUR hoiab eessõitva sõidukiga ohutut pikivahet. 
Ummikutes jääb auto ise seisma ning alustab liikumist, 
kui eesolevad autod liikuma hakkavad. 

2. 360° kaamera ja iseparkimissüsteem Easy Park 
Assist. 360° kaamera edastab panoraamse vaate 
auto ümbrusest ning lihtsustab parkimist ka kõige 
kitsamates oludes. Iseparkimissüsteem Easy Park Assist 
hoolitseb rooli keeramise eest ja jätab sinu ülesandeks 
käiguvahetuse ning pedaalivajutused.
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3. Täisleedtuled Pure Vision ja automaatne kaug- ja 
lähitulede vahetus. Uue CAPTURI varustuses on võimsad 
täisleed esituled Pure Vision ning nähtavust parandav 
automaatne kaug- ja lähitulede vahetussüsteem. Esituled 
lülituvad automaatselt kaugtuledelt lähituledele asulasse 
sisenedes või lähenedes teisele sõidukile vastassuunas 
või tagantpoolt.

4. EASY PILOT – kiirtee- ja ummikuassistent. Kiirustel 0 
kuni 160 km/h toimiv juhiabisüsteem reguleerib kiirust ja 
hoiab ohutut pikivahet eesliikuva sõidukiga. Ühtlasi hoiab 
süsteem auto sõiduraja keskel. EASY PILOT võimaldab 
automaatselt peatuda ja vähemalt kolme sekundi pärast 
uuesti liikuma hakata, ilma, et juht kuidagi sekkuks. See 
on esimene samm teel isesõitva autoni. 
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5. Pimenurga jälgimissüsteem. Pimenurga 
jälgimissüsteem annab küljepeeglites asuvate 
märgutuledega hoiatuse juhi vaatevälja pimenurgas 
paikneva sõiduki kohta. 

6. Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem ja sõiduraja 
hoidmise assistent. Uus CAPTUR hoiatab sind ning 
korrigeerib auto trajektoori kui auto hakkab suunatuld 
näitamata sõidurajalt välja kalduma. 
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7. Aktiivne hädapidurdusassistent koos jalakäijate ja 
ratturite tuvastusfunktsiooniga. Uus CAPTUR jälgib 
pidevalt ümbrust ning hoiatab sind eessõitva auto 
äkkpidurduse või jalakäija ootamatu tee ületuse korral. 
Ohuolukorras teostab auto ise hädapidurduse.

8. Sõidukiiruse hoiatussüsteem koos liiklusmärkide 
tuvastusfunktsiooniga. Uus CAPTUR loeb esikaamera 
abil kiirust piiravaid liiklusmärke ning informeerib sind 
nendest, et saaksid kohandada sõidukiiruse kehtivatele 
piirangutele vastavaks. 



Värvivalik

Kassiopeia hall** Iron sinine**

Celadon sinine**Säravmust**

Pärlvalge** Highland hall**

Alabastrivalge*

Atacama oranž**

Leekpunane**

Marina sinine*

* Mittemetallikvärv, kaetud läbipaistva lakiga
** Metallikvärv

Fotod on illustratiivsed.



Säravmust Highland hall Alabastrivalge Atacama oranž

Välimuse isikupärastamisvõimalused: kere ja katuse värvikombinatsioonid

Katusevärvid

Kerevärv / Katusevärv Säravmust Highland hall Alabastrivalge Atacama oranž

Marina sinine -

Säravmust 

Kassiopeia hall -

Highland hall -

Pärlvalge -

Alabastrivalge -

Atacama oranž

Leekpunane - -

Iron sinine -

Celadon sinine - - -

Oma uue kahevärvilise CApTuRI isikupärastamiseks võid valida 9 kerevärvuse ja 4 katusevärvuse vahel või otsustada üldse 
ühevärvilise kere kasuks. 



• Aktiivne hädapidurdusassistent koos jalakäijate 
ja jalgratturite tuvastusfunktsiooniga

• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• Mäeltstardiassistent 
• Dünaamiline stabiilsuskontroll 
• Sõiduraja hoidmise assistent 
• Ohutu pikivahe hoiatussüsteem 
• Liiklusmärkide tuvastussüsteem
• Hädaabiteavitussüsteem eCall
• Eesmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale
• Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale
• Turvakardinad
• ISOFIX lasteistmete kinnitussüsteem  

kõrvalistmel ja välimistel tagumistel 
istekohtadel

• Täisleed esi- ja tagatuled Pure Vision
• Leed-päevasõidutuled
• Valgussensor

• Mehaaniline kliimaseade
• 7” puuteekraaniga multimeediasüsteem 

EASY LINK ilma navigatsioonita, koos 
digitaalraadio DAB, 6 kõlari, 2 USB-liidese, 3,5 
mm audiopistiku ning Android Auto® ja Apple 
CarPlay® ühendusfunktsiooniga

• 4,2” värvilise ekraaniga näidikutepaneel
• Elektriliselt reguleeritavad ja käsitsi 

kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid 
koos välistemperatuurianduriga

• Impulsslülitiga elektrilised aknatõstukid esi- ja 
tagaustel

• Võtmega kaugjuhitav kesklukustus
• Suunatuled küljepeeglites
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste
• 1/3-2/3 süsteemis kokkuklapitav ning siinidel 

liigutatav tagaiste
• Reguleeritava kõrgusega peatoed esi- ja 

tagaistmetel 
• Eemaldatav pakiruumi põrand
• Ühevärviline kere
• Halli värvi eesmine ja tagumine põhjakaitse
• Musta värvi külgmised kaitseliistud
• Kere värvi välimised ukselingid
• Heledates toonides interjöör
• Grafiidivärvi tekstiilpolster
• Ökonahaga kaetud rool
• Käetoe ja tagumiste ventilatsiooniavadega 

keskkonsool
• Kaheosaline salongivalgustus
• 17” Flexwheel terasveljed Nymphea
• Rehviparanduskomplekt

Zen 

Standardvarustus

17” valuveljed Bahamas (O)17” Flexwheel terasveljed 
Nymphea (S)

17” hallid valuveljed Bahamas (O)

Grafiidi värvi tekstiilpolster (S) Must tekstiilpolster koos oranžide 
ökonahast elementidega (O)

Pildil on kujutatud Zen versiooni interjöör koos lisavarustusega



• Sõidukiiruse hoiatussüsteem
• Kahevärviline kere (küljepeeglite korpused)
• C-kujulised täisleed esi- ja tagatuled
• Automaatne kaug- ja lähitulede vahetus
• Vihmasensor
• Renault vabakäe-võtmekaart
• Tagumised parkimisandurid
• Automaatne kliimaseade
• 7” puuteekraaniga multimeedia- ja 

navigatsioonisüsteem EASY LINK koos 
digitaalraadio DAB, 6 kõlari, 2 USB-liidese, 
3,5 mm audiopistiku, Android Auto® ja Apple 
CarPlay® ühendusfunktsiooni ning Euroopa 
kaartide baasversiooniga

• 7” värvilise ekraaniga näidikutepaneel
• Reguleeritava kõrgusega esiistmed
• Automaatne parkimispidur
• Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad  

soojendusega küljepeeglid koos 
välistemperatuurianduriga

• Isetumenev tahavaatepeegel
• Kroomitud elementidega mustad deflektorid 

kaitseraudadel
• Kroomitud liist küljeakende all
• Kroomitud väljalasketoru ots
• Täiendavalt toonitud tagumised klaasid
• Kroomitud elementidega musta värvi 

külgmised kaitseliistud 
• Easy Life sahtel armatuurlauas
• Ökonahast elementidega must-hall 

tekstiilpolster
• Nahaga kaetud rool
• Kaheosaline salongi leedvalgustus
• 17” valuveljed Bahamas

Intens (Zen+)

Oranžide ökonahast elementidega 
must tekstiilpolster (O)

Grafiidi värvi nahkpolster (O)

17” valuveljed Bahamas (S) 17” hallid valuveljed Bahamas (O) 18“ hallid valuveljed Pasadena (O)

Ökonahast elementidega 
must-hall tekstiilpolster (S)

Pildil on kujutatud Intens versiooni interjöör koos lisavarustusega

(S) – standardvarustus
(O) – lisavarustus

Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk.
Apple CarPlay™ on Apple Inc. kaubamärk.



Välimuse isikupärastamine

1

2

Oranžid väliskujunduse dekoratiivelemendid

1. Eesmine põhjakaitse
2. Dekoratiivelement uste alaosa kaitseliistul
3. Tagumine põhjakaitse

1

3



2 1

2

Elevandiluu värvi väliskujunduse dekoratiivelemendid

Helehallid väliskujunduse dekoratiivelemendid

1. Eesmine põhjakaitse  2. Dekoratiivelement uste alaosa kaitseliistul  3. Tagumine põhjakaitse

1. Eesmine põhjakaitse  2. Dekoratiivelement uste alaosa kaitseliistul  3. Tagumine põhjakaitse

3

1

3



Sisemuse isikupärastamine

Sinised salongi dekoratiivelemendid  1. Ventilatsiooniavade ümbrised  2. Keskkonsooli raamistus käigukangi juures  3. Põrandamatid

Punased salongi dekoratiivelemendid Oranžid salongi dekoratiivelemendid Rohekassinised salongi dekoratiivelemendid

1

2

3

3



Oranž Signature pakett  1. Uste käetoed  2. Dekoratiivliist armatuurlaual  3. Hõljuva keskkonsooli raamistus

Hall Signature pakett

3

2

1



Mõõtmed (mm)

* Laius kokkuklapitud küljepeeglitega

PAKIRUUMI MAHT (VDA) liitrit
Pakiruumi maht taha lükatud tagaistmega (bensiin/diisel) 422/406
Pakiruumi maht ette lükatud tagaistmega (bensiin/diisel) 536/520
Pakiruumi maht kokkuklapitud tagaistmega 1 275

Pakiruumi maht
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1. Haiuimekujuline antenn. Lisa oma Uuele CAPTURILE 
sportlikkust auto kerejoontega ideaalselt sobituva 
antenniga.

2. Astmelauad. Lihtsustavad autosse sisenemist ning 
ligipääsu katuseboksile või suusaraamile. Praktilised 
astmelauad muudavad ka auto välisilme veelgi 
maasturlikumaks. 

3. Kokkuklapitav veokonks. Poolautomaatse elektrilise 
veokonksu abil saad transportida kogu oma varustust. 
Selle lahti- ja kokkuklappimiseks kulub vaid mõni sekund 
ning selleks pole vaja teha muud, kui pakiruumis olevale 
nupule vajutada. Veokonks ei muuda kokkupakituna 
auto algset välimust.

4. Kere kaitsepakett. Kaitse oma Uue CAPTURI värvi 
efektiivselt väiksemate mõlkide ja  kriimustuste või 
korduva hõõrumise eest.

2.

4.

Lisavarustus



“Alates esimesest visandist meie disainistuudios kuni tootmise ja lõpuks turustamiseni meie edasimüüjate juures, on 
püüdlus kvaliteedi järele see, mille järgi me suundume”. 

Laurens van den Acker – Renault Corporate Design’i vanem asepresident

Kvaliteet

Uus tehnoloogiline mõõde
Uus CAPTUR muudab juhiabisüsteemid kõigile kättesaadavaks nii, et võid rahus teele asuda. Viimane lisandus on 
kiirtee- ja ummikuassistent EASY PILOT. Pakkudes oluliselt suuremat sõidumugavust ja meelerahu liiklusummikutes 
ja kiirteedel, on see esimene samm isesõitvate autode suunas. 
EASY CONNECT muudab su elu lihtsamaks. Uue, intuitiivse võrguteenustega multimeediasüsteemiga EASY LINK ning 
MY Renault rakendusega püsid maailmaga pidevas ühenduses.

Uue CAPTURI disain rõhutab selle tugevat maasturi DNAd 
Peensusteni läbi mõeldud uus kujundus, C-kujulised täisleed esi- ja tagatuled ning kroomitud dekoratiivelemendid 
aitavad üldist kvaliteeti veelgi paremaks muuta. 

Revolutsioonilised muudatused interjööris
Kõrgekvaliteediline salong on läbi teinud revolutsioonilised uuendused ning varustatud kaasaegseima tehnoloogia 
ja oma kategooria suurimate ekraanidega. Otsustavalt kaasaegse disainiga Smart Cockpit armatuurlaud tagab veelgi 
haaravama sõiduelamuse. Reisijateruumis on parendatud nii kvaliteeti kui mugavust, mis ühtmoodi vastavad oma klassi 
tipule. Esmaklassilised materjalid, armatuurlaua, uksepaneelide ja keskkonsooli pehme kate, hoolikas viimistlus, uus 
istmearhitektuur – muudatused on tuntavad igal tasemel.

Uus Renault CAPTUR – kõrgeim kvaliteet uues versioonis
Linnamaasturite turu pioneer Renault CAPTUR on uuenenud, rõhutades samu eeliseid, mis juba algselt selle edu kindlustasid. Muudatused tõstavad esile moodsale 
maasturile iseloomulikud jooned, mis on samaaegselt sportlikud ja dünaamilised. Revolutsioonilised muudatused läbi teinud interjöör on arenenud nii tehnoloogiliselt 
kui ka kvaliteedi poolest ning on endiselt sama mitmekülgne ja ruumikas.



Teenused

REnAulT sinu läheduses
Me oleme alati sinu lähedal, et muuta su elu lihtsamaks ning 
hoida su Renault’ hooldamisel aega kokku: online pakkumised 
ja kalkulatsioonid, broneeringusüsteem kodulehel, paketid, 
teeninduslepingud, kindlustusküsimused, autoabi ja palju 
muud. Kasuta meie lihtsaid ja kiireid lahendusi, mis on
loodud arvestama sinu vajadustega.

Esimesed sammud
Kogu vajaliku info leiad:
- meie kodulehtedelt: toodete/teenuste/finantseerimise pakkumised, 
proovisõidutaotlused jpm.
- meie esindustes: kohtumine meie müügi- ja teeninduspersonaliga

Renault Teenindus – 100% kaitse
Kaitse end ootamatuste eest meie pikendatud garantii, 
kindlustuslepingute ja Renault Assistance’ga, mis tagavad pideva 
kindlustunde.

Renault Teenindus – meelerahu
Meie Renault Teeninduse hoolduslepingud pakuvad sulle kõiki 
täisteenuspaketi eeliseid.

Lisavarustus – sinu vajadustele vastav Renault
Meie lisavarustuse valik sisaldab kõike, mis aitab muuta su auto veelgi 
atraktiivsemaks, praktilisemaks, mugavamaks ja isikupärasemaks. 



Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne 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 siin sisalduvaid ja selles kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Renault’ edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud 
mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks võtke palun ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel 
võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud 
ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.

Fotod: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, © Renault Marketing 3D-Commerce.

02 2020 

REnAulT soovitab

Avarda oma Renault CAPTURI kogemust 
aadressil www.renault.ee


