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atraktívny mestský crossover značky Renault prichádza 
v novom vydaní. Nový Renault CaptuR ponúka nové 
farby karosérie, má prepracovanú masku chladiča 
s decentnou chrómovanou lištou a presklenou strechou, 
takže je teraz ešte lepšie pripravený dobývať mestské 
ulice. Svetlomety LED pure Vision s technológiou Full 
LED a charakteristické svetlomety na denné svietenie 
v tvare písmena „C“ skvele zvýrazňujú silnú a výraznú 
osobnosť tohto vozidla. Dvojfarebná karosérie a bohaté 
možnosti personalizácie každému umožnia vyjadriť 
svoj vlastný štýl.

Mestské 
dobrodružstvo



Vďaka veľkým 17" diskom kolies z ľahkých zliatin  
v dizajne Emotion či Explore sedí Nový Renault 
CaptuR pevne na ceste a čaká len na vás, aby ste mohli 
spoločne vyraziť v ústrety mestským dobrodružstvám. 
Rafinovaná estetika, silná osobnosť – tento crossover 
je výnimočne temperamentný. Jeho predné a zadné 
svetlomety s LED technológiou presvetlia každý váš 
deň. S Novým Renault CaptuR budú vaše cesty 
autom ďaleko zaujímavejšie.

Výrazný dizajn



Nový Renault CaptuR ponúka všetko, čo potrebujete, aby ste sa cítili dobre. užite si príjemný povrch volantu potiahnutého kožou a dotknite sa displeja 
systému R-LINK Evolution. Využívajte systém kompatibilný s android autotM. tento systém ponúka prístup k aplikáciám* nainštalovaným vo vašom 
smartphone prostredníctvom 7-palcového displeja, ktorý slúži na ovládanie multimediálneho systému. Vysoko kvalitné reproduktory, ktoré sú súčasťou 
ozvučenie Bose** Sound System vás zavedú do sveta výnimočných hudobných zážitkov. Odovzdajte sa radosti z jazdy.

Komfort a nové technológie

* Zoznam aplikácií je dostupný v android auto. Dostupné v závislosti od krajiny.
** V závislosti od verzie.



Nový Renault CaptuR Initiale paris 
Mestská trieda

Každodenné cesty autom dostávajú s Novým Renault CaptuR vo verzii Initiale paris úplne nový rozmer. Exkluzívna farba karosérie čierna améthyste v spojení 
s čiernou alebo striebornou strechou dodáva vozidlu nezvyklú eleganciu. pochrómovaná maska chladiča s logom Initiale paris, špeciálne 17-palcové disky 
z ľahkých zliatin, dynamické smerové ukazovatele… Váš crossover ponúka dokonalé spojenie rafinovanosti a vášne pre dobrodružstvo. Vzhľad kabíny to plne 
potvrdzuje: volant, sedadlá a dverové panely sú potiahnuté kožou Nappa s veľmi peknou štruktúrou. Vstúpte do sveta úplne nových emócií, v ktorých nie 
je nič ponechané náhode. Vysoko kvalitná povrchová úprava a pokročilé technológie v tomto vozidle spojili svoje sily, aby vám mohli ponúknuť maximálne 
pohodlie.
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Farby karosérie
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  * Nemetalický lak

**  Špeciálna farba karosérie výhradne pre verziu 
Initiale Paris
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technické údajeVýbavy

•	Manuálna klimatizácia
•	Rádio R&GO s oddeleným displejom 4x20 W (bez CD), 

s Bluetooth®, vstupmi USB/jack, držiakom smartphonu, 
kompatibilný s aplikáciou R&GO

•	Volant potiahnutý ekologickou kožou

•	Elektrické ovládanie predných okien s impulzným ovládaním 
okna vodiča

•	Predné hmlové svetlomety
•	Kryty vonkajších spätných zrkadiel čierne lesklé
•	Chrómovaná vložka v bočných ochranných lištách

•	Osvetlená zásuvka Easy Life
•	Disky z ľahkých zliatin 16"

•	ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily 
a asistenčným systémom bŕzd

•	Elektronický stabilizačný systém ESC
•	Asistent rozjazdu do kopca
•	Systém kontroly tlaku v pneumatikách
•	Predný airbag na strane vodiča a spolujazdca
•	Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča 

a spolujazdca
•	Zvukové upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy
•	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
•	Trojbodové bezpečnostné pásy na predných aj zadných 

sedadlách
•	Systém upevnenia detských sedačiek ISOFIX
•	Elektrický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom
•	Karta Renault 
•	Centrálne zamykanie
•	Palubný počítač

•	Systém ECO
•	Predpríprava pre rádio
•	Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné 

zrkadlá
•	Elektrické ovládanie predných aj zadných okien
•	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
•	Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
•	Zrkadlo v slnečnej clone na strane vodiča a spolujazdca
•	Posuvné zadné sedadlo delené 1/3 – 2/3 s 3 opierkami 

hlavy
•	Dvojitá podlaha batožinového priestoru
•	Svetlá pre denné svietenie s LED diódami v tvare 

písmena „C“
•	Zadné svetlomety LED
•	Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
•	Kryty vonkajších spätných zrkadiel čierne 
•	Dekory interiéru vo farbe slonovej kosti

•	Tmavé vyhotovenie interiéru
•	Látkové poťahy
•	Zásuvka Easy Life vo farbe slonovej kosti (bez osvetlenia)
•	Súprava na opravu pneumatík 
•	Oceľové disky kolies 16"

•	Zadný parkovací senzor
•	Predné Full LED svetlomety LED Pure Vision
•	Predné hmlové svetlomety s funkciou prisvecovania do 

zákrut
•	Automatická klimatizácia
•	Dažďový a svetelný senzor
•	Hands-free karta Renault
•	Multimediálny systém Media Nav Evolution s dotykovým 

displejom 7" s rádiom (bez CD), navigáciou, Bluetooth®, 

vstupmi USB/jack
•	Volant potiahnutý kožou
•	Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané 

a sklopné
•	Dvojfarebná karoséria, vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe 

strechy
•	Chrómovaná dekoračná lišta v mriežke chladiča
•	Dekoratívna lišta s nápisom CAPTUR na veku batožinového 

priestoru

•	Kryty prednej a zadnej časti podvozku v sivej farbe
•	Pack interiér vo farbe chrómu
•	Meniteľné poťahy sedadiel „Zip Collection“
•	Originálne elastické vrecká na zadnej strane predných 

sedadiel
•	Obojstranná podlaha batožinového priestoru
•	Disky kolies z ľahkých zliatin 17"

•	Systém Extended Grip
•	Pneumatiky Mud & Snow
•	Multimediálny systém R-LINK Evolution s dotykovým 

displejom 7", rádiom s priestorovým 3D Sound by Arkamys®, 
navigáciou TomTom®, Bluetooth®, vstupmi USB/jack, 
prístupom k online službám, mapou Európy, kompatibilný so 
systémom Android Auto™ *

•	Lakťová opierka vpredu
•	Pack Premium: hlinkové pedále, elektrochromatické spätné 

zrkadlo, podsvietené zrkadlá v slnečných clonách, osvetlenie 
LED pod stropom, zásuvka na okuliare na strane vodiča

•	Nesnímateľné látkové čalúnenie s prvkami z ekologickej kože
•	Zatmavené zadné okná

•	Systém Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná 
parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent – 
pozdĺžny, kolmý a uhlový)

•	Systém sledovania mŕtveho uhla
•	Multimediálny systém R-LINK Evolution s dotykovým 

displejom 7", digitálnym rádiom DAB, audiosystémom Bose® 
Sound System, navigáciou TomTom®, Bluetooth®, vstupmi 
USB/jack, prístupom k online službám, mapou Európy v 
rozšírenej verzii, kompatibilný so systémom Android Auto™ *

•	Dynamické smerové ukazovatele s LED diódami
•	Zatmavené zadné okná

•	Špeciálna maska chladiča s chrómovanou lištou
•	Chrómované orámovanie predných hmlových svetiel
•	Logo Initiale Paris na bočných lištách a prahoch dverí a na 

prednej mriežke chladiča
•	Špeciálne kryty prednej a zadnej časti podvozku
•	Predná lakťová opierka 
•	Pack Premium: hliníkové pedále, elektrochromatické spätné 

zrkadlo, podsvietené zrkadlá v slnečných clonách, osvetlenie 
LED pod stropom, zásuvka na okuliare na strane vodiča

•	Poťahy z kože Nappa
•	Vyhrievané predné sedadlá

•	Palubná doska a dverové panely potiahnuté kožou
•	Hliníkové kryty prahov predných dverí
•	Interiérové textilné koberce
•	Svetlé vyhotovenie interiéru
•	Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Initiale Paris

INITIALE PARIS (INTENS+)

XMOD (INTENS+)

INTENS (ZEN+)

ZEN (LIFE+)

LIFE

Výška spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa štandardnej metódy merania uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka metóde merania, ktorá je rovnaká pre všetkých výrobcov, je možné 
porovnávať jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča. Na optimalizáciu spaľovania vám odporúčame preštudovať si 
tipy dostupné na www.renault.sk.

Vozidlá Renault sú recyklované v súlade so zákonom o recyklácii vozidiel stiahnutých z prevádzky a inými predpismi o ochrane životného prostredia. Demontáž vozidiel a ich opotrebovaných častí je vykonávaná v súlade s 
príslušnými predpismi o odpadoch. podrobné informácie o požiadavkách na ochranu životného prostredia získate na www.renault.sk a od autorizovaných partnerov Renault.* Kompatibilita s android auto™ v závislosti od krajiny.

ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 120 ENERGY TCe 120 EDC ENERGY dCi 90 ENERGY dCi 90 EDC ENERGY dCi 110
palivo benzín benzín benzín diesel diesel diesel
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

typ prevodovky manuálna 5-stup. manuálna 6-stup. dvojspojková EDC – 
6-stup. automatická manuálna 5-stup. dvojspojková EDC – 

6-stup. automatická manuálna 6-stup.

Režim vstrekovania viacbodové sekvenčné priame sekvenčné priame sekvenčné priame s Common Rail priame s Common Rail priame s Common Rail
Zdvihový objem (cm3) 898 1197 1197 1461 1461 1461
priemer valca x dráha piestu (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
počet valcov/ventilov 3 / 12 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Maximálny výkon v kW (k) pri ot/min 66 (90) pri 5000 87 (118) pri 5000 87 (118) pri 5000 66 (90) pri 4000 66 (90) pri 4000 81 (110) pri 4000
Maximálny krútiaci moment v Nm pri ot/min 140 pri 2250 205 pri 2000 205 pri 2000 220 pri 1750 220 pri 1750 260 pri 1750
Filter pevných častíc - - - áno áno áno
Systém Stop & Start áno áno áno áno áno áno

VÝKONY
Koeficient SCx 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Maximálna rýchlosť (km/h) 171 182 192 171 172 180
1000 m s pevným štartom (s) 34,4 31,6 31,8 34,7 35,0 33,1
0–100 km/h (s) 13,1 9,9 10,6 13,1 13,8 11,4

SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2 (PODĽA NORMY NEDC)1

Verzia bez Extended Grip
Mestská prevádzka (l/100 km) 6,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0
Mimo mesta (l/100 km) 4,5 4,7 4,7 3,4 3,7 3,6
Kombinovaná prevádzka (l/100 km) 5,1 5,5 5,5 3,6 3,8 3,7
Emisie CO2 v kombinovanej prevádzke (g/km) 113 125 125 95 99 98
Verzia s Extended Grip
Mestská prevádzka (l/100 km) 6,2 6,8 6,8 4,1 4,2 4,1
Mimo mesta (l/100 km) 4,7 4,9 4,9 3,5 3,9 3,7
Kombinovaná prevádzka (l/100 km) 5,2 5,6 5,6 3,7 4,0 3,9
Emisie CO2 v kombinovanej prevádzke (g/km) 120 127 127 98 103 101
Objem palivovej nádrže (l) 45

SYSTÉM RIADENIA
typ posilňovača riadenia Elektrický, s premenlivým účinkom
Min. priemer otáčania (m) 10,42

BRZDOVÝ SYSTÉM
Vpredu: ventilované kotúče priemer (mm)/hrúbka (mm) 258 / 22 280 / 24
Vzadu: bubnové (mm) 9''

KOLESÁ A PNEUMATIKY
Disky kolies a rozmer pneumatík* 16": 205 / 60R16, 17": 205 / 55R17

HMOTNOSŤ (kg)
pohotovostná hmotnosť 1173 1195 1202 1200 1290 1205
prípustná celková hmotnosť 1671 1727 1744 1755 1780 1762
prípustná celková hmotnosť brzdeného prívesu 1200 1200 1200 1200 1200 1200

* V závislosti od verzie.
Vyššie uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od výbavy vozidla.




