Nový

Renault CAPTUR

100 % NOVÝ, 100 % CAPTUR

SUV s atletickými
líniami
Tvarované boky, atletické ramená, výrazné podbehy
kolies, predné a zadné outdoorové spojlery,
pozdĺžne strešné lišty, široká maska chladiča,
výrazný nárazník a chrómové ozdobné prvky…
Nový CAPTUR sa pýši skutočným vzhľadom SUV.
Predná i zadná časť má elegantnejší a modernejší
dizajn vďaka svetlometom s technológiou Full LED
a svetelnému podpisu v tvare písmena „c“.

Revolúcia v interiéri
Prvé dojmy pri nástupe do vozidla: prepracovaný
dizajn, mäkčené materiály, kvalitná povrchová
úprava dekorov… Nový CAPTUR prešiel kompletnou
revolúciou a zažijete v ňom skvelý pocit pohody.
Dostáva nový „Smart Cockpit“ s dotykovou
multimediálnou obrazovkou s uhlopriečkou
9,3" natočenou smerom k vodičovi, digitálny
prístrojový štít s uhlopriečkou 10,2" umožňujúcim
individualizáciu, úplne novú plávajúcu konzolu
s futuristickou radiacou pákou „E-shifter“, ktorá je
na dosah ruky, praktické úložné priestory…

80 konﬁgurácií
exteriéru
pre jedinečný štýl
Odlíšte sa! Nový CAPTUR vás vyzýva viac než
kedykoľvek predtým, aby ste si vytvorili vlastný
dizajn exteriéru i interiéru: strecha, spätné zrkadlá,
outdoorové spojlery… Vyberte si z 80 ponúkaných
konfigurácií exteriéru. Na výber je i celý rad možností
personalizácie interiéru – od čalúnenia cez ozdobné
prvky až po stredný pás palubnej dosky.

Konektivita
na cestách
S novým multimediálnym systémom EASY
LINK máte prístup k pokročilej a jednoducho
použiteľnej konektivite. Jeho dotykový 9,3" displej
je kompatibilný s Android Auto™ a Apple CarPlay™
umožňujúcim zrkadlenie obrazovky vášho telefónu.
Pripojenie 4G vám sprístupňuje služby, ako je napr.
automatické tiesňové volanie v prípade nehody,
automatické aktualizácie systému a navigácie,
dopravné informácie v reálnom čase, cena paliva
v oblasti jazdy alebo jednoriadkové vyhľadávanie
adries a bodov záujmu pomocou Google Search.
Podobne ako vo vašom smartfóne si môžete individualizovať displej výberom widgetov. Ide o funkciu,
ktorá dá vyniknúť najväčšiemu displeju v danej
kategórii.
Android Auto™ je značka Google Inc.
Apple CarPlay™ je značka Apple Inc.

S aplikáciou
MY Renault
zostaňte v spojení
so svojím vozidlom
Aby ste mohli so svojím vozidlom komunikovať
na diaľku, bola aplikácia MY Renault úplne
prepracovaná a rozšírená o služby, bez ktorých sa
už nezaobídete: zjednodušená príprava vašich trás
so zaslaním cieľa cesty do systému vášho vozidla,
sledovania vašej pešej trasy po opustení vozidla,
lokalizácia vozidla, sledovanie údržby nového
vozidla CAPTUR a mnoho ďalších užitočných
funkcií. S aplikáciou MY Renault budete mať svoje
vozidlo stále na dosah.

Emócie na mieru
Nový CAPTUR ponúka zážitok z jazdy, ktorý si
môžete prispôsobiť podľa vašej momentálnej nálady.
S technológiou MULTI-SENSE si tento zážitok môžete
individualizovať: 8 farieb ambientného osvetlenia,
tri jazdné režimy, klimatizácia… Nový CAPTUR vám
tiež ponúka prémiový zvukový zážitok. Úplne nový
audiosystém BOSE® má teraz 9 reproduktorov vrátane
inovatívneho subwoofera dômyselne umiestneného
v batožinovom priestore, bez toho, že by uberal
z jeho objemu.

Najlepšia
modularita
Využite veľký priestor a výbavu navrhnutú na
poskytnutie maximálneho komfortu. K dispozícii
máte najväčší batožinový priestor v danej kategórii
(až 536 l) a dômyselnú modularitu, ktorú zaisťuje
zadná lavica posuvná v rozsahu 16 cm. Potrebujete
prevážať dlhé alebo objemné predmety? Po
sklopení lavice je možné získať vzadu veľký priestor
s celkovým objemom 1 275 l.

1.

Špičkové
technológie
Nový CAPTUR je pre bezpečný zážitok z jazdy vybavený
technológiami najvyššej úrovne a otvára cestu
k autonómnemu riadeniu.
1. Adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go. Nový
CAPTUR udržuje bezpečnú vzdialenosť od vozidiel idúcich
pred ním. V dopravnej zápche sa vozidlo zastaví a znova
sa rozíde, keď sa začnú stojace vozidlá opäť pohybovať.
2. Kamerový systém 360° a Easy Park Assist. Panoramatická kamera s uhlom záberu 360° vás navádza pri
manévroch v stiesnených priestoroch. Pri parkovacom
manévri môže systém Easy Park Assist úplne prevziať
riadenie, ak si to budete priať.

2.

3.

3. Svetlomety Full LED Pure Vision s automatickým
prepínaním diaľkových svetiel. Nový CAPTUR má
výkonné svetlomety LED Pure Vision a automatické
prepínanie diaľkových svetiel pre lepšiu viditeľnosť.
Keď vojdete do zastavanej oblasti, stretávate sa
s nejakým vozidlom alebo idete za ním, diaľkové svetlá
sa automaticky prepnú na stretávacie svetlá.

4.

4. Easy Pilot – asistent jazdy po diaľnici a v kolóne.
Systém riadi rýchlosť vozidla a udržuje bezpečnú
vzdialenosť od vozidiel idúcich pred ním a zároveň udržuje
vozidlo v strede jazdného pruhu. Tento jazdný asistent
umožňuje zastavenie a automatický rozjazd do 3 sekúnd
bez zásahu vodiča.

5.

5. Systém sledovania mŕtveho uhla. Svetelná signalizácia
umiestnená na každom vonkajšom spätnom zrkadle vás
upozorní na vozidlo idúce v zóne mŕtveho uhla.
6. Systém výstrahy pred opustením jazdného pruhu
s aktívnou korekciou jazdnej dráhy. V prípade prejdenia
jazdného pruhu bez zapnutého smerového svetla vás
Nový CAPTUR upozorní a vykoná korekciu trajektórie
jazdy.

6.

7.

7. Systém aktívneho núdzového brzdenia. Nový CAPTUR
sleduje vás a svoje okolie. Systém deteguje prekážky
v smere jazdy vrátane chodcov a cyklistov a v prípade
nutnosti vie sám aktivovať núdzové brzdenie.

8.

8. Systém výstrahy pri prekročení rýchlosti s rozpoznávaním
dopravných značiek. Nový CAPTUR vás pomocou kamery
informuje o rýchlostných obmedzeniach a nabáda vás,
aby ste prispôsobili svoju rýchlosť.

Farby

(1)

Nemetalický lak.

(2)

Metalický lak. Ilustračná fotografia.

Modrá Marine Fumé(1)

Biela Albâtre(1)

Oranžová Atacama(2)

Červená Flamme(2)

Biela Nacré(2)

Sivá Highland(2)

Sivá Cassiopée(2)

Modrá Iron(2)

Čierna Étoilé(2)

Modrá Céladon(2)

Možné kombinácie: farba vozidla a farba strechy
Personalizujte si Nový CAPTUR a vyberte si dvojfarebné vyhotovenie z 10 dostupných farieb karosérie a 4 farieb strechy, alebo
si zvoľte karosériu a strechu rovnakej farby.
Farba karosérie/farba strechy

Čierna Étoilé

Sivá Highland

Biela Albâtre

Modrá Marine Fumé

Oranžová Atacama
–

Čierna Étoilé
Sivá Cassiopée

–

Sivá Highland

–

Biela Nacré

–

Biela Albâtre

–

Oranžová Atacama
Červená Flamme

–

–

–

Modrá Iron

–

Modrá Céladon

–

Farby strechy

Čierna Étoilé

Sivá Highland

Biela Albâtre

Oranžová Atacama

Personalizácia exteriéru

Pack Look – oranžová Atacama

1

3

2

3
1. Kryty vonkajších spätných zrkadiel
2. Ozdobná lišta v dolnej časti dverí
3. Predný a zadný outdoorový spojler

Pack Look – sivá Highland

1

2

3

3

1. Kryty vonkajších spätných zrkadiel 2. Ozdobná lišta v dolnej časti dverí
3. Predný a zadný outdoorový spojler

Pack Look – biela Albâtre

1

2
1. Kryty vonkajších spätných zrkadiel 2. Ozdobná lišta v dolnej časti dverí
3. Predný a zadný outdoorový spojler

3

3

Ozdobné kryty a disky kolies

17" disky kolies z ľahkých zliatin, dizajn Bahamas

17" oceľové disky kolies Flexwheel, kryty kolies Nymphea

17" disky kolies z ľahkých zliatin, dizajn Bahamas,
sivá Erbé s diamantovým efektom

18" disky kolies z ľahkých zliatin, dizajn Pasadena,
sivá Erbé s diamantovým efektom

Čalúnenie

Čalúnenie v kombinácii látka/umelá koža,
tmavé/sivá Architecte(3)

Čalúnenie pre Pack Ambiance – oranžová Safran(1)

Kožené čalúnenie Carbone, tmavé(4)

(1) K dispozícii pre verziu Zen a Intens ako voliteľná výbava. (2) K dispozícii pre verziu Zen. (3) K dispozícii pre verziu Intens ako voliteľná výbava. (4) Pravá koža.

Látkové čalúnenie, tmavé/sivé,
s prúžkami(2)

Výbava

Zen
Bezpečnosť
• 6 airbagov (predné, bočné, hlavové)
• Isofix (i-Size), sedadlo spolujazdca a zadné bočné
sedadlá
• Asistent rozjazdu do kopca (HSA)
• Automatické núdzové brzdenie s detekciou chodcov
a cyklistov
• Systém výstrahy pred opustením jazdného pruhu
s automatickou korekciou jazdnej dráhy
• Systém rozpoznávania dopravných značiek
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Svetlomety Full LED Pure Vision
• Svetelný senzor
• Elektricky ovládané predné a zadné okná
• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
• Prístrojový štít s analógovými prístrojmi a 4,2" farebným
multifunkčným displejom
• Zadné operadlo sklopné v pomere 2/3 : 1/3
• eCall (automatické tiesňové volanie)

Riadenie
• Pádla pod volantom (len pre vozidlá s automatickou
prevodovkou EDC)
Komfort
• Manuálna klimatizácia
• Stredová konzola s odkladacími priestormi a lakťovou
opierkou
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá
• Renault Easy Connect; multimediálny systém
• Easy Link, displej 7" kompatibilný s Android Auto™
a Apple CarPlay™, Bluetooth®, vstupy USB a Jack
• Dvojitá podlaha batožinového priestoru

Vonkajší vzhľad
• Oceľové disky kolies 17" Flexwheel, kryty kolies
Nymphea
• Lesklá čierna maska chladiča s chrómovými ozdobnými
prvkami
• Kľučky dverí vo farbe karosérie
• Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie
• Chrómové lišty v spodnej časti dverí
Vnútorný vzhľad
• Stredný pás palubnej dosky z mäkčeného materiálu
v čiernej farbe Pailleté
• Chrómové dekory na volante a na radiacej páke
• Volant potiahnutý umelou kožou

Android Auto™ je značka Google Inc.
Apple CarPlay™ je značka Apple Inc.

Výbava

Intens (Zen+)
Bezpečnosť
• Poloautomatická parkovacia brzda
Riadenie
• Zadné parkovacie senzory
• Rozpoznávanie dopravných značiek s upozornením na
prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti
• Dažďový a svetelný senzor
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Prispôsobiteľný 7" digitálny prístrojový štít
Komfort
• Vrecko na zadnej strane predných sedadiel
• Automatická klimatizácia
• Vnútorné osvetlenie LED
• Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
• Zásuvka EASY LIFE pred spolujazdcom s osvetlením
• Renault Easy Connect; multimédiá
• Multimediálny a navigačný systém EASY LINK, displej
7", kompatibilita s Android Auto™ a Apple CarPlay™,
Bluetooth®, vstupy USB a Jack

Vonkajší vzhľad
• Chrómová koncovka výfuku
• Deflektory s chrómovými ozdobnými prvkami
• Chrómové ozdobné prvky na predných blatníkoch
• Zadné svetlá so svetelným podpisom v tvare
písmena „c“ s efektom 3D
• Predné svetlá so svetelným podpisom v tvare
písmena „c“
• Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Bahamas
• Chrómové lišty okien s efektom plávajúcej strechy
• Chrómové prvky v zadnom nárazníku
• 2-farebné vyhotovenie karosérie
• Zatmavené zadné okná
Vnútorný vzhľad
• Ozdobná lišta na palubnej doske s efektom brúseného
hliníka
• Ozdobné prvky v interiéri v úprave saténový chróm
• Mäkčené obklady hornej časti predných dverí
a dverných panelov
• Hlavica radiacej páky potiahnutá kožou
• Volant potiahnutý jemnou kožou

Rozmery (mm)

* Sklopené vonkajšie spätné zrkadlá

Objemy
OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (VDA)
Objem batožinového priestoru, lavica posunutá dozadu (benzín/diesel)
Objem batožinového priestoru, lavica posunutá dopredu (benzín/diesel)
Objem batožinového priestoru, sklopené operadlo zadných sedadiel

Litre
422/406
536/520
1 275

Personalizácia interiéru

1

2

Pack Touch – modrá Volubilis 1. Lem okolo výduchov ventilácie 2. Rámček radiacej páky

Pack Touch – červená Piment

Pack Touch – oranžová Safran

Pack Touch – modrá Océan

3

2

1

Pack Ambiance – oranžová Safran 1. Čalúnenie sedadiel 2. Lakťové opierky 3. Pruh palubnej dosky

Pack Ambiance – sivá Architecte

Príslušenstvo

1.

2.

3.

4.

5.

1. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie a chrómové
kryty spätných zrkadiel. S originálnym príslušenstvom
Renault sú výlety do prírody bez starostí. Bicykle si môžete
pripevniť na náš nosič bicyklov. Chrómové kryty spätných
zrkadiel zaistia vášmu vozidlu ešte viac športový dizajn.
2. Anténa Shark. Táto anténa dodáva vozidlu ešte
športovejší vzhľad a dokonale ladí s dizajnom karosérie
nového vozidla CAPTUR.
3. Bočné nášľapy. Uľahčujú prístup do vozidla a k streche.
Sú praktické a ideálne na zdôraznenie športového štýlu
vozidla.
4. Elektricky výklopné ťažné zariadenie. Toto ťažné
zariadenie vám umožní ťahať akýkoľvek náklad. Stlačením
tlačidla v batožinovom priestore sa o niekoľko sekúnd
ťažné zariadenie vysunie alebo skryje. Je praktické
a nenarušuje dizajn vozidla.
5. Ochranné fólie karosérie. Účinne chránia lak vášho nového vozidla CAPTUR proti malým nárazom a škrabancom.

Kvalita
„Od vytvorenia návrhu v našich návrhárskych štúdiách cez výrobu
až po distribúciu našou sieťou je našou prioritou kvalita.“
Laurens van den Acker, riaditeľ priemyselného dizajnu skupiny Renault

Renault CAPTUR – referenčné vozidlo je opäť tu.
Nový CAPTUR, ako priekopník na trhu s mestskými SUV, prichádza s ešte výraznejšou DNA, ktorá mu dopomohla k úspechu. Prešiel značnou zmenou a môže sa
pochváliť modernejšími atletickými a dynamickými líniami vozidiel kategórie SUV. Je stále praktický a vďaka revolúcii v interiéri je tiež priestrannejší, čo mu dáva
úplne nový rozmer tak v oblasti technológie, ako aj v oblasti vnímanej kvality.

Prepracovaný vonkajší dizajn, viac DNA vozidla SUV
Nový dizajn, dôkladné spracovanie, svetlomety Full LED so svetelným podpisom v tvare písmena „c“ vpredu i vzadu
a chrómové ozdobné prvky plne prispievajú k vylepšeniu vnímanej kvality.

Revolúcia v interiéri na dosiahnutie vysoko kvalitnej kabíny
Smart Cockpit je vybavený najnovšími technológiami a najväčšími displejmi vo svojej kategórii a pýši sa modernou
ergonómiou pre intenzívnejší zážitok z riadenia. Kabína je kvalitnejšia a komfortnejšia, vďaka čomu je možné porovnávať
ju s vozidlami vyššej kategórie. Špičkové materiály, mäkčený materiál palubnej dosky, panelov dverí a lemu stredovej
konzoly, dôkladné spracovanie prvkov vnútornej výbavy, nová architektúra sedadiel: vylepšenia sú viditeľné vo všetkých
oblastiach.

Nový technologický rozmer
Nový CAPTUR sprístupňuje verejnosti asistenčné systémy, ktoré prinášajú vodičovi väčší pokoj na cestách. Najdôležitejšou
novinkou je Easy Pilot – asistent jazdy po diaľnici a v kolóne. Poskytuje väčší komfort a pohodovejšie riadenie v dopravných
zápchach a na diaľniciach a predstavuje prvý krok smerom k autonómnym vozidlám. Ponuka Renault EASY CONNECT
združuje aplikáciu MY Renault a platformy, ako je nový multimediálny systém Renault EASY LINK, a služby pripojeného
vozidla, ako je vzdialená správa vozidla. Cieľom je uľahčiť využívanie nových možností prepojenej mobility vo vnútri
i zvonka vozidla. Vodič a spolujazdci sú stále v spojení so svojím digitálnym prostredím.

Služby

Renault k vašim službám
Sme vždy pripravení vám uľahčiť život a ušetriť čas pri údržbe
vášho vozidla Renault: servisné ponuky a objednanie on-line,
servisné zmluvy, poistenie a asistencia, individualizovaný
program MY Renault… Využite naše jednoduché a rýchle
riešenia vyhovujúce vašim potrebám.

Vaše prvé kroky
Nájdite všetky informácie, ktoré potrebujete:
– na našich webových stránkach – ponuky produktov, služieb,
financovania a dohodnutia testovacích jázd
– v našej sieti – stretnutie s našimi obchodnými a technickými tímami

Renault Assistance
Buďte pripravení na všetky nepredvídateľné udalosti vďaka asistenčným
službám Renault, ktoré sú stále s vami.

Renault Servis, bezstarostná údržba
Rôzne úrovne našej servisnej ponuky pokryjú všetky potreby vášho
vozidla. Údržba vášho vozidla môže byť bez starostí vďaka našim
servisným zmluvám.

MY Renault, každodenný partner
Využite osobný priestor online s radami, pripomenutím plánu údržby,
najbližšími schôdzkami…

Príslušenstvo Renault podľa vašich predstáv
V našej ponuke nájdete príslušenstvo, ktoré urobí vaše vozidlo ešte
atraktívnejším, praktickejším a pohodlnejším.

Predĺžte si svoj zážitok s vozidlom Renault CAPTUR
na www.renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol vytvorený na základe nultej série alebo prototypov. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek
vykonať modiﬁkácie opísaných a uvedených špeciﬁkácií, vozidiel a príslušenstva. Tieto úpravy Renault svojim autorizovaným predajcom oznámi v čo najkratšej lehote. Verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť
k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich produktoch získate u svojho autorizovaného predajcu. Z technických a polygraﬁckých dôvodov sa môžu farby uvedené v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných
farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault
zakázaná.
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