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най-значимото
спортен SUV



свързана 
екосистема

16 модерни 
системи в 
помощ на 
водача

до 536 л 
обем на 
багажника

хибридни 
двигатели





Със своите изваяни страни, атлетични рамене, предна 
и задна защитна кора, покривни релси, по-широка 
решетка и експресивна броня... Renault Captur изявява 
своето SUV излъчване. Отпред и отзад той е дори още 
по-елегантен и високотехнологичен с характерния 
за марката С-образен LED светлинен подпис.
Със спортна предна част, подчертана от вдъхновения от 
моторните спортове аеродинамичен панел, задна броня, 
специални емблеми и ексклузивни 18-инчови алуминиеви джанти 
R.S. Line, Captur R.S. Line се радва на атлетичен силует.

атлетични линии



революция в 
интериора

1. тапицерия R.S. line с червени 
декоративни шевове

2. 10,2-инчов дигитален инструментален 
панел със спортна визия и 
възможност за персонализация

3. 9,3-инчов централен екран, 
волан с емблема R.S.

Captur е оборудван с 9,3-инчов ориентиран към водача 
мултимедиен сензорен екран, 10,2-инчов дигитален 
инструментален панел с възможност за персонализация 
и централна „летяща“ конзола с e-Shifter. Що се отнася до 
технологията multi-sense, можете да я използвате, за да 
изберете своето изживяване зад волана: 3 режима на шофиране 
и 8 цвята амбиентно осветление според настроението. По 
отношение на дизайна R.S. line отново изпъква: алуминиеви 
педали, черна облицовка на тавана, R.S. line тапицерия и 
волан, подчертан с червени декоративни шевове, покрития 
с карбонов ефект… А благодарение на стъкления покрив се 
радвате на купе, което не би могло да бъде по-светло.
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елегантност 
и финес

Captur се отличава с най-доброто от експертния опит на 
Renault. Отличителен дизайн, хромирана радиаторна решетка 
и ексклузивни джанти, висококачествени материали, кожени* 
седалки с ексклузивен дизайн и подплатена тапицерия, 
отопляем кожен волан с пълнеж от пяна и най-съвременни 
технологии - със сигурност ще се отличава от тълпата!

*всички седалки, упоменати като кожени в този документ, са с тапицерия от 
естествена кожа и обработен текстил. Свържете се със своя търговски 
консултант за повече информация относно използваните материали.



електрически 
без ограничения

1

1. 9,3-инчов централен екран със 
схема на енергийните потоци



С Captur E-Tech hybrid можете да се наслаждавате на 
предимствата на електрическата мощност в съчетание с 
функционалността на хибридния двигател. В града шофирате 
до 80% от времето с електрическа мощност, което означава 
тихо, но динамично шофиране, с до 40% икономии на гориво 
в сравнение с еквивалентен двигател с вътрешно горене. 
Радвате се на стартиране в изцяло електрически режим и 
се възползвате от цялата свобода, осигурена от двигател, 
който може да бъде презареждан, докато е в движение, без 
необходимост от свързване в електрическата мрежа.





plug-in хибрид

Благодарение на plug-in hybrid двигателя с Captur можете да 
шофирате в електрически режим цяла седмица с ежедневно 
зареждане и в хибриден режим през уикенда за по-дълги 
пътувания! Без никакъв компромис! Зареждате го в домашен 
контакт или на обществена зарядна станция и получавате 
електрически пробег до 50 км - идеално за ежедневните 
пътувания! С режим „pure“ за миг може да превключите на 100% 
електрическо задвижване, когато пожелаете, и да достигнете 
скорост до 135 км/ч. Пълно зареждане на батерията за 
само 3 часа. И контролирате дистанционно зареждането с 
приложението My Renault, инсталирано на вашия смартфон. 2
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1. 9,3-инчов централен екран, 
100% електрически режим

2.  дистанционен контрол на зареждането 
чрез приложението My Renault



интуитивен дисплей
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1. мултиекранен интерфейс: навигация, 
прогноза за времето, модерни 
системи в помощ на водача

2. Настройка на интерфейса в режим my sense
3.  10,2-инчов дигитален инструментален панел 

и 9,3-инчов централен екран с мултиекранен 
интерфейс: навигация, радио, телефон



В кокпита централната конзола разполага с вертикален 
9,3-инчов сензорен екран с висока резолюция. Този бордови 
компютър осигурява достъп до услугите на свързаната 
навигация (с европейски карти) и ви позволява да управлявате 
всички функции на своя Captur, включително модерните 
системи в помощ на водача и технологията multi-sense. 
Заедно с 10,2-инчовия дигитален инструментален панел с 
възможност за персонализация и дублиране на навигацията 
от екрана на смартфона, ще се наслаждавате на една от 
най-големите дисплейни повърхности в категорията.
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останете свързани

Благодарение на новата мултимедийна система easy link 
получавате свързаност, която е толкова усъвършенствана, 
колкото и лесна за употреба. 9,3-инчовият сензорен екран 
е съвместим с Android Auto™ и Apple CarPlay™, позволявайки 
дублиране на екрана на телефона ви в автомобила. С 
цел оптимизирано взаимодействие с вашия автомобил 
приложението My Renault добива нов облик и предлага 
множество услуги, от които вече няма да искате да 
се лишите: улеснена подготовка на пътуването чрез 
изпращане на дестинацията до автомобила, последваща 
навигация пеша след излизане от него, локализиране на 
автомобила, мониторинг на поддръжката на Captur и 
запазване на час при вашия предпочитан сервиз.
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1. Приложение My Renault с планиране на маршрута 
и последваща навигация за придвижване пеша

2. безжично зарядно устройство за смартфон
3. дублиране на съдържание от смартфон, 

съвместим с Android Auto™ и Apple CarPlay

Android Auto™ е марка на Google Inc. 
Apple CarPlay™ е марка на Apple Inc.



най-доброто 
модулно 
разпределение

Насладете се на щедри пространство и оборудване, 
проектирани за максимален комфорт. Възползвайте се от най-
големия обем на багажника за автомобил в тази категория (до 
536 литра) и извлечете всички ползи от находчивото модулно 
разпределение, осигурено от плъзгаща се седалка тип „пейка“ 
с ход над 16 см. Трябва да превозите дълги или обемисти 
предмети? Освободете място отзад, като сгънете задните 
седалки и увеличите общото пространство до 1275 литра.
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1. до 536 л обем на багажника
2. до 1275 л обем на багажника при 

сгъване на задните седалки
3. плъзгаща се задна седалка с ход над 16 см
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круиз контрол-ограничител на скоростта
Контролирате скоростта с бутоните на волана и 
задавате максимална скорост, за да се съобразите 
с пътните ограничения и да избегнете нарушения.

предупреждение за наличие на обект 
в „сляпата“ точка на автомобила
Активна при скорости над 15 км/ч, тази система 
използва предупредителни индикатори, за да 
сигнализира автоматично присъствието на 
превозни средства, които не попадат във вашето 
полезрение, за повече комфорт и спокойствие.

система за поддържане на лентата 
на движение и автоматично спиране и 
потегляне при натоварено движение
Регулирате пътното поведение на автомобила спрямо 
околния трафик. Активна между 0 км/ч и 170 км/ч, тази 
подпомагаща система управлява скоростта, поддържа 
безопасна дистанция спрямо превозното средство отпред 
и ви помага да се придържате в средата на лентата. 
Когато трафикът се забави, автомобилът автоматично 
спира и рестартира за повече комфорт и спокойствие.    

активен спирачен асистент с 
разпознаване на превозни средства
Тази система отчита превозните средства 
отстрани или отпред и спира автомобила в случай 
на опасност. Шофирането в града никога не е било 
толкова безопасно - и през деня, и през нощта.

автоматично превключване 
на дълги/къси светлини
Системата работи с камера, разположена в 
горната част на предното стъкло. Камерата 
анализира светлинните потоци въз основа на 
околната осветеност и пътните условия.

активен спирачен асистент с разпознаване 
на пешеходци и велосипедисти
Тази система отчита пешеходците и велосипедистите 
отстрани или отпред и спира автомобила в случай 
на опасност. Шофирането в града никога не е било 
толкова безопасно - и през деня, и през нощта.

360° камера
Маневрирате лесно благодарение на 4-те бордови 
камери, които заснемат изображенията, за да 
реконструират средата около автомобила.

предни и задни паркинг сензори 
Улесняват паркирането и маневрите, като ви 
уведомяват, когато доближавате препятствия. 
Четирите сензора, разположени отпред и отзад на 
автомобила, спомагат за намаляване на риска от сблъсък.

адаптивен круиз контрол 
Тази система ви помага да поддържате безопасна 
дистанция спрямо превозното средство 
отпред по време на шофиране. Тя задейства 
спирачките, когато дистанцията е твърде къса, 
и ускорява, когато пътят отново е свободен.



активна система за предупреждение 
при излизане на заден ход
Излизате по-безопасно от паркомястото. 
Вашият оборудван със сензори автомобил 
сигнализира за приближаващо превозно средство 
отзад, което може да не сте забелязали.

асистент за придържане в лентата
Активна между 70 км/ч и 160 км/ч, тази система 
коригира волана, за да върне автомобила обратно 
в лентата, ако пресечете непрекъсната или 
прекъсната линия без подаден мигач.

16 модерни системи  
в помощ на водача

асистент за самопаркиране easy park assist
Тази система улеснява паркирането. Кормилното 
управление и намирането на паркомясто се 
извършват от вашия автомобил. Всичко, което 
трябва да правите, е да управлявате скоростта.

активна система за предупреждение при 
напускане на лентата на движение
Тази система предупреждава водача при неволно 
пресичане прекъсната или непрекъсната линия, 
като използва камера, разположена на предното 
стъкло, зад огледалото за обратно виждане.

система за разпознаване на пътните знаци с 
предупреждение за превишаване на скоростта
Тази система ви информира за ограниченията 
на скоростта чрез инструменталния панел 
и ви предупреждава, ако ги превишите, 
благодарение на камерата, разположена в 
горната част на предното стъкло.

предупреждение за безопасна дистанция
Радар в предната част на автомобила 
изчислява безопасната дистанция между вас и 
превозното средство отпред. Ако съществува 
риск от сблъсък, системата задейства 
звуково и визуално предупреждение.

Renault Captur е оборудвано с шестнадесет 
иновативни съвременни системи в помощ на 
водача. Изпробвано и тествано, то обещава 
безопасно и сигурно изживяване при шофиране.





цветова палитра

(1) цвят металик.
(2) цвят неметалик
снимките имат илюстративен характер.

перленобял(1)

сив „хайленд“ (1)

син „метал“ (1)

сив „касиопея“ (1)

черен(1)

огненочервен(1)

морскосин(2)



персонализация

бял: покрив и капаци на страничните огледала  черен: покрив и капаци на страничните 
огледала

сив „хайленд“ : покрив и капаци на страничните 
огледала

цветове / цвят на покрива черен сив „Хайленд“ бял

морскосин

черен 

сив „касиопея“ -

сив „хайленд“ -

перленобял -

огненочервен - -

син „метал“

възможни комбинации от цветове на автомобила и покрива



размери и обеми

876 2,639

939

1,385 1,390 1,023

908

221

4,227 1,797*

1,560712

2,041
1,576

1,5471,571

2,003

* сгънати странични огледала; размери в (мм).

Бензин E-Tech plug-in hybrid E-Tech hybrid
Обем на багажника (литри по VDA)
Обем на багажника, задна седалка  
в задна позиция 422 265 326

Обем на багажника, задна седалка 
в предна позиция 536 379 440

Обем на багажника  
(при сгъната задна седалка) 1,275 1,118 1,149



Ние сме винаги до вас, за да улесним ежедневието 
и да ви спестим време за поддръжката на 
вашето Renault: онлайн цени и запазване на час, 
пакети с фиксирани цени, договори за поддръжка, 
застраховка и помощ, персонализирана програма 
My Renault... Възползвайте се от семплите, бързи 
решения, създадени специално за вашите нужди.

вашите първи стъпки
Намерете цялата информация, която ви е 
необходима:
- на нашите уебсайтове: предложения за 
продукти/услуги/финансиране, записване на час за 
тест драйв и т.н.
- в нашата дилърска мрежа: срещи с нашите 
търговски и технически екипи.

Обслужване от Renault, 100% покритие
Осигурете си защита от неочакваното с нашите 
удължени гаранции и пътна помощ, които винаги са 
на ваше разположение.

My Renault, ежедневен партньор
Насладете се на персонализиран уеб портал 
особено за съвети, оферти, ексклузивни 
предложения, напомняния за програмата за 
поддръжка, предстоящи записани часове и т.н.

Обслужване от Renault, безпроблемна поддръжка
Нашите фиксирани договори за поддръжка в 
рамките на обслужването от Renault ви предлагат 
предимствата на специален ол-инклузив пакет, 
съобразен с вашите нужди.

аксесоари, вашето персонално Renault
Намерете в нашата гама аксесоари всичко, 
от което се нуждаете, за да направите вашия 
автомобил още по-привлекателен, практичен, 
удобен и персонализиран.

Обслужване  
от Renault



изпреварило
времето си

емблематичното 
Renault 14.

Лансирано през май 1976 г., Renault 14 – представено на пазара като автомобил от среден клас между Renault 6 и Renault 16 – грабва вниманието от 
самото начало. Със своите модерни, заоблени линии, пластмасови брони и близката семейна прилика с прочутото Renault 5, моделът се възползва 
летящ старт. Интериорът му не отстъпва на този на Renault 16 по отношение на простор. Има място както за пътниците отзад, така и за багажа в 
багажника.

Детайлите също са с високо качество: чистачки на предното стъкло с две скорости, предпазни колани, задна врата и задно стъкло с подгряване – 
Renault 14 със сигурност е пълно с иновации. Иновацията се проявява и в закръгления външен вид на задната част, която е по-широка от предната, 
страничните хълбоци, разделени наполовина от линия на каросерията, която завършва с формата на запетая при арката на задното колело, и 
липсата на релси за оттичане около страничните стъкла. Дизайнът, проектиран от Робърт Бройър, печели наградата за индустриална естетика за 
1976 г.! Може би сме забравили това, но Renault 14 е един от първите автомобили, които са проектирани, започвайки от интериора.



→ награда за индустриален  
дизайн, 1976 г.

→ конструирани почти  
един милион автомобила

→ първият компактен  
автомобил на Renault

Подобно на изключителния за времето си Vel Satis: Преди захващането с екстериорния дизайн 
са взети решения за размерите и формата на купето и размера на багажника. За отбелязване 
е, че това е и първият френски автомобил, при който CAD (компютърно подпомогнат дизайн) 
играе основна роля. Това се случва през 1970-те години, а по това време хората едва започват да 
използват информационни технологии в автомобилния дизайн.

Renault 14 продължава да се произвежда до 1983 г. след леко обновяване през 1980 г. В крайна 
сметка са продадени почти един милион „poires“ („круша“ на френски), както нежно е наричан 
автомобилът. Renault 14 е проектиран също за „живот за момента“ и несъмнено в известна степен 
изпреварва времето си. Действително неговите линии почти не са остарели. Градски автомобил 
за семейството с вдъхващ увереност, интелигентен и просторен дизайн, той има много общо с 
Renault Captur, което е проектирано за всеки аспект от живота ни.



Renault recommande

конфигурирайте и поръчайте своето Renault Captur  на www.renault.bg  

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като 
част от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации, автомобили и аксесоари. 
Дилърите на Renault се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Renault развива търговска дейност, някои версии могат да се различават и определено 
оборудване (по стандарт, по избор или като аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен дилър, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на 
полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. 
Всички права запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на 
Renault.
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