
ниво на 
оборудване

двигател код на версия цена с ДДС

equilibre TCe бензин 90 BVM E2WM6H6 6US 41 390 лв.
equilibre TCe бензин LPG 100 BVM E2WMTH6 6US 42 590 лв.
equilibre E-Tech full hybrid 145 E2WMUHH 6UYB 51 390 лв.
techno TCe бензин 140 EDC7 E3WN0HA 6US 50 690 лв.
techno E-Tech full hybrid 145 E3WMUHH 6UYB 55 390 лв.
r.s.line TCe бензин 160 EDC7 RLWN1HA 6US 55 990 лв.
e-tech engineered E-Tech full hybrid 145 ETWMUHH 6UYB 60 590 лв.
e-tech engineered E-Tech plug-in hybrid 160 ETWMMHH 6UP 70 990 лв.

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

Renault CAPTUR
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черен цвят на арматурното табло
хромирани елементи на волана, скоростния лост и въздуховодите
текстилна тапицерия в сиво и черно 
текстилни стелки

система за разпознаване на пътните знаци 17" стоманени джанти с тасове
автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или инцидент странични огледала в черен цвят и дръжки на вратите в цвета на купето
круиз контрол / ограничител на скоростта функционалност и мултимедия
aктивна система за предупреждение при напускане на лента на движение 4,2" дигитален инструментален панел
имобилайзер LED PURE VISION къси и дълги светлини
предни, фронтални въздушни възглавници регулируема по височина седалка за водача и пътника отпред
предни, странични въздушни възглавници за водача и пътника, задна делима седалка 60/40 с 3 подглавника
предпазващи таза и гръдния кош индикатор за смяна на предавките
странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки предни и задни електрически импулсни стъкла
сигнализация за непоставени предпазни колани автоматични къси светлини
предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина регулируем във височина и дълбочина волан
предни подглавници, регулируеми във височина централна конзола с подлакътник
дистанционно централно заключване климатик (с изключение на E2WMUHH 6UYB)
 автоматично активиране на фарове и чистачки* автоматичен климатик (само за E2WMUHH 6UYB)
*само за E2WMUHH 6UYB електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала*
система за следене на налягането в гумите *само за E2WM6H6 6US / E2WMTH6 6US
карта Renault “свободни ръце” за дистанционно заключване/отключване цветен 7'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефон + аудио стрийминг),
на автомобила и безключов старт (само за E2WMUHH 6UYB) USB + AUX IN входове с управление от волана
дневни LED светлини
система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете задни места
три триточкови предпазни колана на задната седалка
ремонтен комплект за спукана гума

затъмнени задни стъклa aвтоматично превключване на къси и дълги светлини
екстериор карта Renault "sвободни ръце" за безконтактно отключване/заключване
дневни С-образни LED светлини отпред и отзад и стартиране на автомобила
17'' алуминиеви джанти "bahamas" Renault Multi-Sense®, включваща 3 режима на шофиране: Sport, Eco и My Sense
антена тип "перка на акула" 7'' дигитален инструментален панел (не важи за E-Tech plug-in hybrid)
странични огледала в черен цвят мултимедийна навигационна система Easy Link с 7'' сензорен екран, радио,
функционалност и мултимедия Bluetooth (телефон + аудио стрийминг), Карта на Европа, безжична репликация 
eлектрохромно огледало за задно виждане
aвтоматична паркинг спирачка с функция autohold
aвтоматично активиране на фарове и чистачки
система за разпознаване на пътни знаци и предупреждение при шофиране
с превишена скорост

r.s. line (включва techno+)
функционалност и мултимедия

r.s. line тапицерия с кожа, черен текстил и червени декоративни елементи централна "летяща" конзола с e-Shifter
черен цвят на тавана в купето интериорна персонализация r.s.line в червен цвят
безрамково огледало за задно виждане черна тапицерия r.s.line с червени детайли
кожен волан 10'' дигитален инструментален панел
екстериор мултимедийна навигационна система Easy Link с 9,3'' сензорен екран, радио
18" двуцветни алуминиеви джанти r.s.line Bluetooth (телефон + аудио стрийминг), карта на Европа,  безжична репликация 
екстериорна персонализация R.S. Line в сив цвят за смарфон, USB + AUX IN входовес управление от волана
двуцветно купе и странични огледала в цвета на покрива

e-tech engineered (включва r.s.line +)
E-Tech тапицерия с детайли в цвят warm titanium черно лого Renault и черен надпис Arkana 
детайли по централното табло и волана в цвят warm titanium F1 blade в цвят warm titanium
mode 2 стандартен 8/10А кабел (6,5 м дължина)* 18'' алуминиеви джанти с warm titanium детайли
*за версия ETWMMHH 6UP акценти на прагове и задна броня в warm tittanium

интериор

ASR - Електронна система за контрол на сцеплението
HSA - Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон екстериор

за смартфон, USB + AUX IN входове с управление от волана

7'' дигитален инструментален панел (само за версия E2WMUHH 6UYB)

комбинирана тапицерия с кожа и черен текстил камера за паркиране на заден ход, преден и заден паркинг сензор

aвтоматичен климатикинтериорно осветлени с възможност за 8 различни цвята

techno (включва equilibre +)
интериор

ABS - Антиблокираща система на спирачките
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията

стандартно оборудване
equilibre
сигурност интериор
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equilibre код цена с ДДС
RSGALT 190 лв.

малоразмерна резервна гума, двоен под на багажника (само за E2WM6H6 6US) PCK86 190 лв.

отопление на предните седалки SGACHA 290 лв.

заден паркинг сензор ITPK1 290 лв.
надлъжни релси на покрива BARLON 490 лв.

RALU17 RDIF12 490 лв.

карта Renault “Свободни ръце” за дистанционно заключване/отключване на автомобила и безключов старт, 

автоматичен климатик, автоматични фарове и чистачки 
*с изключение на E2WMUHH 6UYB

PKJB48 NOTCA 590 лв.

двуцветно купе 2TON REPNTC 590 лв.

карта Renault “Свободни ръце” за дистанционно заключване/отключване на автомобила и безключов старт, автоматичен климатик,

 автоматични фарове и чистачки, отопление на предните седалки, oтопленям кожен волан, отопляемо предно стъкло,
*с изключение на E2WMUHH 6UYB

цвят металик PM 750 лв.

techno
малоразмерна резервна гума RSGALT 190 лв.

централна "летяща" конзола с e-Shifter CSRFLY 190 лв.

отопление на предните седалки SGACHA 290 лв.

18'' алуминиеви джанти RALU18 RDIF21 PNDIF1 490 лв.

надлъжни релси на покрива (не може да се поръчва с опция TOPAN) BARLON 490 лв.

отопление на предните седалки, oтопляем кожен волан (за E3WMUHH 6UYB) PKJB36 690 лв.

двуцветно купе 2TON REPNTC 590 лв.

360-градусова камера + система за самопаркиране Easy Park Assist PKJB04 690 лв.

*изисква поръчка на PKJB30
отопление на предните седалки, oтопленям кожен волан, отопляемо предно стъкло PKJB21 VLCUIR 880 лв.
*с изключение на E3WMUHH 6UYB

мултимедийна навигационна система Easy Link с 9,3'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефон + аудио стрийминг), PKJB30 1 190 лв.

безжична репликация за смарфон, USB + AUX IN входове с управление от воланa, 10'' дигитален инструментален панел

отваряем панорамен стъклен покрив  (не може да се поръчва с опция BARLON) TOPAN ECLHB4 1 490 лв.
цвят металик PM 750 лв.

r.s. line

PCK52 890 лв.

надлъжни релси на покрива (не може да се поръчва с опция TOPAN) BARLON 490 лв.
отваряем панорамен стъклен покрив  (не може да се поръчва с опция BARLON) TOPAN 1 490 лв.
360-градусова камера + система за самопаркиране Easy Park Assist PKJB04 690 лв.
отопление на предните седалки SGACHA 290 лв.
мултимедийна навигационна система Easy Link с 9,3'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), 
безжична репликация за смарфон, USB + AUX IN входове с управление от воланa, аудио система BOSE
едноцветно купе 1TON RENTC 0 лв.
цвят металик PM 750 лв.

e-tech engineered
екстериорен пакет в цвят сив „schiste“  - F1 blade броня, акценти на прагове и задна броня PERA13 0 лв.
отопление на предните седалки SGACHA 290 лв.
надлъжни релси на покрива (не може да се поръчва с опция TOPAN) BARLON 490 лв.
360-градусова камера + система за самопаркиране Easy Park Assist PKJB04 690 лв.
мултимедийна навигационна система Easy Link с 9,3'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), 
USB + AUX IN входове с управление от воланa, аудио система BOSE
пакет "автономно шофиране": адаптивен круиз контрол, система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на автомобила, 
система за придържане средата на лентата, oтопляем волан, система за предупреждение при наличие на движещ се обект при паркиране
отваряем панорамен стъклен покрив  (не може да се поръчва с опция BARLON) TOPAN 1 490 лв.
едноцветно купе 1TON RENTC 0 лв.
цвят металик PM 750 лв.

Renault удължена гаранция код цена с ДДС
удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 150 000 км пробег Y5K150 233 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег Y5K200 666 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 150 000 км пробег Y6K150 458 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 200 000 км пробег Y6K200 803 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 150 000 км пробег (за E-Tech версии) Y5K150 - PHEV 326 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег (за E-Tech версии) Y5K200 - PHEV 930 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 150 000 км пробег (за E-Tech версии) Y6K150 - PHEV 641 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 200 000 км пробег (за E-Tech версии) Y6K200 - PHEV 1 120 лв.

цветове
купе/покрив едноцветно купе сив "Хайленд" бял черен

черен металик GNE YNW YNP -
сив "Касиопея" металик KNG YNV - XNK
сив "Хайленд" металик KQA - - YPE
огненочервен металик NNP - - XPA
перленобял металик QNC YNU - XUI
морскосин неметалик RPE YUC YUD XPE
син "Метал" металик RQH YPB YNT YNM

допълнително оборудване

пакет "навигация": мултимедийна навигационна система Easy Link с 7'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефон + аудио стрийминг), карта на 
Европа, безжична репликация за смарфон, USB + AUX IN входове с управление от волана, система за разпознаване на пътни знаци и предупреждение 
при шофиране с превишена скорост

17'' алуминиеви джанти

PCK58 PKJ009* 1 480 лв.

590 лв.PCK58*

малоразмерна резервна гума (с изключение на E2WMTH6 6US)

пакет "Автономно шофиране" - адаптивен круиз контрол, система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на автомобила, система 
за придържане средата на лентата, система за предупреждение при наличие на движещ се обект при паркиране

PCU40 690 лв.

PCK52 890 лв.

690 лв.PCU40
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двигател Tce 90 BVM Tce 100 LPG BVM Tce 140 EDC Tce 160 EDC
гориво бензин бензин/LPG бензин бензин

европейска екологична норма Евро 6 Евро 6 Евро 6 Евро 6

работен обем (см3) 999 999 1332 1332

брой цилиндри / клапани  3/12  3/12  4/16  4/16

максимална мощност к.с. (kW) @ об/мин 90 (67) @ 4600 100 (74) @ 4600 140 (103) @ 6000 160 (116) @ 6000 68 (90) @ 5600 (двигател) 49 (67) @ 2283 (батерия)
максимален въртящ момент Nm @ об/мин 160 @ 2000 170 @ 2000 260 @ 1750 270 @ 1800 144 @ 3200 (двигател) 205 @ 1677 (батерия)
Stop&Start система да да да да

скоростна кутия

брой предавки 7 7
максимална скорост (км/ч) 168 - 202 202
0-100 км/ч (сек.) 14 - 9,2 8,9
разход на гориво (л/100 км)(1)

метод на измервяне WLTP
смесен (л/100 км) 5,9 / 6,0 5,9 / 6,0
CO2 (г/км) 134 / 136 134 / 136

резервоар (л)(1) 48 48 (бензин)
40 (LPG)

48 48

гуми

 
тегло (кг)
тегло при празен автомобил 1190 1266 1259 1259
максимално допустимо тегло 1751 1811 1816 1816

2951 3011 3016 3016

(1)Реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)
(2) Реалният разход на AdBlue® зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)                                                                 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства                                                                                                

Дата на последна актуализация: 16.01.2023г.
Снимките са илюстративни.

Гаранция за срок от 5 години и/или пробег до 100 000 км, което настъпи първо. Посочената гаранция включва заводска гаранция от 3 години или 100000 км пробег и предоставена от производителя 
удължена гаранция до указания срок до 2 години или пробег (което настъпи първо). Гаранцията е валидна в Европа, съгласно Общите условия на договора.
За електрически, хибридни (пълен хибрид) и Plug-in хибридни модели гаранцията на високоволтовата (тягова) батерия е 8 години и/или пробег от 160 000 км, което настъпи първо.

4,3 / 4,4

2057

2807

750

215/65 R16 98 H
215/60 R17 96 H
215/55 R18 95 H

15411363
1896

2646

133 / 134 107 / 115

48

5,9

да

автоматична хибридна скоростна кутия

15
170

да

9,9

механична

6

10,1

E-Tech plug-in hybrid 160
бензин + електричество

Евро 6

1598

4/16

E-Tech full hybrid 145

Евро 6

1598

4/16

68 (90) @ 5600 (двигател)

Стойностите за разход на гориво и СО2 2

размер гуми

1200

автоматична с двоен съединител

148 @ 3600 (двигател)

технически характеристики

максимално допустимо тегло с прикачен 
товар
максимално тегло на ремарке със 
спирачки

Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, 

Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.
Максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може да бъде съставена от два и повече кода).  
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