Renault CAPTUR

Městské
dobrodružství
Atraktivní SUV značky Renault přichází v novém vydání.
Renault CAPTUR nabízí nové barvy karoserie, má
přepracovanou masku chladiče s decentní chromovanou
lištou a prosklenou střechu, takže je nyní ještě lépe
připraven dobývat městské ulice. Světlomety LED
PURE VISION s technologií Full LED a charakteristické
světlomety pro denní svícení ve tvaru písmene „C“
skvěle podtrhují silnou a výraznou osobnost tohoto
vozu. Dvoubarevná karoserie a bohaté možnosti
personalizace každému umožní vyjádřit svůj vlastní styl.

Znovu objevte
město
Ovládněte ulice velkoměsta. S vozem Renault CAPTUR se
budete cítit jako dobyvatel městské krajiny. Panoramatické
střešní okno, velká světlá výška a ochranné prvky karoserie
vpředu i vzadu – to jsou některé z předností vozu Renault
CAPTUR, se kterým poznáte město v novém světle.
Pohodlně se usaďte v přátelském, barevném interiéru,
který je plný moderních a intuitivních technologií a všemi
smysly vnímejte pozitivní energii města.

Výrazný design

Díky velkým 17palcovým diskům kol z lehkých slitin sedí Renault CAPTUR pevně na silnici a čeká jen na vás, abyste mohli společně vyrazit vstříc městským
dobrodružstvím. Rafinovaná estetika, silná osobnost – toto SUV je výjimečně temperamentní. Jeho přední a zadní světlomety s LED technologií prosvětlí
každý váš den. S vozem Renault CAPTUR budou vaše cesty za volantem daleko zajímavější.

Pečlivě propracovaný interiér

Renault CAPTUR nabízí vše, co potřebujete, abyste se cítili dobře. Oceníte kůží potažený volant, pohodlí sedadel, středovou loketní opěrku a užijete si
atmosféru a LED stropní osvětlení… Obklopí vás elegantní interiér s decentními ozdobnými prvky v barvě saténového chromu. Vysoce kvalitní reproduktory
audiosystému Bose® Sound System vás zavedou do světa výjimečných hudebních zážitků. Oddejte se radosti z jízdy!

Každodenní život může být snazší

Renault CAPTUR má celou řadu nápaditých přihrádek, které usnadňují každodenní používání vozu. Do prostorné zásuvky Easy Life o objemu 11 litrů se
vejdou větší i menší předměty. K dispozici máte také praktickou přihrádku, dokonale zakomponovanou do palubní desky, která je ideální pro odložení telefonu
či peněženky. Třímístné zadní sedadlo je posuvné, dělené v poměru 1/3–2/3 a dovoluje přizpůsobit konfiguraci interiéru podle vašich potřeb. Zavazadlový
prostor je vybaven vyjímatelnou oboustrannou podlahou, kterou lze umístit různými způsoby.

Multimédia pro každého
Renault CAPTUR nabízí tři multimediální systémy: R&Go, Media Nav Evolution, R-LINK Evolution.

R&Go: po připojení chytrého telefonu k autorádiu
pomocí speciálního držáku máte přístup k funkcím
aplikace R&Go*: navigace, kontrola stylu jízdy,
obsluha rádia nebo bezpečné telefonování přes
Bluetooth® handsfree.

* Aplikace R&Go ke stažení v Google Play a v Apple Store.

Media Nav Evolution: jednoduchý a uživatelsky
přátelský multimediální systém s dotykovým
displejem nabízí přístup k řadě užitečných
a praktických funkcí, jako je navigace, DAB rádio,
audiostreaming a také bezpečné telefonování
pomocí technologie Bluetooth®.

R-LINK Evolution: multimediální systém se
7pal covým kapacitním dotykovým displejem
a s přístupem k online službám. Zajišťuje neustálé
spojení se světem. Využívejte vestavěnou navigaci
TomTom®, službu HD Traffic zobrazující informace
o dopravě v reálném čase a řadu aplikací dostupných
v R-LINK Store.

To nejlepší
pro jízdu po městě
Bezpečnost
Renault CAPTUR klade velký důraz na bezpečnost a je vybaven
čelními a bočními airbagy. Systém Isoﬁx umožňuje bezpečnou
montáž dětské sedačky na zadních sedadlech.

Asistent rozjezdu do kopce
Systém udržuje tlak v brzdách ještě dvě vteřiny po uvolnění
brzdového pedálu a řidič se tak může v klidu rozjet.

Easy Park Assist
Parkování je hračka! Pomocí 12 senzorů systém změří dostupný
prostor a poté přebírá kontrolu nad řízením a provede ideální
manévr podélného, příčného či šikmého parkování.

Renault CAPTUR všechno vidí – změří dostupný prostor na parkovacím místě a pomůže
vám zaparkovat, varuje před možným nebezpečím a monitoruje vše, co se kolem děje.
Renault CAPTUR vám umožní radovat se z bezpečného městského dobrodružství.

Systém sledování mrtvého úhlu
Systém detekuje přítomnost jiného vozu v mrtvém úhlu, který není
vidět pomocí vnějších zpětných zrcátek. Funguje při rychlostech od
30 do 140 km/h a okamžitě informuje řidiče o přítomnosti vozidla
v mrtvém úhlu světelným signálem ve vnějším zpětném zrcátku.

Nouzový brzdový asistent
Neočekávaná překážka? Věřte svému instinktu. Při náhlém
sešlápnutí brzdového pedálu systém automaticky zvyšuje brzdnou
sílu a zkracuje tak brzdnou dráhu.

Přední mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do zatáček
Při průjezdu zatáčkou se automaticky zapíná mlhové světlo na
té straně, kam automobil zatáčí, což zlepšuje viditelnost.

Barvy karoserie
Střecha slonová
kost Ivoire*

Červená Flamme
Střecha černá Etoile

Slonová kost Ivoire*
Střecha černá Etoile

Oranžová
Atacama

Oranžová Atacama
Střecha černá Etoile

Střecha
šedá Platine

Šedá Platine
Střecha černá Etoile

Modrá
Ocean

Modrá Ocean
Střecha černá Etoile

Šedá
Cassiopée

Šedá Cassiopée
Střecha černá Etoile

Modrá
Marine Fumé*

Modrá Marine Fumé*
Střecha černá Etoile

Černá Etoile

Bílá
Nacré

Bílá Nacré
Střecha černá Etoile

* Nemetalický lak.

Výbava
ADVANTAGE

Ocelové disky 16"

Látkové čalounění Life

• ABS s podporou náhlého brzdění
• Elektronický stabilizační systém ESC
• Asistent rozjezdu do kopce HSA
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách
• Čelní airbagy na straně řidiče i spolujezdce
(s možností deaktivace airbagu spolujezdce)
• Boční airbagy řidiče a spolujezdce chránící hlavu
a hrudník
• Zvukové upozornění na nezapnuté bezpečnostní
pásy na předních sedadlech
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu i vzadu
• Opěrky hlavy s nastavitelnou výškou vpředu
i vzadu
• Systém upevnění dětských sedaček ISOFIX
• Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem
• Karta Renault
• Centrální zamykání
• Palubní počítač

• Funkce ECO – režim úsporné jízdy
• Manuální klimatizace
• DAB rádio R&Go s integrovaným displejem,
4 × 20 W (bez CD), s Bluetooth®, vstupy USB/jack,
s držákem na chytrý telefon, kompatibilní s aplikací
R&GO
• Elektricky nastavitelná, manuálně sklopná
a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Elektrické ovládání předních a zadních oken
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Nastavitelná výška sedadla řidiče
• Zrcátko ve sluneční cloně na straně řidiče
a spolujezdce
• Posuvné zadní sedadlo 1/3 – 2/3 se 3 opěrkami
hlavy
• Denní LED světla ve tvaru písmene C
• Zadní LED světla
• Nárazníky v barvě karoserie
• Kryty přední a zadní části podvozku v černé barvě
se zrnitou strukturou

• Vnější kliky dveří v barvě karoserie
• Kryty vnějších zpětných zrcátek a boční ochranné
lišty v černé barvě se zrnitou strukturou
• Dekory interiéru v barvě slonová kost
• Tmavé provedení interiéru
• Látkové čalounění
• Zásuvka Easy Life v barvě slonová kost (bez
osvětlení)
• Sada na opravu pneumatik
• Ocelové disky 16"

Výbava
LIMITED (ADVANTAGE +)

Disky kol z lehkých slitin 16",
design Celsium

Kryty prahů předních dveří
Limited

• Zadní parkovací senzory
• Multimediální systém Media Nav Evolution
s dotykovým displejem 7", DAB rádiem (bez CD),
navigací, mapou Evropy v základní verzi,
s Bluetooth® a se vstupy USB/jack
• Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
• Volant potažený umělou kůží
• Elektrické ovládání předních oken, s impulzním
ovládáním okna řidiče
• Přední mlhové světlomety
• Zatmavená zadní okna
• Kryty vnějších zpětných zrcátek v lesklé černé
barvě
• Chromovaná vložka v bočních ochranných lištách
• Vnitřní kryty prahů předních dveří Limited
• Vnější označení Limited
• Chromované dekorační prvky interiéru
• Dvojité dno zavazadlového prostoru
• Látkové čalounění Limited
• Osvětlená zásuvka Easy Life
• Disky z lehkých slitin 16", design Celsium

Vnější označení Limited

INTENS (LIMITED +)

Disky kol z lehkých slitin 17", Disky kol z lehkých slitin 17",
design Emotion, černé
design Explore, černé

Fotograﬁe interiéru verze Intens s výbavou na přání

• Přední světlomety Full LED Pure Vision
• Přední mlhové světlomety s funkcí přisvěcování
do zatáček
• Automatická klimatizace
• Dešťový a světelný senzor
• Hands-free karta Renault
• Volant potažený kůží
• Bez zatmavených zadních oken
• Dvoubarevná karoserie + kryty vnějších zpětných
zrcátek v barvě střechy
• Chromovaná ozdobná lišta chladiče
• Dekorativní lišta s nápisem CAPTUR na víku
zavazadlového prostoru
• Snímatelné látkové potahy sedadel Zip Collection
• Elastické pásky na zadní straně opěrek předních
sedadel
• Disky z lehkých slitin 17", design Emotion

Snímatelné potahy
sedadel, šedé

Motory
Příjemné, spolehlivé, solidní a úsporné motory v sobě spojují řadu inovativních technologií, z nichž část pochází přímo
ze světa Formule 1. Díky nim Renault CAPTUR nabízí příjemné svezení a úsporný provoz.

TCe 90
Motor TCe 90 je ideální pro jízdu po městě. Dynamicky reaguje v nízkých otáčkách, spolupracuje
s 5stupňovou manuální převodovkou a zajišťuje velmi nízkou spotřebu.

TCe 130 GPF a TCe 150 GPF
Tento nový a moderní motor o výkonu 130, respektive 150 koňských sil vznikl ve spolupráci
s koncernem Daimler. Díky inovativním technologiím se podařilo snížit tření, optimalizovat proces
spalování a tím zlepšit tepelnou účinnost. Proto je tato jednotka úsporná a přitom dosahuje
vysokého výkonu a točivého momentu, je pružná a příjemná v provozu. Verze TCe 130 GPF
je k dispozici se šestistupňovou manuální převodovkou, u verze TCe 150 GPF je na výběr
mezi šestistupňovou manuální převodovkou a šestistupňovou dvouspojkovou automatickou
převodovkou EDC.
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OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3)
Objem VDA (norma ISO 3 832) (do výše zadního plata)
(min. / max.)

377 / 455

Maximální objem při složených zadních sedadlech
(do výše střechy):

1 235

ROZMĚRY (mm)
A
Rozvor
B
Celková délka
C
Přední převis
D Zadní převis
E
Rozchod vpředu
F
Rozchod vzadu

2 606
4 122
866
650
1 531
1 516

ROZMĚRY (mm)
G Šířka bez zpětných zrcátek
H Výška nezatíženého vozu
H1 Výška nezatíženého vozu s otevřeným víkem zavazadlového prostoru
J
Výška prahu zavazadlového prostoru nezatíženého vozu
K
Světlá výška nezatíženého vozu
L
Prostor pro nohy ve výši kolen na zadních sedadlech
M Šířka nad loketními opěrkami vpředu
M1 Šířka nad loketními opěrkami vzadu
N Šířka v loktech vpředu
N1 Šířka v loktech vzadu
P
Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech
P1 Výška pod střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech

1 778
1 566
2 031
732
170
215
1 380
1 370
1 368
1 330
905
860

ROZMĚRY (mm)
Šířka otvoru zavazadlového prostoru v horní části /
Y
maximální šířka otvoru zavazadlového prostoru
Y1 Šířka otvoru zavazadlového prostoru v dolní části
Y2 Vnitřní šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy
Z
Výška otvoru zavazadlového prostoru
užitečná délka zavazadlového prostoru (při složených
Z1 Max.
zadních sedadlech)
zavazadlového prostoru k zadním sedadlům (se zadním
Z2 Délka
sedadlem posunutým maximálně dopředu/dozadu)
Z3 Výška pod plato zavazadlového prostoru

905 / 1 010
983
990
685
1 512
884 / 724
595

Příslušenství
Design a personalizace

1. Boční nášlapy. Jděte svou vlastní cestou
a vsaďte na vzhled terénního vozu. Prak tické nášlapy usnadňují nastupování do vozu
a přístup k předmětům upevněným na střeše.
Také výborně chrání karoserii před případným
promáčknutím či škrábanci.
2. Ochrana hrany zavazadlového prostoru.
Estetická a ideálně sladěná s vozem. Chrání
zadní část vozu a zároveň představuje zajímavý stylový prvek.
3. Shark anténa. Elegantní doplněk v černé
barvě. Anténa je dokonale přizpůsobena tvaru
karoserie.

1.

1.

2.

3.

Pohodlí a bezpečnost

5.

4.

6.

4. Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex. Nezbytná pro kompletní ochranu zavazadlového prostoru. Umožňuje převážet velké, znečištěné předměty. Lze ji snadno složit a rozložit. Dokonale
se přizpůsobí poloze zadního sedadla. Po rozložení pokrývá dno i boky zavazadlového prostoru. Velmi praktické řešení pro každodenní jízdy i na výlety do přírody.
5. Věšák za opěrku hlavy. Snadno připevnitelný věšák vám na cestách přijde vždycky vhod.
6. Textilní koberce Premium. Dokonale chrání podlahu vozu. Jsou vyrobeny na míru. Snadno se upevňují pomocí speciálních patentů. Byly podrobeny přísnému testování a vyznačují se nejvyšší
kvalitou a odolností. Udělejte si radost a vyberte si doplňky z vysoce kvalitních materiálů.

Bezpečnost a přeprava

7.

8.

9.

7. Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí. Je nezbytné pro bezpečné připojování přívěsů, obytných přívěsů, plošin, přívěsných vozíků na lodě, pracovního nářadí nebo k připevnění nosiče kol
a lyží. Bylo navrženo značkou Renault a je plně kompatibilní s vaším vozem. Umožňuje zachovat estetický vzhled vozu díky možnosti odmontovat kulový čep během několika vteřin a bez použití
nářadí. Toto tažné zařízení je ideální pro časté používání.
8. Příčné střešní nosiče. Lze na ně uchytit nosič kol, lyží nebo střešní box, který výrazně zvýší přepravní možnosti vozu. Byly navrženy značkou Renault a splňují požadavky, které s přehledem
splňují aktuálně platné normy v oblasti bezpečnosti a odolnosti. Sada zahrnuje 2 kusy včetně zabezpečení proti krádeži.
9. Parkovací asistent. Nezbytný pro pohodlné manévrování při parkování. Díky ideálně umístěným senzorům systém spolehlivě detekuje všechny překážky za vozidlem. Upozorňuje na ně
zvukovým signálem, který je možné vypnout.

Objevte Renault CAPTUR
na www.renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série nebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si RENAULT vyhrazuje právo
kdykoli upravit speciﬁkace i popisovaná a představovaná vozidla. Tyto úpravy Renault svým dealerům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové,
volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelného vybavení se mohou vzájemně vylučovat nebo mohou být mezi sebou propojené. Fotograﬁe v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Spojte se, prosím, se
svým dealerem Renault, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygraﬁckých důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení.
Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce této publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předchozího písemného svolení společnosti RENAULT je zakázána. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu
ustanovení Občanského zákoníku.
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