
RENAULT
CAPTUR
E-Tech full hybrid

k dispozici také s pohonem 
E-Tech plug-in hybrid, mild-hybrid, 
se zážehovým motorem a motorem na LPG



atletické a elegantní SUV

Renault Captur se svými atletickými 
rameny, výkonnými hybridními 
motory a prostorným interiérem 
potvrzuje svůj charakter.

Nechte se okouzlit podmanivým 
designem verze E-Tech full 
hybrid 145 nebo plug-in hybrid 160.
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atletické linie

Renault Captur se svými 
tvarovanými boky, atletickými 
rameny, širší mřížkou chladiče 
a výrazným nárazníkem potvrzuje 
svůj vzhled SUV.

Renault Captur R.S. Line se 
pyšní atletickou siluetou 
s aerodynamickou lištou 
inspirovanou motoristickým 
sportem, speciálními emblémy 
a exkluzivními 18" koly z lehké slitiny.

Vpředu i vzadu je ještě elegantnější 
a technicky vyspělejší díky 
charakteristickému světelnému 
podpisu ve tvaru písmene C.

Verze R.S. Line vyniká i v interiéru: 
hliníkové pedály, antracitově tmavě 
šedá stropnice*, čalounění R.S. Line 
a volant s červeným prošíváním.

01. design

* k dispozici verze s černou stropnicí a střešním oknem.
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Podmanivý design  
E-Tech engineered

Renault Captur vyvolává rozruch
svou verzí E-Tech engineered full
hybrid a plug-in hybrid: leskle  
černá mřižka chladiče a zadní  
panel, lišta F1, boční lišty a koncovky 
výfuku v odstínu warm titanium.

Štítek E-Tech engineered na 
levé straně vozu dodává vozu 
na exkluzivitě, zatímco  
černo-zlatý emblém E-Tech je jeho 
charakteristickým znakem na zádi.

Objevte stejně odvážný styl i uvnitř. 
Emblém E-Tech na volantu, palubní 
deska s lesklým černým dekorem 
ozdobená prvky v odstínu warm 
titanium, které ladí se sedadly.

01. design

* k dispozici jako volitelná výbava.

konfigurovat   →
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https://www.renault.cz/osobni-vozy/captur/konfigurator.html


hybrid 
podle vašich potřeb

Renault Captur je dostupný ve verzi 
E-Tech full hybrid a plug-in hybrid 
a nabízí to nejlepší z obou světů.

Ve verzi E-Tech plug-in hybrid 
můžete snížit spotřebu paliva až 
o 75 %(1) jízdou ve 100% elektrickém 
režimu(2) až 50 km po 3 hodinách 
nabíjení.

informace o nabití akumulátoru na 9,3" obrazovce(4)

Full hybridní motor E-Tech se dobíjí 
během jízdy. Ve městě můžete jezdit 
až 80 %(3) času v elektrickém režimu 
a ušetřit až 40 % paliva.(1)

10" digitální přístrojový štít s informacemi o jízdě(4)

02. potěšení z jízdy

(1) ve srovnání s odpovídajícím spalovacím motorem.
(2) až do 135 km/h.
(3) v městském cyklu WLTP. 
(4) v závislosti na motoru a verzi.

konfigurovat   →
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revoluce v interiéru

Renault Captur je vybaven 
konfigurovatelným 10" digitálním 
přístrojovým štítem* 
a 9,3" multimediální dotykovou 
obrazovkou*, která dokáže zrcadlit 
váš telefon prostřednictvím 
technologií Android Auto™ 
a Apple CarPlay™.

03. multimédia

Vyberte si pro jízdu jeden ze tří 
jízdních režimů a osmi režimů 
osvětlení podle své nálady 
prostřednictvím technologie  
multi-sense.

indukční nabíječka chytrého telefonu

* v závislosti na motoru a verzi.
Android Auto™ je značka společnosti Google Inc. 
Apple CarPlay je značka společnosti Apple Inc.

konfigurovat   →
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04. vnitřní prostor

nejlepší modulární  
uspořádání

Využijte největší objem 
zavazadlového prostoru ve 
vozidle této kategorie (až 536 litrů) 
a důmyslné modulární uspořádání, 
které poskytuje zadní lavice 
s možností posunutí v rozsahu 16 cm.

Potřebujete přepravit dlouhé nebo 
objemné předměty? Udělejte si 
místo vzadu sklopením opěradla 
a zvětšete celkový prostor na 1 275 l.

konfigurovat   →
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16 pokročilých 
 asistenčních systémů 
řízení

Renault Captur je vybaven 
šestnácti inovativními pokročilými 
asistenčními systémy řízení.

05. pokročilé asistenční systémy řízení

safe distance warning system
Radar v přední části vozidla vypočítává 
bezpečnou vzdálenost mezi vámi 
a vozidlem vpředu. Pokud hrozí srážka, 
systém aktivuje zvukové a vizuální 
varování.

Easy Park Assist
Tento systém usnadňuje parkování. 
Řízení a vyhledání parkovacího místa 
zajistí vaše vozidlo. Vy se staráte jen 
o rychlost.

systém varování v případě opuštění 
jízdního pruhu
Tento systém informuje řidiče 
o neúmyslném přejetí plné nebo 
přerušované čáry prostřednictvím 
kamery umístěné na čelním okně za 
zpětným zrcátkem.

systém korekce jízdní dráhy
Při rychlosti mezi 70 km/h a 160 km/h 
systém provádí korekce na volantu, 
aby se vozidlo vrátilo zpět do jízdního 
pruhu, pokud přejedete plnou nebo 
přerušovanou čáru bez indikace 
směrovými světly.

rear cross traffic alert
Vyjíždějte z parkovacího místa s klidem 
díky radarům, které detekují příjezd 
vozidla, které jste možná neviděli.

rozpoznávání dopravních značek
Díky kameře vás na přístrojové desce 
informuje o rychlostních omezeních na 
vaší trase.

asistenční systémy řízení
• adaptivní tempomat
• rozpoznávání dopravních značek 

s varováním při překročení rychlostního 
omezení

• asistent pro jízdu na dálnici a v hustém 
provozu

• tempomat / omezovač rychlosti
• 360° kamera

parkovací asistenty
• Easy Park Assist
• přední a zadní parkovací senzory 

bezpečnostní asistence
• systém aktivního nouzového brzdění 

s detekcí chodců a cyklistů
• systém aktivního nouzového brzdění 

s detekcí vozidel
• systém sledování mrtvého úhlu
• safe distance warning system
• systém varování při detekci únavy
• systém varování před opuštěním 

jízdního pruhu
• systém korekce jízdní dráhy
• rear cross traffic alert
• automatické přepínání dálkových/

tlumených světel

konfigurovat   →
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barvy laku karoserie

06. personalizace

bílá nacré(1)(2)

červená flamme(1)

modrá iron(1)(2)

modrá marine fumé(2)(3)

(1) metalický lak.
(2) dostupné pro verzi E-Tech engineered.
(3) nemetalický lak.
fotografie nejsou smluvně závazné.

šedá highland(1)(2)

černá étoilé(1)

šedá cassiopée(1)(2)
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personalizace  
střechy

možné kombinace barvy 
laku vozidla a střechy

personalizace verze 
E-Tech engineered

06. personalizace

černá étoilé: střecha a kryty vnějších 
zpětných zrcátek

personalizační balíčky v odstínu warm 
titanium (standardně) a šedá ( jako 
volitelná výbava): sportovní lišta, spodní 
ochrany dveří, koncovky výfuku.

lišta v barvě warm titanium a lesklý 
černý ochranný prvek na spodní hraně 
nárazníku

šedá lišta a šedý ochranný prvek na 
spodní hraně nárazníku

spodní ochrana dveří v barvě warm 
titanium

spodní ochrana dveří šedá

koncovky výfuku v odstínu warm 
titanium a leskle černý ochranný prvek

chromované koncovky výfuku s šedým 
ochranným prvkem

* nedostupné pro verzi E-Tech engineered.

konfigurovat   →
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barvy laku / barva střechy černá étoilé

modrá marine fumé

černá étoilé

šedá cassiopée

šedá highland

bílá nacré

červená flamme*

modrá iron

https://www.renault.cz/osobni-vozy/captur/konfigurator.html


vzhled interiéru

06. personalizace

equilibre
• posuvná zadní lavice dělená v poměru 2/3 : 1/3 se 3 výškově nastavitelnými 

hlavovými opěrkami
•  multimediální systém Easy Link, displej 7" (hudební systém Arkamys, 

6 reproduktorů, Bluetooth s funkcí audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje Apple 
CarPlay/Android Auto, ovládání rádia pod volantem)

•  ocelové disky kol 17", flexwheel s designem okrasných krytů kol nymphea

techno (equilibre +)
• multimediální a navigační systém Easy Link, displej 7" (navigační systém 

s dynamickým plánováním trasy dle aktuální dopravní situace, vyhledávání bodů 
zájmu přes Google Places, hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, Bluetooth 
s funkcí audiostreamingu, USB vstup, podporuje Apple CarPlay/Android Auto, 
ovládání rádia pod volantem, online služby)

• přední a zadní full LED světlomety LED Pure Vision Performance se světelným 
podpisem ve tvaru písmene „C”

R.S. line (techno +)
• multimediální a navigační systém Easy Link, displej 9,3" (navigační systém 

s dynamickým plánováním trasy dle aktuální dopravní situace, vyhledávání bodů 
zájmu přes Google Places, 3D zobrazení budov ve velkých sídlech, hudební systém 
Arkamys, 6 reproduktorů, Bluetooth s funkcí audiostreamingu, 2 USB vstupy, 
podporuje Apple CarPlay/Android Auto, ovládání rádia pod volantem, online služby)

• disky kol z lehkých slitin 18", design silverstone
• sportovní nárazník s integrovanou lištou F1

E-Tech engineered (R.S. line +)
• disky kol z lehkých slitin 18", design silverstone s ozdobným prvkem v barvě warm 

titanium
• přední lišta F1 v barvě warm titanium
• plovoucí středová konzola s voličem převodovky typu „e-shifter“ a odkládacím 

prostorem

Android Auto™ je značka společnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je značka 
společnosti Apple Inc.
* Pro více informací o použitých kožených materiálech se prosím obraťte na svého 
prodejce. Všechna sedadla uvedená v této brožuře jako kožená jsou vyrobena 
z pravé kůže a potahované textilie.
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čalounění

disky kol

06. personalizace

látkové čalounění 3D 
Mountain, tmavé – 
Equilibre

17" ocelové disky kol, 
flexwheel s designem 
okrasných krytů kol 
nymphea – Equilibre

18" disky kol z lehkých 
slitin, design silverstone 
– R.S. Line

kombinace látkového 
čalounění s umělou kůží, 
černé s prvky v barvě 
warm titanium – E-Tech 
engineered

kombinace látkového 
čalounění s umělou kůží, 
šedé/tmavé, s bílým 
okrajem – Techno

17" disky kol z lehkých 
slitin, design eridis, šedá 
erbé s diamantovým 
efektem – Techno

18" disky kol z lehkých 
slitin s ozdobným prvkem 
v barvě warm titanium – 
E-Tech engineered

kombinace látkového 
čalounění s umělou 
kůží, černé s červeným 
a stříbrným prošíváním – 
R.S. Line

18" disky kol z lehkých 
slitin, design pasadena, 
šedá erbé s diamantovým 
efektem k dispozici pro 
Techno

konfigurovat   → menu ↑

https://www.renault.cz/osobni-vozy/captur/konfigurator.html


příslušenství

06. personalizace

boční nášlapy – pravý a levý
Usnadněte si nastupování do vozidla a snadno dosáhněte na střechu pro naložení 
střešního boxu nebo přepravu lyží. Nezbytný doplněk zdůrazňující sportovně 
užitkový charakter vozidla.

shark anténa 
Propůjčte svému vozidlu nádech elegance a modernity pomocí této antény ve 
tvaru žraločí ploutve, která je dokonale integrována do linií vozidla a kompatibilní 
s digitálním zvukovým vysíláním DAB.

ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex
Protiskluzová a voděodolná, chrání Váš zavazadlový prostor a umožňuje přepravu 
znečištěných předmětů. Rozloží se velice jednoduše, přizpůsobí se poloze zadních 
sedadel. Při celkovém rozložení pokryje celý prostor v zavazadlovém prostoru. 
Multifunkční, univerzální a velice praktická v každodenním životě i ve volných dnech.

elektricky výklopné tažné zařízení
Elektricky výklopné tažné zařízení je skryto pod nárazníkem a snadno se vysune 
pouhým stisknutím tlačítka. Jednoduše k němu připojíte přívěs nebo ho použijete 
k upevnění nosiče kol, který je navržen tak, aby šel sklopit a nebránil tak přístupu do 
zavazadlového prostoru. Elegantní a bezpečné příslušenství Renault je ideální pro 
vaše volnočasové aktivity.

nabídka příslušenství   →
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rozměry 
a objemy

* sklopená vnější zpětná zrcátka. rozměry v (mm).

876 712

1 571

1 576

1 560

2 797*

2 003

1 547

2 041

2 639

939 908

221

4 227

1 385 1 390 1 023

konfigurovat   →
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objem zavazadlového prostoru (litry) benzín
E-Tech  

plug-in hybrid
E-Tech  

full hybrid

objem zavazadlového prostoru, zadní 
sedadlo v zadní poloze 422 265 326

objem zavazadlového prostoru, zadní 
sedadlo v přední poloze 536 379 440

objem zavazadlového prostoru, 
sklopené zadní sedadlo 1 275 1 118 1 149

https://www.renault.cz/osobni-vozy/captur/konfigurator.html


Mobilize, služby, které 
vám zjednoduší cestu  
s elektrickým pohonem

Renault Care Service

Užijte si zcela praktičnost 
a efektivitu elektrického pohonu:  
instalace nabíjecí stanice u vás 
doma ihned po zakoupení vozidla, 
doplňkové služby poskytované 
prostřednictvím mobilního telefonu, 
kartu pro přístup k evropským 
nabíjecím stanicím a platbu za jejich 
používání.

Jsme vám vždy k dispozici, abychom 
vám usnadnili řízení a ušetřili čas při 
údržbě vašeho vozu Renault: online 
cenové nabídky a schůzky, balíčky 
s pevnou cenou, smlouvy o údržbě, 
pojištění a asistenční služby, 
individuální program Můj Renault... 
Využijte naše jednoduchá a rychlá 
řešení šitá na míru vašim potřebám.

Nabíjecí řešení Mobilize 
instalace domácích nabíjecích řešení.

Nabíjecí karta Mobilize 
Přístup ke všem nabíjecím stanicím v Evropě a placení na nich.

objevte řadu řešení Mobilize

zjistěte více o službě Renault Care Service
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Renault recommande

Zajištění přesnosti a aktuálnosti obsahu této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument 
byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými zásadami neustálého zlepšování 
produktů si společnost Renault vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. 
Všechny takové úpravy jsou prodejcům Renault sdělovány v nejkratší možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou 
verze lišit a některé vybavení nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). Pro aktuální informace 
se obraťte na svého dealera. Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev 
skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv 
způsobem celé nebo jen části této publikace je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno.

Publicis – autorská práva k fotografiím: S. Staub, BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, © Renault Marketing 3D-Commerce – 
– listopad 2022.
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (francouzská zjednodušená akciová společnost) s kapitálem 
533 941 113,00 EUR s registrovaným sídlem 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – 
zapsaná do obchodního rejstříku Nanterre B 780 129 987 / Tel.: 0806 00 20 20.

konfigurovat   →
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