RENAULT
CAPTUR

nejdůležitější informace

hybridní
motory

propojený
ekosystém

objem
zavazadlového
prostoru až
536 litrů

16 pokročilých
asistenčních
systémů řízení

atletické linie

Tvarované boky, atletická ramena, přední a zadní ochranné prvky,
střešní lišty, širší mřížka chladiče a výrazný nárazník…
Captur dává hrdě najevo svou příslušnost ke kategorii SUV. Vpředu
a vzadu elegantní a vyspělý díky charakteristickému světelnému
podpisu ve tvaru písmene C. Verze Captur R.S. Line se svojí
sportovní přední částí vylepšenou aerodynamickou F1 lištou, zadním
nárazníkem, a exkluzivními 18" disky kol z lehkých slitin se může pyšnit
atletickou siluetou.

1. čalounění R.S. Line s červeným prošíváním
2. bezdrátová indukční nabíječka chytrého telefonu
3. 9,3" centrální obrazovka, volant se znakem R.S.
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revoluce v interiéru

2

Renault Captur je vybaven konfigurovatelným 10" přístrojovým štítem
a 9,3" multimediální dotykovou obrazovkou pro zrcadlení vašeho
kompatibilního telefonu prostřednictvím technologií Android Auto™
a Apple CarPlay™. Vyberte si pro jízdu jeden ze tří jízdních režimů
prostřednictvím technologie multi-sense. Pokud jde o design, verze
R.S. Line vystupuje z řady: sportovní hliníkové pedály, tmavá stropnice,
čalounění a volant R.S. Line zvýrazněné červeným prošíváním, dekory
s karbonovým efektem… Užijte si prostor interiéru, který může být
prosvětlený díky otevíratelnému střešnímu oknu.
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podmanivý design
E-Tech engineered
Renault Captur vyvolává rozruch svojí novou hybridní verzí E-Tech
engineered. Jeho jedinečnou osobnost vyjadřuje leskle černá maska
chladiče a zadní difuzor. Zlaté prvky exteriéru podtrhují dynamický
vzhled a kontrast s barvou šedá cassiopée*. Odlište se a hrdě se
přihlaste ke své ekologicky odpovědné volbě, hybridnímu pohonu.
Objevte stejně odvážný styl uvnitř. Znak E-Tech na volantu, palubní
deska s lesklým černým dekorem ozdobená zlatými prvky, které ladí se
sedadly.
* k dispozici jako volitelná výbava.

1. 9,3" centrální obrazovka s vizualizací toků energie
2. digitální přístrojová deska s informacemi o jízdě

hybrid podle vašich
potřeb

1

Renault Captur je dostupný ve verzi full hybrid a plug-in hybrid.
V hybridní verzi váš motor zajišťuje dobíjení během jízdy, což vám
umožní vychutnat si optimální všestrannost. Ve městě jezdíte až 80 %(1)
času v elektrickém režimu a užíváte si úsporu paliva až 40 %(2). Ve verzi
plug-in hybrid můžete díky čistému režimu zvolit 100% elektrický
pohon, kdykoliv budete chtít(3), a získat dojezd čistě na elektřinu až
50 km, ideální pro každodenní cesty. Snižte spotřebu paliva až o 75 %(2).
A akumulátor můžete dobít za pouhé 3 hodiny z vhodné elektrické
zásuvky. Ať už si vyberete jakýkoliv hybrid, objevíte dynamiku a tichost
elektrické jízdy.
(1)
(2)

v městském cyklu WLTP.
v porovnání s odpovídajícím spalovacím motorem.
až do 135 km/h.

(3)
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1. objem zavazadlového prostoru až 536 litrů
2. objem zavazadlového prostoru se
sklopenými zadními sedadly až 1 275 litrů
3. zadní sedadlo s možností posunutí až 16 cm

1

nejlepší modulární
uspořádání

2

Užijte si velkorysý prostor a vybavení navržené pro maximální pohodlí.
Využijte největší objem zavazadlového prostoru ve vozidle této
kategorie (až 536 litrů) a všechny výhody důmyslného modulárního
uspořádání, které poskytuje posuvné zadní sedadlo s možností
posunutí až 16 cm. Potřebujete přepravit dlouhé nebo objemné
předměty? Udělejte si místo vzadu sklopením sedadla a zvětšete
celkový prostor na 1 275 l.
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adaptivní tempomat

systém aktivního nouzového brzdění s detekcí
vozidel

systém aktivního nouzového brzdění s detekcí
chodců a cyklistů

Tento systém detekuje vozidla na boku nebo vpředu a poté
zastaví vozidlo v případě nebezpečí. Jízda ve městě ve dne
nebo v noci nebyla nikdy tak bezpečná.

Tento systém detekuje chodce a cyklisty na boku nebo vpředu
a poté zastaví vozidlo v případě nebezpečí, čímž razantně
zvyšuje bezpečnost jak chodců, tak i řidičů.

přední a zadní parkovací senzory

Easy Pilot

automatické přepínání dálkových světel

Usnadňují parkování a manévry tím, že vás upozorní, když
se přiblížíte k překážkám. Čtyři snímače umístěné v přední
a zadní části vozidla tak pomáhají snižovat nebezpečí srážky.

Přizpůsobuje jízdní vlastnosti vašeho vozidla podle okolního
provozu. Tento asistenční systém je aktivní mezi 0 km/h
a 170 km/h, reguluje vaši rychlost, udržuje bezpečnou
vzdálenost od vozidla vpředu a pomáhá vám zůstat ve vašem
jízdním pruhu. Když se provoz zpomalí, vozidlo se automaticky
zastaví a znovu rozjede, čímž zajišťuje větší pohodlí a klid.

Tento systém využívá kameru umístěnou v horní části
čelního okna. Kamera analyzuje světelné toky v závislosti na
světelných a dopravních podmínkách.

systém sledování mrtvého úhlu

kamerový systém 360°

tempomat / omezovač rychlosti

Tento systém aktivovaný při rychlostech nad 15 km/h vás
pomocí varovných kontrolek automaticky upozorní na
přítomnost vozidel, která nejsou vidět ve vašem zorném poli,
čímž zajišťuje větší pohodlí a klid.

Bez námahy manévrujte s vozidlem za pomoci 4 palubních
kamer, které pořizují snímky za účelem rekonstrukce zobrazení
bezprostředního okolí vozidla.

Ovládejte rychlost tlačítky na volantu a nastavte si maximální
rychlost, abyste dodržovali dopravní předpisy a vyhnuli se
přestupkům.

Tento systém vám pomůže při jízdě udržovat bezpečnou
vzdálenost mezi vámi a vozidlem vpředu. Působí na brzdy, když
je vzdálenost příliš malá, a na plynový pedál, když je silnice
opět volná.

pokročilé asistenční
systémy řízení

Renault Captur je vybaven šestnácti pokročilými asistenčními
systémy řízení. Prověřené a důvěryhodné, zajišťující
bezpečnou jízdu.

safe distance warning system

Easy Park Assist

varování v případě opuštění jízdního pruhu

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

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

Tento systém informuje řidiče o neúmyslném přejetí plné nebo
přerušované čáry prostřednictvím kamery umístěné na čelním
okně za zpětným zrcátkem.

systém korekce jízdní dráhy

rear cross traffic alert

rozpoznávání dopravních značek

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.

Opusťte své parkovací místo pohodlněji. Vaše vozidlo
vybavené snímači signalizuje příjezd vozidla, které byste
nemuseli vidět.

Díky kameře vás prostřednictvím přístrojové desky informuje
o rychlostních limitech na vaší trase.

vzhled interiéru

equilibre

techno (s volitelným paketem full screen)

R.S. Line

E-Tech engineered

equilibre
bezpečnost
• čelní airbagy na straně řidiče
a spolujezdce s možností
deaktivace airbagu
• boční airbagy na straně řidiče
a spolujezdce
• hlavové airbagy pro první
a druhou řadu sedadel
• tříbodové bezpečnostní pásy
s automatickými předpínači
a nastavitelnou výškou na
předních sedadlech
• ABS s elektronickým
rozdělovačem brzdné síly
a asistenčním systémem brzd
• systém varování před opuštěním
jízdního pruhu s automatickou
korekcí jízdní dráhy
• systém isofix

řízení
• asistent rozjezdu do kopce
• systém rozpoznávání dopravních
značek
• tempomat s omezovačem
rychlosti
• full LED světlomety LED Pure
Vision
• LED zadní světlomety
• vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná,
manuálně sklopná

komfort
• manuální klimatizace
• centrální zamykání s dálkovým
ovládáním
• výškově a podélně nastavitelný
volant
• elektrické ovládání předních
a zadních oken s impulzním
ovládáním
• přední loketní opěrka s úložným
prostorem

multimédia
• přístrojový štít s analogovými
přístroji a 4,2" barevným
multifunkčním displejem
• multimediální systém Easy Link
s 7" displejem
• podpora Apple CarPlay/Android
Auto

vnější vzhled
• 17" ocelové disky kol, flexwheel
s designem okrasných krytů kol
nymphea
• chromovaná maska chladiče
• vnější zrcátka černá lesklá
• kliky předních dveří v barvě
karoserie

multimédia
• 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)

komfort
• automatická klimatizace
• hands-free karta pro bezklíčový
přístup
• nastavitelné sedadlo spolujezdce
• dvojitá podlaha zavazadlového
prostoru

vnější vzhled
• chromová lišta kolem bočních
oken
• chromovaná lišta na spodní
hraně dveří
• 17" disky kol z lehkých slitin,
design eridis, šedá erbé
s diamantovým efektem

vnitřní vzhled
• kombinace látkového čalounění
s umělou kůží, šedé/tmavé,
s bílým okrajem

multimédia
• multimediální a navigační systém
Easy Link 9,3" – navigační systém
s dynamickým plánováním trasy
dle aktuální dopravní situace,
hudební systém Arkamys,
6 reproduktorů, Bluetooth s funkcí
audiostreamingu, 2 USB vstupy,
podporuje Apple CarPlay/
Android Auto, ovládání rádia pod
volantem

vnější vzhled
• 18" disky kol z lehkých slitin,
design silverstone
• lišta na spodní hraně dveří
v barvě šedá gun metal
• sportovní prvky karoserie v barvě
šedá gun metal

vnitřní vzhled
• tmavý sportovní interiér, tmavá
stropnice a tmavé obložení
sloupků
• kombinace látkového čalounění
s umělou kůží, černé s červeným
a stříbrným prošíváním

techno (equilibre+)
bezpečnost
• poloautomatická parkovací
brzda s funkcí auto-hold
řízení
• zadní a přední parkovací senzory
• zadní parkovací kamera
• automatické přepínání dálkových
světel
• LED zadní světlomety s 3D
světelným podpisem
• elektrochromatické vnitřní
zpětné zrcátko
• dešťový a světelný senzor

R.S. Line (techno+)
řízení
• přístrojový štít s 10" barevným
multifunkčním displejem
• indukční nabíječka telefonu
• plouvoucí středová konzole
s voličem převodovky typu
e-shifter

E-Tech engineered (R.S. Line+)
vnější vzhled
• 18" disky kol z lehkých slitin,
design silverstone s ozdobným
prvkem v barvě warm titanium
• přední lišta F1 v barvě warm
titanium
• lišta na spodní hraně dveří
v barvě warm titanium
• zadní difuzor s koncovkami
výfuku v barvě warm titanium
• přední a zadní logo v černé barvě
• zadní spojler v černé barvě

vnitřní vzhled
• kombinace látkového čalounění
s umělou kůží, černé s prvky
v barvě warm titanium
• ozdobná lišta na palubní desce
v barvě warm titanium

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

vnitřní vzhled
• tmavý interiér, světlý strop
a obložení A sloupků
• látkové čalounění 3D Mountain,
tmavé
• tónovaná skla

barvy laku karoserie

bílá nacré(1)

modrá iron(1)

červená flamme*(1)

modrá marine fumé(2)

šedá highland(1)

šedá cassiopée(1)

(1)

metalický lak.
nemetalický lak.
* nedostupný pro verzi E-Tech engineered.
(2)

černá etoilé(1)

čalounění

látkové čalounění
3D Mountain, tmavé
– Equilibre

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

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

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

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

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

18" disky kol z lehkých
18" disky kol z lehkých
slitin, design silverstone – slitin s ozdobným
R.S. Line
prvkem v barvě warm
titanium – E-Tech
engineered

disky kol

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

dvoubarevné provedení karoserie

bílá nacré se střechou a zpětnými zrcátky v barvě černá etoilé

možné kombinace barvy laku auta a střechy

barvy laku/barvy střechy
modrá marine fumé
černá etoilé
šedá cassiopée
šedá highland
bílá nacré
červená flamme*
modrá iron
* nedostupné pro verzi E-Tech engineered

černá etoilé

design verze E-Tech engineered

zlaté prvky v odstínu warm titanium (standard)
a šedé (volitelné) prvky personalizace: F1 lišta
v předním nárazníku, spodní ochrany dveří,
koncovky výfuku.

aerodynamická F1 lišta v odstínu warm titanium
a lesklý černý ochranný prvek na spodní hraně
nárazníku

spodní ochrana dveří v odstínu warm titanium

koncovky výfuku v odstínu warm titanium a leskle
černý ochranný prvek

šedá aerodynamická F1 lišta a šedý ochranný prvek
na spodní hraně nárazníku

šedá spodní ochrana dveří

chromované koncovky výfuku šedý ochranný prvek

příslušenství

1. ochrana zavazadlového prostoru
EasyFlex.
Podlahu zavazadlového prostoru
zakryjete modulární vodotěsnou
a protiskluzovou ochranou
EasyFlex, která se snadno
přizpůsobí každé konfiguraci zadní
části vozu.

1

2. shark anténa.
Energického a sportovního ducha
vašeho nového vozu Captur
podtrhne integrovaná shark
anténa.

3. offroadové stylové boční
nášlapy – levý a pravý.
Zesilte si SUV charakter vozu
pomocí bočních nášlapů.

4. 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.

2

3

4

5

5. vnitřní osvětlené kryty předních
prahů dveří s nápisem.
Využijte potenciál interiéru svého
nového vozu Captur na maximum.
Buďte styloví už od okamžiku
otevření dveří: prahy jsou decentně
podsvícené a už se nikdy neztratí
na špatně osvětleném parkovišti!
Na výběr z nápisů Captur, Renault
a E-Tech.

rozměry a objemy

939

908
2 041
1 576

221

876

2 639

1 560

712

4 227

1 385

1 797*

1 390

1 023

1 547

1 571

2 003

benzín
Objem zavazadlového prostoru (litry VDA)
Objem zavazadlového prostoru, zadní sedadlo v zadní poloze
Objem zavazadlového prostoru, zadní sedadlo v přední poloze
Objem zavazadlového prostoru, sklopené zadní sedadlo
* sklopená vnější zpětná zrcátka. rozměry v (mm).

422
536
1 275

E-Tech plug-in hybrid E-Tech full hybrid
265
379
1 118

326
440
1 149

RENAULT CARE SERVICE
dlouhý život pro váš vůz
Servisní služby Renault Care Service nabízí snadná
a rychlá řešení šitá na míru potřebám vašeho vozu
i rozpočtu.
Objevte servisní služby Renault Care Service!
Ušetříte čas i náklady na údržbu vašeho vozidla.
Pouze odborníci v autorizovaném servisu Renault
znají váš vůz dokonale.
Online servisní služby
Vážíme si vašeho času. Naše nová služba vám
nyní přináší inovativní řešení v podobě platformy
R-shopu. Zde si můžete v několika jednoduchých
krocích vybrat servisní služby či produkty, zjistit
náklady a rezervovat si online návštěvu v servisu
v čase, který vám vyhovuje.
Transparentní cenová nabídka.
Chcete znát předem konečnou cenu za vybranou
službu, než si ji zarezervujete online? Cena, kterou
vidíte, je ta, kterou zaplatíte. Podívejte se na naši
transparentní cenovou nabídku na R-shopu.
Přizpůsobte si svůj vůz Renault
Naše nabídka příslušenství obsahuje vše, co
potřebujete, aby váš vůz získal více na charakteru.
Vaše jízda bude praktičtější a pohodlnější.
My Renault
Mějte stav vašeho vozidla na dosah ruky
prostřednictvím jediné aplikace.

ikonický model
Colorale

pro všechny, všude
V roce 1950 společnost Renault uvedla na trh první SUV v moderní automobilové
historii prostřednictvím řady Renault Colorale, jejímž dědicem je Renault
Captur. Renault Colorale Pick-up je vozidlo se zvýšeným podvozkem, které se
nebojí žádné silnice a dokáže přepravit vše. V závislosti na verzi může pojmout
až 8 osob (kombi) nebo nabídnout optimální přepravní možnosti (pick-up).
Společnost Renault jej navíc vybavila jednoduchou a osvědčenou mechanikou
pro použití na všech silnicích.

1950
dobrodružství je jeho jméno
Od roku 1952 byl Renault Colorale vybaven motorem Renault Frégate, novým
vrcholným modelem společnosti Renault. Nová verze se systémem pohonu
všech čtyř kol poskytla modelu Renault Colorale Pick-up skutečně terénní
schopnosti pro ještě dobrodružnější použití. Mnoho dobrodruhů se rozhodlo pro
Renault Colorale Pick-up pro expedice do Afriky nebo Ameriky. Tyto úspěchy
jsou přínosem pro společnost Renault, která nezanedbává propagaci svých
modelů.

další zážitky získáte v online
muzeu The Originals Renault

svůj Renault Captur si můžete nakonfigurovat na www.renault.cz
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). Nejnovější informace vám poskytne nejbližší prodejce.
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 zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault.
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