
 

Versionen vist på billedet er med eftermonteret udstyr. Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl.  Ekstraudstyr kan 
være forbeholdt visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr.  Kontakt din Renault forhandler.   
Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB - Industriparken 21A - 2750 Ballerup www.renault.dk 

 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
  
   
  
  
  
  
  

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

MOTORER HK 
CO2  

G/KM 
KM/L GEAR ENERGI GRØN EJERAFGIFT ZEN INTENS 

E-TECH PLUG-IN HYBRID        

E-TECH 160 160 33 66,6 E-TECH, Aut  430 kr. - 263.900 kr. 
 

Ovenstående priser gælder kun lagerbiler ved indregistreringer fra. d. 1. januar 2021. Vi tager forbehold for pris- og afgiftsændringer. 
Tilvalg af udstyr kan ændre C02-forbruget. Dette kan påvirke afgiften og dermed slutprisen. Udstyrspriser er baseret på 85% afgift.  
Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel. 
Bemærk at forbruget på registreringsattesten er lavere (35,5 km/l) da el-forbruget ligges oveni. Dette tal anvendes kun til beregning af registreringsafgift og grøn ejerafgift. 
Priserne er inkl. leveringsomkostninger 4.180 kr. 

Grøn ejerafgift er pr. halvår er baseret på WLTP og 2020 takster. Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode. 
 

LADELØSNINGER PRIS 

LADEPAKKE – HOME 

• Ladekort* 

• Smart ladeboks med en effekt på op til 3,7 til 22 kW* 

• 1-faset eller 3-faset standard installation hjemme hos dig selv 

• 36 måneders forudbetalt abonnement på services 

• 3 års garanti på ladeboks og installation 

17.490 kr. 

LADEKORT 

• Ladekort* 0 kr. 

 
*Tilbuddet gælder kun ved privat/detailkøb, men ikke privatleasing. 
Ladestanderen har en maks ladekapacitet på 22 kW. Men en Captur plug-in hybrid kan maks lade med 3,7 kW. 
Ladekortet giver adgang til over 3.000 ladestandere i Danmark og til mere end 135.000 lademuligheder i Europa. 
Strøm er ikke inkluderet i nogle af pakkerne. 
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EKSTRAUDSTYR 

PAKKER ZEN INTENS 

ADVENTUREPAKKE (2) 

Tagrails og tonede ruder bagi og i bagklap 3.900 kr. 3.900 kr. 

VINTERPAKKE (1) 

Læderrat med varme og opvarmet forrude 4.900 kr. - 

PARKERINGSPAKKE 

Parkeringssensor foran og bakkamera 5.900 kr. • 

PARKINGSPAKKE 360○ (3) 

360° kamera og håndfri parkering (Skal kombineres med en anden pakke) - 7.900 kr. 

CRUISEPAKKE (4) 

Adaptiv fartpilot + advarsel ved blinde vinkler (Kun tilgængelig på benzin versioner med automatgear) - 6.900 kr. 

FØRERASSISTENTPAKKE (4) 

Adaptiv fartpilot, motorvej og trafikassistent (HTJC) + advarsel ved blinde vinkler (Kun tilgængelig på benzin versioner med 
automatgear) 

- 9.900 kr. 

SOMMERPAKKE (2) 

El-soltag, og tonede ruder bag + i bagklap - 15.900 kr. 

BOSE SOUND PAKKE E-TECH  

Bose sound system og haj antenne - 7.900 kr. 

TEKNIKPAKKE 

Bose sound system, 9,3’’ Multimediesystem med navigation, 10,2" fuld digital førerskærm med spejling af navigation og haj 
antenne 

- 15.900 kr. 

 
Tilvalg af udstyr kan ændre C02-forbruget. Dette kan påvirke afgiften og dermed slutprisen. Udstyrspriser er baseret på 85% afgift.  
(1) Kan kun fås til benzinversionerne (TCe).  
(2) Adventurepakke og Sommerpakke kan ikke bestilles sammen. 
(3) Parkeringspakke 360° skal bestilles sammen med 9,3” multimediesystem med navigation, eller Bose sound pakke. Parkeringspakke 360° skal også bestilles med advarsel ved blindevinkler. 
(4)  Kan kun fås til benzin med automatgear (TCE EDC). Mulig senere på E-TECH. 
 

ENKELT OPTIONER ZEN INTENS 

Reservehjul (Mulig på benzin og diesel, ikke muligt på plug-in hybrid) 1.500 kr. 1.500 kr. 

Trådløs opladning af telefon (skal være kompatibel med funktionen) 2.000 kr. 2.000 kr. 

Læderrat med varme 2.000 kr. • 

Advarsel ved blinde vinkler - 3.900 kr. 

Advarsel om trafik fra siderne "Rear cross trafic alert" (5) - 2.500 kr. 

Opvarmet forrude (6) - 2.900 kr. 

EASY LINK 7" Multimediesystem med navigation, smartphone-deling, Bluetooth (kompatibel med Apple Carplay), DAB+, og 
traditionel FM/AM-radio 

 
3.500 kr. 

 
• 

EASY LINK 9,3": Multimediesystem med navigation, smartphone-deling, Bluetooth (kompatibel med Apple Carplay), DAB+, 
traditionel FM/AM-radio og haj antenne 

- 7.900 kr./ • 

PERSONALISERING 

Enfarvet alm. lak - Blå Marine Fume 0 kr. 0 kr. 

Enfarvet matlak – Hvid Albatré 3.500 kr. 3.500 kr. 

Enfarvet metallak (se farver på Renault.dk) 6.500 kr. 6.500 kr. 

2-farvet alm. lak - Blå Marine Fume 5.000 kr. 0 kr. 

2-farvet matak - Hvid Albatré 8.500 kr. 3.500 kr. 

2-farvet metallak (se farver på Renault.dk) 11.500 kr. 6.500 kr. 

Eksteriørpakke - Orange Atacama (Dele af for og bag-kofanger og sidelister) 2.500 kr. 2.500 kr. 

Eksteriørpakke – Grå Highland (Dele af for og bag-kofanger og sidelister) 2.500 kr. 2.500 kr. 

Eksteriørpakke – Hvid Ivoire (Dele af for og bag-kofanger og sidelister) 2.500 kr. 2.500 kr. 

Interiørpakke - Rød Paris (Detaljer rundt om luftdyserne, gearknoppen og kanter på måtterne for og bag) 1.000 kr. 1.000 kr. 

Interiørpakke – Blå Velubilis (Detaljer rundt om luftdyserne, gearknoppen og kanter på måtterne for og bag) 1.000 kr. 1.000 kr. 

Interiørpakke – Orange Karamel (Detaljer rundt om luftdyserne, gearknoppen og kanter på måtterne for og bag) 1.000 kr. 1.000 kr. 

Interiørpakke – Blå Turkis (Detaljer rundt om luftdyserne, gearknoppen og kanter på måtterne for og bag) 1.000 kr. 1.000 kr. 

Interiør signaturpakke – Orange (Detaljer på sæderne, instrumentbord, dørpaneler og midterkonsol) - 4.000 kr. 

Interiør signaturpakke – Lysegrå (Detaljer på sæderne, instrumentbord, dørpaneler og midterkonsol) - 2.000 kr. 

Sort læder i "Dark Carbon". Manuel lændestøtte, el-justerbart førersæde og manuelt justerbart passagersæde - 7.900 kr. 

17" aluminiumsfælge "Bahamas" 5.500 kr.  

17" aluminiumsfælge diamant cut "Bahamas" - 5.500 kr. 

18" aluminiumsfælge diamant cut "Pasadena" (7) - 7.500 kr. 
 
Tilvalg af udstyr kan ændre C02-forbruget. Dette kan påvirke afgiften og dermed slutprisen. Udstyrspriser er baseret på 85% afgift.  
(5) Advarsel om trafik fra siderne "Rear cross trafic alert" skal bestilles sammen med Teknikpakke. 
(6) Kan kun fås til benzin versioner (TCe). 
(7) Der kan være en ændring i forbrug ved tilvalg af 18” alufælge ”Pasadena”. Dette vil også have indflydelse på slutprisen og ejerafgiften på bilen. 

 



 

 

STANDARDUDSTYR 
 
 

OVERSIGT 

BENZIN & PLUG-IN HYBRID:      • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt 

KUN PLUG-IN HYBRID:                 • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt 

SIKKERHED ZEN INTENS  

Nødbremsesystem (AEBS), med registrering af biler, motorcykler, fodgængere og cyklister 
aktiv mellem 7-80 km/t 

• • 

Blokeringsfri bremser (ABS) og Elektronisk stabilitetsprogram (ESC) • • 

Skiltegenkendelse og advarsel v. for høj fart • • 

Advarsel om sikkerhedsafstand - information på førerens skærm • • 

Lane departure warning - advarer ved at vibrationer i rattet – aktiv fra 70 km/t • • 

Lane keeping assist – understøttelse af styretøj for at fastholde bilen i sin bane • • 

Advarselslamper i LED • • 

Dækreparationssæt • • 

Dæktrykssensor • • 

Nødopkald: automatisk opkald i tilfælde af ulykke eller ved tryg på SOS-knap til opkald (112) • • 

ISOFIX-system til børnesæder ved passagerforsæde og i siderne bag • • 

Airbags foran, sider, gardinairbags foran / bag – frakobling af airbag til passagerforsæde • • 

Selealarm på alle 5 sæder med registrering af tilstedeværelse • • 

3-punktsele i midten bag med selestrammer • • 

KØRSEL 

Parkeringssensor bag • • 

Elektronisk parkeringsbremse, med Auto-Hold-funktion - • 

Automatisk tænding af kørerlys • • 

Gearskiftindikatior • • 

ECO-tilstand • • 

Pure Vision for og baglygter med LED • • 

Fartpilot/hastighedsbegrænser • • 

Elektrisk indklappelige sidespejle med varme • • 

Gearskiftpedaler bag rattet (kun i kombination med EDC-gearkasse) • • 

Parkeringssensor foran ○ • 

Bakkamera ○ • 

4,2” analoginstrument med delvis digital visning • - 

Brugerdefineret speedometer med 7" TFT-skærm - • 

10” digital førerskærm bag rattet  - •/- 

Automatisk aktivering af vinduesviskere - • 

Automatisk nær-/fjernlys, samt C-shape for og baglygter m. 3D LED kørelys - • 

Renault Multi-Sense®: Individuelle indstillinger af speeder- og styrerespons, gearskift, motorlyd, instrumentpanel og 
kabinebelysning - • 

Bakspejl med automatisk dag / nat-tilstand - • 

360° parkeringskamera - ○ 

Håndfri parkering - ○ 

Adaptiv fartpilot - ○ 

Motorvej og trafikassistent (HTJC) - ○ 

KOMFORT 

Højde indstilleligt sæder foran • • 

El-ruder med pulsfunktion for og bag • • 

Højde- og dybdeindstilleligt rat • • 

Nedfældeligt splitbagsæde, 1/3 - 2/3 • • 

Midterkonsol med opbevaring • • 

Håndfrit nøglekort • • 

Klimaanlæg • • 

Regnsensor på forruden • • 

Flytbart bagagerumsgulv • • 

Lommer bag forsæderne - • 

Indvendig LED belysning - • 

Trådløs opladning til telefon ○ ○ 

 
 
 
 
 



 

 

STANDARDUDSTYR 
 
 

OVERSIGT 

BENZIN & PLUG-IN HYBRID:      • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt 

KUN PLUG-IN HYBRID:                 • Standard    ○ Ekstraudstyr    - Ikke muligt 

UDVENDIGT ZEN INTENS  

Blank sort frontgrill med kromdetaljer • • 

Dørhåndtag i karrosserifarve  • • 

Sidespejle i sort • • 

Dørbeskyttelse på den nederste del af døren med kromdetaljer • • 

Grå kofanger beskyttelse for og bag • • 

Forkromet udstødningsrør - • 

Rudelister med kromdetaljer - • 

Kromdetaljer på forkofangeren - • 

Baglygter med C-shape LED-lyssignatur og 3D-effekt - • 

Blank sorte dørstolper foran og bag - • 

Kromdetaljer på bagkofanger - • 

2-farvet karosseri med tilvalg af flere forskellige farver  - • 

17" stålfælge med hjulkapsler ”Nymphea” • - 

17" aluminiumsfælge ”Bahamas” ○ • 

17" aluminiumsfælge med diamant cut ”Bahamas” - ○ 

18" aluminiumsfælge med sort nyancer ”Pasadena” - ○ 

Tagrails ○ ○ 

Mørtonede sideruder og bagrude ○ ○ 

El-soltag - ○ 

INDVENDIGT 

Instrumentbord dækket med ”soft touch” materiale • • 

Kromdetaljer på rattet og gearstang • • 

Rat i kunstlæder • - 

Kromdetaljer langt instrumentbrættet ved luftdyserne - • 

Gearknop i med kromdetaljer - • 

Gearknop i læder - • 

Svævende midterkonsol med E-shifter gearstang (kun i kombination med EDC gearkasse” - • 

Opvarmet multifuntionsrat i læder ○ • 

Stofindtræk i sort med mønster • - 

Stofindtræk i sort, med perforeret del-læder i ”Grå Vision” - • 

Sort læder i "Dark Carbon". Manuel lændestøtte, el-justerbart førersæde og manuelt justerbart passagersæde - ○ 

MULTIMEDIA 

4G-datatilslutning med inkluderet datapakke i 3 år • • 

EASY LINK 7" Multimediesystem med smartphone-deling, Bluetooth (kompatibel med Apple Carplay), DAB+, og traditionel 
FM/AM-radio 

• - 

EASY LINK 7" Multimediesystem med navigation, smartphone-deling, Bluetooth (kompatibel med Apple Carplay), DAB+, og 
traditionel FM/AM-radio 

○ • 

EASY LINK 9,3": Multimediesystem med navigation, smartphone-deling, Bluetooth (kompatibel med Apple Carplay), DAB+, 
traditionel FM/AM-radio og haj antenne - •/○ 

9,3’’ Multimediesystem med navigation, BOSE Sound System og haj antenne - ○ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER BENZIN/PLUG-IN HYBRID 
 

MOTORTYPER E-TECH 160 TCe 100 TCe 130 EDC TCe 155 EDC 

Brændstof Benzin/Hybrid Benzin Benzin Benzin 

Max effekt (hk) / omdrejningshastighed (o/m) 160 100/5000 130/5000 155/5000 

Max moment (Nm) / omdrejningshastighed (o/m) 

144 
/ 

3200 

205+50 160/2750 240/1600 270/1800 

Gearkasse 
Smart-multimode 
automatgearkasse 

5-trins manuel 
7-trins                    

automatgearkasse med 
dobbeltkobling 

7-trins                    
automatgearkasse med 

dobbeltkobling 

Motortype 
Direkte indsprøjtning / 

Elektrisk 

Turbo, direkte       
     indsprøjtning 

Turbo, direkte       
indsprøjtning 

Turbo, direkte       
indsprøjtning 

Cylindervolumen (cm3) 1598 999 1333 1333 

Antal cylinder/ventiler 4/16 3/12 4/16 4/16 

ECO-teknologi E-TECH Hybrid Ja Ja Ja 

CHASSIS OG STYRETØJ 

Dækstørrelser (afhænger af hjulstørrelse) 
215/60 R17 96 H 

215/55 R18 95H 

Forhjulsophæng Pseudo McPherson 

Baghjulsophæng Bagaksel med støddæmpere og fjeder 

OPLADNINGSTID (1) 

Wallboks 3,7 kW (16 A) (0-100 %) 3 timer - 

Alm. Stik 2,3 kW (10 A) (0-100 %) 4 timer, 45 min - 

Alm. Stik 1,4 kW (6 A) (0-100 %) 7 timer, 30 min - 

PRÆSTATIONER 

Tophastighed (km/t) 186 187 200 202 

0 - 100 km/t (sek.) 10,1 11,8 9,6 8,6 

FORBRUG OG EMISSIONER (WLTP) 

C02 blandet kørsel (g/km) 36 - 137 133 - 130 139 - 150 139 - 150 

Blandet kørsel (km/l) 58,8 - 66,6 18,9 - 19,2 15,2 - 16,1 15,2 - 16,1 

RUMFANG OG VÆGTE 

Brændstoftank (l) 42 42 42 42 

Køreklar vægt (kg) 1564 1190 1259 1266 

Maksimalt tilladt totalvægt med last (kg) 2060 1603 1816 1811 

Totalvægt ved kørsel (kg) 2810 2503 3316 3311 

Max. tilladt anhængervægt med bremse (kg) 750 1200 1500 1500 

Max. tilladt anhængervægt uden bremse (kg) 650 580 670 670 

Bagagerumsvolumen (Liter) 309 395 395 395 

Bagagerumsvolumen med nedklappet bagsæder 
(Liter) 

1259 1334 1334 1334 

(1) Opladningstiden og rækkevidden afhænger af temperaturen, slid på batteri, effekten fra wallboksen, din kørsel og dit opladningsniveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SECURITY+ Forlænget garanti (Benzin/diesel – Plug-in hybrid) 

– 3 år / 60 000 km 1.990 kr. / 1.990 kr.  – 5 år / 100 000 km   6.990 kr. (Gælder alle) 

– 3 år / 100 000 km  3.590 kr. / 2.890 kr. – 6 år / 150 000 km 14.990 kr. (Gælder alle) 

 
 


