RENAULT
CAPTUR

az alapvetések
sportos SUV

hibrid
motorizáció

online
kapcsolat

akár 536 literes
csomagtartó

15 féle vezetési
segédlet

dinamikus
vonalvezetés

Különleges vonalvezetés, gondosan kidolgozott kerékjárati ívek és
formák, hosszanti tetőrudak, kiszélesített hűtőrács, markáns oldalsó
légterelő elemek a lökhárítón krómozott betétekkel. A még elegánsabb
megjelenéshez az első és hátsó C-alakú Full LED fényjegyek is
hozzájárulnak. A Captur R.S. line sportos megjelenését erősíti az első és
a hátsó lökhárító motorsportból származó légterelő eleme, az egyedi
18”-os LE CASTELLET R.S. line könnyűfém felnik és az egyedi logók.

1. sötét textil kárpitozás R.S. line
vörös varrással
2. e-Shifter váltókar lebegő
középkonzollal
3. 9,3”-os multimédia kijelző, egyedi
R.S. line kormánykerék
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forradalmi belső
A Captur belterében egy 9,3”-os multimédia kijelző található, amelyet
a vezető felé fordítottak, ezen felül elérhető még egy teljesen
személyre szabható 10,25”-os digitális műszeregység és akár egy
e-Shifter váltókar lebegő középkonzollal is. A Multi-Sense® rendszer
segítségével 3 vezetési mód és 8 hangulatvilágítás közül választhat
a kedvének megfelelően. Az R.S. line verzió a beltér tekintetében is
kiemelkedő: alumínium pedálok, antracit szürke tetőkárpitozás*, R.S.
line kárpitozás és kormánykerék vörös varrással, karbon mintázatú
betétek, stb. Az elektromosan nyitható panoráma üvegtetővel a beltér
páratlan megvilágítást kaphat.
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* Elektromosan nyitható panoráma üvegtető esetén fekete tetőkárpittal érhető el.
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magával ragadó
E-Tech engineered
dizájn
A Renault Captur új E-Tech engineered hybrid verziója feltűnést
kelt az utakon. Egyedi megjelenését hangsúlyozza a fényes fekete
hűtőrács és hátsó lökhárítóbetét is. Az első lökhárítón a F1® világát
idéző légterelő elem és a kipufogóvégek arany színe még jobban
felerősítik a dinamikus kinézetet és kellemes kontrasztot teremtenek
a kassziopeia szürke fényezéssel*. Az E-Tech engineered jelölés az
autó bal oldalán hozzátesz az exkluzivitáshoz, míg az arany színű
E-Tech logó a hátsó rész védjegye. Tűnjön ki a tömegből és válassza
a környezettudatos hibrid technológiát. Az autó belsejében ugyanez
a merész stílus fogadja: az E-Tech logó megjelenik a kormánykerék
közepén, míg a műszerfal fényes fekete elemeit arany színű betétek
ékesítik, amelyek illenek az ülések kárpitozásához. Ez a dizájn minden
utazást még hangulatosabbá varázsol.
* Opcionálisan érhető el.

1. 9,3”-os multimédia kijelző az energiaáramlás
diagrammal
2. 10,25”-os digitális műszeregység

elektromos
korlátok nélkül

1

A Captur E-Tech hybrid az elektromos motor összes előnyét
kombinálja a hibrid motorizáció sokoldalúságával. Vezessen a városi
közlekedés során akár 80%-ban teljesen elektromos üzemmódban*,
így amellett, hogy csendesen és dinamikusan utazik, akár 40%-kal
kevesebb üzemanyagot** is használhat, mint egy hasonló
teljesítményű hagyományos belső égésű motorral rendelkező autó.
Használja ki, hogy mindig teljesen elektromos módban indulhat és
élvezze a motorizáció nyújtotta szabadságot, hiszen az akkumulátort
vezetés közben automatikusan feltöltheti és nem szükséges külső
áramforráshoz csatlakoztatnia.
* WLTP mérés városi használat mellett.
** Hagyományos benzinmotorral összehasonlítva.
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1. akár 536 literes csomagtér térfogat
2. lehajtott hátsó üléstámlákkal akár 1275
literes csomagtér térfogat is elérhető
3. 16 cm-en csúsztatható hátsó üléssor

1

a legjobban
alakítható beltér

2

Élvezze az utastér tágasságát és a különböző felszereltségi elemeket,
amelyeket a még nagyobb kényelemért terveztek. Használja ki
a kategóriában kínált legnagyobb csomagteret (akár 536 liter)
és a variálhatóságot a 16 cm-en csúsztatható hátsó üléssornak
köszönhetően. Hosszú vagy nagyobb méretű tárgyakat szeretne
szállítani? Megteheti az 1/3-2/3 arányban ledönthető hátsó üléstámlák
segítségével: így akár 1275 liternyi szabad teret is nyerhet.
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vezetési
segédletek
adaptív tempomat sebességszabályozó és
-korlátozó funkcióval
A rendszer segít abban, hogy biztonságos követési távolságot
lehessen tartani az autója előtt haladó járműhöz képest. Túl közeli
távolság esetén az autó elkezd fékezni, majd amikor újra szabad
lesz az út, visszagyorsít a korábban megadott sebességre.

aktív vészfékező rendszer
A rendszer érzékeli a szemből vagy oldalról érkező járműveket
és veszély esetén akár meg is állítja az autóját.
A városi közlekedés soha nem volt ennyire biztonságos –
legyen nappal vagy éjszaka.

A Renault Captur jelenleg 15 féle vezetési segédlettel
rendelkezik. Ezekkel a kipróbált és megbízható rendszerekkel
a biztonságos utazás garantált.

aktív vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros
észleléssel
A rendszer érzékeli a szemből vagy oldalról érkező
kerékpárosokat vagy gyalogosokat és veszély esetén akár
meg is állítja az autóját. A városi közlekedés soha nem volt
ennyire biztonságos – legyen nappal vagy éjszaka.

első és hátsó parkolóradarok

forgalmi és autópálya asszisztens

automata távolsági fényszóróvezérlés

követési távolságra való figyelmeztetés

renault park assist félautomata parkolóasszisztens

sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

A parkolóradarok egyszerűbbé teszik a szűk helyen való
manőverezést úgy, hogy vizuálisan és hanggal is jelzik a
különböző tárgyakhoz való távolságot az autó előtt és mögött.
4 radar csökkenti a parkolási sérülések lehetőségét az autó
elejénél és hátuljánál is.

A rendszer segíti az autó viselkedését a körülötte lévő
forgalomhoz igazítani. A segítségével biztonságos távolság
tartható az autó előtt haladó járműhöz képest, illetve
0-170 km/h között képes a sáv közepén tartani az autóját.
Továbbá a forgalommal párhuzamosan az autója is megáll,
majd automatikusan újraindul.

Ez a rendszer is a szélvédő mögött lévő kamerát használja a
közlekedési tábla felismerő rendszerhez hasonlóan. A rendszer
elemzi a fényviszonyokat és ennek megfelelően be- és
kikapcsolja a távolsági fényszórót.

Egy radar az autója elejében folyamatosan figyeli az előtte
haladó járműhöz mért távolságot. Balesetveszély esetén
figyelmeztetés jelenik meg a műszerfalon, hangjelzés
kíséretében.

A rendszer segítségével a parkolás egyszerűbb, mint valaha.
A parkolóhely keresését és a manőverezést bízza az autóra.
Önnek csak a pedálokat kell kezelnie a parkolás során.

A rendszer folyamatosan figyeli az utat a belső visszapillantó
tükör mögötti kamera segítségével és figyelmezteti a sofőrt,
ha nem szándékosan lépi át a szaggatott vagy a folyamatos
felezővonalat.

holttérfigyelő rendszer

360°-os kamera
A parkolási manőverek erőfeszítés nélkül végrehajthatók,
ugyanis az autóját 4 kamerával szerelték fel, amelyek
képei visszaadják az autó közvetlen környezetét 360°-os
látószögben.

tempomat sebességszabályozó és -korlátozó
funkcióval

sávtartó rendszer

Már 15 km/h-s sebességnél aktív ez a rendszer, ahol egy
figyelmeztető fény jelenik meg a külső visszapillantó
tükrökben, abban az esetben, ha az autója holtterében egy
másik jármű tartózkodik.

keresztirányú forgalomra való figyelmeztetés az
autó mögött

közúti táblák felismerése és sebesség túllépésre
figyelmeztetés

A parkolóhelyről való tolatás még biztonságosabb lehet ezzel
a rendszerrel. Az autóját két plusz radarral látták el a hátsó
lökhárítóban, amelyek jelzik ha tolatáskor valamelyik irányból
olyan autó érkezik, amelyet esetlegesen nem láthat.

A Captur a műszerfalon hívja fel figyelmét a
sebességkorlátozásokra, mivel olyan kamera található a
szélvédő mögött, amely felismeri a közúti táblákat.

Állítsa be az Ön által kiválasztott maximális sebességet a
közúti szabályoknak megfelelően. A kormányon elhelyezett
kapcsolókkal a paraméterek pár pillanat alatt módosíthatóak.

A rendszer 70-160 km/h között aktív és visszakormányozza az
autóját a sávjába abban az esetben, ha a szaggatott vagy
folyamatos felezővonalat irányjelző használata nélkül lépné át.

belső megjelenés
equilibre
biztonság
• vezető- és utasoldali első és
oldalsó (fej/mellkas) légzsák
• biztonsági öv bekapcsolására
figyelmeztető jelzés minden
ülésen
• aktív vészfékező rendszer
gyalogos és kerékpáros
észleléssel
• követési távolságra figyelmeztető
rendszer
• Renault SOS vészhívás funkció:
automatikus vészhívás baleset
esetén vagy vészhívás indítása az
SOS gomb megnyomásával (112)
• sávelhagyásra figyelmeztető és
sávtartó rendszer
• ESC menetstabilizátor,
ABS blokkolásgátló AFU
vészfékasszisztenssel

equilibre

techno (a 9,3”-os multimédia kijelző opcionálisan érhető el)

• LED hátsó féklámpák
• defektjavító készlet
(szükségpótkerék esetén nincs)
• sebességkorlátozó táblákat
felismerő rendszer
• keréknyomás ellenőrző rendszer
• ISOFIX rögzítési pontok az első
utasülésen és a hátsó szélső
üléseken
vezetés
• emelkedőn elindulást segítő
rendszer (HSA)
• fényérzékelő - a tompított
fényszórók automatikus
felkapcsolása
• 4,2”-os színes TFT műszeregység
analóg műszerekkel kiegészítve

• központi ajtózárak távirányítóval
és automatikus záródással az
autó mozgása esetén
• full LED „Pure Vision“ fényszórók
és C-alakú 2D LED hátsó lámpák
• sebességváltás optimális
idejének jelzése
• Eco mód
• tempomat sebességszabályozó
és -korlátozó funkcióval
• elektromosan állítható, fűthető
külső tükrök, LED irányjelzővel
komfort
• 3 gombos indítókulcs
• manuális klímaberendezés
• magasságban állítható
vezetőülés

• elektromos (impulzusos)
ablakemelők elöl/hátul,
becsípődésgátlóval
• magasságban és mélységben
állítható kormány
• 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó
üléstámla 3 állítható fejtámlával
• középkonzoli könyöktámasz és
tárolórekesz
• 16 cm-en mozgatható hátsó
üléssor
multimédia
• Easy Link 7”-os DAB multimédia
rendszer navigáció nélkül,
Bluetooth® kapcsolattal,
okostelefon-tükrözéssel,
Arkamys® hangrendszer – 6
hangszóróval

külső megjelenés
• külső visszapillantó tükör
burkolatok fényes fekete színben
• fekete légterelő elemek az első
lökhárítóban
• fekete oldalsó ajtóbetétek
• 17” acél keréktárcsák NYMPHEA
dísztárcsákkal (FlexWheel®)
• fekete oldalsó ablakkeretek
• fényes fekete hűtőrács króm
betéttel a felső részén
• ajtókilincsek a karosszéria
színében
• szürke első és hátsó lökhárító
betétek

belső megjelenés
• sötét textil kárpitozás, szürke textil
betétekkel - equilibre
• szürke színű dekorelem a műszerfal
felső részén
• habosított műanyag borítás a
műszerfal felső részén
• szatén króm az ajtókilincseken és a
sebességváltókar körül
• bőrhatású kormány szatén króm
díszítéssel

techno (equilibre+)
vezetés
• első és hátsó parkolóradarok
• tolatókamera
• automata parkolófék Auto-Hold
funkcióval
• eső- és fényérzékelő
• automata távolsági
fényszóróvezérlés
• full LED „Pure Vision” fényszórók
C-alakú fényjeggyel és C-alakú 3D
LED hátsó lámpák
• elektrokróm belső tükör
• 7” színes, személyre szabható TFT
műszeregység

• váltófülek a kormányon (kizárólag
EDC automata váltó esetén)
• elektromosan állítható, fűthető
és behajtható külső tükrök, LED
irányjelzővel
komfort
• térképzsebek az első ülések
hátulján
• magasságban állítható utasülés
• automata klímaberendezés
• két különálló LED utastéri
térképolvasó lámpa
• automata Renault Kártya üdvözlő
funkcióval

• Multi-Sense® rendszer
3 üzemmóddal (MySense, Eco,
Sport) és hangulatvilágítás
8 választható színben
• 2 USB csatlakozóval a középső
könyöklő hátsó részén
multimédia
• Easy Link 7”-os DAB multimédia
rendszer navigációval, Bluetooth®
kapcsolattal, okostelefontükrözéssel, Arkamys®
hangrendszer – 6 hangszóróval

külső megjelenés
• cápauszony antenna
• krómozott légterelő elemek a
lökhárítóban
• krómozott betétek az oldalsó
ablakok alján
• krómozott betétek az ajtók alsó
részén
• 17” könnyűfém fekete-ezüst
kéttónusú EDIRIS keréktárcsák
• fényes fekete B-oszlop
• krómozott betétek a hátsó
lökhárítóban
• sötétített hátsó és hátsó-oldalsó
ablakok

belső megjelenés
• sötét textil-bőrhatású kárpitozás,
világosszürke bőrhatású
oldalbetétekkel – techno
• szálcsiszolt alumínium hatású
dekorelem a műszerfal felső
részén
• szatén króm elem a légbeömlők
körül
• puha betétek az ajtókon

• R.S. line krómozott logó az első
sárvédőn, szürke díszléc az
ajtók alsó részén, szürke hátsó
lökhárító betét, R.S. line logó a
csomagtérajtón
• kétszínű karosszériafényezés

belső megjelenés
• R.S. line belső dekorelemek: sötét
belső harmónia, karbonmintás
puha díszítő elem a műszerfalon,
piros díszítés a légbeömlőkön,
karbonmintás betétek az
ajtókban a könyöklő rész fölött,
alumínium pedálok, biztonsági
övek piros mintával

R.S. line (techno+)
vezetés
• 10,25”-os színes TFT digitális
műszeregység
• lebegő középkonzol e-Shifter
váltókarral (kizárólag automata
váltó esetén)

R.S. line

multimédia
• Easy Link 9,3”-os DAB multimédia
rendszer navigációval, Bluetooth®
kapcsolattal, okostelefontükrözéssel, Arkamys®
hangrendszer – 6 hangszóróval

E-Tech engineered

külső megjelenés
• 18” könnyűfém LE CASTELLET R.S.
line keréktárcsák
• külső R.S. line elemek: egyedi
R.S. line első lökhárító F1® ihlette
szürke légterelő elemmel és
méhsejt mintázatú hűtőrács
betétek

E-Tech engineered (R.S. line+)
komfort
• lebegő középkonzol e-Shifter
váltókarral
külső megjelenés
• 18” könnyűfém LE CASTELLET
E-Tech engineered keréktárcsák
• egyedi E-Tech engineered matrica
a vezetőoldali ajtón

• egyedi, F1® ihlette arany színű
légterelő elem az első lökhárítón
• fényes fekete hátsó lökhárító
betét arany színű kipufogó
végekkel
• fényes fekete első hűtőrács és
logó

Az Android Auto™ a Google, az Apple CarPlay™ pedig az Apple védjegye.

belső megjelenés
• E-Tech engineered beltéri elemek
• fényes fekete dekorelem a
műszerfal felső részén

• sötét textil R.S. line kárpitozás
vörös varrással, megerősített
oldaltartással és logóval
• Renault Sport küszöbvédők
• bőrkormány R.S. logóval
• keret nélküli elektrokróm
visszapillantó tükör

színek

gyöngyházfehér**

kárpitok

ferrit kék**

lángvörös**
sötét textil kárpitozás, szürke
textil betétekkel – equilibre

sötét textil-bőrhatású kárpitozás, világosszürke bőrhatású oldalbetétekkel – techno

sötét textil-bőrhatású
kárpitozás vörös
varrással – R.S. line

sötét textil-bőrhatású
kárpitozás arany színű
varrással – E-Tech engineered

* A beltérben használt anyagok megtekinthetők a márkakereskedéseinkben.
A brosúrában bemutatott bőr kárpitok valódi bőr és bőrhatású kárpitozás kombinációjából készültek.

keréktárcsák
füstkék*

highland szürke**

kassziopeia szürke**

* nem metálfényezés
** metálfényezés
A fényképek színei eltérhetnek a valóságtól.
A lángvörös metálfényezés nem érhető el az
E-Tech engineered felszereltségen.

fekete gyémánt**

17” acél keréktárcsák
NYMPHEA dísztárcsákkal
(FlexWheel®)

17” könnyűfém feketeezüst kéttónusú EDIRIS
keréktárcsák

18” könnyűfém PASADENA
keréktárcsák

18” könnyűfém LE CASTELLET
R.S. line keréktárcsák

18” könnyűfém LE CASTELLET
E-Tech engineered
keréktárcsák

színkombinációk

E-Tech engineered külső megjelenés

Arany színű (szériafelszereltség) vagy szürke (opció)
elemeket tartalmazó csomag: első légterelő elem,
alsó betét az oldalajtókon, kipufogó végek.
fekete gyémánt: a tető színe és a tükörház színe

karosszéria színe / tető színe

fekete gyémánt

füstkék
fekete gyémánt
kassziopeia szürke
highland szürke

arany színű légterelő elem és fényes fekete
lökhárító betét

arany színű betét az oldalsó ajtókon

arany színű kipufogó végek és fényes fekete
lökhárító betét

szürke légterelő elem és lökhárító betét

szürke betét az oldalsó ajtókon

krómozott kipufogó végek és szürke lökhárító betét

gyöngyházfehér
lángvörös*
ferrit kék
* Az E-Tech engineered felszereltségen nem érhető el.

tartozékok

1. Oldalsó üdvözlőfény.
Nem kell többé a rosszul kivilágított
parkolóban botladoznia.
Ahogy közeledik az autóhoz vagy
ha megnyomja a távirányító
gombját, a Captur üdvözlőfénye
automatikusan bekapcsol.

1

2. Cápauszony antenna
Tegye sportossá az autója
megjelenését a Captur
kialakításához tökéletesen
illeszkedő cápauszony antennával.

3. Oldalsó fellépők.
Egyszerűsítse a beszállást, vagy
érje el könnyebben az autó tetejét,
amikor csomagokat kell felraknia,
vagy síléceket szállítania. Praktikus
és nélkülözhetetlen az autó sportos
megjelenéséhez.

4. Behúzható vonóhorog.
Vontasson könnyedén a
félelektromosan behúzható
vonóhoroggal. A csomagtartóban
elhelyezett vezérlőgombbal
néhány másodperc alatt
kiengedhető és behúzható:
ezzel a trükkös megoldással a
vonóhorog használaton kívül sem
akadályozza.
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4
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5. EasyFlex csomagtér védelem.
Ez a csúszásmentes és vízálló
csomagtér védelem a segítségére
lesz, ha szeretné megvédeni
az autója csomagtartóját
a terjedelmes vagy koszos
csomagoktól.

méretek és csomagtér

a Renault Ön mellett áll

939

Mindig Ön mellett állunk, hogy könnyebbé tegyük
életét, és csökkentsük azt az időt, amit Renault-ja
karbantartásával tölt: online ajánlatkérés és
időpontegyeztetés, kedvezményes tartozék
csomagok, karbantartási szerződések, gyári
minőségű, eredeti alkatrészek, prémium
kiszolgálás, My Renault program. Élvezze egyszerű,
de gyors megoldásainkat, amelyeket az Ön
igényeihez igazítottunk.
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az első lépések
Minden szükséges információt megtalál:
– weboldalunkon: szerviz.renault.hu
– márkakereskedői hálózatunkban, ahol
találkozhat szakértő kollégáinkkal.
döntsön jól! #ÚjRenaultSzerviz
Átlátható, megbízható, kényelmes.
A Renault Szerviznél a képlet egyszerű.
Számos szervizcsomag közül válogathat, amit az
Ön igényeihez és pénztárcájához igazítunk.
Új szervizcsomag ajánlatainkkal teljesen nyugodt
lehet.

1 385

1 390

1 023

1547

1571

2003

A méretek mm-ben értendők.
* behajtott visszapillantó tükrökkel

Csomagtér mérete (liter – VDA)
Csomagtér űrtartalom, teljesen hátratolt üléssorral
Csomagtér űrtartalom, teljesen előrehúzott üléssorral
Maximális csomagtér lehajtott hátsó üléssor mellett

karbantartási szerződéseink:
nincs ok az aggodalomra
Éljen a lehetőséggel és vásárolja meg autójával
egyidejűleg Easy Service karbantartási
szerződését. Rögzítse szervizköltségeit előre,
rendkívül kedvezményes áron akár 5 évre!
Így nem kell aggódnia az esetleges alkatrész- vagy
munkadíj költségek növekedése miatt sem.
Akár a finanszírozásba is beépíthető!

benzin

E-Tech hybrid
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tartozékaink csomagban történő vásárlásával
akár 10%-ot is spórolhat!
Kiegészítőink széles választékában mindent
megtalál ahhoz, hogy autóját még vonzóbbá,
praktikusabbá, kényelmesebbé és személyre
szabottabbá tegye.

az ikonikus
Colorale

1950
mindenkinek, mindenhol

a kaland benne van a nevében

Az 1950-es években a Renault piacra dobta a modern autógyártás
történelmének egyik első SUV modelljét, a Renault Colorale-t, amely így
a Captur ősét is jelenti. A Renault Colorale Pick-up számára a megemelt
hasmagasságával semmilyen út nem jelentett akadályt és bármit elszállított.
Verziótól függően akár 8 embert is képes volt szállítani (kombi verzió) vagy
platója alkalmas volt a különböző áruk szállítására is (pick-up verzió).
Ezeken kívül a Renault egyszerű és kipróbált technológiát használt az autóban,
hogy minden útviszony mellett megbízhatóan lehessen használni.

1952-től a Renault Colorale megkapta a Renault Frégate motorját, amely akkoriban a Renault
csúcsmodelljét jelentette. Az új verzió a Renault Colorale Pick-up esetében azt is jelentette, hogy
összkerék meghajtással is ellátták, amely még több kalanddal teli használatot tett lehetővé.
Sok kalandor döntött a Renault Colorale Pick-up mellett az Afrikában vagy Amerikában történő
szállítások során. Ezek a sikerek áldásként érték a Renault-t, amely így a modell népszerűségét is
megalapozta.

bővítse tovább az élményt
az online múzeumunkban:
The Originals Renault

tervezze meg álmai Renault Captur-jét a www.renault.hu weboldalon
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint
folyamatosan javítja termékeit, a Renault fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutató járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető
legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Renault-kereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi
kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől.
Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. Captur vegyes fogyasztás
l/100 km: 4,8-6,0; CO₂-kibocsátás g/km: 107-136. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt.
Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben,
amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok
továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb
feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi
Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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