RENAULT
CAPTUR

la fine fleur
dynamische
SUV

hybride
aandrijflijnen

verbonden
ecosysteem

tot 536 liter
bagageruimte

16 assistentiesystemen
onderweg

atletische vormgeving

Mooi ontworpen zijkanten, atletische schouders, beschermende
skidplates voor en achter, dakdragers, bredere grille, expressieve
bumper en chromen inzetstukken... Captur bevestigt zijn SUV-look.
Voor en achter is hij nog eleganter en hightech dankzij zijn C-Shape
LED-identiteit. Met zijn op de motorsport geïnspireerde sportieve
voorkant, achterbumper, speciale badges en exclusieve 18” Le Castellet
lichtmetalen velgen, heeft de Captur R.S. line een atletisch silhouet.

1. R.S. line bekleding met rode stiksels
2. draadloze telefoonlader
3. EASY LINK 9,3” portrait touchscreen,
E-shifter met zwevende middenconsole
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revolutionair interieur
De Captur is voorzien van een 9,3” portrait touchscreen, een 10,2”
aanpasbaar digitaal instrumentenpaneel en een zwevende console
met e-shifter. Dankzij multi-sense-technologie kun je jouw eigen,
persoonlijke rijervaring kiezen: 3 rijmodi en 8 lichtsferen die bij je
stemming passen. Qua design valt de R.S. line-versie op: aluminium
pedalen, donkere hemelbekleding, R.S. line stoelbekleding en stuurwiel
met rundleder bekleed, speciale gordels en speciale afwerking van
het dashboard. En dankzij het glazen panoramadak geniet je van een
bijzonder ruimtelijk interieur.
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alle genoemde uitrusting afhankelijk van de versie.
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E-Tech engineered:
Puissance d’Or
De Renault Captur speelt in op de emotie met zijn nieuwe E-Tech
engineered uitvoering. Zijn unieke persoonlijkheid komt tot uiting in
zijn grille, velgen en de F1 blade met afwerking in ‘Puissance d’Or’. De
dubbele uitlaat, eveneens afgewerkt in ‘Puissance d’Or’, completeert
de auto aan de achterkant. De nieuw ontworpen E-Tech badge is de
verwijzing naar iets moois. Vind binnenin dezelfde gewaagde stijl.
E-Tech embleem op het stuur, dashboard met glanzend zwart decor
verfraaid met bijpassende accenten en stiksels. Het design maakt
van de reis de bestemming.

1. energyflow op het 9,3” touchscreen
2. 10,2” TFT cluster met navigatie- en
rij-informatie

de hybride
zoals hij moet zijn
Captur E-Tech hybrid: Rijd tot 80% van de tijd elektrisch in de stad,
voor een stille maar dynamische rit met een brandstofbesparing tot
40% in vergelijking met een vergelijkbare benzinemotor. Profiteer van
het wegrijden in 100% elektrische modus en geniet van de vrijheid
die wordt geboden door een batterij die tijdens het rijden wordt
opgeladen, zonder een stekker die regelmatig op het stopcontact
moet worden aangesloten. Met de Captur E-Tech plug in hybrid heb je
de voordelen van een elektrische auto, maar niet de nadelen: wanneer
na circa 50km elektrisch rijden de batterij leeg is, vervolg je je reis met
de benzinemotor. Voor woon-werkverkeer is deze versie dus uitermate
geschikt, want je kunt de batterij met de meegeleverde kabel opladen
bij een laadpaal of op een normaal stopcontact.
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1. tot 536 liter bagageruimte
2. in delen neerklapbare achterbank maakt
tot 1275 liter mogelijk
3. de achterbank is verschuifbaar over 16 cm

1

veelzijdigheid
in optima forma

2

Profiteer van de geweldige praktische bruikbaarheid van het
interieur en benut de grootste bagageruimte in zijn klasse, of laat
de achterpassagiers vertoeven in een zee van ruimte dankzij de
verschuifbare achterbank. Lange en omvangrijke voorwerpen
vervoeren? Maak ruimte door de achterbank neer te klappen
en profiteer van een totale ruimte van maximaal 1275 liter.
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assistentiesystemen

adaptive cruise control

De Captur is voorzien van maximaal 16 innovatieve
assistentiesystemen en belooft je een veilige reis.

active emergency braking system met
autoherkenning

active emergency braking system met voetgangeren fietserdetectie

Detecteert stilstaande voertuigen of voertuigen die op
dezelfde rijstrook rijden en stopt het voertuig bij gevaar.

Detecteert fietsers en voetgangers op dezelfde rijstrook of
komend vanaf de zijkant en stopt het voertuig bij gevaar.
Reizen in de stad is nog nooit zo veilig geweest, dag en nacht.

parkeersensoren voor en achter

highway & traffic jam companion

grootlichtassistent

safe distance warning

easy park assist

lane departure warning

De standaard of optionele parkeersensoren laten je
moeiteloos inparkeren door middel van optische en sonische
waarschuwingen over obstakels voor en achter het voertuig.

Rust uit in de file en laat het voertuig voor je werken. Remmen
en optrekken geschiedt volautomatisch. Is de file voorbij, dan
zorgt dit systeem tussen 0 km/h en 170 km/h voor een veilige
afstand tot de voorligger en een centrale positie op de rijbaan.

Je rijdt altijd met grootlicht aan, tenzij de
omstandigheden dit verhinderen. Het schakelen
tussen grootlicht en dimlicht gaat automatisch.

Een camera aan de voorkant van het voertuig
berekent de actuele afstand tot het voertuig voor
je. Bij gevaar voor een aanrijding geeft het systeem
een hoorbare en visuele waarschuwing.

Inparkeren is nog nooit zo makkelijk geweest. Geef door middel
van een simpele druktoets opdracht tot het zoeken van een
geschikte parkeerplaats en laat de auto zichzelf inparkeren.

De Captur waarschuwt wanneer je een lijn die de rijstrook
markeert overschrijdt zonder de richtingaanwijzer te gebruiken.

blind spot warning

around view monitor

cruise control met snelheidsbegrenzer

lane keep assist

rear cross traffic alert

traffic sign recognition

Boven de 15 km/h word je gewaarschuwd voor objecten in
de dode hoek.

In vier verschillende richtingen kijken is geen fictie
meer. Je zult niets meer van de omgeving missen.

Regel je snelheid tijdens het rijden met behulp van de knoppen op
het stuur of stel jouw maximale snelheid in om de verkeersregels
te gehoorzamen en overtredingen te vermijden.

Waarschuwt of corrigeert indien je zonder gebruik
van de richtingaanwijzer een lijn overschrijdt.
Systeem actief tussen de 70 km/h en 160 km/h.

Rijd letterlijk met ogen in je achterhoofd een parkeerplaats
uit; rear cross traffic alert waarschuwt je voor aankomend
zijwaarts verkeer.

Een camera registreert de actuele beperkingen en weergeeft
de informatie op het cluster.

Dit systeem waarborgt een veilige afstand tot de voorligger.
De auto verhoogt of verlaagt autonoom de snelheid om de
ingestelde veilige volgafstand aan te houden.

ambiance

equilibre

techno

R.S. line

evolution

E-Tech engineered

iconic

kleuren

blanc nacré**

bekleding

bleu iron**

rouge flamme**
bekleding stof
‘Coppice’

bekleding tep/stof
‘Rivièra’

bekleding tep/stof
‘R.S. line’

bekleding tep/stof
‘E-tech engineered’

bekleding leder
‘Initiale Paris Noir’

bekleding leder
‘Initiale Paris Gris Sable’

lichtmetalen wielen 18”
‘Le Castellet’

lichtmetalen wielen 18”
‘Le Castellet’ afgewerkt
in ‘Puissance d’Or’

lichtmetalen wielen 18”
‘Initiale Paris’

alle bekledingen die in dit document als leer worden aangeduid, bestaan uit echt leer en gecoat textiel.

wielen
bleu marine fumé

gris highland*

gris cassiopée*

* metaallak
** speciale metaallak
kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

noir étoilé*

designwielen 17”
‘Nymphea’

lichtmetalen wielen 17”
‘Ediris’

lichtmetalen wielen 18”
‘Pasadena’

jouw eigen Captur

E-Tech engineered: Puissance d’Or

dak en spiegelkappen in gris highland

Zowel het interieur als het exterieur is bijzonder
geraffineerd. De afwerking is consequent volledig
en hoogwaardig maar tegelijkertijd even verleidelijk
als subtiel.

dak en spiegelkappen in noir étoilé

mogelijke combinaties van auto- en dakkleur

kleur auto / kleur dak

noir étoilé

gris highland*

bleu marine fumé
noir étoilé
gris cassiopée
gris highland

F1 blade in ‘Puissance d’Or’

deurbescherming in ‘Puissance d’Or’

uitlaatpijpen in ‘Puissance d’Or’

blanc nacré
rouge flamme*

-

bleu iron
* kleur niet beschikbaar op de E-Tech engineered.

stuurwiel met rundleder bekleed en E-Tech logo

10’’ TFT cluster en 9,3’’ portrait navigatiesysteem

hoogwaardige bekleding

accessoires

1. welkomstverlichting onderzijde
Met deze eye-catcher zal je
nooit verdwalen in een slecht
verlichte parkeergarage. Je
vindt jouw nieuwe Captur
eenvoudig terug, doordat de
led-verlichting automatisch gaat
branden wanneer je het voertuig
nadert of met een druk op de
afstandsbediening.
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2. shark fin antenne
Zorg voor een extra sportief tintje
met dezehaaienvinantenne.
Perfect geïntegreerd in de lijn van
jouw Captur.

3. offroad Sidesteps - Links en rechts:
Ideaal om de sportieve stijl van
het voertuig te benadrukken.
Stap gemakkelijker in en uit,
en de spullen die je op het dak
vervoert, zijn bovendien veel beter
bereikbaar.

4. elektrisch wegklapbare trekhaak
Maak gebruik van extra
transportmogelijkheden met
de wegklapbare trekhaak.
Onzichtbaar als hij is weggeklapt,
zodat het fraaie design van de
nieuwe Captur behouden blijft. Het
vervoeren van je fietsendrager of
aanhangwagen was nog nooit zo
eenvoudig.
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5. easyflex kofferbakbescherming
Bescherm de kofferbak en de
achterbumper van je nieuwe
Captur met de EasyFlex
kofferbakbescherming. Waterdicht
en voorzien van antislip, waardoor
het zich aanpast aan alle
omstandigheden.

Mobilize diensten maken jouw
E-tech plug-in hybrid leven
aangenaam

services

Geniet van een praktische en efficiënte plug-in hybrid ervaring:
Laat thuis een wallbox installeren, maak gebruik van
ondersteunende diensten via jouw smartphone en profiteer van
een laadpas voor opladen bij Europese laadpalen.

Wij staan altijd aan je zijde om het
leven gemakkelijker te maken en je tijd te
besparen bij het onderhoud van jouw Renault:
online offertes en afspraken, pakketten,
onderhoudscontracten, verzekeringen en
assistentie, gepersonaliseerd My Renaultprogramma... Profiteer van onze eenvoudige, snelle
oplossingen afgestemd op jouw behoeften.

Mobilize power solutions, installatie van thuislaadstations
Regel tijdens de aankoop van jouw auto direct een laadoplossing
voor thuis. Of je nu huurder of eigenaar bent, wij bieden je een
oplossing aangepast aan jouw behoeften. Desgewenst zorgen
wij ervoor dat alles geregeld is voordat je jouw nieuwe auto in
ontvangst neemt. Je kunt je elektrische leven niet beter beginnen.
vereenvoudigd koopproces
Dankzij een innovatieve tool profiteer je van een vaste prijs voor
de aankoop en installatie van jouw thuislaadstation. Dankzij
geolocatie is er geen afspraak nodig ter plaatse; we plannen een
virtueel bezoek met je in om de conformiteit van jouw elektrische
installatie te garanderen.
De bestelling wordt online gedaan.
gemoedsrust
Voor, tijdens en na de installatie staan wij uiteraard voor je klaar
indien je vragen hebt.

Je eerste stappen
Alle informatie die je nodig hebt is te vinden:
- op onze websites, product-/service-/
financieringsaanbiedingen en afspraken voor
proefritten;
- in ons dealernetwerk, tijdens gesprekken met onze
verkoop- en technische teams.
Renault Service, 100% gedekt
Bescherm jezelf tegen onverwachte kosten met
onze uitgebreide garanties, verzekeringen en
Renault Assistance, die altijd voor je klaar staan.
My Renault, dagelijkse partner
In de plug-in hybride versie begeleidt My Renault je
dagelijks in jouw elektrische leven. Controleer de
laadstatus van de batterij en zijn actieradius in
real-time, programmeer en beheer je lading op
afstand, of zoek zelfs de dichtstbijzijnde laadpaal.

Mobilize laadpas, locatie van laadstations en eenvoudig betalen
Laad jouw E-Tech plug-in hybrid eenvoudig op, aan een van
de vele laadpalen van het grootste netwerk van Europa. Als
je onderweg bent, zoek dan makkelijk de dichtstbijzijnde
beschikbare laadpaal op via de My Renault-app, volg de
aangegeven route, scan je laadpas en start de laadsessie.
betaal in serene rust en comfort
Het te betalen bedrag wordt aan het einde van de laadsessie
direct afgeschreven van de bankrekening gekoppeld aan de
Mobilize laadpas. Met deze Mobilize laadpas heb je altijd een
laadoplossing op zak.

Renault Service, zorgeloos onderhoud
Onze onderhoudscontracten van Renault Service
bieden je de voordelen van een totaalpakket op
maat.
Accessoires, jouw eigen Renault
Ons assortiment accessoires bevat alles wat
je nodig hebt om jouw auto nog aantrekkelijker,
praktischer, comfortabeler en persoonlijker te
maken.

l’icône
Colorale

1950
voor iedereen, overal

rad van avontuur

In 1950 lanceerde Renault de eerste SUV in de moderne autogeschiedenis met
het Renault Colorale-gamma, waarvan de Renault Captur de erfgenaam is.
De Renault Colorale Pick-up is een verhoogd voertuig dat geen pad vreest en
alles kan dragen. Als stationwagen biedt hij plaats aan maximaal 8 personen
en als pick-up of biedt hij maximale laadruimte. Daarnaast heeft Renault hem
uitgerust met eenvoudige en beproefde techniek, voor gebruik op alle wegen.

Vanaf 1952 wordt de Renault Colorale uitgerust met de motor van
Renault Frégate, het nieuwe topmodel van Renault. Een nieuwe versie
met vierwielaandrijving geeft de Renault Colorale Pick-up echte
oversteekmogelijkheden, voor steeds avontuurlijker gebruik. Veel avonturiers
kiezen voor de Renault Colorale Pick-up voor expedities in Afrika of Amerika.

vervolg uw ervaring en ga naar
L ‘Atelier Renault in Parijs!

vervolg uw Renault Captur ervaring op www.renault.nl
Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (september 2022) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes.
In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en
accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet
leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure
afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Renault.
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