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Zatroszcz się 
o siebie!
Spraw, aby Twoje życie stało się na 
co dzień łatwiejsze i spokojniejsze. 
Akcesoria Renault, zaprojektowane 
specjalnie dla Twojego Renault 
CAPTUR, codziennie zabierają Cię 
w wyjątkową podróż. 

Nowocześniejsze, bezpieczniejsze 
i bardziej intuicyjne, ułatwiają życie 
i pozwalają się nim cieszyć. Przygotuj 
się na intensywne przeżycia.



Charakterystyczna 
stylistyka

Zmieniaj do woli wygląd swojego 
samochodu, aby zyskać na dynamice 
i oryginalności. Twój pojazd ujawni Twoją 
prawdziwą osobowość. 

Niech Twój Renault CAPTUR będzie 
pojazdem wyjątkowym i w Twoim stylu.
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Felgi aluminiowe
Wyraź swoją osobowość dzięki ekskluzywnym felgom Renault.
Charakterystyczny wygląd i bezpieczeństwo bez kompromisów.

01 Felga 16” Egée
Kolor: czarny. 
Opona : 205/60 R16 92H.
40 30 025 56R (felga)
40 31 520 85R (kołpaczek)

02

01

Wygląd 
wewnętrzny

02 Podświetlane nakładki 
progowe Renault
Stanowią stylową ochronę dolnej części 
drzwi Twojego pojazdu.  Wykończenie 
ze stali nierdzewnej i aluminium z logo 
Renault nadaje bezspornego charakteru. 
Czasowe białe podświetlenie włącza się 
po otwarciu drzwi, akcentując nowoczesny 
styl. Dostępne również w wersji 
niepodświetlanej.  
Zestaw 2 przednich nakładek progowych 
(prawa i lewa).
82 01 468 749

Niepodświetlane nakładki progowe 
Renault.
82 01 468 754

01  Nakładki progowe 
CAPTUR
Stylowa personalizacja dolnej części 
drzwi Twojego pojazdu i wyróżnienie 
go za pomocą oznakowania Captur. 
Zestaw 2 przednich nakładek 
progowych (prawa i lewa).
82 01 401 38002 Felga 17” Initiale Paris

Kolor: czarny diamentowy. 
Opona : 205/55 R17 95 V.
40 30 088 93R (felga)
40 31 520 85R (kołpaczek)



98

01 02 03 04

Wygląd 
zewnętrzny

01 Antena w kształcie 
płetwy rekina  
Dodaj szczypty elegancji swojemu  
Renault CAPTUR dzięki antenie idealnie 
zintegrowanej z liną Twojego pojazdu.  
Kolor: czarny étoilé
Niekompatybilna z panoramicznym 
dachem.
82 01 684 054

03 Chromowane boczne osłony rurowe
Podkreśl zdecydowany wygląd swojego pojazdu, jednocześnie chroniąc go 
przed drobnymi uderzeniami na co dzień.  Naprawdę piękne!  
Zestaw zawiera 2 poprzeczki ze stali nierdzewnej  na prawy i lewy bok.
82 01 542 135 (zestaw)

04 Dodatkowe stopnie boczne
Myśl nieszablonowo i nadaj swojemu pojazdowi awanturniczego stylu. 
Praktyczne, ułatwiają dostęp do Twoich akcesoriów dachowych.  
Dodatkowo chronią karoserię przed drobnymi uszkodzeniami na co dzień.
82 01 505 804 (prawy)
82 01 507 630 (lewy)

02  Chromowana koncówka rury 
wydechowej
Podkreśla tył samochodu, nadając mu bardziej 
sportowy wygląd.
82 01 363 334 (45 mm)
82 01 393 358 (50 mm)



Ochrona 
na co dzień

Zapewnij sobie ochronę o wyjątkowej 
jakości i na miarę swoich potrzeb.  
Elementy wyposażenia Renault są 
równie estetyczne co funkcjonalne 
i idealnie dopasowują się do wnętrza 
Twojego pojazdu.

Prowadzenie samochodu jeszcze nigdy 
nie było tak wygodne i spokojne jak 
z Twoim Renault!

02
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Dywaniki
Dodatkowy wyrafinowany dodatek w Twoim pojeździe. Dopasowane 
i spersonalizowane; ich szybkie mocowanie zapewniają dwa specjalne 
zaciski bezpieczeństwa. Poddawane rygorystycznym testom 
gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo i trwałość. Każdy zestaw 
składa się z 4 dywaników zapewniających całkowitą ochronę podłogi 
kabiny. Dostępne w wersji tekstylnej i gumowej. 04 Dywaniki tekstylne  

Premium Intens 
Oryginalny design, który podkreśli 
Twój osobisty styl.
82 01 663 519 

05 Dywaniki tekstylne  
Initiale Paris
Ekskluzywna seria, dopasowana do 
wykończenia Initiale Paris.
82 01 663 523 

03 Dywaniki tekstylne  
Premium Life & Zen
Dywaniki o unikalnej konstrukcji, 
odpowiednie dla wnętrza Twojego 
Renault CAPTUR.
82 01 663 518

01 04

03

05

02 Dywaniki tekstylne 
Confort 
Wykładzina dobrej jakości, praktyczna 
i łatwa w utrzymaniu.
82 01 677 404

02

01 Dywaniki gumowe 
Novestra
Zabezpiecz podłogę kabiny dywanikami 
specjalnie zaprojektowanymi dla 
Twojego pojazdu.  
Szczelne i łatwe w utrzymaniu.
82 01 403 696
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Wyposażenie 
bagażnika

01 Siatka porządkująca  
do bagażnika
Idealna do organizacji wnętrza Twojego 
bagażnika. Dostosowana do rozmiarów 
Twojego samochodu, zapewnia idealne 
ułożenie przedmiotów podczas jazdy.
77 11 227 501 (pozioma) 
77 11 227 502 (pionowa) 
82 01 419 662 (Zaczepy do siatki na dno 
bagażnika)

04 Wkład do bagażnika
Idealny do łatwego transportu 
różnych  produktów, w szczególności 
brudzących przedmiotów. Skutecznie 
chroni oryginalną wykładzinę i idealnie 
dopasowuje się do każdego kształtu 
bagażnika dzięki górnemu pasowi.  
Praktyczny, a za sprawą półsztywnego 
materiału, z którego został 
skonstruowany , i podwyższonych 
brzegów  jest też łatwy do 
zamontowania i czyszczenia.
82 01 521 216

02 Przenośny organizer do 
przestrzeni bagażowe
Prosty i szybki montaż. Organizer 
umożliwia podzielenie bagażnika 
Renault i ułatwia organizację 
przestrzeni ładunkowej oraz 
utrzymanie przedmiotów w miejscu 
podczas podróży. Dostosowuje 
się do różnorodnych ładunków 
i konfiguracji dzięki wbudowanym 
szynom i regulowanemu elementowi 
rozdzielającemu.
82 01 585 488

01 02

05 05 05

04

03

03 Listwa ochronna na 
próg bagażnika
Osłoń i ochroń tylny zderzak pojazdu, 
korzystając z praktycznego, estetycznego 
i dopasowanego akcesorium.
82 01 341 755

05 Składany wkład do  
bagażnika EasyFlex
Niezbędny w przypadku  przewozu 
wielkogabarytowych i brudnych 
przedmiotów! Niezwykle łatwe 
składanie i rozkładanie, dopasowanie 
do położenia tylnych siedzeń. 
Całkowicie rozłożone zabezpieczenie 
przykrywa całą przestrzeń ładunkową. 
Uniwersalne i praktyczne  - zarówno 
na co dzień,  jak i podczas dłuższych 
wyjazdów.
82 01 645 614
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Wyposażenie 
wnętrza

Akcesoria  
do szyb

Ochrona 
karoserii

03 Podłokietnik kierowcy
Zwiększ komfort podróży i ciesz się 
dodatkowym schowkiem, do którego 
możesz włożyć rózne drobne przedmioty 
osobiste. Eleganckie wykończenie ze 
sztucznej skóry w kolorze szarym.
82 01 657 108

02 Osłona przeciwsłoneczna
Przyciemniane osłony zwiększają 
komfort kabiny na co dzień oraz 
zapewniają optymalną ochronę przed 
promieniowaniem słonecznym. Łatwe 
w montażu i demontażu. Dostępne dla 
wszystkich szyb bocznych z przodu i z tyłu, z 
wyjątkiem szyby przedniej.
77 11 575 271 (szyby boczne)
77 11 575 272 (szyba tylna)

03 Owiewki szyb przednich
Umożliwiają wygodną jazdę z otwartymi 
szybami, eliminują zawirowania powietrza  
i przeciągi. Dyskretne, dopasowane i bardzo 
wytrzymałe. Niestraszna im myjnia ani zła 
pogoda!  
Zestaw 2 owiewek (prawa i lewa).
77 11 575 806

01 Chlapacze
Przednie lub tylne (2 szt.) 
Dyskretne i praktyczne, chronią dolną część 
nadwozia modelu CAPTUR przed błotem i 
żwirem. Ruszaj bezpiecznie w drogę!
82 01 212 479

03

02

01 03

02

Pokrowce
01  Pokrowce na siedzenia 

Zip Collection  
ze skóry ekologicznej
Spersonalizuj wnętrze swojego 
samochodu, zmieniając oryginalną 
tapicerkę Zip modelu Captur. 
Dopasowane i łatwe w montażu 
i czyszczeniu.  
Kolor: grafit.  
Dostępne również w wersji tekstylnej.
82 01 543 562 (skórzane)
77 11 784 818 (tekstylne)
77 11 784 819 (tekstylne)
77 11 784 820 (tekstylne)

01

02 Wieszak montowany  
na zagłówku
Bardzo praktyczny do zawieszania 
ubrań na oparciu fotela kierowcy lub 
przedniego fotela pasażera. Zdejmowane, 
łatwy w montażu i niezwykle przydatne 
akcesorium. Czarne wykończenie o 
wyrafinowanym wyglądzie.
82 01 705 509.
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03
Przewieź 
więcej i lepiej

Ciesz się do woli swoimi pasjami! 
Akcesoria Renault, coraz szybsze 
w montażu i łatwiejsze w obsłudze 
spełniają najwyższe wymogi 
w zakresie bezpieczeństwa. Są 
równie proste, co genialne. Dzięki 
Renault możesz zabrać wszystko, 
co chcesz, wszędzie, gdzie chcesz 
i podróżować swobodnie.
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Haki i bagażniki Bagażniki
01 Hak holowniczy demontowany 

bez użycia narzędzi
Umożliwia holowanie przyczep, łodzi, przyczepy 
kempingowej oraz na zawieszenie bagażników 
na rowery. Jest w pełni kompatybilny z Twoim 
Renault CAPTUR i używanie go nie wiąże się z 
ryzykiem deformacji pojazdu. Hak może być szybko 
zdemontowany bez potrzeby użycia narzędzi i staje 
się niewidoczny, po zdjęciu kuli haka. Zalecany do 
sporadycznego stosowania
82 01 358 841 (Belka haka demontowanego bez narzędzi)  
82 01 358 839  (Zestaw do montażu haka demontowanego 
bez narzędzi)  
82 01 393 997 (Wiązka haka 7-biegunowa)    
82 01 394 005  (Wiązka haka 13-biegunowa)

02 Bagażnik rowerowy 
montowany na haku
Zabierz rowery ze sobą wszędzie. Szybko, 
łatwo i bezpiecznie! Bagażnik montuje się 
do haka szybko, bez konieczności regulacji. 
Najszybsza i najbardziej praktyczna metoda 
transportu do 3 rowerów na raz. Idealny do 
transportu ciężkich, masywnych rowerów. 
Składany i odchylany w celu ułatwienia 
dostępu do bagażnika. Dostępnych wiele 
modeli, dostosowanych do Twoich rozmaitych 
potrzeb. 

Kompletna lista bagażników na stronie 38.

01 Aluminiowe poprzeczki 
dachowe
Doskonałe do przewozu bagażnika na 
rowery,  bagażnika na narty lub kufra 
dachowego oraz w celu zwiększenia 
możliwości transportowych pojazdu. 
Oryginalny produkt Renault odpowiada 
najwyższym wymaganiom w zakresie 
norm bezpieczeństwa i wytrzymałości. 
Zestaw dwóch poprzeczek.
82 01 392 089

02 Kufer dachowy
Zwiększ ładowność pojazdu i podróżuj 
bez kompromisów! Praktyczny, solidny i 
estetyczny, łączy wiele  zalet. Stworzony 
dla Twojej satysfakcji. Zabezpieczany na 
klucz, aby chronić przedmioty wewnątrz 
pojazdu.  
kolor: czarny błyszczący
77 11 785 585 dla 380 l
77 11 785 586 dla 480 l

01

02

01

02
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04
Poznaj świat 
multimediów

Doświadcz jeszcze większej ilości 
emocji podczas jazdy dzięki naszym 
zaawansowanym rozwiązaniom 
multimedialnym. Niech każda podróż 
stanie się intensywnym przeżyciem.
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WideoTelefon Audio
02 Przenośny system wideo  

Duo Cinéma Nextbase 10''
Dla uprzyjemnienia sobie podróży, wyposaż 
swój pojazd w przenośny system wideo. Dzięki 
10-calowym niezależnym ekranom, pozwala 
pasażerom z tyłu oglądać w trakcie podróży ich 
ulubione filmy. Dla łatwości obsługi, zawiera 
gniazdko umożliwiające powielanie treści ze 
wszystkich swoich urządzeń. Łatwy w użyciu 
system mocowania do zagłówka.
77 11 783 362

01 Przenośny uchwyt   
na smartfona -  
mocowany na 
wentylacji-  
magnetyczny
Korzystaj w pełni i bezpiecznie ze  
swojego smartfona w czasie jazdy. 
Mały i dyskretny uchwyt komponuje 
się ze stylistyką Twojego pojazdu.  
System magnesów  umożliwia proste 
umocowanie smartfona. Odpinany 
uchwyt można łatwo przenosić  
z jednego samochodu do drugiego.
77 11 784 774

03 Przenośny system wideo - 
tablet Nextbase 10"
Ułatw sobie podróż i umożliw  pasażerom siedzącym 
z tyłu wygodne oglądanie  ulubionych filmów dzięki 
dużym 10" ekranom, o zaskakującej jakości obrazu. 
Mocowania wstrząsoodporne umożliwiają szybki 
łatwy i bezpieczny montaż.
77 11 783 363

04 Uchwyt na tablet Nextbase
Przyjemność i rozrywka w trakcie długich podróży! 
Łatwy montaż na zagłówku umożliwia pasażerom 
siedzącym z tyłu wygodne  oglądanie treści na 
tablecie dotykowym oraz podłączenie ładowarki. 
(USB 2.0). Kompatybilne z produktami Apple i 
Samsung.
77 11 783 364

01 Zestaw głośników Focal  
Music Premium 6.1
(pakiet Live + pakiet Drive + pilot) 

Wbudowane głośniki o wysokiej wierności 
odtwarzania HIFI Premium! Niezbędny dla 
koneserów rytmicznych podróży i czerpania 
maksymalnej przyjemności z jakości 
dźwięku. Mocny, jasny i subtelny dźwięk 
będzie towarzyszył Ci w podróży dając 
maksymalną przyjemność ze słuchania! 
Pakiet zawiera 6 głośników (2 głośniki 
wysokotonowe, 2 głosniki z przodu, 2 
głośniki z tyłu),  subwoofer i pilota.
77 11 579 537

01

02 03 - 04

01
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05
Spokój 
ducha

Podróżuj spokojnie. Akcesoria 
zaprojektowane przez Renault 
specjalnie dla Twojego Renault 
CAPTUR są wytrzymałe, 
praktyczne w obsłudze 
i zapewniają spokój w każdych 
okolicznościach.
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Zabezpieczenia 
antywłamaniowe i monitoring

Wspomaganie 
jazdy

Bezpieczeństwo 
dziecka

Łańcuchy 
śniegowe

02 Alarm
Dzięki perymetrycznej i wolumetrycznej ochronie, 
system wykrywa każdą próbę otwarcia, włamania  
lub ruchu w kabinie. 
82 01 696 690

01 System wspomagania 
parkowania
Niezbędny do pewnego, spokojnego 
manewrowania. Dzięki doskonale zintegrowanym 
4 czujnikom system wykrywa  przeszkody z przodu 
lub z tyłu pojazdu. Kierowca otrzymuje ostrzeżenie 
dźwiękowe,  które można wyłączyć.
82 01 537 464 (przód)
82 01 537 455 (tył)

01 Fotelik dziecięcy TRIFIX i-Size
Niezbędna ochrona i optymalne bezpieczeństwo dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 4 lat towarzyszącym Ci w 
samochodzie. Bardzo wygodny, dzięki regulowanym 
pozycjom nachylenia, w 3 położeniach, w tym do snu. 
Mocowanie Isofix.
77 11 940 744

02 Łańcuchy śniegowe 
Premium Grip
Zapewniają maksimum bezpieczeństwa i 
przyczepności w najtrudniejszych zimowych 
warunkach (śnieg i gołoledź). Wodoodporne i 
łatwe do zainstalowania dzięki intuicyjnemu 
montażowi automatycznemu, mają 
ograniczone rozmiary. Pozwalają znacząco 
zwiększyć komfort jazdy!  Dostępne dla różnych 
rozmiarów opon Twojego pojazdu. Zestaw 2 
łańcuchów.
77 11 780 254 (Rozmiar 60)
77 11 780 255 (Rozmiar 70)

03 Opaski śniegowe
Lekkie i łatwe w obsłudze, zakładają się szybko i 
intuicyjnie, gwarantują całkowitą przyczepność w 
warunkach umiarkowanego zaśnieżenia. Dostępne 
dla różnych rozmiarów opon Twojego pojazdu. 
Zestaw 2 opasek.
77 11 578 651 (Rozmiar 54)
77 11 578 653 (Rozmiar 81)

0201 01

02

03

02



Więcej pasjonujących informacji o akcesoriach
dedykowanych dla Twojego Renault CAPTUR 
znajdziesz na renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne i prototypy. W ramach polityki stałego 
ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów i akcesoriów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy 
RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne 
(w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na 
rynku polskim. Użyte zdjęcia służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym 
Partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych.


