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Mocno profilowane boki, atletyczne nadkola, przednie i tylne osłony 
podwozia, poprzeczki dachowe, szeroki grill i wyrazisty zderzak 
– Captur wygląda jak rasowy SUV. Elegancki i zaawansowany 
technologicznie wygląd został podkreślony układem przednich i tylnych 
świateł LED w charakterystycznym dla marki kształcie litery C.
Sportowy przód z aerodynamicznym spojlerem zapożyczonym 
ze świata wyścigów, tylny zderzak, specjalne emblematy 
i wyjątkowe 18-calowe obręcze ze stopów lekkich uwypuklają 
atletyczną sylwetkę modelu Captur w wersji R.S. line.

atletyczna sylwetka



hybryda,  
która odpowiada 
Twoim potrzebom

Renault Captur E-Tech engineered full hybrid, dostępny 
wraz z silnikiem hybrydowym 145 KM, oferuje to, co najlepsze.  
W wersji hybrydowej silnik doładowuje akumulator podczas jazdy, 
co zapewnia optymalną wszechstronność użytkowania. W mieście 
możesz jeździć nawet przez 80%* czasu w trybie elektrycznym 
i cieszyć się oszczędnością paliwa na poziomie do 40%**. To zupełnie 
nowy rodzaj wolności! Odkryj dynamikę i ciszę jazdy na napędzie 
elektrycznym.

   * w cyklu miejskim WLTP 
** w porównaniu z analogicznym samochodem z silnikiem spalinowym
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1. centralny wyświetlacz o przekątnej 9,3” 
z wykresami ilustrującymi przepływy energii

2. cyfrowy zespół zegarów i wskaźników 
z informacjami dotyczącymi prowadzenia 
samochodu



rewolucja we wnętrzu

1. tapicerka R.S. line z czerwonymi 
przeszyciami

2. kolorowy cyfrowy wyświetlacz 
wskaźników i zegarów 10,25”

3. centralny wyświetlacz o przekątnej 9,3”,  
kierownica z emblematem R.S.

Captur jest wyposażony w multimedialny ekran dotykowy 9,3” zwrócony 
w kierunku kierowcy, wyświetlacz z cyfrowym zestawem wskaźników 
o przekątnej 10,2” z możliwością zmiany ustawień i pływającą konsolę 
z dźwignią e-shifter. Technologia multi-sense daje możliwość wyboru 
trybu, który zapewni Ci odpowiednie wrażenia z jazdy: 3 tryby jazdy 
i 8 kolorów oświetlenia ambientowego, w zależności od Twojego 
nastroju. Linia R.S. wyróżnia się przykuwającą wzrok stylistyką: jej 
znaki szczególne to aluminiowe nakładki na pedały, czarna podsufitka, 
tapicerka z czerwonymi wykończeniami charakterystycznymi dla 
R.S. line, kierownica z czerwonymi przeszyciami, karbonowe wstawki... 
Dzięki szklanemu dachowi we wnętrzu jest zawsze jasno*. 
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2 * niektóre wymienione elementy są dostępne w opcji dodatkowo płatnej
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przykuwający  
uwagę design 
E-Tech engineered
Renault Captur w nowej hybrydowej wersji E-Tech engineered full 
hybrid to prawdziwa sensacja. Grill i tylny panel w błyszczącym 
czarnym kolorze podkreślają jego wyjątkową osobowość. 
Wstawki w ciepłym tytanowym odcieniu na rurach wydechowych 
i listwie F1® podkreślają jego zdecydowanie dynamiczny wygląd 
i kontrastują z kolorem szarym Kasjopea*. Emblemat E-Tech 
engineered umieszczony na lewym boku samochodu i oznakowanie 
E-Tech w kolorach czarnym i złotym z tyłu pojazdu akcentują jego 
ekskluzywny charakter. Wyróżnij się i bądź dumny z wyboru hybrydy 
przyjaznej dla środowiska. We wnętrzu odkryjesz równie odważne 
rozwiązania stylistyczne. Emblemat E-Tech na kierownicy, deska 
rozdzielcza w błyszczącym czarnym kolorze z akcentami w ciepłym 
odcieniu tytanu, które harmonizują z wyglądem foteli. Stylistyka 
Renault Captur sprawia, że każda podróż da Ci więcej radości.

* dostępny w opcji dodatkowo płatnej





najbardziej praktyczne 
modułowe wnętrze

Ciesz się przestrzenią i wyposażeniem, które zostało zaprojektowane 
tak, aby zapewnić optymalny komfort. Wykorzystaj atuty 
najbardziej pojemnego bagażnika w tej kategorii (do 553 l) 
i pomysłowego modułowego wnętrza, którego konfigurację zmienisz 
poprzez przesunięcie tylnej kanapy o ponad 16 cm. Chcesz przewieźć 
długie lub duże przedmioty? Wygospodaruj miejsce z tyłu – złóż tylną 
kanapę, aby zwiększyć przestrzeń ładunkową do 1275 l.

1. pojemność bagażnika do 553 l
2. pojemność bagażnika do 1275 l  

po złożeniu tylnej kanapy
3. składana tylna kanapa przesuwana 

w zakresie ponad 16 cm
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system kontroli martwego pola
System jest aktywny powyżej 15 km/h i wykorzystuje sygnały 
świetlne, żeby ostrzec kierowcę o obecności pojazdów, które 
mogą się znajdować w martwym polu, i zapewnić mu jeszcze 
wyższy poziom komfortu i poczucia bezpieczeństwa.

asystent jazdy po autostradzie i w korkach
System jest aktywny w zakresie od 0 do 170 km/h i dostosowuje 
prędkość pojazdu, zachowuje bezpieczną odległość od 
jadącego przed nami samochodu i pomaga utrzymać pojazd 
na zadanym pasie ruchu. Kiedy jadące przed nami samochody 
zwalniają, system automatycznie zatrzymuje pojazd, a potem 
sam rusza, by zapewnić nam komfort i spokój ducha.

aktywny system wspomagania nagłego hamowania 
z funkcją wykrywania innych pojazdów

System wykrywa jadące przed nami lub z boku pojazdy 
i zatrzymuje samochód w przypadku zagrożenia. Jazda po 
mieście – w dzień i w nocy – jest teraz całkowicie bezpieczna.

regulator-ogranicznik prędkości
Kontroluj prędkość za pomocą umieszczonych 
na kierownicy przycisków i ustaw maksymalną 
prędkość, aby jechać zgodnie z obowiązującymi 
ograniczeniami i uniknąć ewentualnych mandatów.

kamera 360°
Dzięki 4 kamerom pokładowym, które przesyłają 
widok bezpośredniego otoczenia samochodu, 
manewrowanie staje się banalnie proste. 

przednie i tylne czujniki parkowania
Ułatwiają parkowanie i manewrowanie. Informują, że samochód 
zbytnio zbliżył się do przeszkody. 4 czujniki umieszczone 
z przodu i z tyłu pojazdu zmniejszają także ryzyko kolizji.

adaptacyjny regulator prędkości
System pomoże Ci utrzymać bezpieczną odległość od 
jadącego przed Tobą samochodu. Kiedy za bardzo się do niego 
zbliżysz, zostaje aktywowany układ hamulcowy, a samochód 
przyspieszy, kiedy znów będzie miał przed sobą wolną drogę.

automatyczne światła drogowe
System wykorzystuje kamerę umieszczoną w górnej części 
przedniej szyby. Kamera analizuje przepływy światła na 
podstawie jego intensywności i warunków drogowych.

aktywny system wspomagania nagłego hamowania 
z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów

System wykrywa pieszych oraz rowerzystów z boku i z przodu 
samochodu i zatrzymuje pojazd w przypadku zagrożenia. Jazda 
po mieście – w dzień i w nocy – jest teraz całkowicie bezpieczna.



zaawansowane 
systemy wspomagania 
prowadzenia

system utrzymania pasa ruchu
System, który jest aktywny w zakresie od 70 do 160 km/h, 
koryguje pozycję kierownicy, żeby wrócić na zadany 
pas ruchu, jeśli pojazd wyjechał poza linię ciągłą lub 
przerywaną bez włączonego kierunkowskazu.

ostrzeżenie o bezpiecznej odległości
Umieszczony z przodu samochodu radar przelicza bezpieczną 
odległość od pojazdu jadącego z przodu. Jeśli pojawia się 
ryzyko kolizji, system wysyła ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne.

Easy Park Assist
System ułatwia parkowanie. Samochód sam 
znajduje wolne miejsce parkingowe i w nie wjeżdża. 
Kierowca musi wyłącznie dostosować prędkość.

ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
System wykorzystuje dane z kamery umieszczonej za 
wstecznym lusterkiem na przedniej szybie i informuje kierowcę 
o niezamierzonym przekroczeniu linii ciągłej lub przerywanej.

system rozpoznawania znaków drogowych
System wykorzystuje dane z kamery i informuje kierowcę za 
pomocą komunikatów wyświetlanych na zestawie wskaźników 
o obowiązujących na trasie ograniczeniach prędkości.

system wspomagania wyjeżdżania 
z miejsca parkingowego tyłem

Wyjazd z miejsca parkingowego nigdy nie był tak łatwy. Twój 
samochód został wyposażony w czujniki, które ostrzegą, 
że z tyłu znajduje się inny, niewidoczny dla Ciebie pojazd.

Renault Captur jest wyposażony w 16 zaawansowanych 
systemów wspomagania jazdy. Sprawdzone i skuteczne 
systemy gwarantują bezpieczne doświadczenia z jazdy.







kolory nadwozia

biała perła1

szary highland1

niebieski iron1

szary kasjopea 1

czarny étoile1

czerwony flamme1

niebieski marina2

1 lakier metalizowany; 2 lakier bezbarwny, matowy; zdjęcia niewiążące



personalizacja

dach w kolorze czarny étoile

kolor nadwozia / dachu czarny étoile

niebieski marina

czarny étoile

szary kasjopea

szary highland

biała perła

czerwony flamme*

niebieski iron

* niedostępne w E-Tech engineered



personalizacja E-Tech engineered

Pakiety personalizacji nadwozia z elementami 
w kolorze ciepłego odcienia tytanu (w standardzie) 
oraz szarym (w opcji): sportowy spojler, listwy 
ochronne drzwi, rury wydechowe.

aerodynamiczny spojler w ciepłym odcieniu tytanu 
i osłona podwozia w błyszczącym czarnym kolorze

listwy ochronne drzwi w ciepłym odcieniu tytanu aerodynamiczny spojler w ciepłym odcieniu tytanu 
i osłona podwozia w błyszczącym czarnym kolorze

spojler i osłona podwozia w kolorze szarym listwa ochronna drzwi w kolorze szarym spojler i osłona podwozia w kolorze szarym



wykończenie wnętrza

szaro-czarna tapicerka materiałowa 
equilibre

stalowe obręcze kół 17” z kołpakami, wzór 
nymphea

diamentowane obręcze kół 17” ze stopów 
lekkich, wzór ediris, diamentowe (opcja)

equilibre

bezpieczeństwo
• przednia poduszka pasażera, 

z możliwością dezaktywacji
• poduszki powietrzne: przednie, 

przednie boczne, tylne
• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa  

z funkcją przypomnienia 
o zapięciu oraz wykrywania 
obecności pasażera i kierowcy

• system ostrzegania o bezpiecznej 
odległości – informacje 
wyświetlane na zestawie 
wskaźników

• system eCall: automatyczne 
połączenie alarmowe w razie 
wypadku

• asystent utrzymania pasa ruchu
• ESC, ABS z systemem 

wspomagania hamowania 
awaryjnego

• światła stop w technologii LED 

• aktywny system wspomagania 
nagłego hamowania 
z funkcją wykrywania pieszych 
i rowerzystów (system 
wspomagania hamowania AEBS 
w jeździe miejskiej i pozamiejskiej 
+ wykrywanie pieszych)

• zestaw do naprawy zepsutej 
opony

• system rozpoznawania znaków 
drogowych

• system kontroli ciśnienia 
w oponach

• system isofix (i-Size) na bocznych 
tylnych siedzeniach i przednim 
fotelu pasażera

prowadzenie pojazdu
• system wspomagania ruszania  

na wzniesieniu
• system ostrzegania o nadmiernej 

prędkości
• automatyczne reflektory 

z czujnikiem światła
• elektryczny centralny zamek 

z pilotem i automatyczna blokada 
drzwi podczas jazdy

• wskaźnik zmiany biegów
• tryb Eco
• reflektory full LED performance – 

Renault LED Pure Vision
• regulator i ogranicznik prędkości
• podgrzewane elektryczne lusterka 

boczne
• panel zegarów z cyfrowym 

wyświetlaczem 4,2” z możliwością 
zmiany ustawień 

komfort
• składany kluczyk
• klimatyzacja manualna
• fotel kierowcy z regulacją 

wysokości
• impulsowe elektryczne szyby 

z przodu i z tyłu
• kierownica z regulacją wysokości 

i głębokości

schowki i modułowe wnętrze
• przesuwana tylna kanapa, 

składana w układzie 1/3-2/3, 
z 3 zagłówkami z regulacją 
wysokości

• centralna konsola ze schowkiem 
i podłokietnikiem

Renault connect, systemy 
multimedialne
• system easy link z ekranem 7”:  

interaktywny system 
multimedialny z ekranem 
dotykowym 7”, kompatybilny 
z systemem Android Auto™ 
i Apple CarPlay™, Bluetooth®, 
gniazda USB i jack

stylistyka nadwozia
• czarne wloty powietrza 

z wykończeniem o ziarnistej 
fakturze

• stalowe obręcze kół typu 
Flexwheel 17” z kołpakami, wzór 
nymphea

• klamki drzwi i obudowy bocznych 
lusterek w kolorze nadwozia



tapicerka z tkaniny dla wersji techno ze 
wstawkami w kolorze architect grey

szare diamentowane obręcze kół 18”  
ze stopów lekkich, wzór pasadena, 
diamentowe (opcja) 

techno (equilibre +)

bezpieczeństwo
• elektryczny hamulec parkingowy 

z funkcją auto-hold
• aktywny system wspomagania 

nagłego hamowania 
z funkcją wykrywania pieszych 
i rowerzystów

prowadzenie pojazdu
• przednie czujniki parkowania
• automatyczne wycieraczki 

przedniej szyby
• kamera cofania
• automatyczne światła drogowe
• system multi-sense, 

personalizacja trybów 
jazdy i kolorów oświetlenia 
ambientowego

• automatyczne 
(elektrochromatyczne) lusterko 
wsteczne dzień/noc

• kolorowy cyfrowy wyświetlacz 
wskaźników i zegarów 7”  

komfort
• kieszenie w oparciach przednich 

foteli
• klimatyzacja automatyczna
• oświetlenie wewnętrzne LED
• podgrzewane lusterka boczne
• fotel kierowcy i pasażera 

z regulacją wysokości

schowki i modułowe wnętrze
• podłoga bagażnika z możliwością 

regulacji wysokości

stylistyka nadwozia
• antena w kształcie płetwy rekina
• obramowanie wlotów powietrza 

o ziarnistej fakturze
• układ przednich i tylnych świateł 

w kształcie litery C, typowy dla 
marki

• 17-calowe czarne diamentowane 
obręcze kół ze stopów lekkich, 
wzór ediris 

• przednie i tylne boczne słupki 
w kolorze błyszczącej czerni

• przyciemniane tylne szyby

stylistyka wnętrza
• deska rozdzielcza wykończona 

tkaniną powlekaną tworzywem
• chromowane obramowanie 

wylotów powietrza
• górna część paneli przednich 

drzwi wykończona miękką pianką

diamentowane obręcze kół 17” ze stopów 
lekkich, wzór ediris, diamentowe

Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc.

wykończenie wnętrza



R.S. line (techno +)

prowadzenie pojazdu
• kolorowy cyfrowy wyświetlacz 

wskaźników i zegarów 10,25”
 
Renault connect, systemy 
multimedialne 
• system easy link 

z wyświetlaczem dotykowym 
9,3” i nawigacją, kompatybilny 
z aplikacjami Android Auto™ 
i Apple CarPlay™, Bluetooth®, 
gniazda USB i jack

• ładowarka indukcyjna

stylistyka nadwozia
• obręcze kół 18” ze stopów lekkich 

wzór R.S. line
 

stylistyka wnętrza
• czerwone wykończenia 

charakterystyczne dla wersji 
R.S. line

• górna listwa ozdobna ze 
szczotkowanego aluminium

• wykończona skórą* gałka zmiany 
biegów

• bezramkowe elektrochromatyczne  
lusterko wsteczne

• wykończona skórą kierownica 
z regulacją wysokości i głębokości

* aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat skórzanej tapicerki, prosimy skontaktować się z doradcą handlowym
Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc.

tapicerka R.S. line 
z czerwonymi przeszyciami

obręcze kół 18” ze stopów lekkich,  
wzór R.S. line



E-Tech engineered (R.S. line +)

komfort
• konsola pływająca
• dźwignia zmiany biegów e-shifter

stylistyka nadwozia
• obręcze kół 18” ze stopów lekkich, 

wzór E-Tech engineered ze złotymi 
elementami

• przedni zderzak ze złotymi 
elementami 

• złote wstawki na rurach 
wydechowych i listwie F1®

• emblemat E-Tech engineered  
na lewym boku samochodu 

• oznakowanie E-Tech w kolorach 
czarnym i złotym z tyłu pojazdu

• czarne logo Renault z przodu  
i z tyłu

stylistyka wnętrza
• emblemat E-Tech engineered  

na kierownicy
• złota wstawka na środku 

kierownicy 
• deska rozdzielcza w błyszczącym 

czarnym kolorze ze złotymi 
akcentami na nawiewach

• złote obszycia foteli i tylnej 
kanapy

Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc.

tapicerka E-Tech engineered

obręcze kół 18” ze stopów lekkich,  
wzór E-Tech engineered ze złotymi 
elementami

wykończenie wnętrza



1. Antena w kształcie płetwy rekina. 
Dodaj sportowy akcent i wybierz 
antenę, której kształt idealnie 
współgra ze stylistyką Twojego 
samochodu.

2. Pakiet: boczny stopień. Zamów 
stopień, aby ułatwić sobie 
wsiadanie do samochodu 
i bezproblemowy montaż 
bagażnika lub kufra na narty 
na dachu. Stopień to nie tylko 
praktyczny dodatek, ale także 
akcent, który podkreśli sportową 
stylistykę samochodu.

3. Składany hak holowniczy. 
Holuj przyczepę za pomocą 
półautomatycznego haka, który po 
wciśnięciu przycisku w bagażniku 
składa się i rozkłada w ciągu 
zaledwie kilku sekund. Jego kształt 
został specjalnie zaprojektowany 
i idealnie wpisuje się w stylistykę 
modelu Captur.

4. Składany wkład bagażnika 
EasyFlex. Antypoślizgowa 
i wodoodporna mata nie tylko 
gwarantuje ochronę bagażnika 
Twojego samochodu, lecz także 
ułatwia przewożenie dużych 
gabarytów i zabrudzonych 
przedmiotów.

1 2

3 4

akcesoria



wymiary i pojemność

876 2639

939

1385 1390 1023

908

221

4227 1797*

1560712

2041
1576

15471571

2003

* po złożeniu bocznych lusterek, wymiary w mm

benzyna E-Tech full hybrid
pojemność bagażnika (w litrach)
pojemność bagażnika, kanapa przesunięta do tyłu 422 326
pojemność bagażnika, kanapa przesunięta do przodu 553 440
pojemność bagażnika, złożona kanapa 1275 1149



Jesteśmy zawsze blisko, żeby ułatwić Ci życie 
i zaoszczędzić czas podczas przeglądów Twojego 
Renault: wycena i umawianie wizyt online, usługi 
zryczałtowane, umowy serwisowe, ubezpieczenia 
i usługi assistance, spersonalizowany program  
My Renault... Skorzystaj z prostych i szybkich 
rozwiązań, które zostały opracowane z myślą 
o Twoich potrzebach. 

Twoje pierwsze kroki
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz:
– na naszych stronach internetowych: samochody /  
usługi serwisowe / finansowanie, jazdy próbne, 
umawianie wizyt w serwisie itd.;
– w naszej sieci koncesjonerskiej: poznaj nasze 
zespoły doradców sprzedaży i doradców 
serwisowych.

serwis Renault, mamy wszystko pod kontrolą
Przygotuj się na nieprzewidziane wydarzenia i wykup 
przedłużoną gwarancję, ubezpieczenie oraz usługi 
wsparcia zespołu Renault, który zawsze będzie 
wychodził naprzeciw Twoim potrzebom.

My Renault, partner na co dzień
Ciesz się wszystkimi korzyściami, jakie wiążą 
się z posiadaniem spersonalizowanego konta: 
poradami, ofertami, wyjątkowymi bonusami, 
przypomnieniami o zbliżających się przeglądach, 
wizytach itd.

serwis Renault, bezproblemowe przeglądy
Nasze pakiety lub umowy serwisowe Serwis 
Renault sprawią, że będziesz mógł skorzystać 
z kompleksowej oferty dopasowanej do Twoich 
indywidualnych potrzeb.

akcesoria, spersonalizuj swoje Renault
W naszej gamie akcesoriów znajdziesz wszystko, 
czego potrzebujesz, żeby Twój samochód wyglądał 
jeszcze atrakcyjniej, stał się jeszcze bardziej 
praktyczny, wygodny, jeszcze bardziej Twój.

serwis Renault



kultowy 
Colorale

dla każdego, wszędzie
W 1950 roku Renault wprowadziło pierwszego SUV-a w historii nowoczesnej 
motoryzacji. Była to gama Renault Colorale, której następcą jest Renault 
Captur. Pick-up Renault Colorale był samochodem o podwyższonym podwoziu, 
nie obawiał się żadnej drogi i był w stanie przewieźć wszystko. W zależności 
od wersji mógł pomieścić do 8 osób (w wersji kombi) lub oferował optymalną 
ładowność (w wersji pick-up). Co więcej, Renault wyposażyło ten model 
w proste i doskonale przetestowane układy mechaniczne, które sprawdzają się 
na wszystkich rodzajach dróg.



odkryj jeszcze więcej  
w muzeum online  

The Originals Renault

1950
na imię mu przygoda
Od 1952 roku Renault Colorale napędzany był silnikiem Renault Frégate, czyli 
najlepszym silnikiem w gamie. Nowa wersja z napędem na 4 koła Renault 
Colorale Pick-up oferowała miłośnikom przygód prawdziwie terenowe 
właściwości. Wielu z nich decydowało się na zakup modelu Renault Colorale 
Pick-up, który potem przewozili do Afryki lub Ameryki. Modele okazały się 
prawdziwym sukcesem, a Renault nie ustawało w ich promowaniu.



Renault recommande

skonfiguruj i zamów swoje Renault Captur na www.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 lub 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. 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. 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 się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz 
jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
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