
Renault CAPTUR







O nouă aventură 
urbană
Renault CAPTUR redefinește spiritul orașului și te atrage 
cu un nou design. Cu gama sa de culori îndrăznețe, 
grila față redesenată, finisajele cromate și plafonul 
panoramic din sticlă, Renault CAPTUR revine în centrul 
atenției. Mereu în tendințe, CAPTUR este întotdeauna 
echipat pentru aventura urbană. Iar farurile Full LED 
Pure Vision, cu semnătura luminoasă în forma literei 
C, îi accentuează personalitatea puternică. 







Cu Renault CAPTUR, vei vedea orașul diferit. Explorează-l 
în fiecare zi, fără teamă, profitând de garda la sol înălțată, 
protecțiile față și spate și plafonul de sticlă. Interiorul 
primitor și ergonomic vibrează de culoare, pentru ca tu să 
te bucuri de fiecare călătorie în oraș. 

Redescoperă 
orașul



Un design care te diferențiază

Cu noile sale jante de aliaj de 17’’, Emotion, Renault CAPTUR este gata să te poarte către orice destinație. Designul său provocator, de crossover, sugerează 
o personalitate puternică, încrezătoare. Luminile față și spate cu tehnologie LED adaugă stil călătoriilor tale, iar caroseria bi-ton și elementele de design care 
se pot personaliza îți dau ocazia să-ți exprimi personalitatea. Cu CAPTUR, experiențele urbane devin mai intense.







Renault CAPTUR are tot ce-ți trebuie pentru un confort optim: volan îmbrăcat în piele*, scaune mai confortabile, cotieră centrală și lumini de curtoazie de tip 
LED. Culorile, discrete și elegante, creează ambianța pe care o dorești, iar inserțiile cromate sugerează eleganță. Sistemul audio BOSE® îți oferă o experiență 
unică, datorită celor șapte difuzoare high-definition. Urcă-te la volan și lasă-te sedus. 

Un interior atent conceput

* De origine bovină





Renault CAPTUR îți face viața mai ușoară datorită spațiilor de depozitare multiple și inteligent concepute. Un compartiment generos de 11 litri îți stă la 
dispoziție pentru depozitarea obiectelor de care ai nevoie atunci când pleci în călătorie. Integrat în planșa de bord este încă un spațiu util, pentru telefonul 
mobil sau pentru portofel. Spațiul pasagerilor este modulabil, datorită banchetei spate cu trei locuri, rabatabilă 1/3-2/3, care îți permite să-ți organizezi 
interiorul în funcție de nevoile tale, oricând. Cât despre portbagaj*, acesta poate fi compartimentat diferit datorită unei podele mobile, care se poate extrage 
sau întoarce**. 

Totul, pentru a-ți face viața mai ușoară

* cu o capacitate între 359 dm3 și 455 dm3

** în funcție de versiune



Renault CAPTUR îți oferă trei sisteme multimedia cu touch screen: R&Go, Media Nav Evolution și R-LINK Evolution.

Touch & explore

Media Nav Evolution Cu ecranul său de 7’’, comenzile vocale intuitive și comenzile 
pe volan, Renault R-LINK Evolution îți oferă posibilitatea de 
a accesa aplicații inovatoare și practice: navigație, multimedia, 
gestionarea sistemului de apeluri, setarea parametrilor vehiculului. 

Noua aplicație R&Go: poți accesa funcțiile R&Go prin conectarea 
smartphone-ului tău la radioul mașinii, pentru a urmări un 
anumit traseu, a controla modul de șofat, pentru a seta radioul, 
sau a apela/a fi apelat în deplină siguranță etc. 





Renault CAPTUR se gândește la toate: măsoară spațiile de parcare pentru a te ajuta să 
parchezi, te avertizează în legătură cu potențiale obstacole, te ajută să frânezi prompt în 
caz de urgență și observă tot ce se petrece în jurul tău! Renault CAPTUR te ajută să fii 
întotdeauna la înălțimea aventurilor tale!

Explorează orașul!

Easy Park Assist
Asistență la parcare
Parcările laterale nu îți vor mai pune probleme! Cu ajutorul 
senzorilor, sistemul măsoară spațiul disponibil înainte de a prelua 
comanda volanului, executând manevra în locul tău. 

Hill Start Assist 
Asistență la pornirea în rampă
Atunci când trebuie să demarezi în rampă, sistemul HSA menține 
automat presiunea asupra pedalei de frână timp de două secunde, 
pentru a-ți oferi timp să execuți manevra în siguranță. 

Instinct de protecție 
Cu airbaguri frontale și laterale și sistem de prindere Isofix pentru 
scaunele copiilor, CAPTUR are grijă să fii mereu în siguranță. 



Blind spot warning
Avertizare unghi mort
Sistemul detectează prezența oricărui vehicul din zona pe 
care oglinzile retrovizoare nu o acoperă.  Activ la viteze între 
30 și 140 km/h, sistemul declanșează un martor de avertizare.

Emergency Brake Assist
Asistență la frânarea de urgență
Ai întâlnit un obstacol neprevăzut? Mașina potențează reflexele 
tale. Atunci când pedala de frână e apăsată cu putere, sistemul 
va acționa cu mai multă forță asupra acesteia, pentru a-ți reduce 
distanța de oprire. 

Sistem "cornering lights"
Atunci când virezi, proiectorul de ceață aflat pe interiorul virajului 
se aprinde automat, pentru a-ți lărgi câmpul de vizibilitate. 
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Ivoire (VO) 
Plafon Noir Étoilé (VM)

Plafon Ivoire 
(VO)

Chromo zone

Orange Atacama (VM) 
Plafon Noir Étoilé (VM)

Bleu Océan (VM) 
Plafon Noir Étoilé (VM)

Bleu Marine Fumé (VO) 
Plafon Noir Étoilé (VM)

Plafon Ivoire 
(VO)

Gris Platine 
(VM)

Orange 
Atacama (VM)

Plafon Ivoire 
(VO)

Gris Platine 
(VM)

Bleu Océan 
(VM) 

Plafon Ivoire 
(VO)

Gris Platine 
(VM)

Bleu Marine 
Fumé (VO)

VO: vopsea opacă 
VM: vopsea metalizată



Noir Étoilé (VM) 
Plafon Gris Platine (VM)

Plafon Ivoire 
(VO) Noir Étoilé (VM)

Gris Platine (VM) 
Plafon Noir Étoilé (VM)

Gris Cassiopée (VM) 
Plafon Noir Étoilé (VM)

Rouge Flamme (VM) 
Plafon Noir Étoilé (VM)

Plafon Gris 
Platine (VM)

Plafon Ivoire 
(VO)

Gris Cassiopée 
(VM)

Plafon Gris 
Platine (VM)



Atelier de creație

LIFE

Echipamente standard

• A.B.S. + E.B.D. (repartiție electronică de 
frânare) + A.F.U. (asistență la frânarea de 
urgență)

• E.S.C. (sistem de stabilitate electronică a 
autovehiculului)

• H.S.A. (sistem de asistență a pornirii din 
rampă)

• Tempomat regulator de viteză (Cruise 
Control) și limitator de viteză

• Computer de bord

• Direcție asistată electric

• Stop & Start 

• Airbag-uri frontale și laterale (cap și torace - 
sistem cortină) pentru șofer și pasager față

• Buton ECO MODE

• Carcase oglinzi exterioare și mânere 
portiere de culoare neagră

• Aer condiționat cu reglare manuală

• Card de acces (deschidere/ închidere) și 
demaraj al autovehiculului

• Radio Connect R&Go, conexiune Bluetooth, 
priză USB și Jack, 4 difuzoare

• Oglinzi retrovizoare reglabile electric și 
degivrante, cu sondă de temperatură

• Faruri de zi LED cu semnătură "C-Shape"

• Geamuri față și spate electrice

• Ornamente interioare de culoare ivoire

• Compartiment de depozitare "Easy Life" 
(culoare ivoire închis)

• Scaun șofer cu reglaj pe înălțime

• Spătar banchetă spate rabatabil 1/3-2/3 

• Jante din oțel de 16"

• Roată de rezervă pentru uz temporar

• Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile 
laterale spate și scaun pasager

• Sistem de monitorizare presiune pneuri

• Două tetiere spate laterale reglabile în 
înălțime și o tetieră spate centrală

• Tapițerie textilă de culoare neagră și 
ambianță închisă 

Tapițerie textilă de culoare neagrăDecor interior de culoare neagră Capace de jantă 16” Extreme



Echipamente standard în plus față de 
versiunea LIFE

• Carcase oglinzi exterioare și mânere 
portiere - nuanță negru lucios

• Card de acces și demaraj cu funcția 
"Mâini Libere"

• Proiectoare de ceață

• Geamuri față și spate electrice cu impuls 
pentru geamul șoferului

• Jante de aliaj de 16" diamantate, de culoare 
neagră

• Tapițerie textilă fixă Ivoire/Neagră

• Ambianță interioară deschisă 

• Volan îmbrăcat în piele

Decor interior Contrast

ZEN (LIFE +)

Jantă Black Diamond 
din aliaj, 16”.

Tapițerie fixă,  culoare 
Ocean Blue

Tapițerie fixă,  culoare 
Caramel

Tapițerie fixă,  culoare Ivory

Tapițerie detașabilă, 
culoare Ivory

Tapițerie detașabilă, 
culoare Caramel

Tapițerie detașabilă, 
culoare Ocean Blue



Echipamente standard în plus față de 
versiunea ZEN 

• Caroserie bi-ton

• Carcase oglinzi exterioare și mânere 
portiere în ton cu caroseria

• Ambianță interioară închisă

• Tapițerie textilă detașabilă "Zip Collection" 
de culoare Neagră/Ivoire

• Cotieră față

• Climatizare automată (monozonă)

• Senzor de ploaie și lumină

• Senzori de parcare spate și cameră video 
pentru marșarier

• Sistem multimedia de navigație Media Nav 
Evolution: ecran tactil 7", Radio Bluetooth, 
priză USB și Jack, patru difuzoare față/

spate, două tweetere și Harta Europei de 
Est

• Oglinzi retrovizoare reglabile electric și 
degivrante, cu sondă de temperatură 
și rabatabile electric și automat (cu 
semnalizare LED)

• Jante de aliaj de 17", diamantate de culoare 
neagră

• Ornamente interioare de culoare crom 
satinat

• Faruri Full LED și semnalizatoare LED 
integrate 

• Proiectoare de ceață LED cu funcția 
"Cornering"

INTENS (ZEN +)

Atelier de creație

Decor interior Contrast

Jante diamantate* din aliaj, 
Emotion, 17”, Gri Ardezie.

Tapițerie detașabilă, 
culoare Ocean Blue

Tapițerie detașabilă, 
culoare Caramel

Tapițerie detașabilă, 
culoare Ivory

Jante diamantate din aliaj, 
Emotion, 17”, Negre.



INTERIOR

Personalizare

Pachet decor interior Ocean Blue Pachet decor interior Crom Satin

Pachet decor interior Caramel

EXTERIOR

Pachet decor exterior Ocean Blue Pachet decor exterior Atacama OrangePachet decor exterior Red Pachet decor exterior Ivory



Echipamente și opțiuni
                                                                                            LIFE ZEN INTENS

Proiectoare de ceață l S -

Accesoriu craddle R&Go pentru smartphone l l -

Pachet Confort (conține aer condiționat cu reglare automată, senzor de ploaie și lumină și proiectoare de ceață LED cu 
funcție "Cornering Light") - l S

Pachet City (Senzori de parcare spate și oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante, cu sondă de temperatură 
și rabatabile electric și automat) - l -

Pachet Visio (conține senzori de parcare spate, cameră video pentru marșarier și oglinzi retrovizoare reglabile electric 
și degivrante, cu sondă de temperatură și rabatabile electric și automat)
Implică sistem multimedia Media Nav Evolution sau sistem multimedia conectat R-LINK

- l -

Tapițerie fixă de culoare neagră/bleu
Tapițerie fixă de culoare neagră/caramel - l -

Tapițerie textilă detașabilă de culoare neagră cu inserții bleu
Tapițerie textilă detașabilă de culoare neagră cu inserții caramel
Tapițerie textilă detașabilă de culoare neagră cu inserții ivoire

- l S

Ambianță interioară de culoare închisă S l S

Ambianță interioară de culoare contrastantă/deschisă - S l

Sistem multimedia de navigație Media Nav Evolution: ecran tactil 7", Radio Bluetooth, priză USB și Jack, 4 difuzoare 
față/spate, 2 tweetere și harta României - l S

Pachet look (conține jante de aliaj de 17'' diamantate de culoare neagră sau gri și geamuri spate cu tentă închisă) - l -

Scaune față cu încălzire - l l

Pachet personalizare interioară Bleu (contur consolă centrală, aeratoare, difuzoare și sertar "Easy life") - l l

Pachet personalizare interioară Caramel (contur consolă centrală, aeratoare, difuzoare și sertar "Easy life") - l l

Pachet personalizare interioară Crom satinat (contur consolă centrală, aeratoare, difuzoare) - l S

Pachet personalizare exterioară Bleu Pacific (baghete laterale și ornament central jante)
cu excepția jantelor de culoare gri, unde ornamentul central jante este de culoare gri - - l

Pachet personalizare exterioară Rouge Flamme (baghete laterale și ornament central jante)
cu excepția jantelor de culoare gri, unde ornamentul central jante este de culoare gri - - l

Pachet personalizare exterioară Orange Atakama (baghete laterale și ornament central jante)
cu excepția jantelor de culoare gri, unde ornamentul central jante este de culoare gri - - l

Pachet personalizare exterioară Ivoire (baghete laterale și ornament central jante)
cu excepția jantelor de culoare gri, unde ornamentul central jante este de culoare gri - - l

Pachet personalizare interioară Rouge (contur consolă centrală, aeratoare, difuzoare și sertar "Easy life") - - l

Acoperiș panoramic din sticlă
Disponibil doar împreună cu vopseaua Biton/ Implică Pachet Premium - - l

Geamuri spate și lunetă cu tentă închisă - *disponibil doar în pachet l

Tapițerie din piele - - l

Pachet Xmod (ESP cu funcție Extended Grip - control special al aderenței și Pneuri All Season) - - l

Pachet Premium (pedalier cu înserții de aluminiu, lumini interioare LED, parasolar cu oglindă de curtoazie iluminată, 
oglindă retrovizoare interioară electrocrom, spațiu de depozitare ochelari de soare) - - l

* cuprinde țările: Austria, Bosnia și Hertegovina, Belgia, Bulgaria, Elveția, Republica Cehă, Germania, Estonia, Finlanda, Guyana Franceză, Guadaloupe, Grecia, Croația, Ungaria, Islanda, Italia, Liechenstein, Lituania, Luxemburg, 
Letonia, Moldova, Muntenegru, Macedonia, Martinica, Olanda, Norvegia, Danemarca, Polonia, Reunion, România, Serbia, Suedia, Slovenia, Slovacia, San Marino, Turcia, Vatican.



                                                                                            LIFE ZEN INTENS

Pachet "Easy park assist" (sistem de asistență la parcare "Mâini libere" cu senzori de parcare față/spate și laterali, 
cameră video pentru marșarier și senzor de avertizare pentru unghiul mort)
Implică sistem multimedia conectat R-LINK

- - l

Sistem multimedia conectat R-LINK - ecran tactil, capacitiv de 7'', Bluetooth, priză USB și jack, sistem de sunet 
Auditorium (3D Sound by Arkamis), Harta Europei, - - l

Pachet BOSE® - conține sistem multimedia conectat R-LINK, ecran tactil de 7'' și sistem audio BOSE® - - l

Vopsea opacă  monocoloră l l l

Vopsea opacă specială monocoloră l l l

Vopsea metalizată monocoloră l l l

Vopsea BITON (culoare de bază opacă + pavilion contrastant) - l l

Vopsea BITON 1 (culoare de bază opacă + pavilion contrastant) - l l

Vopsea BITON 2 (culoare de bază metalizată + pavilion contrastant) - l l

S - Standard, l - Opțiune, - Indisponibil



1.

Design și personalizare

Accesorii

1. 3.2.

1. Praguri. Trăiește-ți viața într-o aventură 
continuă. Pragurile vă facilitează accesul în 
mașină și accesul la acoperiș. De asemenea, 
protejează caroseria la impacturile minore, 
de zi cu zi.

2. Ramă portbagaj.  Acoperă și protejează bara 
de protecție din spate cu un accesoriu estetic 
și accesibil. Acesta adaugă o notă elegantă în 
spatele vehiculului.

3. Accesoriu tip “coadă de rechin”. Oferă mașinii 
o notă stilată, fiind integrat perfect în linia de 
design a caroseriei.



Siguranță și transport

6. Cui de remorcare detașabil. Este esențial pentru remorcarea sau transportul în siguranță al echipamentelor - de exemplu: suport de biciclete, remorcă, barcă, rulote sau echipamente profesionale. 
Ca accesoriu oficial pentru autovehicule Renault, este pe deplin compatibil cu acest model. Bila poate fi ușor îndepărtată, asigurând menținerea aspectului estetic al vehiculului. Recomandat pentru 
utilizare frecventă.

7. Bare de acoperiș. Ideale pentru montajul unui suport de biciclete, a unui bare de schi sau a unei cutii de acoperiș, ajută la creșterea capacității de încărcare a vehiculului. Acest accesoriu universal 
Renault îndeplinește cerințe cu mult peste standardele de siguranță și rezistență. Se livrează în set de două bare cu protecție.

8. Senzori de parcare. Esențiali pentru siguranță atunci când parcați mașina. Utilizând senzorii integrați, sistemul detectează toate obstacolele din spatele vehiculului. Sunteți avertizat printr-un 
avertisment sonor care poate fi, de asemenea, dezactivat.

6. 7. 8.

Confort și protecție

4. Protecția modulară a portbagajului EasyFlex. Esențială pentru protejarea portbagajului vehiculului și transportul obiectelor voluminoase și murdare! Se pliază și se desfășoară foarte ușor, 
adaptându-se poziției scaunelor din spate. Odată complet desfăcută, aceasta acoperă întregul spațiu de încărcare. Versatilă și practică, pentru uz zilnic și pentru activități de agrement.

5. Covoare textile premium. Adaugă o altă notă de eleganță. Made-to-measure și personalizate, acestea se instalează repede cu clipsuri de prindere. Supuse testelor foarte exigente, garantează cel 
mai înalt nivel de calitate, siguranță și durabilitate. Bucură-te de calitatea materialelor de ultimă generație.

4. 4. 5.





TCe 90 dCi 90 dCi 90 EDC
Carburant Benzină fără plumb Motorină Motorină
Normă de poluare EURO 6 EURO 6 EURO 6
Tip motor Injecție multipunct secvențială / Turbo Injecție multipunct secvențială / Turbo Injecție multipunct secvențială / Turbo 
MOTOR
Cilindree (cm3) 898 1.461 1.461
Număr de cilindri / supape 3/12 4/8 4/8
Putere maximă (CP) 90 90 90
Regim putere maximă (tr/min) 5.500 4.000 4.000
Cuplu maxim (Nm CEE) 140 220 220
Regim cuplu maxim (tr/min) 2.250 1.750 1.750
Filtru de particule - Da Da
Stop & Start și recuperearea energiei la frânare Da Da Da
CUTIE DE VITEZE
Tip Manuală Manuală Automată
Număr de rapoarte 5 5 6
DIRECȚIE
Asistată Electrică, asistată variabil
SUSPENSIE
Față Tip Mac-Pherson cu brațe inferioare rectangulare și bară anti-ruliu
Spate Semindependentă cu arcuri elicoidale
PNEURI
Pneuri de referință 16“ :  205/60 R16  - 17“ : 205/55 R17 
PERFORMANȚE
Aerodinamică SCx (valoare medie) 0,79 0,79 0,79
Viteză maximă (km/h) 171 171 172
0 - 100 km/h (s) 13“10 13“10 13“80
400 m D.A. (s) 18“80 18“70 19“30
1 000 m D.A. (s) 34“40 34“80 35“20
CONSUM ȘI EMISII  NEDC BT (MIN/MAX) *
Protocol de omologare WLTP WLTP WLTP
Emisii CO2 (g/km) (min/max) 122 - 128 110 - 114 112 - 116
Ciclu urban (l/100 km) (min/max) 6,3 - 6,9 4,6 - 4,8 4,4 - 4,7
Ciclu extra urban (l/100 km) (min/max) 4,8 - 4,8 3,9 - 4,1 4,1 - 4,2
Ciclu mixt (l/100 km) (min/max) 5,4 - 5,6 4,2 - 4,3 4,2 - 4,4
CAPACITATE
Rezervor de carburant (l) 45
MASE (KG)*
Masă proprie rulantă (MVODM) 1.173 1.248 1.294
Masă maximă autorizată (MMA) 1.659 1.747 1.784
Masă totală rulantă (MTR) 2.559 2.647 2.684
Sarcină utilă (SU) 486 499 490

* consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 
cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al 
conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.).
** consum și emisii de carburant specifice vehiculelor echipate cu pachetul XMOD (ESP cu funcție Extended Grip - control special al aderenței și Pneuri All Season)



Dimensiuni

Volumul portbagajului (cu roată de rezervă pentru uz temporar)
Volumul total al portbagajului VDA – dm3 377/455

Cote (mm)
A Lungime totală 4,122
B Ampatament 2,606
C Consolă față 866
D Consolă spate 650
E Ecartament față, jante 17’’ 1,531
F Ecartament spate, jante 17’’ 1,516
G Lățime totală fără oglinzi 1,778

Cote (mm)
H Înălțimea fără încărcătură 1,566
H1 Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură) 2,031
J Înălțime prag portbagaj fără încărcătură 732
K Garda la sol fără încărcătură 170
L Raza la genunchi pentru pasagerii spate 215
M Lățime la nivelul coatelor pentru pasagerii față 1,380
M1 Lățime la nivelul coatelor pentru pasagerii spate 1,370
N Lățime la nivelul umerilor pentru pasagerii față 1,368
N1 Lățime la nivelul umerilor pentru pasagerii spate 1,330
P Înălțime sub pavilion față, scaune în poziție mediană 905
P1 Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană 860

Cote (mm)
Y Lățimea acces superioară/maximă portbagaj 905/1,010
Y1 Lățime acces inferior portbagaj 983
Y2 Lățime interioară între pasajele roților 990
Z Înălțime deschidere portbagaj 685
Z1 Lungime maximă de încărcare cu bancheta rabatată 1,512
Z2 Lungime de încărcare în spatele banchetei 884/724
Z3 Înălțime sub planșeul portbagajului 595



Serviciile Renault. Stai fără griji.

Contracte de întreținere 
oferite de Renault
Descrierea serviciului:
• Prestații de întreținere vehicul oferite într-o gamă 

simplă (2 oferte în standard: Easy și Full); cu opțiune 
pentru pneuri/înlocuire sezonieră; Contractul Full 
include servicii adiționale: Extensie de Garanție, ITP, 
înlocuiri elemente supuse uzurii.

• Parametrabil până la 60 luni sau 200.000 km, în funcție 
de nevoia clientului.

• Disponibil la momentul livrării vehiculului.

Totul în deplină siguranță, prin:
- Expertiza rețelei autorizate Renault și calitatea pieselor 

originale Renault.
- Valorificarea vehiculului în cazul unei revânzări.
- Inserabil în finanțarea vehiculului. 

Contracte de garanție extinsă
Descrierea serviciului:
• Prelungește avantajele garanţiei inițiale (Constructor), 

cu servicii similare, piese și manoperă.
• Personalizabil după ani și kilometri, adaptat nevoii client 

(până la 200.000 km).
• Disponibil din momentul livrării vehiculului până la 

împlinirea unui an de la livrare.

• Include înlocuire și/sau reparare componente mecanice, 
electrice și electronice defecte (piese și manoperă 
incluse)

Mai multă liniște pentru tine!
- Reparații de calitate în rețeaua Renault.
- Contractul este transferabil și îți aduce plus de valoare 

în cazul revânzării vehiculului.

Contracte de Asistenţă Rutieră PLUS
Descrierea serviciului:
• Asistență Rutieră Completă și Permanentă
• Disponibil  în 4 variante în funcție de vârsta și tipul 

vehiculului :
- Gold Europe Turisme 1 AN, Gold Europe Turisme 3 ANI.
- Gold Europe Utilitare 1 AN, Gold Europe Utilitare 3 ANI.

Avantajele tale:
- Serviciu disponibil NON-STOP, 365 zile/an, 7 zile/7,  

24h/24
- Fără limită de km și fără limitarea numărului de 

intervenții
- Contract disponibil pentru vehicule cu vârsta până 

la 10 ani
- Preț competitiv

Serviciile și ofertele prezentate în această broșură sunt supuse unor condiții și sunt valabile la data editării broșurii (septembrie 2018). Pentru informații complete, consultați condițiile contractuale 
disponibile în rețeaua autorizată Renault și pe www.renault.ro







Continuă experiența Renault CAPTUR 
pe www.renault.ro

Conținutul prezentei publicații este exact și actualizat la data tipăririi. Acest document a fost realizat pornind de la serii anterioare sau prototipuri. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault își rezervă dreptul de a modifica, 
în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, 
versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Te rugăm să consulţi agentul Renault local pentru a primi cele mai recente informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de 
tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice 
formă sau pentru orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.

       – Fotografii realizate de: © Renault Marketing 3D-Commerce, U. Heckmann, A. Bernier, S. Jahn –Architecte de la Philharmonie de Paris: Jean Nouvel, Spilt House Architecture by jva.no – Septembrie 2018.
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