Noul

Renault CAPTUR

Un SUV cu aspect
sportiv
Linii laterale sculptate, aripi atletice și elegant
conturate, bară de protecție expresivă, bare de
plafon din aluminiu, grila față supradimensionată,
cu inserții cromate, toate acestea definesc
aspectul de SUV al Noului CAPTUR. Din orice
unghi, Noul CAPTUR evocă un stil și o tehnologie
impresionante, datorită farurilor LED care

100% Nou, 100% CAPTUR

păstrează semnătura luminoasă „C Shape”,
specifică mărcii Renault.

Un interior
revoluționar
Primele impresii la bord: un spațiu elegant,
cu finisaje de calitate și elemente decorative
personalizabile. Interiorul revoluționar îți inspiră
o stare de bine. Acesta se remarcă prin noul Smart
Cockpit cu sistem multimedia și ecran tactil de
9,3”, un tablou de bord digital personalizabil de
10”, o consolă centrală unică cu un schimbător
de viteze „e-shifter” modern și ușor de utilizat,
plus spații inteligente de depozitare.

90 de configurații
exterioare pentru
un stil unic
Fă-te remarcat! Noul CAPTUR te invită să-ți
personalizezi designul, atât la exterior, cât și la
interior: plafon, oglinzi retrovizoare, elemente
de protecție și multe altele. Poți alege din cele
90 de configurații exterioare disponibile. De
la tapițerie până la elementele decorative și
consola centrală, dispui de 18 moduri diferite
de configurare a interiorului.

Permanent conectat
Cu noul sistem multimedia EASY LINK beneficiezi
de conectivitate avansată și ușor de utilizat. Poți
accesa date din telefon, utilizând servicii precum
Android Auto™ și Apple CarPlay™*. Conexiunea
4G îți oferă acces la servicii, precum apelare
automată de urgență în cazul unui accident,
actualizări automate ale sistemului de operare și
ale sistemului de navigație, acces în timp real la
informații cu privire la trafic, prețul carburanților
din proximitatea locului în care te afli și căutare
de adrese prin Google Search. Personalizeză-ți
ecranul alegând widgeturi similare cu cele de pe
telefonul mobil.
*Serviciile Android Auto nu sunt disponibile momentan în
România. Serviciile Apple Car Play sunt oferite fără suport
tehnic și garanţii din partea producătorului. Android Auto™
este marcă înregistrată Google Inc. Apple CarPlay™ este
marcă înregistrată Apple Inc.

Nivel ridicat de
adaptabilitate
Bucură-te de un interior spațios și de
echipamente concepute pentru a-ți oferi cel
mai ridicat nivel de confort. Profită la maxim
de cel mai mare portbagaj din categoria sa (o
capacitate de până la 536 l) și de o dispunere
modulară ingenioasă care include o banchetă
reglabilă cu până la 16 cm. Ai nevoie de mai
mult spatiu pentru obiecte voluminoase? Prin
rabatarea banchetei din spate poți obține un
spațiu total de depozitare de 1.275 l.

Tehnologie de ultimă
generație
Pentru o experiență de condus în siguranță, Noul CAPTUR este dotat cu tehnologii
de ultimă generație care deschid drumul către un mod de condus autonom.
1. Cruise control adaptiv Stop & Go. Noul CAPTUR menține o distanță de siguranță
față de vehiculul din față. În cazul unor blocaje în trafic, vehiculul se oprește și
repornește atunci când coloana de vehicule blocate se pune din nou în mișcare.
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2. Cameră video 360° și sistem Easy Park Assist. Camera video 360° cu vedere
panoramică te ghidează prin cele mai înguste spații. Dacă dorești, sistemul poate
să preia controlul asupra volanului pentru a parca mașina.
3. Faruri Renault LED Pure Vision cu comutare automată de la faza lungă
la faza scurtă. Noul CAPTUR este prevăzut cu faruri puternice Full LED Pure
Vision și cu funcția de comutare automată de la faza lungă la faza scurtă asigură
o vizibilitate mai bună.
4. Asistență pe autostradă și în blocaje de trafic. Activ în intervalul de viteză
de la 0 la 160 km/h, sistemul reglează viteza și menține distanța de siguranță
față de vehiculele din față, menținând în același timp vehiculul pe banda de
circulație. Acest sistem de asistență pentru condus permite oprirea și repornirea
în mod automat a mașinii în timp de 3 secunde, fără niciun fel de intervenție
din partea șoferului.
5. Avertizare unghi mort. Prin intermediul acestui sistem, un indicator luminos
amplasat pe fiecare dintre oglinzile retrovizoare vă avertizează atunci când un
alt vehicul de află într-un unghi mort.
6. Avertizare pentru depășirea benzii de circulație și sistem de asistență
pentru menținerea benzii de circulație. Dacă ați părăsit banda de circulație
fără activarea semnalizării, stați fără griji, Noul CAPTUR va avertiza și va corecta
traiectoria vehiculului.
7. Frânare automată de urgență. Noul CAPTUR asigură atât siguranța ta, cât
și a celorlalți participanți la trafic. Noul CAPTUR te avertizează în cazul în care
trebuie să frânezi brusc sau dacă te apropii de o trecere de pietoni, putând astfel
să efectuezi o frânare automată de urgență.
8. Avertizare pentru depășirea limitei de viteză și sistem de recunoaștere
a indicatoarelor rutiere. Noul CAPTUR te avertizează cu privire la limitele de
viteză legale cu ajutorul unei camere video, având astfel posibilitatea să adaptezi
viteza la condițiile de circulație.

Carlab
Gamă de culori

Tapițerie și Jante
Design interior
Motorizări
Service

CARLAB Gamă de culori

Bleu Marine Fumé (1)

Blanc Albatre (2)

Gris Cassiopée (2)

Bleu Iron (2)

Orange Atacama (2)

Rouge Flamme (2)

Noir Etoilé (2)

Blanc Nacré (2)

Gris Highland (2)

Bleu Celadon(2)

(1) Vopsea nemetalizată.
(2) Vopsea metalizată.

Combinații posibile: nuanța mașinii și culoarea pavilionului
Personaliează-ți Noul CAPTUR în două nuanțe alegând una din cele 10 culori pentru caroserie și 4 culori pentru pavilion sau alege
o singură nuanță atât pentru caroserie, cât și pentru pavilion.
Nuanță/Culoare pavilion

Pearl Black

Highland Grey

Alabaster White

Bleu Marine Fumé

Desert Orange
-

Noir Etoilé
Gris Cassiopée

-

Gris Highland

-

Blanc Nacré

-

Blanc Albatre

-

Orange Atacama
Rouge Flamme

-

Bleu Iron

-

Bleu Celadon

-

-

-

Gama de culori pentru pavilion

Blanc Nacré

Gris Highland

Blanc Albatre

Orange Atacama

CARLAB Tapițerie

Tapițerie pachet semnătură Saffron
Orange (1)

Tapițerie material textil Macao Black (2)

Tapițerie din material textil Grey și Black
cu dungi(3)

Tapițerie din imitație de piele/material
textil cu bandă Architect Grey (3)
(1)
(2)
(3)
(4)

Disponibil ca opțiune pentru variantele Zen și Intens
Disponibil pentru varianta Life
Disponibil pentru varianta Zen
Disponibil pentru varianta Intens

* Piele de bovină.

CARLAB Jante

Jante oțel 17”, flexwheel

Tapițerie Dark Carbon din piele* (4)

Jante aliaj 17”, design diamantat Bahamas Grey Erbé

Jante aliaj 17”, design Bahamas Sparkling Silver

Jante aliaj 18”, design Pasadena Grey Erbé

CARLAB Design interior

Life

Zen (Life+)

Intens (Zen+)

Siguranță și sisteme de asistență:
• Sistem de frânare cu ABS, protecție pietoni & cicliști
• Asistență la frânarea de urgență
• Sistem de asistență la pornirea din rampă
• Cruise Control și limitator de viteză
• Asistență la menținerea benzii de rulare
• Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Traffic Sign
Recognition)
• Alertă privind distanța de rulare
• Airbag-uri frontale și laterale tip cortină
• Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3
• Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate
• Alertă pentru cuplarea centurii de siguranță
• Roată de rezervă temporară 16”
• Kit reparație pneuri (pentru motorizarea GPL)
• Apel de urgență 112 (EMERGENCY CALL)

Confort
• Scaune față reglabile pe înălțime
• Consolă centrală, cotieră cu spațiu de depozitare și loc
pentru cartela de acces, hands-free
• Volan soft touch
• Padele la nivelul volanului (doar pentru motorizările TCe
130 EDC, TCe 155 EDC și dCi 115 EDC)

Siguranță și sisteme de asistență:
• Senzori de parcare spate
• Asistent Adaptiv pentru faza lungă (AHL - Auto High Low
beam)
• Alertă pentru depășirea vitezei legale (Over Speed
Prevention)
• Frână de parcare electronica cu funcție Auto-Hold

Multimedia
• EASY LINK 7”: Sistem multimedia conectat, cu ecran
tactil 7”, radio, Bluetooth® (audio streaming și handsfree), funcție replicare smartphone, 6 difuzoare, 2 porturi
USB

Confort
• Aer condiționat automat
• Ștergătoare cu senzori de ploaie
• Acces de tip hands-free
• Volan îmbrăcat în piele
• Oglindă retrovizoare electrocrom
• Scaune față încălzite

Confort
• Scaune față ajustabile
• Aer condiționat cu reglare manuală
• Cheie pliabilă cu 3 butoane (închis, deschis, portbagaj)
• Geamuri electrice față, cu impuls
• Geamuri electrice spate, cu impuls
• Oglinzi cu reglaj electric, încălzite, rabatabile manual, cu
LED (semnalizare integrată)
• Volan, reglabil pe înălțime și adâncime
• Aprinderea automată a farurilor
Multimedia
• Radio cu 4 difuzoare, Bluetooth® (audio streaming și
hands-free), 1 port USB
• Afișaj de bord TFT 4,2”
Design
• Tapițerie textilă de culoare neagră/gri
• Lumini față & spate Full LED + Lumini de zi LED
• Carcasă oglinzi retrovizoare exterioară de culoare
neagră
• Jante oțel 16”

Design
• Tapițerie textilă culoare neagră, gri

Multimedia
• EASY LINK 7”: Sistem multimedia conectat, cu navigație,
ecran tactil 7”, Bluetooth® (audio streaming		
și hands-free), funcție replicare smartphone, 6 difuzoare,
2 porturi USB
• Harta României
• Afișaj de bord TFT 7”
• Multi-Sense cu 3 moduri de condus
(My Sense, Eco, Sport) și iluminare ambientală
Design
• Oglinzi cu reglaj electric și încălzite, rabatabile electric,
cu LED (semnalizare integrată)
• Jante aliaj 17”, design diamantat Bahamas Grey Erbe
• Tapițerie textilă & TEP de culoare neagră, gri
• Lumini interior față LED
• Lumini față & spate Full LED, cu semnătură luminoasă
C-Shape

CARLAB Motorizări
MOTOR - CUTIE
Carburant
Cod - indice
Normă de poluare
Tip injecție
Cilindree (cm 3)
Număr de cilindri / supape
Putere maximă kW CEE (CP)
Regim de putere maximă (rotații/min)
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)
Regim de cuplu maxim (rotații/min)
Filtru de particule
Stop & Start și recuperarea energiei la frânare

TCe 100 BVM
Benzină
H4D
Euro6
Injecție MPI / Turbo
999
3/12
74 (100)
5000
160
2750
nu
da

TCe 100 GPL
Benzină
H4D
Euro6
Injecție MPI / Turbo
999
3/12
74 (100)
5000
170
2000
nu
da

TCe 130 BVM
Benzină
H5H
Euro6
Injecție directă / Turbo
1333
4/16
96 (130)
5000
240
1600
da
da

TCe 130 EDC
Benzină
H5H
Euro6
Injecție directă / Turbo
1333
4/16
96 (130)
5000
240
1600
da
da

CUTIE DE VITEZE
Tip cutie de viteze

Manuală - 5 viteze

Manuală - 5 viteze

Manuală - 6 viteze

Automată - EDC 7 trepte

DIRECȚIE
Direcție

Electrică asistată

Electrică asistată

Electrică asistată

Electrică asistată

Da
Da
Da
Discuri ventilate 280x24
T9”

Da
Da
Da
Discuri ventilate 280x24
T9”

Da
Da
Da
Discuri ventilate 280x24
T9”

Da
Da
Da
Discuri ventilate 280x24
T9”

0,788
173
13,30
19,10
34,80

0,788
N/A
N/A
N/A
N/A

0,793
195
10,6
17,7
31,8

0,788
193
9,6
17
31

WLTP
116 / 119
6,0 / 6,3
4,5 / 4,6
5,1 / 5,2

WLTP
(Benzină) / (GPL)
(122 / 126) / (107 / 109)
(6,7 - 6,7) / (8,1 / 8,2)
(4,6 - 4,8) / (5,6 / 5,8)
(5,4 / 5,5) / (6,6 / 6,7)

WLTP
123 / 127
7,0 / 7,2
4,9 / 5,1
5,0 / 5,6

WLTP
125 / 129
7,5 / 7,5
5,1 / 5,2
5,5 / 5,7

48

48 Benzină / 40 GPL

48

48

1.190 / 1.316
1.751
2.951
435 / 561

1.241 / 1.345
1.780
2.980
435 / 539

1.234 / 1.340
1.775
2.975
435 / 541

1.259 / 1.381
1.816
3.316
435 / 557

1.200

1.200

1.200

1.500

630

655

650

665

FRÂNE
A.B.S.
Asistență la frânarea de urgență AFU
HSA (sistem de asistență la pornirea din rampă)
Față: discuri ventilate (mm)
Spate: tamburi
PERFORMANȚE
Coeficient aerodinamic SCx (m²)
Viteză maximă (km/h)
0 - 100 km/h (s)
0 - 400 m (s), pornind de pe loc
0 - 1000 m (s), pornind de pe loc
CONSUM ȘI EMISII NEDC BT (MIN/MAX) (*) (**)
Protocol de omologare
CO2 ciclu mixt (g/km) (min/max)
Ciclu urban (l/100km) (min/max)
Ciclu extra-urban (l/100km) (min/max)
Ciclu mixt (l/100km) (min/max)
CAPACITATE
Rezervor carburant (l)
MASE (Kg) (*) (**)
Masă proprie rulantă (M.V.O.D.M.)
Masă maximă autorizată (M.M.A.C.)
Masă totală rulantă autorizată (M.T.R.)
Sarcină utilă (SU) **
Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare
(în limita M.T.R.)
Masă maximă remorcabilă fără frânare

* Valori în curs de omologare națională.
** 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 NEDC, respectiv 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.). Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de
carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesati https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html .

MOTOR - CUTIE
Carburant
Cod - indice
Normă de poluare
Tip injecție
Cilindree (cm 3)
Număr de cilindri / supape
Putere maximă kW CEE (CP)
Regim de putere maximă (rotații/min)
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)
Regim de cuplu maxim (rotații/min)
Filtru de particule
Stop & Start și recuperarea energiei la frânare

TCe 155 EDC
Benzină
H5H
Euro6
Injecție directă / Turbo
1333
4/16
113 (155)
5500
270
1800
da
da

Blue dCi 95 BVM
Motorină
K9K
Euro6
Injecție Common Rail / Turbo VNT
1461
4/8
70 (95)
3750
240
1750
da
da

Blue dCi 115 BVM
Motorină
K9K
Euro6
Injecție Common Rail / Turbo VNT
1461
4/8
85 (115)
3750
260
2000
da
da

Blue dCi 115 EDC
Motorină
K9K
Euro6
Injecție Common Rail / Turbo VNT
1461
4/8
85 (115)
3750
260
2000
da
da

Automată - EDC 7 trepte

Manuală - 6 viteze

Manuală - 6 viteze

Automată - EDC 7 trepte

Electrică asistată

Electrică asistată

Electrică asistată

Electrică asistată

Da
Da
Da
Discuri ventilate 280x24
T9”

Da
Da
Da
Discuri ventilate 280x24
T9”

Da
Da
Da
Discuri ventilate 280x24
T9”

Da
Da
Da
Discuri ventilate 280x24
T9”

PERFORMANȚE
Coeficient aerodinamic SCx (m²)
Viteză maximă (km/h)
0 - 100 km/h (s)
0 - 400 m (s), pornind de pe loc
0 - 1000 m (s), pornind de pe loc

0,788
202
8,6
16,4
29,6

0,792
178
14,3
19,6
35,6

0,792
187
11,9
18,2
33,1

0,792
186
11
18
32,7

CONSUM ȘI EMISII NEDC BT (MIN/MAX) (*) (**)
Protocol de omologare

WLTP

WLTP

WLTP

WLTP

122 / 127
7,3 / 7,5
4,8 / 5,1
5,4 / 5,6

106 / 109
4,6 / 4,6
3,8 / 3,8
4,0 / 4,2

111/ 114
4,9/ 4,9
3,9 / 4,0
4,2 / 4,4

108/ 111
4,4/ 4,6
3,9 / 4,0
4,1 / 4,2

48

46 / Rezervor uree 13

46 / Rezervor uree 13

46 / Rezervor uree 13

1.266 / 1.376
1.811
3.311
435 / 545

1.295 / 1.408
1.843
3.043
435 / 548

1.303 / 1.415
1.850
3.050
435 / 547

1.327 / 1.442
1.877
3.077
435 / 550

1.500

1.200

1.200

1.200

670

685

685

700

CUTIE DE VITEZE
Tip cutie de viteze
DIRECȚIE
Direcție
FRÂNE
A.B.S.
Asistență la frânarea de urgență AFU
HSA (sistem de asistență la pornirea din rampă)
Față: discuri ventilate (mm)
Spate: tamburi

CO2 ciclu mixt (g/km) (min/max)
Ciclu urban (l/100km) (min/max)
Ciclu extra-urban (l/100km) (min/max)
Ciclu mixt (l/100km) (min/max)
CAPACITATE
Rezervor carburant (l)
MASE (Kg) (*) (**)
Masă proprie rulantă (M.V.O.D.M.)
Masă maximă autorizată (M.M.A.C.)
Masă totală rulantă autorizată (M.T.R.)
Sarcină utilă (SU) **
Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare
(în limita M.T.R.)
Masă maximă remorcabilă fără frânare

* Valori în curs de omologare națională.
** 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 NEDC, respectiv 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.). Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de
carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesati https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html .

Service

Renault îți este alături
Îți suntem mereu alături ca să îți ușurăm viața și să investești cât
mai puțin timp. Pentru modelul tău Renault îți punem la dispoziție
o programare facilă în service prin intermediul site-ului, precum și
informații despre devize detaliate, oferte promoționale, asigurare
și asistență, programul personalizat MY Renault. Profită de soluțiile
noastre simple, rapide și adaptate nevoilor tale.

Primii pași
Găsești toate informațiile de care ai nevoie:
- pe website-ul nostru: oferte de produse/servicii/metode de
finanțare, programare test drive
- în rețeaua noastră de distribuție, te vei întâlni cu echipele
comerciale și tehnice.
Renault Service, fără surprize

Nu lăsa neprevăzutul să te surprindă, datorită garanției extinse, a
asigurărilor și a asistenței Renault care te protejează în orice moment.

MY Renault, partenerul tău de zi cu zi

Profită de un spațiu personalizat online în care dispui de recomandări,
oferte, avantaje exclusive, memento pentru programul de service.

Renault Service, service fără griji

Contractele de service Renault Service îți pun la dispoziție o ofertă
completă, calculată în funcție de nevoile tale.

Accesorii pe măsura mașinii tale Renault

Găsești în gama noastră de accesorii tot ce ai nevoie ca să-ți faci
mașina și mai atrăgătoare, și mai practică, și mai confortabilă.

Continuați experiența Renault CAPTUR
pe www.renault.ro

Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi, februarie 2020. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și de 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). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a
primi cele mai recente informaţii. Avand 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 prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
Fotografii realizate de: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce

