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RENAULT DESCHIDE PRECOMENZILE PENTRU 
CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID 

 

 

10 august 2020, București –Noul Captur E-TECH Plug-in Hybrid, în versiunea Intens, este 

disponibil de astăzi la precomanda în rețeaua de agenți Renault. Mai mult decât atât, Renault 

oferă primilor 50 de clienți o trotinetă electrică Leader R.S. și o cască de protecție, astfel 

rămânând fidel strategiei de implicare în susținerea unei mobilități sustenabile, chiar și în locuri 

unde un autovehicul nu are acces.  
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Prețul pentru versiunea disponibilă este de 28.800 (TVA inclus) și beneficiază de oferta de credit 

RCI Bank adresată persoanele fizice de 99 €/lună (TVA inclus). Lista completă a prețurilor și 

versiunilor va fi anunțată până la finalul anului. 

Prezentat la începutul acestui an, Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid este primul vehicul 

hibrid reîncărcabil din categoria sa. Prin utilizarea experienței în segmentul electricelor pe un 

model popular, cum este Captur, Renault democratizează tehnologia plug-in hybrid și propune o 

experiență unică de conducere accesibilă tuturor.  
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Prevăzut cu o priză de încărcare și o baterie litiu-ion de mare capacitate, Noul Captur E-TECH 

Plug-in Hybrid este soluția de mijloc perfectă între un vehicul termic și unul 100% electric. Grație 

autonomiei sale electrice de peste 45 km în regim mixt și de până la 65 km în mediul urban, 

SUV-ul de segment B se dovedește extrem de versatil. Acesta permite clienților să călătorească 

fără a consuma combustibil în deplasările cotidiene, dar și să pornească în călătorii lungi fără a-

și face griji cu privire la autonomie. Sistemul E-TECH care însoțește modelul hibrid prezintă o 

combinație între un motor pe benzină de 1,6 litri de generație nouă, două motoare electrice 

și o cutie de viteze inovatoare multimodală fără ambreiaj.  

 

Asocierea revoluționară este rezultatul expertizei vaste în domeniul vehiculelor electrice și 

experienței din Formula 1. De asemenea, sistemul E-TECH alege automat modul cel mai potrivit 

pentru fiecare situație, optimizând emisiile, utilizarea combustibilului și încărcarea bateriei la 

decelerare și frânare, garantând, în același timp, performanță de top.  

Mai multe informații găsiți pe www.renault.ro. 
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