Novi

Renault CAPTUR

Športni terenec z
izrazitimi linijami
Izklesani boki, izrazita ramena in blatniški koši,
spodnji naletni ščitnik na prednjem in zadnjem delu,
strešni nosilci, povečana prednja rešetka, vpadljiv
odbijač in kromirani okrasni vložki … Novi CAPTUR
potrjuje svoj značaj športnega terenca.
Svetlobni podpis LED luči v obliki črke C na prednjem
in zadnjem delu daje novemu CAPTURJU še več
elegance in tehnološke naprednosti.

Popolna preobrazba
notranjosti
Prvi občutki v vozilu: poudarjena gostoljubnost,
mehke obloge, kakovostne dodelave … Popolna
preobrazba novega CAPTURJA vam vzbudi
izjemne občutke ugodja. Povsem novo pametno
razporejeno voznikovo mesto “Smart Cockpit”, ki v
središče postavlja voznika, vključuje multimedijski
sistem s 24 cm (9,3’’) zaslonom na dotik, 26 cm
(10,2’’) digitalni prikazovalnik instrumentne plošče
z možnostjo prilagajanja, novo visečo osrednjo
konzolo z napredno prestavno ročico “E-shifter” na
dosegu roke, domiselna odlagalna mesta …

Eleganca in
preﬁnjenost
Novi CAPTUR v svoji prestižni različici INITIALE
PARIS združuje najboljše znanje in izkušnje znamke
Renault.
Prepoznaven dizajn, kromirana prednja rešetka in
posebna platišča, materiali višje kakovosti, usnjeni
sedeži* posebne oblike s podloženim oblazinjenjem,
ogrevan volanski obroč v usnju* z mehko oblogo ter
vrhunske tehnologije potrjujejo drugačnost novega
CAPTURJA INITIALE PARIS!
Novi CAPTUR vas vabi v preﬁnjen potniški prostor
z izrednim značajem.

* Usnje govejega izvora

Potovanje s
povezljivim vozilom
Novi multimedijski sistem EASY LINK ponuja
napredno povezljivost s preprostim načinom
uporabe. Njegov 24 cm (9,3’’) zaslon na dotik je
združljiv z aplikacijama Android Auto™ in Apple
CarPlay™ in vam omogoča hiter dostop do aplikacij
z vašega telefona. Povezava 4G omogoča dostop
do storitev, kot so samodejni klic v sili v primeru
nezgode, samodejne posodobitve sistema in
aplikacije za navigacijo, prejemanje sprotnih obvestil
o stanju na cesti, informacije o cenah goriv v okolici
vaše poti in celo iskanje naslovov v Googlovem
iskalniku. Poigrate se lahko tudi s prilagajanjem
zaslona z izbiro svojih namiznih bližnjic, povsem
tako kot na pametnem telefonu.
Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.

Ostanite povezani
s svojim novim
CAPTURJEM z
uporabo aplikacije
MY Renault
Da bi lahko upravljali svoje vozilo na daljavo, aplikacija
MY Renault v svoji prenovljeni različici ponuja še
več storitev: poenostavljeno načrtovanje poti s
pošiljanjem cilja v vozilo in nadaljevanje vodenja po
pešpoteh, ko že zapustite vozilo, lokalizacija vozila,
spremljanje vzdrževanja vašega novega CAPTURJA
in naročanje pri najljubšem koncesionarju. Z aplikacijo
MY Renault bo vaše vozilo vedno na dosegu.

Izkušnja vožnje
po vaši meri
Novi CAPTUR ponuja izkušnjo v vožnji, ki se prilagaja
vašim željam v vsakem trenutku. To izkušnjo lahko
prilagajate s tehnologijo MULTI-SENSE, ki združuje
kar osem možnosti ambientalne osvetlitve, tri načine
vožnje, različne nastavitve sedežev, klimatske
naprave … Novi CAPTUR ponuja tudi vrhunsko
glasbeno izkušnjo. Njegov popolnoma nov sistem
ozvočenja BOSE® vključuje kar osem zvočnikov in
inovativen globokotonski zvočnik, ki je domiselno
vgrajen v prtljažni prostor, da bi vozilo ohranilo kar
največ prostornosti.

Najboljša
prilagodljivost
notranjega prostora
Izkoristite razsežno prostornost in opremo, ki vam
bosta zagotovili kar največ udobja. Razveselili vas
bosta največja prostornina prtljažnika v razredu
(do 536 l) in sedežna klop, ki zagotavlja izjemno
modularnost s svojim vzdolžnim pomikom do
16 cm. Potrebujete prostor za prevoz daljših ali večjih
predmetov? Sprostite prostor v zadnjem predelu s
preklopom zadnje sedežne klopi in tako pridobite
skupaj kar 1.235 l prostornine.
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Vrhunska tehnologija
Za popolnoma varno vožnjo je novi CAPTUR opremljen z najboljšimi tehnologijami, ki odpirajo tudi
pot do avtonomne vožnje.
1. Regulator hitrosti z nadzorom varnostne razdalje Stop & Go. Novi CAPTUR ohranja ustrezno
varnostno razdaljo do vozila, ki vozi pred vami. V prometnih zastojih se vozilo ustavi in znova spelje,
ko se odvijanje prometa nadaljuje.
2. Kamera za 360° pogled in sistem Easy Park Assist. Kamera za 360° panoramski pogled vas
vodi med usmerjanjem vozila na najbolj utesnjenih mestih. Sistem prevzame nadzor nad volanom
pri parkiranju, ko si to želite.

3. Žarometi Renault LED Pure Vision s funkcijo samodejnega preklapljanja dolgih luči. Novi
CAPTUR je opremljen z močnimi povsem LED žarometi “Pure Vision” in funkcijo samodejnega
preklapljanja dolgih luči za boljšo vidljivost. Ko zapeljete v naselje oziroma se pred vami ali na
nasprotnem voznem pasu pelje drugo vozilo, se samodejno vklopijo zasenčene luči.
4. Sistem za pomoč v prometu in pri vožnji po avtocesti. Sistem, ki deluje od 0 do 160 km/h,
uravnava hitrost in vzdržuje varnostno razdaljo do spredaj vozečega vozila, hkrati pa ohranja vozilo
na sredini voznega pasu. Ta pomočnik za vožnjo omogoča samodejno zaustavitev vozila in vnovično
speljevanje v 3 sekundah brez voznikovega ukrepanja.
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5. Opozorilnik pred vozili v mrtvem kotu. Sistem vas z vklopom opozorilne lučke na obeh zunanjih
ogledalih opozori na prisotnost vozila v mrtvem kotu.
6. Samodejno zaviranje v sili. Novi CAPTUR spremlja vaše odzive in dogajanje v okolici vozila. Če
nenadno silovito pritisnete na zavore ali če pešec prečka cesto, vas novi CAPTUR opozori na dogajanje
in lahko celo samodejno sproži zaviranje v sili.

7. Opozorilnik za nenamerno skrenitev z voznega pasu in sistem za preprečevanje skrenitve z
voznega pasu. Novi CAPTUR vas opozori in popravi smer vozila v primeru skrenitve z voznega pasu,
če pred tem niste nakazali namere s smernim kazalcem.
8. Opozorilnik za prekoračitev hitrosti s prepoznavanjem prometnih znakov. Novi CAPTUR vas
prek kamere obvešča o omejitvah hitrosti in vam predlaga, da hitrost prilagodite.

Novi CAPTUR E-TECH
Priključni hibrid:
električen, kadar želim!
Z novim CAPTURJEM se lahko zaradi novega
hibridnega motorja z možnostjo polnjenja ves teden
vozite na električni pogon z enim polnjenjem dnevno,
daljša potovanja ob koncu tedna pa prevozite s
hibridnim pogonom! Brez kompromisov.
Novi CAPTUR napolnite s priklopom na domačo
ali javno vtičnico in uživajte v dosegu do 65 km*
z električnim pogonom, kar je popolno za krajše
vsakodnevne vožnje! Z vklopom načina vožnje
“PURE” lahko v vsakem trenutku preklopite na
povsem električni pogon in se vozite s hitrostjo
do 135 km/h. Akumulatorska baterija se napolni v
samo 3 urah**. Polnjenje pa lahko upravljate kar na
daljavo prek aplikacije MY Renault, ki jo namestite
na svoj pametni telefon.
* Doseg pri kombinirani vožnji po WLTP (globalno usklajeni
preizkus za lahka vozila)
** Z uporabo vtičnice zmogljivosti do 16 A (polnilni priključek
Wall box ali javne polnilne postaje)

Življenje z novim
CAPTURJEM E-TECH
Novi priključni hibrid CAPTUR E-TECH ohranja
najboljše lastnosti vozila CAPTUR: pomično in
preklopno sedežno klop, odlagalno mesto v
prtljažnem prostoru za shranjevanje polnilnega
kabla ter velike digitalne zaslone, na katerih lahko
spremljate izmenjavo energijskih tokov. Odkrili pa
boste tudi nove občutke pri vožnji: neslišno, vendar
zmogljivo speljevanje pri električnem pogonu,
rekuperacijo energije med upočasnjevanjem in
zaviranjem ter užitek v vožnji z novim samodejnim
menjalnikom, ki omogoča izbiro med več načini in
je tako odziven, da vas bo gotovo presenetil!

Izbor barv

(1) Enoslojna barva
(2) Kovinska barva
Fotograﬁje so simbolne.

Modra Marine(1)

Oranžna Atacama(2)

Siva Highland(2)

Rdeča Flamme(2)

Biserno bela(2)

Črna Etoile(2)

Siva Cassiope(2)

Modra Iron(2)

Modra Celadon(2)

Prilagajanje zunanjosti po meri
Možne kombinacije: barva vozila in barva strehe
Prilagodite svoj novi CAPTUR v dveh barvnih tonih z možnostjo izbiranja med 9 barvami karoserije in 4 barvami strehe, ali pa izberite
karoserijo in streho v enaki barvi.
Barvna paleta

Siva Etoile

Siva Highland

Bela Alabaster

Modra Marine

Oranžna Atacama
-

Črna Etoile
Siva Cassiope

-

Siva Highland

-

Biserno bela

-

Oranžna Atacama
Rdeča Flamme

-

Modra Iron

-

Modra Celadon

-

-

-

Barvna paleta strehe

Črna Etoile

Siva Highland

Bela Alabaster

Oranžna Atacama

Prilagajanje zunanjosti po meri
Paket Oranžna Atacama

1

2

2

Paket Siva Highland

1

2

2

Paket Bela Alabaster

1

2

2
1. Del stranske letvice
2. Prednja in zadnja letvica

Okrasni pokrovi in platišča

Okrasni pokrovi platišč 41 cm
(16’’) Vilegia

Jeklena platišča z okrasnimi
pokrovi platišč Flex Wheel
43cm (17’’) Nymphea

Platišča iz lahke litine 43 cm
(17’’) Bahamas

Platišča iz lahke litine 43 cm
(17’’) Bahamas Diamante

Dimenzije (mm)

Prostornina

Platišča iz lahke litine 43 cm
(18’’) Pasadena

Platišča iz lahke litine 43 cm
(18’’) Initiale Paris

Prostornina prtljažnega prostora
Prostornina prtljažnega prostora ob pomaknjeni zadnji klopi povsem nazaj (bencin/dizel)
Prostornina prtljažnega prostora ob pomaknjeni zadnji klopi povsem naprej (bencin/dizel)
Prostornina prtljažnega prostora ob poklopljeni zadnji klopi

Liter
422/406
536/520
1 275

Ustvarjalna delavnica

Life
Varnost in pomoč pri vožnji
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP
• Sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles - ASR
• Sistem za pomoč pri ohranjanja vozila
na voznem pasu - LKA
• Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU
• Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev
• Opozorilnik varnostne razdalje
• Sistem za prepoznavo prometnih znakov
• Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
• Stranski varnostni blazini spredaj in zadaj
• Možnost izklopa prednje sovoznikove
varnostne blazine
• Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
• Varnostna pasova z zategovalnikom in
omejevalnikom zatezne sile spredaj
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov
spredaj in zadaj
• Tritočkovni sredinski varnostni pas zadaj
• Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX
• Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini
• Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini

• Sistem za samodejni klic v sili
• 3. zavorna luč
• Indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Avtomatski vklop luči
• Potovalni računalnik
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Indikator prestavljanja (samo za ročni menjalnik)
• Ful LED luči
• LED dnevne luči
• LED zadnji žarometi
• Sistem Stop&Start
• Funkcija načina vožnje ECO
Udobje
• Voznikov sedež nastavljiv po višini
• Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
• Impulzni pomik stekel spredaj in zadaj
• Impulzni pomik voznikovega stekla s funkcijo
proti priprtju
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Zložljiv ključ
• Deljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
• Ogrevano zadnje steklo
• Tonirana stekla

Dizajn
• Notranjost v temni barvi
• Oblazinjenje v kombinaciji črna/svetlo siva
• Barvni 10 cm (4") informacijski zaslon med merilniki
• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• Kljuke na vratih v barvi karoserije
• Zunanja ogledala v črni barvi
• Jeklena platišča 40,6 cm (16")
• Okrasni pokrovi platišč Vilegia
Dodatki
• Filter trdih delcev (pri dizelskih motorjih)
• Kit za popravilo pnevmatik
• Predpriprava za radio (4 zvočniki)
• Zaščita zavor pred tujimi delci

Zen (Life+)
Vožnja
• Ročna klimatska naprava
• Sredinska konzola z naslonom za roke
• LED osvetlitev v kabini

Dizajn
• Oblazinjenje v kombinaciji črna/temno siva
• Volanski obroč iz umetnega usnja
• Jeklena platišča z okrasnimi pokrovi platišč 43cm
(17’’) Nymphea

Multimedija
• Multimedijski sistem z 18 cm (7") zaslonom na dotik,
MP3, Bluetooth,
• AUX, USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti z
aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay™

Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.

Ustvarjalna delavnica

Intens (Zen+)
Vožnja
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• LED C-shape dnevne luči
• LED zadnji žarometi C-shape
• Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
• Samodejni vklop/izklop dolgih luči
• Samodejna parkirna zavora

Udobje
• Avtomatska klimatska naprava
• Kartica Renault za prostoročno odklepanje
in zagon vozila
• Električno nastavljiva, poklopljiva in ogrevana
zunanja ogledala
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• LED osvetlitev v kabini spredaj in zadaj

Dizajn
• Zunanja ogledala v barvi strehe
• Oblazinjenje v kombinaciji črnega usnja in
temno sivega blaga
• Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Bahamas
• Barvni 18 cm (7") informacijski zaslon z merilniki
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj

*24 cm (9,3’’) zaslon je za različico Intens na voljo samo ob doplačilu

INITIALE PARIS (Intens +)
Vožnja
• Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
• Sistem za pomoč pri parkiranju 360° + kamera za
pomoč pri vzvratni vožnji
• Sistem prostoročnega parkiranja (Easy Park Assist)
• Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo
prometnih znakov
• Sistem za pomoč pri vožnji in zastojih na avtocesti
(samo za TCe motorje)
• Sistem za nadzor mrtvega kota

Udobje
• Gretje volanskega obroča
• Gretje sedežev spredaj
• Aktivni tempomat (samo za TCe motorje)
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe
• Voznikov sedež električno nastavljiv
• Brezžično polnjenje mobilnega telefona

Dizajn
• Oblazinjenje v Nappa usnju** črne barve Initiale Paris
• Platišča iz lahke litine 46 cm (18") Initiale Paris
• Lebdeča sredinska konzola z naslonom za roke

Multimedija
• Multimedijski sistem s 24 cm (9,3’’) zaslonom na
dotik, navigacijo, MP3, Bluetooth, AUX, USB, WIFI,
DAB, funkcijo povezljivosti z aplikacijama Android
Auto™ in Apple CarPlay™ in sistemom 9 zvočnikov z
ojačevalcem BOSE®
• Sistem Multi-Sense®
• Kartograﬁja Evrope

**Usnje govejega izvora
Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.

Sedeži

Oblazinjenje v kombinaciji črna/temno
siva(1) z oranžnimi vsadki(3)

Oblazinjenje v črnem usnju*(4)

Oblazinjenje v kombinaciji
črna/svetlo siva(2)

Oblazinjenje v Nappa usnju* sive barve(5)

Oblazinjenje v kombinaciji
črna/temno siva(3)

Oblazinjenje v Nappa usnju* črne
barve(5)

Oblazinjenje v kombinaciji črnega usnja
in temno sivega blaga(4)

(1) Opcijsko za različici Zen in Intens
(2) Na voljo v različici Life
(3) Na voljo v različici Zen
(4) Na voljo v različici Intens
(5) Na voljo v različici Initiale Paris
* Usnje govejega izvora

Prilagajanje notranjosti po meri

1

3

3
2

Notranja personalizacija - Modra 1. Obrobe zračnikov v barvi 2. Podstavek prestavne ročice na sredinski konzoli v barvi 3. Preproge spredaj in zadaj v barvi

Notranja personalizacija - Rdeča

Notranja personalizacija - Oranžna

Notranja personalizacija - Turkizna

Prilagajanje notranjosti po meri

3

2

4

1

Paket LOOK - Oranžna 1. Oblazinjenje v kombinaciji črna/temno siva z oranžnimi vsadki 2. Naslon za roke na vratih v barvi 3. Osrednji del armaturne plošče v barvi
4. Obroba lebdeče konzole (samo v primeru lebdeče konzole)

Paket LOOK - Siva

Paket LOOK - Svetlo siva (Initiale Paris)

Dodatna oprema

1. Osvetlitev pod vozilom ob približevanju. Nikoli več ne boste iskali
vozila na slabo osvetljenem parkirišču! Novi CAPTUR se samodejno
osvetli, ko se mu približate ali pa ko pritisnete gumb na daljinskem
upravljalniku.
2. Antena v obliki plavuti. Svojemu novemu CAPTURJU podarite
dodaten športni pridih z anteno, ki se popolnoma prilega liniji vozila.
3. Stopnica. Zagotovite si lažji dostop do svojega vozila in lažje
doseganje strehe za nalaganje prtljage v strešni kovček ali nameščanje
smuči za prevoz. Priročna in nepogrešljiva oprema za poudarjanje
športnega videza vozila.
4. Zložljiv vlečni priključek. Naložite vse svoje predmete v prikolico
in jih odpeljite z uporabo delno električnega vlečnega priključka.
Raztegne in zloži se v nekaj sekundah s pritiskom na stikalo v
prtljažnem prostoru. Domiseln pripomoček, ki ohranja dizajn vašega
vozila.
5. Paket za zaščito karoserije. Učinkovito zaščitite karoserijo svojega
novega CAPTURJA pred manjšimi udarci, praskami ali ponavljajočim
se trenjem.

3.

1.

2.

4.

5.

Kakovost
« Naše vodilo je zagotavljanje kakovosti - vse od
snovanja v oblikovalskih studiih in proizvodnje do distribucije v naši mreži.»
Laurens van den Acker - Direktor industrijskega oblikovanja - Skupina Renault

Pobudnik mestnih SUV vozil – Renault CAPTUR je prenovljen
Novi CAPTUR je kot pobudnik na trgu mestnih športnih terencev prenovljen s poudarkom prvin, ki so zaznamovale njegov uspeh. Ob svoji preobrazbi je pridobil sodobne
poteze športnega terenca, ki mu dajejo atletski videz in živahen značaj. Ohranil je svojo prilagodljivost, obenem pa je še prostornejši zaradi temeljite preureditve notranjosti,
ki mu omogoča tudi doseganje novih razsežnosti tako na področju tehnoloških rešitev kot na ravni kakovosti.

Spremenjena zunanjost, poudarjene prvine športnega terenca
Prenovljen dizajn, natančne naravnave, pa tudi njegova povsem LED osvetlitev s svetlobnim podpisom luči v obliki črke C
tako na prednjem kot zadnjem delu ter kromirani okrasni vložki prispevajo k zvišanju ravni kakovosti.

Popolna preobrazba notranjosti za doseganje visoke kakovosti v potniškem prostoru
Pametno razporejeno voznikovo mesto “Smart Cockpit”, ki je opremljeno z najnovejšimi tehnologijami in največjimi zasloni v
tem razredu, poudarja sodobno ergonomijo in poskrbi za odlično izkušnjo v vožnji. Potniški prostor je pridobil nove razsežnosti
na področju kakovosti in udobja, ki se lahko primerjata z vozili višjega razreda. Visokokakovostni materiali, mehke obloge
na armaturni plošči, vratih in okvirju osrednje konzole, skrbna obdelava premične opreme, nova zgradba sedežev: učinki
se občutijo in opazijo na vseh ravneh.

Tehnologija novih razsežnosti
V novem CAPTURJU so sistemi za pomoč pri vožnji dostopni vsem, kar omogoča vožnjo brez kakršne koli skrbi. Najpomembnejša
novost je sistem za pomoč v prometu in pri vožnji po avtocesti. Ob prispevanju k večjemu udobju in krepitvi brezskrbnosti
med vožnjo v prometnih zastojih ter na avtocestah predstavlja prvi korak pri ustvarjanju samovozečega vozila. Multimedijski
sistem Renault EASY CONNECT združuje aplikacije, kot je MY Renault, sistemska okolja, kot je novi multimedijski sistem
Renault EASY LINK, ter povezljive storitve, kot je upravljanje vozila na daljavo. Njegov namen je olajšati način uporabe
mobilne povezljivosti, tako v vozilu kot zunaj njega. Tako lahko voznik in njegovi sopotniki ohranjajo stalno povezanost s
svojim digitalnim svetom.

Storitev

Renault vam stoji ob strani
Vedno smo vam na voljo za pomoč, da bo vaše življenje lažje
in boste prihranili čas pri vzdrževanju svojega vozila Renault:
predračuni in rezervacija terminov prek spleta, paketne storitve,
pogodbe o vzdrževanju, zavarovanja in pomoč, aplikacijo MY
Renault ... izkoristite hitre in preproste rešitve, prilagojene
vašim potrebam.

Vaši prvi koraki
Poiščite vse informacije, ki jih potrebujete:
- na naših spletnih straneh - ponudbe izdelkov/storitev/ﬁnanciranja,
termin za testno vožnjo …
- v naši mreži - srečanja z našimi prodajnimi in tehničnimi ekipami.

Renault Storitve za popolno pokritost
Predvidite nepredvidljivo s sklenitvijo podaljšanega jamstva, zavarovanj
in storitev Renault Pomoč, s katerimi boste vedno brez skrbi.

MY Renault, vsakodnevni pomočnik
Izkoristite prilagojene spletne vsebine z nasveti, ponudbami, ekskluzivnimi
ugodnostmi, opomniki za program vzdrževanja, bližajočimi se termini …

Renault Storitve za brezskrbno vzdrževanje
S paketi ali pogodbami o vzdrževanju My Revision boste lahko izkoristili
ponudbo, pripravljeno za vaše potrebe, kjer je že vse vključeno v ceno.

Dodatna oprema, vaš Renault po meri
V naši paleti dodatne opreme lahko najdete vse, da bo vaše vozilo še
privlačnejše, bolj praktično, udobnejše in prilagojeno vaši osebnosti.

Za nova doživetja z vozilom Renault Captur obiščite
spletno stran www.renault.si

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah
ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike
nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene speciﬁkacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v
najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na
najbližjega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje
te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
Avtorji fotograﬁj: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce| Renault Nissan Slovenija d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | Julij 2020
Renault priporoča

Novi Renault CAPTUR
Cenik vozil
01.06.2020

Bencinski motor

CO2

Life

Zen

Intens

Edition One

Initiale Paris

TCe 100

74 (100)

133-144

14.390 €

16.090 €

17.890 €

--

--

TCe 130

96 (130)

141-152

--

--

20.090 €

--

--

TCe 130 EDC

96 (130)

139-150

--

--

21.790 €

23.690 €

--

TCe 150 EDC

113 (155)

139-150

--

--

--

25.090 €

28.490 €

CO2

Life

Zen

Intens

Edition One

Initiale Paris
--

Dizelski motor

kW (KM)

kW (KM)

(g/km)

(g/km)

dCi 95

70 (95)

122-133

--

17.090 €

18.890 €

--

dCi 115

85 (115)

123-133

--

--

--

21.990 €

--

dCi 115 EDC

85 (115)

122-134

--

--

21.790 €

23.690 €

27.090 €

Podaljšano jamstvo*
Podaljšano jamstvo (5 let/100.000km)

500 €

Pogodba o vzdrževanju My Revision (5 let/ 100.000 km)*
TCe 100

1.042 €

TCe 130

1.179 €

TCe 130 EDC

1.179 €

TCe 150 EDC

1.179 €

dCi 95

1.110 €

dCi 115

1.110 €

dCi 115 EDC

1.110 €

* BREZPLAČNO ob nakupu preko Renault financiranja pri določenih akcijah

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 4,6 – 6,7 l/100 km.
Emisija CO2 po normativu WLTP : 122 – 152 g/km.
Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.
Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije
opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

Novi Renault CAPTUR
Serijska oprema
Serijska oprema Life

Varnost in pomoč pri vožnji

Udobje

Sistem proti blokiranju koles - ABS

Voznikov sedež nastavljiv po višini

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP

Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

Sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles - ASR

Impulzni pomik stekel spredaj in zadaj

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Daljinsko centralno zaklepanje

Opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu - LDW

Impulzni pomik voznikovega stekla s funkcijo proti priprtju

Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA

Zložljiv ključ

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU
Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev

Deljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
Ogrevano zadnje steklo

Opozorilnik varnostne razdalje

Tonirana stekla

Sistem za prepoznavo prometnih znakov

Vzdolžno nastavljiva pomična zadnja klop

Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini spredaj in zadaj in varnostna zavesa

Dizajn

Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine

Notranjost v temni barvi

Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini

Oblazinjenje v kombinaciji črna/svetlo siva

Varnostna pasova z zategovalnikom in omejevalnikom zatezne sile spredaj

Barvni 10 cm (4") informacijski zaslon med merilniki

Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj in zadaj

Bočni smerniki na zunanjih ogledalih

Tritočkovni sredinski varnostni pas zadaj

Kljuke na vratih v barvi karoserije

Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX

Zunanja ogledala v črni barvi

Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini

Jeklena platišča 41 cm (16")

Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini

Okrasni pokrovi platišč Vilegia

Sistem za samodejni klic v sili
3. zavorna luč

Dodatki

Indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Kit za popravilo pnevmatik

Avtomatski vklop luči

Predpriprava za radio (4 zvočniki)

Potovalni računalnik
Regulator in omejevalnik hitrosti
Indikator prestavljanja (samo za ročni menjalnik)
Full LED luči
LED dnevne luči
LED zadnji žarometi
Sistem Stop&Start
Funkcija načina vožnje ECO
Serijska oprema Zen
Dodatno na opremo Life
Vožnja

Dizajn

Ročna klimatska naprava

Oblazinjenje v kombinaciji črna/temno siva

Sredinska konzola z naslonom za roke

Volanski obroč in ročica menjalnika iz umetnega usnja

LED osvetlitev v kabini

Jeklena platiščla okrasnimi pokrovi platišč Flex Wheel 43 cm (17") Nymphea

Multimedija

Dodatki

Multimedijski sistem z 18 cm (7") zaslonom na dotik, MP3, Bluetooth,
AUX, USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti z

Filter trdih delcev (pri dizelskih motorjih)

aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay™

Novi Renault CAPTUR
Serijska oprema
Serijska oprema Intens
Dodatno na opremo Zen
Vožnja

Dizajn

Senzor za dež in avtomatski vklop luči

Zunanja ogledala v barvi strehe

LED C-shape dnevne luči

Oblazinjenje v kombinaciji črnega usnja in temno sivega blaga

LED zadnji žarometi C-shape

Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Bahamas

Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj

Barvni 18 cm (7") informacijski zaslon z merilniki

Samodejni vklop/izklop dolgih luči

Ročica menjalnika v usnju

Samodejna parkirna zavora

Dodatno zatemnjena stekla zadaj

Udobje
Avtomatska klimatska naprava
Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila
Električno nastavljiva, poklopljiva in ogrevana zunanja ogledala
Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
LED osvetlitev v kabini spredaj in zadaj
Serijska oprema Edition One
Dodatno na opremo Intens
Vožnja

Multimedija

Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold

Multimedijski sistem s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik, navigacijo, MP3,

Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

Bluetooth, AUX, USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay™
Sistem Multi-Sense®

Dizajn

Kartografija Evrope

Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Bahamas Diamante
Vzdolžna strešna nosilca
Serijska oprema Initiale Paris
Dodatno na opremo Intens
Vožnja

Dizajn

Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold

Oblazinjenje v Nappa usnju črne barve Initiale Paris

Sistem za pomoč pri parkiranju 360° + kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Platišča iz lahke litine 46 cm (18") Initiale Paris

Sistem prostoročnega parkiranja (Easy Park Assist)

Lebdeča sredinska konzola z naslonom za roke

Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
Sistem za pomoč pri vožnji in zastojih na avtocesti (samo za TCe motorje)
Sistem za nadzor mrtvega kota
Udobje

Multimedija
Multimedijski sistem s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik, navigacijo, MP3,
Bluetooth, AUX, USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti z
aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay™ in sistemom

Gretje volanskega obroča

9 zvočnikov z ojačevalcem BOSE®

Gretje sedežev spredaj

Sistem Multi-Sense®

Aktivni tempomat (samo za TCe motorje)

Kartografija Evrope

Samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe
Voznikov sedež električno nastavljiv
Brezžično polnjenje mobilnega telefona

Novi Renault CAPTUR
Cenik opcij
Life

Zen

Intens

Edition One Initiale Paris

PKJB49

-

380€

-

-

-

PKJB11 FPAS2

-

-

1010€

-

-

Paket CITY KAMERA
- Kamera za vzvratno vožnjo
- Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

PKJB33

-

-

450€

-

-

Paket CITY KAMERA 360°
- Kamera 360°
- Sistem za pomoč pri parkiranju 360° + kamera za vzvratno vožnjo
- Sistem prostoročnega parkiranja (Easy Park Assist)
- Sistem za nadzor mrtvega kota

PKJB50

-

-

-

610€

-

Paket VARNOST (2)(5)
- Sistem za nadzor mrtvega kota
- Opozorilo na prečni promet pri vzvratni vožnji
- Opozorilnik prekoračitve hitorsti s prepoznavo prometnih znakov

PKJB75

-

-

300€

300€

-

Paket VARNOST PREMIUM (3)(4)(5)
- Kamera 360°
- Aktivni tempomat z radarjem
- Sistem za pomoč pri vožnji in zastojih na avtocesti

PKJB10

-

-

-

590€

-

Paket AKTIVNI TEMPOMAT (3)
- Aktivni tempomat z radarjem
- Sistem za nadzor mrtvega kota

PKJB32

-

-

550€

-

-

RET04
ITPK1

200€

100€
-

S
S

S
-

S
-

ITPK4 RRCAM

-

470€

-

S

-

ITPK7

-

-

550€

550€

S

AVCAM
DANGMO

-

220€

220€

310€
-

310€
S

MLEXP1 FPAS2

-

-

400€

S

S

AVOSP1

60€
-

-

330€
200€

S
150€
-

VOŽNJA
Paket CITY
- Električno nastavljiva, ogrevana in poklopljiva zunanja ogledala z osvetlitvijo
- Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
Paket CITY MULTISENSE (1)
- Kamera 360°
- Sistem za pomoč pri parkiranju 360° + kamera za vzvratno vožnjo
- Sistem prostoročnega parkiranja (Easy Park Assist)
- Sistem za nadzor mrtvega kota
- Sistem Multi-Sense®
- Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold

Električno nastavljiva, ogrevana in poklopljiva zunanja ogledala z osvetlitvijo
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj (6)
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Kamera za vzvratno vožnjo
Sistem za pomoč pri parkiranju 360° + kamera za vzvratno vožnjo
Sistem prostoročnega parkiranja (Easy Park Assist)
Kamera 360°
Sistem za nadzor mrtvega kota
Paket MULTI-SENSE®
- Možnost nastavitve različnih načinov vožnje (Eco, Sport, Personalizirana)
- Možnost nastavitve ambientalne osvetlitve
- Možnost prilagoditve prikazovalnikov
- Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold

ADR00

-

Paket COOL
- Ročna klimatska naprava
- Radio s funkcijami MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB

PKJB40 1234Y

1000€

-

-

-

-

Paket KLIMA (9)
- Avtomatska klimatska naprava
- Senzor za dež in avtomatski vklop luči
- Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila
- LED osvetlitev v kabini
- Električno nastavljiva, ogrevana in poklopljiva zunanja ogledala z osvetlitvijo

PKJB69 RET04
FIPOU2

-

600€

-

-

-

PKJB21

-

-

500€

500€

-

ECLHB4

SOP03C

-

60€
110€
100€
150€

S
110€
280€
S
150€
S

S
110€
180€
280€
S
150€
S

S
S
150€
S
S
S
S

PKJBH6 MAPSTD

-

-

1150€

-

-

Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov (7)
Opozorilo na prečni promet pri vzvratni vožnji
Aktivni tempomat z radarjem (3)
Sistem za pomoč pri vožnji in zastojih na avtocesti (3)(5)(8)

RCTA0
RVDIST

UDOBJE

Paket ZIMA (24)
- Gretje volanskega obroča
- Gretje sedežev spredaj
- Ogrevano vetrobransko steklo
LED osvetlitev v kabini spredaj in zadaj (10)
Brezžično polnjenje mobilnega telefona
Ogrevano vetrobransko steklo
Gretje volanskega obroča
Gretje sedežev spredaj
Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiv po višini
Voznikov sedež električno nastavljiv (11)
Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila (12)

REACTI
OGVS
VOLCHA
OGSED
SGAV02
SGAV04

MULTIMEDIJA
Paket NAVIGACIJA 9,3" + 10" TFT - Intens (13)
- Barvni 25 cm (10") informacijski zaslon z merilniki
- Multimedijski sistem s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik, navigacijo, MP3, Bluetooth,
AUX, USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti z aplikacijama Android Auto™
in Apple CarPlay™
- Kartografija Evrope

MET05

-

-

250€

250€

250€

Paket NAVIGACIJA (5)(15)(16)
- Multimedijski sistem z 18 cm (7") zaslonom na dotik, navigacijo, MP3, Bluetooth, AUX,
USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple
CarPlay™
- Kartografija Evrope

NA40A MAPSTD

-

500€

500€

-400€

-

Paket BOSE (5)(17)
- Multimedijski sistem z 18 cm (7") zaslonom na dotik, navigacijo, MP3, Bluetooth, AUX,
USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple
CarPlay™ in sistemom 9 zvočnikov z ojačevalcem BOSE
- Kartografija Evrope

NA403 PRCRA

-

-

-

0€

-400€

Paket NAVIGACIJA 9,3" (13)
- Multimedijski sistem s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik, navigacijo, MP3, Bluetooth,
AUX, USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in
Apple CarPlay™
- Kartografija Evrope

NA406 MAPSTD

-

-

900€

S

-

Paket BOSE 9,3" (13)(15)
- Multimedijski sistem z 23 cm (9,3") zaslonom na dotik, navigacijo, MP3, Bluetooth,
AUX, USB, WIFI, DAB, funkcijo povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in
Apple CarPlay™ in sistemom 9 zvočnikov z ojačevalcem BOSE
- Kartografija Evrope

NA407 MAPSTD
PRCRA

-

-

1300€

400€

S

Barvni 10" prilagodljiv zaslon pred voznikom z merilniki (14)

Novi Renault CAPTUR
Cenik opcij
Life

Zen

Intens

Edition One Initiale Paris

-

500€

-

-

-

DIZAJN
Paket LOOK
- Dodatno zatemnjena stekla zadaj
- Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Bahamas
Paket PANORAMA (18)
- Steklena streha z električnim pomikom
- Samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe
Jeklena platišča z okrasnimi pokrovi platišč 41 cm (16") Vilegia
Jeklena platišča z okrasnimi pokrovi platišč Flex Wheel 43 cm (17") Nymphea
Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Bahamas
Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Bahamas Diamante (19)
Platišča iz lahke litine 45 cm (18") Pasadena
Platišča iz lahke litine 45 cm (18") Initiale Paris
Enobarvna karoserija (Nekovinska barva) (20)
Enobarvna karoserija (Kovinska barva) (20)
Enobarvna karoserija (Kovinska barva - Posebna) (20)
Dvobarvna karoserija (Kovinska barva) (21)
Dvobarvna karoserija (Kovinska barva - Posebna) (21)
Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Steklena streha z električnim pomikom (22)
Vzdolžna strešna nosilca
Lebdeča sredinska konzola z naslonom za roke (23)
DODATKI
Zasilno rezervno kolo
Predpriprava za vlečno kljuko z vtičnico
Predpriprava za zložljivo vlečno kljuko z vtičnico
Predpriprava za snemljivo vlečno kljuko

PKJB13

PKJB42

-

-

1200€

1200€

-

RDIF01 RTOL16

S
0€
490€
600€
-

0€
S
400€
400€
0€
490€
600€
590€
700€
150€
1200€
250€
-

S
100€
400€
0€
490€
600€
490€
600€
S
250€
150€

S
400€
0€
490€
600€
490€
600€
S
S
150€

S
0€
490€
600€
490€
600€
S
1200€
250€
S

85€
180€
200€
230€

85€
180€
200€
230€

85€
180€
200€
230€

85€
180€
200€
230€

85€
-

RDIF02
RDIF10 RALU17
RDIF11
RDIF21 RALU18
RDIF22
QPA$RPE
QPA$KQA
QPA$QNW
QPA$YPL
QPA$XPA
VSTLAR
SOPAN
BARLON
CSRFLY

RSGALT
TWH00
TWH20
TWH1P

(1) Obvezno s sistemom z navigacijo (NA406 ali NA407). Ni možno s paketi AKTIVNI TEMPOMAT, CITY KAMERA in VARNOST (PKJB32, PKJB33 in PKJB75).
(2) Na verziji Intens obvezno s paketom CITY KAMERA (PKJB33) in sistemom z navigacijo ter ni možno v kombinaciji s paketom CITY MULTISENSE (PKJB11) in VARNOST (PKJB32).
(3) Samo za TCe motorje z EDC menjalnikom.
(4) Obvezno s paketom VARNOST (PKJB75) in gretjem volanskega obroča (VOLCHA).
(5) Na verziji Edition One ni možno v kombinaciji s paketom CITY KAMERA 360° (PKJB50).
(6) Obvezno s paketom COOL (PKJB40).
(7) Obvezno z multimedijskim sistemom s 7" zaslonom na dotik in navigacijo (NA40A).
(8) Obvezno s paketom VARNOST (PKJB75), gretjem volanskega obroča (VOLCHA) in aktivnim tempomatom (RVDIST).
(9) Ni možno v kombinaciji s stekleno streho (SOPAN) in LED osvetlitvijo v kabini spredaj in zadaj (ECLHB4). V kombinaciji s paketom CITY (PKJB49) obvezno brez kode RET04.
(10) Obvezno s stekleno streho (ECLHB4) in sprednjimi sedeži nastavljivimi po višini (SGAV02). Ni možno v kombinaciji s paketom KLIMA (PKJB69).
(11) Obvezno z gretjem sedežev spredaj (OGSED) in oblazinjenjem v črnem usnju (CUIR01).
(12) Obvezno z električno poklopljivimi zunanjimi ogledali (RET04).
(13) Obvezno s paketom CITY MULTISENSE (PKJB11) ali paketom CITY KAMERA (PKJB33).
(14) Na verziji Intens obvezno s sistemom z navigacijo.
(15) Na verziji Edition One obvezno brez kode MAPSTD.
(16) Na verziji Intens ni možno v kombinaciji s paketom CITY MULTISENSE (PKJB11).
(17) Na verziji Initiale Paris obvezno brez kode PRCRA.
(18) Ni možno v kombinaciji s strešnimi nosilci (BARLON). Na verziji Edition One obvezno dopisati kodo SBARTO (brez strešnih nosilcev).
(19) Pri verziji Zen obvezno dopisati kodo RALU17.
(20) Pri verzijah Intens, Edition One in Initiale Paris obvezno dopisati kode 1TON in RENTC.
(21) Pri verziji Zen obvezno dopisati kode 2TON in REPNTC.
(22) Na verziji Zen obvezno z LED osvetlitvijo v kabini spredaj in zadaj (ELCHB4) in sprednjimi sedeži nastavljivimi po višini (SGAV02). Ni možno v kombinaciji s paketom KLIMA (PKJB69) in
strešnimi nosilci (BARLON).
(23) Na voljo samo za motorje z avtomatskim menjalnikom EDC. Na verziji Intens obvezno s paketom MULTISENSE (MLEXP1).
(24) Samo za Tce motorje

Novi Renault CAPTUR
Personalizacija
PERSONALIZACIJA

Intens

Edition
One

Initiale
Paris

NOTRANJA
NOTRANJOST
Paket LOOK NOTRANJOST - Oranžna (1)
- Oblazinjenje v kombinaciji črna/temno siva z oranžnimi vsadki
- Naslon za roke na vratih v barvi
- Osrednji del armaturne plošče v barvi
- Obroba lebdeče konzole v mehkih materialih v barvi (ob izbiri opcije LEBDEČA
KONZOLA)

PERP01
DRAP03

280€

280€

-

Paket LOOK NOTRANJOST - Svetlo siva (2)
- Naslon za roke na vratih v barvi
- Osrednji del armaturne plošče v barvi
- Obroba lebdeče konzole v mehkih materialih v barvi (ob izbiri opcije LEBDEČA
KONZOLA)

PERP02

110€

110€

-

Paket LOOK NOTRANJOST - Siva
- Oblazinjenje v Nappa usnju sive barve
- Naslon za roke na vratih v barvi
- Osrednji del armaturne plošče v barvi
- Osrednja plošča na vratih v barvi
- Obroba lebdeče konzole v mehkih materialih v barvi

PERP03
CUIR03

-

-

110€

Notranja personalizacija - Rdeča
- Obrobe zračnikov v barvi
- Podstavek prestavne ročice na sredinski konzoli v barvi
- Prednje in zadnje preproge v barvi

PERG01

110€

110€

-

Notranja personalizacija - Modra
- Obrobe zračnikov v barvi
- Podstavek prestavne ročice na sredinski konzoli v barvi
- Preproge spredaj in zadaj v barvi

PERG02

110€

110€

-

Notranja personalizacija - Oranžna (3)
- Obrobe zračnikov v barvi
- Podstavek prestavne ročice na sredinski konzoli v barvi
- Preproge spredaj in zadaj v barvi

PERG03

110€

110€

-

Notranja personalizacija - Turkizna
- Obrobe zračnikov v barvi
- Podstavek prestavne ročice na sredinski konzoli v barvi
- Preproge spredaj in zadaj v barvi

PERG04

110€

110€

-

Oblazinjenje v črnem usnju (4)

CUIR01

550€

550€

-

PERA01

170€

170€

170€

Paket LOOK ZUNANJOST - Siva Highland
Prednja in zadnja letvica + Del stranske letvice

PERA02

170€

170€

170€

Paket LOOK ZUNANJOST - Bela Alabaster
Prednja in zadnja letvica + Del stranske letvice

PERA03

170€

170€

170€

ZUNANJA
ZUNANJI DODATKI
Paket LOOK ZUNANJOST - Oranžna Atacama
Prednja in zadnja letvica + Del stranske letvice

(1) Ni možna kombinacija z notranjo personalizacijo Rdeča, Modra in Turkizna (PERG01, PERG02, PERG04)
(2) Ni možna kombinacija z notranjimi personalizacijami
(3) Ni možna kombinacija s paketom LOOK NOTRANJOST Svetlo siva in Siva
(4) Obvezno z gretjem sedežev (SGACHA) in električno nastavljivim voznikovim sedežem (SGAV04)

Novi Renault CAPTUR
Dizajn
NOTRANJOST
Notranjost v temni barvi
OBLAZINJENJA
Oblazinjenje v kombinaciji črna/svetlo siva
Oblazinjenje v kombinaciji črna/temno siva
Oblazinjenje v kombinaciji črnega usnja in temno sivega blaga
Oblazinjenje v kombinaciji črna/temno siva z oranžnimi vsadki
Oblazinjenje v črnem usnju
Oblazinjenje v Nappa usnju črne barve
Oblazinjenje v Nappa usnju sive barve
PLATIŠČA
Jeklena platišča z okrasnimi pokrovi platišč 41 cm (16") Vilegia
Jeklena platiščla okrasnimi pokrovi platišč Flex Wheel 43 cm (17") Nymphea
Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Bahamas
Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Bahamas Diamante
Platišča iz lahke litine 45 cm (18") Pasadena
Platišča iz lahke litine 45 cm (18") Initiale Paris

Jeklena platišča z okrasnimi pokrovi
platišč 41 cm (16") Vilegia

Jeklena platiščla okrasnimi pokrovi
platišč Flex Wheel 43 cm (17")
Nymphea

Life

Zen

Intens

Edition
One

Initiale
Paris

HARM01

S

S

S

S

S

DRAP01

S
-

S
-

S
O
O
-

S
O
O
-

S
O

S
-

O
S
O
O
-

S
O
O
-

S
O
-

S

DRAP02
DRAP05
DRAP03
CUIR01
CUIR02
CUIR03

RDIF01
RDIF02
RDIF10
RDIF11
RDIF21 RALU18
RDIF22

Platišča iz lahke litine 43 cm (17")
Bahamas

Platišča iz lahke litine 45 cm (18")
Pasadena

Platišča iz lahke litine 43 cm (17")
Bahamas Diamante

Platišča iz lahke litine 45 cm (18")
Initiale Paris

Novi Renault CAPTUR
Dizajn
Life

Zen

Intens

BARVE KAROSERIJE
ENOBARVNA KAROSERIJA - NEKOVINSKA BARVA
OVRPE
Modra Marine
O
O
O
ENOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKE BARVE
TEKQA
Siva Highland
O
O
O
TEGNE
Črna Etoile
O
O
O
TEKNG
Siva Cassiopee
O
O
O
ENOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKE BARVE - POSEBNE
TEQNW
Bela Alabaster
O
O
O
TENNP
Rdeča Flamme
O
O
O
TEEPY
Oranžna Atacama
O
O
O
TEQNC
Biserno Bela
O
TERQT
Modra Celadon
O
TERQH
Modra Iron
O
TEGNG
Črna Amethyst
DVOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKE BARVE (karoserija & streha, zunanja ogledala in zadnji spojler)
BIYPL
Siva Cassiope & Oranžna Atacama
O
O
BIYNV
Siva Cassiope & Siva Highland
O
O
BIXNK
Siva Cassiope & Črna Etoile
O
O
BIYPE
Siva Highland & Črna Etoile
O
O
BIYPK
Siva Highland & Oranžna Atacama
O
O
BIYPM
Črna Etoile & Oranžna Atacama
O
O
BIYNW
Črna Etoile & Siva Highland
O
O
BIYNP
Črna Etoile & Bela Alabaster
O
O
BIXPE
Modra Marine & Črna Etoile
O
O
BIYUC
Modra Marine & Siva Highland
O
O
BIYUD
Modra Marine & Bela Alabaster
O
O
DVOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKE BARVE - POSEBNE (karoserija & streha, zunanja ogledala in zadnji spojler)
BIYNZ
Oranžna Atacama & Siva Highland
O
O
BIYNR
Oranžna Atacama & Bela Alabaster
O
O
BIXWB
Oranžna Atacama & Črna Etoile
O
O
BIYPC
Bela Alabaster & Črna Etoile
O
O
BIYPH
Bela Alabaster & Oranžna Atacama
O
O
BIXPA
Rdeča Flamme & Črna Etoile
O
O
BIYPJ
Biserno Bela & Oranžna Atacama
O
BIXUI
Biserno Bela & Črna Etoile
O
BIYNU
Biserno Bela & Siva Highland
O
BIYNM
Modra Iron & Črna Etoile
O
BIYNT
Modra Iron & Bela Alabaster
O
BIYPB
Modra Iron & Siva Highland
O
BIYNS
Modra Celadon & Bela Alabaster
O
O
BIYPA
Modra Celadon & Siva Highland
O
O
BIYPG
Modra Celadon & Črna Etoile
O
O
BIYPP
Črna Amethyst & Siva Highland
BIYPN
Črna Amethyst & Bela Alabaster
BIXWC
Črna Amethyst & Črne Etoile
-

S = Serija

O = Opcija

Edition
One

Initiale
Paris

O

O

O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O
-

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
-

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

- = Ni na voljo

Novi Renault CAPTUR
Tehnične karakteristike
TIP MOTORJA
Komercialni naziv

TCe 100

TCe 130

TCe 130 EDC

Gorivo

TCe 150 EDC

dCi 95

dCi 115

Bencin

dCi 115 EDC

Dizel

Depolucijska norma

Euro 6Dt

MOTOR
Gibna prostornina (cm3)
Vrtina x gib (mm)
Število cilindrov / ventilov

999

1333

1461

72,2x81,3

72,2x81,3

76x80,5

3/12

4/16

4/8

Največja moč kW (KM) pri št. vrtljajev (/min)

74 (100) pri 5000

96 (130) pri 5000

113 (155) pri 5500

70 (95) pri 3750

85 (115) pri 3750

Največji navor Nm (pri št. vrtljajev (/min))

160 Nm pri 2750

240 Nm pri 1600

270 Nm pri 1800

240 Nm pri 1750

260 Nm pri 2000

Vbrizg goriva

Turbo / sekvenčni večtočkovni

Turbo / neposredni po skupnem vodu

Stop&Start in zaviranje z
rekuperacijo zavorne energije

Da

MENJALNIK
Ročni

Tip
Število prestav

5

Samodejni
z dvojno sklopko

Ročni

Samodejni
z dvojno sklopko

7

6

7

6

KRMILNI MEHANIZEM
Tip

električni variabilni servo

Ø obračalni krog med pločniki (m)

11,1

PODVOZJE
Sprednja prema

Tip Mac-Pherson s spodnijm trikotnim vodilom in stabilizacijskim drogom

Zadnja prema

Elastična prema s programiranim deformiranjem in vijačne vzmeti

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
serija

215/65 R16 (98) H; 215/60 R17 (96) H; 215/55 R18 (95) H

ZAVORE
ABS + pomoč pri zaviranju v sili

serijsko

Elektronski razdelilnik zavorne sile

serijsko

Spredaj : zračeni koluti (DV) Ø (mm)

DV 280

Zadaj : boben Ø cm (")

23 cm (9'') boben

ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)

173

195

193

202

178

187

0 - 100 km/h (s)

13,3

10,6

9,6

8,6

14,3

11,9

11

1000 m D.A. (s)

34,8

31,8

31

29,6

35,6

33,1

32,7

5,9-6,4

6,2-6,7

6,2-6,6

6,2-6,6

4,6-5,0

4,7-5,0

4,6-5,1

133-144

141-152

139-150

139-150

122-133

123-133

122-134

0,0282

0,0279

0,0302

0,0217

0,043

0,0454

0,03966

Emisija trdih delcev (g/km)

-

0,00021

0,00014

0,00004

0,00078

0,00068

0,00081

Število delcev (x1011)

-

0,57

0,6

0,42

0,03

0,03

0,12

186

PORABA po normativu WLTP*
Mešana vožnja (l/100 km)

IZPUSTI po normativu WLTP*
Izpust CO2 (g/km)
NOx (g/km)

KAPACITETE
Posoda za gorivo (l)

48

46

MASE (kg)
Masa praznega vozila (brez voznika)

1316

1340

1381

1376

1408

1415

1442

763 / 553

790 / 550

826 / 555

824 / 552

847 / 561

847 / 568

881 / 561

Največja dovoljena masa

1751

1775

1816

1811

1843

1850

1877

Največja dovoljena masa skupine vozil

2951

2975

3016

3011

3043

3050

3077

Masa praznega vozila na sprednji/zadnji osi

Nosilnost

435

Dovoljena vlečna masa z zavorami

1200

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri
protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.
Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne
scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti
ali porabe.
Več o standardu WLTP si lahko preberete na spletni strani https://www.renault.si/odkrijte-renault/novi-predpisi.html.

Renault CAPTUR
Cenik dodatne opreme
Kataloška številka

Oprema

Maloprodajna
cena z DDV

8201392089
7711940000
7711421178
7711780147

COUNTRY
Aluminijasti strešni nosilci QuickFix – na vzdolžnih nosilcih
Nosilec za 4 pare smuči / 2 snežni deski
Adapter za nosilec
Nosilec za kolo Proride 80 na strešnih nosilcih, za 1 kolo

127 €
164 €
15 €
115 €

7711788827
7711785943

TECHNO
DVD video predvajalnik s funkcijo cinema + WI-FI
NEXTBASE DVD predvajalnik

456 €
224 €

7711940323

Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon (namestljiv na zračnik) z možnostjo polnjenja

56 €

