
Renault CAPTUR



Mestské 
dobrodružstvo

Atraktívne SUV značky Renault prichádza v novom 

vydaní. Renault CAPTUR ponúka nové farby karosérie, 

má prepracovanú masku chladiča s  decentnou 

chrómovanou lištou a presklenú strechu, takže je 

teraz ešte lepšie pripravený dobývať mestské ulice. 

Svetlomety LED Pure Vision s technológiou Full LED 

a charakteristické svetlomety na denné svietenie 

v tvare písmena „C“ skvele zvýrazňujú výrazný cha-

rakter toh to vozidla. Dvojfarebná karoséria a bohaté 

možnosti personalizácie umožnia každému vyjadriť 

svoj vlastný štýl.







Ovládnite ulice veľkomesta. S vozidlom Renault CAPTUR sa 

budete cítiť ako dobyvatelia mestskej krajiny. Panoramatické 

strešné okno, veľká svetlá výška a ochranné prvky karosérie 

vpredu aj vzadu – to sú niektoré z predností vozidla Renault 

CAPTUR, s ktorým spoznáte mesto v novom svetle. Pohodl-

ne sa usaďte v priateľskom, farebnom interiéri, ktorý je plný 

moderných a intuitívnych technológií a všetkými zmyslami 

vnímajte pozitívnu energiu mesta.

Znovu objavte 
mesto



Výrazný dizajn

Vďaka veľkým 17" diskom kolies z ľahkých zliatin sedí Renault CAPTUR pevne na ceste a čaká len na vás, aby ste mohli spoločne vyraziť v ústrety mestským 

dobrodružstvám. Rafinovaná estetika, výrazný charakter – toto SUV je výnimočne temperamentné. Jeho predné a zadné svetlomety s technológiou LED 

presvetlia každý váš deň. S vozidlom Renault CAPTUR budú vaše jazdy autom omnoho zaujímavejšie.







 

Renault CAPTUR ponúka všetko, čo potrebujete, aby ste sa cítili dobre. Oceníte kožou potiahnutý volant, pohodlie sedadiel, stredovú lakťovú opierku a užijete 

si atmosféru a stropné osvetlenie LED… Obklopí vás elegantný interiér s decentnými ozdobnými prvkami vo farbe saténového chrómu. Vysokokvalitné 

reproduktory Bose® Sound System vás zavedú do sveta výnimočných hudobných zážitkov. Odovzdajte sa radosti z jazdy!

Dôkladne spracovaný interiér





Renault CAPTUR má mnoho nápaditých schránok, ktoré uľahčujú každodenné používanie vozidla. Do priestrannej zásuvky Easy Life s objemom 11 litrov 

sa zmestia väčšie aj menšie predmety. K dispozícii máte aj praktickú schránku, dokonale zakomponovanú do palubnej dosky, ktorá je ideálna na odloženie 

telefónu či peňaženky. Trojmiestne zadné sedadlo je posuvné, delené v pomere 1/3-2/3 a dovoľuje prispôsobiť konfiguráciu interiéru podľa vašich potrieb. 

Ešte väčšiu variabilitu poskytuje vyberateľná podlaha batožinového priestoru. 

Každodenný život môže byť jednoduchší



Renault CAPTUR ponúka tri multimediálne systémy: R&Go, Media Nav Evolution, R-LINK Evolution.

Multimédiá pre každého

Media Nav Evolution: jednoduchý a používateľsky 

prívetivý multimediálny systém s  dotykovým 

displejom ponúka prístup k mnohým užitočným 

a praktickým funkciám, ako je navigácia, rádio DAB, 

audiostreaming a tiež bezpečné telefonovanie 

pomocou Bluetooth® handsfree.

R-LINK Evolution: multimediálny systém so 7-pal-

covým kapacitným dotykovým displejom a s prístu-

pom k online službám. Zaisťuje neustále spojenie so 

svetom. Využívajte vstavanú navigáciu TomTom®, 

službu HD Traffi  c zobrazujúcu informácie o doprave 

v reálnom čase a množstvo aplikácií dostupných 

v R-LINK Store.

R&Go: po pripojení smartphonu k auto rádiu po  mo-

cou špeciálneho držiaka máte prístup k funkciám 

aplikácie R&Go*: navigácia, kontrola štýlu jazdy, 

obsluha rádia alebo bezpečné telefonovanie cez 

Bluetooth® handsfree.

* Aplikácia R&Go na stiahnutie v Google Play a v Apple Store.





Renault CAPTUR všetko vidí – zmeria dostupný priestor na parkovacom mieste a pomôže 

vám zaparkovať, varuje pred možným nebezpečenstvom a monitoruje všetko, čo sa deje 

okolo. Renault CAPTUR vám umožní radovať sa z bezpečného mestského dobrodružstva.

To najlepšie
na jazdu po meste

Easy Park Assist
Parkovanie je hračka! Pomocou 12 senzorov systém zmeria 

pries tor, potom prevezme kontrolu nad riadením a vykoná ideálny 

manéver pozdĺžneho, priečneho či šikmého parkovania.

Asistent rozjazdu do kopca
Systém udržuje tlak v brzdách ešte dve sekundy po uvoľnení 

brzdového pedála, a vodič sa tak môže v pokoji rozísť.

Bezpečnosť
Renault CAPTUR kladie veľký dôraz na bezpečnosť a je vybavený 

čelnými a bočnými airbagmi. Systém Isofi x umožňuje bezpečnú 

montáž detskej sedačky na zadných sedadlách.



Systém sledovania mŕtveho uhla
Systém deteguje prítomnosť iného vozidla v mŕtvom uhle, ktoré 

nevidno pomocou vonkajších spätných zrkadiel. Funguje pri 

rýchlostiach od 30 do 140 km/h a okamžite informuje vodiča 

o prítomnosti vozidla v mŕtvom uhle svetelným signálom vo 

vonkajšom spätnom zrkadle.

Núdzový brzdový asistent
Neočakávaná prekážka? Verte svojmu inštinktu. Pri náhlom 

zošliapnutí brzdového pedála systém automaticky zvyšuje brzdnú 

silu, a skracuje tak brzdnú dráhu.

Predné hmlové svetlomety s funkciou prisvecovania do zákrut
Pri prejazde zákrutou sa automaticky zapína hmlové svetlo na 

tej strane, kam zatáča automobil, čo zlepšuje viditeľnosť.



Farby karosérie

 * Nemetalický lak. 

Slonová kosť Ivoire* 
Strecha Čierna Etoile

Strecha Slonová 
kosť Ivoire*

Sivá Platine 
Strecha Čierna Etoile

Strecha 
Sivá Platine

Sivá Cassiopée 
Strecha Čierna Etoile

Sivá 
Cassiopée

Červená Flamme 
Strecha Čierna Etoile

Biela Nacré 
Strecha Čierna Etoile

Oranžová Atacama 
Strecha Čierna Etoile

Oranžová 
Atacama

Modrá Ocean 
Strecha Čierna Etoile

Modrá 
Ocean

Modrá Marine Fumé* 
Strecha Čierna Etoile

Biela 
Nacré

Modrá 
Marine Fumé*

Čierna Etoile



Výbava

Oceľové disky 16"

ADVANTAGE

• ABS s podporou náhleho brzdenia
• Elektronický stabilizačný systém ESC
• Asistent rozjazdu do kopca HSA
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách
• Čelné airbagy na strane vodiča aj spolujazdca 

(s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca)
• Bočné airbagy vodiča a spolujazdca chrániace 

hlavu a hrudník
• Zvukové upozornenie na nezapnuté 

bezpečnostné pásy na predných sedadlách
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu aj 

vzadu
• Opierky hlavy s nastaviteľnou výškou vpredu 

aj vzadu
• Systém upevnenia detských sedačiek ISOFIX
• Elektrický posilňovač riadenia s variabilným 

účinkom
• Karta Renault na otvorenie dverí 

a naštartovanie motora bez kľúča
• Centrálne zamykanie

• Palubný počítač
• Funkcia ECO – režim úspornej jazdy
• Manuálna klimatizácia
• Rádio DAB R&GO s integrovaným displejom, 

4 × 20 W (bez CD), s Bluetooth®, vstupmi 
USB/jack, s držiakom na smartphone, 
kompatibilné s aplikáciou R&GO

• Elektricky nastaviteľné, manuálne sklopné 
a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

• Elektrické ovládanie predných a zadných okien
• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
• Nastaviteľná výška sedadla vodiča
• Zrkadlo v slnečnej clone na strane vodiča 

a spolujazdca
• Posuvné zadné sedadlo 1/3-2/3 s 3 opierkami 

hlavy
• Denné svetlá LED v tvare písmena C
• Zadné svetlá LED
• Nárazníky vo farbe karosérie
• Kryty prednej a zadnej časti podvozka v čiernej 

farbe so zrnitou štruktúrou

• Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
• Kryty vonkajších spätných zrkadiel a bočné 

ochranné lišty v čiernej farbe so zrnitou 
štruktúrou

• Dekory interiéru vo farbe slonová kosť
• Tmavé spracovanie interiéru
• Látkové poťahy
• Zásuvka Easy Life vo farbe slonová kosť (bez 

osvetlenia)
• Súprava na opravu pneumatík
• Oceľové disky 16"

Textilné čalúnenie Life



 

LIMITED (ADVANTAGE +)

• Parkovací asistent
• Multimediálny systém Media Nav Evolution 

s dotykovým displejom 7", rádiom DAB 
(bez CD), navigáciou, mapou Európy 
v základnej verzii, s Bluetooth® a so vstupmi 
USB/jack

• Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
• Volant potiahnutý umelou kožou
• Elektrické ovládanie predných okien, 

s impulzným ovládaním na strane vodiča
• Predné hmlové svetlomety
• Zatmavené zadné sklá
• Kryty vonkajších spätných zrkadiel v lesklej 

čiernej farbe
• Chrómovaná vložka v bočných ochranných 

lištách
• Vnútorné kryty prahov predných dverí Limited
• Vonkajšie označenie Limited
• Chrómované dekoračné prvky interiéru
• Odoberateľná podlaha batožinového priestoru
• Látkové poťahy Limited
• Osvetlená zásuvka Easy Life
• Disky z ľahkých zliatin 16", dizajn Celsium

 

Disky z ľahkých zliatin 16", 
dizajn Celsium

Vonkajšie označenie 
Limited

Kryty prahov predných 
dverí Limited

Výbava



INTENS (LIMITED +)

Fotografi e interiéru verzie Intens s voliteľnou výbavou

Disky z ľahkých zliatin 17", 
dizajn Explore, čierne

Disky z ľahkých zliatin 17",
dizajn Emotion, čierne

• Predné svetlomety Full LED Pure Vision
• Predné hmlové svetlomety s funkciou 

prisvecovania do zákrut
• Automatická klimatizácia
• Dažďový a svetelný senzor
• Karta hands-free Renault
• Volant potiahnutý kožou
• Bez zatmavených zadných okien
• Dvojfarebná karoséria + kryty vonkajších 

spätných zrkadiel vo farbe strechy
• Chrómovaná ozdobná lišta chladiča
• Dekoratívna lišta s nápisom CAPTUR na veku 

batožinového priestoru
• Kryty prednej a zadnej časti podvozka v sivej 

farbe
• Odoberateľné látkové poťahy sedadiel Zip 

Collection
• Elastické pásky na zadnej strane opierok 

predných sedadiel
• Disky z ľahkých zliatin 17", dizajn Emotion

Odoberateľné poťahy 
sedadiel, sivé



Motory

TCe 90

Motor TCe 90 je ideálny na jazdu po meste. Dynamicky reaguje v nízkych otáčkach, spolupracuje 

s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou a zaisťuje veľmi nízku spotrebu.

TCe 130 GPF a TCe 150 GPF

Tento moderný motor s výkonom 130 respektíve 150 konských síl vznikol v spolupráci s koncernom 

Daimler. Vďaka inovatívnym technológiám sa podarilo znížiť trenie, optimalizovať proces spaľovania 

a tým zlepšiť tepelnú účinnosť. Preto je táto jednotka úsporná a pritom dosahuje vysoký výkon 

a krútiaci moment, je pružná a príjemná v prevádzke. Verzia TCe 130 GPF je k dispozícii so 

šesťstupňovou manuálnou prevodovkou, pri verzii TCe 150 GPF je na výber medzi šesťstupňovou 

manuálnou prevodovkou a šesťstupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou EDC.

Príjemné, spoľahlivé, solídne a úsporné motory v sebe spájajú množstvo inovatívnych technológií, z ktorých časť pochádza priamo zo 

sveta Formuly 1. Vďaka nim Renault CAPTUR ponúka príjemnú jazdu a úspornú prevádzku.
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Rozmery

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (dm3)

Objem VDA (norma ISO 3832) (do výšky zadného krytu) 
(min./max.)

377 / 455

Maximálny objem pri zložených zadných sedadlách 
(do výšky strechy):

1 235

ROZMERY (mm)

A Rázvor 2 606

B Celková dĺžka 4 122

C Predný previs 866

D Zadný previs 650

E Rozchod vpredu 1 531

F Rozchod vzadu 1 516

ROZMERY (mm)

G Šírka bez spätných zrkadiel 1 778

H Výška nezaťaženého vozidla 1 566

H1 Výška nezaťaženého vozidla s otvoreným vekom batožinového priestoru 2 031

J Výška prahu batožinového priestoru nezaťaženého vozidla 732

K Svetlá výška nezaťaženého vozidla 170

L Priestor na nohy vo výške kolien na zadných sedadlách 215

M Šírka nad lakťovými opierkami vpredu 1 380

M1 Šírka nad lakťovými opierkami vzadu 1 370

N Šírka v lakťoch vpredu 1 368

N1 Šírka v lakťoch vzadu 1 330

P Výška pod strechu pod uhlom 14° na predných sedadlách 905

P1 Výška pod strechu pod uhlom 14° na zadných sedadlách 860

ROZMERY (mm)

Y
Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti/maximálna 
šírka otvoru batožinového priestoru 

905 / 1 010

Y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti 983

Y2 Vnútorná šírka batožinového priestoru medzi podbehmi 990

Z Výška otvoru batožinového priestoru 685

Z1
Max. užitočná dĺžka batožinového priestoru (pri zložených 
zadných sedadlách)

1 512

Z2
Dĺžka batožinového priestoru k zadným sedadlám (so zadným 
sedadlom posunutým maximálne dopredu/dozadu)

884 / 724

Z3 Výška krytu batožinového priestoru 595



1.

Dizajn a personalizácia

Príslušenstvo

1. 3.2.

1. Bočné nášľapy. Praktické nášľapy uľahčujú 
nastupovanie do vozidla a prístup k veciam 
na streche. Takisto výborne chránia karosériu 
pred prípadným preliačením či škrabancami.

2. Ochrana hrany batožinového priestoru. 

Estetická a ideálne zladená s vozidlom. Chráni 
zadnú časť vozidla a zároveň predstavuje 
zaujímavý štýlový prvok.

3. Shark anténa. Elegantný doplnok v čiernej 
farbe. Anténa je dokonale prispôsobená tvaru 
karosérie.



Bezpečnosť a preprava

7. Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia. Je nepostrádateľné pre bezpečné pripojenie prívesov, obytných prívesov, plošín, prívesných vozíkov na lode, pracovného náradia alebo na 
pripevnenie nosiča bicyklov a lyží. Bolo navrhnuté značkou Renault a je plne kompatibilné s vaším vozidlom. Umožňuje zachovať estetický vzhľad vozidla vďaka možnosti odmontovať guľový čap 
počas niekoľkých sekúnd a bez použitia náradia. Toto ťažné zariadenie je ideálne na časté používanie.

8. Priečne strešné nosiče. Možno na ne uchytiť nosič bicyklov, lyží alebo strešný box, ktorý výrazne zvýši prepravné možnosti vozidla. Boli navrhnuté značkou Renault a s prehľadom spĺňajú 
požiadavky, ktoré prekračujú aktuálne platné normy v oblasti bezpečnosti a odolnosti. Komplet dvoch kusov so zabezpečením proti krádeži.

9. Parkovací asistent. Nenahraditeľný pre pohodlné manévrovanie pri parkovaní. Vďaka ideálne umiestneným senzorom systém spoľahlivo deteguje všetky prekážky za vozidlom. Upozorňuje 
na ne zvukovým signálom, ktorý možno vypnúť.

7. 8. 9.

Pohodlie a bezpečnosť

4. Ochrana batožinového priestoru EasyFlex. Nevyhnutná pre úplnú ochranu batožinového priestoru. Umožňuje prevážať veľké, znečistené predmety. Možno ju ľahko zložiť a rozložiť. Dokonale 
sa prispôsobí polohe zadného sedadla. Po rozložení pokrýva dno aj boky batožinového priestoru. Veľmi praktické riešenie na každodenné jazdenie aj na výlety do prírody.

5. Vešiak za opierku hlavy. Ľahko pripevniteľný vešiak vám na cestách príde vždy vhod.

6. Textilné koberce Premium. Dokonale chránia podlahu vozidla. Sú vyrobené na mieru. Ľahko sa upevňujú pomocou špeciálnych patentov. Boli podrobené prísnemu testovaniu a vyznačujú sa 
najvyššou kvalitou a odolnosťou. Urobte si radosť a vyberte si doplnky z veľmi kvalitných materiálov.

4. 5. 6.



Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu pozornosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série alebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť RENAULT 
vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špecifi kácie aj opisované a predstavované vozidlá. Spoločnosť RENAULT oznámi tieto úpravy svojim koncesionárom v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené; niektoré 
vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľného vybavenia sa môžu vylučovať alebo byť medzi sebou prepojené. Fotografi e v tejto publikácii nemusia presne zodpovedať opisu verzie ponúkanej 
na slovenskom trhu. Najnovšie informácie o našich produktoch vám poskytne miestny koncesionár. Z technických a polygrafi ckých dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne odlišovať od skutočných farieb karosérie alebo materiálu 
vnútorného vybavenia. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti vytvorená akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti RENAULT je zakázaná. Táto 
publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. 
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