
RENAULT
CAPTUR
E-Tech full hybrid

k dispozícii tiež s pohonom  
E-Tech full hybrid, mild hybrid,  
so zážihovým motorom a motorom na LPG



atletické a elegantné SUV

Renault Captur so svojimi 
atletickými ramenami, výkonným 
hybridným motorom a priestranným 
interiérom potvrdzuje svoj charakter.

Nechajte sa okúzliť  
podmanivým dizajnom verzie  
E-Tech full hybrid 145.
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športové 
SUV

hybridný 
motor

prepojený 
ekosystém

objem 
batožinového 
priestoru  
až 536 litrov

16 pokročilých 
asistenčných 
systémov 
riadenia



interaktívne menu

01. dizajn

02. radosť z jazdy

03. multimédiá

04. vnútorný priestor

05. pokročilé asistenčné 
systémy riadenia 

06. personalizácia
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atletické línie

Renault Captur so svojimi 
tvarovanými bokmi, atletickými 
ramenami, širšou mriežkou  
chladiča a výrazným nárazníkom 
potvrdzuje svoj vzhľad SUV.

Renault Captur R.S. Line sa pýši  
atletickou siluetou s aerodynamickou 
lištou inšpirovanou motoristickým 
športom, špeciálnymi emblémami  
a exkluzívnymi 18" diskami kolies  
z ľahkých zliatin. 

Vpredu a vzadu je ešte elegantnejší 
a technicky vyspelejší vďaka 
charakteristickému svetelnému 
podpisu v tvare písmena C.

Verzia R.S. Line vyniká aj v interiéri: 
hliníkové pedále, antracitový tmavo 
sivý strop*, čalúnenie R.S. Line  
a volant s červeným prešívaním. 

01. dizajn

* k dispozícii verzia s čiernym stropom a strešným oknom.

4



Podmanivý dizajn  
E-Tech engineered

Renault Captur vyvolává rozruch
svojou verziou E-Tech engineered 
full hybrid: lesklá čierna mriežka 
chladiča a zadný panel, lišta F1, 
bočné lišty a koncovky výfuku 
v odtieni warm titanium. 

Emblém E-Tech engineered  
na ľavej strane vozidla mu 
dodáva na exkluzivite, zatiaľ čo 
čierno-zlatý emblém E-Tech je jeho 
charakteristickým znakom vzadu.

Objavte rovnako odvážny štýl aj 
vnútri. Emblém E-Tech na volante, 
palubná doska s lesklým čiernym 
dekórom ozdobená prvkami 
v odtieni warm titanium, ktorý ladí 
so sedadlami. 

01. dizajn

* k dispozícii ako voliteľná výbava.

konfigurovať   →
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https://www.renault.sk/osobne-vozidla/captur/konfigurator.html


hybrid 
podľa vašich potrieb

Renault Captur je dostupný  
vo verzii E-Tech full hybrid a ponúka  
to najlepšie z obidvoch svetov. 

Full hybridný motor E-Tech  
sa nabíja behom jazdy. V meste 
môžete jazdiť až 80%(1) času  
v elektrickom režime a ušetriť  
až 40% paliva.(2)

informácie o nabití akumulátora na 9,3" obrazovke(3)

10" digitálny prístrojový štít s informáciami o jazde(3)

02. radosť z jazdy

(1) v mestskom cykle WLTP. 
(2) v porovnaní s ekvivalentným spaľovacím motorom. 
(3) v závislosti od motoru a verzie.

konfigurovať   →
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https://www.renault.sk/osobne-vozidla/captur/konfigurator.html


revolúcia v interiéri

Renault Captur je vybavený 
konfigurovateľným 10" 
digitálnym prístrojovým štítom* 
a 9,3" multimediálnou dotykovou 
obrazovkou*, ktorá dokáže zrkadliť  
váš telefón prostredníctvom 
technológií Android Auto™  
a Apple CarPlay™.

03. multimédiá

Vyberte si na jazdu jeden z troch 
jazdných režimov a ôsmych režimov 
osvetlenia podľa svojej nálady 
prostredníctvom technológie  
multi-sense.

indukčná nabíjačka pre smartphone

* v závislosti od motoru a verzie.
Android Auto™ je značka spoločnosti Google Inc. 
Apple CarPlay je značka spoločnosti Apple Inc.

konfigurovať   →
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https://www.renault.sk/osobne-vozidla/captur/konfigurator.html


04. vnútorný priestor

najlepšie modulárne 
usporiadanie

Využite najväčší objem batožinového 
priestoru vo vozidle tejto kategórie 
(až 536 litrov) a dômyselné 
modulárne usporiadanie, ktoré 
poskytuje zadnú lavicu s možnosťou 
posunutia v rozsahu 16 cm.

Potrebujete prepraviť dlhé alebo 
objemné predmety? Urobte si 
miesto vzadu sklopením sedadiel  
a zväčšite celkový priestor na 1 275 l.

konfigurovať   →
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16 pokročilých 
 asistenčných systémov 
riadenia

Renault Captur je vybavený 
šestnástimi inovatívnymi 
pokročilými asistenčnými 
systémami riadenia. 

05. pokročilé asistenčné systémy riadenia

safe distance warning system
Radar v prednej časti vozidla vypočítava 
bezpečnú vzdialenosť medzi vami  
a vozidlom vpredu. Ak hrozí zrážka,
systém aktivuje zvukovú a vizuálnu 
výstrahu.

Easy Park Assist
Tento systém uľahčuje parkovanie. 
Riadenie a vyhľadanie parkovacieho 
miesta zaistí vaše vozidlo. Vy sa staráte 
len o rýchlosť.

výstraha v prípade opustenia  
jazdného pruhu
Tento systém informuje vodiča  
o neúmyselnom prejdení plnej alebo 
prerušovanej čiary prostredníctvom 
kamery umiestnenej na čelnom okne  
za spätným zrkadlom.

systém korekcie jazdnej dráhy
Pri rýchlosti medzi 70 km/h  160 
km/h systém vykonáva korekcie na 
volante, aby sa vozidlo vrátilo späť do 
jazdného pruhu, ak prejdete plnú alebo 
prerušovanú čiaru bez indikácie.

rear cross traffic alert
Opusťte svoje parkovacie miesto 
pohodlnejšie. Vaše vozidlo vybavené 
snímačmi signalizuje príjazd vozidla, 
ktoré by ste nemuseli vidieť.

rozpoznávanie dopravných značiek
Vďaka kamere vás prostredníctvom 
prístrojovej dosky ste informovaní  
o rýchlostných limitoch na vašej trase.

asistenčné systémy riadenia
• adaptívny tempomat
• rozpoznávanie dopravných značiek  

s varovaním pri prekročení  
rýchlostného obmedzenia

• asistent pre jazdu po diaľnici  
a hustej premávke

• tempomat / obmedzovač rýchlosti
• 360° kamera

parkovací asistenty
• Easy Park Assist
• predné a zadné parkovacie senzory 

bezpečnostná asistencia
• systém aktívneho núdzového brzdenia  

s detekciou chodcov a cyklistov
• systém aktívneho núdzového brzdenia  

s detekciou vozidiel 
• systém sledovania mŕtveho uhla
• safe distance warning system
• systém varovania pri detekcii únavy 
• systém varovania pred opustením 

jazdného pruhu
• rear cross traffic alert
• automatické prepínanie diaľkových / 

tlmených svetiel

konfigurovať   →
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https://www.renault.sk/osobne-vozidla/captur/konfigurator.html


farby laku karosérie

06. personalizácia

biela nacré(1)(2)

červená flamme(1)

modrá iron(1)(2)

modrá marine fumé(2)(3)

(1) metalický lak.
(2) dostupné pre verziu E-Tech engineered.
(3) nemetalický lak.
fotografie nie sú zmluvné záväzné.

sivá highland(1)(2)

čierna étoilé(1)

sivá cassiopée(1)(2)
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personalizácia  
strechy

možné kombinácie farby 
laku vozidla a strechy

personalizácia verzie 
E-Tech engineered

06. personalizácia

čierna étoilé: strecha a kryty vonkajších 
spätných zrkadiel 

personalizačné balíky v odtieni warm 
titanium (štandard) a sivá (ako voliteľná 
výbava): športová lišta, spodné ochrany 
dverí, koncovky výfuku.

lišta vo farbe warm titanium a lesklý 
čierny ochranný prvok na spodnej  
hrane nárazníku

sivá lišta a sivý ochranný prvok  
na spodnej hrane nárazníku

spodná ochrana dverí v odtieni warm 
titanium

sivá spodná ochrana dverí

koncovky výfuku v odtieni warm 
titanium a lesklo čierny ochranný prvok

chrómované koncovky výfuku, sivý 
ochranný prvok

* nedostupné pre verziu E-Tech engineered.

konfigurovať   →
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farby laku / farba strechy čierna étoilé

modrá marine fumé

čierna étoilé

sivá cassiopée

sivá highland

biela nacré

červená flamme*

modrá iron

https://www.renault.sk/osobne-vozidla/captur/konfigurator.html


vzhľad interiéru

06. personalizácia

equilibre
• posuvná zadná lavica delená v pomere 2/3 : 1/3 s 3 výškovo nastaviteľnými 

hlavovými opierkami
• multimediálny systém Easy Link, displej 7" (hudobný systém Arkamys,  

6 reproduktorov, Bluetooth s funkciou audiostreamingu, 2 USB vstupy,  
podporuje Apple CarPlay/Android Auto, ovládanie rádia pod volantom)

• 17" oceľové disky kolies, flexwheel s dizajnom okrasných krytov kolies nymphea

techno (equilibre +)
• multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 7" (navigačný systém 

s dynamickým plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie, vyhľadávanie 
bodov záujmu cez Google Places, hudobný systém Arkamys, 6 reproduktorov, 
Bluetooth s funkciou audiostreamingu, USB vstup, podporuje Apple CarPlay/
Android Auto, ovládanie rádia pod volantom, online služby)

• predné a zadné full LED svetlomety LED Pure Vision Performance so svetelným 
podpisom v tvare písmena „C“

R.S. line (techno +)
• 9,3" multimediálny a navigačný systém Easy Link (navigačný systém s dynamickým 

plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie, hudobný systém Arkamys, 
6 reproduktorov, Bluetooth s funkciou audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje 
Apple CarPlay/Android Auto, ovládanie rádia pod volantom, online služby)

• 18" disky kolies z ľahkých zliatin, dizajn silverstone
• športový nárazník s integrovanou lištou F1

E-Tech engineered (R.S. line +)
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin, dizajn silverstone s ozdobným prvkom vo farbe 

warm titanium predná lišta F1 vo farbe warm titanium
• plávajúca stredová konzola s voličom prevodovky typu „e-shifter“ a odkladacím 

priestorom

Android Auto™ je obchodná značka spoločnosti Google Inc. Apple CarPlay™  
je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
* Pre viac informácií o použitých kožených materiáloch sa prosí obráťte na svojho 
predajcu. Všetky sedadlá uvedené v tejto brožúre ako kožené sú vyrobené z pravej 
kože a poťahovej textílie.
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čalúnenie

disky kolies

06. personalizácia

látkové čalúnenie  
3D Mountain,  
tmavé – Equilibre

17" oceľové disky kolies,
flexwheel s dizajnom
okrasných krytov kolies
nymphea – Equilibre

18" disky kolies 
z ľahkých zliatin, dizajn 
silverstone – R.S. Line

kombinácia látkového 
čalúnenia s umelou kožou, 
čierne s prvkami vo farbe 
warm titanium – E-Tech 
engineered

kombinácia látkového 
čalúnenia s umelou kožou, 
sivé/tmavé s bielym 
okrajom – Techno

17" disky kolies z ľahkých
zliatin, dizajn eridis, sivá
erbé s diamantovým
efektom – Techno

18" disky kolies z ľahkých 
zliatin s ozdobným prvkom 
vo farbe warm titanium – 
E-Tech engineered

kombinácia látkového 
čalúnenia s umelou kožou, 
čierne s červeným a 
strieborným prešívaním – 
R.S. Line

18" disky kolies
z ľahkých zliatin, dizajn
pasadena, sivá erbé
s diamantovým efektom
k dispozícii pre Techno

konfigurovať   →

https://www.renault.sk/osobne-vozidla/captur/konfigurator.html


príslušenstvo

06. personalizácia

bočné nášľapy – ľavý a pravý
Uľahčite si nastupovanie do vozidla a jednoducho dosiahnite na strechu pre 
naloženie strešného boxu alebo prepravu lyží. Nevyhnutný doplnok zvýrazňujúci 
športovo úžitkový charakter vozidla.

shark anténa 
Dodajte svojmu vozidlu nádych elegancie a modernosti pomocou antény v tvare 
žraločej plutvy, ktoré je dokonale integrovaná do línií vozidla a kompatibilná 
s digitálnym zvykovým vysielaním DAB.

ochrana batožinového priestoru EasyFlex
Protišmyková a vodeodolná, chráni Váš batožinový priestor a umožňuje prepravu 
znečistených predmetov. Rozloží sa veľmi jednoducho, prispôsobí sa polohe 
zadných sedadiel. Pri celkovom rozložení pokryje celý priestor v batožinovom 
priestore. Multifunkčná, univerzálna a praktická pre každodenný život aj vo voľných 
dňoch. 

elektricky výklopné ťažné zariadenie
Elektricky výklopné ťažné zariadenie je skryté pod nárazníkom a ľahko sa vysunie 
len stlačením tlačidla. Jednoducho k nemu pripojíte príves alebo ho použijete na 
upevnenie nosiča bicyklov, ktorý je navrhnutý tak, aby sa dal sklopiť a nebránil tak 
prístupu do batožinového priestoru. Elegantné a bezpečné príslušenstvo Renault je 
ideálne pre vaše voľnočasové aktivity. 

ponuka príslušenstva   →
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https://cdn.group.renault.com/ren/sk/pdf/accessories/new-captur-price-axs.pdf.asset.pdf/0110236e4f.pdf
https://cdn.group.renault.com/ren/sk/pdf/accessories/new-captur-price-axs.pdf.asset.pdf/0110236e4f.pdf
https://cdn.group.renault.com/ren/sk/pdf/accessories/new-captur-price-axs.pdf.asset.pdf/0110236e4f.pdf


rozmery 
a objemy

*  sklopené vonkajšie spätné zrkadlá. rozmery v (mm).

876 712

1 571

1 576

1 560

2 797*

2 003

1 547

2 041

2 639

939 908

221

4 227

1 385 1 390 1 023

konfigurovať   →
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objem batožinového priestoru (litry) benzín
E-Tech  

full hybrid

objem batožinového priestoru, zadné 
sedadlo v zadnej polohe 422 326

objem batožinového priestoru, zadné 
sedadlo v prednej polohe 536 440

objem batožinového priestoru, sklopené 
zadné sedadlá 1 275 1 149

https://www.renault.sk/osobne-vozidla/captur/konfigurator.html


Renault Care Service

Sme vám vždy k dispozícii, aby sme 
vám uľahčili riadenie a ušetrili čas 
pri údržba vášho vozidla Renault: 
online cenové ponuky a schôdzky, 
balíky s pevnou cenou, zmluvy 
o údržbe, poistenie a asistenčné 
služby, individuálny program  
My Renault... Využite naše 
jednoduché a rýchle riešenia šité  
na mieru vašim potrebám. 

zistite viac o službe Renault Care service
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https://www.renault.sk/objavte-renault-servis.html


Renault recommande

Zaisteniu presnosti a aktuálnosti obsahu tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. Tento 
dokument bol vytvorený na základe predprodukčných modelov a prototypov. V súlade so svojimi zásadami neustáleho 
zlepšovania produktov si spoločnosť Renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť popísané a uvedené špecifikácie vozidla 
a príslušenstva. Všetky také úpravy sú predajcom Renault oznamované v najkratšom možnom čase. V závislosti od krajiny 
predaja sa môžu verzie líšiť a niektoré vybavenie nemusí byť dostupné (štandardne, na prianie alebo ako príslušenstvo). 
Najnovšie informácie vám poskytne najbližší predajca. Z technických dôvodov sa farby vytlačené v tomto dokumente môžu 
mierne líšiť od farieb skutočného laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie v akomkoľvek 
formáte a akýmkoľvek spôsobom celej alebo len časti tejto publikácie je zakázané bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu spoločnosti Renault. 

Publicis – autorské práva k fotografiám: S. Staub, BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, © Renault Marketing 3D-Commerce – 
– november 2022.
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (francúzska zjednodušená akciová spoločnosť) s kapitálem  
533 941 113,00 EUR s registrovaným sídlom 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – 
zapísaná do obchodného registra Nanterre B 780 129 987 / Tel.: 0806 00 20 20.

konfigurovať   →
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Renault odporúča  
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