
НОВИЙ

RENAULT CAPTUR 
ДЛЯ ЖИТТЯ У ТВОЄМУ СТИЛІ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ МОДЕЛІ: 
ДИЗАЙН:
•  Можливість персоналізації — Ви можете підкреслити Вашу індивідуальність
•  2-колірний кузов
•  Денні ходові LED-вогні (С-shape), фари full LED

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ТА МОДУЛЬОВАНІСТЬ:
•  Поєднує характеристики кросовера, мінівена, хетчбека — простору достатньо для 

5 пасажирів
•  Високий кліренс — 174 мм
•  Модульований багажний простір: від 422 л до 536 л за рахунок:

– Фальшпідлоги 
–  Зсувного (на 16 см) ряду сидінь (тільки у Renault) — збільшення простору для пасажирів 
або об’єму багажника в залежності від потреби власника авто 

ТЕХНОЛОГІЇ:
•  Easy Link — мультимедійна система з 7" екраном, навігацією, підтримкою технології реплікації 
смартфону та можливістю керувати функціями автомобіля

•  Камера кругового огляду
•  Система вибору режимів водіння Renault Multi-Sense 

ДВИГУН І ТРАНСМІСІЯ EDC: 
•  Сучасний, потужний та економічний — 1,3 л турбобензин 130 к. с. та 155 к. с., 6,6 л/100 км** 
в змішаному циклі

•  7-ступінчата автоматична коробка передач із подвійним зчепленням, яка пропонує ком-
форт автоматичної трансмісії + швидкість реакції механічної коробки передач. Реакція 
двигуна швидка і без ривків. Подвійне зчеплення забезпечує зниження витрати пального 
і високу розгінну динаміку

КОМФОРТ: Усі версії Captur оснащені карткою-ключем «вільні руки», обігрівом передніх 
сидінь, передніми та задніми імпульсними електросклопідйомниками, круїз-контролем, 
клімат-контролем, датчиками дощу та світла, мультимедійною системою Easy Link 7"

БЕЗПЕКА: В Європі отримав «5 зірок» EuroNCAP. Усі версії даної моделі оснащені системою 
курсової стійкості (ESP), системою допомоги при старті на підйомі (Hill Start Assist), система-
 ми допомоги при екстреному гальмуванні та контролю тиску в шинах

НАДІЙНІСТЬ: 
•  Гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу
•  На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах Renault 

Assistance

ВИГОДА: Вигідні кредитні пропозиції від Renault Фінанс (кредитує 
ПАТ «Креді Агріколь Банк», ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011 р.)

**  Згідно зі стандартом NEDC (New European Driving Cycle) — Європейський стандартний метод 
визначення рівня викидів двигуна та витрати пального автомобілем.
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