Renault CAPTUR

Ниво на
оборудване
Life
Life
Zen
Zen
Zen
Intens
Intens
Intens

Двигател
TCe 90 к.с. Stop&Start BVM5
dCi 90 к.с. Stop&Start BVM5
TCe 90 к.с. Stop&Start BVM5
dCi 90 к.с. Stop&Start BVM5
dCi 90 к.с. Stop&Start EDC
TCe 90 к.с. Stop&Start BVM5
dCi 90 к.с. Stop&Start BVM5
dCi 90 к.с. Stop&Start EDC

Код версия
2E1A NF M
2E1A N4 M
2E2A NF M
2E2A N4 M
2E2A N4 A
2E3A NF M
2E3A N4 M
2E3A N4 A

BVM5: 5-степенна механична предавателна кутия
EDC: автоматична предавателна кутия с два съединителя
За повече информация се свържете с вашето Renault дилърство или посетете Renault.bg

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
LIFE
Сигурност
ABS-Антиблокираща система на спирачките
AFU-Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията
ASR - Електронна система за контрол на сцеплението
HSA - Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон
Защитна кора под двигателя и усилено окачване за лоши пътища
20 сантиметра пътен просвет
Предни, странични въздушни възглавници за водача и пътника до водача, предпазващи таза и гръдния кош
Предни, фронтални въздушни възглавници
Възможност за изключване на въздушната възглавница на пътника до водача
Сигнализация за непоставени предпазни колани
Предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина
Три триточкови предпазни колана на задната седалка
Система за следене на налягането в гумите
Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете задни места
Малоразмерна резервна гума
Три задни подглавника, регулируеми във височина
Задна делима седалка 60/40
Авариен комплект Renault, съдържащ сертифицирани аптечка, прахов пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник

Интериор
Шофьорска седалка, регулируема във височина
Задни електрически стъкла
Предни електрически стъкла
Черен цвят на предното табло
Тапицерия на седалките в черно (DRAP21)
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Цена с ДДС
29 840 лв
34 040 лв
31 840 лв
36 040 лв
38 640 лв
35 440 лв
39 640 лв
42 240 лв

Екстериор
Едноцветно купе
Мигачи на страничните огледала
Предна и задна маска в черно под броните за ефективна защита от надраскване и леки удари
Дневни LED светлини отпред
Трета стоп светлина
Отопляемо задно стъкло
Халогенни, двойно оптични фарове
Eлектрически странични огледала
Тасове "Eкстрийм"
Странични огледала в черен цвят
16" стоманени джанти

Функционалност и мултимедия
Климатик
Радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB + AUX IN входове с управление от волана
Индикатор за смяна на предавките
Дистанционно централно заключване
Еко режим на шофиране
Фиксирана тапицерия на седалките
Карта Renault за дистанционно заключване/отключване на автомобила
Круиз контрол / ограничител на скоростта
Стоп & Старт система

ZEN (включва LIFE+)
Стандартно табло (тъмно отгоре и светло в долната част и вратите - HARM02) или като опция тъмно табло (HARM01)
Предни електрически стъкла (импулсно за водача) с функция против прищипване
LED фарове за мъгла
16" сиви aлуминиеви джанти "Адвенчър"
Карта Renault "Свободни ръце" за безконтактно отключване/заключване и стартиране на автомобила
Кожен волан
Странични хромирани ленти
Тапицерия на седалките в бяло и черно (DRAP24)
Двоен под на багажника

INTENS (включва ZEN+)
Предна и задна маска в сиво под броните за ефективна защита от надраскване и леки удари
Стандартно тъмно табло (HARM01) или като опция двуцветно табло (тъмно отгоре и светло в долната част и вратите - HARM02)
Вътрешен пакет за персонализация в хром (контурите на централния тотем, аераторите, високоговорителите и скоростния лост)
Вентилационни отвори към задните места
Двоен под на багажника с двустранна, лесна за почистване преграда
17" алуминиеви черни джанти
Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала
Автоматично активиране на чистачки и фарове (сензори за дъжд и светлина)
Автоматичен климатик
LED PURE VISION къси и дълги светлини
LED фарове за мъгла с функция за завиване
Заден паркинг сензор и камера за паркиране на заден ход
Цветна GPS навигационна система Media Nav с вграден 7" сензорен дисплей, Карта за България и Източна Европа, Радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB + AUX
IN входове с управление от волана
Двуцветно купе
Преден подлакътник
Странични огледала в цвета на купето
Тапицерия на седалките в черно и бяло (DRAP27)
Сменяща се тапицерия на седалките
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Код

Цена с ДДС

AVCACF
SACTEL
SGACHA
PROJAB
PM

30 лв
50 лв
250 лв
280 лв
750 лв

DRAP22

0 лв
0 лв
490 лв

Аксесоари за пушачи

DRAP23
HOUAMO
(DRAP25,DRAP26,DR
AP27)
AVCACF

Държач за смартфон

SACTEL

50 лв

Вътрешен пакет за персонализация в хром (контурите на централния тотем, аераторите, високоговорителите и скоростния лост)

PERC15

150 лв

Вътрешен пакет за персонализация в цвят "Син океан" (контурите на централния тотем, аераторите, високоговорителите и
скоростния лост), Син цвят на отвора на жабката (може да се комбинира само с DRAP22)

PERC13 PERD07

150 лв

Вътрешен пакет за персонализация в цвят карамел (контурите на централния тотем, аераторите, високоговорителите и скоростния
лост), Карамелен цвят на отвора на жабката (може да се комбинира само с DRAP23, DRAP24)

PERC14 PERD08

150 лв

Подготовка за аларма

PREALA

30 лв

Отопляеми предни седалки

SGACHA

250 лв

ALEVA CAREG
PROJA2 ALEVA
CAREG

650 лв

Пакет Сити: Заден паркинг сензор, Електрически, отопляеми, автоматично сгъваеми странични огледала (асферично от страната на
шофьора)

PK8701

390 лв

Пакет Сити плюс: Заден паркинг сензор, камера за паркиране на заден ход, Електрически, отопляеми, автоматично сгъваеми
странични огледала (асферично от страната на шофьора) (изисква навигация)

PK8773

590 лв

Пакет Визия - сив: 17" алуминиеви джанти - сиви, Затъмнени задни стъкла

PK8704 RDIF14

790 лв

Пакет Визия - черен: 17" алуминиеви джанти - черни, Затъмнени задни стъкла

PK8704 RDIF15

790 лв

PK8781

990 лв

NAV0G2 MAPEST
RA42D SPMIR

1 190 лв

RETC 2TON
PM

690 лв
750 лв

Допълнително оборудване
LIFE
Аксесоари за пушачи
Държач за смартфон
Отопление на предните седалки
LED фарове за мъгла
Цвят металик

ZEN
Тапицерия на седалките в синьо и черно
Тапицерия на седалките в карамел и черно
Сменяща се тапицерия на седалките - може да се комбинира с DRAP25 Тапицерия на седалките в черно и синьо, DRAP26 Тапицерия
на седалките в черно и карамел и DRAP27 Тапицерия на седалките в черно и бяло

Автоматичен климатик, Автоматично активиране на фарове и чистачки
LED фарове за мъгла с функция за завиване, Автоматичен климатик, Автоматично активиране на фарове и чистачки

Пакет Навигация: Цветна GPS навигационна система Media Nav с вграден 7" сензорен дисплей, Карта на България, Радио, Bluetooth
(телефония + аудио стрийминг), USB + AUX IN входове с управление от волана
Пакет Навигация: Цветна GPS навигационна система Media Nav с вграден 7" сензорен дисплей, Карта на Централна и Източна
Европа, Радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB + AUX IN входове с управление от волана
Странични огледала в цвета на купето, двуцветно купе
Цвят металик
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30 лв

790 лв

INTENS
Тапицерия на седалките в черно и синьо (Сменяща се тапицерия)
Тапицерия на седалките в черно и карамел (Сменяща се тапицерия)
Фиксирана тапицерия на седалките - може да се комбинира с DRAP28 Тапицерия на седалките в сиво, DRAP29 Тапицерия на
седалките в кафяво

DRAP25
DRAP26

0 лв
0 лв

HOUFIX (DRAP28,
DRAP29)

-600 лв

HOUFIX SGACHA
(CUIR03)
AVCACF

Фиксирана тапицерия на седалките, Черен кожен салон, Отопляеми предни седалки
Аксесоари за пушачи

2 040 лв
30 лв

Вътрешен пакет за персонализация в цвят "Син океан" (контурите на централния тотем, аераторите, високоговорителите и
скоростния лост), Син цвят на отвора на жабката (може да се комбинира само с CUIR03, DRAP25, DRAP28)

PERC13 PERD07

150 лв

Вътрешен пакет за персонализация в цвят карамел (контурите на централния тотем, аераторите, високоговорителите и скоростния
лост), Карамелен цвят на отвора на жабката (може да се комбинира само с DRAP26, DRAP27, DRAP28, CUIR03)

PERC14 PERD08

150 лв

Вътрешен пакет за персонализация в червен цвят (контурите на централния тотем, аераторите, високоговорителите и скоростния
лост), Червен цвят на отвора на жабката (може да се комбинира само с DRAP27, DRAP28, CUIR03)

PERC07 PERD05

150 лв

Подготовка за аларма

PREALA

30 лв

Сив цвят алуминиеви джанти

RDIF14

0 лв

Отопляеми предни седалки (задължителни при кожен салон)

SGACHA

250 лв

Затъмнени задни стъкла
Външен пакет за персонализация в син цвят "Пасифик" (странични лайстни и капачки на джантите)
Външен пакет за персонализация в кафяв цвят "Капучино" (странични лайстни и капачки на джантите)
Външен пакет за персонализация в червен цвят (странични лайстни и капачки на джантите)
Външен пакет за персонализация в бял цвят "Слонова кост" (странични лайстни и капачки на джантите)
Външен пакет за персонализация в оранжев цвят (странични лайстни и капачки на джантите)
Пакет Премиум: Премиум интериорни светлини, Алуминиеви педали, Сенници за пътника и шофьора с индивидуално осветление,
Електрохромно огледало за обратно виждане, Отделение за слънчеви очила
Пакет Навигация: Renault R-Link аудио-навигационна система със 7'' сензорен дисплей (възпроизвеждане аудио, фото и видео),
Карта на България и Европа, Свързаност на навигацията

VSTLAR
PERA06
PERA07
PERA08
PERA09
PERA10

150 лв
290 лв
290 лв
290 лв
290 лв
290 лв

PK87F3

390 лв

PK87F6

1 190 лв

Пакет Навигация + BOSE®: Озвучителна система Bose® Surround System®, Renault R-Link аудио-навигационна система със 7''
сензорен дисплей (възпроизвеждане аудио, фото и видео), Карта на България и Европа, Свързаност на навигацията

PK87R1

1 790 лв

Пакет Сити пълен: Система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на автомобила, Easy Park Assist + Камера за
паркиране на заден ход, 360° паркинг сензори (изисква R-link)

PK8742

1 290 лв

RENTC 1TON
TVFIX
PM

-600 лв
1 190 лв
750 лв

Странични огледала в черен цвят, едноцветно купе
Фиксиран стъклен покрив (не може да се поръчва в комбинация с едноцветно купе RENTC 1TON)
Цвят металик

Аксесоари

Цена с ДДС*

Пакет защита
Гумени стелки

302 лв

Калобрани
Корито за багажник
Пакет зима
Напречни релси на покрива
Багажник за ски (за 4 чифта ски)
Гумени стелки

539 лв

* цена с ДДС, включена отстъпка и включен монтаж

За пълната гама аксесоари за Renault Captur, моля посетете: www.renault.bg

Стандартна гаранция (5 години или 100 000 км)
Удължаване на стандартната гаранция до 5 години, 150 000 км
Удължаване на стандартната гаранция до 5 години, 200 000 км

Y5K150
Y5K200
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490 лв
1 090 лв

Технически характеристики
Двигател

TCe 90

dCi 90

dCi 90 EDC

Гориво
Еко норма
Работен обем (см3)
Брой цилиндри / клапани
Максимална мощност к.с. (kW) @ об/мин
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин
Stop&Start система

Бензин
Евро 6

Дизел
Евро 6

Дизел
Евро 6

898
3/12
90 (66) @ 5000
140 @ 2250

1461
4/8
90 (66) @ 4000
220 @ 1750

1461
4/8
90 (66) @ 4000
220 @ 1750

да

да

да

Скоростна кутия
Максимална скорост (км/ч)
Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)

Разход на гориво (л/100 км)

Автоматична 6-степенна с
двоен съединител

Механична 5-степенна
171

171

172

13,5

13,1

13,8

WLTP

WLTP

WLTP

6,2

5,3 / 5,4

5,3

139 / 140

139 / 142

139 / 140

(1)

Метод на измерване
Смесен (л/100 км)
CO2 (г/км)

45

Капацитет на резервоар (л)

Гуми
Размер гуми

16" 205 / 60 R16 - 17'' 205/55 R17

Размери (мм)
Междуосие
Дължина

2606

Ширина без огледала
Височина

1778

4122
1566

Тегло (кг)
Тегло при празен автомобил
Максимално допустимо тегло

1138

1213

1240

1653

1727

1759

Максимално допустимо тегло с прикачен товар

2553

2627

2659

Максимално тегло на ремарке със спирачки

900

900

900

Стойностите за разход на гориво и СО2 емисии са сертифицирани и измерени по стандартен и регулиран метод. Той е идентичен за всички производители и позволява стойностите за разход на
гориво и CO2 емисии на различните превозните средства да бъдат сравнени.
(1)

Реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства

Основен цвят / Цвят на покрива
Бял "Слонова кост"
Сив "Касиопея"
Сив "Платина"
Черен
"Огнено" червен*
"Морско" син
Бял "Перла"
Син "Океан"
Оранжев "Атакама"

неметалик
металик
металик
металик
металик
неметалик
металик
металик
металик

OVD16
TEKNG
TED69
TEGNE
OVRPE
TEQNC
TERQQ
TEEPY

Черен

Бял "Слонова кост"

Сив "Платина"

BIXND
BIXNK
BIXNM
TEGNE
BIXPA
BIXPE
BIXUI
BIXWD
BIXWB

OVD16
BIXNJ
BIXNN
BIXPC
BIXWG
BIXWE

TED69
BIXVT
BIXVW
BIXVS
BIXVX
BIXVZ

Дата на последна актуализация: 2.01.2019г.
Снимките са илюстративни. Не може да се добавят повече от 14 опции на автомобил.
Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова
листа.
Максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може да бъде съставена от два и повече кода).
Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.
Гаранция за срок от 5 години и пробег до 100 000 км., което настъпи първо се прилага за нови автомобили с изключение на таксиметрови, учебни, полицейски, пожарни, линейки и рент-а-кар
автомобили.

Стр. 5 от 5

