Prisliste

Gældende fra 1. juli 2018

Ny Renault CAPTUR

hk

CO2
g/km

km/l

GEAR

Energy TCe 90

90

113

19,6

5, manuelt

Energy TCe 120

120

125

18,2

6, manuelt

Energy TCe 120 EDC

120

125

18,2

Energy dCi 90

90

95

Energy dCi 90 EDC

90

101

MOTOR

ENERGI

GRØN
AFGIFT

LIFE

ZEN

INTENS

890 kr.

166.880 kr.

181.880 kr.

201.880 kr.

890 kr.

–

208.880 kr.

228.880 kr.

6, automat

890 kr.

–

223.880 kr.

238.880 kr.

27,0

5, manuelt

1.600 kr.

–

196.880 kr.

211.880 kr.

25,6

6, automat

1.600 kr.

–

206.880 kr.

221.880 kr.

BENZIN

DIESEL

Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 1999/100). Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode.
Priserne er inkl. leveringsomkostninger 3.980 kr.
*Grøn ejerafgift er pr. halvår. ** Gælder kun lagerbiler, så længe lager haves.

Standardudstyr LIFE
SIKKERHED
– ABS med elektronisk bremsekraftfordeler
og nødbremseassistance
– Airbags foran og i siderne (hoved bryst),
fører og passager
– Dæktryksmåler
– Elektronisk stabilitetsprogram (ESC) med
understyringskontrol (UCL) og antispin
(ASR)
– Højdeinstillelige sikkerhedsseler for
– ISOFIX-beslag på bagsæde og
passagerforsæde
– Nakkestøtte på alle siddepladser
– Selealarm på alle siddepladser
KØRSEL
– Ecomode for reduceret brændstofforbrug

– Hastighedsbegrænser og Cruise Control
– Hillholder
– Højde- og dybdeindstilleligt rat
– Kørecomputer
– Servostyring, elektrisk progressiv
– Stop & Start
KOMFORT
– Aircondition
– El-ruder foran og bag
– Højdeinstilleligt førersæde
– Renault nøglekort med fjernbetjent
centrallås
– Varme i forsæder
UDVENDIGT
– 16" stålfælge med hjulkapsler "Extreme"
– Dækreparationskit

INDVENDIGT
– 12V-stik foran
– EasyLife skuffe
– Fleksibelt bagagerumsgulv
– Indtræk i sort stof
– Nedfældeligt og længdeindstilleligt
bagsæde, 1/3-2/3
UDSYN, BELYSNING
– Dobbelte forlygter
– El-sidespejle m. varme, manuelt klapbare
– LED-kørelys
– Vinduesviskere med intervalfunktion
AUDIO, MULTIMEDIA
– R & GO Multimediesystem: Bluetooth®
radio + telefonholder + smartphone app
(navigation, håndfri telefoni, multimedia,
kørecomputer)

Ekstraudstyr LIFE
– Mat speciallak

1.400 kr.

– Metallak

4.400 kr.

– Reservehjul (spacesaver)

1.100 kr.

Standardudstyr ZEN = LIFE + …
KOMFORT
– El-ruder m. singletouch-funktion og
anti-pinch i førerside
– Håndfrit Renault nøglekort
UDVENDIGT
– 16" alufælge "Adventure", sølv/sort
– Blanksorte sidespejle
– Dørhåndtag i karosserifarve
– Kromlister på kølergrill

INDVENDIGT
– Blanksorte detaljer på ventilationsspjæld
og på nederste del af rattet
– EasyLife skuffe med belysning
– Flytbar opbevaring mellem forsæder
– Indtræk i stof sort
– Rat i kunstlæder

UDSYN, BELYSNING
– LED Tågelygter
AUDIO, MULTIMEDIA
– Multimediesystem MEDIA NAV:
7" touchscreen, radio 4x20W med
digitalradio (DAB+), navigation
(Nordenkort), Bluetooth® audiostreaming og håndfri telefoni, USB, AUXin, ratbetjening

Ekstraudstyr ZEN
3.400 kr.

– Citypakke
Parkeringsensor bag og automatisk el-klapbare
sidespejle

1.901 kr.

– Mat speciallak

1.400 kr.

– Komfortpakke: Automatisk klimaanlæg og regn- og
lyssensor

4.400 kr.

– Metallak

4.400 kr.

– Reservhjul (spacesaver) (standard til Energy TCe 120)

1.100 kr.

– 2-farvet karrosseri: Sidespejle, tag og A-stolper
i sort eller sølvgrå
(pris udover evt. metallak eller speciallak)

Standardudstyr INTENS = ZEN + …
KOMFORT
– Automatisk klimaanlæg
– Automatisk el-klapbare sidespejle
KØRSEL
– Parkeringsensor bag
UDVENDIGT
– 2-farvet karrosseri: Sidespejle, tag og Astolper i sort eller sølvgrå

– 17" alufælge "Emotion", sølv/sort
– Kofangerbeskyttelse for og bag i sølvgrå
– Kromliste i forlygterne og på bagklapp
INDVENDIGT
– Blanksorte paneler på døramlæn
– Indvendig designpakke i krom
– Lommer til opbevaring bag på forsæder
– Vendbart bagagerumsgulv

– Læderrat
– Zip Collection indtræk, aftageligt og
vaskbart
UDSYN, BELYSNING
– Full LED Pure Vision forlygter
– Regn- og lyssensor
– LED Tågelygter med kurvelys

Ekstraudstyr INTENS
– Mat speciallak

1.400 kr.

– Fast soltag*

5.900 kr.

– Metallak

4.400 kr.

– Reservhjul (spacesaver) (standard til Energy TCe 120)

1.100 kr.

– Ekstra tonede ruder

1.901 kr.

– Midterarmlæn for

– Parkeringspakke:
Parkeringsensor for og bag og bakkamera

2.200 kr.

– Parkeringspakke Plus**:
Parkeingssensor 360°, bakkamera, håndfri parkering
og advarsel v. blinde vinkler

4.400 kr.

– Multimediesystem R-Link: 7" touchscreen,
digitalradio (DAB+), TomTom® navigation med
Europakort og TomTom LIVE-tjenester, Bluetooth®
audio-streaming og håndfri telefoni, USB, AUX-in,
dataforbindelse, kompatibel med Android Auto

5.100 kr.

– Multimediesystem R-Link Bose: 7" touchscreen,
Bose lydsystem med subwoofer og 6 højttalere,
digitalradio (DAB+), TomTom® navigation med
Europakort og TomTom LIVE-tjenester, Bluetooth®
audio-streaming og håndfri telefoni, USB, AUX-in,
dataforbindelse, kompatibel med Android Auto

6.600 kr.

– Premiumpakke:
Aut. nedblændeligt bakspejl, sportspedaler, LED
kabinelys og solbrille-rum

1.901 kr.

900 kr.

* Kun muligt sammen med Premiumpakke ** Kun muligt sammen med Multimediesystem R-Link

Bemærk! Er din Captur udstyret med R-Link, får du 3 års gratis opdatering af Europakort, TomTom Traffic (trafikinformation) og Connectivity (adgang til R-Link
Store fra bilen) – Se mere på renault.dk

SECURITY+ Forlænget Garanti
– 3 år / 60 000 km

1.990 kr.

– 5 år / 100 000 km

– 3 år / 100 000 km

2.890 kr.

– 6 år / 150 000 km

4.990 kr.
9.990 kr.
Se dækning og betingelser på www.renault.dk.

Versionen vist på billedet er med eftermonteret udstyr. Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl. Ekstraudstyr kan
være forbeholdt visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Renault forhandler.
Version 20180201 - Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB - Industriparken 21A - 2750 Ballerup - www.renault.dk

