Prislista

Gällande från 1:a januari 2018

Nya Renault CAPTUR

Kampanjpris
inkl. 3 års
service(1)

hk

CO2 FÖRBRUK.
g/km l/100 km*

VÄXELLÅDA

DRAGVIKT /
TÅGVIKT

LIFE

ZEN

INTENS

OUTDOOR

Energy TCe 90

90

113
120*

5,1
5,2*

5-vxl manuell

1200 / 2553

141 900 kr
161 900 kr

153 900 kr
173 900 kr

165 900 kr
185 900 kr

185 800 kr
205 800 kr

Energy TCe 120 EDC

120

125
127*

5,5
5,6*

6-vxl automat

1200 / 2623

–

178 900 kr
198 900 kr

190 900 kr
210 900 kr

207 800 kr
227 800 kr

MOTOR
BENSIN

Förbrukning: blandad förbrukning enligt NEDC-körcykeln.
Dragvikt: max. tillåten totalvikt (kg) bromsat släp.
överstiga bilens maximalt godkända tågvikt (kg). (1) Kampanjen gäller för privatpersoner t.o.m. 2018-03-31.

Tågvikt: summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får ej

Standardutrustning LIFE
SÄKERHET
– 5-års garanti
– ABS-bromsar med elektronisk
bromskraftfördelning (EBV) och
panikbromsassistans (BAS)
– Bälteslarm på samtliga platser
– Däcktrycksövervakning
– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) m.
antispinn (ASR) och elektronisk
krängningsreduktion
– Fjärrstyrt centrallås med
lokaliseringsfunktion
– ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak samt
passagerarplatsen fram
– Krockkuddar fram förare & passagerare
samt sidokrockkuddar (huvud / bröst)
– Nackstöd på samtliga sittplatser
– Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara
– Trepunktsbälten på alla sittplatser

KÖRNING
– Eco-läge för förbrukningsreduktion
– Farthållare / fartbegränsare
– Färddator
– Ratt, justerbar i höjd och djupled
– Servostyrning, elektrisk progressiv
– Starthjälp i backe
– Stop & Start
KOMFORT
– Elektriska fönsterhissar fram och bak
– Eluppvärmda framsäten
– Höjdjusterbart förarsäte
– Manuell luftkonditionering
– Nyckelkort m. fjärrstyrning av centrallåset
EXTERIÖR
– 16" plåtfälgar med navkapslar "Extreme"
– Backspegelkåpor i svart
– Däckreparationskit (Energy TCe 90)
eller Reservhjul (Energy TCe 120)

INTERIÖR
– 12V-uttag fram
– Fällbart & skjutbart baksäte, 1/3 - 2/3
fällning
– Förvaringslåda "Easy Life"
– Inredningsstil mörk
– Lastgolv modulärt, m. läge för plant
lastgolv eller utökad lastvolym
– Textilklädsel, svart
SIKT, STRÅLKASTARE
– Bakruta, eluppvärmd
– C-Shape varselljus med LED-teknik
– Vindrutetorkare med intervallfunktion
– Ytterbackspeglar, el-justerbara,
uppvärmda
– Bakljus 3D LED Edge Light
LJUD, MULTIMEDIA
– R & GO 4x20W med digitalradio (DAB+),
Bluetooth®, USB, AUX-in, rattreglage,
telefonhållare, R & GO Smartphone app

Tillval LIFE
– Metalliclack

5 900 kr

– Speciallack, solid

1 900 kr

– Reservhjul (litet nödhjul)

1 200 kr

Standardutrustning ZEN - utöver Life
KOMFORT
– Pulsfunktion & klämskydd på
fönsterhissar fram på förarsidan
– Nyckelkort med handsfreefunktion
EXTERIÖR
– 16" aluminiumfälgar "Adventure", svart

– Krominlägg i sidoskyddslister
INTERIÖR
– EasyLife förvaringslåda med belysning
– Ratt i konstläder
SIKT, STRÅLKASTARE
– LED dimljus fram

LJUD, MULTIMEDIA
– Media Nav multimediasystem: 7"
pekskärm, radio 4x20W med digitalradio
(DAB+), navigator, Bluetooth®
handsfree-telefoni och ljudstreaming,
USB, AUX-in, rattreglage

Tillval ZEN
– Metalliclack

5 900 kr

– Reservhjul (litet nödhjul) (standard på Energy TCe 120)

1 200 kr

– Speciallack, solid

1 900 kr

– Citypaket 1: parkeringsradar bak, automatiskt
infällbara backspeglar

2 900 kr

Standardutrustning INTENS - utöver Zen
KOMFORT
– Automatisk klimatanläggning
– Automatiskt infällbara backspeglar
KÖRNING
– Parkeringradar bak
EXTERIÖR
– 17" aluminiumfälgar "Emotion", svart
– Hasplåtar fram och bak, lackerade i
silvergrått

– 2-färgslack: tak, A-stolpar och
backspegelkåpor lackeras i svart eller grå
(kostnad för metalliclack tillkommer)

– Kromdetaljer i strålkastare, övre grill och
på bagagelucka
INTERIÖR
– Lastgolv, vändbart med textilyta
respektive gummerad avtorkningsbar yta
– Förvaringsnät på främre stolsryggarna
– Läderklädd ratt

– Mörk inredningsstil med svart / elfenben
textilklädsel
– Zip-Collection klädsel, tvättbar och
avtagbara
SIKT, STRÅLKASTARE
– Full LED Pure Vision strålkastare fram
– LED dimljus med kurvljusfunktion
– Regn- och ljussensor

Tillval INTENS
– Metalliclack

5 900 kr

– Reservhjul (litet nödhjul) (standard på Energy TCe 120)

1 200 kr

– Speciallack, solid

1 900 kr

– Mörktonade rutor

1 500 kr

– Mittarmstöd

1 500 kr

– Fast Soltak*

6 900 kr

– Parkeringspaket: parkeringsradar fram och bak, med
backkamera

3 900 kr

– Premiumpaket: automatiskt avbländbar
innerbackspegel, sportpedaler, LED-kupébelysning,
solglasögonfack

2 500 kr

5 900 kr

– R-Link Bose multimediasystem: 7" pekskärm, Bose
ljudsystem med subwoofer och 6 högtalare,
digitalradio (DAB+), TomTom navigator med
Europakartor, Bluetooth® ljudstreaming och
handsfree telefoni, USB, AUX-in, dataanslutning och
TomTom LIVE-tjänster, kompatibel m Android Auto

7 900 kr

– Parkeringspaket Plus** Parkeringsradar fram, sidor
och bak med backkamera, handsfreeparkering,
dödavinkelnvarning

*Förutsätter Premiumpaket **Förutsätter R-Link

Standardutrustning OUTDOOR - utöver Intens
EXTERIÖR
– Mörktonade rutor bak
– Exklusiva 2-färgskombinationer på
Outdoor: kaross i Röd "Flamme" eller Vit
"Nacré" med tak och A-stolpar i svart
"Etoilé"
KÖRNING
– Parkeringsradar fram, bak m backkamera

– Extended Grip körprogramsväljare
LJUD, MULTIMEDIA
– Multimediasystem R-Link: 7" pekskärm,
radio 4x35W, TomTom navigator med
Europakartor, Bluetooth® ljudstreaming
och handsfree telefoni, USB, AUX-in
kompatibel m Android Auto

INTERIÖR
– Tygklädsel med förstärkningspaneler i
konstläder
– Premiumpaket: automatiskt avbländbar
innerbackspegel, sportpedaler, LEDkupébelysning, solglasögonfack
– Mittarmstöd

Tillval EN SVENSK KLASSIKER
– Bose®-ljudsystem till R-Link multimediasystem

3 900 kr

– Reservhjul (litet nödhjul) (standard på Energy TCe 120)

1 200 kr

– Parkeringspaket Plus Parkeringradar sidor,
handsfreeparkering, dödavinkelnvarning

2 000 kr

– Fast Soltak

6 900 kr

– Läderklädsel

9 900 kr

5 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträffar
först Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga
ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Version 2018-01-01 - Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista,
Sverige. www.renault.se

