Novi

Renault CAPTUR

Urbana
pustolovščina
Mestni ljudje, čas je za slavje: Renault CAPTUR,
priljubljeni mestni terenec, je doživel preobrazbo. Z
novimi barvami, osveženim dizajnom prednje rešetke
z elegantnimi kromiranimi robovi in fiksno stekleno
panoramsko streho je novi Renault CAPTUR bolj kot
kdaj koli prej pripravljen na urbane pustolovščine.
Žarometi Full LED Pure Vision in dnevne luči v obliki
črke C poudarjajo njegov odločen, samozavesten značaj.

Prepoznaven dizajn

Z novimi 17-palčnimi litimi platišči Emotion je novi Renault CAPTUR povsem pripravljen, da vas popelje na urbane pustolovščine vaših sanj. Ta mestni terenec
se ponaša s samozavestnim značajem, dovršenim dizajnom in močno osebnostjo. Zadnje in sprednje LED luči prinašajo novo svetlobo v vaš vsakdan. Z
dvobarvno karoserijo in širokim naborom prilagodljive opreme ga lahko prikrojite po lastni meri. Novi CAPTUR izboljša vašo izkušnjo mestne vožnje.

Pametna notranjost

Novi Renault CAPTUR ima vse, kar potrebujete za odlično počutje. Položite roki na volanski obroč iz napa usnja*, izkusite novo udobje sedežev z izboljšanim
oprijemom telesa, namestite roko na osrednji naslon za roke ali preizkusite stropno lučko in bralne lučke s svetilnimi diodami. Notranjost je ovita v zadržane
in elegantne barve, ponaša pa se tudi z nevsiljivimi, a hkrati privlačnimi kromiranimi oblogami. Sistem ozvočenja Bose® vam s sedmimi vrhunskimi zvočniki
nudi izjemno izkušnjo zvoka. Naj vas odpelje.

* Goveje usnje.

Poenostavite si življenje

Novi Renault CAPTUR s svojimi številnimi domiselnimi odlagalnimi mesti poenostavi vaš vsakdan. V velik predal s prostornino 11 litrov lahko odlagate drobne,
pa tudi večje predmete. V armaturno ploščo je domiselno nameščen še en priročen predal, v katerega lahko shranite svoj mobilni telefon ali denarnico. V
zadnjem delu potniškega prostora je modularna, pomična sedežna klop, ki je deljiva v razmerju 1/3-2/3 in ima tri mesta za sedenje. Tako lahko prostor vedno
izkoristite skladno s svojimi željami in potrebami. Prtljažnik* ima nastavljivo dno z več položaji, ki ga lahko odstranite in obrnete.**

* Od 359 dm3 do 455 dm3, ko je sedežna klop pomaknjena naprej. ** Odvisno od izvedenke.

Dotikajte se in raziskujte
Novi Renault CAPTUR ponuja tri multimedijske sisteme z zaslonom na dotik: R&Go, Media Nav Evolution in R-LINK Evolution.

Nova aplikacija R&Go: preprosto povežite svoj pametni telefon
z avtoradiem, da boste lahko dostopali do funkcij R&Go: na voljo
je šest ikon za navigacijo, nadzor načina vožnje, upravljanje
radia, varno opravljanje in prevzemanje telefonskih klicev itd.

Media Nav Evolution enostaven intuitiven multimedisjski
sistem, ki ponuja število pametnih praktičnih funkcij, kot so
radio, predvajanje glasbe preko USB ali Bluetooth tehnologije,
prostoročno telefoniranje...

S 7-palčnim zaslonom, intuitivnim glasovnim upravljanjem
in stikali na volanu vam Renaultov sistem R-LINK Evolution
omogoča dostop do inovativnih, priročnih funkcij, vključno z
navigacijo TomTom, multimedijskim sistemom, sistemom za
telefoniranje, podatki o vozilu in katalogom aplikacij, ki jih lahko
prenesete iz trgovine R-LINK Store.

Z aplikacijo MY Renault*, povezano s sistemom R-LINK Evolution, lahko kjer koli in kadar koli uporabljate pametne storitve, kot je na primer iskanje mesta,
kjer ste parkirali svoj Renault.
Prejemajte najboljše sprotne prometne informacije V ŽIVO, vključno s storitvijo TomTom Traffic**. Android Auto™** vam prek zaslona sistema R-LINK Evolution
omogoča dostop do aplikacij vašega pametnega telefona, ki so primerne za uporabo med vožnjo.
Za več informacij obiščite spletno mesto www.renault-multimedia.com
Prenesite aplikaciji MOJ Renault in R&Go iz trgovine Google Play ali Apple Store.
* Odvisno od države.
** Odvisno od države in za omejen čas. Android AutoTM je blagovna znamka družbe Google Inc.

Najboljši v mestu
Novi Renault CAPTUR je pomislil na vse: preveri parkirno mesto, preden vam pomaga
parkirati, opozarja na morebitne nevarnosti, pomaga zavirati v sili in opazuje dogajanje
okoli vas. Novi CAPTUR: ohranite popoln nadzor na svojih vznemirljivih poteh!
Zaščita
S čelnima in prednjima stranskima varnostnima blazinama novi
Renault CAPTUR skrbi za vašo varnost. Sistem s pritrdišči Isoﬁx
vam zagotavlja varno namestitev otroških sedežev na zadnji
sedežni klopi.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec Hill Start Assist
Pri speljevanju na klancu se zavorni tlak samodejno vzdržuje dve
sekundi, kar vam olajša speljevanje.

Sistem za pomoč pri parkiranju Easy Park Assist
Parkirajte bočno brez stresa! Sistem z vgrajenimi senzorji izmeri
razpoložljiv prostor, preden prevzame volan in parkira namesto vas.

Sistem za nadzor mrtvega kota
Sistem zazna prisotnost vozil v mrtvih kotih, ki jih v zunanjih
ogledalih ne morete videti. Sistem opozarjanja pred vozili v
mrtvem kotu pri hitrostih od 30 do 140 km/h nemudoma prižge
opozorilno lučko.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili Emergency Brake Assist
Nenadna ovira? Naj vaši reﬂeksi prevzamejo nadzor. Ob nenadnem
pritisku na zavorni pedal se zavorna sila samodejno poveča, da
je zavorna pot čim krajša.

Dodatna osvetlitev pri zavijanju
Pri vožnji v zavojih samodejno zasveti meglenka na notranji
strani zavoja in vam široko osvetli vidno polje.

Carlab
Barvna paleta Capturjeve barve
Ustvarjalna delavnica Notranji dizajn in oprema
Značilnosti in opcijska oprema Popoln seznam
Dodatna oprema Glavne značilnosti
Prosti tek Motorji
Mere Ključne mere vašega vozila

Barvna paleta

Streha v barvi
Slonokoščena (NL)

Siva Platine (PE)

Oranžna
Atacama (PE)

Streha v barvi
Slonokoščena (NL)

Siva Platine (PE)

Modra
Océan (PE)

Streha v barvi
Slonokoščena (NL)

Siva Platine (PE)

Modra
Marine (NL)

Oranžna Atacama (PE)
Streha v črni Étoilé (PE)

Modra Océan (PE)
Streha v črni Étoilé (PE)

Modra Marine (NL)
Streha v črni Étoilé (PE)

Streha v rjavi
Cappuccino (PE)

Biserno bela (PE)*
Streha v črni Étoilé (PE)

Streha v barvi
Slonokoščena (NL)

Rjava
Cappuccino (PE)

* Barva na voljo tudi pri različici INITIALE PARIS
** Na voljo samo pri različici INITIALE PARIS
*** Na voljo samo pri različici OUTDOOR

Slonokoščena (NL)*
Streha v črni Étoilé (PE)

NL: navadna barva z zaščitnim lakom.
PE: kovinska barva
Fotografije niso pravno zavezujoče

Streha v sivi
Platine (PE)

Rdeča Flamme (PE)***
Streha v črni Étoilé (PE)

Streha v sivi
Platine (PE)

Rjava
Cappuccino (PE)

Streha v barvi
Slonokoščena (NL)

Siva
Cassiopée (PE)

Rjava
Cappuccino (PE)

Streha v barvi
Slonokoščena (NL)

Siva Platine (PE)

Rjava
Cappuccino (PE)

Streha v barvi
Slonokoščena (NL)

Črna Étoilé (PE)

Rjava
Cappuccino (PE)

Siva Platine (PE)*
Streha v črni Étoilé (PE)

Siva Cassiopée (PE)*
Streha v črni Étoilé (PE)

Rjava Cappuccino (PE)*
Streha v črni Étoilé (PE)

Črna Étoilé (PE)*
Streha v sivi Platine (PE)

Streha v črni
Étoilé (PE)

Črna Améthyste (PE)**
Streha v sivi Platine (PE)

Ustvarjalna delavnica
ZEN

Platišča iz lahke litine 16"
Adventure

Notranji dodatki v kontrastnih barvah

Varnost in pomoč pri vožnji
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP
• Nadzor zdrsa pogonskih koles - ASR
• Pomoč pri speljevanju v klanec
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
• Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Čelna varnostna blazina za voznika in
sovoznika
• Stranski varnostni blazini spredaj in zadaj
• Možnost izklopa prednje sovoznikove
varnostne blazine
• Opozorilnik za nepripet varnostni pas za
voznika in sovoznika
• Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX
• Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
• Varnostna pasova spredaj
nastavljiva po višini
• Varnostna pasova z zategovalnikom in
omejevalnikom zatezne sile spredaj
• Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini

• Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
• Sistem Energy Smart Management
• Sistem Stop&Start
• Funkcija načina vožnje ECO
• Potovalni računalnik
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Indikator prestavljanja (samo za ročni
menjalnik)
• Meglenki spredaj
• Posebne pnevmatike z nizkim kotalnim
uporom

Dodatki
• Filter trdih decev (pri dizelskih motorjih)
• Kit za popravilo pnevmatik
• Senzor zunanje temperature

Oblazinjenje v barvi - sedež:
črna / naslon: slonokoščena

Oblazinjenje v barvi - sedež:
črna / naslon: oranžna

Oblazinjenje v barvi - sedež:
črna / naslon: modra

Snemljivo oblazinjenje v barvi
- sedež: črna / naslon: modra

Snemljivo oblazinjenje v barvi sedež: črna / naslon: oranžna

Snemljivo oblazinjenje v barvi sedež: črna / naslon: slonokoščena

Udobje
• Ročna klimatska naprava
• Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
• Voznikov sedež nastavljiv po višini
• Električno nastavljiva in ogrevana
zunanja ogledala
• Ogrevano zadnje steklo
• Električni pomik prednjih stekel
• Impulzni pomik voznikovega stekla s
funkcijo proti priprtju
• Električni pomik zadnjih stekel
• Kartica Renault za odklepanje in zagon vozila
• Poseben predal "Easy Life" s
prostornino 11 L
• Deljiv naslon zadnje klopi v
razmerju 1/3 - 2/3
• Drsni sedalni del zadnje klopi
• Dvojno dno prtljažnega prostora

Dizajn
• Temna notranjost
• Oblazinjenje v barvi - sedež: črna /
naslon: slonokoščena
• Paket LOOK NOTRANJOST Slonokoščena
• Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
• Tonirana stekla
• Odbijača v barvi karoserije
• LED dnevne luči C-shape
• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• Zunanja ogledala v črni barvi
• Kljuke na vratih v barvi karoserije
• Kromiran element na prednji maski
• Kromiran element na stranskih letvicah
• Platišča iz lahke litine 16" Adventure
Multimedija
• Multimedijski sistem Media Nav Evolution
s 7'' zaslonom na dotik s funkcijami MP3,
AUX, Bluetooth, USB, DAB

INTENS (ZEN +)

Platišča iz lahke litine
17" Emotion - Črna

Platišča iz lahke litine
17" Fastgame

Snemljivo oblazinjenje
v barvi - sedež: črna /
naslon: slonokoščena

Snemljivo oblazinjenje
v barvi - sedež: črna /
naslon: oranžna

Snemljivo oblazinjenje
v barvi - sedež: črna /
naslon: modra

Notranji dodatki v kontrastnih barvah

Vožnja
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• Full LED sprednje in zadnje luči
• Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
• Prednji meglenki s funkcijo osvetlitve
ovinkov

Udobje
• Avtomatska klimatska naprava
• Kartica Renault za prostoročno
odklepanje in zagon vozila
• Električno poklopljiva in ogrevana
zunanja ogledala

Dizajn
• Dvobarvna karoserija & Kovinska barva
• Zunanja ogledala v barvi karoserije
• Paket LOOK NOTRANJOST - Krom
• Snemljivo oblazinjenje v
barvi - sedež: črna /
naslon: slonokoščena
• Platišča iz lahke litine 17" Emotion - Črna
• Volanski obroč in ročica menjalnika
v usnju

Multimedija
• Navigacisjki sistem Navteq
• Kartograﬁja Adriatik

Ustvarjalna delavnica
OUTDOOR (INTENS +)

Platišča iz lahke litine
17" Emotion - Črna

Oblazinjenje v kombinaciji
imitacije usnja in blaga
sive barve

Oblazinjenje v kombinaciji
imitacije usnja in blaga
oranžne barve

Oblazinjenje v usnju

Notranji dodatki v kontrastnih barvah

Vožnja
• Sistem za optimizacijo oprijema
pogonskih
koles Extended Grip
• Pnevmatike M+S

Udobje
• Sredinski naslon za roke spredaj
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• Odlagalni prostor za očala
• LED osvetlitev v kabini
• Senčnika za voznika ter sovoznika z
ogledalom - osvetljena

Dizajn
• Oblazinjenje v kombinaciji imitacije usnja
in blaga sive barve
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Aluminijasta pedala in pragovi

Multimedija
• Multimedijski sistem R-LINK EVOLUTION
s 7" zaslonom na dotik s funkcijami MP3,
AUX, Bluetooth, USB, DAB
• Navigacijski sistem TOMTOM
• Kartica SD s kartograﬁjo Evrope
• Spletna povezava
• Funkcija povezljivosti z aplikacijo
Android Auto™

Prilagoditev vozila po meri
NOTRANJOST

Paket LOOK NOTRANJOST - Oranžna

Paket LOOK NOTRANJOST - Modra

Paket LOOK NOTRANJOST - Krom

Notranjost v svetli in temni barvni kombinaciji

ZUNANJOST

Paket LOOK ZUNANJOST - Cappuccino

Paket LOOK ZUNANJOST - Modra

Paket LOOK ZUNANJOST - Rdeča

Paket LOOK ZUNANJOST - Oranžna

Paket LOOK ZUNANJOST - Slonokoščena

Ustvarjalna delavnica
INITIALE PARIS (INTENS +)

Platišča iz lahke litine 17"
Initiale Paris

Oblazinjenje v Nappa usnju v svetli in
temni barvni kombinaciji

Notranji dodatki v kontrastnih barvah

Vožnja
• Sistem za nadzor mrtvega kota
• Sistem prostoročnega parkiranja Easy Park
Assist
• Pomoč pri parkiranju 360°
• Kamera za vzvratno vožnjo

Oblazinjenje v Nappa usnju
črne barve

Dizajn
• Oblazinjenje v Nappa usnju v svetli in temni
barvni kombinaciji
• Notranjost v svetli in temni barvni kombinaciji
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Aluminijasta pedala in pragovi
• Oznake Initiale Paris
• Starlight vzorec na prednji maski
• Kromirana obroba prednjih meglenk
• Platišča iz lahke litine 17" Initiale Paris
• Armaturna plošča & naslon za roke v usnju
• Dinamični smerokazi

Udobje
• Gretje sedežev spredaj
• Sredinski naslon za roke spredaj
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• Odlagalni prostor za očala
• LED osvetlitev v kabini
• Senčnika za voznika ter sovoznika z
ogledalom - osvetljena

Multimedija
• Multimedijski sistem R-LINK EVOLUTION s
7" zaslonom na dotik s funkcijami MP3, AUX,
Bluetooth, USB, DAB
• Navigacijski sistem TOMTOM
• Kartica SD s kartograﬁjo Evrope
• Spletna povezava
• Funkcija povezljivosti z aplikacijo Android
Auto™
• Radio in sistem 7 zvočnikov z ojačevalcem
BOSE

Prosta izbira

Motor ENERGY TCe 90

Motor ENERGY dCi 90

Motor ENERGY TCe 90 je idealna izbira za vožnjo
po mestnih središčih. Visoka odzivnost v nizkem
območju števila vrtljajev motorja v kombinaciji s
petstopenjskim ročnim menjalnikom nudi največji
prihranek pri porabi goriva.

Vozite dinamično in učinkovito hkrati. Motor
ENERGY dCi 90 z znakom ECO2, ki je na voljo
s samodejnim menjalnikom EDC ali z ročnim
menjalnikom, nudi največji prihranek pri porabi
goriva.

Motor ENERGY TCe 120

Motor ENERGY dCi 110

Izbira motorja ENERGY TCe 120 pomeni
odločitev za učinkovitost. Če v kombinaciji s
tem motorjem izberete še šeststopenjski ročni
menjalnik za večjo odzivnost ali samodejni
menjalnik EDC za več udobja, lahko v obeh
primerih pričakujete razveseljivo, prijetno izkušnjo
vožnje. Ker ponujamo vseživljenjsko jamstvo za
zobati jermen, to za vas pomeni tudi nižje stroške
vzdrževanja.

Uživajte v zmogljivi, odzivni vožnji. Motor
ENERGY dCi 110 v kombinaciji s šeststopenjskim
ročnim menjalnikom zagotavlja užitek pri vožnji in
skrbi za odlične občutke za volanom, obenem pa
zagotavlja tudi nizko porabo goriva.

Samodejni menjalnik EDC
Za večji užitek pri vožnji. Samodejni menjalnik z
dvojno sklopko EDC zagotavlja dinamično vožnjo
in prožnost ob podobno nizki porabi goriva, kot jo
zagotavlja ročni menjalnik.

Dodatna oprema
Dizajn in prilagoditve po meri

1. Stranske stopnice. Skrenite z utrjenih poti in se prepustite
pustolovskemu duhu … Priročne stopnice vam olajšajo vstopanje v
vozilo in dostop do strehe. Obenem ščitijo karoserijo pred manjšimi
udarci.
2. Zaščita praga prtljažnika. Pokrijte in zaščitite zadnji odbijač z
estetsko oblikovano, po meri izdelano dodatno opremo. Opremite
zadek svojega vozila z elegantnim dodatkom.
2.

3. Shark antena. Za pridih elegance dodajte anteno, ki se povsem
prilega liniji vašega vozila.
4. Prostoročno snemljiva vlečna kljuka. Nepogrešljiva za varno
vleko ali prevoz vaše opreme, na primer nosilca za kolesa, čolna,
tovorne ali počitniške prikolice, profesionalne opreme ... Kot del
originalne dodatne opreme Renault je ta vlečna kljuka popolnoma
združljiva z vašim vozilom. Glavo vlečne kljuke lahko z lahkoto
odstranite brez orodja in s tem ohranite estetski videz svojega
vozila. Priporočljivo v primeru pogoste uporabe.

1.

3.

5. Strešni nosilci. S strešnimi nosilci, idealnimi za pritrditev nosilca
za kolesa, nosilca za smuči ali strešnega kovčka, lahko še dodatno
povečate nakladalno zmogljivost vozila. Ta originalna dodatna
oprema Renault krepko presega zahteve standardov varnosti
in vzdržljivosti. Komplet vsebuje dva nosilca z zaščito proti kraji.

1.

4.

5.

Podaljšajte originalno garancijo proizvajalca s pogodbo
o podaljšanem jamstvu Renault
BREZSKRBNO NA CESTI S POGODBAMI O VZDRŽEVANJU
• zajema: brezplačno odpravo vseh mehanskih in električnih okvar na vozilu, brezplačno odpravo morebitnih posledic na vozilu zaradi teh
okvar ter brezplačne storitve Renault Pomoči;
• vam omogoča: do 6 let oz. do 200.000 km brezskrbne vožnje; pogodba je prenosljiva na novega lastnika v primeru prodaje vozila pred
izpolnitvijo prvega od navedenih dveh pogojev.

PAKET – MY REVISION

PAKET – ZEN

PAKET – FULL SERVICE

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice
+

 Vključuje vse posege iz servisne
knjižice
+

 Podaljšano jamstvo
+

 Podaljšano jamstvo
+

 Renault pomoč

 Renault pomoč
+
 Zamenjava obrabnih delov (razen
pnevmatik), ki je potrebna zaradi
uporabe vozila in števila prevoženih
kilometrov.

ALI STE VEDELI?
Pogodba o storitvah Renault velja v
pooblaščeni servisni mreži Renault po vsej
Evropi pod pogojem, da svoje vozilo vzdržujete
in servisirate po priporočilih proizvajalca. Za
sklenitev pogodbe se lahko odločite v obdobju
enega leta od prevzema oz. pred prvim
vzdrževalnim pregledom svojega vozila.

Pogodba o vzdrževanju vam omogoča:
• da na proizvajalca prenesete stroške za vzdrževalne posege, ki jih je predvidel proizvajalec in popravila
zaradi obrabljenosti (nadomestni deli in opravljeno delo);
• brezplačno koriščenje storitev Pogodbe o podaljšanem jamstvu in Renault Pomoči*
• izbiro obdobja do 7 let oz. do 200.000 km, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

* Samo pri paketu Zen ali Full service.

Dimenzije

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (dm3)
Prostornina VDA (standard ISO 3832) (pod polico)
(najmanj/največ)
Največja prostornina pri preklopljenih zadnjih sedežih
(do strehe)
MERE (mm)
A
Medosna razdalja
B
Celotna dolžina vozila
C
Previs spredaj
D Previs zadaj
E
Kolotek spredaj
F
Kolotek zadaj
G
Skupna širina, brez zunanjih ogledal

377/455
1,235

2,606
4,122
866
650
1,531
1,516
1,778

MERE (mm)
H Višina praznega vozila
H1 Višina odprtega pokrova prtljažnika (pri praznem vozilu)
J
Višina praga prtljažnega prostora pri praznem vozilu
K
Oddaljenost vozila od tal (pod obremenitvijo)
L
Prostor v višini kolen v drugi vrsti sedežev
M Širina v višini komolcev spredaj
M1 Širina v višini komolcev zadaj
N Širina v višini ramen na sprednjih sedežih
N1 Širina v višini ramen na zadnjih sedežih
Višina od sedišča do stropa pri 14° v prvi vrsti sedežev
P
(prednji sedeži)
od sedišča do stropa pri 14° v drugi vrsti sedežev
P1 Višina
(zadnji sedeži)

1,566
2,031
732
170
215
1,380
1,370
1,368
1,330
905
860

MERE (mm)
Y
Vstopna širina zgoraj/največja širina prtljažnika
Y1 Vstopna širina prtljažnika v spodnjem delu
Y2 Notranja širina med blatniškimi koši
Z
Vstopna višina prtljažnega prostora
nakladalna dolžina
Z1 Največja
(od pokrova prtljažnika do preklopljenih zadnjih sedežev)
Z2
Z3

Nakladalna dolžina za zadnjimi sedeži
(sedežna klop pomaknjena naprej/nazaj)
Višina pod zadnjo polico

905/1,010
983
990
685
1,512
884/724
595

Za več doživetij z novim modelom Renault Capturjem
obiščite spletno stran www.renault.si

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah
onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov
pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene speciﬁkacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna
tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih
barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING, januar 2018.
Renault priporoča

Avtorji fotograﬁj : A. Bernier, Renault Marketing 3D-Commerce

Renault CAPTUR
Cenik vozil
01.09.2018

Bencinski motor
TCe 90

Dizelski motor

kW (KM)
66 (90)

kW (KM)

CO2
(g/km)

122-128
CO2
(g/km)

Zen

Limited

Intens

Outdoor

15.890 €

16.090 €

17.490 €

18.490 €

Zen

Limited

Intens

Outdoor

dCi 90

66 (90)

110-114

17.990 €

18.190 €

19.590 €

20.590 €

dCi 90 EDC

66 (90)

112

--

--

21.090 €

22.090 €

Podaljšano jamstvo*
Podaljšano jamstvo (5 let/100.000km)

500 €

Pogodba o vzdrževanju My Revision (5 let/ 100.000 km)*
TCe 90

862 €

dCi 90

1.385 €

dCi 90 EDC

1.385 €

* BREZPLAČNO ob nakupu preko Renault financiranja pri določenih akcijah

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Skupna kombinirana poraba goriva: 4,2 – 5,6 l/100 km.
Emisija CO2: 110 – 128 g/km.
Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.
Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Renault.
Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

Renault CAPTUR
Serijska oprema
Serijska oprema Zen

Varnost in pomoč pri vožnji
Sistem proti blokiranju koles - ABS
Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP
Nadzor zdrsa pogonskih koles - ASR
Pomoč pri speljevanju v klanec
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini spredaj in zadaj
Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
Opozorilnik za nepripet varnostni pas za voznika in sovoznika
Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX
Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
Varnostna pasova z zategovalnikom in omejevalnikom
zatezne sile spredaj
Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini
Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
Sistem Energy Smart Management
Sistem Stop&Start
Funkcija načina vožnje ECO
Potovalni računalnik
Regulator in omejevalnik hitrosti
Indikator prestavljanja (samo za ročni menjalnik)
LED meglenki spredaj
Posebne pnevmatike z nizkim kotalnim uporom
Dodatki
Filter trdih delcev (pri dizelskih motorjih)
Kit za popravilo pnevmatik
Senzor zunanje temperature

Udobje
Ročna klimatska naprava
Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
Ogrevano zadnje steklo
Električni pomik prednjih stekel
Impulzni pomik voznikovega stekla s funkcijo proti priprtju
Električni pomik zadnjih stekel
Kartica Renault za odklepanje in zagon vozila
Poseben predal "Easy Life" s prostornino 11,5L
Deljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
Drsni sedalni del zadnje klopi
Dvojno dno prtljažnega prostora
Dizajn
Temna notranjost
Oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: slonokoščena
Paket LOOK NOTRANJOST - Slonokoščena
Volanski obroč in ročica menjalnika v tekstilnem usnju
Tonirana stekla
Odbijača v barvi karoserije
LED dnevne luči C-shape spredaj in zadaj
Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
Zunanja ogledala v črni barvi
Kljuke na vratih v barvi karoserije
Kromiran element na prednji maski
Kromiran element na stranskih letvicah
Platišča iz lahke litine 16" Adventure
Multimedija
Multimedijski sistem MEDIA NAV EVOLUTION s 7'' zaslonom na dotik
s funkcijami MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB

Serijska oprema Limited
Dodatno na opremo Zen
Dizajn
Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Oblazinjenje Limited
Oznake Limited
Zaščita pragov Limited
Platišča iz lahke litine 16" Celsium
Paket LOOK NOTRANJOST - Krom

Multimedija
Navigacijski sistem Navteq
Kartografija Adriatik

Renault CAPTUR
Serijska oprema
Serijska oprema Intens
Dodatno na opremo Zen
Vožnja
Senzor za dež in avtomatski vklop luči
Full LED sprednje in zadnje luči
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
LED prednji meglenki s funkcijo osvetlitve ovinkov
Udobje
Avtomatska klimatska naprava
Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila
Električno poklopljiva in ogrevana zunanja ogledala

Dizajn
Dvobarvna karoserija & kovinska barva
Zunanja ogledala v barvi strehe (črna pri enobarvni karoseriji)
Paket LOOK NOTRANJOST - Krom
Snemljivo oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: slonokoščena
Platišča iz lahke litine 17" Emotion - Črna
Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
Zaščita prednjega in zadnjega odbijača v sivi barvi
Multimedija
Navigacijski sistem Navteq + Kartografija Adriatik

Serijska oprema Outdoor
Dodatno na opremo Intens
Vožnja
Sistem za optimizacijo oprijema pogonskih koles Extended Grip
Pnevmatike M+S
Udobje
Sredinski naslon za roke spredaj
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Odlagalni prostor za očala
LED osvetlitev v kabini
Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - osvetljena

Dizajn
Oblazinjenje v kombinaciji imitacije usnja in blaga sive barve
Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Aluminijasta pedala
Multimedija
Multimedijski sistem R-LINK EVOLUTION s 7" zaslonom na dotik
s funkcijami MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB
Navigacijski sistem TOMTOM
Kartica SD s kartografijo Evrope
Spletna povezava
Funkcija povezljivosti z aplikacijo Android Auto™

Renault CAPTUR
Cenik opcij
Zen

Limited

Intens

Outdoor

PK8701

450€

450€

S

S

ITPK6

-

-

250€

250€

Paket VARNOST
- Parkirni senzorji 360°
- Kamera za vzvratno vožnjo
- Sistem prostoročnega parkiranja (Easy Park Assist)
- Sistem za nadzor mrtvega kota

PK8742

-

-

-

500€

Paket VARNOST R-LINK
- Multimedijski sistem R-LINK EVOLUTION s 7" zaslonom na dotik
s funkcijami MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB
- Navigacijski sistem TOMTOM
- Kartica SD s kartografijo Evrope
- Spletna povezava
- Funkcija povezljivosti z aplikacijo Android Auto™
- Parkirni senzorji 360°
- Kamera za vzvratno vožnjo
- Sistem prostoročnega parkiranja (Easy Park Assist)
- Sistem za nadzor mrtvega kota

PK87K8
MAPSUP

-

-

950€

-

Paket KLIMA
- Avtomatska klimatska naprava
- Senzor za dež in avtomatski vklop luči
- Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila

PK8724
SOP03C

400€

400€

S

S

Paket PREMIUM
- Aluminijasta pedala
- Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
- Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - osvetljena
- LED osvetlitev v kabini
- Odlagalni prostor za očala

PK87F3

-

-

200€

S

OGSED

100€

100€

250€
150€
S

250€
S
S

VOŽNJA
Paket CITY
- Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
- Električno poklopljiva in ogrevana zunanja ogledala
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj +
kamera za vzvratno vožnjo

UDOBJE

Gretje sedežev spredaj
Sredinski naslon za roke spredaj
Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila

ACCAV
SOP03C

MULTIMEDIJA
Radio in sistem 7 zvočnikov z ojačevalcem BOSE®
Radio R&GO z Bluetooth, USB, AUX + nosilec za telefon (1)

RAD07D
PK87C5

0€

-

-

500€
-

Paket R-LINK EVOLUTION INTENS
- Multimedijski sistem R-LINK EVOLUTION s 7" zaslonom na dotik
s funkcijami MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB
- Navigacijski sistem TOMTOM
- Kartica SD s kartografijo Evrope
- Spletna povezava
- Funkcija povezljivosti z aplikacijo Android Auto™

PK87J4
MAPSUP

-

-

450€

S

PK8720
MAPSTD

100€

S

S

S

PK8720
MAPEST

200€

-

-

S

MAPEST

50€

100€
50€

100€
50€

S
50€

Navigacijski sistem Navteq +
Kartografija Adriatic
Navigacijski sistem Navteq +
Kartografija Evrope Medianav Evolution (2)
Kartografija Evrope Medianav Evolution (2)
Predoprema za alarm

PREALA

Renault CAPTUR
Cenik opcij
DIZAJN
Platišča iz lahke litine 16" Adventure
Platišča iz lahke litine 16" Celsium
Platišča iz lahke litine 17" Emotion - Črna (3)
Platišča iz lahke litine 17" Fastgame - Črna (3)
Paket LOOK (4)
- Platišča iz lahke litine 17"
- Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Enobarvna karoserija - Nekovinska barva
Enobarvna karoserija - Nekovinska barva - posebna
Enobarvna karoserija - Kovinska barva
Enobarvna karoserija - Kovinska barva - posebna
Dvobarvna karoserija - Kovinska barva
Dvobarvna karoserija - Kovinska barva - posebna
Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Panoramska steklena streha (5)
DODATKI
Zasilno rezervno kolo

Zen

Limited

Intens

Outdoor

RDIF16

S
0€
100€

S
-

S
100€

S
-

PK8704

500€

-

-

-

TVFIX

S
220€
420€
520€
520€
620€
-

S
220€
420€
520€
520€
620€
S
-

S
S
S
S
S
S
150€
500€

S
S
S
S
S
S
S
500€

RSGALT

60€

60€

60€

60€

RDIF07
RDIF20
RDIF15

VSTLAR

(1) Ni možno z navigacijskim sistemom Navteq (PK8720)
(2) Za točen seznam držav se obrnite na pooblaščenega prodajalca
(3) Za verzijo Zen obvezno s paketom LOOK (PK8704)
(4) Potrebno dopisati kodo željenih platišč RDIF15 ali RDIF16
(5) Na voljo samo za dvobarvno karoserijo; za Intens obvezno s paketom PREMIUM (PK87F3)

Renault CAPTUR
Personalizacija
PERSONALIZACIJA

Zen

Limited

Intens

Outdoor

S
0€

S
-

S
0€

S
0€

DRAP34 0

S
100€
100€
-

S

-

-

DRAP27
HOUAMO

300€

-

S

-

DRAP25
HOUAMO

300€

-

100€

-

DRAP26
HOUAMO

300€

-

100€

-

DRAP28
DRAP29

-

-

-

S
100€

CUIR03
OGSED

-

-

1250€

1250€

PERC12
PERD06

S

-

-

-

PERC15

100€

S

S

S

PK87H3

100€

-

100€

0€

PK87H4

100€

-

100€

0€

PK87H7

-

-

100€

0€

PEC16

-

-

100€

0€

PERA09

200€

-

200€

0€

PERA06

200€

-

200€

0€

PERA10

200€

-

200€

0€

PERA08

200€

-

200€

0€

PERA07

200€

-

200€

0€

NOTRANJA
NOTRANJOST
Notranjost v temni barvi
Notranjost v svetli in temni barvni kombinaciji
OBLAZINJENJE
Oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: slonokoščena
Oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: modra
Oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: oranžna
Oblazinjenje Limited
Snemljivo oblazinjenje v barvi:
sedež: črna / naslon: slonokoščena (1)
Snemljivo oblazinjenje v barvi:
sedež: črna / naslon: modra (1)
Snemljivo oblazinjenje v barvi:
sedež: črna / naslon: oranžna (1)
Oblazinjenje v kombinaciji imitacije usnja in blaga sive barve
Oblazinjenje v kombinaciji imitacije usnja in blaga oranžne barve
Oblazinjenje v usnju z gretjem sedežev spredaj (2)
NOTRANJI DODATKI (3)
Paket LOOK NOTRANJOST - Slonokoščena
- Obrobe zračnikov, zvočnikov & centralne konzole
- Element predala "Easy life"
Paket LOOK NOTRANJOST - Krom
- Obrobe zračnikov, zvočnikov & centralne konzole
Paket LOOK NOTRANJOST - Modra
- Obrobe zračnikov, zvočnikov & centralne konzole
- Element predala "Easy life"
Paket LOOK NOTRANJOST - Oranžna
- Obrobe zračnikov, zvočnikov & centralne konzole
- Element predala "Easy life"
Paket LOOK NOTRANJOST - Rdeča
- Obrobe zračnikov, zvočnikov & centralne konzole
- Element predala "Easy life"
Paket LOOK NOTRANJOST - Krom rjava (4)
- Obrobe zračnikov, zvočnikov & centralne konzole

HARM01
HARM02
DRAP24
DRAP22
DRAP23

ZUNANJA
ZUNANJI DODATKI
Paket LOOK ZUNANJOST - Slonokoščena (5)
Del stranske letvice + Sredinski znak na platišču
Paket LOOK ZUNANJOST - Modra
Del stranske letvice + Sredinski znak na platišču
Paket LOOK ZUNANJOST - Oranžna
Del stranske letvice + Sredinski znak na platišču
Paket LOOK ZUNANJOST - Rdeča (6)
Del stranske letvice + Sredinski znak na platišču
Paket LOOK ZUNANJOST - Cappuccino
Del stranske letvice + Sredinski znak na platišču

S = Serija
(1) Za verzijo Intens vpisati brez HOUAMO
(2) Za verzijo Intens obvezno vpisati kodo HOUFIX in naročiti z naslonom za roke (ACCAV)
(3) Na voljo samo z oblazinjenjem v enaki barvi
(4) Za verzijo Intens na voljo samo z oblazinjenjem v usnju (CUIR03 )
(5) Ni na voljo z barvami BIXVX, BIXVW, BIXVV, BIXTE
(6) Na voljo samo z serijskimi platišči RDIF07 ali RDIF15

Renault CAPTUR
Dizajn
NOTRANJOST
Notranjost v temni barvi
Notranjost v svetli in temni barvni kombinaciji

HARM01
HARM02

OBLAZINJENJA
Oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: slonokoščena
Oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: modra
Oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: oranžna
Oblazinjenje Limited
Snemljivo oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: slonokoščena (1)
Snemljivo oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: modra (1)
Snemljivo oblazinjenje v barvi - sedež: črna / naslon: oranžna (1)
Oblazinjenje v kombinaciji imitacije usnja in blaga sive barve
Oblazinjenje v kombinaciji imitacije usnja in blaga oranžne barve
Oblazinjenje v usnju (2)
PLATIŠČA
Platišča iz lahke litine 16" Adventure
Platišča iz lahke litine 16" Celsium
Platišča iz lahke litine 17" Emotion - Črna
Platišča iz lahke litine 17" Fastgame - Črna

Platišča iz lahke litine 16" Adventure

Platišča iz lahke litine 17" Fastgame - Črna

DRAP24
DRAP22
DRAP23
DRPA34
DRAP27
DRAP25
DRAP26
DRAP28
DRAP29
CUIR03

RDIF07
RDIF20
RDIF15
RDIF16

Zen

Limited

Intens

Outdoor

S
O

S
-

S
O

S
O

S
O
O
O
O
O
-

S
-

S
O
O
O

S
O
O

S
O
O

S
-

S
O

S
-

Platišča iz lahke litine 16" Celsium

Platišča iz lahke litine 17" Emotion - Črna

Renault CAPTUR
Dizajn
Zen

Limited

Intens

BARVE KAROSERIJE
ENOBARVNA KAROSERIJA - NEKOVINSKA BARVA (3)
OVRPE
Modra Marine
O
O
O
ENOBARVNA KAROSERIJA - NEKOVINSKA BARVA - POSEBNA (3)
OVD16
Slonokoščena
O
O
O
ENOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKE BARVE (3)
TED69
Siva Platine
O
O
O
TERQQ
Modra Ocean
O
O
O
TEGNE
Črna Etoile
O
O
O
TEKNG
Siva Cassiopee
O
O
O
ENOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKE BARVE - POSEBNE (3)
TEQNC
Biserno Bela
O
O
O
TEEPY
Oranžna Atacama
O
O
O
DVOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKE BARVE (karoserija & streha in zunanjih ogledal) (4)
BIXND
Slonokoščena & Črna Etoile
O
O
O
BIXNJ
Siva Cassiope & Slonokoščena
O
O
O
BIXNK
Siva Cassiope & Črna Etoile
O
O
O
BIXNM
Siva Platine & Črna Etoile
O
O
O
BIXNN
Črna Etoile & Slonokoščena
O
O
O
BIXVT
Črna Etoile & Siva Platine
O
O
O
BIXPC
Modra Marine & Slonokoščena
O
O
BIXPE
Modra Marine & Črna Etoile
O
O
BIXVS
Modra Marine & Siva Platine
O
O
BIXWG
Modra Ocean & Slonokoščena
O
O
BIXWD
Modra Ocean & Črna Etoile
O
O
O
BIXVX
Modra Ocean & Siva Platine
O
O
O
DVOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKE BARVE - POSEBNE (karoserija & streha in zunanjih ogledal) (4)
BIXWE
Oranžna Atacama & Slonokoščena
O
O
BIXWB
Oranžna Atacama & Črna Etoile
O
O
O
BIXVZ
Oranžna Atacama & Siva Platine
O
O
O
BIXUI
Biserno Bela & Črna Etoile
O
O
O
BIXPA
Rdeča Flamme & Črna Etoile
BIXVW
Rdeča Flamme & Siva Platine
-

Outdoor

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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O
O
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O
O

(1) Za verzijo Zen obvezno dopisati HOUAMO
(2) Za verzijo Intens obvezno dopisati HAUFIX
(3) Za verzije Intens i Outdoor in obvezno z 1TON in RENTC
(4) Za verzijo Zen in Limited obvezno dopisati 2TON in RETC
S = Serija

O = Opcija

- = Ni na voljo

Renault CAPTUR
Tehnične karakteristike
TIP MOTORJA
Komercialni naziv
Nivo opreme

TCe 90
Zen, Limited,
Intens,

dCi 90

Outdoor

S-Edition, Initiale
Paris

Zen, Limited,
Intens,

dCi 90 EDC

S-Edition, Initiale
Paris

Bencin

Gorivo
Depolucijska norma

Zen, Limited,
Intens,

Outdoor

Outdoor

S-Edition, Initiale
Paris

Dizel
Euro 6c

MOTOR
898

1461

72,2x73,1

76x80,5

3/12

4/8

Največja moč kW (KM) pri št. vrtljajev (/min)

66 (90) pri 5250

66 (90) pri 4000

Največji navor Nm (pri št. vrtljajev (/min))

140 Nm pri 2250

220 Nm pri 1750

Vbrizg goriva

Turbo / sekvenčni
večtočkovni

Turbo / neposredni po skupnem vodu

Gibna prostornina (cm3)
Vrtina x gib (mm)
Število cilindrov / ventilov

Stop&Start in zaviranje z
rekuperacijo zavorne energije

Da

MENJALNIK
Tip
Število prestav

Ročni

Samodejni
z dvojno sklopko

5

6

KRMILNI MEHANIZEM
električni variabilni servo

Tip
Ø obračalni krog med pločniki (m)

10,42

PODVOZJE
Sprednja prema
Zadnja prema

Tip Mac-Pherson s spodnijm trikotnim vodilom in stabilizacijskim drogom
Elastična prema s programiranim deformiranjem in vijačne vzmeti

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
serija

205/60 R16 (92) H; 205/55 R17 (91) V; 6.5 J 16 40 ; 6.5 J 17 40

ZAVORE
serijsko

ABS + pomoč pri zaviranju v sili
Elektronski razdelilnik zavorne sile
Spredaj : zračeni koluti (DV) Ø (mm)
Zadaj : boben Ø (")

serijsko
DV 258

DV 280
9'' boben

ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)
0 - 100 km/h (s)
1000 m D.A. (s)

171

171

172

13,1

13,1

13,8

34,5

34,8

35,2

PORABA
Mestna vožnja (l/100 km)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)
Mešana vožnja (l/100 km)

6,3-6,5

6,9

4,6-4,7

4,6

4,4

4,4

4,8

4,8

3,9-4,1

3,9

4,1

4,1

5,4

5,6

4,2-4,3

4,2

4,2

4,2

122-124

128

110-114

110

112

112

0,7678

0,7678

0,1204

0,1204

0,0824

0,0824

IZPUSTI
Izpust CO2 (g/km)
CO (g/km)
THC (g/km)
NOx (g/km)
Emisija trdih delcev (g/km)
Število delcev (x1011)
NMHC (g/km)

0,044

0,044

0,0239

0,0239

0,0407

0,0299

0,0299

0,0229

0,0229

0,00002

0,00002

0,00026

0,00026

0,1

0,1

5,3

5,3

0,0407

KAPACITETE
45

Posoda za gorivo (l)

MASE (kg)
Masa praznega vozila (brez voznika)
Masa praznega vozila na sprednji/zadnji osi
Največja dovoljena masa
Največja dovoljena masa skupine vozil
Nosilnost
Dovoljena vlečna masa z zavorami

1173

1248

1294

712/461

787/461

833/461

1659

1747

1784

2659

2647

2684

486

499

490

900

Renault CAPTUR
Cenik dodatne opreme
Kataloška številka

Oprema

Maloprodajna
cena z DDV

8201392089
7711420778
7711421178
7711577325

COUNTRY
Aluminijasti strešni nosilci QuickFix – na vzdolžnih nosilcih
Nosilec za 4 pare smuči / 2 snežni deski
Adapter za nosilec
Nosilec za kolo Proride 80 na strešnih nosilcih, za 1 kolo

121 €
51 €
15 €
94 €

7711550108
7711783363

TECHNO
Garmin 50LMT-D Drive Smart
Vzvratna tablica Nextbase Android

244 €
317 €

