Renault CAPTUR

Raziščite vaše
življenje!
Zamislili smo si kompaktnega mestnega
terenca, ki združuje najboljše iz treh svetov:
značaj in trpežnost športnega terenca,
funkcionalnost enoprostorca ter užitek v
vožnji kot pri limuzini. Vozilo vabi k novim
raziskovanjem in novim odkritjem zunaj
"mestne džungle", k potepom v dvoje ali z
družino, športnim izletom ali pa zgolj k vožnji
za čisti užitek.

Mestna oprema

Multimedijski sistem R-Link Evolution z navigacijo TomTom®

Renault Captur je predvidel vse, kar potrebujete, da si olajšate svoje tudi najbolj nenavadne poti: od multimedijskega tabličnega računalnika Renault R-Link
Evolution z na dotik občutljivim zaslonom do zmogljivih motorjev, pomoči pri speljevanju v klanec, sedežev s snemljivimi prevlekami ali kartica za prostoročno
upravljanje, ... Obilo užitkov pri odkrivanju! Enostavno odprite predal Easy Life z eno roko in tam vas čakajo kamera, steklenice z vodo, prenosnik... domiseln,
praktičen z LED osvetlitvijo. Naj vas odlična notranjost Capturja nežno razvaja!

Dotaknite se & raziskujte
R-Link Evolution, avantura na dosegu vaših prstov!
Kaj je lahko še bolj razburljivo, kot imeti pustolovščino
na dosegu prstov? Z multimedijskim tabličnim
računalnikom Renault R-Link Evolution lahko na
preprost način raziščete različne funkcije: navigacijski
sistem TomTom® , multimedijski sistem, telefon
... Sistem vam omogoča tudi zmanjšanje porabe
goriva in prenos cele vrste dodatnih funkcij. Čas je,
da gremo ... Še dlje.
Ostanite povezani na poti!
Ostanite povezani tudi, ko ste na poti! Tablični
računalnik Renault R-Link Evolution vam omogoča
dostop do vaših stikov, glasbenih vsebin in spletnih
aplikacij.
Vse to je na dosegu prstov prek na dotik občutljivega
kapacitivnega zaslona ali stikal na volanu.

Izkoristite predhodno naložene aplikacije (e-pošta,
R-Link Tweet, Renault Pomoč, vremenska napoved).
V spletni trgovini R-Link Store odkrijte in si prenesite
druge avtomobilske, informativne, praktične, kulturne
ali turistične aplikacije, aplikacije za prosti čas, pri
čemer ne pozabite na vremensko napoved...
MEDIA NAV Evolution, intuitiven in enostaven
multimedijski sistem.
Sistem ponuja veliko število pametnih, praktičnih
funkcij kot so navigacijski sistem Navteq, radio,
predvajanje glasbe preko USB ali Bluetooth®
tehnologije, prostoročno telefoniranje... Z Renault
MEDIA NAV Evolution so vam vse esencialne sestavine
multimedijskega sistema na dosegu prstov.

Multimedijski sistem Media Nav Evolution

Čista energija
Prijetni za uporabo, zanesljivi, trpežni in varčni bencinski ali dizelski motorji Renault Energy dajejo jasno vedeti, kaj dolgujejo Formuli
1: tehnologijo, varčnost, prožnost in vzdržljivost. Nikoli ni naključje, da se Renault Captur po razmerju med kakovostjo in zmogljivostjo
uvršča v sam vrh svoje kategorije ...
Energy TCe 90
100 % turbo, 100 % učinkoviti.

TCe 120
Moč in nadzor.

Novi bencinski motor Energy TCe 90 Stop & Start
je trivaljni motor s kompresijskim polnjenjem in
prostornino 898 cm3, ki živahno zagotavlja svojih
90 KM! Navor 150 Nm omogoča močne pospeške
in je na voljo že pri nizkih vrtljajih (90 % navora pri
1650 vrt./min), s čimer se izognete prepogostemu
menjavanju prestav, vožnja v mestu pa je prijetnejša.
Njegova poraba goriva znaša le 5,1 l/100 km*, v
ozračje pa izpušča le 113 g CO2/km*

Bencinski motor TCe 120 EDC Stop & Start združuje
moč in nadzor nad porabo goriva (5,5 l/100 km in
125 g/km* CO2. Gre za živahen, odziven, močan, a
hkrati tih motor. S 120 konjskimi močmi zagotavlja
navor 190 Nm pri 2000 vrt/min.

Energy dCi 110
Odzivna vožnja in zmogljiv motor z
nizko porabo
Novi dizelski motor Energy dCi 110 se ponaša
z odzivnostjo tudi pri nižjih hitostih zahvaljujoč
optimizirani velikosti krakov vetrnice. S 110 konjskimi
močmi zagotavlja navor 260 Nm pri 1,750 vrt/min.
Poleg tega njegova poraba goriva pri kombinirani
vožni znaša le 3,5l/100km*, kar zagotavlja ne samo
odzivno, temveč tudi varčno vožnjo.

Energy dCi 90
Užitek v vožnji in varčnost.
Med dizelskimi motorji je novi motor Energy dCi 90
Stop & Start preprosto najboljši v svoji generaciji! S
porabo samo 3,7 l/100 km* pri kombinirani vožnji
in emisijami CO2 95 g/km* zagotavlja še posebej
varčno in prijetno vožnjo. Pospeški in moč so na
voljo že pri nizkih vrtljajih motorja: 90 konjskih
moči in navor (220 Nm) vas odpeljejo, kamor vam
poželi srce.

Samodejni menjalnik EDC
Za več udobja in ugodja med vožnjo je z motorjema TCe 120 in dCi 90 na voljo 6-stopenjski avtomatski menjalnik EDC z dvojno sklopko. Prestavljanje v višjo
prestavo se izvaja hitro, mehko, brez sunkov ter brez izgube pospeška. Poraba goriva je primerljiva s porabo pri ročnem menjalniku.
* Poraba goriva in izpusti so homologirani po veljavnih predpisih.

Pustolovščina v notranjosti vozila

V predal Easy Life prostornine 11 litrov lahko spravite vse svoje zaklade. Lahko
dostopen in praktičen predal velikosti XXL je čudovita zamisel! Za obema
prednjima sedežema (odvisno od izvedenke) so na voljo odlagalne mreže za
časopise, zemljevide, zvezke ali ... potovalne vodiče za nove pustolovščine. In
če vam to ni dovolj, imate na razpolago še zaprto odlagalno mesto na vrhu
armaturne plošče in odstranljivo odlagalno mesto v osrednjem delu (pri nekaterih
izvedenkah), ki je dostopno s prednjih in zadnjih sedežev.

Za največje možno udobje vseh potnikov, odraslih in otrok, je potniški prostor
razkošno prostoren. Za potnike na zadnjih sedežih je v predelu kolen na voljo kar
do 21,6 cm prostora. Preklopno zadnjo sedežno klop s tremi sedeži (1/3-2/3)
je mogoče tudi drsno pomikati, zato je prostornino potniškega prostora vozila
Renault Captur mogoče prilagajati in jo organizirati glede na trenutne potrebe.

Izbor barv Barve vozila Captur
Ustvarjalna delavnica Ureditve notranjosti
Prilagajanje po meri Vse možne kombinacije
Prosti tek Motorji
Najbolj uporabna dodatna oprema Oprema, ki zaznamuje stil
Dimenzije Prostornina in projekcijske ravnine

Izbor barv

Streha in zunanja
ogledala v barvi
črna Etoile (KB)

Modra Marine (NB)

Streha in zunanja
ogledala v barvi
oranžna Arizona
(KB)

Slonokoščena (NB)

Streha in zunanja
ogledala v barvi
črna Etoile (KB)

Oranžna Arizona
(KB)

Modra Marine (NB)
Streha slonokoščena (NB)

Slonokoščena (NB)
Streha črna Etoile (KB)

Oranžna Arizona (KB)
Streha slonokoščena (NB)

Rdeča Flame (KB)
Streha črna Etoile (KB)

NB: navadna barva z zaščitnim lakom
KB: kovinska barva
Fotograﬁje so simbolne.

Streha in zunanja
ogledala v barvi
črna Etoile (KB)

Modra Paciﬁque
(KB)

Streha in zunanja
ogledala v barvi
s l o n o ko š če n a
(NB)

Črna Etoile (KB)

Streha in zunanja
ogledala v barvi
oranžna Arizona
(KB)

Siva Cassiopee
(KB)

Streha in zunanja
ogledala v barvi
oranžna Arizona
(KB)

Siva Platine (KB)

Modra Pacifique (KB)
Streha slonokoščena (NB)

Črna Etoile (KB)
Streha oranžna Arizona (KB)

Siva Cassiopee (KB)
Streha črna Etoile (KB)

Siva Platine (KB)
Streha črna Etoile (KB)

Ustvarjalna delavnica
AUTHENTIQUE

16" okrasni pokrovi Extrême

Oblazinjenje v barvah modra/temna
karbon s temno kombinacijo notranjosti

Varnost in pomoč pri vožnji
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP
• Pomoč pri speljevanju v klanec
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
• Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Čelni varnostni blazini za voznika in
sovoznika + stranski varnostni blazini
• Možnost izklopa varnostne blazine za
sovoznika
• Opozorilnik za nepripet varnostni pas
za voznika
• Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev
• 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
• Po višini nastavljivi vzglavniki na zadnjih
treh sedežih
• Senzor zunanje temperature

Vožnja
• Električni variabilni servo volan
• Potovalni računalnik
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Indikator prestavljanja
• Sistem Energy smart management
• Način vožnje ECOMODE
Ureditev
• Deljiv naslon zadnje klopi
v razmerju 1/3 - 2/3
• Drsni sedalni del zadnje klopi
• Pokrivalo prtljažnega prostora
• Dvojno dno prtljažnega prostora
Udobje
• Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
• Voznikov sedež nastavljiv po višini
• Električno nastavljiva in
ogrevana zunanja ogledala
• Ogrevano zadnje steklo
• Poseben predal "Easy Life"
s prostornino 11L

• Centralno zaklepanje z
daljinskim upravljanjem
• Električni pomik prednjih in zadnjih stekel
• Kartica Renault za odklepanje in
zagon vozila
• Predal z zapiranjem na armaturni plošči
Dizajn
• Temna notranjost - Karbon
• Oblazinjenje v barvi - sedež:
modra / naslon: slonokoščena
• Tonirana zadnja stekla
• Odbijača v barvi karoserije
• LED dnevne luči
• Žarometi z dvojno optiko
• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• Zadnji spojler prtljažnih vrat +
tretja zavorna luč
• Prednja maska z logotipom v
sijaj črni barvi
• Kljuke na vratih v barvi karoserije
• Zunanji ogledali v črni barvi

• Zunanji zaščitni letvi v črni barvi
• Enobarvna karoserija vozila
• 16" okrasni pokrovi koles Extreme
Dodatki
• Predoprema za avtoradio
• Filter trdih decev
(na voljo za dizelske motorje)
• Kit za popravilo pnevmatik
• Posebne pnevmatike z nizkim
kotalnim uporom

Ustvarjalna delavnica
EXPRESSION (AUTHENTIQUE +)

Na fotograﬁji je prikazana opcijska oprema.

Udobje
• Ročna klimatska naprava
• Impulzni pomik voznikovega stekla s
funkcijo proti priprtju
• Brisalca z intervalnim delovanjem
• Predal "Easy Life" z osvetlitvijo
• Element predala "Easy life" - slonokoščena

Oblazinjenje v barvah
siva/temna karbon

Oblazinjenje v barvah
siva/slonokoščena

Oblazinjenje v barvah
oranžna/ slonokoščena

Platišča iz lahke litine 16"

Dizajn
• Meglenki spredaj
• Oblazinjenje v barvi - sedež:
temno Karbon / naslon: temna Karbon
• Temna notranjost - Karbon
• Obrobe zračnikov & centralne konzole &
zvočnikov spredaj - siva +
• Zunanji ogledali v barvi karoserije
• Vratne kljuke v barvi karoserije
• Platišča iz lahke litine 16"
• Kromiran element na prednji maski
• Kromirana obroba meglenk
• Kromiran element na stranskih letvicah

Multimedija
• Radio CD MP3 AUX Bluetooth USB

Oblazinjenje v barvah
oranžna/temna karbon

DYNAMIQUE (EXPRESSION +)

Na fotograﬁji je prikazana opcijska oprema.

Vožnja
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
Udobje
• Samodejna klimatska naprava
• Kartica Renault za prostoročno upravljanje

Snemljivo oblazinjenje
s potiskom siva tropic

Snemljivo oblazinjenje v temni Snemljivo dvobarvno
barvi temna karbon/črna
oblazinjenje temna karbon s
potiskom Losange

Snemljivo dvobarvno
oblazinjenje s potiskom
oranžna & temna karbon

Platišča iz lahke litine 17"
lito platišče - srebrna

Dizajn
• Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
• Snemljivo oblazinjenje "Zip Collection" v
barvi - sedež: temna Karbon / naslon: siva
Tropic & slonokoščena
• Obrobe zračnikov & centralne konzole &
zvočnikov spredaj - Krom +
• Element predala "Easy life" - slonokoščena
• Platišča iz lahke litine 17" - srebrna

• Kromirani elementi v žarometih
• Kromirana zadnja letvica na
prtljažnih vratih
• Dvobarvna karoserija vozila &
kovinska barva
• Dvojno dno prtljažnega prostora z
možnostjo obračanja
• Meglenki spredaj s samodejno funkcijo
prilagajanja pri vožnji v ovinek

Multimedija
• Multimedijski sistem MEDIA NAV z
vgrajenim zaslonom na dotik 7" s
funkcijami MP3 AUX Bluetooth USB
• Kartograﬁja Adriatik

Prilagajanje po meri
Prilagajanje zunanjosti

2

1

1

4

4

3
4

1 Dve različni barvi
4
2 Okrasne nalepke
3 Platišča
4 Barvni paketi zunanjih delov:
obroba prednje okrasne maske, letev
prtljažnih vrat, obrobe prednjih meglenk
in letve bočnih zaščit.

2 Okrasne nalepke
(Na strehi in prtljažnih vratih)

Okrasna nalepka Captur: na strehi

Okrasne nalepke Map: na pokrovu
motornega prostora in blatniku na
voznikovi strani

3 Platišča
V povezavi z zatemnjenimi zadnjimi stekli

17" lita platišča slonokoščene
barve z diamantnim leskom

17" lita platišča črne barve z
diamantnim leskom

Okrasne nalepke Losange:
na strehi in prtljažnih vratih

4 Barvni paketi zunanjih delov (paket Look zunanjost)
Vsak paket zajema obrobo prednje okrasne maske, letve bočnih zaščit, obrobe prednjih meglenk in letev na prtljažnih vratih v različnih barvah.
Paket Look zunanjost oranžna Arizona

Paket Look zunanjost slonokoščena

Paket Look zunanjost črna

Obroba okrasne maske v oranžni barvi

Obroba okrasne maske v slonokoščeni barvi

Obroba okrasne maske v črni barvi

Obrobe luči v oranžni barvi

Obrobe luči v slonokoščeni barvi

Obrobe luči v črni barvi

Bočna letev v oranžni barvi

Bočna letev v slonokoščeni barvi

Bočna letev v črni barvi

Letev na prtljažnih vratih v oranžni barvi

Letev na prtljažnih vratih v slonokoščeni barvi

Letev na prtljažnih vratih v črni barvi

Prilagajanje po meri
Prilagajanje notranjosti

1
1

2
1

1

2
3

1 Notranji okrasni elementi: obrobe zračnikov, obroba osrednje konzole, obrobe zvočnikov, barva in odprtina predala, Easy Life.
2 Paketi opreme z motivom (volan in oblazinjenje). 3 Oblazinjenje "Zip Collection".

1 Notranji okrasni elementi
Na voljo s svetlo ali temno kombinacijo notranjosti.

Paket Look (notranjost modra)

Paket Look (notranjost oranžna)

3 Oblazinjenje "Zip Collection"

2 Tematski paketi
Motiva Captur in Losange pri temni kombinaciji notranjosti - samo Expression in Dynamique.

Tematski paket Captur

Volan z motivom Captur,
snemljivo dvobarvno oblazinjenje
oranžne Arizona-temno sive
barve z motivom Captur*

Možnost snemanja in strojnega pranja.

Tematski paket Losange

Snemljivo oblazinjenje
- sedež: slonokoščena /
naslon: oranžna

Snemljivo oblazinjenje
- sedež: siva Tropic /
naslon: temna Karbon

Snemljivo oblazinjenje
- sedež: siva Tropic /
naslon: slonokoščena

Snemljivo oblazinjenje
- sedež: oranžna /
naslon: temna Karbon &
oranžna

Snemljivo oblazinjenje
- sedež: temna Karbon /
naslon: črna

Snemljivo oblazinjenje
- sedež: temna Karbon
/ naslon: črna + motiv
Losange

Volan z motivom Losange, snemljivo
oblazinjenje temno sive barve z
motivom Losange*

* Oblazinjenja na voljo samo v tematskih paketih.

Prilagajanje po meri
Odkrijte primere konﬁguracije zunanjosti in notranjosti s ponudbo kombinacij Arizona,
Azur in Manhattan za prilagajanje vozila po meri.

ARIZONA

Okrasne nalepke

Nalepka z motivom Captur

Paket "Look oranžna Arizona" za lepšo zunanjost

Obroba okrasne maske v oranžni
barvi

Obrobe luči v oranžni barvi

Platišča

Bočne letve v oranžni barvi

Letev na prtljažnih vratih v oranžni
barvi

Paket notranjih delov z motivom "Captur"

Paket notranjih delov z motivom Captur

Volan z motivom Captur

Snemljivo dvobarvno oblazinjenje
oranžno Arizona-temno sive barve
z motivom Captur

17" platišče črne barve
z diamantim leskom

Prilagajanje po meri

AZUR

Okrasne nalepke

Nalepke z motivom Map

Paket "Look slonokoščena" za lepšo zunanjost

Obroba okrasne maske v
slonokoščeni barvi

Obrobe luči v slonokoščeni barvi

Platišča

Bočne letve v slonokoščeni barvi

Letev na prtljažnih vratih v
slonokoščeni barvi

Paket notranjih delov z motivom "Map"

Paket notranjih delov z motivom Map

Volan z motivom Map

Snemljivo dvobarvno oblazinjenje
modro-slonokoščene barve z
motivom Map

17" platišče slonokoščene barve
z diamantnim leskom

MANHATTAN

Okrasne nalepke

Nalepke z motivom Losange

Platišča

Paket "Look črna" za lepšo zunanjost

Obroba okrasne maske v črni barvi

Obrobe luči v črni barvi

Bočna letev v črni barvi

Letev na prtljažnih vratih v črni barvi

Paket notranjih delov z motivom "Losange"

Paket notranjih delov z motivom in kromiranimi dodatki (Dynamique)

Volan z motivom Losange

Snemljivo oblazinjenje temno
sive barve z motivom Losange

17" platišča črne barve z
diamantnim leskom

Prosti tek
Energy TCe 90
Gorivo
Depolucijska norma

Energy TCe 120 EDC
Bencin

Energy TCe 120

Energy dCi 90

Energy dCi 90 EDC
Dizel

Energy dCi 110

Euro 6B

MOTOR
Gibna prostornina (cm3)
Vrtina x gib (mm)
Število cilindrov / ventilov
Največja moč kW (KM) pri št. vrtljajev (/min)
Največji navor Nm (pri št. vrtljajev (/min))
Vbrizg goriva

898

1,197

1,461

1,461
76x80,5
4/8
90 (66) pri 4000 obr/min
220 Nm pri 1750 obr/min

72,2x73,1
3/12
90 (66) pri 5250 obr/min
135 Nm pri 2500 obr/min
Turbo / sekvenčni
večtočkovni

4/16
120 (88) pri 4900 obr/min
190 Nm pri 2000 obr/min
Turbo / neposredni

1,461
110 (81) pri 4000 obr/min
260 Nm pri 1750 obr/min

Turbo / neposredni po skupnem vodu

Stop&Start in zaviranje z rekuperacijo zavorne energije

Da

MENJALNIK
Tip menjalnika

Ročni

Samodejni z dvojno sklopko

Ročni

Ročni

Število prestav

5

6

5

5

Samodejni z dvojno
sklopko
6

Ročni
5

KRMILNI MEHANIZEM
Tip
Ø obračalni krog med pločniki (m)

Električni variabilni servo
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 (95) V; 6.5 J 16 40 ; 6.5 J 17 40

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

Serijsko
Serijsko
DV 258

DV 280
9'' boben

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

171
12,9
34,5

192
10,9
32,3

175
9,9
31,6

171
13,1
34,7

170
13,5
34,9

175
11,03
32,64

6
4,5
5,1
113
0,324
0,0653
0,0225

7,3
4,9
5,5
125
0,4426
0,0522
0,0144
0,0021
39,97
0,0457

7
4,7
5,5
125
0,3306
0,0517
0,028
0,00065
5,12
0,0314

3,9
3,5
3,7
95
0,1551

4
3,7
3,8
99
0,1884

4
3,6
3,7
98
0,0918

0,0318
0,00024
0,02

0,0407
0,00006
0,04

0,0372
0,0004
0,02

1178
749/429
1727
2627
549

1204
778/426
1759
2659
555

1190
761/429
1743
2643
553

PORABA IN EMISIJA*
Mestna vožnja (l/100 km)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)
Mešana vožnja (l/100 km)
Izpust CO2 (g/km)
CO (g/km)
THC (g/km)
NOx (g/km)
Emisija trdih delcev (g/km)
Število delcev (x1011)
NMHC (g/km)

0,0615

KAPACITETE
Posoda za gorivo (l)

45

MASE (kg)
Masa praznega vozila (brez voznika)
Masa praznega vozila na sprednji osi
Masa praznega vozila na zadnji osi
Največja dovoljena masa skupine vozil
Nosilnost
Dovoljena vlečna masa z zavorami
* Poraba goriva in izpusti so homologirani po veljavnih predpisih.

1105
674/431
1653
2553
548

1184
759/425
1723
2623
539

1152
/
1693
2593
/
900

Dimenzije

PROSTORNINA PRTLJAŽNEGA PROSTORA (dm3)
Prostornina VDA (po normi ISO 3832,
377 / 455
pod polico, mini./maks.)
Največja prostornina prtljažnika pri
1,235
preklopljenih zadnjih sedežih (do stropa)

DIMENZIJE (mm)
A
Medosna razdalja
B
Celotna dolžina vozila
C
Previs spredaj
D Previs zadaj
Prednji kolotek (s 15" osnovnimi pnevmatikami,
E
merjeno na dnu koles)
Zadnji kolotek (s 15" osnovnimi pnevmatikami,
F
merjeno na dnu koles)
G Celotna širina vozila brez zunanjih ogledal
H Višina praznega vozila
H1 Višina pri odprtih prtljažnih vratih in praznem vozilu
J
Višina praga prtljažnika pri praznem vozilu
K
Razdalja od tal pri obtežitvi
L
Prostor v predelu kolen v 2. vrsti sedežev
M Širina v višini komolcev spredaj
M1 Širina v višini komolcev zadaj

2,606
4,122
866
650
1,531
1,516
1,778
1,566
2,031
732
170
215
1,380
1,370

DIMENZIJE (mm)
N Širina v višini ramen spredaj
1,368
N1 Širina v višini ramen zadaj
1,330
P
Višina do strehe pod kotom 14° v 1. vrsti (prednji sedeži)
905
P1 Višina do strehe pod kotom 14° v 2. vrsti (zadnji sedeži)
860
Širina odprtine prtljažnih vrat na zgornjem delu
905
Y
Največja širina odprtine prtljažnika
1,010
Y1 Spodnja širina pri prtljažnih vratih
983
Y2 Notranja širina med blatniškima košema
990
Z
Višina pri prtljažnih vratih
685
nakladalna dolžina
Z1 Največja
1,512
(od prtljažnih vrat pri preklopljenih zadnjih sedežih)
dolžina za sedeži
Z2 Nakladalna
884 / 724
(naprej/nazaj pomaknjena sedežna klop)
Z3 Višina pod zadnjo polico
595

Varnost za vse
Varnost je v središču prizadevanj družbe Renault. Captur je popoln dokaz za to: sistemi za aktivno in pasivno varnost, ki jih vsebuje,
so med najbolj inovativnimi in zmogljivimi obstoječimi sistemi.

Zaščita.
Ojačana zgradba, zelo učinkoviti čelni varnostni
blazini, stranske varnostne blazine za zaščito
glave/prsnega koša, tlačni senzor za zaznavanje
trka, varnostni pasovi z zategovalniki in
omejevalnikom zatezne sile pasu (prednji
sedeži), vzglavniki za preprečitev poškodbe
tilnika, funkcija omejevalnika zatezne sile pasu
(zadnja stranska sedeža), prednja sedeža s
sistemom za preprečitev zdrsa iz objema
varnostnega pasu (Fix4sure). 3 tritočkovna
pritrdišča ISOFIX (prednji in oba zadnja stranska
sedeža).

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec.
Pri speljevanju v klanec se zavorni tlak
samodejno ohrani za 2 sekundi, da lahko voznik
opravi potrebne manevre.

Sistem za pomoč pri parkiranju.
Sistem za pomoč pri parkiranju olajša

Osvetlitev pri zavijanju.
Pri zavijanju se samodejno vklopi meglenka na

manevriranje pri parkiranju: s pomočjo zvočnih
signalov, ki so z zmanjševanjem razdalje vedno
pogostejši, opozarja na ovire za vozilom. Sistem
lahko dopolnjuje kamera za vzvratno vožnjo,
ki posreduje sliko na zaslon navigacijskega
sistema in prikazuje razpoložljivi prostor za
manevriranje.

strani, kamor zavijate, da se razširi voznikovo
vidno polje.

Vzdrževalni pregled Renault
Vzdrževalni pregled je celovit pregled vseh delov, vezanih na varnost vašega vozila, elektroniko in delovanje vašega motorja.
Svoje vozilo pripeljite na vzdrževalni pregled glede na opozorilne znake na
armaturni plošči vašega vozila, oziroma glede na priporočila, zapisana v
programu vzdrževanja.

Pregled vsebuje:
•
•
•
•
•
•

zamenjavo olja, priporočenega v programu vzdrževanja,
zamenjavo ﬁltra olja,
pregled 43 varnostnih točk,
dolivanje tekočin,
pregled računalnika z diagnostično napravo,
posodobitev programske opreme elektronskih sistemov.

Vzdrževalni pregled pri pooblaščenem serviserju Renault zagotavlja potovanja
brez skrbi in večjo vrednost vozila pri morebitni nadaljnji prodaji.

Ne pozabite rednega vzdrževanja
Na predpisane redne vzdrževalne preglede vas opozarjajo tako program
vzdrževanja vozila, ki ste ga prejeli ob prevzemu novega vozila, kot tudi
potovalni računalnik vozila ter spletni kotiček Moj Renault.

Renault svetuje za še večjo brezskrbnost
Nasvet 1: Preverite sistem zaviranja
Tresenje zavornega pedala, blokiranje zavor, slaba lega na cesti, daljša
zavorna pot? Če se pojavi eden od teh znakov, je čas za pregled zavornega
sistema vašega vozila.
ALI STE VEDELI?
Zamenjajte zavorno tekočino vsakih 120.000 km (ali na 4 leta) in redno kontrolirajte zavorne
ploščice in kolute. Ne pozabite prestaviti v nižjo prestavo namesto stalnega zaviranja. Tako
boste podaljšali življenjsko dobo zavor vašega vozila in tudi prihranili gorivo.

Nasvet 2: Redno vzdržujte klimatsko napravo
Če je v potniškem prostoru slab zrak ali vas pečejo oči, če je razrositev stekel
počasna ali je v kabini nenadoma zelo mrzlo, preverite delovanje klimatske
naprave.
ALI STE VEDELI?
Vsako leto naj vam zamenjamo ﬁlter potniškega prostora, očistimo uparjalnik in preverimo nivo
hladilnega sredstva in olja kompresorja. Zaradi lažjega vzdrževanja klimatske naprave jo
uporabljajte vsaj dvakrat na mesec, tako poleti kot pozimi. Ne pozabite zmanjšati razlike z
zunanjo temperaturo, saj tako prihranite gorivo.

Zamenjava obrabnih delov
Obraba določenih sestavnih delov vozila, ki zagotavljajo varno in udobno vožnjo, je odvisna od uporabe vozila. Tako vam priporočamo njihovo zamenjavo
glede na prevožene kilometre.
Priporočena zamenjava

Zakaj?

Zavorne ploščice

60.000 km

Povprečna življenjska doba zavornih ploščic je 60.000 km. Obrabljene ploščice pa ne zagotavljajo optimalne zavorne poti.

Zavorni diski

90.000 km

Diski se ob zaviranju tanjšajo, s tem pa se zmanjšuje njihova zanesljivost. Proizvajalec je na osnovi zahtevnih vzdržljivostnih testov predpisal najmanjšo
priporočeno debelino diska, ki še zagotavlja varno zaviranje.

40.000 – 60.000 km

Ker gre za element udobja in varnosti v vašem vozilu, redno preverjajte njihovo delovanje in jih pravočasno zamenjajte, saj je njihova obrabljenost težko
opazna.

Amortizerji
Metlice brisalcev
Akumulator

Vsako leto
Vsakih 4 – 5 let

Metlice brisalcev so narejene iz naravnega kavčuka, kar zagotavlja odlične brisalne lastnosti, hkrati pa je to material, ki je izpostavljen različnim zahtevnim
vremenskim in okoljskim vplivom.
Življenjska doba akumulatorja je omejena s številom polnjenj in praznjenj, zato vam priporočamo pravočasno kontrolo stanja akumulatorja in njegovo
zamenjavo.

Podaljšajte originalno garancijo proizvajalca s
pogodbo o podaljšanem jamstvu Renault
• 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.

BREZSKRBNO NA CESTI S POGODBAMI O VZDRŽEVANJU
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.

Dodatna oprema za vsak življenski slog
Renault vam ponuja dovršeno ponudbo praktične in estetske dodatne opreme za vaše vozilo glede na vaše potrebe in želje. Izbirate
lahko lita platišča, strešne kovčke, strešne nosilce, vlečne kljuke,...

Na voljo vam dajemo strokovno znanje ter zagotavljamo ustrezno
razmerje med kakovostjo in ceno ter zanesljivost v vseh razmerah.
Ta je plod preizkusov in meril, ki presegajo stroge mednarodne
standarde. Poenostavite si življenje: našo dodatno opremo vam
Renaultovi strokovnjaki namestijo na vozilo takoj. V vsakem
prodajnem centru se lahko obrnete na specializiranega sogovornika.

1.

2.

3.

1. Otroški sedeži z vpetjem Isoﬁx zagotavljajo najvišjo varnost vaših najdražjih. Renault
sledi strogim standardom varnosti prevoza otrok. Zato smo v našo ponudbo vključili otroške
sedeže z vpetjem ISOFIX. Tritočkovna toga pritrditev otroškega sedeža učinkovito varuje pri trku.
2. Sistem za pomoč pri vzvratnem parkiranju. Radar s štirimi senzorji. Zaznava morebitne ovire
za vozilom. 3. Tekstilne preproge Premium. Zaščitite notranje obloge z enimi izmed pestre
ponudbe tekstilnih tepihov.

Doživite poglobljeno izkušnjo Renault Captur
na www.renault.si

Renault CAPTUR

Ujemi življenje!

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Pripravljena 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. Renaultovi koncesionarji so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, določena
oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna oprema). Za najnovejše informacije se obrnite na lokalnega koncesionarja. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini rahlo 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, november 2016.
Renault priporoča
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