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100 % Új, 100 % CAPTUR



Különleges vonalvezetés, gondosan kidolgozott 
kerékjárati ívek és formák, egyedi első és hátsó 
védőelemek, tetőrudak, kiszélesített hűtőrács, 
markáns oldalsó légterelő elemek a lökhárítón 
krómozott betétekkel... az Új CAPTUR SUV 
karaktere erősebb, mint valaha és még elegánsabbá 
vált a vadonatúj első és hátsó C-alakú Full LED 
fényjegyeknek köszönhetően.

Dinamikus vonalvezetésű 
városi SUV



Forradalmi belső
Gondosan megtervezett kialakítás, puha 
borítások, precíz kivitelezés... Az Új CAPTUR 
forradalmi újításaival valódi prémium érzetet 
nyújt. A legújabb „Smart Cockpit” elemei közé 
tartozik a vezető felé fordított 9,3”-os multimédia 
érintőképernyő, a személyre szabható 10,25”-os 
digitális műszeregység, a lebegő hatást keltő 
középkonzol és az e-Shifter sebességváltó kar 
vagy a méretes tárolóhelyek...



Tűnjön ki a tömegből! Az Új CAPTUR lehetővé teszi 
saját, egyéni stílusának kialakítását kívül és belül 
egyaránt: a tető, a visszapillantó tükrök és a külső 
díszítő elemek egyedi színeivel. Válasszon a felkínált 
számos külső konfigurációs lehetőség közül! Szabja 
személyre autója belső terét is a kárpitoktól kezdve 
egészen a műszerfalig, válasszon az utastérben 
elérhető sokféle összeállítási lehetőség közül!

Számos külső 
konfiguráció az 
egyedi stílushoz



SUV új megközelítésben



Utazás 
online kapcsolattal
Az új EASY LINK multimédia rendszer biztosítja 
a legmodernebb, mégis egyszerűen kezelhető 
online kapcsolatot. A 9,3”-os érintőképernyő 
kijelzője kompatibilis az Android Auto™ és Apple 
CarPlay™ rendszerekkel, így telefonja könnyedén 
kapcsolódhat az autóhoz. A 4G-s kapcsolat olyan 
szolgáltatásokat biztosít, mint a baleset esetén 
történő automatikus vészhívás, a navigációs 
rendszer automatikus frissítése, hozzáférés 
a legfrissebb közlekedési információkhoz, 
tájékoztatás az üzemanyagok áráról az érintett 
körzetben, vagy a Google alapú címkeresés 
lehetősége. A kijelzőt ugyanúgy egyedivé teheti, 
mint az okostelefonját a widgetekkel. A világ 
kiteljesedik a kategóriában használt legnagyobb 
kijelzőn.

Android Auto™ a Google védjegye.
Apple CarPlay™ az Apple védjegye. 



MY Renault - állandó 
online kapcsolat
Az autó távolról történő elérése érdekében a 
MY Renault applikáció megújult, szolgáltatásai 
kibővültek: egyszerűsített útvonaltervezés, a 
célállomás elküldése a gyári navigáció számára; 
gyalogos navigáció, amikor kiszáll az autóból; 
az autó parkolóhelyének megkeresése; az 
Új CAPTUR karbantartásának nyomonkövetése; 
időpontegyeztetés a kedvenc márkaszervizével... 
A MY Renault-val az autója mindig elérhető 
közelségben marad.



Egyénre szabott 
élmények
Az Új CAPTUR olyan vezetési élményt kínál, amely 
mindig alkalmazkodik az Ön hangulatához. A MULTI-
SENSE® technológiával egyedivé teheti a vezetés 
élményét: nyolc hangulatvilágítási lehetőség, 
háromféle vezetési mód, a klímaberendezés 
szabályozása... Az Új CAPTUR mindemellett 
prémium zenei élményt is kínál. A legújabb 
Bose® audiorendszerhez nyolc hangsugárzó 
és egy innovatív mélynyomó tartozik, amelyek 
teljesítményét teljes egészében élvezheti anélkül, 
hogy a csomagtérből hasznos helyet venne el.



Alakítható beltér
Élje át az utastér és a különböző felszereltségi 
elemek biztosította kényelemet - amit már a 
tervezés során beépítettünk Önnek. Használja ki 
a kategóriában kínált legnagyobb csomagteret 
(akár 536 liter) és a variálhatóságot a 16 cm-en 
csúsztatható hátsó üléssornak köszönhetően. 
Hosszú vagy nagyobb méretű tárgyakat szeretne 
szállítani? Megteheti az 1/3-2/3 arányban 
ledönthető hátsó üléstámla segítségével: így 
akár 1275 liternyi szabad teret is nyerhet.



1.

2.

3.
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Csúcstechnológia
A biztonságos vezetés érdekében az Új CAPTUR a 
legfejlettebb technológiákat kínálja, utat nyitva az 
önvezető járműtechnológia felé.

5.

6.

7.

8.

1. Stop & Go - Adaptív tempomat, sebességszabályozó 
és -korlátozó funkcióval. Az Új CAPTUR biztonságos 
távolságot tart az előtte haladó járműhöz képest. 
A sűrű forgalomban és közlekedési torlódások során 
megáll, és csak akkor indul újra, amikor a forgalom 
megindul.

2. 360°-os kamera és EASY PARK ASSIST. A 360°-os 
panorámaképet nyújtó kamera a legnehezebb 
manőverekben is segít. A rendszer átveszi a kormányzást 
a parkolás során, ha Ön úgy kívánja.

3.  Renault Full LED „Pure Vision” és automata 
távolsági fényszórók. Az Új CAPTUR nagyteljesítményű 
Full LED „Pure Vision” fényszórókkal és automata 
távolsági fényszóróval rendelkezik a jobb láthatóság 
és biztonság érdekében. Az Új CAPTUR automatikusan 
tompított fényre kapcsol, amint beér egy településre, 
utolér vagy keresztezi egy másik jármű útját.

4. EASY PILOT Forgalmi és Autópálya Asszisztens. 
A 0-tól 170 km/h-ig aktív rendszer szabályozza a 
sebességet, biztonságos távolságot tart az előző 
autókhoz képest, miközben az autót a sáv közepén tartja. 
A EASY PILOT rendszer lehetővé teszi az automatikus 
megállást és a 3 másodpercen belüli újraindulást a 
vezető közreműködése nélkül.

5.  Holttérfigyelő rendszer. A külső visszapillantókon 
elhelyezett fényjelző villogni kezd, amikor egy másik 
jármű az Új CAPTUR holtterébe kerül, így figyelmeztetve 
a sofőrt a veszélyre.

6.  Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer. 
Az Új CAPTUR figyelmezteti Önt és korrigálja az autó 
útvonalát, ha az irányjelző használata nélkül áthajtana  
egy sávelválasztó vonalon.

7. Aktív vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros 
észleléssel. Az Új CAPTUR vigyáz Önre és a környezetére. 
Hirtelen fékezés, vagy egy figyelmetlenül lelépő gyalogos 
esetén az Új CAPTUR figyelmezteti Önt és automatikusan 
beindítja a vészfékezést. 

8. Figyelmeztetés sebességtúllépés esetén, jelzőtábla-
felismerő rendszerrel. Az Új CAPTUR tájékoztatja a 
sebességkorlátozásokról egy kamera segítségével és 
felkínálja a megfelelő sebességkorlát beállítását.



SHOWROOM
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SHOWROOM Színek

Kassziopeia szürke (2) Ferrit kék (2)

Alabástromfehér(1)

Atacama narancs (2) Porcelánkék(2)Fekete gyémánt (2)Lángvörös(2)

Gyöngyházfehér (2) Highland szürke (2)

Füstkék(1)

(1) Nem metálfényezés. (2) Metálfényezés. *A fényképek színei eltérhetnek a valóságtól.



SHOWROOM Külső személyre szabás

Fekete gyémánt Highland szürke Alabástromfehér Atacama narancs

Az autó és a tető színei

Tető színe

Tegye egyedivé az Új CAPTUR-t két különböző szín kombinálásával. Válasszon a karosszéria 10 és a tető 4 különböző fényezése 
közül, vagy kérheti mindkettőhöz ugyanazt az árnyalatot.

Szín / Tető színe Fekete gyémánt Highland szürke Alabástromfehér Atacama narancs

Füstkék -

Fekete gyémánt

Kassziopeia szürke -

Highland szürke -

Gyöngyházfehér -

Alabástromfehér -

Atacama narancs

Lángvörös - - -

Ferrit kék -

Porcelánkék - - -



1 2

SHOWROOM Külső személyre szabás

1

1

Alabástromfehér külső dekorelemek

Highland szürke külső dekorelemekNarancs külső dekorelemek

1. Oldalsó díszléc
2. Első és hátsó lökhárító betétek 1. Oldalsó díszléc. 2. Első és hátsó lökhárító betétek

1. Oldalsó díszléc. 2. Első és hátsó lökhárító betétek

22

2

22



SHOWROOM Könnyűfém keréktárcsák

17" könnyűfém szürke-ezüst kéttónusú BAHAMAS 
DIAMOND keréktárcsák

17" könnyűfém ezüst BAHAMAS keréktárcsák

18" könnyűfém PASADENA keréktárcsák

17" acél keréktárcsák NYMPHEA dísztárcsákkal  
(FlexWheel®)

Kárpitok

Fekete üléskárpit szürke átmenettel (2)Fekete üléskárpit narancs színű dekorelemekkel (1)

Fekete szövet-műbőr üléskárpit világos 
szürke műbőr oldalbetétekkel (3) 

(1) A ZEN és INTENS felszereltségnél opcionálisan elérhető. (2) ZEN felszereltség esetén. (3) INTENS felszereltség esetén. (4) INTENS felszereltségnél opcionálisan elérhető. 

Fekete bőr-műbőr kárpitozás (4)



SHOWROOM Felszereltségek

Biztonság
• Első és oldalsó légzsákok (fej- / mellkasvédelem)
• Első és hátsó függönylégzsákok
• Biztonságos távolságra figyelmeztetés: információk a 

műszeregységen
• Biztonsági öv figyelmeztetés mind az 5 ülésnél az 

utasok érzékelésével
• Renault vészhívás: automatikus hívás baleset esetén 

vagy SOS gomb megnyomásakor (112)
• Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer
• ESC, ABS vészfékezés segítővel
• LED-es féklámpák
• Aktív vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros 

észleléssel
• Defektjavító készlet
• Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer 

(navigáció nélkül)
• Keréknyomást ellenőrző rendszer
• Isofix (i-Size) rendszer az első és hátsó oldalsó 

utasüléseknél

Vezetés
• Váltókarok a kormányon (csak EDC sebességváltóval)
• Full LED „Pure Vision” első és hátsó világítás
• Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)
• Fényszórók automatikus bekapcsolása fényérzékelővel
• Központi elektromos ajtózár távirányítóval és a zárak 

bereteszelése menetközben
• Sebességváltás optimális idejének jelzése
• ECO üzemmód

Kényelem
• Manuális klímaberendezés
• Középső konzol tárolóhelyekkel és könyöktámasszal
• Elektromosan állítható és fűthető tükrök integrált LED 

irányjelzőkkel
• Renault Easy Connect
• Első és hátsó elektromos, impulzív ablakemelők
• Állítható magasságú és mélységű kormány
• Hátsó csúsztatható, 1/3-2/3 arányban dönthető üléssor 

állítható magasságú 3 fejtámlával 
 

• EASY LINK 7” navigáció nélkül: multimédia rendszer 
7”-os érintőképernyővel: Android Auto™ és Apple 
CarPlay™ kompatibilis, Bluetooth®, USB és Jack 
csatlakozók

• Tárolóhelyek a középkonzolon

Külső dizájn
• Rövid antenna
• 17" acél keréktárcsák NYMPHEA dísztárcsákkal  

(FlexWheel®)
• Csillogó fekete hűtőrács díszléc krómozott betétekkel
• Ajtókilincsek és külső visszapillantók a karosszéria 

színében
• Krómozott oldalsó díszléc
• Szürke első és hátsó lökhárító betétek

Belső dizájn
• Ezüst színű dekorelem a műszerfal felső részén
• Krómdísz a kormányon és a sebességváltókar körül
• Bőrhatású kormány
• Puha könyöklők az ajtókon

Zen

Android Auto™ a Google védjegye. 
Apple CarPlay™ az Apple védjegye.

Android Auto™ a Google védjegye. 
Apple CarPlay™ az Apple védjegye.

A képen extra felszerelések is láthatók.

Biztonság
• Elektromos parkolófék

Vezetés
• Hátsó parkolóradar
• Sebességtúllépésre figyelmeztető rendszer jelzőtábla 

felismeréssel
• Ablaktörlők automatikus bekapcsolása
• Automata távolsági fényszóróvezérlés
• Renault MULTI-SENSE, 3 vezetési móddal (MY SENSE, 

ECO, SPORT) 8 belső hangulatfénnyel – Opcionálisan 
elérhető 

• Elektrokróm belső visszapillantó tükör
• Személyre szabható digitális műszeregység 7”-os 

kijelzővel

Kényelem
• Automata Renault Kártya
• Automata klímaberendezés
• Belső LED-es világítás
• Állítható magasságú utasülés
• EASY LIFE kesztyűtartó fiók világítással 
• Renault Easy Connect

• EASY LINK 7” gyári navigációval, multimédia rendszer 
7”-os érintőképernyővel Android Auto™ és Apple 
CarPlay™ kompatibilis, Bluetooth®, USB és Jack 
csatlakozók

Külső dizájn
• Krómozott kipufogóvég
• Krómozott díszítés az első kerékjárati íven
• Krómozott dekor az első légterelőkön a lökhárító két 

szélén
• Hátsó lámpa C-alakú LED fényjeggyel, 3D hatással
• Nappali menetfény C-alakú LED fényjegyekkel
• 17" könnyűfém ezüst BAHAMAS keréktárcsák
• Csillogó fekete első és hátsó ajtókeretek
• Hátsó lökhárító krómozott díszléccel
• Kéttónusú fényezés (tető, visszapillantó borítása, 

szélvédő kerete)
• Sötétített hátsó oldalsó ablakok

Belső dizájn
• Szálcsiszolt alumínium hatású dekorelem a műszerfal 

felső részén
• Bőrhatású középső műszerfali elemek
• Bőr sebességváltó kar
• Multifunkciós bőrborítású kormány

Intens (Zen+)



Méretek (mm)

* Behajtott visszapillantóval 

CSOMAGTARTÓ MÉRETE  (VDA) liter
Csomagtartó mérete, hátra tolt hátsó üléspaddal (benzin/dízel) 422/406
Csomagtartó mérete, előre tolt hátsó üléspaddal (benzin/dízel) 536/520
Csomagtartó mérete, lehajtott hátsó üléstámlákkal 1 275

Csomagtér



SHOWROOM Belső személyre szabás

Sötétkék "Touch" belső dekorelemek  1. Légbeömlő keretek 2. Sebességváltó takaró

Vörös "Touch" belső dekorelemek  Narancs "Touch" belső dekorelemek  Óceánkék "Touch" belső dekorelemek

NARANCS "AMBIANCE" csomag  1. Egyedi üléskárpit-betétek 2. Ajtóbetétek 3. Műszerfal dekoráció 4. Lebegő középső konzol

VILÁGOSSZÜRKE "AMBIANCE" csomag*

1

3

2

2

1

4

* Világoszürke „AMBIANCE” csomag esetén az ülések mintázata nem változik a szeriafelszereltséghez képest.



1.

2.

4.1.1.

1. Oldalsó üdvözlőfény. Nem kell többé a rosszul 
kivilágított parkolóban botladoznia. Ahogy közeledik 
az autóhoz vagy a távirányító megnyomásával az 
Új CAPTUR üdvözlőfénye automatikusan bekapcsol. 

2. Cápauszony antenna. Tegye sportossá az autója 
megjelenését az Új CAPTUR kialakításához tökéletesen 
illeszkedő cápauszony antennával.

3. Fellépő. Könnyítse meg a beszállást, vagy érje el 
könnyebben az autó tetejét, amikor csomagokat 
kell felraknia, vagy síléceket szállítania. Praktikus és 
nélkülözhetetlen az autó sportos megjelenéséhez.

4. Behúzható vonóhorog. Vontasson könnyedén 
a félelektromosan behúzható vonóhoroggal. 
A csomagtartóban elhelyezett vezérlőgombbal néhány 
másodperc alatt kiengedhető és behúzható, ezzel a 
trükkös megoldással a vonóhorog használaton kívül 
sem akadályozza.

5. Karosszériavédő csomag. Védje hatékonyan az Új 
CAPTUR fényezését a kisebb karcolásoktól.

3.

5.

SHOWROOM Tartozékok



„ A tervezés szakaszától a gyártáson át a hálózatunkban történő értékesítésig,
végig a minőség keresése vezérel minket. 

„

Laurens van den Acker - Ipari formatervezésért felelős elnökhelyettes - Renault Csoport

Szolgáltatások

A Renault mindig Önnel marad
Mindig ott vagyunk, hogy könnyebbé tegyük az életét és időt 
takarítsunk meg Önnek a Renault karbantartása során: online 
árajánlat és időpont-egyeztetés, átalánydíjak, karbantartási 
szerződések, biztosítás és Assistance szolgáltatás, 
MY Renault személyre szabott ajánlatok... Használja ki 
egyszerű, gyors és az Ön igényeire szabott megoldásainkat.

Az első lépések
Minden szükséges információt megtalál:
-  weboldalunkon: szerviz.renault.hu
-  márkakereskedői hálózatunknál, ahol találkozhat szakértő 

kollégáinkkal.

Döntsön jól! #ÚjRenaultSzerviz
Átlátható, megbízható, kényelmes. A Renault Szerviznél a képlet 
egyszerű. Számos szervizcsomag közül válogathat, amit az Ön 
igényeihez és pénztárcájához igazítunk. Új szervizcsomag ajánlatainkkal 
teljesen nyugodt lehet.

Karbantartási szerződéseinkkel nincs ok az aggodalomra 
Éljen a lehetőséggel és vásárolja meg autójával egyidejűleg Easy 
Service karbantartási szerződését. Fixálja szervizköltségeit előre, 
rendkívül kedvezményes áron akár 5 évre! Így nem kell aggódnia az 
esetleges alkatrész vagy munkadíj költségek növekedése miatt sem. 
Akár a finanszírozásba is beépíthető!

Tartozékaink csomagban történő vásárlásával, akár -20%-ot 
is spórolhat!
Kiegészítőink széles skálájában mindent megtalál ahhoz, hogy 
autóját még vonzóbbá, praktikusabbá, kényelmesebbé és személyre 
szabottabbá tegye.

SHOWROOM Minőség

Új technológiai szint
Az Új CAPTUR megkapta a legújabb vezetéstámogató rendszereinket is, hogy nyugodtan kelhessünk útra. A legfontosabb 
újítás az EASY PILOT Forgalmi és Autópálya Asszisztens. Az autópályán és a közlekedési torlódásokban is megőrizheti a 
vezetés élményét és nyugalmát, megtéve az első lépést az autonóm vezetés felé. Az EASY CONNECT szolgáltatás olyan 
alkalmazásokat kínál, mint a MY Renault, és olyan rendszereket, mint az új multimédiás Renault EASY LINK. A célja, hogy 
a közlekedés adta új lehetőségeket kihasználhassuk az autón belül és kívül. A jármű vezetője és utasai folyamatosan 
online kapcsolatban maradhatnak digitális környezetükkel.

Megújult külső dizájn, továbbfejlesztett SUV megjelenés
A megújult dizájn, a precíz kivitelezés, a Full LED fényszórók és a C-alakú fényjegyek elöl és hátul, a dekoratív krómbetétek 
mind hozzájárulnak a minőség javulásához.

Forradalmi újítások a kiváló minőségű utastér érdekében
A legfejlettebb technológiájú és kategóriájában a legnagyobb kijelzőkkel rendelkező, modern ergonómiájú 
"Smart Cockpit" vezetőhely még magával ragadóbb élményt nyújt. Az utastér átalakult minőségi és kényelmi szempontból, 
hogy még jobban megfeleljen a magasabb kategóriák elvárásainak. Prémium anyagok, puha borítás a műszerfalon, 
az ajtópaneleken, a középső konzolon, a belső kialakítás gondos kivitelezése, az ülések új kialakítása: az újdonságok 
minden szinten érezhetők.

Új Renault CAPTUR, a piacvezető megújul
A városi terepjárók egyik úttörője, az Új CAPTUR megújult a külső és belső elemeinek továbbfejlesztésével, aminek a korábbi sikerét is köszönheti. Átalakult, még 
modernebb, sportos és dinamikus formában tért vissza. Személyre szabható maradt, de kényelbesebbé vált a forradalmi belső átalakításoknak köszönhetően, 
amelyekkel a méretei is igény szerint átalakíthatók, mind technológiai, mind minőségi szempontból.





A Renault ajánlásával

Még több információ és konfigurátor a 
www.renault.hu weboldalon

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint folyamatosan javítja termékeit, a Renault
fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Renault márkakereskedők. A különböző
országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek
enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault előzetes írásbeli beleegyezése
nélkül. Új CAPTUR vegyes fogyasztás l/100 km: 4,7 – 6,7; CO2-kibocsátás g/km: 122 - 152. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. 
Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási 
helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és 
megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes 
és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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