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Renault CAPTUR

Capture life
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Renault Captur este primul crossover urban creat de 
Renault. Dinamic, agil și elegant, noul Captur e gata 
să atingă și să depășească limitele imaginației tale 
în materie de design și confort.

Redescoperă 
orașul
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Captur mizează pe originalitatea combinațiilor de culori 
bi-ton și pe posibilitatea de a-l personaliza așa cum simți. 
Un alt atu în materie de design este reprezentat de 
liniile echilibrate și fluide.

Privire de 
ansamblu
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Atâta timp cât ai cu tine echipamentul potrivit, orice 
călătorie ți se va părea mai simplă. 
Ne-am gândit la toate atunci când am proiectat 
noul Renault Captur. Motivul e simplu: ne dorim să 
ai parte de o experiență unică și să ai întotdeauna 
la îndemână obiectele de care ai nevoie. 
Poți asculta propriile melodii conectând telefonul la 
tableta multimedia Renault R-Link în timp ce te bucuri 
de sunetul unui motor performant și fiabil. În plus, 
noul Captur dispune de multe alte beneficii, precum: 
asistență pentru pornirea în rampă, huse detașabile 
pentru scaune sau card hands-free.
Deschide torpedoul tip sertar Easy Life, și ajungi 
dintr-o mișcare la aparatul foto, sticla de apă sau 
ochelarii de soare. Da, e atât de încăpător.

Simplifică 
viața de zi cu zi

102467__Magazine_B_Captur_NEW_IV_EN_ ALEX V4.indd   9 9/17/2015   12:55:18 PM



102467__Magazine_B_Captur_NEW_IV_EN_ ALEX V4.indd   10 9/17/2015   12:55:20 PM



102467__Magazine_B_Captur_NEW_IV_EN_ ALEX V4.indd   11 9/17/2015   12:55:21 PM



Înlocuiește tavanul casei cu cerul înstelat, stâlpii de 
iluminare cu arborii înalți și carosabilul cu drumurile 
bătătorite.
Evadează din oraș și bucură-te din plin de natură, 
într-un Renault Captur. 
Fiabilitatea și economia de carburant a motorului 
Renault Energy, te vor ajuta să faci față oricărei 
provocări.

Explorează-ți 
limitele 
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Captur înseamnă eleganță și sportivitate. Bucură-te de un impact vizual puternic pe șosea, mulțumită liniilor exterioare echilibrate și a caroseriei bi-ton, 
striping-ul sau losange. Iar pentru interior, ne-am gândit la toate. Bancheta din spate culisantă permite redistribuirea spațiului interior și a volumului.
Schimbă culoarea nopții la volanul unui Captur.

Creat pentru tine
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Înainte de apariția pe piață, Captur a fost reproiectat 
în totalitate, de la cele mai mici detalii de la interior, 
până la liniile caroseriei și specificațiile motoarelor. 
Rezultatul: un interior spațios ce ia cu ușurință forma 
pe care o dorești, spații de depozitare și motoare 
economice. Toate, bineînțeles, într-o caroserie cu 
personalitate.

Secțiune prin 
plafon – Renault 
Captur
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R-Link
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Explorează cu o 
singură atingere
R-Link 2, atinge aventura cu degetul.
Renault R-Link 2 este o tabletă multimedia cu ecran 
tactil capacitiv ce oferă o mulțime de funcții precum: 
multimedia și telefon. Poți reduce consumul de 
combustibil, descărca o gamă variată de aplicații 
în timp ce te bucuri de o experiență audio de înaltă 
fidelitate. 

Rămâi conectat în mișcare.
Renault R-Link 2 oferă acces la contactele din agendă, 
la muzică, videoclipuri și la aplicații! Toate acestea 
utilizând fie ecranul tactil capacitiv, fie comenzile de 
pe volan. Cu ajutorul comenzii vocale intuitive, R-Link 
Voice*, poți chiar dicta o adresă, telefona direct un 
contact din agendă sau deschide o aplicație.

Profită de aplicațiile preinstalate.   
(e-mail, R-Link Tweet, Renault Asistență, prognoze 
meteo).  
Cu R-Link Store, descoperi și descarci numeroase 
alte aplicații pentru automobil (e-guide, prețul 
carburanților…), informative (Euronews, Metrou…), 
de divertisment, culturale sau turistice. Şi, desigur, 
o aplicație pentru prognoza meteo.

MEDIA NAV Evolution, sistemul multimedia simplu 
și accesibil. 
Cu ajutorul tabletei cu ecran tactil încorporată, 
sistemul îți permite să obții acces rapid la funcții 
utile și practice precum: navigație, radio, muzică în 
audio-streaming și utilizarea hands free a telefonului, 
Bluetooth®. Cu Renault MEDIA NAV Evolution, cele 
mai importante elemente multimedia se află la 
distanță de o atingere.

* Indisponibil în limba Română.

MEDIA NAV Evolution
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Noul TCe 120 EDC este un motor silențios și 
puternic, ce ține sub control consumul de carburant 
(5,5 l/100 km  și 127g/km**  de CO2). Cei 120 CP 
livrează într-o clipă un cuplu de 190 Nm la 2 000 
rot./min. Și asta nu e totul, această motorizare vine 
alături de cutia automată cu dublu ambreiaj EDC 
și 6 trepte de viteză.

Versiunea pe benzină a noul Energy TCE 90 este 
un motor cu trei cilindri turbo și o capacitate de 
898 cm3, ce livrează cu ușurință cei 90 CP! Cuplul 
maxim al acestuia este de 150 Nm și este echipat 
cu funcția overboost. Această funcție permite o 
accelerare puternică chiar și la viteze mici (90 % 
din cuplu la 150 rot/min), ceea ce te scutește de 
schimbarea frecventă a vitezelor și face condusul 
în oraș o adevărată plăcere. Consumă doar 5,1 l 
/100 km*, iar emisiile sale se limitează la 113 g/
km* de CO2.

Versiunea Diesel, a noului motor Energy dCi 90 
este pur și simplu cel mai bun motor din generația 
sa! Cu un consum în mixt de doar 3,7 l/100 km * și 
emisii de 95 g CO2/km*, acesta asigură simultan 
atât plăcerea condusului, cât și economia de 
carburant. La fel ca versiunile mai sus prezentate, 
și acest motor vă asigură o accelerare puternică 
la viteze joase, mulțumită celor 90 CP, funcției 
overboost și cuplul puternic (220 Nm).

TCe 120 EDC
Putere și control.

Energy TCe 90
100 % turbo, 100 % eficiență.

Energy dCi 90
Armonie și economie

Energie pură
Fiabile, robuste și economice, motoarele Renault Energy benzină sau diesel împrumută o serie de caracteristici din Formula 1: 
tehnologie, economice, agilitate și rezistență. Faptul că Renault Captur se află în topul categoriei sale în ceea ce privește raportul 
calitate/performanțe nu este întâmplător…

Pentru mai mult confort în timpul condusului, cutia automată cu 6 trepte și dublu ambreiaj EDC vine în completarea avantajelor aduse de motorul TCe 120. Trecerea în treptele de viteză superioare 
este rapidă, agilă, fără sincope și fără pierderi ale accelerației. Consumul său este comparabil cu cel al unei cutii de viteze manuale.

*Consum și emisii omologate conform reglementărilor în vigoare.
**Consum și emisii în curs de omologare.

Cutia automată EDC
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Aventura și  în interior

Renault Captur oferă alternative practice și eficiente și la capitolul spațiu 
de depozitare. Torpedoul tip sertar, Easy Life, are o capacitate de 11 litri și 
poate păstra în siguranță o mare parte din bunurile tale, precum un laptop, 
un telefon sau o tabletă. Accesul rapid și sistemul culisant, fac din acest 
spațiu o premieră! Pe spatele fiecărui scaun din față (în funcție de versiune), 
buzunarele-plasă pot păstra la îndemână ziare, hărți, carnețele sau…ghiduri 
pentru aventură. Ochelarii de soare, alături de lucrurile mai mici pot fi ținuți 
în spațiul de depozitare închis, amplasat deasupra planșei de bord. Pentru a 

spori confortul fiecărui pasager, interiorul este unul spațios și aerisit, având o 
rază de genunchi de până la 31,6 cm pentru pasagerii din spate! Rabatabilă 
și fracționabilă 1/3-2/3, având capacitatea de a se transforma oricând într-o 
suprafață plană, bancheta cu 3 locuri din spate este și culisantă, permițând 
astfel modularea volumului și utilizarea habitaclului Renault Captur în funcție 
de nevoile de moment. Portbagajul* dispune și el de un planșeu cu poziții 
multiple, mobil și reversibil (în funcție de versiune).

*De la 377 dm3 la 455 dm3 mulțumită banchetei culisante în partea din față. 
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Chromo Zone  Culorile Captur

Atelier de creație   Ambianțe interioare

Personalizare  Toate combinațiile posibile

Drum bun   Motorizările

Accesorii esențiale   Echipamente care vă definesc stilul 

Echipamente și opțiuni   Lista completă

Dimensiuni  Volume și planuri 
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VM: Vopsea metalizată 
VO: Vopsea opacă

Chromo zone

Ivoire (VO)
Pavilion Noir Étoilé (VM)  

Pavilion
Orange Arizona (VM) Ivoire (VO)

Bleu Marine Fumé (VO) 
Pavilion Ivoire (VO)

Pavilion
Noir Étoilé (VM)

Bleu Marine Fumé 
(VO)

Beige Cendré (VM)
Pavilion Ivoire (VO)  

Pavilion
Noir Étoilé (VM) Beige Cendré (VM)

Orange Arizona (VM)
Pavilion Ivoire (VO)  

Pavilion
Noir Étoilé (VM)

Orange Arizona 
(VM)
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Noir Étoilé (VM)
Pavilion Orange Arizona 

(VM)  

Pavilion
Ivoire (VO) Noir Étoilé (VM)

Gris Cassiopée (VM)
Pavilion Noir Étoilé (VM)  

Pavilion
Orange Arizona 

(VM) Gris Cassiopée (TE

Bleu Pacifique (VM)
Pavilion Ivoire (VO)

Pavilion
Noir Étoilé (VM)

Bleu Pacifique 
(VO)

Gris Platine (VM)
Pavilion Noir Étoilé (VM)

Pavilion
Orange Arizona 

(VM) Gris Platine (VM)

Rouge Flamme (VM) 
Pavilion Noir Étoilé (VM)

Pavilion
Ivoire (VM)
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Echipamente standard: 
•	Aer condiţionat cu reglare 

manuală 
•	A.B.S. + E.B.D. (repartiţie electronică 

de frânare) + A.F.U. (asistare la 
frânarea de urgenţă) 

•	E.S.C. (sistem de stabilitate electronică 
a autovehiculului) 

•	H.S.A. (sistem de asistenţă a pornirii în 
pantă) 

•	Airbag-uri frontale şi laterale (cap şi 
torace - sistem cortină) pentru şofer şi 
pasager faţă 

•	Buton ECO MODE 
•	Caroserie în 5 uşi 
•	Carcase oglinzi exterioare şi mânere 

portiere de culoare neagră 
•	Card de acces (deschidere/ închidere)  

şi demaraj al autovehiculului 
•	Compartiment de depozitare "Easy 

Life" (neiluminat, culoare bleu-
turquoise) 

•	Computer de bord 
•	Direcţie asistată electric 
•	Faruri de zi LED 
•	Geamuri faţă şi spate 

electrice 
•	Jante din oțel 16" cu pneuri 205/60 

R16 
•	Kit de reparare pneuri 
•	Oglinzi reglabile electric şi 

degivrante 
•	Ornamente interioare de culoare bleu-

turquoise 
•	Radio CD MP3 Bluetooth 2DIN + Jack 

+ USB 

•	Scaun şofer cu reglaj pe 
înălţime 

•	Sistem de prindere ISOFIX pentru 
locurile laterale spate şi scaun 
pasager 

•	Sistem de monitorizare presiune 
pneuri 

•	Spătar banchetă spate rabatabil 
1/3-2/3 cu 2 tetiere reglabile în 
înălţime 

•	Sistem Stop & Start
•	Tapiţerie textilă bicoloră gri închis - 

albastru şi ambianţă închisă 
•	Tempomat regulator de viteză (Cruise 

Control) şi limitator de viteză 
•	3 tetiere spate reglabile pe 

înălţime 

Opțiuni:
•	Proiectoare de ceaţă
•	Roată de rezervă de dimensiuni 

reduse
•	Scaune faţă încălzite

LIFE

Atelier de creaţie

Tapițerie bleu/carbon 

Jante de oțel de 16” ornamente Extrême  

102467_ Carlab_B_Captur_NEW_IV_EN_ ALEX V4.indd   4 9/17/2015   1:49:49 PM



Echipamente standard:
•	Ambianță specifică Zen 
•	Carcase oglinzi exterioare şi mânere 

portiere negru lucios 
•	Card de acces şi demaraj cu funcţia 

"Mâini Libere" 
•	Compartiment de depozitare 

"Easy Life" (iluminat, culoare 
neutră) 

•	Geamuri faţă şi spate electrice 
cu impuls pentru geamul 
şoferului 

•	Jante de aliaj 16" cu pneuri 205/60 
R16 

•	Ornamente interioare de culoare gri 
mat 

•	Ornamente exterioare cromate 
(ornament calandru şi hayon, contur 
proiectoare de ceaţă şi baghete 
laterale) 

•	Proiectoare de ceaţă 
•	Tapiţerie textilă bicoloră gri închis  şi 

ambianţă închisă 
•	Volan îmbrăcat în piele 

Opţiuni:
•	Roată de rezervă de dimensiuni 

reduse
•	Scaune faţă încălzite
•	Tapiţerie fixă alternativă
•	Tapiţerie detaşabilă "ZIP Collection"
•	Ambianţă deschisă
•	Geamuri spate şi lunetă cu tentă 

închisă
•	Senzori de parcare spate + oglinzi 

rabatabile electric
•	Senzori de parcare spate + Cameră 

video pentru marşarier + Oglinzi 
rabatabile electric

•	Climatizare automată + Senzor de 
ploaie şi lumină

•	Media Nav Evolution
•	Pack Techno (R-Link cu  harta Full 

Europe + Climatizare automată + 
Senzor de ploaie şi lumină) 

•	Jante de aliaj 16" diamantate în 
culoarea Negru  cu pneuri 205/60 R16

•	Jante de aliaj 17" diamantate Ivoire / 
Negru

Ambianță interior deschisă 
(opțiune)

Tapițerie Orange/carbon

ZEN (LIFE +)

Atelier de creație

Tapițerie gri deschis/
carbon

Tapițerie Orange/Ivoire

Tapițerie gri deschis/Ivoire

Jante de aliaj 16” (serie)
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INTENS (ZEN+)

Atelier de creație

Ambianță interior deschisă 
(opțiune)

Tapițerie detașabilă carbon
cu temă Losange

Echipamente standard:
•	Ambianţă specifică Intens
•	Caroserie biton (vopseaua se plăteşte 

separat) 
•	Carcase oglinzi exterioare şi mânere 

portiere în ton cu caroseria (pentru 
biton)

•	Climatizare automată cu senzor de 
toxicitate

•	Jante de aliaj 17" cu pneuri 205/55 
R17

•	Ornamente interioare de culoare 
argintiu/negru lucios 

•	Proiectoare de ceaţă cu funcţia 
"Cornering Light"

•	Senzor de ploaie şi lumină
•	Sistem multimedia de navigaţie Media 

Nav Evolution: ecran tactil 7"+ Radio + 
Bluetooth + USB + Jack + Handsfree + 
Harta României

•	Tapiţerie textilă detaşabilă "Zip 
Collection" gri închis-beige şi 
ambianţă închisă 

Opţiuni:
•	Roată de rezervă de dimensiuni 

reduse
•	Scaune faţă încălzite
•	Tapiţerie de piele + scaune faţă 

încălzite
•	Geamuri spate şi lunetă cu tentă 

închisă
•	Senzori de parcare spate + oglinzi 

rabatabile electric
•	Senzori de parcare spate + Cameră 

video pentru marşarier + Oglinzi 
rabatabile electric

•	Cartografie Media Nav Full Europe
•	Sistem R-Link 2

•	Jante de aliaj 17" diamantate Ivoire / 
Negru

Tapițerie detașabilă carbon

Jante de aliaj 17” 
diamantate negre

Tapițerie detașabilă Gris 
deschis/gri închis

Tapițerie detașabilă Orange/
carbon
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Personalizare

Culori bi-ton 

Striping-uri 

Jante

Pack  Personalizare  Exterioară:  
ornament calandru și haion spate, 
contururi proiectoare ceață și baghete 
de protecție laterale

Personalizare exterioară

1

2

3

4

4

4

4

1

4

3

2

1
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Personalizare

Striping Captur: pe pavilion Striping Losange: pe pavilion 
și haion

Striping Map: pe capotă și 
aripa laterală

Jante de aliaj 17”
diamantate ivoire 

Jante de aliaj 17”
diamantate negre

Striping-uri
(Pavilion sau capotă)

Jante

2

3

102467_ Carlab_B_Captur_NEW_IV_EN_ ALEX V4.indd   8 9/17/2015   1:49:52 PM



Ornament calandru ivoire

Contur proiectoare ivoire

Baghetă laterală ivoire

Ornament haion ivoire

Pack exterior Ivoire

Ornament calandru negru

Ornament haion negru

Contur proiectoare negru

Baghetă laterală negru

Pack exterior Noir

Ornament calandru orange

Ornament haion orange

Contur proiectoare orange

Baghetă laterală orange

Pack exterior Orange

 Pack-uri de personalizare exterioară
Fiecare pack cuprinde: ornament calandru, baghete laterale, contururi proiectoare de ceață și ornament haion.

4
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Personalizare

 Ornamente interioare Contur aeratoare, Contur consolă centrală, Contur boxe, Culoare și iluminare sertar Easy Life
 Pack-uri tematice (volan + tapițerie)               ''Zip Collection''

1

1

1

1

2

2

3

Personalizare interioară

Decor interior bleu Decor interior orange Arizona Decor interior verde

 Decoruri interioare
Disponibile cu ambientele deschise și închise

1
2 3

1
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Volan tematic Captur și tapițerie 
detașabilă Carbon cu inserții 
Captur

Pack Captur

Volan tematic Map și tapițerie 
detașabilă bleu/ivoire cu inserții 
Map

Pack Map

Volan tematic Losange și tapițerie 
detașabilă carbon cu inserții 
Losange

Pack Losange

Pack-uri tematice interioare
Captur și Losange disponibile doar cu ambianță închisă
Map doar cu ambianță deschisă

Tapițerii „Zip Collection” 
Detașabile, pot fi curățate în mașina de spălat

2

3

Ivoire/orange          Ivoire/Gri deschis Gri deschis/Gri 
închis

Orange/carbon Carbon Carbon cu inserții 
Losange
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Captur striping

Personalizare
Creați-vă propriul stil și descoperiți oferta de personalizare Arizona, Azur și Manhattan.
Exemple de personalizare exterioară și interioară.

ARIZONA

Ornament calandru orange Contur proiectoare orange Baghetă laterală orange Ornament haion orange Jantă diamantată neagră 17”

Decor interior orange Arizona și pack tematic interior Captur Volan tematic Captur Tapițerie detașabilă carbon cu 
inserții Captur

Pack personalizare exterioară Jante

Pack personalizare interioară

Striping
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AZUR

Decor interior bleu și pack tematic interior Map Volan tematic Map Tapițerie detașabilă bleu/ivoire cu 
inserții Map

Ornament calandru ivoire Contur proiectoare ivoire Baghetă laterală ivoire Ornament haion ivoire

Pack personalizare exterioară

Pack personalizare interioară

Map striping

Jantă diamantată ivoire 17”

Jante

Striping
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Map striping

MANHATTAN

Ornament calandru negru Contur proiectoare negru Baghetă laterală negru Ornament haion  negru
Jantă diamantată negru 17”

Decor interior chrome (pentru INTENS) și pachet tematic Losange Volan tematic Losange Tapițerie detașabilă carbon cu inserții 
Losange

Pack personalizare exterioară Jante

Pack personalizare interioară

Striping

Personalizare
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DRUM BUN
Energy TCe 90 TCe 120 EDC Energy dCi 90 ECO2 Energy dCi 90EDC ECO2 Energy dCi 110

Carburant Benzină fără plumb Diesel
Norma de poluare EURO 6B EURO 6B EURO 6B EURO 6B EURO 6B
Tip Motor Turbo/Injecție multipunct secvențială Turbo/Injecție directă/Common-Rail

MOTOR
Cilindree (cm3) 898 1 197 1 461 1 461 1 461
Număr de cilindri/număr de supape pe cilindru 3/12 4/16 4/8 4/8 4/8
Putere maximă (CP)/cu overboost** (CP DIN rotunjit) 90/95 120 90 90 110
Regim putere maximă (rpm) 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000
Cuplu maxim (NM) 140 205 220 220 260
Regim cuplu maxim. (rpm) 2 250 2 000 1 750 1 750 1 750
Filtru de particule - - Da Da Da
Stop & Start și recuperarea energiei la frânare Da Da Da Da Da

CUTIE DE VITEZE
Tip Manuală Automată cu ambreiaj 

dublu Manuală Automată cu ambreiaj 
dublu Manuală

Număr de viteze 5 6 5 6 6

DIRECȚIE
Asistată Electrică variabil
Baza de bracaj (m) 10,42
Număr de rotații ale volanului 1,3

TREN DE RULARE
Suspensie față Tip Mac-Pherson cu brațe inferioare rectangulare și bare anti-ruliu
Suspensie spate Semi-independentă cu arcuri elicoidale
Diametru bară anti-ruliu față/spate (mm) cu/fără ESP (mm) 22,3

PNEURI
Pneuri de referință 16”:205/60R16-LRR – 17”:205/55R17-LRR

PERFORMANȚE
Coeficient aerodinamic SCx 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Viteză maximă (km/h) 171 192 171 172 182
0 – 100 km/h (s) 13”05 10”60 13”10 13”80 11”40
400 m D.A. (s) 18”79 17”40 18”70 19”00 18”10
1 000 m D.A. (s) 34”40 31”80 34”70 35”00 31”10
Repriză 80 - 120 km/h la 4° 12”10 9”10 11”40 - 9”80
Repriză 80 – 120 km/h la 5° 17”50 - 17”20 - 10”80
Repriză 80 – 120 km/h la 6° sau D - 9”10 - 11”20 13”63

CONSUMURI ȘI EMISII*** 
Emisii CO2 (g/km) 113 125 95 99 98
Urban (l/100 km) 6 7 4 4 4
Extra urban (l/100 km) 4,5 4,7 3,4 3,7 3,6
Mixt (l/100 km) 5,1 5,5 3,6 3,8 3,7

CAPACITATE
Capacitate rezervor (l) 45

MASE (kg)
Masă proprie 1 138 1 220 1 213 1 240 1 190
Masă proprie față/spate 694/444 782/438 771/442 801/439 761/429
Masă maximă autorizată (MMAC) 1 653 1 723 1 727 1 759 1 714
Masă totală rulantă (MTR) 2 553 2 6523 2 627 2 659 2 643
Sarcină utilă maximă 515 503 514 519 553
Masă maximă remorcabilă cu frânare 900 900 900 900 900
* Cuplu și putere suplimentare temporare. **Consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt omologate în conformitate cu o metodă standard și reglementară. La fel ca în cazul constructorilor, permite efectuarea unei comparații a vehiculelor. Consumul 
real depinde de condițiile de utilizare a vehiculului, de echipamente și de comportamentul la volan. Pentru a optimiza consumul, consultați sfaturile disponibile la adresa www.renault.ro.

Consum, performanţe... detalii complete
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1.

Exterior

Accesorii

1. Skid față și spate. Pentru un aspect 
mai robust, accesorizează noul Captur 
cu pachetul gri satinat. 2 și 3. Carcase 
oglinzi retrovizoare și ornament tub de 
eșapament. Pentru un aspect elegant și 
totodată sportiv, poți alege pachetul ce 
include detalii și elemente cromate. 4. Prag 
portbagaj din inox mat. Protejează pragul de 
încărcare al vehiculului adăugându-i totodată 
o notă elegantă.

1. 2. 3. 4.
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1.

Transport

1. Portbagaj pentru plafon. Se montează în câteva minute pe barele transversale cu ajutorul unui 
sistem de fixare rapidă. Acesta oferă un spațiu de încărcare suplimentar, se poate deschide pe 
ambele părți ale mașinii și are încorporat un sistem de blocare a portbagajului în poziția „deschis”, 
pentru a ușura încărcarea. 2. Bare transversale. Barele transversale de pe plafonul mașinii se 
montează ușor și rapid, și permit montarea portbagajului pentru plafon. De asemenea, acestea 
permit montarea sistemelor de port-skiuri sau a suporturilor de bicicletă în deplină siguranță. 
3. Port-skiuri. Port-skiurile sunt prevăzute cu două dispozitive antifurt și permit transportul a 4 
perechi de schiuri sau a două plăci de snowboard. 4. Port-biciclete. Se fixează ușor pe orice tip de 
atelaj și permite transportul a maximum 3 biciclete. 5. Atelaj cu rotulă demontabilă. Rotula poate 
fi demontată în câteva secunde, fără a fi nevoie de vreo unealtă. Un alt accesoriu util pe care îl poți 
găsi în rețeaua de concesionari Renault este sistemul de sistemul de atelaj.

2.

3.

4. 5.
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Interior

Accesorii

1. Cotieră. Cotiera centrală față asigură 
o poziție de condus mai confortabilă, 
reprezentând, în același timp, un spațiu 
de depozitare suplimentar. Aceasta este 
disponibilă în două nuanțe: carbon sau gri. 
2. Grilaj despărțitor. Acest grilaj asigură 
literalmente separarea între portbagaj 
și habitaclul destinat pasagerilor. Este 
foarte util pentru siguranța animalului 
tău de companie. 3. Scaun pentru 
copii. Se montează în câteva minute 
cu ajutorul sistemului Isofix. Cel mic va 
fi mereu în deplină siguranță, oriunde 
ai merge 4. Parasolar. Crește gradul de 
confortul al pasagerilor cu ajutorul celor 
două parasolare din spate. 5. Covoare 
cauciucate. Protejează interiorul mașinii 
împotriva murdăriei. Ușor de curățat și 
întreținut, pot fi spălate cu apă sau cu 
agenți de curățare obişnuiți. 6. Covoare 
Premium. Aceste covoare protejează 
eficient mocheta originală a vehiculului, 
asortându-se perfect interiorului 
vehiculului. Sunt disponibile în 4 culori 
(portocaliu, albastru, argintiu, ivoire), 
se potrivesc combinației de culori din 
habitaclu.

3.

2.

1.

4. 5. 6.
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Multimedia

1. Cititor DVD. Cititorul de DVD Nextbase 
Click&Go este compus din două ecrane 
de 9 inch, două suporturi de fixare și 
două căști. Acesta poate fi montat ușor 
pe tetiere și asigură citirea DVD-urilor, 
a imaginilor în format JPG și a fișierelor 
mp3. 2. Suport Tabletă. Cu ajutorul 
acestui suport  fixat pe barele tetierelor 
din față, tabletele vor fi bine susținute și 
vor permite pasagerilor să citească într-o 
poziție confortabilă sau să urmărească 
comod filme. 3. Asistență pentru parcare. 
Acest sistem facilitează manevrele și te 
ajută să parchezi rapid și ușor. 4. Alarmă. 
Este accesoriul indispensabil pentru a 
asigura siguranța vehiculului. Reduce 
semnificativ riscurile de furt al vehiculului 
și al obiectelor din habitaclu.

2.

1.

3. 4.

102467_ Carlab_B_Captur_NEW_IV_EN_ ALEX V4.indd   19 9/17/2015   1:50:27 PM



Echipamente și opțiuni
LIFE ZEN INTENS

ECHIPAMENTE ȘI OPȚIUNI
3 tetiere spate reglabile în înălțime • • •
Airbag lateral cap-torace șofer și pasager • • •
ABS • • •
AFU • • •
Airbag frontal șofer și pasager • • •
Senzor de ploaie şi lumină - Pack •
Alertă cuplare centură de siguranță • • •
ESP • • •
Energy Smart Management • • •
Semnalizatoare laterale • • •
Centuri de siguranță șofer și pasager reglabile pe înălțime • • •
Centuri de siguranță spate în 3 puncte • • •
Sistem Isofix în 3 puncte • • •    •

DOTĂRI EXTERIOARE
Jante de oțel 16” cu ornamente Extreme • - -
Jante de aliaj 16” - • -
Jante de aliaj 17” diamantate Ivoire - Pack Look ivoire Pack Look ivoire
Jante de aliaj 17” diamantate Negre - Pack Look negru •
Carcase oglinzi retrovizoare exterioare de culoare neagră • - -
Carcase oglinzi retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei - • •
Roată de rezervă de dimensiuni reduse ¤ ¤ ¤
Kit de reparare roți (fără cric) • • •
Vopsea exterioară monoton • • ¤
Vopsea exterioară bi-ton - ¤ •

DOTĂRI INTERIOARE
Tapițerie textilă • • •
Ambianță deschisă - ¤ -
Ambianță închisă • • •
Tapițerie detașabilă - ¤ •
Tapițerie fixă • • -
Pack Personalizare Exterioară Orange - ¤ ¤
Pack Personalizare Exterioară Ivoire - ¤ ¤
Pack Personalizare Exterioară Negru - ¤ ¤
Striping Captur - ¤ ¤
Striping Map - ¤ ¤
Striping Losange - ¤ ¤
Pack Personalizare Interioară Orange - ¤ ¤
Pack Personalizare Interioară Ivoire - ¤ -
Pack Personalizare Interioară Bleu Turcoaz • ¤ ¤
Pack Personalizare Interioară Gri - • - -
Pack Personalizare Interioară Chrom - - •
Pack Tematic Interior Captur - ¤ ¤
Pack Tematic Interior Map - ¤ -
Pack Tematic Interior Losange - ¤ ¤
Volan și schimbător de viteze în piele* - • •
Volan din spumă • - -

CONDUS
Senzori de parcare spate și cameră video - ¤ ¤
Senzori de parcare spate - ¤ ¤
Ecomode • • •
Faruri de zi LED • • •
Card de acces și demaraj • - -
Card de acces și demaraj „Mâini Libere” - • •
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LIFE ZEN INTENS

VIZIBILITATE 
Lunetă încălzită • • •
Geamuri spate cu acționare electrică • • •
Geamuri față cu acționare electrică • - -
Geamuri față cu acționare electrică cu impuls prin geamul șoferului - • •
Proiectoare de ceață cu funcție cornering - - •
Proiectoare de ceață • • -
Oglinzi retrovizoare exterioare electrice și degivrante cu sondă de temperatură • • •
Oglinzi retrovizoare exterioare electrice și degivrante cu sondă de temperatură și rabatabile electrice - Pack Pack

CONFORT
Accesorii fumători ¤ ¤ ¤
Aer condiționat cu reglare manuală • • -
Aer condiționat cu reglare automată - Pack •
Planșeu mobil portbagaj • • •
Închidere centralizată • • •
Scaune față încălzite ¤ ¤ ¤
Scaun șofer reglabil pe înălțime • • •
Geamuri spate cu tentă fumurie - ¤ ¤
Geamuri cu tentă închisă • • -

AUDIO, MULTIMEDIA
Hartă Europa - ¤ ¤
MEDIA NAV Evolution - ¤ •
Renault R-Link 2 - ¤ ¤
Radio CD 4 HP cu Bluetooth și USB • • -

SPAȚII DE DEPOZITARE
Sertar turquoise • ¤ ¤
Sertar orange - ¤ ¤
Sertar neutru - • •
• = standard; ¤ = opțional; - = indisponibil
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DIMENSIUNI

DIMENSIONS (mm)
A Ampatament 2,606
B Lungime 4,122
C Consolă față 866
D Consolă spate 650

E Ecartament față (cu pneumatic de referință 15”, 
măsurat de la nivelul roții) 1,531

F Ecartament spate (cu pneumatic de referință 
15”, măsurat de la nivelul roții) 1,516

G Lățime (fără oglinzi) 1,778
H Înălțime 1,566
H1 Înălțime cu haionul deschis 2,031
J Înălțime margine de încărcare 732
K Gardă la sol (autovehicul încărcat) 170
L Rază genunchi 215
M Lățime în dreptul coatelor (față) 1,380
M1 Lățime în dreptul coatelor (spate) 1,370

DIMENSIONS (mm) (cont.)
N Lățime în dreptul stâlpilor față 1,368
N1 Lățime în dreptul stâlpilor spate 1,330
P Înălțime interioară față 905
P1 Înălțime interioară spate 860

Y Lățime haion 905  
1,010

Y1 Lățime acces portbagaj 983
Y2 Lățime acces portbagaj 990
Z Înălțime acces portbagaj 685

Z1 Lungime maximă spațiu de încărcare 1,512

Z2 Lungime spațiu de încărcare în spatele 
scaunelor (banchetă culisată) 884 / 724

Z3 Înălțime sub tableta spate 595

VOLUM PORTBAGAJ (dm3)
Volum VDA (standardul ISO 3832), sub tabletă, 
mini/maxim 377/455

Volum maxim cu bancheta rabatată (până la 
pavilion) 1 235
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Serviciile Renault. 

Contracte de service oferite de 
Renault
Vrei să economiseşti timp și să fii mai relaxat?
Alege întreținerea planificată.
Automobilul tău Renault necesită o atenție specială: 
revizie periodică, completarea nivelurilor de lichid, 
verificarea pieselor de uzură și înlocuirea acestora, 
conform recomandărilor constructorilor.

Totul în deplină siguranță:
 - Expertiza rețelei Renault și calitatea pieselor 
originale Renault;

 - Valorificarea autovehiculului în cazul unei 
revânzări;

 - Întreținerea autovehiculului la costuri avantajoase

Contracte de garanție prelungite
După ce ai cumpărat autovehiculul, Renault se 
ocupă de toate reparațiile și înlocuirea pieselor 
mecanice, electrice și electronice care s-au defectat. 
Prelungirea garanției înseamnă mai multe avantaje 
din partea constructorului și mai multă siguranță 
pentru tine. 

Distanțe fără limită.
De acum poți parcurge distanțele fără să te 
gândeşti la numărul de kilometri parcurși. Profită 
de o garanție din partea constructorului de 3 ani 
sau 100 000 km*: repararea pieselor și manopera 
sunt gratuite, asistență non-stop în cazul unei 
defecțiuni majore, cu reparare pe loc sau remorcare. 
De asemenea, beneficiezi și de o garanție a vopselei 
de 3 ani, fără limită de kilometri, precum și de o 

garanție anti-coroziune timp de 6 ani, fără limită de 
kilometri.
 - La primul din cele două termene, kilometraj 
nelimitat pentru primul an;

 - Autovehiculul tău se află întotdeauna pe mâinile 
celei mai bune rețele de experți;

 - Piese originale pentru orice intervenție;

Servicii de conectare
Cu Renault R-Link, ai parte de cel mai bun sistem 
multimedia recunoscut la nivel european* Acestea 
îți oferă un set de funcții inovatoare și intuitive. 
Rămâi conectat la exterior, beneficiază de sprijinul 
oferit în timpul șofatului pentru a-ți optimiza 
deplasarea, precum și de cele mai performante 
alarme de siguranță.

Călătorești ușor și sigur:
 - Navigație: hărți preinstalate pe vehicul cu 
actualizări oferite în primul an. În cazul în care îți 
doreşti să prelungeşti abonamentul trebuie doar 
să descarci actualizările online de pe R-Link Store.

 - Catalog de aplicații: Descărcați cele mai noi 
aplicații de pe R-Link Store, precum Michelin, 
R-Sound Effect, gestionarea timpilor de pauză, flux 
RSS etc.

*Sursa: studiu SBD 2014
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Rețeaua Renault promite 

 -  Să răspundă cererilor tale efectuate online în mai puţin de 24 de ore lucrătoare.

 -  Să îţi pună la dispoziţie pentru testare un vehicul din parcul de demonstraţie, imediat sau în 48 de ore 

lucrătoare.

 -  Să te informeze asupra parcursului comenzii până la momentul livrării.

 -  Să îţi restituie vehiculul la ora şi preţul stabilite, la fiecare vizită în service.

 -  Să nu îţi factureze intervenţii efectuate fără acordul tău.

 -  Să îţi recompenseze fidelitatea, propunându-ţi oferte personalizate avantajoase la data aniversară a 

vehiculului tău Renault
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Protecție.
Structură consolidată, airbag-uri frontale, airbag-uri laterale cap/torace, senzor de presiune 
pentru detectarea impactului, centuri de siguranță cu pretensionare și limitator de sarcină 
(pentru scaunele din față), tetieră împotriva șocurilor cervicale, limitator de sarcină (locurile 
laterale din spate), scaune față anti submarinaj (Fix4sure). 3 elemente de fixare ISOFIX 
pentru 3 dintre locuri (față + locurile laterale din spate).

Asistență la pornirea în rampă.
La pornirea în rampă, automobilul este menținut automat timp de 2 secunde pentru ca 
șoferul să poată demara fără probleme.

La Renault, siguranța este unul dintre aspectele esențiale, iar Captur este un exemplu perfect. Sistemele de siguranță pasivă și 
activă cu care este echipat sunt printre cele mai inovatoare și performante de pe piață.

Siguranța în orice împrejurări
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Iluminare în viraje.
La intrarea într-un viraj, proiectorul de ceață de pe partea în care virezi se va aprinde automat 
pentru a spori perimetrul de vizibilitate.

Asistență pentru parcare.
Pentru mai multă manevrabilitate și siguranță, sistemul de asistență pentru parcare te 
avertizează printr-un semnal sonor ce crește gradat în intensitate, în cazul în care există 
obstacole în spatele mașinii.
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Renault CAPTUR

Capture life
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Renault recomandă

Conținutul acestei publicații a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la prototipuri sau serii anterioare, toate autoturismele din imagini fiind cu titlu de prezentare. Datorită dorinței 
și politicii de îmbunătățire permanentă a produselor, Renault își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conținutul legat de specificațiile, vehiculele și accesoriile descrise și prezentate în această publicație. Orice modificări sunt aduse la 
cunoștință agenților Renault în cel mai scurt timp. În funcție de țara de comercializare, versiunile pot diferi, iar anumite echipamente pot fi indisponibile (în serie, ca opțiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultați agentul Renault pentru a fi 
la curent cu cele mai recente informații. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în această publicație pot fi ușor diferite față de culorile reale ale vopselei sau față de materialele folosite în 
interior. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea parțială sau integrală, sub orice formă ori în orice împrejurare a acestei publicații, fără acordul scris în prealabil al Renault, este interzisă.

SEPTEMBRIE 2015
 

Renault CAPTUR

Bun venit în universul Renault Captur 
www.renault.ro
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