JAUNAIS

RENAULT CAPTUR

Apvidus auto ar
sporta siluetu
Izteikta virsbūves līnija, sportiskas riteņu arkas,
priekšējie un aizmugurējie virsbūves aizsargi,
jumta reliņi, lielizmēra radiatora režģis, izteiksmīgi
buferi un hromēti elementi rada Jaunajam CAPTUR
sportiska apvidus auto imidžu.
Jaunā CAPTUR siluets priekšpusē un aizmugurē ir
vēl stilīgāks, un tā tehnoloģijas papildina C formas
LED gaismas, kas turklāt palielina redzamību un
līdz ar to arī drošību.

Revolucionārs
interjers
Pirmie iespaidi salonā: stilīgs noformējums,
poliestera pārklājums, kvalitatīva apdare utt.
Jaunais CAPTUR ir revolucionārs un gādā par
lielisku labsajūtu. Tas ir aprīkots ar jauno “viedās
kabīnes” 10,2 collu regulējamu digitālu iekārtu,
ērti novietotu ekskluzīvu “lidojošu” konsoli ar
futūristisku E-shifting pārnesuma sviru un viediem
atmiņas apgabaliem.

Piedalies saziņā
Jaunā EASY LINK multivides sistēma piedāvā
modernu un viegli lietojamu saziņu. Tās 9,3
collu skārienjutīgais ekrāns ir savietojams ar
Android Auto™ un Apple CarPlay™, un nodrošina
tālruņa savienojuma atspulgu automašīnā.
4G savienojums ļauj piekļūt pakalpojumiem,
piemēram, automātiskiem ārkārtas izsaukumiem
negadījuma gadījumā, automātiskiem sistēmas
un navigācijas atjauninājumiem, kā arī piekļuvei
reālā laika satiksmes informācijai, degvielas cenām
tuvumā vai Google adrešu meklēšanai.
Pielāgojiet ekrānu un izvēlieties ierīces tāpat kā
viedtālrunī. Tev atveras pasaule uz lielākā ekrāna,
kāds ir pieejams šajā kategorijā.

Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme.
Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme.

Personalizētas sajūtas
Jaunais CAPTUR piedāvā personalizēt braukšanas
komfortu atbilstoši tavām vēlmēm. Tu vari
pielāgot pieredzes vadības stilu ar MULTI-SENSE
tehnoloģiju: astoņi apkārtējā apgaismojuma režīmi,
trīs braukšanas režīmi un daudz kas cits. Jaunais
CAPTUR piedāvā izbaudīt augstākās kvalitātes
skaņu. Skaņu sistēma BOSE® aprīkota ar astoņiem
skaļruņiem un novatorisku zemas frekvences
skaļruni, kas viedi iebūvēts bagāžas nodalījumā
tā, lai pilnībā saglabātu visu skaļumu.

Ģeniāla modularitāte
Izbaudiet plašās telpas sajūtu un aprīkojumu,
kas izstrādāts, lai sniegtu tev maksimālu komfortu.
Izmantojiet apjomīgāko bagāžas nodalījumu
šajā kategorijā (līdz 536 l) un ģeniāli pārdomātu
modulāru izkārtojumu, kas rada iespēju regulēt
sēdekļus par 16 cm. Nepieciešams pārvadāt garas
vai apjomīgas lietas? Ar salokāmā sēdekļa palīdzību
atbrīvojiet aizmugurē vietu, lai izmantotu 1275
litrus lielu telpu.

Jaunais CAPTUR
E-TECH Plug-in
Hybrid - elektrisks
pēc pieprasījuma!
Tagad jums nav jādara kompromisi. Izmantojot
jauno Renault CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid,
nobraukiet pilsētas attālumus 100% elektriskā
režīmā un ilgākos braucienos izmantojiet
iekšdedzes dzinēju. Uzlādējiet akumulatoru
mājās vai pilsētā un izbaudiet 100% elektrisko
diapazonu līdz 65 km*, kas ir lieliski piemērots
ikdienas pārvietošanās laikam. Pateicoties PURE
režīmam, nekavējoties pārslēdzieties uz elektrisko
braukšanu un brauciet ar maksimālo ātrumu līdz 135 km / h. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru
3 stundu laikā ** un kontrolējiet uzlādi, izmantojot viedtālruņa programmu MY Renault.
* Saskaņā ar WLTP (Vispasaules harmonizēto vieglo transportlīdzekļu testa rezultātiem) - protokols degvielas patēriņa
un CO2 izmešu mērīšanai.
** No 16 A kontaktligzdas (Wallbox vai publiskā termināļa).

Renault SUV hibrīda
versija
Jaunajam CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid ir visas
labākās īpašības: nolokāms un bīdāms aizmugures
sols, glabāšanas nodalījums kabeļu uzlādēšanai
zem bagāžnieka grīdas un lieli digitālie ekrāni,
lai uzraudzītu enerģijas plūsmu. Atklājiet jaunu
braukšanas pieredzi: kluss un jaudīgs elektriskais
starts, enerģijas atgūšana palēnināšanās un
bremzēšanas laikā, kā arī vairāku režīmu automātiskās pārnesumkārbas vienmērīga darbība un
atsaucība.

1.

Progresīvas
tehnoloģijas
Jaunais CAPTUR ir aprīkots ar augstākā līmeņa
tehnoloģiju, kas nodrošina drošību autonomai braukšanai.
1. Adaptīvā Stop & Go kruīza kontrole (ACC).
Jaunais CAPTUR saglabā drošu attālumu no priekšā
braucošā transportlīdzekļa. Satiksmes sastrēgumos
transportlīdzeklis apstājas un uzsāk braukšanu tikai,
kad atsākas kustība braukšanas joslā.
2. 360° kamera un parkošanās sistēma Easy Park
Assist. Ar 360° panorāmas skatu kamera vadīs
automašīnu cauri šaurām vietām. Sistēma Easy Park
Assist pārņem stūrēšanas sistēmas vadību, lai novietotu
automašīnu izvēlētajā vietā, bet ļauj tev kontrolēt ātrumu,
bremzēšanu un pedāļus.

2.

3.

3. Renault Pure Vision LED lukturi ar automātisko
pārslēgšanos starp tuvajām un tālajām gaismām.
Jaunais CAPTUR ir aprīkots ar jaudīgiem Pure Vision
full LED lukturiem un automātisko pārslēgšanos starp
tuvajām un tālajām gaismām, lai nodrošinātu labāku
redzamību. Automātiski tiek ieslēgti tuvās gaismas
lukturi, iebraucot apdzīvotā vietā vai tuvojoties citam
transportlīdzeklim no priekšpuses vai no aizmugures.

4.

4. EASY PILOT — automaģistrāles un satiksmes
sastrēgumu pavadonis. Sistēma darbojas diapazonā
no 0 līdz 160 km/h, tā regulē ātrumu un saglabā drošu
attālumu no priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem,
vienlaikus nodrošinot, ka automašīna paliek joslas centrā.
Šī palīgvadīšanas sistēma ļauj automātiski apstāties un
uzsākt braukšanu 3 sekunžu laikā bez vadītāja dalības.
Šis ir pirmais solis ceļā uz autonomu braukšanu.

5.

5. Aklās zonas brīdinājuma sistēma. Aklās zonas
brīdinājuma sistēmas indikators, kas atrodas uz abu
durvju spoguļiem, brīdinās tevi par katru transportlīdzekli,
kas atradīsies aklajā zonā.
6. Braukšanas joslas kontroles sistēma (LDW) un joslas
saglabāšanas sistēma (LKA). Jaunais CAPTUR brīdina
tevi un koriģē automašīnas trajektoriju, lai novērstu
izbraukšanu no joslas bez atbilstoša brīdinājuma signāla.

6.

7.

7. Aktīvā ārkārtas bremzēšanas sistēma ar gājēju un
velosipēdistu atpazīšanas funkcija. Jaunais CAPTUR
uzrauga tevi un braukšanas vidi ap tevi. Ja tuvumā
notiek strauja bremzēšana vai atrodas gājēju pāreja,
Jaunais CAPTUR brīdina tevi un var automātiski veikt
avārijas bremzēšanu.

8.

8. Brīdināšanas sistēma par ātruma pārsniegšanu ar
ceļa zīmju atpazīšanas funkciju. Ar kameras palīdzību
Jaunais CAPTUR informē par ātruma ierobežojumiem
un ļauj to pielāgot.

Krāsu diapazons

Jūras zilais(1)

Pērļu baltais(2)

Kalnu pelēkais(2)

Atakamas oranžais(2)

Kasjopea pelēkais(2)

Dzelzs zilais(2)

Albâtre baltais(1)

Étoilé melnais(2)

Celadona zilais(2)

(1) Necaurredzams pārklājums.
(2) Metāliska krāsa.

Liesmu sarkanais(2)

Fotoattēli nav līgumiski saistoši.

Iespējamās personalizācijas kombinācijas: automašīnas virsbūves krāsas un jumta krāsa
Izvēlieties savam Jaunajam CAPTUR vienu vai divus toņus no 9 virsbūves un 4 jumta krāsām, vai izvēlieties virsbūvei un jumtam
vienādu krāsu.
Virsbūves krāsas / Jumta krāsas

Étoilé melnais

Kalnu pelēkais

Albâtre baltais

Jūras zilais

Atakamas oranžais
-

Étoilé melnais
Kasjopea pelēkais

-

Kalnu pelēkais

-

Pērļu baltais

-

Albâtre baltais

-

Atakamas oranžais
Liesmu sarkanais

-

Dzelzs zilais

-

Celadona zilais

-

-

-

Jumta krāsu diapazons

Étoilé melnais

Kalnu pelēkais

Albâtre baltais

Atakamas oranžais

Aprīkojums

Zen
• Aktīvā ārkārtas bremzēšanas sistēma ar gājēju
un velosipēdistu atpazīšanas funkciju (AEBS)
• Adaptīvā kruīza kontrole
• Automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma (Hill
Start Assist)
• Dinamiskās stabilitātes kontroles sistēma (ESC)
• Joslas saglabāšanas palīgsistēma (LKA)
• Brīdinājums par tuvošanos bremzēšanas ceļam
(DW)
• Satiksmes zīmju atpazīšanas sistēma (TSR)
• eCall ārkārtas zvana funkcija
• Priekšējie gaisa drošības spilveni vadītājam un
pasažierim
• Sānu gaisa drošības spilveni vadītājam un
pasažierim
• Aizkarveida gaisa drošības spilveni
• ISOFIX bērnu sēdekļa stiprināšanas sistēma

Zen versijas foto ar papildu aprīkojumu

priekšējā pasažiera sēdeklim un aizmugurējiem
sānu sēdekļiem
• Full LED Pure Vision priekšējie un aizmugurējie
lukturi
• Dienas gaitas lukturi ar gaismas diodēm LED
• Gaismas sensors
• Gaisa kondicionēšanas sistēma
• EASY LINK 7 collu multivides sistēma bez
navigācijas, ar DAB radio, 6 skaļruņiem, 2 × USB,
1 × savienotāju, savietojama ar Android Auto®
un Apple CarPlay®
• Indikatoru un ciparnīcu digitālais 4,2 collu
displejs
• Elektriski regulējami sānu spoguļi, salokāmi, ar
sildīšanas un ārējās temperatūras sensoru
• Elektriski priekšējie un aizmugurējie logi ar
impulsa slēdzi

17 collu tērauda diski Flexwheel,
Nymphea (S)

17 collu vieglmetāla diski,
Bahamas (O)

Grafīta krāsas auduma apdare (S)

Melna auduma apdare ar
ekoloģiskas ādas elementiem
oranžā krāsā (O)

• Centrālā atslēga ar atslēgas tālvadības pulti
• Pagrieziena rādītāju indikatori sānu spoguļos
• Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu
• Nolokāms aizmugurējais sēdeklis, regulējams
proporcijā 1 / 3-2 / 3
• Priekšējie un aizmugurējie galvas balsti ar
augstuma regulēšanu
• Noņemama bagāžas nodalījuma grīda
• Vienkrāsaina virsbūves krāsa
• Virsbūves priekšējie un aizmugurējie aizsargi
pelēkā krāsā
• Melnas sānu aizsarglīstes
• Ārdurvju rokturi virsbūves krāsā
• Interjers košās krāsās
• Grafīta krāsas auduma apdare
• Stūre ar dabīgās ādas pinumu
• Centrālā konsole ar rokas elkoņa balstu un

17 collu vieglmetāla diski,
Bahamas pelēkā krāsā (O)

ventilācijas atverēm
• Salona apgaismojums, divi režīmi
• 17 collu Flexwheel tērauda diski, Nymphea
dizains
• Bojātās riepas remonta komplekts

Intens (Zen+)
• Ātruma pārsniegšanas brīdināšanas sistēma
(PSO)
• Divkrāsu virsbūve (sānu spoguļu korpusi)
• Priekšējie un aizmugurējie C formas Full LED
lukturi
• Automātiska pārslēgšanās starp tuvajām un
tālajām gaismām
• Lietus sensors
• Brīvroku Renault atslēgas karte
• Atpakaļgaitas novietošanas palīdzības sistēma
• Automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma
• EASY LINK multivides sistēma ar 7 collu
ekrānu, kas aprīkots ar navigāciju, DAB
radio, 6 skaļruņiem, 2 × USB, 1 × savienotāju,
savietojama ar Android Auto® un Apple
CarPlay® un Eiropas kartes bāzes versiju
• Indikatoru un ciparnīcu digitālais 7 collu displejs

17 collu vieglmetāla diski,
Bahamas (O)

17 collu vieglmetāla diski,
Bahamas pelēkā krāsā (O)

18 collu vieglmetāla diski,
Pasadena pelēkā krāsā (O)

Melna auduma apdare ar
ekoloģiskās ādas elementiem (S)

Melna auduma apdare ar
ekoloģiskas ādas elementiem
oranžā krāsā (O)

Grafīta krāsas ādas apdare (O)

Intens versijas foto ar papildu aprīkojumu

• Vadītāja un pasažiera sēdeklis ar regulējamu
augstumu
• Automātiskā stāvbremze
• Elektriski regulējami sānu spoguļi, salokāmi,
apsildami, ārējās temperatūras sensors
• Elektrohromātisks iekšējais atpakaļskata
spogulis
• Melni deflektori ar elementiem hroma krāsā
• Hromēta sānu logu apmale
• Hromēts
• izpūtēja uzgalis
• Aizmugurējo sānu logu un aizmugurējā loga
stikli ir papildus tonēti
• Sānu aizsarglīstes melnā krāsā ar hromētiem
elementiem
• Easy Life paneļa glabāšanas atvilktne
• Melna un pelēka auduma apdare ar dabīgās

ādas elementiem
• Stūres apvalks ar ādas pinumu
• Salona LED apgaismojums, divi režīmi
• 17 collu vieglmetāla diski, Bahamas

(S) - standarta aprīkojums
(O) - papildaprīkojums
Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme.
Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme.

Ārējā dizaina pielāgošana izvēlne

Dekoratīvi ārējie elementi oranžā krāsā.

1

1

2

3

1. Priekšējais virsbūves aizsargs
2. Dekoratīva līste uz apakšējās durvju aizsardzības līstes
3. Aizmugurējais virsbūves aizsargs

Dekoratīvi ārējie elementi gaiši pelēkā krāsā.

3
2

1

1. Priekšējais virsbūves aizsargs 2. Dekoratīva līste uz apakšējās durvju aizsardzības līstes 3. Aizmugurējais virsbūves aizsargs

Dekoratīvi ārējie elementi ziloņkaula krāsā.

3
2

1

1. Priekšējais virsbūves aizsargs 2. Dekoratīva līste uz apakšējās durvju aizsardzības līstes 3. Aizmugurējais virsbūves aizsargs

Interjera pielāgošana

1

3

3
2

Dekoratīvi interjera elementi zilā krāsā 1. Ventilācijas atveres apmale 2. Centrālās konsoles apmale un ātrumu pārnesumu kārbas sviras pamatne 3. Grīdas paklājiņi

Dekoratīvi interjera elementi sarkanā krāsā

Dekoratīvi interjera elementi oranžā krāsā

Dekoratīvi interjera elementi zaļi-zilā krāsā

2

3

1

Personalizētā pakotne oranžā krāsā 1. Durvju roku balsti 2. Dekoratīva sloksne uz paneļa 3. “Lidojošas” konsoles centrālais rāmis

Personalizētā pakotne pelēkā krāsā

Izmēri (mm)

* Salokāmi durvju spoguļi

Bagāžas nodalījuma tilpums
BAGĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS (VDA)
Bagāžas nodalījuma tilpums ar atliektu sēdekli (benzīns/dīzeļdegviela)
Bagāžas nodalījuma tilpums ar noliektu sēdekli (benzīns/dīzeļdegviela)
Bagāžas nodalījuma tilpums ar salocītu sēdekli

Litri
422/406
536/520
1 275

Piederumi

1.

2.

3.

4.

1. Haizivs spuras antena. Šāda veida antena ir sportisks
akcents, kas ideāli pieskaņojas Jaunā CAPTUR virsbūves
formai.
2. Sānu pakāpiens. Vieglai izkāpšanai un ērtai
jumta sasniegšanai, lai piestiprinātu jumta bagāžas
nodalījumu vai slēpes. Tas gan praktiski, gan būtiski
veido automašīnas sportisko izskatu.
3. Saliekams sakabes stienis. Nodrošina visa veida
aprīkojuma vilkšanu ar daļēji elektriskā sakabes stieņa
palīdzību. Tas salokās un atlokās dažu sekunžu laikā,
tiek nospiests slēdzis bagāžnieka iekšpusē. Šis viedais
elements nebojā automašīnas dizainu.
4. Virsbūves aizsardzības komplekts. Efektīvi aizsargā
Jauno CAPTUR krāsu no nelieliem triecieniem,
skrāpējumiem un atkārtotas berzes.

Kvalitāte
“Gan radošajā dizaina izstrādē, gan ražošanas procesā un, visbeidzot, ceļā pie klienta ar mūsu izplatītāju tīkla palīdzību
mēs tiecamies uz kvalitāti un tas ir galvenais, kas mūs virza”.
Laurens van den Acker — Senior Vice President of Renault Corporate Design

Renault CAPTUR — jaunradīts standarts
Renault CAPTUR, kas ir auto pioniera etalons pilsētas apvidus auto tirgū, sevi atklāj no jauna, pamatojoties uz automobiļu tirgū atzītu DNS. Tas pārveidots, lai izceltu
modernās apvidus auto līnijas, kas ir gan sportiskas, gan dinamiskas. Tas joprojām ir tikpat daudzpusīgs un plašs, pateicoties interjera revolūcijai, kas ļauj pilnveidot
tā tehnoloģijas un kvalitāti.

Vēl augstāka kvalitāte
Pārveidotais ārējais dizains, kura pamatā ir SUV klases DNS, tā jaunais dizains, pielāgojumu precizitāte un Full LED
apgaismojums ar C formas zīmola apgaismojumu priekšpusē un aizmugurē, kā arī tā dekoratīvā hromēti elementi
nodrošina kvalitātes uzlabojumus.

Pilnībā atjaunots salons
Augstas kvalitātes interjera revolūcija pasažieru salonā, kas aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām un lielākajiem ekrāniem
šajā kategorijā, un viedo kabīni ir pārliecinoši moderns dizains komforta baudīšanai braukšanas laikā. Pasažieru salons
ir pilnveidots attiecībā uz kvalitāti un komfortu un piedāvā augstākā līmeņa labsajūtu. Augstākās kvalitātes materiāli,
mīksts paneļa, durvju paneļu un centrālās konsoles pārklājums, pārdomāta komplektācija, jauna sēdekļu arhitektūra
— efekti ir jūtami visos līmeņos.

Jauna tehnoloģiska dimensija
Jaunais CAPTUR piedāvā katram piemērotu palīgvadīšanas sistēmu un ļauj pārliecināti un mierīgi justies satiksmē.
Jaunākā EASY PILOT funkcija ir automaģistrāles un satiksmes sastrēgumu pavadonis. Ievērojami uzlabots braukšanas
komforts nodrošina pārliecību satiksmes sastrēgumos un uz automaģistrālēm — tas ir pirmais solis ceļā uz autonomiem
transportlīdzekļiem. EASY CONNECT atvieglos tavu dzīvi — piedāvājumā ir iekļauta jaunā, intuitīvā EASY LINK multimediju
sistēma ar tiešsaistes pakalpojumiem. Pateicoties tam, tu būsi pastāvīgā saziņā ar pasauli.

Pakalpojumi

Renault atbalsta Tevi
Mēs vienmēr tevi atbalstām un palīdzēsim vienkāršot un
samazināt laiku, kas nepieciešams tava Renault tehniskajai
apkopei: cenu vienošanās tiešsaistē un personīgas
tikšanās, īpaši piedāvājumi, apkopes līgumi, informācija
par apdrošināšanu un vēl daudz vairāk.
Izmantojiet mūsu vienkāršās, ātro risinājumu priekšrocības,
kas pielāgotas tavām vajadzībām.
Tavi pirmie soļi

Atklājiet visu nepieciešamo informāciju:
- mūsu vietnēs, produkcijas/pakalpojumu/finanšu piedāvājumos,
testa braucienos utt.;
- mūsu tirdzniecības tīklā, tiekoties personīgi ar mūsu tirdzniecības
un tehnisko personālu.

Renault Service, 100% apmaksāts

Drošību tev garantēs mūsu paplašinātā garantija, apdrošināšanas
politika un Renault atbalsts.

Renault serviss, par tehnisko apkopi nav jāuztraucas

Mūsu Renault servisa apkopes līgumi piedāvā priekšrocības, ko sniedz
speciāla visaptveroša pakete.
Aprīkojums tavam personalizētajam Renault
Mūsu aprīkojuma klāstā ir viss nepieciešamais, lai tavs transportlīdzeklis
būtu vēl pievilcīgāks, praktiskāks, ērtāks un vairāk individuāls.
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