
Renault CAptuR



pievilcīgajam un populārajam pilsētas krosoveram 
– Renault CaptuR notikusi pilnīga pārveidošana. 
ar jaunajām krāsām, priekšējo resti ar jaunu dizainu 
un smalki hromētām apmalēm un fiksēto stikla 
jumtu jaunais Renault CaptuR ir aprīkots pilsētas 
piedzīvojumu meklētāju gaumei labāk nekā jebkad 
agrāk. tā Full LED pure Vision lukturi un „C” burta 
formas dienas gaitas gaismas rāda tā pašpārliecināto, 
noteikto raksturu. Divkrāsu virsbūve ar plašo 
personalizējamo iezīmju klāstu ļauj jums izpaust 
savu individualitāti.

pilsētas 
piedzīvojums







Renault CaptuR piedāvā visu, kas nepieciešams tavai labsajūtai. uzliec rokas uz stūres ar ādas apvalku, novērtē ērtos sēdekļus, izmanto centrālo roku balstu 
un salona griestu gaismas diožu apgaismojumu…Izbaudi eleganto salonu ar gaumīgiem dekoratīvajiem pulēta hroma elementiem. Gūsti unikālu mūzikas 
pieredzi, pateicoties skaņas sistēmai Bose® Sound System un tās augstākās kvalitātes skaļruņiem. Dodies ceļā ar patiesu prieku!

Rūpīgi pilnveidots salona interjers



Spēcīgs dizains

ar jaunajiem 17 collu Emotion vai Explore vieglmetāla diskiem jaunais Renault CaptuR ir gatavs aizvest jūs jūsu sapņu pilsētas ekskursijās. Jūsu krosovers 
parādīs savu pašpārliecināto raksturu ar stilīgo dizainu un spēcīgo personību. tā priekšējie un aizmugures gaismas diožu lukturi ienes jaunu gaismu jūsu 
ikdienas dzīvē. CaptuR pilnveido jūsu pilsētas piedzīvojumus.



Krāsas

pērļubalta 
Jumts dimantmelna

Atakamas oranža
Jumts dimantmelna

Okeānzila
Jumts dimantmelna

Jūraszila*
Jumts dimantmelna

Ziloņkaula krāsa*
Jumts dimantmelna

Jumts    
Ziloņkaula krāsā* platīnpelēka Atakamas oranža

Jumts    
Ziloņkaula krāsā* platīnpelēka Okeānzila

Jumts   
Ziloņkaula krāsā* platīnpelēka Jūraszila*

Jumts    
Ziloņkaula krāsā*

Liesmu sarkans
Jumts dimantmelna

Jumts 
platīnpelēka

pērļubalta

platīnpelēka
Jumts dimantmelna

Kasiopejas pelēka
Jumts dimantmelna

    * Matēta krāsa. ** pieejams tikai S-EDItION.

Dimantmelna
Jumts platīnpelēka

Jumts 
platīnpelēka

Jumts ziloņkaula 
krāsā*

Kasiopejas 
pelēka

Jumts ziloņkaula 
krāsā* Dimantmelna

Jumts 
platīnpelēka

Dzelzs zila**
Jumts dimantmelna



•	ABS ar elektronisku bremžu spēka sadali
•	Elektroniskā stabilitātes programma ESC
•	uzsākšanas braukt kalnup palīgsistēma
•	Riepu spiediena kontroles sistēma
•	priekšējie un sānu (galvas un krūšu līmenī) 

drošības spilveni vadītājam un pasažierim (ar 
iespēju deaktivizēt pasažiera gaisa spilvenu)

•	Sānu gaisa spilveni vadītājam un priekšējam 
pasažierim, kuri aizsargā galvu un krūtis

•	Skaņas atgādinājums par neaizsprādzētām 
drošības jostām priekšējām sēdvietām

•	Kruīza kontrole / ātruma ierobežotājs
•	3-punktu drošības jostas priekšējām un 

aizmugures sēdvietām
•	Galvas balsti priekšējām un aizmugures 

sēdvietām ar iespēju regulēt to augstumu
•	Bērnu sēdeklīša stiprinājuma sistēma ISOFIX
•	Mainīga pastiprinājuma spēka stūres 

pastiprinātājs
•	RENAuLt karte – bezatslēgas vadības sistēma 

ar centrālo atslēgu un dzinēja iedarbināšanu

•	tālvadības centrālā durvju aizslēgšana
•	Borta dators
•	ECO funkcija – ekobraukšanas režīms
•	Manuāls gaisa kondicionētājs
•	Digitālais radio (DAB) R&GO ar integrētu 

displeju 4x20 W (bez CD), ar Bluetooth®, uSB/
kontaktligzda, viedtālruņa turētājs, savietojams ar 
R&GO lietotni

•	Sānu spoguļi elektriski regulējami, apsildāmi
•	Elektriski regulējami sānu priekšējie un 

aizmugurējie logi
•	Stūres statnis ar regulējamu augstumu un 

dziļumu
•	Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu 
•	Vadītāja un pasažiera saulessargi ar spoguļiem
•	Bīdāms, ar 1/2-2/3 atzveltņu dalījumu, ar 

trim vertikāli regulējamiem galvas balstiem 
aizmugures sēdeklis

•	Gaismas diožu aizmugures gaismas
•	Bamperi virsbūves krāsā
•	Durvju rokturi virsbūves krāsā 

•	priekšējais un aizmugurējais šasijas aizsargs 
melnā krāsā ar graudainu tekstūtu

•	Sānu spoguļu korpusi un sānu aizsarglīstes 
melnā krāsā ar graudainu faktūru

•	Salona dekoratīvā apdare ziloņkaula krāsā
•	Interjera dizains tumšā tonī
•	Auduma apdare
•	Ziloņkaula krāsas Easy Life atvilktne (nav 

apgaismotas)
•	Riepu remonta komplekts
•	16 collu tērauda diski

16 collu tērauda diski

aprīkojums

ALIZE

Klasiska, melna apdare



•	Aizmugurējās parkošanās sensori
•	Media Nav Evolution multivides sistēma ar 7 

collu skārienekrānu, DAB (digitālo) radio bez 
CD, navigāciju, Eiropas kartēm, Bluetooth®, 
satiksmes informāciju, audio kontaktligzdu 
un uSB portiem

•	Elektriski nolokāmi sānu spoguļi
•	Ar ekoloģisku ādu klāta stūre
•	Elektriski regulējami sānu logi ar viena 

pieskāriena slēdzi vadītāja pusē
•	Miglas lukturi
•	Aizmugures logi tonēti
•	Sānu spoguļu korpusi spīdīgā, melnā krāsā
•	Hromētas durvju sliekšņu uzlikas
•	priekšējo durvju sliekšņu uzlikas ar „Limited” 

uzrakstu
•	Ārējais modeļu apzīmējums „Limited”
•	Salona dekoratīvie elementi hromēti
•	Izņemama bagāžas nodalījuma grīda
•	„Easy Life” atvilktne ar apgaismojumu
•	16 collu „Celsium” vieglmetāla diski

aprīkojums

LIMITED (ALIZE +)

16 collu „Celsium” 
vieglmetāla diski

Ārējais modeļu apzīmējums 
„Limited”

priekšējo durvju sliekšņi ar 
apzīmējumu „Limited”



•	pure Vision Full gaismas diožu lukturi
•	priekšējie miglas lukturi ar pagrieziena funkciju
•	Divzonu klimata kontrole
•	Lietus un gaismas sensori
•	Hands-Free Renault karte
•	Ar ādu apvilkts stūres rats
•	Aizmugures logi nav tonēti
•	Divkrāsu virsbūve (jumts un atpakaļskata sānu 

spoguļu korpusi atsķirīgā krāsā)
•	Dekoratīva, hromēta bagāžas nodalījuma 

durvju līste ar CAptuR logotipu
•	Hromēta josla uz aizmugurējās vērtnes
•	priekšējais un aizmugurējais šasijas aizsargs 

melnā krāsā
•	„Zip Collection” noņemama auduma apdare
•	Elastīga nostiprināšanas lente priekšējo 

sēdekļu atzveltnes aizmugurē
•	17 collu „Emotion” vieglmetāla diski

InTEns (LIMITED +)

Intens versijas fotoattēls, salons ar papildu aprīkojumu Noņemams  polsterējums, 
zila krāsā

Noņemams  polsterējums, 
karameļu krāsā

Noņemams  polsterējums, 
pelēkā krāsā

17 collu „Explore” 
vieglmetāla diski, melni 

17 collu „Emotion” 
vieglmetāla diski, melni 

aprīkojums



Izmēri

IZMĒRI (mm)
A Garenbāze 2 606
B Kopējais garums 4 122
C priekšējā pārkare 866
D aizmugurējā pārkare 650
E priekšējo riteņu šķērsbāze 1 531
F aizmugurējo riteņu šķērsbāze 1 516
G Kopējais platums bez durvju spoguļiem 1 778
H Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī 1 566

H1 Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī ar 
atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm 2 031

J Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums 
nenoslogotā stāvoklī 732

K Klīrenss 170
L Brīvā telpa ceļgaliem 215
M platums elkoņu augstumā priekšpusē 1 380
M1 platums elkoņu augstumā aizmugurē 1 370
n platums plecu augstumā priekšpusē 1 368
n1 platums plecu platumā aizmugurē 1 330

IZMĒRI (mm)

P augstums no priekšējā sēdekļa virsmas 
pie 14° 905

P1 augstums no aizmurējā sēdekļa virsmas 
pie 14° 860

Y
Bagāžas nodalījuma ieejas platums 
augšpusē / Maks. bagāžas nodalījuma 
platums

905  
1 010

Y1 Bagāžas nodalījuma platums apakšpusē 983
Y2 Iekšējais platums starp riteņu arkām 990
Z Bagāžas nodalījuma ieejas augstums 685

Z1
Maksimālais kravas garums (no bagāžas 
nodalījuma pārsega līdz nolocītiem 
aizmugures sēdekļiem)

1 512

Z2
Kravas garums aiz sēdekļiem (soliņa tipa 
sēdeklim esot pavirzītam uz priekšu / 
aizmuguri)

884 / 724

Z3 augstums zem aizmugurējā plaukta 595

BAGāžAs noDALīJuMA TILPuMs (dm3)
VDa ietilpība (ISO 3832) (līdz paciņu 
plauktam) (min. / maks.) 377 / 455

Maksimālā ietilpība ar nolocītiem 
mugurējiem sēdekļiem (līdz jumtam) 1 235



Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot informāciju par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildaprīkojumā. Ja 
informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai papildus piederums). Lai iegūtu 
aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko iemeslu dēļ, šajā dokumentā attēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas pilnīga 
vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta.

Renault rekomendē
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