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Parūpējies 
par sevi!

Padariet savvu dzīvi vieglāku un 
ērtāku. Aprīkojums Izstrādāts īpaši jūsu 
Renault CAPTUR, lai jūs katru dienu 
veiktu unikālu braucienu.
Mūsdienīgi, droši un intuitīvi,  tie 
patīkami  iekļausies jūsu dzīvē un ļaus
jums to baudīt. Esiet gatavi intensīvai 
pieredzei.



Papildu sānu sliekšņi
82 01 505 804 (labais)  
82 01 507 630 (kreisais)  

Haizivs spuras formas antena
82 01 684 054

Diski Emotion 17"
40 30 023 39r

Papildu sānu sliekšņi
82 01 505 804 (labais)  
82 01 507 630 (kreisais)  

Izcils stils

Izmainiet savas automašīnas izskatu 
pēc jūsu dinamikas un oriģinalitātes. 
Jūsu automašīna atklās jūsu patieso 
personību.

Ļaujiet jūsu Renault CAPTUR būt 
unikālam un stilīgam transportlīdzeklim.
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Disks Emotion 17"
40 30 023 39r  

76

Vieglmetāla diski

02 Diski 17” Emotion
Kolor: czarny diamentowy. 
Opona : 205/55 r 17 95 V.
40 30 023 39R (disks)
40 31 520 85R (centra uzlika)

03 Diski 17” Fastgame
Kolor: czarny diamentowy. 
Opona : 205/55 r 17 95 V.
40 30 057 27R (disks)
40 31 520 85R (centra uzlika)

Wyraź swoją osobowość dzięki ekskluzywnym felgom Renault.
Charakterystyczny wygląd i bezpieczeństwo bez kompromisów.

01 Diski 16” Egée
Kolor: czarny. 
Opona : 205/60 r16 92H.
40 30 025 56R (disks)
40 31 520 85R (centra uzlika)

02

01

Iekšējais 
izskats

02 Izgaismotas sliekšņu 
uzlikas Renault
Stanowią stylową ochronę dolnej części 
drzwi twojego pojazdu.  Wykończenie 
ze stali nierdzewnej i aluminium z logo 
renault nadaje bezspornego charakteru. 
Czasowe białe podświetlenie włącza się 
po otwarciu drzwi, akcentując nowoczesny 
styl. Dostępne również w wersji 
niepodświetlanej.  
Zestaw 2 przednich nakładek progowych 
(prawa i lewa).
82 01 468 749

Neizgaismotas sliekšņu uzlaikas renault.
82 01 468 754

01 Sliekšņu uzlikas 
CAPTUR
Stylowa personalizacja dolnej części 
drzwi twojego pojazdu i wyróżnienie 
go za pomocą oznakowania Captur. 
Zestaw 2 przednich nakładek 
progowych (prawa i lewa).
82 01 401 380

04 Diski 17” Initiale Paris
Kolor: czarny diamentowy. 
Opona : 205/55 r17 95 V.
40 30 088 93R (disks)
40 31 520 85R (centra uzlika)



98

01 02 03 04

Ārējais 
izskats

01 Haizivs spuras 
formas antena  
Dodaj szczypty elegancji swojemu  
renault Captur dzięki antenie idealnie 
zintegrowanej z liną twojego pojazdu.  
Kolor: czarny étoilé
82 01 684 054

03 Hromētas uzlikas papildu sānu sliekšņiem
podkreśl zdecydowany wygląd swojego pojazdu, jednocześnie chroniąc go 
przed drobnymi uderzeniami na co dzień.  Naprawdę piękne!  
Zestaw zawiera 2 poprzeczki ze stali nierdzewnej  na prawy i lewy bok.
82 01 542 135 (komplekts)

04 Papildu sānu sliekšņi
Myśl nieszablonowo i nadaj swojemu pojazdowi awanturniczego stylu. 
praktyczne, ułatwiają dostęp do twoich akcesoriów dachowych.  Dodatkowo 
chronią karoserię przed drobnymi uszkodzeniami na co dzień.
82 01 505 804 (labais)
82 01 507 630 (kreisais)

02  Hromēts izpūtēja 
      uzgalis

podkreśla tył samochodu, nadając mu bardziej 
sportowy wygląd.
82 01 363 334 (45 mm)
82 01 393 358 (50 mm)



Aizsardzība 
katru dienu

Pārliecinieties vai esat aizsargāts 
ar izcilu kvalitāti un atbilstoši jūsu 
vajadzībām. Renault aksesuāri ir 
arī estētiski funkcionāli un perfekti 
atbilst jūsu automašīnas iekšpusei.

Braukšana nekad nav tik ērta un 
mierīga kā jūsu Renault!

02

Salokāms bagāžas nodalījuma 
pārklājs EasyFlex 
82 01 645 614

Sēdekļu pārvalki
"Zip Collection" - grafīta krāsā 
82 01 543 562 11
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Paklāji
Dodatkowy wyrafinowany dodatek w Twoim pojeździe. Dopasowane 
i spersonalizowane; ich szybkie mocowanie zapewniają dwa specjalne 
zaciski bezpieczeństwa. Poddawane rygorystycznym testom 
gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo i trwałość. Każdy zestaw 
składa się z 4 dywaników zapewniających całkowitą ochronę podłogi 
kabiny. Dostępne w wersji tekstylnej i gumowej. 04 Tekstila paklāji

          Premium Intens 
Oryginalny design, który podkreśli 
twój osobisty styl.
82 01 663 519 

05 Tekstila paklāji  
Initiale Paris
Ekskluzywna seria, dopasowana do 
wykończenia Initiale paris.
82 01 663 523 

03 Tekstila  paklāji 
Premium Life & Zen
Dywaniki o unikalnej konstrukcji, 
odpowiednie dla wnętrza twojego 
renault Captur.
82 01 663 518

01 04

03

05

02 Tekstila paklāji
Confort 
Wykładzina dobrej jakości, praktyczna 
i łatwa w utrzymaniu.
82 01 677 404

02

01 Gumijoti paklāji
Novestra
Zabezpiecz podłogę kabiny dywanikami 
specjalnie zaprojektowanymi dla 
twojego pojazdu.  
Szczelne i łatwe w utrzymaniu.
82 01 403 696
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Bagāžas
nodalījums

01 Bagāžas nodalījuma 
ierobežojošais tīkls
Idealna do organizacji wnętrza twojego 
bagażnika. Dostosowana do rozmiarów 
twojego samochodu, zapewnia idealne 
ułożenie przedmiotów podczas jazdy.
77 11 227 501 (horizontāls) 
77 11 227 502 (vertikāls) 
82 01 419 662 (tīkla āķi uz bagāžas 
nodalījuma grīdas)

04 Bagāžas nodalījuma
      ieliktnis

Idealny do łatwego transportu 
różnych  produktów, w szczególności 
brudzących przedmiotów. Skutecznie 
chroni oryginalną wykładzinę i idealnie 
dopasowuje się do każdego kształtu 
bagażnika dzięki górnemu pasowi.  
praktyczny, a za sprawą półsztywnego 
materiału, z którego został 
skonstruowany , i podwyższonych 
brzegów  jest też łatwy do zamontow-
ania i czyszczenia.
82 01 521 216

02 Bagāžas nodalījuma
      organizators

prosty i szybki montaż. Organizer 
umożliwia podzielenie bagażnika 
renault i ułatwia organizację 
przestrzeni ładunkowej oraz utrzy-
manie przedmiotów w miejscu 
podczas podróży. Dostosowuje 
się do różnorodnych ładunków 
i konfiguracji dzięki wbudowanym 
szynom i regulowanemu elementowi 
rozdzielającemu.
82 01 585 488

01 02

05 05 05

04

03

03 Bagāžas nodalījuma 
sliekšņa uzlika
Osłoń i ochroń tylny zderzak pojazdu, 
korzystając z praktycznego, estetycznego 
i dopasowanego akcesorium.
82 01 341 755

05 Salokāms bagāžas 
nodalījuma ieliktnis
EasyFlex
Niezbędny w przypadku  przewozu 
wielkogabarytowych i brudnych 
przedmiotów! Niezwykle łatwe 
składanie i rozkładanie, dopasowanie 
do położenia tylnych siedzeń. 
Całkowicie rozłożone zabezpieczenie 
przykrywa całą przestrzeń ładunkową. 
uniwersalne i praktyczne  - zarówno 
na co dzień,  jak i podczas dłuższych 
wyjazdów.
82 01 645 614
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Interjera
dizains

aksesuāri 
logiem

Virsbūves
   aizsardzība

03 Elkoņu balsts
Zwiększ komfort podróży i ciesz się 
dodatkowym schowkiem, do którego 
możesz włożyć rózne drobne przedmioty 
osobiste. Eleganckie wykończenie ze 
sztucznej skóry w kolorze szarym.
82 01 657 108

02 Saules sargi
przyciemniane osłony zwiększają 
komfort kabiny na co dzień oraz zapewniają 
optymalną ochronę przed promieniowaniem 
słonecznym. Łatwe 
w montażu i demontażu. Dostępne dla 
wszystkich szyb bocznych z przodu i z tyłu, z 
wyjątkiem szyby przedniej.
77 11 575 271 (sānu logiem)
77 11 575 272 (aizmugures logam)

03 Vēja deflektori priekšējiem
      sānu logiem

umożliwiają wygodną jazdę z otwartymi 
szybami, eliminują zawirowania powietrza  
i przeciągi. Dyskretne, dopasowane i bardzo 
wytrzymałe. Niestraszna im myjnia ani zła 
pogoda!  
Zestaw 2 owiewek (prawa i lewa).
77 11 575 806

01 Dubļu sargi
Dyskretne i praktyczne, chronią dolną część 
nadwozia modelu Captur przed błotem i 
żwirem. ruszaj bezpiecznie w drogę!
82 01 212 479

03

02

01 03

02

pārvalki
01 Sēdekļu pārvalks 

Zip Collection  
no ekoloģiskās ādas
Spersonalizuj wnętrze swojego 
samochodu, zmieniając oryginalną 
tapicerkę Zip modelu Captur. 
Dopasowane i łatwe w montażu 
i czyszczeniu.  
Kolor: grafit.  
Dostępne również w wersji tekstylnej.
82 01 543 562 (ādas)
77 11 784 818 (tekstila)
77 11 784 819 (tekstila)
77 11 784 820 (tekstila)

01

02 Pakaramais  aiz 
pagalvja
umożliwia staranne zawieszenie ubrań 
z tyłu przedniego fotela. Zdejmowany i 
łatwy w montażu, niezbędny na co dzień. 
Chromowane wykończenie nadaje mu 
elegancki i estetyczny wygląd. 
77 11 578 137
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alumīnija jumta šķērsstieņi 
82 01 392 089 

Jumta kaste renault - 380 L 
77 11 575 524

alumīnija jumta šķērstieņi  
8201392089

03
Pārvadāt
vairāk un labāk

Izbaudiet savas kaislības ar savām 
kaislībām! Renault aksesuāri, kas ir 
ātri uzstādāmi un viegli lietojami 
atbilst visaugstākajiem drošības 
standartiem. Viņi ir tik vienkārši kā 
tie ir izcili. Ar Renault jūs varat veikt 
visu, ko vēlaties, kur vien vēlaties un 
brīvi ceļot.
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Āķi un bagāžnieki Bagāžnieki

01 Āķis demontējams  bez
      instrumentiem

umożliwia holowanie przyczep, łodzi, przyczepy 
kempingowej oraz na zawieszenie bagażników 
na rowery. Jest w pełni kompatybilny z twoim 
renault Captur i używanie go nie wiąże się z 
ryzykiem deformacji pojazdu. Hak może być szybko 
zdemontowany bez potrzeby użycia narzędzi i staje 
się niewidoczny, po zdjęciu kuli haka. Zalecany do 
sporadycznego stosowania
82 01 358 841 (āķa sija demontējama bez instrumentiem)  
82 01 358 839  (montāžas komplekts āķa demontāžai bez 
instrumentiem)  
82 01 393 997 (āķa 7- kontaktu vadu komplekts)    
82 01 394 005  (āķa 13 - kontaktu vadu komplekts)

02 Velosipēdu statnis 
uzstādāms uz āķa
Zabierz rowery ze sobą wszędzie. Szybko, 
łatwo i bezpiecznie! Bagażnik montuje się 
do haka szybko, bez konieczności regulacji. 
Najszybsza i najbardziej praktyczna metoda 
transportu do 3 rowerów na raz. Idealny do 
transportu ciężkich, masywnych rowerów. 
Składany i odchylany w celu ułatwienia 
dostępu do bagażnika. Dostępnych wiele 
modeli, dostosowanych do twoich rozmaitych 
potrzeb. 

Komplektācijas skatīt 38. lappusē.

01 Alumīnija jumta 
šķērsstieņi
Doskonałe do przewozu bagażnika na 
rowery,  bagażnika na narty lub kufra 
dachowego oraz w celu zwiększenia 
możliwości transportowych pojazdu. 
Oryginalny produkt renault odpowiada 
najwyższym wymaganiom w zakresie 
norm bezpieczeństwa i wytrzymałości. 
Zestaw dwóch poprzeczek.
82 01 392 089

02 Jumta kaste
Zwiększ ładowność pojazdu i podróżuj 
bez kompromisów! praktyczny, solidny i 
estetyczny, łączy wiele  zalet. Stworzony 
dla twojej satysfakcji. Zabezpieczany na 
klucz, aby chronić przedmioty wewnątrz 
pojazdu.  
kolor: czarny błyszczący
77 11 575 524 (380 l)
77 11 575 525 (480 l)

01

02

01

02
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Pārvietojams statīvs viedtālrunim
montowany na wywietrznik , 
magnetyczny 
77 11 784 774

Turētājs planšetei Nextbase
77 11 783 364

04
Iepazīstiet 
multimediju 
pasauli

Izbaudiet vēl vairāk emociju 
braukšanas laikā, izmantojot mūs-
dienīgus multimediju risinājumus. 
Ļaujiet katram ceļojumam kļūt par 
intensīvu pieredzi.
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Videotelefons audio
02 Pārnēsājama video sistēma

Duo Cinéma Nextbase
Dla uprzyjemnienia sobie podróży, wyposaż 
swój pojazd w przenośny system wideo. Dzięki 
10-calowym niezależnym ekranom, pozwala 
pasażerom z tyłu oglądać w trakcie podróży ich 
ulubione filmy. Dla łatwości obsługi, zawiera 
gniazdko umożliwiające powielanie treści ze 
wszystkich swoich urządzeń. Łatwy w użyciu 
system mocowania do zagłówka.
77 11 783 362

01 Pārvietojams 
      statīvs viedtālrunim 

- uzstādīts uz 
ventilācijas restes - 
magnētisks
Korzystaj w pełni i bezpiecznie ze  
swojego smartfona w czasie jazdy. 
Mały i dyskretny uchwyt komponuje 
się ze stylistyką twojego pojazdu.  
System magnesów  umożliwia proste 
umocowanie smartfona. Odpinany 
uchwyt można łatwo przenosić  
z jednego samochodu do drugiego.
77 11 784 774

03 Pārnēsājama video sistēma -
planšete Nextbase 10"
ułatw sobie podróż i umożliw  pasażerom siedzącym 
z tyłu wygodne oglądanie  ulubionych filmów dzięki 
dużym 10" ekranom, o zaskakującej jakości obrazu. 
Mocowania wstrząsoodporne umożliwiają szybki 
łatwy i bezpieczny montaż.
77 11 783 363

04 Turētājs planšetei Nextbase
przyjemność i rozrywka w trakcie długich podróży! 
Łatwy montaż na zagłówku umożliwia pasażerom 
siedzącym z tyłu wygodne  oglądanie treści na 
tablecie dotykowym oraz podłączenie ładowarki. 
(uSB 2.0). Kompatybilne z produktami apple i 
Samsung.
77 11 783 364

01 Skaļruņu komplekts Focal  
Music Premium 6.1
Wbudowane głośniki o wysokiej wierności 
odtwarzania HIFI premium! Niezbędny dla 
koneserów rytmicznych podróży i czerpania 
maksymalnej przyjemności z jakości 
dźwięku. Mocny, jasny i subtelny dźwięk 
będzie towarzyszył Ci w podróży dając 
maksymalną przyjemność ze słuchania! 
pakiet zawiera 6 głośników (2 głośniki 
wysokotonowe, 2 głosniki z przodu, 2 
głośniki z tyłu),  subwoofer i pilota.
77 11 579 537

01

02 03 - 04

01



26 27

Bērnu sēdeklītis Duo plus Isofix
77 11 423 381

Parkošanās sensori - priekšējie
82 01 537 464

05
Dvēseles 
mieram

Mierīgi ceļojiet. Renault speciālie 
piederumi jūsu Renault CAPTUR 
ir izturīgi, praktiski un nodrošina 
stabilitāti visos apstākļos.
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Pretaizdzīšanas aizsardzība 
un uzraudzība

Braukšanas 
palīdzība

Bērnu 
drošība

 Sniega 
ķēdes

02 Signalizācija
Dzięki perymetrycznej i wolumetrycznej ochronie, 
system wykrywa każdą próbę otwarcia, włamania 
lub ruchu w kabinie. Moduł antyuniesieniowy 
sprzedawany oddzielnie.
82 01 696 690
77 11 424 116 (Signalizācijas modulis trauksmes
                              signālam)

01 Parkošanās
      palīdzības sistēma

Niezbędny do pewnego, spokojnego manewrowania. 
Dzięki doskonale zintegrowanym 4 czujnikom system 
wykrywa  przeszkody z przodu lub z tyłu pojazdu. 
Kierowca otrzymuje ostrzeżenie dźwiękowe,  które 
można wyłączyć.
82 01 537 464 (priekšā)
82 01 537 455 (aizmugurē)

01 Bērnu sēdeklīši Duoplus Isofix
Niezbędna ochrona i optymalne bezpieczeństwo dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 4 lat towarzyszącym Ci w 
samochodzie. Bardzo wygodny, dzięki regulowanym 
pozycjom nachylenia, w 3 położeniach, w tym do snu. 
Mocowanie Isofix.
77 11 423 381

02 Sniega ķēdes
Premium Grip
Zapewniają maksimum bezpieczeństwa i 
przyczepności w najtrudniejszych zimowych 
warunkach (śnieg i gołoledź). Wodoodporne i 
łatwe do zainstalowania dzięki intuicyjnemu 
montażowi automatycznemu, mają 
ograniczone rozmiary. pozwalają znacząco 
zwiększyć komfort jazdy!  Dostępne dla różnych 
rozmiarów opon twojego pojazdu. Zestaw 2 
łańcuchów.
77 11 780 254 (izmērs 60)
77 11 780 255 (izmērs70)

03 Sniega sega
Lekkie i łatwe w obsłudze, zakładają się szybko i 
intuicyjnie, gwarantują całkowitą przyczepność w 
warunkach umiarkowanego zaśnieżenia. Dostępne 
dla różnych rozmiarów opon twojego pojazdu. 
Zestaw 2 opasek.
77 11 578 651 (izmērs 54)
77 11 578 653 (izmērs 81)

0201 01

02

03

02
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01 Pakete Holiday 
Paketē: 
- jumta kaste renault 480L (7711575525)
- jumta šķērsstieņi (8201392089)
77 11 566 727

02 Pakete Winter 
Paketē: 
- slēpju plaukts (4 pāriem slēpju)(7711420778)
- jumta šķērsstieņi (8201392089)
77 11 567 328

03 Pakete Active
Paketē: 
- Divu velosipēdu turētājs (7711421294)
- jumta šķērsstieņi (8201392089)
77 11 566 728

04 Pakete Comfort
Paketē: 
- tekstila paklāji (8201677404)
- centrālais elkoņu balsts (8201657108)
77 11 768 350

06 Pakete Protection
Paketē:  
-bagāžas nogalījuma sliekšņa uzlika 
(versijai  bez āķaa) (8201341755)  
- bagāžas nodalījuma uzlika (8201521216)

77 11 768 349

05 Pakete Country
Paketē: 
- āķis ar profilētu siju (8201358832)
- āķa montāžas komplekts (8201358836)
- vadu komplekts ar13-kontaktiem (8201394005)
- priekšējie dubļu sagi (8201212479)
- aizmugurējie dubļu sargi (8201212479)
77 11 566 729

01

02 03

05

0605

04

04

06 Aksesuāru 
paketes
Pārbaudiet speciāli sagatavotas 
piederumu paketes jūsu 
Renault CAPTUR.

aKCESOrIa W paKIECIE  

20% TANIEj
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Mini modeļi
Doskonały wybór dla miłośników kolekcjonerstwa.

01 Captur mini modelis 
Arizonas oranžā 
krāsā
Skala: 1:43.
Materiał: stal
Wykończenie premium.
77 11 575 086

02 Captur mini modelis
Pacifique zilā krāsā
Skala: 1:43.
Materiał: stal
77 11 575 085

32

Renault 
kolekcija

Atklājiet unikālu produktu kolekciju, kas 
izveidota, lai pilnībā izmantotu New Renault 
CAPTUR potenciālu. Iegremdējiet sevi izcilības 
centrā, kur apvienots stils ar mūsdienīgumu. 
Visi šie elementi padara Renault par vislabāko.

07
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04  Rotaļlācītis Alpine
Dołącz misia do swojej drużyny. Dzieci go 
pokochają. 100% poliester, wypełnienie z 
watoliny poliuretanowej.  
Wymiar (wysokość): 23 cm. W 
okolicznościowym pudełku.  
Kolor niebieski
77 11 579 780

05  Karogs Alpine
trzepocząca flaga przywróci do życia mit 
alpine! Chorągiewka z poliestru, patyk z 
plastiku. Wymiary flagi: 30 x 45 cm.
Kolor niebieski
77 11 579 779

03  Cepure Alpine
100% akryl. Z otokiem. Ściągacze 
1/1. Naszywka z drukowanym 
logo „alpine”, przeszytym nicią 
w kontrastującym kolorze 
niebieskim. 
Kolor szary 
77 11 782 104

02 Spinboard
Spinboard wykorzystuje opatentowaną 
technologię autostabilizacji. ten mały pojazd 
elektryczny jest bardzo zwrotny i łatwy 
w obsłudze. to rozwiązanie między Segwayem 
a deskorolką. Wystarczy odpowiednie 
ustawienie nóg, aby przemieścić się po jezdni, 
drodze lub wewnątrz obiektów, do przodu lub 
do tyłu.  
prędkość maks.: 15 km/h. Waga: 10 kg.
Czas ładowania: 3 godz. Maks. zasięg: 20 km. 
Maks. waga użytkownika:120 kg.  
Zasilanie: 36 V — 4400 mah Li-ion.  
Gwarancja: 1 rok.
Wymiary: 58,4 x 18,6 x 17,8 cm..
77 11 782 373

01 Mugursoma
100% poliester. 2 kieszenie zapinane
na suwak. 2 komory boczne z siatką
oraz 1 komora środkowa. 2 kieszenie
wewnętrzne, w tym 1 kieszeń wyściełana,
liczne przegródki na telefon, identyfikator,
długopisy.  
Oznakowanie: logo — nadruk wypukły.
Wymiary: 47 x 33 x 16,5 cm.
Kolor czarny.
77 11 782 228

Atlasītie produkti no Renault kolekcijas
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03 Mape
przeznaczona do przechowywania dokumentów 
i komputera, dobrej jakości i idealnie dopasowana 
do twoich podróży. Liczne przegródki, w tym 
jedna duża kieszeń wewnętrzna. Dzięki swojej 
funkcjonalności staje się niezbędnym elementem 
twojej działalności zawodowej. W komplecie  
z odpinanym paskiem i bawełnianym pokrowcem 
ochronnym. Kolory: czarny / ametyst. 
Wymiary: 35 x 28 x 8 cm.
77 11 578 404

02 Ceļojuma  soma
Model ten szybko stanie się nieodzownym 
elementem twoich podróży. Bawełniana 
podszewka w kontrastowym kolorze, duża 
kieszeń wewnętrzna i zewnętrzna sprawiają,  
że przydaje się na każdą okazję i do różnych 
celów. W komplecie z bawełnianym pokrowcem. 
Kolory: czarny / ametyst.
Wymiary: 64 x 47 x 28 cm.  
77 11 578 407

01 Soma
Nowoczesna i minimalistyczna, posiada dużą 
kieszeń wewnętrzną i zewnętrzną, abyś mógł      
w niej schować, co tylko zechcesz. Główne 
zapięcie na suwak. W komplecie z bawełnianym 
pokrowcem. Kolory: czarny / ametyst. 
Wymiary: 50 x 44 x 25 cm.
77 11 578 406

Initiale paris
Ekskluzywna oferta wyrobów o wyjątkowych wykończeniach: licowa skóra cielęca z Włoch, 
gładka, nie żyłkowana, przyozdobiona akcentami w kolorze śliwkowym. Bawełniana kontrastowa podszewka 
w ekskluzywny wzór Initiale Paris. Elementy ze szczotkowanego metalu. Zamek błyskawiczny z wygrawerowaną 
literą „I”. Staranne, ręcznie wykonane wykończenia.

0201 03

08  Glāzīte Renault Business
Elegancka filiżanka ceramiczna ze wzorem w romby i silikonowym paskiem oraz 
wypukłym logo „renault”. Można myć w zmywarce. pojemność: 220 ml.  
Wymiary: O 7,80 x 8 cm. W okolicznościowym pudełku.
Kolor biały/czarny
77 11 780 974

07 Salokāmais lietussargs Renault Business
renault Business poważne argumenty w walce z deszczem: automatyczne 
otwieranie, czasza z poliestru pongée, 8 pól ze wzorem w romby w tym samym 
kolorze, rączka gumowa z chromowanym przyciskiem i sznurkiem. trzon ze stali 
chromowanej. Konstrukcja — ocynkowana, z włókna szklanego. Naszywka z logo 
„renault” między 2 polami. Średnica: 100 cm. W zestawie z pokrowcem.
Kolor czarny
77 11 780 975

06 Uzlādes akkumulators Renault Business
Nie trać łączności: w około 2 godz. ten akumulator naładuje smartfon za 
pośrednictwem złącza micro uSB. Wykończenie z gumy. Oznakowanie: wypukły wzór 
w kształcie rombów i wytłoczone logo „renault”. akumulator litowo-jonowy,  
3000 mah. Wejście: 5 V / 1 a. Wyjście: 5 V / 1 a. W okolicznościowym pudełku.  
produkt kompatybilny z urządzeniami iphone 4, 4s, 5,  5s, 6, 6s oraz smartfonami  
ze złączem micro uSB.
Kolor czarny
77 11 780 971
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Pilns piederumu saraksts

TRANSPORT

Haki holownicze
8201358832 Belka haka profilowanego -
8201358836 Zestaw do montażu haka profilowanego -
8201358841 Belka haka demontowanego bez narzędzi Strona 20
8201358839 Zestaw do montażu haka demontowanego bez narzędzi Strona 20
8201393997 Wiązka haka 7-biegunowa -
8201394005 Wiązka haka 13-biegunowa -
7711226912 adapter do wiązki haka (13/7) -
7711226911 adapter do wiązki haka (7/13) -

Bagażniki
8201392089 aluminiowe poprzeczki dachowe Strona 21
7711419549 Kufer dachowy materiałowy - 340 L - czarny -
7711575524 Kufer dachowy renault - 380 L - czarny błyszczący Strona 21
7711578086 Kufer dachowy urban Loader – o zmiennej pojemności 300-500 L – Szary -
7711577325 uchwyt na rower proride 80 - na poprzeczki dachowe - 1 rower -
7711577326 Bagażnik na rowery Express Hang-on - montowany na haku - 2 rowery -
7711577327 Bagażnik na rowery Express Hang On - montowany na haku - 3 rowery -
7711780886 Bagażnik na rowery Coach - rozszerzenie na 3+1 rower -
7711780884 Bagażnik na rowery Coach - montowany na haku - 2 rowery (13 biegunowa wiązka) -
7711780885 Bagażnik na rowery Coach - montowany na haku - 3 rowery (13 biegunowa wiązka) -
7711420778 uchwyt na narty - 4 par/ 2 deski snowboardowe -
7711420779 uchwyt na narty - 6 par/ 4 deski snowboardowe -
7711421178 adapter bagażnika na rowery/narty do porzeczek - aluminium -

MULTIMEDIA

Telefon
7711575613 przenośny zestaw głosnomówiący parrot Néo -
7711574999 przenośny zestaw głosnomówiący Supertooth Crysta -
7711784774 przenośny uchwyt na smartfona- montowany na wywietrznik – magnetyczny Strona 24
8201709626 Ładowarka indukcyjna -

Wideo
7711783364 uchwyt na tablet Nextbase Strona 24
7711783362 przenośny system wideo Nextbase Duo Cinema 10" Strona 24
7711783363 przenośny system wideo - tablet Nextbase 10" Strona 24

Audio
7711579537 Zestaw głośników Focal Music premium 6.1 (zestaw Live + zestaw drive + subwoofer) Strona 25
7711578132 Zestaw głośników Focal Music Live 4.0 (2 tweetery, 2 na przód lub tył) -
7711575880 Zestaw głośników Focal Music Drive 2.0 (2 na przód lub tył) -

Nawigacja
7711782477 Nawigacja Garmin 40 LM SE -
7711577317 przenośny uchwyt do nawigacji - z przyssawką -

BEZPIECZEŃSTWO

Wspomaganie parkowania
8201537464 Czujniki parkowania - przód Strona 28
8201537455 Czujniki parkowania - tył Strona 28

Zabezpieczenia antywłamaniowe i monitoring
8201696690 alarm Strona 28
8201692196 Zestaw: alarm z instalacją do sam. niewyposażonych w instalację do montażu alarmu -
7711782488 Zabezpieczenie antykradzieżowe na złącze OBD -
7711431429 Mechaniczne zabezpieczenie antykradzieżowe montowane na kierownicy -
7701418662 Mechaniczne zabezpieczenie antykradzieżowe mocowane do dźwigni zmiany biegów -

Bezpieczeństwo i sygnalizacja
7711780759 Zestaw bezpieczeństwa -
8201289523 Mocowanie gaśnicy -
7711419386 Gaśnica 1 kg -

Bezpieczeństwo dziecka
7711427434 Nosidełko Babysafe plus -
7711427427 podstawa do nosidełka Babysafe plus -
7711423381 Fotelik dziecięcy Duoplus Isofix Strona 29
7711422951 Fotelik dziecięcy Kidfix Isofix -
7711423382 Fotelik dziecięcy Kid plus -

Łańcuchy śniegowe
7711780254 Łańcuchy śniegowe premium - r15 Strona 29
7711780255 Łańcuchy śniegowe premium - r16 Strona 29
7711578469 Łańcuchy śniegowe Standard - 9mm - r15 -
7711578470 Łańcuchy śniegowe Standard - 9mm - r16 -
7711578651 Opaski śniegowe - rozmiar 54 - r15 Strona 29
7711578653 Opaski śniegowe - rozmiar 81 - r16 Strona 29

PAKIETY

Pakiety akcesoriów
7711566727 pakiet Holiday Strona 30
7711566728 pakiet active Strona 30
7711566729 pakiet Country Strona 30
7711768350 pakiet Comfort Strona 30
7711567328 pakiet Winter Strona 30
7711768349 pakiet protection Strona 30

KOLEKCjA RENAULT

Modeliki
7711575086 Modelik Captur - pomarańcz arizona - Skala : 1/43 Strona 33
7711575085 Modelik Captur - Niebieski pacifik - Skala : 1/43 Strona 33

Elementy kolekcji Renault
7711782373 Spinboard Strona 34
7711782228 plecak Strona 34
7711782104 Czapka alpine Strona 35
7711579780 pluszowy miś alpine Strona 35
7711579779 Flaga alpine Strona 35
7711780975 parasol składany renault Business Strona 36
7711780971 powerbank renault Business Strona 36
7711780974 Filiżanka renault Business Strona 36
7711578404 aktówka Initiale paris Strona 37
7711578406 Duża torba Initiale paris Strona 37
7711578407 torba weekendowa Initiale paris Strona 37

DESIGN

Diski
7711423485 Felga aluminiowa 15" Far away - srebrnoszara -
403002556r Felga aluminiowa 16" Egée - czarna diamentowa Strona 6
403001973r Felga aluminiowa 16'' adventure - czarna diamentowa
403002339r Felga aluminiowa 17'' Emotion - czarna diamentowa Strona 6
403006015r Felga aluminiowa 17'' Emotion - szara diamentowa -
403005727r Felga aluminiowa 17'' Fastgame - czarna diamentowa Strona 6
403003335r Felga aluminiowa 17'' Fastgame - szara diamentowa -
403001489r Felga aluminiowa 17'' Fastgame - srebrna
403008893r Felga aluminiowa Initiale paris 17'' - czarna diamentowa Strona 6
403150709r Kołpaczek renault - szary -
403152085r Kołapczek renault - czarny -
7711239099 Śruby antykradzieżowe do felg stalowych -
7711239104 Śruby antykradzieżowe do felg aluminiowych (śruby chromowane w komplecie) -

Uzlikas
7711425215 Kołpak z zabezpieczeniem antykradzieżowym 15" Fregate - srebrnoszary -
8201359232 Kołpak z zabezpieczeniem antykradzieżowym 15" Fregate - grafitowy -
7711425219 Kołpak z zabezpieczeniem antykradzieżowym 15" Escurial - srebrnoszary -
8201392434 Kołpak z zabezpieczeniem antykradzieżowym 15" Gradient - kolor Carbon Look -
7711210829 Kołpak 15" Cheverny - srebrnoszary -
7711426508 Kołpak 15" Eldo - srebrnoszary -
7711213617 Kołpak 15" Scala - Gris srebrnoszary -
7711426514 Kołpak 15" tanega - srebrnoszary -
7711426510 Kołpak 16" Eldo - srebrnoszary -
7711217581 Kołpak 16" Emotion - srebrnoszary -

Interjers
8201300589 Gałka dźwigni zmiany biegów rS (manualna skrzynia, 5 biegów) -
8201300594 Gałka dźwigni zmiany biegów rS (manualna skrzynia, 6 biegów) -
8201670125 Nakładki na pedały - ręczna skrzynia biegów -
8201670129 Nakładki na pedały - automatyczna skrzynia biegów -
8201401380 Nakładki progowe Captur - przód Strona 7
8201468749 podświetlane nakładki progowe renault - przód Strona 7
8201468754 Nakładki progowe renault - przód -

Ārējais izskats
8201542135 Chromowane boczne osłony rurowe Strona 8
7711579852 Zestaw dodatkowych stopni bocznych - lewy i prawy -
8201505804 Dodatkowy stopień boczny - prawy Strona 8
8201507630 Dodatkowy stopień boczny - lewy Strona 8
8201363334 Chromowana końcówka rury wydechowej (45 mm) Strona 8
8201393358 Chromowana końcówka rury wydechowej (50 mm) Strona 8
8201385440 Chromowane osłony lusterek -
8201684054 antena w kształcie płetwy rekina Strona 8
8201697599 Naklejki do personalizacji - dach- thème 1 -
8201697600 Naklejki do personalizacji - dach - thème 2 -
8201697842 Naklejki do personalizacji - framugi drzwi oraz lusterka boczne - thème 1 -
8201697844 Naklejki do personalizacji - framugi drzwi oraz lusterka boczne - thème 2 -
8201697596 Naklejki do personalizacji - thème 1 -
8201697597 Naklejki do personalizacji - thème 2 -

KOMFORT I OCHRONA

Paklāji
8201663518 Dywaniki tekstylne premium - Life & Zen Strona 13
8201663519 Dywaniki tekstylne premium - Intens Strona 13
8201663523 Dywaniki tekstylne Initiale Strona 13
8201677404 Dywaniki tekstylne Confort Strona 12
8201403696 Dywaniki gumowe Novestra Strona 12

Bagāžas nodalījuma aprīkojums
7711227501 Siatka porządkująca do bagażnika montowana poziomo Strona 14
7711227502 Siatka porządkująca do bagażnika montowana pionowo Strona 14
8201419662 Zaczepy do siatki na dno bagażnika -
8201585488 Organizator do bagażnika Strona 14
8201341755 Listwa ochronna na próg bagażnika Strona 14
8201645614 Składany wkład do bagażnika EasyFlex Strona 15
8201521216 Wkład do bagażnika Strona 15

Pārvalki
7711784818 pokrowce na siedzenia « Zip Collection » tekstylne - ciemny grafit/diamentowa czerń - motyw 

Losange -

7711784819 pokrowce na siedzenia « Zip Collection » tekstylne - pomarańczowe - motyw Captur -
7711784820 pokrowce na siedzenia « Zip Collection » tekstylne - szary/ kość słoniowa – motyw Map -
8201543562 pokrowce na siedzenia - imitacja skóry "Zip Collection" - grafitowe Strona 16
7711428236 pokrowiec na samochód -

Interjera dizaina papildinājumi
7711578137 Wieszak montowany na zagłówku Strona 16
8201657108 podłokietnik przedni - imitacja skóry - grafitowy Strona 16
8201375535 Zestaw palacza -
7711431405 Lodówka -

Virsbūves aizsadzība
8201212479 Chlapacze Strona 17
7711574925 Zestaw ze środkami do czyszczenia -

Aprīkojums logiem
7711575271 Osłony przeciwsłoneczne na szyby boczne Strona 17
7711575272 Osłona przeciwsłoneczna na szybę tylną Strona 17
7711784816 Folie przyciemniające szyby przednie -
7711784817 Folie przyciemniające szyby tylne -
7711575806 Owiewki szyb przednich Strona 17

Profesionāļiem
8201551990 Pārveidei uz kravas automašinu -
8201391135        Siena ar logu atdala bagāžas telpu no pasažieru nodalījuma -
8201551996 paklājs bagāžas nodalījumam -

Wszystkie akcesoria Renault objęte są rocznym okresem gwarancji.



Lai iegūtu papildinformāciju par sava Renault 
CAPTUR īpašajiem piederumiem, apmeklējiet 
wwwwwwwww...rrreeennnaaauuullltttlllaaatttvvviiijjjaaa...lllvvv

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne i prototypy. W ramach polityki stałego 
ulepszania swoich produktów rENauLt zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów i akcesoriów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy 
rENauLt będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne 
(w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na 
rynku polskim. użyte zdjęcia służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym 
partnerem rENauLt. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych.

renault Captur  - 7711768369


