
FOCUS
En crossover
redo för äventyr 

CAPTUR I SCANNER
Utformad 
efter dina behov

RENAULT

CAPTUR

DRIVE THE CHANGE







Captur och konceptbilen Captur.



ÉDITORIAL

Renault Captur skapar ett nytt sätt att se på bilen – som ett inspirerande inslag i ditt vardagsliv,  
där äventyret står i centrum.

Vi föreställde oss en kompakt crossover som sammanförde det bästa av tre världar: attityden och 
robustheten hos en SUV, funktionen hos en MPV (Multi Purpose Vehicle) och körglädjen hos en kompakt 
halvkombi.

Renault Captur ger uttryck åt det andra steget i vår nya designstrategi, ”EXPLORE”, som bygger på människans hela livscykel. Renault Captur  
lockar till äventyr! Med den här pärlan kan du utforska staden i rusningstrafik, landsbygdens natur eller okända grusvägar.

Designen tar sig uttryck i mjuka, energifyllda och harmoniska linjer. Fantastiskt praktisk – Renault Captur är både praktisk, 
smidig och smart. Captur har en originell tvåfärgad lack och ett brett utbud av personifieringsmöjligheter där alla får möjlighet 
att ge uttryck för sin smak och sin livsstil.

Vår första crossover, Renault Captur – lev livet fullt ut!

LAURENS VAN DEN ACKER, DESIGNCHEF PÅ RENAULT

CAPTUR
UTFORSKAR

LIVET
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GÅ DIN EGEN

VÄG

SNYGG. INTE BARA DET! CAPTUR, RENAULTS FÖRSTA CROSSOVER MED STORSTADSKÄNSLA, ÄR SMIDIG, 
DYNAMISK OCH ELEGANT. BÅDE UTVÄNDIGT OCH INVÄNDIGT. MED HELA RENAULTS KUNNANDE I RYGGEN 
UTFORSKAR DEN NYA VÄGAR VAD GÄLLER DESIGN, KOMFORT, UTRUSTNING OCH INTE MINST NJUTNING!



1.

2.

4.

1. Du kan anpassa Renault Captur efter din personlighet genom att leka med tvåtonslacken* som gör det möjligt att låta taket, a-stolparna och kåporna på backspeglarna 
kontrastera mot den övriga karossen. 2. Renault Capturs mjuka och eleganta linjer är en perfekt balans mellan stabilt och lätt, och man anar genast hur rymlig kupén 
är. Tack vare den förhöjda markfrigången, de stora hjulen och de tydliga tröskelplåtsskydden är du redo att möta vardagens alla utmaningar. 3. Invändigt är den stor, 
ljus och bjuder på skön färdkomfort för alla i bilen. Instrumentpanelen är ergonomiskt utformad och ger dig full kontroll. Captur, en bil som passar dig helt enkelt!  
4. De ovala strålkastarna är både snygga, effektiva och signalerar samtidigt tydligt Capturs personlighet. Tillsammans med det förstorade Renault-emblemet och 
den strukturerade kylargrillen utgör de en del av Renaults nya identitet.

SE CAPTUR 
UR ALLA VINKLAR

3.

*Beroende på utrustningsnivå.
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RUSTAD FÖR

STADSKÖRNING

JU BÄTTRE UTRUSTAD MAN ÄR, DESTO BÄTTRE KAN MAN UTFORSKA OMGIVNINGEN. ALLA OMGIVNINGAR. 
FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR DIG, ÄVEN NÄR DU TAR MED DIN CAPTUR PÅ OVÄNTADE ÄVENTYR, SÅ 
HAR VI TÄNKT PÅ ALLT: VAD SÄGS OM DEN UPPKOPPLADE PEKPLATTAN RENAULT R-LINK (TILLVAL), 
MOTORER MED UTMÄRKTA PRESTANDA, STARTHJÄLP I BACKE, SÄTEN MED UTBYTBAR KLÄDSEL* OCH 
HANDSFREE-NYCKELKORTET*. RIKTIGT FINURLIGA GREJER!
* BEROENDE PÅ UTRUSTNINGSNIVÅ.



1. Säten med avtagbar klädsel*. Den helt nya stolsdesignen bidrar ytterligare till den moderna kupén. Klädseln går att ta av och tvätta i maskin. Observera att skydden 
på framstolarnas ryggar kan rengöras med en fuktad svamp. 2. Renault R-Link (tillval). En uppkopplad pekplatta med 7-tumsskärm så att du kan använda de viktigaste 
funktionerna (navigeringssystem från TomTom®, multimedia, handsfree-telefoni och uppkopplade appar) intuitivt och säkert. 3. Eco-körning**. Nu är det ingen konst för 
dig att minska den dagliga bränsleförbrukningen. Programmet driving eco2 hjälper dig och kommer med personliga råd. Dessutom kan du undvika köer och vägbyggen tack 
vare HD Traffic® **. 4. Elektronisk klimatanläggning*. Med kombinerat pollenfilter/aktivt kolfilter och gifthaltsgivare. Filtren minskar fina partiklar och föroreningar (avgaser 
och otrevliga lukter). Om anläggningen känner av att föroreningsnivån är hög stänger den automatiskt luftintagen. 5. Easy Life förvaringslåda. Lättåtkomlig förvaring 
för både förare och passagerare fram. Den här lådan rymmer hela 11 liter och ersätter handskfacket. Den är både smart och praktisk och har dessutom led-belysning*.  
6. Parkeringshjälp (tillval). Backningsradar med fyra givare. Beroende på version även i kombination med backkamera. Kameran visar bilden på navigeringssystemets 
skärm tillsammans med hjälplinjer. 7. Multimediasystemet MEDIA NAV*. 7" pekskärm, navigator, radio 4 x 20 W, musik via ljud-streaming, handsfree-telefoni 
med Bluetooth®. USB- och telepluggingångar på frontpanelen. 8. Handsfree-nyckelkort*. Öppna, starta och lås bilen utan att behöva ta upp nyckelkortet ur fickan.

FÖRÄNDRA
VARDAGEN

7.

5.

1.

2-3-4.

6.

8.

* Beroende på utrustningsnivå. 
** I kombination med R-link.
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Livet är fullt av oväntade och magiska minnesbilder. Ett skratt, en hand,  
ett ögonblick ... Vi fångar dem, samlar på dem och bevarar dem.  
Man mår bra av att njuta av nuet, att andas in stunden. Tack vare sin förhöjda 

markfrigång ger dig Renault Captur bättre runtom sikt. De rena linjerna drar 
blickarna till sig. Tack vare den genomtänkta och smarta konstruktionen tar du 
dig tryggt fram även i dåligt väglag. Nu är det enkelt att ta ut svängarna, våga lite 
mer och upptäcka nya äventyr. Captur stannar där du vill. Redo att när som helst 
följa dig i jakten på en vision, en längtan, ett möte. Arizona-orange, Pacifique-blå, 
elfenbensvit ... Spänningen stiger. Captur tar sig målmedvetet framåt, ökar farten,  
i jakten på nya känslor och nya liv att utforska.

ALLT DU BEHÖVER GÖRA ÄR ATT ÖPPNA ÖGONEN, 
LYFTA BLICKEN, SE RUNT OMKRING DIG.  
DET RÄCKER ATT VARA DÄR, ATT VARA SIG SJÄLV. 
FÅNGA DET DÄR SPECIELLA ÖGONBLICKET…

DAGEN
FÅNGA





Äventyret väntar runt hörnet. 
Med de stora hjulen, den korta svängradien 

och de tekniska innovationerna som underlättar körningen, 
ger sig Renault Captur gärna ut för att utforska staden.





Ta chansen, tryck ner gasen och lämna staden bakom dig 
för att utforska landsbygdens okända vidder.





I kupén har du allt inom räckhåll, redo att avnjutas. 
Renault Captur erbjuder de åkande en ljus kupé med massor av förvaring. 
Med ena handen öppnar du förvaringslådan Easy Life: en kamera, en vattenflaska – här 
finns plats för det mesta och allt lyses upp med moderna lysdioder (beroende på version). 
Med andra handen tar du dina solglasögon från förvaringsutrymmet ovanför instrumentbrädan. 
Njut av den varma atmosfären Captur erbjuder!





Med det skjutbara baksätet kan du anpassa bagageutrymmet för baksäteskomfort eller maximal lastförmåga. 
Tack vare den breda lastöppningen är det enkelt och smidigt att få med sig alla nödvändigheter för äventyret.
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NÄR VI SKAPADE CAPTUR GICK VI IGENOM ALLT: FORMERNAS 
SJÄL, STRUKTURENS INTELLIGENS, FILOSOFIN BAKOM 
MOTORERNA. RESULTATET: ETT FLEXIBELT INRE RUM SOM KAN 
ANPASSAS EFTER DINA BEHOV, MED FÖRVARINGSLÖSNINGAR 
ÖVERALLT, SNÅLA OCH KRAFTFULLA MOTORER. OCH EN 
PERSONLIGHET SOM GARANTERAT FÅNGAR DITT HJÄRTA.

RENAULT CAPTUR
I GENOMLYSNING



RENAULT CAPTUR

Axelavstånd: 2 606 mm

Totallängd: 4 122 mm

Bredd *: 1 778 mm

Höjd: 1 566 mm

Bagagerumsvolym (vda min/max):  
377/455 dm3

Maximal bagagerumsvolym  
(med säte fällt): 1 235 dm3

* Totalt utan backspeglar.
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TREVLIGA OCH PÅLITLIGA, ROBUSTA OCH SNÅLA: RENAULTS ENERGY-MOTORER HAR INTE GLÖMT 
ALLT DE HAR FORMEL 1 ATT TACKA FÖR: TEKNIK, EFFEKTIVITET, MJUKHET OCH UTHÅLLIGHET.  
ATT RENAULT CAPTUR LIGGER I TOPP VAD GÄLLER FÖRHÅLLANDET MELLAN KVALITET OCH PRESTANDA 
I SIN KATEGORI ÄR INGEN SLUMP …

SNÅLA MOTORER OCH
KÖRGLÄDJE

FRÅN FORMEL 1® TILL  
STANDARDBILAR

Hos Renault förs tekniken framåt av människans passion. Rob 
White, teknisk chef på Renault Sport F1®, skapar tillsammans 
med sina medarbetare de Renault Energy F1-motorer som 
driver en fjärdedel av F1-stallen Formel 1®. Motorer som har 
segrat i över 35 år! 
12 världsmästerskapstitlar.
För de serieproducerade bilarna är det Alain Raposo, chef för 
motorutvecklingen hos Renault, som tillsammans med sin 
personal utvecklar de nya Energy-motorerna.
Finns det något samband? Absolut. Till vardags har Rob och Alain 
kontakt med varandra. De utbyter erfarenheter och utvecklar 
nya idéer tillsammans. De drar hela tiden nytta av varandras 
kunskap och den entusiasm som kännetecknar pionjärer. Målet: 
att sänka bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med upp till 
25 %, prova tåligheten under extrema förhållanden och förse 
Renault-bilarna med största möjliga körglädje.
När två hängivna teknikerteam förenar sina ansträngningar och 
utbyter kunskap fördubblas dynamiken och det blir möjligt att 
utveckla motorer av världsklass.



Alla motorer som sitter i Renault Captur har turbo. Varför då? För att vara 
bäst i klassen när det gäller körglädje. Dynamiska fartökningar, kraftiga 
accelerationer, smidighet på alla varvtal Energy-motorerna kombinerar 

körupplevelser och elegans med anmärkningsvärt låga förbrukningsnivåer och 
utsläpp av CO2. 

100 % turbo, 100 % effektiv.
Nya Energy TCe 90 är en trecylindrig turbomotor på 898 cm3 som med enkelhet 
leverera sina 90 hk! Maximalt vridmoment är numera 150 Nm tack vare Overboost-
funktionen, vilket ger en mer dynamisk körning och ännu piggare accelerationer. 
Motorn accelererar snabbt redan från låga varvtal (90% av vridmomentet är 
tillgängligt vid 1 650 varv/min), så du slipper växla hela tiden och körningen 
i stadstrafik blir mycket behagligare. Den drar inte mer än 5,1 l/100 km* och 
CO2-utsläppen är låga 113 g/km*. Den nya TCe 120 EDC kombinerar också kraft 
och en låg förbrukning (5,5 l/100 km och 125 g CO2/km*). Pigg, livlig och med 
snabb reaktionsförmåga – kraftfull och tystgående på samma gång. De 120 
hästkrafterna ger ett vridmoment på 190 Nm vid 2 250 varv/min. För att öka 
körglädjen ännu mer har vi kombinerat den med en sexväxlad automatväxellåda 
med dubbelkoppling (EDC). 

EDC - 6-växlad automatisk dubbelkopplingslåda.
För ännu mer komfort och en bättre körupplevelse kombineras den sexväxlade 
automatlådan EDC med motorn TCe 120. Växlingen sker snabbt, mjukt och utan 
ryckningar, och framför allt utan att du tappar fart. Förbrukningen är jämförbar 
med en manuell växellåda.

DEN BÄSTA TILLGÄNGLIGA TEKNIKEN PÅ MARKANDEN

* Förbrukning och utsläpp enligt NEDC-körcykeln.

1 OVERBOOST
Motorn Energy TCe 90 med Overboost-funktionen är piggare och 
snabbare i reaktionen. Den nya versionen gör turboeffekten tillgänglig 
både snabbare och oftare. Den ger mer kraft (+5 hk) och större 
vridmoment (+10 Nm) under en begränsad tid vid kraftig acceleration.

2 STOP & START
Det betyder att motorn stängs av automatiskt när bilen står stilla 
eller går på tomgång. Du startar bilen igen genom att trycka ner 
kopplingen för att lägga i en växel. Som förare kan du alltid välja 
att koppla ur funktionen manuellt.

3 ELEKTRONISKT STYRDA KYLARSPJÄLL
Optimerar bilens aerodynamik genom att justera luftflödet genom 
kylaren (som en källa till ökat luftmotstånd) utifrån motorns behov 
av kylning. Vid normal körning på större vägar stängs spjällen och 
luftgenomströmningen stoppas vilket gör att förbrukningen minskar.

4 ECO-LÄGE
För att sänka bränsleförbrukningen ännu mer kan föraren överlåta 
en del av besluten om sin körstil till Eco-läget, som ändrar 
accelerationerna och hanteringen av vridmomentet, kraften och 
AC-/värmesystemet. Körningen blir mjukare och accelerationerna 
längre, för ännu större besparingar.
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FRÅN ETT ÄVENTYR ÅTERVÄNDER MAN ALDRIG TOMHÄNT!  
RENAULT CAPTUR ÄR EN FANTASTISKT PRAKTISK BIL OCH VI HAR 
NATURLIGTVIS TÄNKT PÅ ATT DEN SKA PASSA SÅVÄL PÅ DEN GROPIGA 
GRUSVÄGEN SOM LEDER UPP TILL SOMMARSTUGAN SOM I STADENS 
FLOTTASTE KVARTER. IDÉER, PRYLAR, SAKER DU HITTAT – NU KAN ALLT 
FÖLJA MED PÅ FÄRDEN!

Förvaringslådan Easy Life har en volym på hela 11 liter och rymmer alla dina skatter. Det här rejält tilltagna 
och lättåtkomliga förvaringsutrymmet är verkligen en storslagen idé! På baksidan av framstolarna finns 
förvaringsnät* med plats för tidningar, kartor, pysselhäften eller kanske spännande resehandböcker.  

Och som om det inte vore nog finns dessutom ett stängt förvaringsutrymme på ovansidan av instrumentbrädan 
och ett centralt placerat flyttbart förvaringsutrymme som går att komma åt både från de främre och bakre 
platserna! De behagligt skålade sätena är en perfekt utgångspunkt för äventyret. Tack vare de utbytbara och 
maskintvättbara stolsöverdragen* kan du tillåta dig att vara lite crazy. I bagageutrymmet** finns ett golv som 
kan placeras i flera lägen, lyftas ur och vändas*. Den gummibelagda sidan går att rengöra med en svamp.  
När golvet är i höjd med tröskeln skyddar det dina saker mot nyfikna blickar. När det är i det lägsta läget får du 
istället extra lastutrymme som säkert kommer väl till pass.

*Beroende på version.
**Från 359 dm3 till 455 dm3 när sätet är i det främre läget och hyllan har tagits bort.

DET FINNS SÅ MYCKET
ATT UPPTÄCKA!
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Originalitet, modularitet, glädje – Renault Captur 
inre matchar din personlighet. Överdragsklädslarna 
ur ”Zip collection” i mjukt tyg kan tas av och 

maskintvättas. Dessutom kan du köpa nya klädslar hos 
din Renault-handlare om du vill testa en ny stil. För att 
alla i bilen ska sitta så bekvämt som möjligt finns det 
gott om plats i kupén. Vad sägs om upp till 21,6 cm 
benutrymme bak! Baksätet med sina tre platser är fällbart 
1/3-2/3 och kan förvandlas till ett platt golv. Dessutom 
är det skjutbart så att du kan leka med utrymmet och 
organisera om kupén i Renault Captur beroende på 
hur bilen ska användas för tillfället. Utrymme, ljus och 
färger – allt bjuder in till att ta plats i Renault Captur!

RYMLIG, ORIGINELL OCH PRAKTISK – INREDNINGEN I RENAULT CAPTUR BRYTER MOT DEN 
TRADITIONELLA STILEN MED NYA HANDGREPP. ELLER VAD SÄGS OM EN AVTAGBAR TVÄTTBAR KLÄDSEL? 
… HELT PLÖTSLIGT HAR ORDET ”INNOVATION” FÅTT EN NY BETYDELSE.

HARMONISK
INTERIÖR





30 / 31



FOKUS PÅ STIL OCH PERSONIFIERING

CHROMO ZONE / Lackfärger

KREATIV WORKSHOP / Interiör och utrustning

PERSONIFIERING / Alla valbara kombinationer

TEKNISK DATA / Motorer och mått

OUMBÄRLIGA TILLBEHÖR / Tillbehör för din livsstil

STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL / Översikt

DIMENSIONER / Lastvolym

VÄLJ KOMFORT- OCH UTRUSTNINGSNIVÅ EFTER DINA BEHOV. UTTRYCK SEDAN DIN EGNA STIL GENOM 
PERSONIFIERINGSTILLVALEN. NYA RENAULT CAPTUR - DIN BIL!



VIT "IVOIRE" 
(D16 - SL)
TAK I SVART "ÉTOILÉ"
(GNE - ML)

TAK:
ORANGE "ARIZONA" VIT "IVOIRE"

BLÅ "MARINE FUMÉ" 
(RPE - SL)
TAK I VIT "IVOIRE" 
(D16 - SL)

TAK: 
SVART "ÉTOILÉ" BLÅ "MARINE FUMÉ"

BEIGE "CENDRÉ" 
(HNK - ML)
TAK I VIT "IVOIRE" 
(D16 - SL)

TAK:
SVART "ÉTOILÉ" BEIGE "CENDRÉ"

CHROMO ZONE
SOLID, METALLIC, TVÅTONSLACK...
HÄR ÄR DIN FÄRGPALETT.
Blå "Marine Fumé" (SL) är kostnadsfri. Övriga lacker är tillval mot pristillägg.

ORANGE "ARIZONA" 
(ENZ - ML)
TAK I VIT "IVOIRE" 
(D16 - SL)

TAK:
SVART "ÉTOILÉ" ORANGE "ARIZONA"



BLÅ "PACIFIQUE" 
(RPM - ML)
TAK I VIT "IVOIRE" 
(D16 - SL)

TAK:
SVART "ÉTOILÉ" BLÅ "PACIFIQUE"

SVART "ÉTOILÉ"
(GNE - ML)
TAK I ORANGE "ARIZONA"
(ENZ - ML)

TAK:
VIT "IVOIRE" SVART "ÉTOILÉ"

GRÅ "CASSIOPÉE" 
(KNG - ML)
TAK I SVART "ÉTOILÉ" 
(GNE - ML)

TAK:
ORANGE "ARIZONA" GRÅ "CASSIOPÉE"

GRÅ "PLATINE" 
(D69 - ML)
TAK I SVART "ÉTOILÉ"
(GNE - ML)

TAK:
ORANGE "ARIZONA" GRÅ "PLATINE"

SL: Solidlack – ML: Metalliclack
Bilens utseende kan skilja sig från bilderna.



KREATIV WORKSHOP
INTERIÖR OCH UTRUSTNING!

STANDARDUTRUSNING AUTHENTIQUE

SÄKERHET 
 ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning (EBV) 

och panikbromsassistans (BAS) 
 Bälteslarm på samtliga platser 
 Däcktrycksövervakning 
 Elektroniskt antisladdsystem (ESC) m. antispinn (ASR) och 

elektronisk krängningsreduktion 
 Fjärrstyrt centrallås med lokaliseringsfunktion 
 ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak samt passagerarplatsen 

fram 
 Krockkuddar fram förare & passagerare samt 

sidokrockkuddar (huvud / bröst) 
 Nackstöd på samtliga sittplatser 
 Säkerhetsbälten fram, höjdjusterbara 
 Trepunktsbälten på alla sittplatser 

KÖRNING 
 Eco-läge för förbrukningsreduktion 
 Farthållare / fartbegränsare 
 Färddator 
 Ratt, justerbar i höjd och djupled 
 Servostyrning, elektrisk progressiv 
 Starthjälp i backe 

KOMFORT 
 Elektriska fönsterhissar fram och bak 
 Eluppvärmda framsäten 
 Höjdjusterbart förarsäte 
 Nyckelkort m. fjärrstyrning av centrallåset 

EXTERIÖR 
 16" plåtfälgar med navkapslar 
 Däckreparationskit (utgår om tillval reservhjul görs) 
 Dörrhandtag i svart 

INTERIÖR 
 12V-uttag fram 
 Fällbart & skjutbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning 

 Förvaringslåda "Easy Life" 
 Inredningsstil, ljus- eller mörkgrå 
 Lastgolv modulärt, m. läge för plant lastgolv eller utökad 

lastvolym 
 Textilklädsel ljus- eller mörkgrå med blåa paneler 

SIKT, STRÅLKASTARE 
 Bakruta, eluppvärmd 
 Dubbelstrålkastare 
 Varselljus med LED-teknik 
 Vindrutetorkare med intervallfunktion 
 Ytterbackspeglar, el-justerbara, uppvärmda 

LJUD, MULTIMEDIA 
 Radio Classic CD MP3 4x20W med Bluetooth®, USB-in, 

AUX-in, rattreglage

TILLVAL 
 Manuell luftkonditionering
 Metalliclack
 Reservhjul
 Solid speciallack

AUTHENTIQUE

Hjulkapsel Extrême 16"

Fast tygklädsel i blått och ryggstöd i mörkt 
kolgrått med mörkt färgschema

Ljus inredningsstil

Fast tygklädsel i blått och ryggstöd i 
elfenbensvitt med ljust färgschema



STANDARDUTRUSTNING 
EXPRESSION = AUTHENTIQUE+

KOMFORT 
 Manuell luftkonditionering 
 Nyckelkort med handsfreefunktion 
 Pulsfunktion & klämskydd på fönsterhissar fram på 

förarsidan 

EXTERIÖR 
 16" aluminiumfälgar i silver 
 Dörrhandtag i karossfärgen 
 Krominlägg i grill, sidoskyddslister samt dimljus 

INTERIÖR 
 EasyLife förvaringslåda med belysning 
 Förvaringsutrymme mellan stolarna (löstagbart) 
 Inredningsstil mörk 
 Läderklädd ratt (högblanktsvart dekor i ratt och runt 

luftdysor fram) 
 Textilklädsel, mörkgrå 

SIKT, STRÅLKASTARE 
 Dimljus

TILLVAL 
 Solid speciallack 
 Metalliclack 
 Mörktonade rutor 
 Reservhjul (litet nödhjul) (standard på TCe 120 EDC) 
 Citypaket 1: parkeringsradar bak, elinfällbara backspeglar 
 Klimatpaket: automatisk klimatanläggning (ECC), regn- och 

ljussensor
 Multimediasystem MEDIA NAV: 7" pekskärm, radio 4x20W, 

navigator, Bluetooth® handsfree-telefoni, ljudstreaming, 
USB-in, AUX-in 

 Personifieringstillval

EXPRESSION

Fast mörkgrå textilklädsel

KLÄDSEL MED MÖRK INREDNING

16" aluminiumfälg standard



17" aluminiumfälg i silver17" aluminiumfälg i svart

Bild med R-Link som tillval.

STANDARDUTRUSTNING 
DYNAMIQUE = EXPRESSION +

KOMFORT 
 Automatisk klimatanläggning 

EXTERIÖR 
 17" aluminiumfälgar i silver 
 2-färgslack: tak, A-stolpar och backspegelkåpor lackeras i 

svart, elfenbensvitt eller orange 
 Krominlägg i strålkastare samt kromlist på bagagelucka 

INTERIÖR 
 Armstöd i dörrsidorna i högblankt svart 
 Förvaringsnät på främre stolsryggarna 
 Interiört krompaket med belyst EasyLife förvaringslåda 
 Lastgolv, vändbart med textilyta respektive gummerad 

avtorkningsbar yta 
 Mörk inredningsstil med mörkgrå textilklädsel 
 Zip-Collection klädsel, tvättbar och utbytbar 

SIKT, STRÅLKASTARE 
 Dimljus med kurvljusfunktion 
 Regn- och ljussensor 

LJUD, MULTIMEDIA 
 Multimediasystem MEDIA NAV: 7" pekskärm, radio 4x20W, 

navigator, Bluetooth® handsfree-telefoni, ljudstreaming, 
USB-in, AUX-in

TILLVAL 
 Solid speciallack 
 Metalliclack 
 Stylepaket: 17" aluminiumfälgar i svart med polerad 

framsida, mörktonade rutor bak
 Reservhjul (litet nödhjul) (standard på TCe 120 EDC) 
 Citypaket 1: parkeringsradar bak, elinfällbara backspeglar 

Citypaket 2: parkeringsradar bak med backkamera, 
elinfällbara backspeglar 

 Multimediasystem R-Link: 7" pekskärm, radio 4x35W, 
TomTom navigering, Bluetooth® ljudstreaming,  
handsfree-telefoni, USB-in, AUX-in, samt TomTom  
LIVE-tjänster + datauppkoppling gratis i 12 månader. 

 Personifieringstillval

DYNAMIQUE

Tvåfärgad avtagbar klädsel  
i mörk- och ljusgrått

Avtagbar klädsel i mörkgrått



PERSONIFIERING
FÖR ATT DU SKA KUNNA KÄNNA DIG UNIK IN I MINSTA DETALJ ERBJUDER RENAULT CAPTUR DIG ETT FLERTAL 
PERSONIFIERINGSMÖJLIGHETER: HÄR KAN DU UTFORSKA DE OLIKA PERSONIFIERBARA OMRÅDENA, BÅDE PÅ 
BILENS UTSIDA OCH INSIDA. DET ÄR DU SOM VÄLJER INREDNINGSSTIL OCH TILL VILKEN GRAD DU VILL ANPASSA 
DIN BIL EFTER DIN EGEN SMAK.

1

4
3

2

EXTERIÖR

Lack i två färger 

Dekaler

Fälgar

Paket med utvändigt färgschema:
list till kylargrill, baklucka, 
sarg runt dimstrålkastare 
och sidoskyddslister

Tvåfärgad lack – dekaler – fälgar – paket med utvändigt färgschema

1

2

3

4



DEKALER (TAK ELLER HUV)2

Dekaler Captur: på taket Dekaler Losange: På tak 
och baklucka

Dekaler Map: På huven
och skärmen på förarsidan

Lättmetallfälg 17"
med svart diamantlook

FÄLGAR3



PAKET MED UTVÄNDIGT FÄRGSCHEMA4
Varje paket innehåller list på kylargrillen, sidolister, sarg kring dimljusen samt list på bagageluckan i den valda färgen. 

Elfenbensvit kylargrillslist

Elfenbensvit lampsarg

Elfenbensvit sidolist

Elfenbensvit bakre list

UTVÄNDIGT PAKET I ELFENBENSVITT

Svart kylargrillslist

Svart bakre list

Svart lampsarg

Svart sidolist

UTVÄNDIGT PAKET I SVART

Orange kylargrillslist

Orange bakre list

Orange lampsarg

Orange sidolist

UTVÄNDIGT PAKET I ORANGE





TEKNISK DATA
FÖRBRUKNING, PRESTANDA, MÅTT... VI BERÄTTAR OM ALLT. DET ÄR JU VIKTIGT ATT FÖRSTÅ SIN BIL.

Energy TCe 90 TCe 120 EDC
Bränsle Bensin / E10 Bensin / E10
Avgasreningsnorm Euro 6 Euro 6

MOTOR
Motorkod H4Bt 408 H5Ft 412
Cylindervolym (cm3) 898 1 197
Cylinderdiameter x Slaglängd (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1
Antal cylindrar / ventiler 3 / 12 4 / 16
Kompressionsförhållande 9,5 : 1 9,8 : 1
Max. effekt (kW CEE / hk)
(max. effekt med Overboost* (kW CEE / hk))
- vid varvtal på (varv/min)

66 / 90
(70 / 95)

5 000

87 / 120
-

5 000
Max. vridmoment (Nm CEE)
(max. vridmoment med Overboost* (Nm CEE))
- vid varvtal på (varv/min)

140
(150)
2 250

205
-

2 000
Insprutningstyp MPI GDI
Stop & Start Ja Ja

VÄXELLÅDA
Växellådskod JR5 DC4
Växellådstyp Manuell Automatisk dubbelkoppling (EDC)
Antal växlar 5 6
Hastighet vid 1 000 varv/min:

- på 1:an / på 2:an
- på 3:an / på 4:an
- på 5:an / på 6:an

6,51 / 12,40
19,67 / 26,86

36,79 / –

7,03 / 12,23
18,82 / 26,73
35,85 / 46,30

STYRNING
Styrning Elstyrd variabel servostyrning
Vänddiameter mellan trottoarer / mellan väggar (m) 10,9 / 11,3
Antal rattvarv mellan ändlägen 2,6

HJUL OCH DÄCK
Standarddäck 16": 205/60 R16 

17": 205/55 R17

BROMSSYSTEM
ABS och panikbromsassistans Ja Ja
Bromsservo - Enkel: diameter (") 10" 10"
Fram - Ventilerade skivor: diameter (mm) / tjocklek (mm) 258 / 22 280 / 24
Bak - Trumbroms: diameter (") 9" 9"

PRESTANDA
Aerodynamik SCx 0,79 0,79
Maximal hastighet (km/h) 171 192
0-100 km/h (s) 13,1 10,6
400 m start från stillastående (s) 18,8 17,4
1 000 m start från stillastående (s) 34,4 31,8
Acceleration: 80 km/h - 120 km/h på fyrans / femmans växel (s) 12,1 / 17,5 –

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP (enligt NEDC)
CO2 (g/km) 113 125
Stadskörning (l/100 km) 6,0 7,3
Landsvägskörning (l/100 km) 4,5 4,9
Blandad körning (l/100 km) 5,1 5,5

UTRYMME
Bränsletank (l) 45

VIKT (kg)
Tjänstevikt (utan tillval) (MVODM) 1 180 1 259
Godkänd maxvikt (MMAC) 1 653 1 723
Godkänd maximal tågvikt (MTR) 2 553 2 623
Maxvikt för bromsat släp (inom ramen för MTR) 1 200 1 200
Maxvikt för obromsat släp 590 625
* Temporär ytterligare effekt och vridmoment

Renault eco² innebär att bilarna:
tillverkas i en ISO 14001-certifierad fabrik
släpper ut mindre än 120 g/km CO2 eller drivs av biobränslen
innehåller minst 7% återvunnen plast och utformas så att 95% av massan kan återvinnas vid skrotning

Med eco² markerar Renault sitt engagemang för bilens hela livscykel.



1.

4.2. 3.1.

OUMBÄRLIGA TILLBEHÖR
ÄNNU MER STIL, KOMFORT ELLER TEKNIK? RENAULT FÖRSER DIG MED ETT BRETT SORTIMENT AV ORIGINALTILLBEHÖR, 
SPECIELLT FRAMTAGNA FÖR DIN CAPTUR.

EXTERIÖR

1. Underredsskydd fram och bak. Utrusta din Captur med underredsskydd i aluminiumlook för att förstärka bilens robusta framtoning. 
2 och 3. Backspegelkåpor och avgasslutrör. Våga sticka ut och välj de här kromade detaljerna som ger din Captur en extra sportig 
och elegant look. 4. Lastkantsskydd. I borstad aluminiumlook. Skyddar bilens lasttröskel samtidigt som den ger ett elegant intryck.



5.

1.

2. 3. 4.

TRANSPORT

1. Takbox. Monteras på bara några minuter på Renaults takbågar tack vare det enkla fästsystemet och ger ett extra lastutrymme.  
För att bättre kunna utnyttjas kan takboxen öppnas i båda ändar och för att underlätta lastningen kan den spärras i öppet läge.  
2. Lasthållare. Satsen med två lasthållare i aluminium har testats enligt de strängaste normerna för att säkerställa kompatibiliteten mellan 
bilen och lasthållarna. De går snabbt och enkelt att montera och när de sitter på plats kan du säkert transportera din takbox, skid- eller 
cykelhållare. 3. Skidhållare. Mycket enkel att använda och levereras med två stöldskyddsanordningar. Med skidhållaren kan du transportera 
upp till fyra par skidor eller två snowboard på ett säkert sätt. 4. Cykelhållare. Kan monteras på alla typer av dragkrokar och gör att du enkelt 
kan transportera upp till tre cyklar. 5. Dragkrok med avtagbar kula. Behåll din Capturs utseende med denna avtagbara dragkrok som du 
enkelt lossar utan verktyg på bara några sekunder. Det finns också en fast dragkrok att köpa hos din Renault återförsäljare.



5.4.

3.

2.

6.

1. Armstöd. Mittarmstödet ökar körkomforten och ger ännu ett förvaringsutrymme. Finns i mörkt och något ljusare utförande för att 
matcha bilens klädsel. 2. Lastgaller. Detta galler säkerställer att bagagerummet och kupén är åtskilda. Helt oumbärligt för att garantera 
att ditt sällskapsdjur reser säkert i bilen. 3. Barnstol. Enkel att installera tack vare Isofix-systemet. Dina barn reser alltid tryggt och säkert. 
4. Solskydd. Tänk på dina passagerares komfort och välj ett set solskydd bak. 5. Golvmatta i gummi. Skydda kupén mot smuts. Enkel och 
praktisk att rengöra med vanligt vatten. 6. Golvmatta Premium. Golvmattorna i kupén skyddar effektivt bilens originalmatta och passar 
perfekt in i interiören i din Captur. Finns i fyra färger (orange, blå, silver, elfenbensvit) och passar perfekt ihop med bilens övriga inredning.

INTERIÖR

1.



MULTIMEDIA OCH HJÄLPSYSTEM

1. DVD-spelare. Upptäck DVD-spelaren Nextbase Click & Go som består av två 9-tumsskärmar, två hållare och två hörlurar. Den installeras 
enkelt på nackskydden. Kan läsa DVD, JPG-bilder och mp3-filer. 2. Parkeringssensor. Detta system gör det lättare att backa och snabbt 
och enkelt att parkera. Finns för både fram och bak i olika set.

1.

2.



HELA LISTAN MED UTRUSTNING OCH TILLVAL. ALLT SOM BEHÖVS FÖR EN SKRÄDDARSYDD BIL.

OCH TILLVAL
STANDARDUTRUSTNING

Authentique Expression Dynamique

SÄKERHET
Nackstöd på samtliga sittplatser, höjdjusterbara
Krockkuddar fram förare & passagerare
Sidokrockkuddar fram (huvud / bröst) förare & passagerare
Låsningsfria bromsar (ABS) med panikbromsassistans (BAS) och elektronisk bromskraftfördelning (EBV)
Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med antispinn (ASR) och elektronisk krängningsreduktion
Energy Smart Management (ESM)
Trepunktsbälten på alla sittplatser
Bälteslarm på samtliga platser
Höjdjusterbara säkerhetsbälten fram
ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak samt passagerarplatsen fram
Fjärrstyrt centrallås

EXTERIÖR
16" plåtfälgar med hjulkapsel - -
16" aluminiumfälgar i silver - -
17" aluminiumfälgar i silver - -
17" aluminiumfälgar i svart med polerad framsida - - Stylepaket
1-färgslack, med backspegelkåpor i svart ¤
2-färgslack: tak, A-stolpar och backspegelkåpor lackeras i svart, elfenbensvitt eller orange - -
Dörrhandtag i svart - -
Dörrhandtag i karossfärgen -
Krominlägg i grill, sidoskyddslister samt dimljus -
Krominlägg i strålkastare samt kromlist på bagagelucka - -
Reservhjul (litet nödhjul) ¤ ¤ ¤
Däckreparationskit (utan domkraft - utgår om tillval reservhjul görs)

INTERIÖR
Textilklädsel
Fast klädsel -
Avtagbar klädsel Zip-Collection, tvättbar och utbytbar - -
Ljus inredningsstil - -
Mörk inredningsstil ¤
Invändigt designpaket i grått med en eloxerad ton - -
Invändigt designpaket i blankt krom - -
Ratt i plast - -
Läderklädd ratt och växelspaksknopp -
12V-uttag fram
Fällbart & skjutbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning

KÖRNING
Eco-läge för förbrukningsreduktion
Farthållare / fartbegränsare
Färddator
Ratt, justerbar i höjd och djupled
Servostyrning, elektrisk progressiv
Starthjälp i backe
Sidoblinkers med motorvägsläge
Parkeringsradar bak - Citypaket 1 Citypaket 1
Parkeringsradar bak med backkamera (1) - - Citypaket 2



Authentique Expression Dynamique

SIKT, STRÅLKASTARE, BACKSPEGLAR, RUTOR
Eluppvärmd bakruta
Dubbelstrålkastare
Regn- och ljusensor - Klimatpaketet
LED-varselljus
Dimljus - -
Dimljus med kurvljusfunktion - -
Elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar med temperaturgivare
Fällbara, elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar med temperaturgivare - Citypaket 1 Citypaket 1 & 2
Lättonade rutor bak
Mörktonade rutor bak - ¤ Stylepaket
Vindrutetorkare med intervallfunktion

KOMFORT
Värme- & ventilationsanläggning - -
Manuell luftkonditionering ¤ -
Automatisk klimatanläggning (ECC) - Klimatpaketet
Elektriska fönsterhissar fram och bak
Pulsfunktion & klämskydd på fönsterhissar fram på förarsidan -
Nyckelkort med fjärrstyrning av centrallåset samt lokaliseringsfunktion
Handsfreefunktion på nyckelkort -
Eluppvärmda framsäten
Höjdjusterbart förarsäte

LJUD, MULTIMEDIA
Radioanläggning 4x20W med CD, MP3, Bluetooth®, USB-in, AUX-in -
Multimediasystem MEDIA NAV: 7" pekskärm, radio 4x20W, navigator, Bluetooth® ljudstreaming, handsfree-telefoni, 
USB-in, AUX-in

- ¤

Multimediasystem R-Link: 7" pekskärm, radio 4x35W med "3D Sound by Arkamys™", TomTom® navigering, 
Bluetooth® ljudstreaming, handsfree-telefoni, USB-in, AUX-in, Renault R-Link store

- - ¤

TomTom® LIVE-tjänster till R-Link (TomTom® Traffic, mobila fartkameror, väder, mm.) och dataanslutning,  
gratis i 12 månader.

- - ¤

FÖRVARING
Förvaringslåda "Easy Life" i turkosblå - -
Förvaringslåda "Easy Life" i ljusbeige, med belysning -
Förvaringsutrymme mellan stolarna (löstagbart) -
Förvaringsnät på främre stolsryggarna - -
Insynsskydd
Modulärt lastgolv, med läge för plant lastgolv eller utökad lastvolym
Vändbart lastgolv, med textilyta respektive gummerad avtorkningsbar yta - -

TILLVALSPAKET
Citypaket 1: Parkeringsradar bak & elektriskt infällbara backspeglar - ¤ ¤
Citypaket 2: Parkeringsradar bak med backkamera (1) & elektriskt infällbara backspeglar - - ¤
Klimatpaketet: Klimatanläggning (ECC) & ljus- och regnsensor - ¤ -
Stylepaket:  17" aluminiumfälgar i svart med polerad framsida, mörktonade rutor bak - - ¤

(1) Fast vägledning på Media Nav / dynamisk vägledning på R-Link



DIMENSIONER

BAGAGERUMSVOLYM (dm3)
VDA-volym (ISO 3832, utan hylla, min./max.) 377 / 455
Maximal volym, med nedfällda baksäten (upp till taket) 1 235

MÅTT (mm)
A Axelavstånd 2 606
B Totallängd 4 122
C Överhäng fram 866
D Överhäng bak 650
E Spårvidd fram (med referenshjul 15", mätt från däckfoten) 1 531
F Spårvidd bak (med referenshjul 15", mätt från däckfoten) 1 516
G Totalbredd utan backspeglar 1 778
H Totalhöjd (olastad) 1 566
H1 Höjd (olastad) med öppen baklucka 2 031
J Inlastningshöjd bagageutrymme (olastad) 732
K Markfrigång lastad 170
L Utrymme för knäna på rad 2 215
M Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 380

M1 Kupébredd, armbågsutrymme bak 1 370
N Kupébredd, axelbredd fram 1 368
N1 Kupébredd, axelbredd bak 1 330
P Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 1 (framsäte) 905
P1 Takhöjd bak rad 2 vid 14° rygglutning (baksäte) 860

Y Lastöppningsbredd i överkant/maximal bagagerumsbredd 905 
1 010

Y1 Lastöppningsbredd i underkant 983
Y2 Bredd mellan hjulhusen 990
Z Lastöppningshöjd 685
Z1 Max. lastlängd (från bagageluckan, med fällda baksäten) 1 512
Z2 Lastrumslängd bakom sätena (säte framskjutet/skjutet tillbaka) 884 / 724
Z3 Höjd under hylla bak 595



Renault Relax innehåller allt du behöver för ett bekymmersfritt bilägande; Renault Billån utan avgifter, fri förtidslösen och möjlighet att 
välja rörlig ränta, räntetak eller fast ränta. Renault Försäkring som ger dig marknadens bästa försäkringsskydd och ett Volvokort med 
bra drivmedelsrabatt och kostnadsuppföljning via Min Sida på volvokort.com

Fulltankad bil vid leverans
Service i 3 år med fri lånebil
Finansiering med Renault Billån inkl 3 mån låneskydd
Renault Försäkring 15% rabatt och eget självriskkonto

RENAULT BILLÅN

Du har valt din Renault. Nu är det dags att välja finansiering. Det ska vara enkelt och tryggt att bli Renaultägare. Vi hjälper dig att 
hitta en lösning som passar din ekonomi. Kontantinsats på 20% av bilens pris är allt du behöver betala för att köra hem i din nya bil. 
Betala kontant eller använd din gamla bil som inbyte. Med ett billån kan du låna mellan 10 000 kronor och 80% av bilens pris. På en ny 
bil kan du återbetala lånat belopp i upp till 7 år.

INGA ÖVRIGA AVGIFTER

Inga obehagliga överraskningar! Inga extrakostnader så som avi- eller uppläggningsavgifter tillkommer.

RÄNTA

Välj mellan fast och rörlig ränta. Med fast ränta kommer din kostnad att vara densamma under hela perioden. Väljer du rörlig ränta kan 
kostnaden gå upp och ner då den är kopplad till referensräntan Stibor 90 dagar. Du kan när som helst byta från rörlig till fast ränta. 
Ytterligare ett alternativ är rörlig ränta med räntetak, då kan räntan bli max 2% högre än den aktuella räntan vid bilköpet.

RENAULT BILLEASING

Med Renault Billeasing kan du få en bilfinansiering anpassad just efter ditt företags behov. Dra av 50% av momsen på leasinghyran. 
Du binder inte kapital, utan frigör investeringsresurser för annat i företaget. Enkelt att budgetera bilkostnaden. Dessutom får du förmånlig 
försäkring hos Renault Försäkring.

RENAULT FÖRSÄKRING – EN SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING FÖR DIG SOM KÖR RENAULT

Renault Försäkring försäkrar bara Renault, inga andra bilar. Det betyder att de är experter på din bil och extra noga med att den alltid 
hanteras på bästa sätt. De vet också att din Renault mår bäst av att slippa främmande reservdelar. Därför garanterar de att din bil alltid 
repareras med Renault Originaldelar, så att den fortsätter vara lika dynamisk, säker och fransk som den dag den lämnade fabriken.

RENAULT SERVICE

Att följa tillverkarens serviceintervaller är ett enkelt sätt att sköta din Renault. Att göra det på en auktoriserad Renaultverkstad, 
med Renaults originaldelar, ger dig både trygghet och garantier. Du vet att din Renault-tekniker utbildats på exakt den bilmodell du äger. 
Du vet att alla delar som monteras i din bil, vid service eller reparation, är perfekt anpassade för bästa funktion. Det kan gälla slitagedelar, 
oljor eller nya däck, allt är testat och godkänt redan innan det hamnar på din bil.

RENAULT – MYCKET MER ÄN BIL
DU KÖR – VI FINANSIERAR



RENAULTHANDLARNAS 7 KUNDLÖFTEN

RENAULT KUNDSERVICE
 $ E-MAIL: kundservice.sverige@renault.com
 $ TELEFON: 0771-345666

** 5 års nybilsgarantin består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad
körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, det som inträffar först.

KUNDLÖFTE 1: VI SVARAR PÅ DIN INTERNET- ELLER MAILFÖRFRÅGAN INOM 24 TIMMAR.*

KUNDLÖFTE 2: VI ERBJUDER DIG ATT PROVKÖRA EN BIL UR DEN MODELLSERIE DU HAR 
VALT, DIREKT ELLER SENAST INOM 2 ARBETSDAGAR.*

KUNDLÖFTE 3: VI HÅLLER DIG FORTLÖPANDE UPPDATERAD OM STATUS PÅ DIN 
BILBESTÄLLNING FRÅN ORDER TILL LEVERANS.*

KUNDLÖFTE 4: VI ÅTERLÄMNAR DIN BIL FRÅN SERVICE PÅ ÖVERENSKOMMEN TID ENLIGT 
ÖVERENSKOMMET PRIS.*

KUNDLÖFTE 5: VI STÅR FÖR KOSTNADEN OM NÅGON EJ ÖVERENSKOMMEN ÅTGÄRD 
UTFÖRTS PÅ DIN BIL.*

KUNDLÖFTE 6: VI ERBJUDER ALLA PERSONBILAR ETT ÅRS FRI VÄGASSISTANS NÄR DU 
UTFÖR DIN RENAULT ORIGINAL FULLSERVICE HOS OSS.*

KUNDLÖFTE 7: VI GER PRISGARANTI PÅ SERVICE MOT UPPVISANDE AV OFFERT FRÅN EN 
ICKE AUKTORISERAD VERKSTAD PÅ EN IDENTISK ÅTGÄRD.*

* FÅ MER INFORMATION PÅ WWW.RENAULT.SE, HOS DIN RENAULT-ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER RENAULTS KUNDSERVICE
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R-LINK

VAD KAN VARA MER SPÄNNANDE ÄN ATT HA ETT ÄVENTYR PÅ ARMLÄNGDS AVSTÅND? MED DEN 
UPPKOPPLADE MULTIMEDIAPEKSKÄRMEN RENAULT R-LINK* KAN DU ENKELT UTFORSKA ALLA 
FUNKTIONER: NAVIGERINGSSYSTEMET TOMTOM ® LIVE*, MULTIMEDIA, TELEFONI… DU KAN TILL OCH 
MED MINSKA DIN BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH LADDA NER EN MÄNGD OLIKA APPAR. TA BILÅKNINGEN 
ETT STEG LÄNGRE!
* Tillval.

100% PEKSTYRD



3.1. 2.

6.5.4.

4. Information om bilen. Sänk bränsleförbrukningen med hjälp av den smarta coachningen i ”Driving eco2”. Granska sammanfattningen av din körning och få 
smarta personliga tips. 5. Tjänster. Utnyttja de förinstallerade apparna. Till exempel e-post, R-Link Tweet, Renault Assistans och väderleksrapporten. Se hela utbudet 
av applikationer till R-Link i Renaults egna R-Link store där du även kan ladda ner kart- och programuppdateringar. Ditt R-Link store konto skapar du på Renaults 
hemsida där du även hittar självstudiekurser om R-Link. 6. Systeminställningar. Du anpassar enkelt alla inställningarna i Renault R-Link efter dina egna önskemål 
(språk, klocka, ljud mm.).

1. Pekskärm med personifierbar välkomstskärm. Lägg in dina genvägar så att du kommer åt dina favoritfunktioner direkt. 2. Musik. Anslut bärbara enheter via 
Bluetooth® eller Renault R-Links USB-port och lyssna på musik. 3. Telefoni. Använd telefonen säkrare med hjälp av handsfree-läget och Bluetooth®.

Håll dig uppdaterad 
under resan!  

Med Renault R-Link har du tillgång till dina 
kontakter, din musik och dina appar! Allt med en 
enkel tryckning på pekskärmen eller reglagen 
på ratten. 

När vi skapar gör vi bilarna 
ännu enklare att leva med 

Använd de förinstallerade apparna (e-post, 
R-Link Tweet, Renault Assistance, väderprognoser), 
eller TomToms® LIVE-tjänster. Med R-Link Store  
kan du upptäcka och ladda ner mängder av 
användbara och roliga appar för bilen (e-guider, 
bränslepriser m.m.), nyttiga appar (Euronews, 
Metro m.fl.), praktiska appar (Tomtom m.m.), 
spel, kulturella appar eller turistappar. Och 
väderprognoser, så klart!

När vi skapar bygger vi 
framtiden och försöker 
överträffa våra förväntningar

Att minska din dagliga bränsleförbrukning blir 
lätt med programmet Driving eco2 som ger 
dig personligt anpassade råd. Dessutom kan 
du undvika olycksplatser och vägbyggen med 
HD Traffic® *.

* Tillgänglighet beroende på land.
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VÅR HÖGSTA PRIORITET:
SÄKERHET TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

RENAULTS ANSVARSTAGANDE INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT DU ALLTID ÄR OMGÄRDAD AV DEN BÄSTA 
OCH SENASTE AKTIVA OCH PASSIVA SÄKERHETSUTRUSTNINGEN. OAVSETTUTRUSTNINGSNIVÅ FÅR DU 
ALLTID FEMSTJÄRNING SÄKERHET I NYA RENAULT CAPTUR.



1.

2.

3. 4.

1. Skydd. Förstärkt kaross, högeffektiva krockkuddar fram, sidokrockkuddar för huvud/bröstkorg, tryckgivare för att känna av en kollision, säkerhetsbälten med 
bältessträckare och lastsäkring (framstolar), whiplashskydd, funktion med lastsäkring (sidobaksäten), framstolar med underglidningsskydd (Fix4sure).  
Tre ISOFIX trepunktsstolfästen (fram + bak på sidorna). 2. Starthjälp i backe. Vid start i sluttning behålls bromstrycket automatiskt i två sekunder för att ge föraren tid att 
manövrera bilen. 3. Parkeringsassistans (tillval). För att göra det lättare att parkera varnar parkeringsassistansen om det finns hinder bakom bilen med ett antal ljudsignaler 
som ökar ju mer bilen närmar sig hindret. Detta system kan kompletteras med en backkamera, som visar en bild på navigationssystemets skärm med vägledande markeringar. 
4. Kurvljus (beroende på utrustningsnivå). Vid kurvtagning tänds automatiskt dimljusen på den sida som du svänger åt för att ge ett utökat synfält. 

Renaults säkerhetsteknik är utformad för att föraren 
ska informeras i tid och kunna vidta åtgärder i 
oförutsedda situationer. Detta borgar för en säkrare 
och lugnare körning.

Renault har utvecklat assistanssystem som gör 
körningen säkrare i alla förhållanden. Systemen 
hjälper föraren motverka faror som kan uppstå under 
körning på grund av väglag eller förarens misstag.

Tack vare sina expertkunskaper på trafikolyckor 
samt innovativ teknik för alla, erbjuder Renault en 
av de säkraste modellprogrammen på marknanden. 
Vår högsta prioritet är maximal säkerhet vid 
olyckor - för att rädda liv.

FÖRUTSE
Teknik för att förutse och 
uppmärksamma föraren på 
oväntade risker

KORRIGERA
Nyskapande teknik för alla 
situationer 

SKYDDA
Skydd åt alla i bilen men 
också åt andra medtrafikanter 

RENAULTS SÄKERHET I SIFFROR

MEDVETENHET OCH 
SÄKERHET
Säkerhet tillgänglig för alla.

Renault tänker alltid på människan i första hand. 
Därför tar Renault aktivt del i ett flertal samhällsprojekt 
som främjar medvetenheten om riskerna i trafiken hos 
allmänheten. Föreläsningar ges på förskolor, skolor, 
universitet och institutioner för att arbeta förebyggande 
med trafiksäkerhet. Renault engagerar sig även för att 
förbättra effektiviteten hos räddningstjänsten genom 
nära samarbete med dessa parter.

Captur har högsta möjliga säkerhetsnivå redan från första 
modellen. Den har fått fem stjärnor i passiva säkerhetstester 
som utförts av den oberoende organisationen Euro NCAP 
trots strängare bestämmelser i januari 2013. Med ett totalt 
betyg på 80,5 procent blir Renault Captur den femtonde 
bilen i Renaults modellprogram som får det högsta betyget. 
Det bekräftar därmed Renaults sakkunskap när det gäller 
passiva säkerhetstester.
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VÅR FRÄMSTA MÅLSÄTTNING:

ATT DU BLIR NÖJD

”QUALITY MADE”. DET ÄR INTE BARA EN SLOGAN. FÖR OSS PÅ RENAULT ÄR VARJE DETALJ VIKTIG. 
UTVÄNDIGT MÄRKER DU DET PÅ DEN UTSÖKTA DESIGNEN, DE ROBUSTA HJULHUSFÖRSTÄRKNINGARNA, 
DET NYA FRAMPARTIET OCH DE DYNAMISKA KAROSSLINJERNA. NÄR DU STIGER IN I BILEN MÄRKER 
DU DET PÅ KLÄDSELN, STOLARNAS SITTKOMFORT, TYSTHETEN I KUPÉN OCH RENAULTS NYA BASS 
REFLEX HÖGTALARSYSTEM. VI JOBBAR MOT ETT ENDA MÅL – ATT DU SKA BLI NÖJD.



Kvalitetskraven är djupt förankrade i Renaults själ. Strävan efter  
perfektion genomsyrar hela processen, från konstruktion till 
eftermarknadsservice.

Renault har gjort sig kända både hos press och branschorganisationer för sitt 
modellutbud av driftsäkra personbilar och bruksfordon. Tack vare de höga 
kraven på kvalitet vid alla typer av kundkontakter är företagets återförsäljarnät 
ett av de bästa på marknaden när det gäller service både vid försäljning och 
eftermarknad.

”Kvaliteten fortsätter att vara en strategisk prioritering för koncernen och fungerar 
som värdehöjare för våra märken. Professionalitet, kompetens, kunnande och 
höga kvalitetskrav: Renault tillämpar dessa värden för varje del i en bils liv.  
Vi vill kunna erbjuda kunderna allra högsta kvalitet på såväl produktnivå som 
tjänstenivå och garantera att de blir nöjda.”

Jean-Pierre Vallaude, kvalitetschef för Renaultkoncernen.

RENAULTS KVALITET I SIFFROR

Tester har utförts av Renault på alla kontinenter.



 FÖRLÄNG
UPPLEVELSEN MED  

NYA RENAULT CAPTUR
WWW.RENAULT.SE

RENAULT

DAGEN
FÅNGA
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* 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträffar först.

Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i den här broschyren ska vara korrekt och aktuellt vid trycktillfälle. Bildmaterialet är internationellt och kan därför avvika från vad som 
säljs på svensk marknad. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. Inom ramen för företagets kontinuerliga produktutveckling förbehåller RENAULT 
sig rätten att när som helst ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. RENAULTs återförsäljare meddelas om dessa ändringar så snart som möjligt. Beroende 
på försäljningsland kan versionerna variera, och viss utrustning kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen, och 
kontrollera fordonet hos Återförsäljare före köpet för att säkerställa att fordonets egenskaper, specifikationer, utrustning och tillbehör motsvarar dina förväntningar. På grund av begränsningar 
inom trycktekniken kan färgerna i den här broschyren avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén. Enligt lagen om upphovsrätt är reproducering, oavsett form eller medel, 
av hela eller delar av denna publikation inte tillåten utan föregående skriftliga godkännande från RENAULT.

(www.renault.se)
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