
Renault CAPTUR
Nya







Stadsäventyr
Succén fortsätter! Renaults populära crossover Captur 
är redo att ge sig ut på gatorna och försköna staden. 
Nya Renault Captur finns nu i nya färger, grillen har 
fått en ny uppdaterad design och en ny förskönad 
interiör. De nya C-formade LED-varselljusen och 
strålkastarna med full LED Pure Vision* återspeglar 
bilens personlighet och viljestyrka.

* Beroende på utrustningsnivå







Det här är dina gator. Utforska storstadsdjungeln,  
lämna gamla hjulspår och ge dig ut på nya äventyr. Förhöjd 
markfrigång stötfångare med inbyggda hasplåtar och ett 
fast glastak* ger alla förutsättningar för att vidga dina vyer. 
I den ombonade, behagligt färgsatta kupén är du redo att 
ge dig ut på nästa äventyr i högsta komfort.

Återupptäck 
staden

* Tillgänglig som tillval



En kraftfull design

Nya Renault Captur vilar tryggt på 17-tums lättmetallfälgar Emotion*, ständigt beredd att ta dig med ut på urbana äventyr. Formspråket har blivit lite vassare, 
personligheten lite kaxigare – detta är en crossover som både vill och vågar. LED-belysning både fram- och baktill som är ett kännetecken för Renaults nya 
C-formade ljussignatur sänder tydliga signaler om att du strax ska få se vardagen i ett nytt ljus. Den tvåfärgade karossen och de många personifierings 
möjligheterna ger dig chansen att låta din bil berätta vem du är. Upplev flera sidor av staden i nya Captur.

* Tillgänglig som tillval







I nya Renault Captur finns allt för att du ska trivas. Sätt händerna på läderratten*, känn hur de nya lite fastare sätena ger kroppen precis lagom stöd.  
Låt armen vila på mittarmstödet* och upptäck den nya, ljusstarka LED-innerbelysningen* om det är något du behöver läsa. Färgsättningen är diskret och 
elegant och kromdetaljerna ger en exklusiv touch utan att vara pråligt. Låt öron och hjärta fyllas av ljuv, perfekt återgiven musik från Bose® ljudsystem med 
subwoofer och 6 högtalare**. För en ljudupplevelse bortom tid och rum.

Ett vackert inre

* Beroende på utrustningsnivå
** Tillgänglig som tillval





I nya Renault Captur finns massor av smart förvaring som underlättar i tillvaron, inklusive en utdragslåda som rymmer både stort och smått. Till och med 
instrumentbrädan kan användas till förvaring, med ena handen öppnar du förvaringslådan, där du snabbt och lätt kan förvara din plånbok eller mobil.
Nya Renault Captur har en innovativ design med avtagbar och tvättbar klädsel* och bekvämt handsfree-nyckelkort*. Med den modulära layouten inklusive 
det skjutbara baksätet kan du anpassa bagageutrymmet för baksäteskomfort eller maximal lastförmåga - flexibilitet så att du kan anpassa efter din livsstil.

Livet blir lätt are med smarta lösningar

* Beroende på version



Nya Renault Captur erbjuder tre olika multimediasystem. Radio R & Go, Media Nav, R-LINK med Bose® ljudsystem.

Touch & explore

Media Nav
Media Nav kommer med en 7" pekskärm, handsfree-funktion 
och rattreglage. Lyssna på digitalradio, eller din favoritmusik 
via bluetooth från din smartphone. Med det integrerade 
navigeringssystemet får du hjälp att hitta dit du ska.
* Media Nav visas med automatisk klimatanläggning, standard på Intens.

R-LINK med Bose® ljudsystem*
Med en 7" pekskärm, lättanvänd röststyrning och rattreglage ger 
Renault R-LINK dig tillgång till en rad innovativa och praktiska 
funktioner: expert navigation från TomTom, möjligheten att 
personifiera pekskärmen, samt Bose® ljudsystem med 6 högtalare 
och subwoofer ger dig en premium ljudupplevelse.

Radio R & Go
Anslut din mobil till bilradio och få tillgång till massor av  
R & Go-funktioner.
Med de sex ikonerna kan du använda navigering (beroende av 
smartphone), lyssna på musik via Bluetooth, hålla reda på körläget, 
visa din dagordning och snabbt och säkert ringa ett samtal.

När du ansluter appen MY Renault till din R-LINK får du tillgång till en massa smarta funktioner. Till exempel kan du få hjälp med att komma ihåg var du 
parkerade din nya Captur.

Med Live-tjänster som bland annat TomTom™ Traffic har du tillgång till den bästa trafikinformationen i realtid. Kompatibel med Android Auto™ gör det 
möjligt att använda apparna i din telefon med R-LINK.

Mer information hittar du på www.renault-multimedia.com
Apparna MY Renault och R&Go finns att ladda ner på Google Play.

Varumärket Android AutoTM tillhör Google Inc.
* Tillgänglig som tillval



* R-LINK Multimedia System, kompatibel med Android AutoTM



Nya Renault Captur håller koll på allt. Den mäter upp parkeringsrutan och hjälper dig att 
parkera, den varnar dig för tänkbara faror, sätter in extra bromskraft när något är på väg 
att gå fel och håller ett vakande öga på allt som händer runtomkring. Nya Captur bjuder 
in till spännande resor utan att någonsin äventyra säkerheten!

Bäst i stan

Handsfree Parkering**
Bli bäst i kvarteret på fickparkering! Systemet har sensorer som  
mäter hur mycket plats det finns, sedan tar det över ratten och 
svänger i precis rätt ögonblick.

Starthjälp i backe 
Vid start i backe bibehålls bromstrycket automatiskt i två sekunder 
så att du har gott om tid att komma iväg och slipper oroa dig 
för att rulla bakåt.

Skydd 
Du märker snart att nya Renault Captur har en mycket välutvecklad 
beskyddarinstinkt. På förar- och passagerarplats finns krockkuddar 
både fram och på sidan. I baksätet åker de yngsta passagerarna 
extra tryggt tack var ISOFIX-fästen för barnstolen.

* Beroende på utrustningsnivå 
** Del av tillval 'Parkeringspaket Plus'



Dödavinkelvarning**
Det här systemet känner av om det ligger ett fordon i det område 
som du inte ser i backspeglarna. Döda vinkelvarnaren är aktiv 
mellan 30 och 140 km/h och fångar vid behov din uppmärksamhet 
med en ljussignal.

Panikbromsassistans
Ett plötsligt hinder på vägen? Du reagerar instinktivt.  
När du bromsar in kraftigt förstärker bromspedalen automatiskt 
bromskraften för att minska stoppsträckan.

LED dimljus med Kurvljusfunktion***
I kurvorna tänds dimljuset automatiskt på den sida du håller på 
att svänga åt så att du får ett större synfält.* Standard från Zen 

** Del av tillval 'Parkeringspaket Plus'
*** Tillgänglig som tillval på Intens
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Chromo zone

Brun "Cappuccino" (ML)  
Tak i svart "Étoilé" (ML)

Tak i grått 
"Platine" 

(ML)

Tak i brunt 
"Cappuccino" 

(ML)

Orange "Atacama" (ML) 
Tak i svart "Étoilé" (ML)

Tak i grått 
"Platine"  

(ML)

Tak i Orange 
"Atacama"  

(ML)

Blå "Océan" (ML) 
Tak i svart "Étoilé" (ML)

Tak i grått 
"Platine"  

(ML)

Tak i blått 
"Océan"  

(ML) 

Blå "Marine Fumé" (SL) 
Tak i svart "Étoilé" (ML)

Tak i grått 
"Platine" 

(ML)

Tak i blått  
"Marine Fumé"  

(SL)

SL : Solidlack 
ML : Metalliclack 

Bilens utseende kan skilja  
sig från bilderna.



Grå "Platine" (ML) 
Tak i svart "Étoilé" (ML)

Grå "Cassiopée" (ML) 
Tak i svart "Étoilé" (ML)

Tak i grått 
"Cassiopée" 

(ML)

Tak i grått 
"Platine" 

(ML)

Tak i vitt 
"Ivorie"  

(SL)

Vit "Ivoire" (SL) 
Tak i svart "Étoilé" (ML)

Svart "Étoilé" (ML) 
Tak i svart "Étoilé" (ML)

Tak i grått 
"Platine" 

(ML)



Hjulkapsel 16" Extreme

Kreativ verkstad

LIFE

SÄKERHET
5-års garanti
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
Stop & Start

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

EXTERIÖR
16" plåtfälgar med navkapslar "Extreme"
Backspegelkåpor i svart
Däckreparationskit

INTERIÖR
12V-uttag fram
Fällbart & skjutbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning
Förvaringslåda "Easy Life"
Inredningsstil mörk
Lastgolv modulärt, m. läge för plant lastgolv 
eller utökad lastvolym
Textilklädsel, svart

SIKT, STRÅLKASTARE
Bakruta, eluppvärmd
C-Shape varselljus med LED-teknik
Vindrutetorkare med intervallfunktion
Ytterbackspeglar, el-justerbara, uppvärmda 
Bakljus 3D LED Edge Light

LJUD, MULTIMEDIA
R&Go 4x20W med digitalradio (DAB+), 
Bluetooth®, USB, AUX-in,rattreglage, 
telefonhållare, R&Go Smartphone app

TILLVAL LIFE
Metalliclack
Speciallack, solid
Reservhjul (litet nödhjul) 

Textilklädsel, svart



ZEN (LIFE +)

KOMFORT
Pulsfunktion & klämskydd på fönsterhissar fram 
på förarsidan
Nyckelkort med handsfreefunktion

EXTERIÖR
16" aluminiumfälgar "Adventure", svart
Krominlägg i sidoskyddslister 

INTERIÖR
EasyLife förvaringslåda med belysning
Ratt  i konstläder

SIKT, STRÅLKASTARE
LED dimljus fram

LJUD, MULTIMEDIA
Media Nav multimediasystem: 7" pekskärm, 
radio 4x20W med digitalradio (DAB+), 
navigator, Bluetooth® handsfree-telefoni och 
ljudstreaming, USB, AUX-in, ratt reglage 

TILLVAL ZEN
Metalliclack
Speciallack, solid
Reservhjul (litet nödhjul) 
Citypaket 1: parkeringsradar bak, automatiskt 
infällbara backspeglar

16" aluminiumfälg 
"Adventure"

Textilklädsel, svart



INTENS (ZEN+)

Kreativ verkstad

Zip-Collection klädsel 17" aluminiumfälgar "Emotion"

KOMFORT
Automatisk klimatanläggning
Automatiskt infällbara backspeglar 

KÖRNING
Parkeringradar bak

EXTERIÖR
17" aluminiumfälgar "Emotion" svart 
Hasplåtar fram och bak, lackerade i silvergrått 
2-färgslack: tak A-stolpar och backspegelkåpor 
lackeras i svart eller grå (kostnad för metalliclack 
tillkommer)
Kromdetaljer i strålkastare, övre grill och på 
bagagelucka 

INTERIÖR
Lastgolv, vändbart med textilyta respektive 
gummerad avtorkningsbar yta
Förvaringsnät på främre stolsryggarna
Läderklädd ratt  
Mörk inredningsstil med svart / elfenben 
textilklädsel
Zip-Collection klädsel. tvätt bar och avtagbara

SIKT, STRÅLKASTARE
Full LED strålkastare fram
LED dimljus med kurvljusfunktion
Regn- och ljussensor 

TILLVAL INTENS
Metalliclack
Speciallack, solid
Mitt armstöd
Parkeringspaket: parkeringsradar fram och bak, 
med backkamera

Parkeringspaket Plus** Parkeringsradar 
fram, sidor och bak med backkamera, 
handsfreeparkering, dödavinkelnvarning
Reservhjul (litet nödhjul) 
Mörktonade rutor 
Fast Soltak*
Premiumpaket: automatiskt avbländbar 
innerbackspegel, sportpedaler, LED-
kupébelysning, solglasögonfack
R-LINK Bose® multimediasystem: 7" pekskärm,
Bose® ljudsystem med subwoofer, och 
6 högtalare digitalradio (DAB+), TomTom 
navigator med Europakartor, Bluetooth® 
ljudstreaming och handsfree telefoni USB, 
AUX-in, dataanslutning och TomTom LIVE-
tjänster Kompatibel m Android Auto

* Förutsätt er Premiumpaket
** Förutsätt er R-LINK





Standardutrustning och tillval
LIFE ZEN INTENS

SÄKERHET
Nackstöd på samliga sittplaster
Krockkuddar fram förare & passagerare
Sidokrockkuddar fram (huvud / bröst) förare & passagerare
ABS med panikbromsassistans (BAS) och elektronisk bromskraftfördelning (EBV)
Elektronisk antisladdsystem (ESC) med antispinn (ASR) och elektronisk krängningsreduktion
Isofix-fästen på passagerarplatsen fram och sidoplatserna bak
Bältesalarm på samliga platser
Bältespåminnare på förarplats
Höjdjusterbara säkerhetsbälten fram
Starthjälp i backe (HSA)
Fjärrstyrt centrallås
Automatisk låsning av dörrar och baklucka körning
Däcktrycksövervakning
EXTERIÖR
16" plåtfälgar, Extreme - -
16" aluminiumfälgar, Adventure - -
17" aluminiumfälgar, Emotion - -
1-färgslack ¤ 
2-färgslack: Tak, A - Stoplar och backspegelkåpor lackeras i svart 'étoile' eller grå 'platine' - -
Krominlägg i dörrskyddslist -
Kromlist på baggagelucka - -
Hasplåtar fram och bak i svart -
Hasplåtar fram och bak i lackerad grå - -
Dörrhandtag i karossfärgen
Reservhjul (litet nödhjul). Standard på Energy TCe 120 ¤ ¤ ¤ 
Mörktonande rutor - - ¤ 
Fast soltak - - ¤ 

INTERIÖR
Textilklädsel
Fast klädsel -
Avtagbar klädsel Zip Collection, tvättbar - -
Mörk inredningsstil
Invändigt designpaket i elfenben -
Invändigt designpaket i krom satin - -
12V-uttag
Ratt i plast / konstläder -
Läderklädd ratt och växelpaksknopp - -
Fällbart and skjutbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning
KÖRNING
Eco-läge för förbrukningsreduktion
Farthållare / fartbegränsare
Parkeringradar bak - Citypaket
Parkeringradar fram och bak med backkamera - - Parkeringpaket
Easy Park Assist: Handsfreeparkering med backkamera, radar fram, bak och på sidor - - Parkeringpaket Plus
Dödavinkelnvärning - - Parkeringpaket Plus
Servostyrning, elektrisk progressiv 
Ratt, justerbar i höjd och djupled 
Stop & Start-system



LIFE ZEN INTENS
SIKT - STRÅLKASTARE, BACKSPEGLAR, RUTOR
LED-varselljus i ”C-Shape” ljussignatur
LED och halogen bakljus
Full LED Pure Vision strålkastare - -
LED Dimljus -
LED Dimljus med kurvljusfunktion - -
Regn- och ljussensor - -
Eluppvärmd bakruta
Vindrutetorkare med intervall
Lättonande rutor bak
Mörktonande rutor bak - - ¤ 
Elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar med temperaturgivare -
Automatisk infällbara, elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar med temperaturgivare - Citypaket
KOMFORT
Mittarmstöd fram - - ¤ 
Manuell luftkonditionering (AC) -
Automatisk klimatanläggning (ECC) - -
Elektriska fönsterhissar fram och bak
Pulsfunktion & klämskydd på fönsterhissar fram på förarsidan -
Nyckelkort med fjärrstyrt centrallås med lokaliseringsfunktion - -
Nyckelkort med handsfreefunktion -
Eluppvärmda framsäten
Höjdjusterbart förarsäte
LJUD, MULTIMEDIA
R&Go Multimediesystem: Bluetooth® radio + telefonhållare + smartphone app (navigation, handsfree-telefoni, multimedia, färddator) - -
Media Nav multimediasystem: 7" pekskärm, radio 4x20W med digitalradio (DAB+), navigator, Bluetooth® handsfree-telefoni och ljudstreaming, USB, 
AUX-in, rattreglage -

Multimediesystem R-LINK Bose: 7" pekskärm, Bose ljudsystem med subwoofer och 6 högtalare, digitalradio (DAB+), TomTom navigator med 
Europakartor, Bluetooth® ljudstreaming och handsfree telefoni, USB, AUX-in, kompatibel m Android Auto - - ¤ 

FÖRVARING
Easy Life förvaringslåda
Easy Life förvaringslåda med belysning -
Förvaringsutrymme mellan stolarna fram
Modulärt lastgolv, med läge för plant lastgolv eller utökad lastvolymn -
Vändlärt lastgolv, med textilya respektive gummerad avtorkningsbar yta - -

TILLVALSPAKET
Citypaket: Parkeringsradar bak & automatisk infällbara backspeglar - ¤ 
Premiumpaket: Automatiskt avbländbar innerbackspegel, sportpedaler, LED-kupébelysning, solglasögonfack - - ¤ 
Parkeringspaket: Parkeringsradar fram och bak med backkamera - - ¤ 
Parkeringspaket Plus: Parkeringsradar fram, sidor och bak med backkamera, handsfreeparkering, dödavinkelnvarning - - ¤ 

Standard ¤ Tillval  - Ej tillgängligt



1.

Exteriör

Tillbehör

1. 3.2.

1. Side step. Våga lite mer och framhäv  
SUV-dragen. Fotstegen är dessutom praktiska 
och underlättar både när du ska in i bilen och 
behöver komma åt att tvätta eller borsta bort 
snö från taket. Samtidigt skyddar de karossen 
mot vardagens små stötar.

2.  Lastkantsskydd. Skydda den bakre 
stötfångaren med ett snyggt och skräddarsytt 
lastkantsskydd. Dessutom blir bilen lite extra 
snygg baktill.

3. Hajfeneantenn. Skänk bilen en smula extra 
elegans med en antenn som harmonierar 
perfekt med dess linjer.



Säkerhet och transport

6. Delbar dragkrok. Används för att på ett säkert sätt dra eller bära upp allt från cykelhållare till släp, båtkärra, husvagn, byggmaterial ... Ett originaltillbehör från Renault som passar perfekt till 
din bil. Kulleden gör att du snabbt och lätt demonterar dragkroken utan verktyg så att din bil behåller sitt ursprungliga utseende. För dig som använder släpkärran flitigt.

7. Lasthållare. När du vill få med dig ännu mer: sätt fast cykelhållare, skidhållare eller takbox och öka på så vis bilens lastkapacitet rejält. Takskenorna har utvecklats av Renault och uppfyller 
företagets tuffa säkerhets- och hållfasthetsstandarder. Set om två skenor inkl. stöldlås.

8. Parkeringshjälp. Helt rätt på första försöket. Med hjälp av helintegrerade sensorer känner systemet av hinder bakom bilen. Du kan välja att stänga av systemet, men när det är igånghörs en 
ljudsignal när bilen närmar sig ett hinder.

6. 7. 8.

Komfort och skydd

4. Bagagerumsmatta EasyFlex. Perfekt när du transporterar stora och smutsiga saker! Lätt att vika ut oavsett i vilken position baksätet står. När skyddet är helt utvikt täcker det hela 
bagageutrymmet. Praktiskt och användbart både till vardags och på fritiden.

5. Textilmattor Premium. Extra skydd för din bil. Måttanpassade och personliga mattor som du lätt sätter fast med clips i golvet. Dessa säkra och hållbara mattor har genomgått mycket omfattande 
tester. Unna dig och din bil material av allra högsta kvalitet.

4. 4. 5.



Teknisk data

ENERGY TCe 90

ENERGY TCe 90 är det perfekta valet för 
stadskörning. Den är mycket pigg redan vid låga 
varvtal och i kombination med den 5-växlade 
manuella lådan är den enastående snål.

ENERGY TCe 120

ENERGY TCe 120 är motorn för dig som vill ha 
maximalt klös. Oavsett om du väljer en sexväxlad 
manuell låda för blixtsnabb respons eller satsar 
på maximal komfort med en automatväxlad 
EDC-låda kan du alltid vara säker på att det blir en 
njutbar upplevelse. Kamkedjan håller hela bilens 
livslängd och minskar underhållsbehovet.

EDC automatväxellåda

För maximal körglädje. En EDC-automatlåda med 
dubbelkoppling ger en harmonisk körning och 
fullt utbyte av varenda hästkraft, samtidigt som 
förbrukningen är nästan lika låg som med en 
manuell växellåda.



ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 120 ENERGY TCe 120 EDC

MOTOR
Bränsle Bensin / E10 Bensin / E10 Bensin / E10
Avgasrening Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cylindervolym (cm3) 898 1197 1197
Antal cylindrar/ventiler 3 / 12 4 / 16 4 /16
Kompressionsförhållande 9,5 : 1 9,8 : 1 9,8 : 1
Max. effekt kW (hk) / vid rpm 66 (90) / 5000 87 (120) / 5000 87 (120) / 5000
Max. effekt (med Overboost*) kW (hk) / vid varv 71 (97) / 5500 - -
Max. vridmoment Nm / vid rpm 140 / 2250 205 / 2000 205 / 2000
Max. vridmoment (med Overboost*) Nm / vid varv 150 / 2500 - -
Insprutningstyp MPI GDI GDI
Stop & Start Ja Ja Ja
VÄXELLÅDA
Växellådstyp Manuell Manuell Automatisk
Antal Växlar 5 6 6
Hastighet vid 1000 varv/min på 1:an/2:an/3:an (km/h) 6,51 / 12,40 / 19,67 7,78 / 14,89 / 21,92 7,03 / 12,23 / 18,82
Hastighet vid 1000 varv/min på 4:an/5:an/6:an (km/h) 26,86 / 36,79 /  - 29,73 / 37,99 / 45,42 26,73 / 35,85 / 46,30
STYRNING
Servostyrning Elstyrd variabel standard
Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 10,4
Antal rattvarv (mellan ändlägen) 2,6
AXLAR
Fram Mac-Pherson-typ med rektangulär nedre bärarm och krängningshämmarstag
Bak Fjädrad axel med programmerad korrigering och spiralfjädrar
Diameter krängningshämmarstag fram/bak (mm) 22,3

Däckdimensioner 16“: 205/60 R16 
17“: 205/55 R17

BROMSSYSTEM
ABS och panikbromsassistans Ja Ja Ja
Fram - Ventilerade skivor: diameter (mm) / tjocklek (mm) 258 / 22 280 / 24 280 / 24
Bak - Trumbroms: diameter (tum) 9“ 9“ 9“
PRESTANDA
Aerodynamik SCx 0,79 0,79 0,79
Maximal hastighet (km/h) 171 182 192
0–100 km/h (s) 13,1 9,9 10,6
400 m från stillastående (s) 18,8 17,2 17,4
1 000 m från stillastående (s) 34,4 31,6 31,8
Acceleration: 80 - 120 km/h på 4:an / 5:an / 6:an eller Drive (Automat) 12,1 / 17,5 / - 10,2 / 13,2 / 17,0  - / - / 9,1
FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP 
CO2 (g/km) 113 125 125
Stadskörning (l/100 km) 6,0 7,0 7,0
Landsvägskörning (l/100 km) 4,5 4,7 4,7
Blandad körning (l/100 km) 5,1 5,5 5,5
UTRYMME
Bränsletank (l) 45 45 45
VIKT (kg)
Tjänstevikt (utan tillval) (MVODM) 1173 1195 1202
Godkänd maxvikt (MMAC) 1671 1727 1744
Godkänd maximal tågvikt (MTR) 2571 2627 2644
Nyttolast (CU) 498 532 542
Maxvikt för bromsat släp 1200 1200 1200
Maxvikt för obromsat släp 620 635 635
*Temporär ytterligare effekt och vridmoment. 

Teknisk data



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

MÅTT (mm)
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

MÅTT (mm)
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 service. Smidigt och smart.

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 förmån 
lig 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 slitage delar, oljor eller nya däck, allt är 
testat och godkänt redan innan det hamnar på din bil.

Renault Relax
Renault Relax innehåller allt du behöver för ett 
bekymmersfritt bilägande; Renault Billån utan 
avgifter, fri förtids-lösen 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







Förläng upplevelsen med Nya Renault Captur
på www.renault.se

Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att  säkerställa att  dett a dokument är korrekt och uppdaterat vid tiden för pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. Inom ramen för företagets 
kontinuerliga produktutveckling förbehåller Renault sig rätt  en att  när som helst ändra specifi kationer, 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. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i den här broschyren avvika 
något från de verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén. Med ensamrätt  . Det är förbjudet att  helt eller delvis, oavsett  metod och format, mångfaldiga hela eller delar av den här publikationen utan att  först ha inhämtat skrift ligt godkännande från Renault.
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