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MOTOR hk 
CO2 (g/km) 

WLTP FÖRBRUK.  
(l/100 km) 

WLTP 
VÄXELLÅDA EQUILIBRE TECHNO 

E-TECH PLUG-IN HYBRID  

E-TECH 160  160 30 1,3 Multimode automatväxellåda  
373 900 kr 
392 900 kr 

396 900 kr 
415 900 kr 

E-TECH HYBRID 

E-TECH 145 145 105-107 4,7 Multimode automatväxellåda 
315 900 kr 
334 900 kr 

338 900 kr 
357 900 kr 

BENSIN 

TCe 90 90 130-131 5,8 6-vxl manuell 
248 900 kr 

262 900 kr 
271 900 kr 
285 900 kr 

TCe 140 EDC 140 132-134 5,8-5,9 EDC – 7-vxl automatlåda 
284 900 kr 

298 900 kr 
3017900 kr 

321 900 kr  
 

Läs mer om hela erbjudandet på www.renault.se/kopa/erbjudanden 
 
 
 

E-TECH är den senaste hybridlösningen som hämtats från Renaults expertis inom elektriska drivlinor och Formel 1. 

   
Oöverträffad körglädje 
Elbilens responsivitet i en hybrid? Det är vad din 
CAPTUR E-TECH laddhybrid garanterar dig. Din 
bil startar lika tyst och accelererar lika snabbt 
som en elbil, och ger dig maximal komfort. 

Anpassad för allt i livet! 
Med CAPTUR E-TECH laddhybrid kör du upp till 
49 km* på el – perfekt för stadskörning och de 
kortare resorna till och från jobbet. Och tack 
vare den dubbla drivlinan är de längre resorna 
inga problem. En lösning som ger energi till 
alla dina resor! 

All expertis inom elbilsteknik i din helt nya 
CAPTUR 
Du kör utan oro tack vare att Renault Z.E. har över 
10 års expertis av elbilar. Njut av ren rörlighet och 
förbättrad bränsleförbrukning, med en innovativ 
växellåda och energiåtervinningsteknologi som 
är inspirerad av Formel1! 

Gäller enligt WLTP (Worldwide Harmonized Ligh vehicles Test Procedure) körcykeln.  *vid en blandad WLTP-cykel 
 
 

Kampanjen gäller för privatpersoner t.o.m. 31/10-2022 och med registrering senast 31/12-2022. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha 
begränsningar i antal, tillval eller säljperiod. Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-
lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodellers bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt WLTP-testcykeln. Andra 
faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder- och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus 
lagstiftningen, se www.renault.se 
 
 

Prislista     Gällande från 12:e Oktober 2022 

Renault CAPTUR 

http://www.renault.se/


 
 

◊ Standard med E-TECH Plug-in hybrid 

(1) bara med Bensin versioner  (2) bara med TCe 90 version  (3) ej med TCe 90 version  (4) ej med Plug-in hybrid version  
 
 
 

◊ Standard med E-TECH Plug-in hybrid och E-TECH Hybrid 

 
Mer detaljer om Renault CAPTUR’s design, färger och personifiering finns i broschyren Carlab www.renault.se/kopa/prislista-broschyr 
 
 

 
  

PAKET EQUILIBRE TECHNO 

pack navigation 

multimediasystem med 7" pekskärm och navigator, fortkörningsvarnare 6 000 kr / ◊ - 

pack winter(1) 

uppvärmd multifunktionell läderratt, uppvärmd vindruta 3 400 kr - 

pack driving(2) 
adaptativ farthållare, dödavinkelvarning, backvarnare “rear cross trafic alert” - 5 000 kr 

pack advanced driving assist(3) 

motorväg och - köassistans, adaptativ farthållare, dödavinkelvarning,  backvarnare “rear cross 
trafic alert” 

- 6 000 kr 

pack full screen(4) 

EASY LINK 9.3" multimediasystem med navigering, mätare med anpassningsbar 10-tums förarskärm 
med navigations reflektion 

- 6 900 kr 

TILLVAL EQUILIBRE TECHNO 

enfärgad lack – solidlack blå marine fume ◊ ◊ 

enfärgad lack - metalliclack 6 900 kr 6 900 kr 

tvåfärgad lack – metalliclack med dörrhandtag och ytterbackspeglar i karossfärgen 8 900 kr 8 900 kr 

nödreservhjul (ej med E-TECH) 1 500 kr 1 500 kr 

takrails 2 900 kr 2 900 kr 

mobilt bagagegolv 1 500 kr / ◊ ◊ 

uppvärmd läderratt (bara med E-TECH) 2 000 kr ◊ 

uppvärmd vindruta (ej med E-TECH) - 1 900 kr 

Flytande mittkonsol, med e-shifter för automatväxellåda - 3 300 kr 

öppningsbart glastak - 8 900 kr 

EASY LINK 9.3" multimediasystem med reflektion på 10'' förardisplay (bara med E-TECH Plug-in 
hybrid) 

- 4 900 kr 



 
 

 

 
  

STANDARDUTRUSTNING 
Bensin, Hybrid & Plug-in hybrid:      ◊ Standard     ○ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 

EQUILIBRE TECHNO BARA  Plug-in hybrid:                         ◊  Standard     ○ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 
SÄKERHET 
5-års garanti ◊ ◊ 
aktiv panikbromsning med fotgängar- och cyklistavkänning (AEBS City + Inter Urbain + Fotgängare) ◊ ◊ 
krockkuddar på förarplatsen och passagerarplatsen, framtill och på sidorna (huvudhöjd/brösthöjd) ◊ ◊ 
varning om ej fastspänt bilbälte på fem platser med avkänning av åkande ◊ ◊ 
Renault automatiskt nödsamtal: automatisk uppringning vid olycka eller via SOS-knapp (112) ◊ ◊ 
filbytesvarnare (line departure warning) och aktiv-filhållningsassistans (line keeping assist) ◊ ◊ 
varning för säkerhetsavstånd – information på förarskärmen ◊ ◊ 

ESC och ABS med panikbromsassistans ◊ ◊ 
däckpumpningssats ◊ ◊ 
igenkänning av vägskyltar ◊ ◊ 
ISOFIX-system (i-Size) på passagerarplatsen fram och sidoplatserna bak ◊ ◊ 
fortkörningsvarnare ○/◊ ◊ 
nödreservhjul ○/- ○/- 

automatisk tändning av strålkastarna med hjälp av ljussensor - ◊ 
dödavinkelvarning - ○ 
KÖRNING 
fartbegränsare  ◊ ◊ 
farthållare ◊ ◊ 
Renault Multi-Sense, personifiering med tre körlägen (my sense, eco/pure och sport) och åtta olika 
ljusteman i kupén -/◊ ◊ 

automatisk torkning med regnsensor ◊ ◊ 
eluppvärmda fällbara ytterbackspeglar som ställs in elektriskt(5) ◊ ◊ 
starthjälp i backe ◊ ◊ 

eco-läge ◊ ◊ 
växelindikator ◊ ◊ 
rattpaddlar (endast i kombination med EDC-växellåda) ◊/- ◊/- 
pure vision-strålkastare med led fram och bak ◊ ◊ 
c-formad led -belysning fram och bak - ◊ 
automatisk styrning av helljus/halvljus - ◊ 
elektronisk parkeringsbroms -/◊ ◊ 
elektronisk parkeringsbroms, med auto-hold-funktion - ◊ 
innerbackspegel med dag-/nattläge ◊ - 
elektroniskt dimbar backspegel - ◊ 
parkeringssensor bak ◊ ◊ 
parkeringsradar fram - ◊ 
backkamera - ◊ 
adaptativ farthållare - ○ 

motorväg och – köassistans ( endast automatväxel ) - ○ 

backvarnare “rear cross trafic alert” - ○ 
KOMFORT 
flexicharger och laddkabel mode 3 -/◊ -/◊ 

framsäte med stolsvärme ◊ ◊ 

automatisk luftkonditionering ◊ ◊ 
Renault handsfree-kort ◊ ◊ 
elektrisk centrallåsning av dörrarna med fjärrkontroll och låsning av dörrarna när man kör iväg ◊ ◊ 
elfönsterhissar med pulsfunktion fram och bak ◊ ◊ 
ratt som är inställbar i höjd- och djupled ◊ ◊ 

skjutbart baksäte, fällbart 1/3–2/3, med tre nackskydd som är inställbara i höjdled ◊ ◊ 

förarsäte med höjdinställning, manuell ◊ ◊ 
passagerararstol med höjdinställning, manuell - ◊ 
läslampor fram och bak ◊ ◊ 
läslampor i led fram och bak - ◊ 
mittkonsol med förvaring ◊ ◊ 
flytande mittkonsol, med e-shifter (endast automatväxel) - ○ 
multifunktionell ratt ◊ ◊ 
uppvärmd multifunktionell läderratt* ○ ◊ 
uppvärmd vindruta ○/- ○/- 



 
 

 

STANDARDUTRUSTNING 
Bensin, Hybrid & Plug-in hybrid:      ◊ Standard     ○ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 

EQUILIBRE TECHNO BARA  Plug-in hybrid:                         ◊  Standard     ○ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 
EXTERIÖR 
blanksvart kylargrillslist med kromade inlägg ◊ ◊ 

17" stålhjul med hjullock Nymphea ◊ - 

18" aluminiumfälgar i två svarta nyanser Pasadena - ◊ 

kort antenn ◊ - 

hajantenn - ◊ 

kromdetaljer på framskärmarna - ◊ 

c-formad led-ljussignatur och 3d-effekt  fram och bak - ◊ 

kromade skraplister med svävande tak-effekt - ◊ 

bakre stötfångare med kromade lister - ◊ 

mörktonade sidorutor och bakruta - ◊ 

takrails ○ ○ 

öppningsbart glastak - ○ 
INTERIÖR 
kromade inredningsdetaljer på ratten och växelspakssargen ◊ ◊ 
mobilt bagagegolv ○/◊ ◊ 
inre dörrskydd med kromad list - ◊ 
övre sektion av instrumentbrädan med borstad aluminiumeffekt - ◊ 
MULTIMEDIA 
mätare 4,2-tums förarskärm och analog visning ◊(6)/- - 
mätare med anpassningsbar digital 7-tumsskärm ◊(6)/- ◊ 
mätare med anpassningsbar digital 10-tumsskärm förardisplay -/◊ ◊ 
auto update-funktionen ○/◊ ◊ 
EASY LINK 7" Multimediasystem med smartphone-replikering (Android Auto™** och Apple Carplay™**), 
USB, AUX, Bluetooth® och mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-radio) ◊/- - 

EASY LINK 7" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering (Android Auto™** och 
Apple Carplay™**), USB, AUX, Bluetooth® och mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-
radio) 

○/◊ ◊ 

EASY LINK 9.3" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering (Android Auto™** och 
Apple Carplay™**), USB, AUX, Bluetooth® och mottagare för digitalradio (DAB+ och traditionell FM/AM-
radio) 

- ○ 

 
 
(5) På grund utav Covid-19 och rådande komponentbrist kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar för denna utrustning under 
säljperiod. 
(6) Mätare med anpassningsbar digital 7-tumsskärm är standard på Equilibre E-TECH 145 
 
*Nötläder 
**Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. / Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc. 
  



 
 

TEKNISK SPECIFIKATION 
MOTORTYPER TCe 90 TCe 140 EDC E-TECH 145 E-TECH 160 

Bränsle Blyfri bensin Blyfri bensin Bensin Hybrid Bensin Plug-in hybrid 

Motortyp Turbo – indirekt 
insprutning 

Turbo – direktinsprutning Direktinsprutning Direktinsprutning 

Max. effekt kW (hk)/varvtal 
(varv/min) 67 (90) / 4 600 103 (140) / 6 000 69(145) / 5 600 103 (160) 

Max. vridmoment 
(Nm)/varvtal (varv/min) 160 / 3 750 260 / 3 500 148 / 3 600 144 / 3 200 205+50 

Växellåda Sexväxlad manuell 
EDCSjuväxlad 

automatlåda med 
dubbelkoppling 

Smart multimode 
Växellåda 

Smart multimode 
Växellåda 

Cylindervolym (cm3) 999 1333 1598 1598 

Antal cylindrar/ventiler 3/12 4/16 4/16 4/16 

ECO-teknik Ja Ja E-TECH Hybrid E-TECH Full hybrid 

Avgasreningssystem Katalysator 
Katalysator med 

partikelfilter 
Katalysator med 

partikelfilter 
Katalysator med 

partikelfilter 
CHASSI OCH STYRNING 

Däckdimensioner 
185/65 R15 88H 
195/55 R16 87H 
205/45 R17 88H 

Styrning – Vänddiameter 
mellan trottoarkanter 

11,1m 

Hjulupphängning fram Pseudo McPherson 
Hjulupphängning bak Semi-rigid bakaxel stödämpare och fjäder 

PRESTANDA 
Maximal hastighet (km/h) 168 196 170 186 

0 – 100 km/h (s) 14,0 9,2 10,6 10,1 

1 000 m från stillastående (s) 35,4 30,3 32,6 31,6 
Acceleration: 80 km/h till 
120 km/h (s)  fyran: 11,5/femman: 14,8 7,7 7,7 6,9 

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP ENLIGT WLTP  
CO2 (G/KM) 
CO2 blandad körning (g/km) 130-131 132-134 105-107 30 
FÖRBRUKNING 
Blandad körning (l/100 km) 5,8 5,8-5,9 4,7 1,3 
VOLYM OCH VIKT 
Bränsletank (l) 48 39 
Vikt tom körklar (tjänstevikt) 
(kg) 1182 1 267 1363 1564 

Godkänd maxvikt med last 
(totalvikt) (kg) 1 753 1 834 1896 2060 

Bilens maximaltågvikt (kg) 2 953 3035 2646 2810 

Max. bromsad släpvikt (kg) 1200 1200 750 750 
Maximal släpvikt obromsad  
(kg) 645 700 715 650 

Bagagerumsvolym 536 L 305 L 309 L 

Bagagerumsvolym, fällt säte 1275 L 1275 L 1259 L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 års nybilsgaranti, som 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 
Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.  Alla rimliga ansträngningar har gjorts 
för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. RN Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige.  www.renault.se 


