НОВИЙ

RENAULT CAPTUR
ДЛЯ ЖИТТЯ У ТВОЄМУ СТИЛІ

ЕФЕКТНИЙ ДИЗАЙН,
ЩО ПІДКРЕСЛЮЄ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ МОДЕЛІ

СТИЛЬ У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ
Унікальність у всьому чітко підкреслює вишуканий і
ретельно продуманий дизайн RENAULT CAPTUR.
Кросовер поєднує у собі стильний зовнішній вигляд з
ефективною аеродинамікою, а доступні персоналізації
дають можливість створити неповторний дизайн.
Завдяки ряду стильних і продуманих рішень, включаючи
денні ходові вогні у формі c-shape та full-led освітлення,
комбінації кольорів та 17-ти дюймових легкосплавних
колісних дисків, CAPTUR виглядає витонченим та
динамічним.

ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАЛАШТУВАНЬ
ДЛЯ КЕРУВАННЯ

УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА EASY LINK.
CAPTUR оснащений мультимедійною системою EASY LINK
з 7-дюймовим екраном, навігацією та функцією реплікації
смартфона.
Цей комплекс функціональності стане надійним помічником
у ваших щоденних подорожах.

Абсолютно новий Captur пропонує досвід водіння, що
підлаштовується під ваші бажання.
Персоналізуйте налаштування керування завдяки покращеній
технології системи MULTI SENSE.
ECO — встановлює баланс між економічністю та комфортом
під час поїздки, оптимізує витрати пального на кожному
кілометрі.
SPORT — максимальний потенціал двигуна для справжніх
емоцій та драйву!
MY SENSE — індивідуальне налаштування режиму водіння:
регулюйте роботу клімат-контролю або підсвічування
салону.
Три режими водіння (ECO, SPORT, MY SENSE), атмосферна підсвітка
салону в 8 кольорах на вибір, особливі налаштування роботи
двигуна, коробки передач та системи клімат-контролю додадуть
настрою та зроблять кожну Вашу подорож неповторною!

ВИЩИЙ РІВЕНЬ
ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ
ТА КОМФОРТУ
У новому CAPTUR ще більше простору, якого буде
достатньо для 5 пасажирів.
Завдяки концепції модулювання внутрішнього
простору, яка передбачає зсувний ряд задніх сидінь
на 16 см, складання задніх сидінь, а також наявності
знімної полиці багажника (фальш підлоги), ви з легкістю
можете обирати наскільки містким та гнучким бути
вашому CAPTUR.
Місткий багажний простір дозволяє вміщувати до
536 л, що є одним з кращих показників в класі.
Потрібно розмістити габаритний багаж?
Складіть задні сидіння і збільшуйте місткість до 1275 л.
Всередині салону додатково пропонується ще 27 л
для зберігання речей у боксах та відсіках.

СЕРЦЕ ТА ЗАПАЛЬНИЙ
ХАРАКТЕР RENAULT CAPTUR
ДВИГУН НОВОГО ПОКОЛІННЯ
І ТРАНСМІСІЯ EDC
У серці Renault CAPTUR — новий, сучасний, потужний
та економічний бензиновий двигун Tce 130 к.с. та 155 к.с.
із турбонаддувом.
Автоматична

коробка

передач

із

подвійним

зчепленням — революційна технологія, яка пропонує
комфорт автоматичної трансмісії і швидкість реакції
механічної коробки передач. Реакція двигуна швидка
і без ривків. Подвійне зчеплення забезпечує зниження
витрати пального і високу розгінну динаміку.
Це саме та синергія новітнього двигуна та автоматичної
7-ступінчатої трансмісії із подвійним зчепленням EDC,
яка порадує поціновувачів потужності та технологій
в одному автомобілі.

ЛАБОРАТОРІЯ КОЛЬОРІВ
10 кольорів кузова та 4 кольори даху дають найбільшу кількість колірних комбінацій в класі.
Міксуйте кольори та створіть свій індивідуальний образ нового CAPTUR.

ЧОРНА ЗІРКА

БІЛА ПЕРЛИНА

СИНІЙ НЕОН

МОРСЬКА ДИМКА

БІЛА СКЕЛЯ

ПОМАРАНЧЕВА ПУСТЕЛЯ

СІРА КАССІОПЕЯ

СІРА СКЕЛЯ

ЧЕРВОНИЙ ВОГОНЬ

МОЖЛИВІ КОМБІНАЦІЇ
КОЛЬОРИ КУЗОВА \ ДАХУ

Чорна зірка

Сіра скеля

Біла скеля

Помаранчева пустеля

Морська димка

-

Чорна зірка

-

Сіра Кассіопея

-

-

Сіра скеля

-

-

Біла перлина

-

-

-

-

Помаранчева пустеля

Червоний вогонь

-

Синій неон

-

Колір даху:

Чорна зірка

Сіра скеля

Біла скеля

КОМПЛЕКТАЦІЯ ZEN

БЕЗПЕКА:

УПРАВЛІННЯ ТА КОМФОРТ:

МУЛЬТИМЕДІА:

• ESP (система курсової стійкості)

• Круїз-контроль

• AFU (система допомоги при екстреному
гальмуванні)

• Клімат-контроль

• Аналоговий TFT кластер панелі
приладів 4.2"

• Картка-ключ «вільні руки»

• Мультимедійна система Easy Link
із сенсорним РК дисплеєм 7" з
підтримкою технологій реплікації
смартфону

• ABS (антиблокувальна система)

• Підігрів передніх сидінь

• HSA (система допомоги при старті на
підйомі)

• Передні сидіння з механічним
регулюванням за довжиною, висотою
(лише водія) та нахилом спинки
сидіння

ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО ДИЗАЙНУ:

• Центральна консоль з підлокітником

• Темні тони виконання салону

та
задні
• Передні
електросклопідйомники

• Тканинна оббивка сидінь (колір:
чорний / сірий)

• Контроль тиску повітря в шинах
• Фронтальні, бокові подушки безпеки
водія та переднього пасажира
• Передні та задні шторки безпеки
• Кріплення для встановлення дитячого
автокрісла Isofix
• Full LED Pure Vision
• Датчики дощу та світла
• Задній парктронік
• Малорозмірне запасне колесо 16"
• Дорожній набір засобів безпеки

і м п ул ь с н і

• Дзеркало заднього огляду (день / ніч)

• Оздоблення керма зі штучної шкіри

• Зовнішні дзеркала заднього огляду
з електрорегулюванням і обігрівом

ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ:

• Задній зсувний ряд сидінь, що
складаються в співвідношенні 1/2 та 2/3

• Одноколірний кузов
• Чорний корпус дзеркал заднього
огляду
• Легке тонування задніх стекол
• Легкосплавні 17" диски

КОМПЛЕКТАЦІЯ INTENSE (Zen+)

БЕЗПЕКА:

ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО ДИЗАЙНУ:

• Автоматичне стоянкове гальмо
• Передній та задній парктроніки

• Тканинна оббивка сидінь (колір: чорний /
сірий) + вставки чорно-світло-сірого вінілу

• Камера заднього огляду

• Шкіряна оббивка керма

КОМФОРТ:

ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ:

• Підігрів керма

• Двоколірний кузов

• Дзеркало заднього огляду
з електрохромним покриттям

• Корпус дзеркал заднього огляду в колір
даху

• Знімна полиця багажника (фальшпідлога)
ОПЦІЇ:
МУЛЬТИМЕДІА:

Пакет «Безпека»:

• Цифровий TFT кластер панелі приладів 7"

• Камера кругового огляду, система вибору
режимів водіння Multi-Sense

• Мультимедійна система Easy Link із
сенсорним РК дисплеєм 7" з навігацією

• Автоматичне стоянкове гальмо з функцією
autohold

КЕРУЙТЕ ВПЕВНЕНО
ЗАСЛУГОВУЄ НА ДОВІРУ, ТРИМАЄ
ДОРОЖНЮ СИТУАЦІЮ ПІД КОНТРОЛЕМ
Гнучкий, приємний у керуванні, поступливий, зі
швидкою реакцією і при цьому безпечний.
Це все про CAPTUR.
Окрім класичних систем активного захисту (ABS,
ESP, Hill Start Assist), Captur, залежно від комплектації,
оснащений додатковими системами допомоги водію:
системою круїз-контролю з обмежувачем швидкості,
системою контролю тиску повітря в шинах та MultiView камерою.
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Відеокамера на 360° з панорамним оглядом дозволить
припаркуватись навіть у найвужчих просторах.

Задній парктронік

Камера заднього огляду

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ
Тип двигуна

Tce 130 EDC

Tce 155 EDC

Бензиновий з турбонаддувом і
безпосереднім упорскуванням палива

Норма токсичності

Euro6C

Робочий об’єм (см3)

1332

Кількість циліндрів/клапанів
Потужність (кВт (к.с.) при об/хв)
Обертальний момент (Н•м при об/хв)
Коробка передач / число передач

4 / 16
96 (130) / 4500 6000

113 (155) / 5500 6000

240 / 1600 - 3500

270 / 1800 - 3250

Автоматична (EDC) / 7

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Тип підсилювача
Діаметр розвороту (м)
Число обертів керма

Електропідсилювач
11,1
2,63

КОЛЕСА І ШИНИ
Розмірність шин

215/60 R17

Запасне колесо

Тимчасове запасне колесо 16''

ГАЛЬМОВА СИСТЕМА
Гальма передні / задні

Дискові вентильовані / барабанні

ПІДВІСКА
Передня підвіска

Задня підвіска

Незалежна, пружинна типу
«Мак-Ферсон» з телескопічними
гідравлічними амортизаторами і
стабілізатором поперечної стійкості
Напівзалежна, пружинна,
з телескопічними гідравлічними
амортизаторами і стабілізатором
поперечної стійкості

ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ

Tce 130 EDC

Tce 155 EDC

193
9,6

202
8,6

ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0-100 км/год (с)
Викиди CO² (г/км)
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО
Змішаний (л/100 км) — NEDC
Міський (л/100 км) — NEDC
Заміський (л/100 км) — NEDC
ПАЛИВНИЙ БАК (л)
Паливний бак
МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (кг)
Маса без навантаження
Навантаження на передню вісь
Навантаження на задню вісь
Корисне навантаження мін/макс
Максимальна дозволена маса
Максимальна дозволена маса
причепа, що буксирується,
з гальмовою системою
Максимальна дозволена маса
причепа, що буксирується,
без гальмової системи
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ
Дорожній просвіт (мм)

149
6,6
8,8
5,4
48
1365
818
547
435 / 550
1800
1200

660

174

ОБ’ЄМ БАГАЖНИКА (л)
Задні сидіння в нормальному положенні
Задні сидіння зсунуті вперед
Задні сидіння складені

422
536
1 275

АКСЕСУАРИ
Додайте вашому новому Captur спортивності та функціональності за допомогою стильних аксесуарів!

Бризковики RENAULT.
Ковпачок диска в колір авто

Захисна плівка

Килимки текстильні «Преміум» та накладки
на педалі комплект «Спорт»

Дуги багажника на дах

Індукційна зарядка для смартфона

Підніжки

Захисна накладка CAPTUR на поріг

Килим багажника гумовий

Фаркоп

Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію на 3 роки або на 100 000 км
пробігу (залежно від того, що настане раніше).

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 38 дилерських центрів по всій країні й надає якісне обслуговування
та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах Renault Assistance.
Наші двері відкриті для Вас 24 години на добу, 365 днів на рік.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-351.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного клієнта. Безпека,
надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії Renault в Україні
www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна гаряча лінія
Гаряча лінія: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських
операторів зв’язку — безкоштовні)
з 8.00 до 20.00 – у будні
з 9.00 до 19.00 – у вихідні.
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-351.
Офіційний сайт: www.renault.ua.

www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного
вдосконалення своєї продукції, група Renault залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики
та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в
найкоротший термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості
друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення салону можуть дещо
відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій
формі й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
Надруковано у вересні 2021 року.
Renault рекомендує
Реферанс 7711764875.

