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Renault Captur ucieleśnia nowe podejście do  
samochodu. Ten pierwszy miejski crossover Renault 
jest zwinny, dynamiczny i elegancki.
Zainspirowany bogatym doświadczeniem Renault, 
model ten przedstawia nowe podejście do designu, 
komfortu, wyposażenia i... przyjemności!

Żyj pełnią życia!





Jego pełen ekspresji design stanowi kombinację 
łagodnych, płynnych i harmonijnych linii. 
Z dwukolorowym nadwoziem i bogatą ofertą 
personalizacji, Captur stawia na oryginalność, aby 
każdy mógł uczynić z niego odzwierciedlenie własnych 
pragnień.

Odkryj  
Renault Captur





Doskonałe wyposażenie Renault Captur 
zapewni podróż w komfortowych warunkach: od 
wbudowanego w deskę rozdzielczą tabletu Renault 
R-link Evolution z ekranem dotykowym i dostępem 
do usług on-line, poprzez wspomaganie ruszania 
pod górę, siedzenia ze zdejmowaną tapicerką czy 
ułatwiającą życie kartę Renault Hands Free, aż po 
nowoczesną gamę silników Energy.
Otwórz jedną ręką obszerną szufladę Easy Life: 
aparat fotograficzny, butelka wody - każda rzecz ma 
w niej swoje miejsce. Ten pomysłowy i praktyczny 
schowek posiada (zależnie od wersji) oświetlenie 
LED. Drugą ręką sięgnij po okulary przeciwsłoneczne, 
umieszczone w schowku w górnej części deski 
rozdzielczej. Odpręż się i poczuj unikalną atmosferę 
wnętrza!

Miejski 
ekwipunek



Ucieczka od codzienności. Pod pogodnym niebem 
natura oddycha swobodnie, barwy stają się 
łagodniejsze. Przyjemne i niezawodne w użytkowaniu, 
solidne i oszczędne - silniki Renault Energy sprawiają, 
że każda podróż staje się przyjemnością. We wnętrzu 
wszystko jest w zasięgu ręki, również radość z jazdy. 
Wygodny i doskonale wyposażony Renault Captur 
oferuje swoim pasażerom obszerne i rozświetlone 
wnętrze.

Tak wiele do 
odkrycia!





Captur, to również niezwykła elegancja. Unikalne kolory, kształty i personalizacja. Sportowy, pełen światła, z klasą - Captur przyciąga spojrzenia dwukolorowym 
nadwoziem, oryginalnymi naklejkami, pociągającym wyglądem... Przesuwna tylna kanapa umożliwia zwiększenie ilości miejsca na tylnych siedzeniach lub 
pojemności bagażnika. Wyjęte jednym ruchem z bagażnika kije golfowe i piłki, i śmiech przyjaciół wypełniający noc... Moc możliwości.

Styl i klasa







Przed zaprojektowaniem Renault Captur starannie 
przemyślano wszystkie jego szczegóły - zaklęty 
w unikalnych kształtach duch auta, inteligentne 
rozwiązania konstrukcyjne, koncepcję jednostek 
napędowych.
W efekcie uzyskano wnętrze oferujące wyjątkowo 
liczne możliwości aranżacji, wszechobecne schowki, 
oszczędne i przyjazne dla środowiska silniki. I wręcz 
zniewalającą osobowość.

Renault Captur 
na skanerze



System multimedialny Renault R-Link Evolution



Zaawansowane technologie
R-Link Evolution - przygoda na wyciągnięcie ręki!
Korzystając z multimedialnego systemu Renault 
R-Link Evolution z pojemnościowym ekranem 
dotykowym i dostępem do usług on-line, możesz 
w niezwykle prosty sposób odkryć jego liczne funkcje: 
nawigację TomTom Live*, multimedia, łączność 
telefoniczną… Z jego pomocą możesz nawet obniżyć 
zużycie paliwa, a także pobierać liczne aplikacje. 

Bądź w kontakcie!
Dzięki Renault R-Link Evolution masz zapewniony 
dostęp do swojej listy kontaktów, zasobów 
muzycznych czy istniejących aplikacji! Wystarczy 
dotknąć ekranu lub skorzystać z przełączników 
pod kierownicą.

Możesz korzystać z fabrycznie zainstalowanych 
aplikacji, a także pobierać inne aplikacje dostępne 
w R-Link Store. Znajdziesz tam bogaty katalog 
aplikacji samochodowych: społecznościowych, 
informacyjnych, praktycznych, rozrywkowych, 
kulturalnych bądź turystycznych, nie zapominając 
o serwisie pogodowym czy usługach LIVE*...

MEDIA NAV Evolution - prosty i przystępny system 
multimedialny.
Pokładowy tablet Renault MEDIA NAV Evolution 
z ekranem dotykowym zapewnia dostęp do 
użytecznych i praktycznych funkcji, takich jak 
nawigacja, radio, słuchanie muzyki w audio 
streamingu czy też bezpieczna łączność telefoniczna 
dzięki technologii Bluetooth®. Dzięki Renault MEDIA 
NAV Evolution najważniejsze funkcje multimedialne 
pozostają zawsze w zasięgu ręki.

* Dostępne w zależności od kraju.

System multimedialny MEDIA NAV Evolution





Silnik TCe 120 EDC stanowi udane połączenie mocy 
i niewielkiego zużycia paliwa, porównywalnego 
z mechaniczną skrzynią (5,5 l/100 km* i 125 g  
CO2/km*). Jest mocny, dynamiczny i cichy, a jego moc 
118 KM dostarcza 200 Nm momentu obrotowego 
już przy 2 000 obr/min. Dla zapewnienia jeszcze 
wyższego poziomu przyjemności prowadzenia, 
połączono go z automatyczną, 6-przełożeniową 
skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem EDC, 
zapewniającą niezwykle wysoki komfort jazdy.

Oferta silników benzynowych obejmuje nowy 
silnik Energy TCe 90, 3-cylindrową jednostkę 
o pojemności skokowej 898 cm3, bez trudu 
rozwijającą moc 90 KM! Sięgający 140 Nm moment 
obrotowy umożliwia dynamiczne przyspieszenia 
i jest dostępny już od najniższych obrotów (90% 
momentu dostępne przy 1 650 obr/min), co pozwala
uniknąć zbyt częstej zmiany przełożeń, a tym 
samym znacznie zwiększyć przyjemność jazdy 
po mieście. Silnik ten średnio zużywa jedynie 5,1 
l/100 km* i emituje zaledwie 113 g CO2/km*.

Jeśli chodzi o jednostki wysokoprężne, to nowy 
silnik Energy dCi 90 jest po prostu najlepszy 
wśród silników tej generacji! Spalający jedynie 
3,8 l/100 km* w cyklu mieszanym i emitujący 
98 g CO2/km*, zapewnia bardzo oszczędną 
i przyjemną jazdę. Ta jednostka o mocy 90 KM, 
o wysokim momencie obrotowym (220 Nm) oferuje 
dynamiczne przyspieszenie już od najniższych 
obrotów i przyjemność prowadzenia w każdych 
warunkach. Występuje  również z automatyczną 
dwusprzęgłową skrzynią biegów EDC.

Energy TCe 120 EDC
Komfort prowadzenia, dynamika 
i oszczędność paliwa

Energy TCe 90
100% turbo, 100% skuteczności

Energy dCi 90
Wiecej przyjemności, więcej 
oszczędności

Silniki Energy
Przyjemne i niezawodne w użytkowaniu, solidne i oszczędne, silniki Energy łączą w sobie szereg innowacyjnych technologii, 
z których część wywodzi się bezpośrednio ze świata Formuły 1®. Dzięki nim Captur znajduje się w ścisłej czołówce w swojej 
kategorii pod względem parametrów jakościowych i użytkowych.

Wybierając automatyczną skrzynię biegów 
EDC (Efficient Dual Clutch)  wybierasz komfort 
i żywiołowość. Zapewniająca jeszcze wyższy 
poziom komfortu i przyjemność podróżowania, 
automatyczna skrzynia biegów z podwójnym 
sprzęgłem EDC oferowana jest z silnikiem 
benzynowym Energy TCe 120 i wysokoprężnym 
Energy dCi 90. Zmiana przełożeń jest 
niezwykle szybka, odbywa się bez szarpnięć 
i bez przerw w przyspieszaniu, a zużycie paliwa 
jest porównywalne z autami wyposażonymi 
w mechaniczną skrzynię biegów.

Dwusprzegłowa automatyczna skrzynia 
biegów EDC

* Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze 
standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących 
przepisach dotyczących homologacji pojazdów.



Nowe oblicze codzienności

Renault Captur jest niewiarygodnie praktyczny. Z myślą o tych, którzy lubią 
przygodę, został wyposażony w szereg pojemnych i innowacyjnych schowków. 
Szuflada Easy Life o objętości 11 litrów pomieści wszystkie skarby. Ten 
łatwo dostępny i praktyczny schowek w rozmiarze XXL jest rewelacyjnym 
rozwiązaniem! Siatki na tylnej stronie oparć przednich foteli (zależnie od 
wersji) bez trudu pomieszczą gazety, mapy, a nawet... przewodnik po krainie 
przygód. Do dyspozycji jest także zamykany schowek w górnej części deski 
rozdzielczej.

Wnętrze auta jest wyjątkowo przestronne i zapewnia maksimum komfortu 
wszystkim pasażerom. Promień na wysokości kolan na tylnych siedzeniach 
sięga 21,6 cm! Dzieloną w układzie 1/3 -2/3 trzymiejscową tylną kanapę, 
tworzącą po złożeniu całkowicie płaską podłogę, można również przesuwać, 
zmieniając ilość miejsca w drugim rzędzie lub w bagażniku i kształtując 
przestrzeń wewnętrzną w zależności od potrzeby chwili. Bagażnik* posiada 
wielopołożeniową, wyjmowaną i dwustronną (zależnie od wersji) podłogę.

* Od 377 do 455 dm3 po przesunięciu tylnej kanapy do przodu w skrajnie przednie położenie.





Ochrona
Wzmocniona konstrukcja nadwozia, czołowe i boczne poduszki powietrzne chroniące głowę 
i klatkę piersiową kierowcy oraz pasażera z przodu, czujniki nacisku wykrywające moment 
zderzenia, pasy bezpieczeństwa z napinaczem i ogranicznikiem napięcia (na przednich 
siedzeniach), zagłówki chroniące przed skutkami zderzenia tylnego, ograniczniki napięcia 
pasów (na tylnych bocznych siedzeniach), przednie siedzenia z systemem zapobiegania 
zjawisku nurkowania (Fix4Sure). Trzy 3-punktowe mocowania fotelików dziecięcych Isofix 
(na fotelu pasażera z przodu i 2 na tylnych bocznych siedzeniach). 

Wspomaganie ruszania pod górę
Podczas ruszania na drodze o znacznym nachyleniu, system ten utrzymuje przez 2 sekundy 
ciśnienie w układzie hamulcowym, dając kierowcy czas na ruszenie z miejsca. 

Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych priorytetów Renault. Renault Captur jest tego doskonałym przykładem: dysponuje 
jednymi z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego dostępnych na rynku.

Nasz priorytet: bezpieczeństwo dla wszystkich



Doświetlanie zakrętów
Przy wchodzeniu w zakręty, światło przeciwmgłowe po stronie, w którą skręca auto włącza 
się automatycznie, poszerzając pole widzenia kierowcy (w zależności od wersji).

System wspomagania parkowania tyłem
Ten ułatwiający manewry parkowania system ostrzega kierowcę o przeszkodach znajdujących 
się za pojazdem za pomocą sekwencji sygnałów dźwiękowych o częstotliwości rosnącej 
w miarę zbliżania się do przeszkody. System może być uzupełniony o kamerę cofania, która 
przekazuje obraz na ekran systemu nawigacji oraz wyświetla obrysy manewru parkowania.





Renault CAPTUR

Capture life







Strefa kolorów

Kość Słoniowa*
Dach Czarny Etoile**

Dach  
Orange Arizona**

Kość  
Słoniowa*

Niebieski Marina*
Dach Kość Słoniowa*

Dach  
Czarny Etoile**

Niebieski  
Marina*

Beż Popielaty** 
Dach Kość Słoniowa*

Dach  
Czarny Etoile** Beż Popielaty**

Orange Arizona** 
Dach Kość Słoniowa*

Dach  
Czarny Etoile**

Orange  
Arizona**



*Lakier niemetalizowany 
**Lakier metalizowany

Niebeski Pacifique** 
Dach Kość Słoniowa*

Dach  
Czarny Etoile**

Niebeski  
Pacifique**

Czarny Etoile**
Dach Orange Arizona**

Dach 
Kość Słoniowa* Czarny Etoile**

Szary Kasjopea**
Dach Czarny Etoile**

Dach 
Orange Arizona** Szary Kasjopea**

Szary Platynowy**
Dach Czarny Etoile**

Dach 
Orange Arizona**

Szary  
Platynowy**



• Zmienne elektryczne wspomaganie 
układu kierowniczego

• ABS z funkcją wspomagania nagłego 
hamowania

• System dynamicznej kontroli toru 
jazdy ESC

• System wspomagania ruszania pod 
górę HSA

• Tylna przesuwna kanapa dzielona 
w układzie 1/3 -2/3 z 3 zagłówkami 
regulowanymi w pionie

• Elektrycznie regulowane szyby 
przednie i tylne

• Elektrycznie regulowane lusterka 
boczne

• Funkcja EKO - tryb ekologicznej jazdy
• Komputer pokładowy
• Regulator-ogranicznik prędkości

• Przednie i boczne poduszki 
powietrzne po stronie kierowcy 
i pasażera z przodu

• Sygnał dźwiękowy niezapięcia 
pasa bezpieczeństwa na przednich 
miejscach

• System mocowania fotelików 
dziecięcych ISOFIX

• Kierownica z regulacją ustawienia 
w pionie i poziomie

• Karta Renault - bezkluczykowy 
system sterowania zamkiem 
centralnym drzwi oraz uruchamiania 
silnika

• Zderzaki w kolorze nadwozia
• Światła do jazdy dziennej z diodami 

LED
• Boczne listwy ochronne w kolorze 

czarnym o ziarnistej fakturze
• Obudowy lusterek bocznych 

w kolorze czarnym o ziarnistej 
fakturze

• Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze 
nadwozia

• Ciemna tonacja wnętrza
• Ozdobne elementy wnętrza w kolorze 

niebieskim (obramowanie konsoli 
centralnej wyłącznie w przypadku 
zamówienia radioodtwarzacza)

• Klasyczna tapicerka
• Szuflada Easy Life w kolorze 

niebieskim (bez oświetlenia)
• Stalowe obręcze kół 16”

LIFE

Wyposażenie

Tapicerka klasyczna niebiesko-
grafitowa

Stalowe obręcze kół 16”



• Klimatyzacja manualna
• Radioodtwarzacz CD, 4 głośniki, 

Bluetooth®, gniazdo USB i jack
• Światła przeciwmgłowe
• Skórzana kierownica z ozdobnym 

elementem w kolorze lśniącej czerni  
(ciemna tonacja) lub w kolorze 
szarym błyszczącym (jasna tonacja)

• Szyby przednie regulowane 
elektrycznie z wyłącznikiem 
impulsowym po stronie kierowcy

• Wyjmowany środkowy schowek 
konsoli środkowej

• Zewnętrzne elementy ozdobne 
chromowane: ozdobna listwa 
chłodnicy, obramowanie reflektorów 

przeciwmgłowych, chromowane 
wstawki w bocznych listwach 
ochronnych

• Obudowy lusterek bocznych 
w kolorze lśniącej czerni

• Ciemna tonacja wnętrza (jasna 
tonacja wnętrza w opcji bezpłatnej)

• Obramowania nawiewów bocznych 
w kolorze lśniącej czerni (ciemna 
tonacja) lub w kolorze szarym 
błyszczącym (jasna tonacja)

• Konsola centralna i obramowania 
nawiewów w kolorze szarym 
błyszczącym (jasny wystrój) lub 
w kolorze lśniącej czerni (ciemny 
wystrój)

• Ozdobne elementy wnętrza 
w kolorze szarym (ciemny wystrój) 
lub w kolorze kości słoniowej (jasny 
wystrój): obramowanie konsoli  
środkowej i głośników, wewnętrzne 
obramowanie nawiewów

• Szuflada Easy Life oświetlana
• Klasyczna tapicerka (4 warianty do 

wyboru)
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 

16”

Jasny wystrój wnętrza (w opcji)

Tapicerka klasyczna pomarańczowo-
grafitowa (ciemna tonacja)

ZEN (LIFE +)

Wyposażenie

Tapicerka klasyczna szaro-grafitowa 
(seryjna, ciemna tonacja)

Tapicerka klasyczna pomarańczowo- 
szara (jasna tonacja)

Tapicerka klasyczna jansoszara (jasna  
tonacja)

Aluminiowe obręcze kół 16”
(w standardzie)



INTENS (ZEN +)

Wyposażenie

Widok wnętrza z dostępnym w opcji systemem R-Link Evolution.

Jasny wystrój wnętrza (w opcji)

Tapicerka zdejmowana grafitowa 
z motywem Losange

• Multimedialny system MEDIA NAV 
Evolution z ekranem dotykowym 7”: 
radioodtwarzacz 4X20W (bez CD) 
+ nawigacja + Bluetooth® + USB + 
gniazdo jack

• Automatyczna klimatyzacja
• Czujnik światła i deszczu
• Reflektory przeciwmgłowe z funkcją 

doświetlania zakrętów
• Dwukolorowe nadwozie + lusterka 

boczne w kolorze dachu
• Karta Renault Hands Free
• Chromowane obramowanie 

reflektorów przednich
• Ozdobna listwa tylnej klapy 

chromowana z napisem CAPTUR

• Wzmocnienie zderzaka przedniego 
i tylnego w kolorze aluminium

• Wewnętrzne elementy ozdobne 
chromowane + chromowane 
obramowanie dźwigni zmiany biegów

• Zdejmowana tapicerka Zip Collection
• Podłokietniki drzwi w kolorze lśniącej 

czerni
• Skórzana kierownica z ozdobnym 

elementem w kolorze lśniącej czerni
• Dwustronna podłoga bagażnika
• Elastyczne taśmy na tylnej stronie 

oparć przednich foteli
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 

17”

Tapicerka zdejmowana grafitowa

Aluminiowe obręcze kół 17”

Tapicerka zdejmowana szara 
(seryjna)

Tapicerka zdejmowana 
pomarańczowo-grafitowa



Personalizacja

Dwukolorowe nadwozie

Naklejki

Obręcze kół

Zewnętrzne elementy ozdobne:  
listwa ozdobna osłony chłodnicy 
i tylnej klapy bagażnika, obramowania 
reflektorów przeciwmgłowych i boczne 
listwy ochronne.

Wygląd zewnętrzny

1

2

3

4

4

4

4

1

4

3

2

1



Personalizacja

Naklejka z motywem CAPTUR  
(dach)

Naklejka z motywem LOSANGE 
(dach i klapa bagażnika)

Naklejka z motywem MAP 
(przednia maska, błotnik po stronie kierowcy)

Aluminiowe obręcze kół 17”
w kolorze kości słoniowej

Aluminiowe obręcze kół 17”
w kolorze czarnym

Naklejki

Aluminiowe obręcze kół

2

3



Listwa ozdobna osłony chłodnicy w kolorze kości 
słoniowej

Obramowania reflektorów przeciwmgłowych 
w kolorze kości słoniowej

Boczne listwy ozdobne w kolorze kości słoniowej

Listwa ozdobna tylnej klapy w kolorze kości 
słoniowej

Elementy w kolorze kości słoniowej

Czarna listwa ozdobna osłony chłodnicy

Czarna listwa ozdobna tylnej klapy

Czarne obramowania reflektorów 
przeciwmgłowych

Czarne boczne listwy ozdobne

Elementy w kolorze czarnym

Pomarańczowa listwa ozdobna osłony chłodnicy

Pomarańczowa listwa ozdobna tylnej klapy

Pomarańczowe obramowania reflektorów 
przeciwmgłowych

Pomarańczowe boczne listwy ozdobne

Elementy w kolorze pomarańczowym

 Ozdobne elementy zewnętrzne
Ozdobne elementy zewnętrzne występują w kilku wariantach kolorystycznych i obejmują listwę w osłonie chłodnicy, boczne listwy 
ozdobne, obramowanie świateł przeciwmgłowych i listwę w tylnej klapie.

4



Personalizacja

 Wewnętrzne elementy ozdobne: wewnętrzne obramowania nawiewów bocznych, obramowanie środkowej konsoli, obramowania głośników, kolor szuflady Easy Life
 Pakiety Design z motywem: kierownica + tapicerka   Tapicerki zdejmowane Zip Collection

1

1

1

1

2

2

3

Elementy personalizacji wnętrza

Kolor niebieski Kolor pomarańczowy Kolor zielony

 Wewnętrzne elementy ozdobne
Dostępne z jasnym lub ciemnym wystrojem wnętrza.

1
2 3

1



Kierownica z motywem CAPTUR 
oraz zdejmowana tapicerka  
grafitowo-pomarańczowa  
z motywem CAPTUR

Pakiet Design z motywem Captur

Kierownica z motywem MAP oraz 
zdejmowana tapicerka kremowo-
niebieska z motywem MAP

Pakiet Design z motywem Map

Kierownica z motywem LOSAGNE
oraz zdejmowana tapicerka grafitowa 
z motywem LOSANGE

Pakiet Design z motywem Losange

Tapicerka zdejmowana 
kremowo- 
pomarańczowa

Tapicerka zdejmowana 
kremowo-szara

Tapicerka zdejmowana 
szara

Tapicerka zdejmowana 
pomarańczowo- 
grafitowa

Tapicerka zdejmowana 
grafitowa

 Pakiety Design 
Pakiety Design z motywem CAPTUR i LOSANGE dostępne są wyłącznie dla ciemnego wystroju wnętrza w wersjach Zen i Intens. 
Pakiet Design z motywem MAP dostępny jest wyłącznie dla jasnego wystroju wnętrza w Zen. 

 Tapicerki zdejmowane Zip Collection (pozostałe wzory) 
Zdejmowane i przystosowane do prania w pralkach automatycznych.

2

3

Pakiet design z motywem captur



Naklejka z motywem CAPTUR

Personalizacja
Skorzystaj z oferty personalizacji Arizona, Pacifique i Manhattan - zobacz kilka przykładowych konfiguracji zewnętrznych 
i wewnętrznych elementów wykończeniowych.

ARIZONA

Pomarańczowa listwa ozdobna osłony 
chłodnicy

Pomarańczowe obramowania 
reflektorów przeciwmgłowych

Pomarańczowe ozdobne listwy boczne Pomarańczowa listwa ozdobna tylnej 
klapy

W kolorze czarnym 

Pakiet Design z motywem CAPTUR Kierownica z motywem CAPTUR Zdejmowana tapicerka
z motywem CAPTUR

Ozdobne elementy zewnętrzne Aluminiowe obręcze kół 17”

Elementy ozdobne wnętrza

Naklejki



PACIFIQUE

Pakiet Design z motywem MAP Kierownica  z motywem MAP Zdejmowana tapicerka
z motywem MAP

Listwa ozdobna osłony chłodnicy
w kolorze kości słoniowej

Obramowania reflektorów przeciw- 
mgłowych w kolorze kości słoniowej

Ozdobne listwy boczne w kolorze kości 
słoniowej

Listwa ozdobna tylnej klapy
w kolorze kości słoniowej

Ozdobne elementy zewnętrzne

Elementy ozdobne wnętrza

Naklejka z motywem MAP

W kolorze kości słoniowej

Aluminiowe obręcze kół 17”

Naklejki



Naklejka z motywem LOSANGE

MANHATTAN

Czarna listwa ozdobna osłony chłodnicy Czarne obramowania reflektorów 
przeciwmgłowych

Czarne ozdobne listwy boczne Czarna listwa ozdobna tylnej klapy
W kolorze czarnym

Pakiet Design z motywem LOSANGE (na zdjęciu w wersji Intens) Kierownica z motywem LOSANGE Zdejmowana tapicerka 
z motywem LOSANGE

Ozdobne elementy zewnętrzne Aluminiowe obręcze kół 17”

Elementy ozdobne wnętrza

Naklejki

Personalizacja





1.

Wyposażenie zewnętrzne

Akcesoria

1. Osłona zderzaka przedniego i tylnego. 
Wyposaż swój samochód w osłony 
zderzaków w szarym, matowym kolorze, 
aby lepiej zabezpieczyć podwozie i nadać mu 
jeszcze bardziej typowy dla SUV-a wygląd. 
2 i 3. Chromowane osłony lusterek 
bocznych i chromowana końcówka 
rury wydechowej. Wyróżnij się spośród 
innych i wybierz chromowane elementy, 
które dodadzą sportowego charakteru 
i klasy twojemu Renault Captur. 4. Listwa 
ochronna na próg bagażnika. Wykonana 
ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Chroni 
próg bagażnika, tworząc przy tym elegancki 
akcent stylistyczny.

1. 2. 3. 4.



1.

Transport

1. Kufer dachowy. Do zamontowania w ciągu kilku minut na poprzeczkach dachowych Renault dzięki systemowi 
szybkiego mocowania, oferuje dodatkową przestrzeń ładunkową. Może być otwierany na obie strony i posiada 
mechanizm blokowania w położeniu otwartym dla ułatwienia załadunku bagaży. 2. Poprzeczki dachowe. 
Testowany zgodnie z najostrzejszymi normami zestaw 2 aluminiowych poprzeczek dachowych jest w pełni 
kompatybilny z pojazdem i relingami. Można je łatwo i szybko zamontować, zapewniając w pełni bezpieczny 
przewóz kufra dachowego, uchwytu do przewożenia nart lub uchwytu do przewożenia roweru. 3. Uchwyt do 
przewożenia nart. Bardzo prosty w użyciu uchwyt na narty, dostarczany z 2 blokadami przeciwkradzieżowymi, 
zapewnia w pełni bezpieczny przewóz nawet 4 par nart (lub 2 desek snowboardowych). 4. Bagażnik do 
przewożenia rowerów na haku holowniczym. Umożliwia bezproblemowy i w pełni bezpieczny przewóz nawet 
3 rowerów. Można go zamontować na każdego typu haku holowniczym. 5. Hak holowniczy demontowany 
bez użycia narzędzi. Zapewnia estetyczny wygląd samochodu dzięki możliwości zdjęcia końcówki w ciągu 
kilku sekund bez użycia narzędzi. Dostępny jest również jednoczęściowy hak holowniczy.

2.

3.

4. 5.



Wyposażenie wnętrza

Akcesoria

1. Podłokietnik przedni. Centralny 
podłokietnik z przodu zwiększa komfort 
prowadzenia pojazdu i jednocześnie 
stanowi dodatkowy schowek. Dostępny 
w 2 kolorach: grafitowym lub szarym. 
2. Kratka oddzielająca przestrzeń 
bagażową od strefy pasażerskiej. 
Zapewnia całkowite oddzielenie 
przestrzeni bagażowej od wnętrza. 
Akcesorium to jest niezbędne dla 
bezpiecznego przewozu czworonożnych 
pupili. 3. Foteliki dziecięce. Łatwe 
do zainstalowania dzięki systemowi 
mocowania fotelików dziecięcych Isofix. 
Przewożąc dziecko w foteliku, zapewnisz 
mu pełne bezpieczeństwo podczas jazdy. 
4. Osłony przeciwsłoneczne. Zadbaj 
o komfort jazdy pasażerów i wybierz 
zestaw żaluzji przeciwsłonecznych 
na tylne szyby. 5. Dywaniki gumowe. 
Chronią podłogę przed zabrudzeniami. 
Praktyczne w użyciu, dają się z łatwością 
zmywać wodą. 6. Dywaniki tekstylne 
Premium. Idealnie dopasowane do 
wystroju wnętrza, skutecznie chronią 
fabryczną wykładzinę podłogową. 
Są dostępne w kilku wersjach 
kolorystycznych.

3.

2.

1.

4. 5. 6.



Multimedia i systemy wspomagania prowadzenia pojazdu

1. Odtwarzacz DVD. Poznaj odtwarzacz 
DVD Nextbase Click & Go, złożony z dwóch 
9-calowych ekranów, dwóch wsporników 
mocujących i dwóch zestawów 
słuchawkowych. Z łatwością zamocujesz 
go na zagłówkach foteli. Pozwala na 
odtwarzanie płyt DVD, przeglądanie 
plików JPG czy odtwarzanie plików MP3. 
2. Uchwyt do tabletów. Dzięki niemu 
twój tablet multimedialny będzie solidnie 
zamocowany, co umożliwi pasażerom 
komfortowe czytanie lub oglądanie 
filmów. 3. Czujniki parkowania. System 
wspomagania parkowania ułatwia 
manewrowanie i pozwala na szybkie 
i bezproblemowe zaparkowanie pojazdu. 
4. Alarm. Niezbędny dla zapewnienia 
bezpieczeństwa twojego samochodu. 
Znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży 
pojazdu i przedmiotów znajdujących się 
w jego wnętrzu.

2.

1.

3. 4.



Dane techniczne
Silniki ENERGY  

TCe 90
ENERGY  

TCe 120 EDC
ENERGY  

dCi 90
ENERGY  

dCi 90 EDC
ENERGY  
dCi 110

Rodzaj paliwa benzyna benzyna olej napędowy olej napędowy olej napędowy
Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Typ wtrysku wielopunktowy 
sekwencyjny

bezpośredni  
sekwencyjny

bezpośredni  
z common rail

bezpośredni  
z common rail

bezpośredni  
z common rail

Typ skrzyni biegów 5b. mech. 6b. aut. EDC 5b. mech. 6b. aut. EDC 6b. mech.

SILNIK   
Pojemność skokowa (cm3) 898 1,197 1,461 1,461 1,461
Liczba cylindrów / zaworów 3 / 12 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr./min. 66 (90) przy 5000 87 (118) przy 5000 66 (90) przy 4000 66 (90) przy 4000 81 (110) przy 4000
Maksymalny moment obrotowy Nm EWG przy obr./min. 140 przy 2250 205 przy 2000 220 przy 1750 220 przy 1750 260 przy 1750
Filtr cząstek stałych - - tak tak tak
System Stop & Start tak tak tak tak tak

UKŁAD KIEROWNICZY
Zmienne elektryczne wspomaganie układu kierowniczego seryjnie
Minimalna Ø zawracania (m) 10.42

KOŁA I OPONY
Wymiary opon (w zależności od wersji) 16": 205 / 60R16, 17": 205 / 55R17

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 171 192 171 170 180
0 - 100 km/h (s) 13"05 10"6 13"1 13"8 11"4

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Emisja CO2 (g/km) 113 125 95 99 98
W cyklu miejskim / pozamiejskim / mieszanym (l/100 km) 6,0 / 4,5 / 5,1 7,3 / 4,9 / 5,5 3,9 / 3,5 / 3,7 4,0 / 3,7 / 3,8 4,0 / 3,6 / 3,7
Pojemność zbiornika paliwa (l) 45
 
Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producen-
tów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji 
spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami dostępnymi na www.renault.pl.

Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu 
samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i u Auto-
ryzowanych Partnerów Renault.



Wymiary

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2 606
B Długość całkowita 4 122
C Zwis przedni 866
D Zwis tylny 650
E Rozstaw kół przednich 1 531
F Rozstaw kół tylnych 1 516
G Szerokość całkowita bez lusterek 1 778
H Wysokość pojazdu nieobciążonego 1 566

H1 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą 
klapą 2 031

J Wysokość progu bagażnika pojazdu 
nieobciążonego 732

K Prześwit pojazdu obciążonego 170

L Promień na wysokości kolan na tylnych 
miejscach 215

M Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1 380
M1 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami 1 370

N Szerokość na wysokości przednich 
podłokietników 1 368

WYMIARY (mm) 

N1 Szerokość na wysokości tylnych 
podłokietników 1 330

P Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 
14° z przodu 905

P1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 
14° z tyłu 860

Y - Szerokość otworu bagażnika u góry  
- Maksymalna szerokość otworu bagażnika

905  
1 010

Y1 Szerokość otworu bagażnika u dołu 983
Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 990
Z Wysokość otworu bagażnika 685

Z1 Maks. długość załadunku (przy złożonych 
tylnych siedzeniach) 1 512

Z2
Długość bagażnika za tylną kanapą (z tylną 
kanapą maksymalnie przesuniętą do przodu 
/ do tyłu)

884/724

Z3 Wysokość pod tylną półką 595

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3)
Pojemność VDA (norma ISO 3832) (do 
wysokości tylnej półki) (min./maks.) 377/455

Pojemność maksymalna przy złożonych 
tylnych siedzeniach (do wysokości dachu) 1 235



Odkryj Renault Captur 
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów 
RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy RENAULT będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą 
występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego 
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym 
partnerem RENAULT. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Fot : E. Chmil, S. Pommier, O. Banet, A. Bernier
29.08-2015


