Naujasis

Renault CAPTUR

Sportiškos išvaizdos
miesto visureigis
Išraiškingos kėbulo linijos, atletiškos ratų arkos,
priekinė ir užpakalinė važiuoklės apsaugos, stogo
laikikliai, didelės grotelės, įspūdingas buferis ir
chromuoti intarpai – naujasis CAPTUR pateisina
visureigio vardą.
Iš kurios pusės bepažvelgsite, naujasis CAPTUR
dar stilingesnis ir modernesnis. O svarbiausia, kad
C raidės formos šviesadiodžiai žibintai padidina
matomumą, taigi ir saugumą.

Salono revoliucija
Nepamirštamą pirmąjį įspūdį įsėdus į saloną
sukuria stilingas dizainas, spalvingos detalės
ir itin kokybiškos apdailos medžiagos. Naujojo
CAPTUR interjero revoliucija leidžia mėgautis
maloniu gerovės pojūčiu. Automobilyje įrengtas
naujas išmanusis prietaisų skydelis su individualiai
konfigūruojamu spalvotu 10,2 colių ekranu,
išskirtinio dizaino centrinis valdymo pultas su
futuristine, lengvai pasiekiama E-SHIFTING pavarų
svirtimi, patogios dėtuvės.

Nepraraskite ryšio
Su naująja multimedijos sistema EASY LINK
naudokitės pažangiomis ir patogiomis ryšio
paslaugomis.
9,3 colių jutiklinis ekranas suderinamas su
„Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“. Jame galima
atvaizduoti savo telefono ekraną.
4G ryšys suteikia prieigą prie tokių paslaugų kaip
automatinis skambinimas pagalbos tarnyboms
įvykus avarijai, automatinis sistemos ir navigacijos
naujinimas ir prieiga prie eismo informacijos
realiuoju laiku, degalų kainos netoliese esančiose
degalinėse ar adreso ieškojimas „Google“ paieškoje.
Pritaikykite ekraną prie savo poreikių pasirinkdami
valdiklius – lygiai kaip išmaniajame telefone.
Susisiekite su visu pasauliu naudodamiesi
didžiausiu ekranu šioje automobilių klasėje.
„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.
„Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.

Asmeniškai pritaikyti
pojūčiai
Naujasis CAPTUR visada pasiruošęs prisitaikyti
prie jūsų pageidavimų. Važiavimo patirtį galite
individualizuoti naudodamiesi MULTI-SENSE
technologija, apimančia 8 aplinkos apšvietimo
nustatymus, tris važiavimo režimus, bei kitas
naudingas funkcijas. Taip pat naujasis CAPTUR
kviečia pasimėgauti aukštos klasės garsu. Į naująją
BOSE® garso sistemą įeina aštuoni garsiakalbiai
ir naujoviškas žemadažnis garsiakalbis, sumaniai
įrengtas bagažinėje ir atkuriantis galingą, gilų
garsą.

Genialus
praktiškumas
Mėgaukitės erdve ir įranga, skirta sukurti maksimalų
komfortą. Patogiai naudokitės didžiausio šioje
kategorijoje tūrio bagažine (iki 536 l) ir originaliu
moduliniu išdėstymu, dėl kurio užpakalinė sėdynė
gali būti stumdoma 16 cm. Reikia gabenti ilgus ar
nesupakuotus daiktus?
Nulenkite užpakalinę sėdynę ir užtikrinkite dar
didesnę erdvę kroviniui – net iki 1275 l.

Naujasis CAPTUR
E-TECH PLUG-IN
HYBRID – elektrinis,
kada tik reikia
Naujasis CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID – tai
pats našiausias ir kartu pats dinamiškiausias iš visų
iki šiol išleistų CAPTUR automobilių. Važiuokite
mieste naudodami tik elektrinę pavarą, o ilgesnėse
kelionėse naudokite benzininį variklį. Įkraukite
akumuliatorių namie ar mieste ir naudodami
elektrinę pavarą nuvažiuosite iki 65 km* – idealus
variantas važinėti į darbą ir namo. Naudodami
režimą PURE greitai įjunkite elektrinį režimą ir
važiuokite iki 135 km/h greičiu. Akumuliatorių
visiškai įkrausite per 3 valandas.**
* Važiuojant mieste ir užmiestyje, pagal WLTP (pasaulinė
suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra) –
degalų suvartojimo ir išmetamo CO2 kiekio matavimo protokolą.
** Naudojant 16 A lizdą (WALLBOX arba viešojoje įkrovimo
stotelėje).

Hibridinis RENAULT
visureigio variantas
Naujasis CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID turi
visus CAPTUR privalumus: sulankstomą ir iki
16 cm stumdomą užpakalinę sėdynę, įkrovimo
kabelio dėtuvę po bagažinės grindimis ir didelius
skaitmeninius ekranus, kuriuose galima stebėti
energijos srautą. Atraskite naujų vairavimo
potyrių: tylus galingo elektrinio variklio paleidimas,
energijos rekuperacija atleidus akceleratoriaus
pedalą ir stabdant, greitai reaguojanti daugiarežimė
automatinė pavarų dėžė. Vairuokite ekologiškesnį
ir dinamiškesnį visureigį, visiškai pasitikėdami
jo akceleracija ir džiaugdamiesi mažesnėmis
sąnaudomis.

1.

Pažangios
technologijos
Tam, kad važiuoti būtų saugu, naujajame CAPTUR
įrengtos aukščiausio lygio technologijos, atveriančios
kelią autonominiam vairavimui.
1. Adaptyvi „Stop & Go“ pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC). Naujasis CAPTUR palaiko saugų atstumą
iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Eismo
spūstyje automobilis sustoja, o eismo juostai pajudėjus
jis paleidžiamas iš naujo.
2. 360° kamera ir pagalbinė automobilio statymo
sistema. Panoraminė 360° kamera padeda pastatyti
automobilį net ir labai siaurose vietose. Pagalbinė
automobilio statymo sistema valdo vairaratį, todėl
statant automobilį jums telieka perjunginėti pavaras ir
spaudinėti akceleratoriaus bei stabdžių pedalus.

2.

3.

3. RENAULT PURE VISION šviesadiodžiai žibintai su
automatiniu tolimųjų šviesų perjungimu į artimąsias.
Naujajame CAPTUR įrengti galingi LED priekiniai žibintai
PURE VISION su automatiniu LED šviesų perjungimu į
artimąsias, suteikiant dar geresnį matomumą. Artimosios
šviesos automatiškai įjungiamos įvažiavus į vietovę
su pastatais arba iš priekio ar iš galo artėjant kitai
transporto priemonei.

4.

4. EASY PILOT – pagalba greitkeliuose ir transporto
spūstyse. Ši sistema, veikianti važiuojant nuo 0 iki 160
km/val. greičiu, reguliuoja greitį, išlaiko saugų atstumą
iki priekyje važiuojančios transporto priemonės ir prižiūri,
kad automobilis važiuotų eismo juostos viduryje. Ši
pagalbinė vairavimo sistema leidžia be vairuotojo
įsikišimo sustoti ir per 3 sekundes vėl automatiškai
pradėti važiuoti. Tai pirmasis žingsnis link autonominio
vairavimo.

5.

5. Aklosios zonos įspėjimas. Aklosios zonos aptikimo
sistemos indikacinės lemputės, esančios ant abiejų
šoninių veidrodėlių, įspės apie aklojoje zonoje esančią
transporto priemonę.
6. Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema ir
važiavimo juostos kontrolės sistema. Naujasis CAPTUR
įspėja ir pakoreguoja važiavimo trajektoriją, jei iš eismo
juostos išvažiuojate neparodę posūkio signalo.

6.

7.

7. Automatinė avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų
ir dviratininkų aptikimo funkcija. Naujasis CAPTUR
rūpinasi jumis ir aplinkiniais. Prireikus staigiai stabdyti
arba į kelią išbėgus pėstiesiems naujasis CAPTUR įspėja
ir gali automatiškai įjungti avarinį stabdymą.

8.

8. Įspėjimo apie viršytą greitį ir kelio ženklų atpažinimo
funkcija. Naujasis CAPTUR, naudodamasis kamera,
informuoja apie leistiną greitį, kad jo neviršytumėte.

Spalvos

Jūros mėlis(1)

Baltasis perlas(2)

Hailando pilka(2)

Atakamos oranžinė(2)

Pilka Kasiopėja(2)

Geležinė mėlyna(2)

Alebastro balta(1)

Žvaigždžių juoda(2)

Seladono mėlyna(2)

Liepsnos raudona

(2)

(1) Neskaidrus lakas.
(2) Metalizuojamieji dažai.
Spalvos nuotraukose gali šiek tiek skirtis nuo tikrų spalvų.

Galimos individualizuotos kombinacijos: automobilio kėbulo spalvos ir stogo spalva
Išsirinkite naujojo dvispalvio CAPTUR vieną iš 9 kėbulo spalvų ir vieną iš 4 stogo spalvų arba pasirinkite vienos spalvos kėbulą
ir stogą.
Kėbulo spalvos / stogo spalvos

Žvaigždžių juoda

Hailando pilka

Alebastro balta

Jūros mėlis

Atakamos oranžinė
-

Žvaigždžių juoda
Pilka Kasiopėja

-

Hailando pilka

-

Baltasis perlas

-

Alebastro balta

-

Atakamos oranžinė
Liepsnos raudona

-

Geležinė mėlyna

-

Seladono mėlyna

-

-

-

Stogo spalvos

Žvaigždžių juoda

Hailando pilka

Alebastro balta

Atakamos oranžinė

Standartinė įranga

Zen
• Aktyvioji stabdymo pagalbos sistema su
pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija (AEBS)
• Greičio reguliatorius-ribotuvas
• Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA)
• Stabilumo palaikymo sistema (ESC)
• Eismo juostos palaikymo sistema (LKA)
• Saugaus atstumo įspėjimo sistema (DW)
• Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
• Automatinio skambučio funkcija (eCall)
• Priekinės oro pagalvės vairuotojo ir keleivio
pusėje
• Priekinės šoninės oro pagalvės
• Užuolaidinės oro pagalvės
• Vaikiškų sėdynių tvirtinimo prie priekinio
keleivio sėdynės ir užpakalinių šoninių sėdynių
sistema ISOFIX
• Priekiniai ir užpakaliniai žibintai FULL LED PURE
VISION

Varianto ZEN su papildoma įranga nuotrauka

• Dieniniai šviesadiodžiai važiavimo žibintai
• Apšvietimo jutiklis
• Kondicionierius
• Multimedijos sistema EASY LINK 7’’ be
navigacijos, su DAB radiju, 6 garsiakalbiais, 2
USB, 1 lizdu, suderinama su „Android Auto®“ ir
„Apple CarPlay®“
• Skaitmeninis 4,2’’ ekranas su indikatoriais ir
ciferblatais
• Užlenkiami elektra reguliuojami, šildomi
šoniniai veidrodėliai su lauko temperatūros
jutikliu
• Elektra valdomi priekiniai ir užpakaliniai langai
su impulsiniu jungikliu
• Raktu valdomas nuotolinis centrinis durų
užraktas
• Posūkio indikatoriai šoniniuose veidrodėliuose
• Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė

17’’ plieniniai ratlankiai
FLEXWHEEL, NYMPHEA (S)

17’’ lengvojo lydinio ratlankiai
BAHAMAS (O)

Grafito spalvos audinio apmušalai
(S)

Juodo audinio apmušalai su
oranžiniais ekologiškos odos
elementais (O)

• Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima
nulenkti 1/3 arba 2/3)
• Reguliuojamo aukščio priekinės ir užpakalinės
galvos atramos
• Išimamas bagažinės dugnas
• Vienspalvis kėbulas
• Pilka priekinė ir užpakalinė kėbulo apsauga
• Juodos šoninės apdailos juostos
• Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės
• Ryškių spalvų salonas
• Grafito spalvos audinio apmušalai
• Natūralia oda aptrauktas vairaratis
• Centrinis valdymo pultas su porankiu ir ortakiais
• Salono apšvietimas, 2 padėtys
• 17’’ plieniniai ratlankiai FLEXWHEEL,
NYMPHEA dizainas
• Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys

17’’ lengvojo lydinio ratlankiai
BAHAMAS, pilki (O)

Intens (Zen+)
• Perspėjimo apie greičio viršijimą sistema (TSO)
• Dvispalvis kėbulas (stogo spalvos šoninių
veidrodėlių korpusai)
• Priekiniai ir užpakaliniai C raidės formos žibintai
FULL LED
• Automatinio žibintų perjungimo iš tolimųjų į
artimąsias šviesas sistema
• Lietaus jutiklis
• Kortelė-raktas RENAULT HANDS FREE
• Automobilio statymo atbuline eiga pagalbos
sistema
• Automatinis kondicionierius
• Multimedijos sitema EASY LINK su 7 colių
ekranu, navigacija, DAB radiju, 6 garsiakalbiais, 2
USB, 1 lizdu, suderinama su išmaniuoju telefonu
per „Android Auto®“ ir „Apple CarPlay®“, su
bazine Europos žemėlapio versija
• Skaitmeninis 7’’ ekranas su indikatoriais ir

17’’ lengvojo lydinio ratlankiai
BAHAMAS (S)

17’’ lengvojo lydinio ratlankiai
BAHAMAS, pilki (O)

18’’ lengvojo lydinio ratlankiai
PASADENA, pilki (O)

Juodai pilki apmušalai su
ekologiškos odos elementais (S)

Juodo audinio apmušalai su
oranžiniais ekologiškos odos
elementais (O)

Grafito spalvos odos apmušalai
(O)

Varianto INTENS su papildoma įranga nuotrauka

ciferblatais
• Reguliuojamo aukščio vairuotojo ir keleivio
sėdynė
• Automatinis stovėjimo stabdys
• Užlenkiami elektra reguliuojami, šildomi
šoniniai veidrodėliai su lauko temperatūros
jutikliu
• Elektrochrominis salono veidrodėlis
• Juodos spalvos ortakiai su chromo spalvos
elementais
• Chromuoti šoninių langų kraštai
• Chromuotas išmetamojo vamzdžio antgalis
• Papildomai užtamsinti užpakaliniai šoniniai
langai ir užpakalinis langas
• Juodos šoninės apdailos juostos su chromuotais
intarpais
• Ištraukiama dėtuvė prietaisų skydelyje EASY
LIFE

• Oda aptrauktas vairaratis
• Juodai pilko audinio apmušalai su natūralios
odos elementais
• Šviesadiodis salono apšvietimas, dvi reguliavimo
padėtys
• 17’’ lengvojo lydinio ratlankiai, BAHAMAS
dizainas, pilki

S – standartinė įranga
O – pasirenkamas variantas
„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.
„Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.

Individualus išorės pasirinkimas

Dekoratyviniai oranžiniai išorės elementai.

1

1

2

3

1. Priekinė važiuoklės apsauga
2. Dekoratyvinė juosta ant apatinės durų apsaugos juostos
3. Užpakalinė važiuoklės apsauga

Dekoratyviniai pilki išorės elementai.

3
2

1

1. Priekinė važiuoklės apsauga 2. Dekoratyvinė juosta ant apatinės durų apsaugos juostos 3. Užpakalinė važiuoklės apsauga

Dekoratyviniai dramblio kaulo spalvos išorės elementai.

3
2

1

1. Priekinė važiuoklės apsauga 2. Dekoratyvinė juosta ant apatinės durų apsaugos juostos 3. Užpakalinė važiuoklės apsauga

Individualus salono pasirinkimas

1

3

3
2

Vijoklio mėlynumo spalvos paketas 1. Ortakių apvadai 2. Centrinio valdymo pulto apdaila ir pavarų svirties pagrindas 3. Grindų kilimėliai

Dekoratyviniai raudoni salono elementai

Dekoratyviniai oranžiniai salono elementai

Dekoratyviniai žaliai mėlyni salono elementai

2

3

1

Išskirtinis oranžinis paketas 1. Durų porankiai 2. Dekoratyvinė juosta ant prietaisų skydelio 3. Pagrindinis centrinio valdymo pulto rėmas

Išskirtinis pilkas paketas

Matmenys (mm)

* Užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Bagažinės tūris
BAGAŽINĖS TŪRIS (VDA)
Bagažinės tūris, kai užpakalinė sėdynė iki galo atstumta atgal (benzinas / dyzelinas)
Bagažinės tūris, kai užpakalinė sėdynė iki galo pristumta į priekį (benzinas / dyzelinas)
Bagažinės tūris, kai užpakalinė sėdynė sulankstyta

Litrais
422/406
536/520
1 275

Priedai

1.

2.

3.

4.

1. Ryklio peleko formos antena. Ši antena, idealiai
pritaikyta prie naujojo CAPTUR, prisideda prie jo
sportiškos išvaizdos.
2. Šoninis laiptelis. Tam, kad būtų lengviau įlipti ir išlipti,
taip pat pasiekti ant stogo esančią bagažinę ar vežamas
slides. Praktiška priemonė, pastiprinanti automobilio
sportiškumą.
3. Užlenkiamas vilkimo kablys. Vežkitės visą reikalingą
įrangą naudodami pusiau elektra valdomą velkamąjį
kablį. Jis užlenkiamas ir ištraukiamas per kelias sekundes,
paspaudus specialų jungiklį bagažinėje. Šis sumanus
sprendimas negadina automobilio dizaino.
4. Kėbulo apsaugos paketas. Veiksmingai apsaugokite
naujojo CAPTUR dažus nuo smulkių pažeidimų, įbrėžimų
ir pasikartojančios trinties.

Kokybė

„Nuo pat darbų projektavimo studijose iki gamybos ir galutinio platinimo mūsų tinkle mes visada siekiame kokybės.“
Laurens van den Acker – „Renault Corporate Design“ vyr. viceprezidentas

Renault CAPTUR – iš naujo sukurtas standartas
Miesto visureigių rinkos pionierius naujasis CAPTUR suprojektuotas iš naujo, remiantis sėkmę lėmusia ankstesnio modelio DNR. Naujajame modelyje pabrėžiamos
šiuolaikiškos atletiško ir dinamiško visureigio linijos. Automobilis išliko ir universalus, ir erdvus. Interjero revoliucija, tiek technologijos, tiek kokybės prasme jį perkėlė
į aukštesnę dimensiją.

Dar aukštesnė kokybė
Dėl pakeisto išorės dizaino, paliekant stipraus visureigio DNR, tikslių patobulinimų ir tipiškų „Full LED“ C raidės formos
žibintų priekyje ir gale, taip pat dekoratyvinių chromuotų intarpų.

Iš pagrindų atnaujintas salonas
Dėl aukštos kokybės keleivių erdvės su naujausiomis technologijomis ir savo kategorijoje didžiausiais ekranais, taip
pat dėl išmaniojo pulto salono dizainas tapo dar šiuolaikiškesnis, o vairuoti – dar maloniau. Keleivių erdvė kokybės ir
patogumo prasme pasiekė naują dimensiją ir gali būti priskiriama prie pačios aukščiausios klasės. Aukščiausios kokybės
medžiagos, minkšta prietaisų skydelio danga, durų skydai ir centrinio valdymo pulto apvadas, gerai apgalvota įranga,
naujos architektūros sėdynės – pokyčius pastebėsite visur.

Naujos dimensijos technologijos
Su naujuoju CAPTUR vairavimo pagalbos sistemos tampa pasiekiamos kiekvienam, todėl į kelionę galite leistis be jokių
rūpesčių. Naujausia funkcija EASY PILOT labai praverčia greitkeliuose ir eismo spūstyse. Ši vairavimo pagalbos greitkeliuose
ir eismo spūstyse sistema – tai pirmas žingsnis link autonominių transporto priemonių. Gyvenimą palengvina ir EASY
CONNECT – siūlome naują intuityvią multimedijos sistemą EASY LINK su internetinėmis paslaugomis ir programa MY
RENAULT. Dėl šių priemonių niekada neprarasite ryšio su aplinkiniu pasauliu.

Paslaugos

RENAULT visada šalia
Mes visada pasiruošę padėti palengvinti jums gyvenimą ir
sutaupyti laiko, kai prireikia techninės priežiūros: teikiame
pasiūlymus ir susitariame dėl susitikimo internetu, siūlome
paslaugų paketus, priežiūros sutartis, konsultuojame dėl
draudimo ir t. t.
Pasinaudokite mūsų paprastais ir greitais sprendimais,
pritaikytais prie jūsų poreikių.
Ko jums imtis pirmiausia

Raskite visą reikiamą informaciją:
- mūsų svetainėse, gaminių / paslaugų / finansiniuose pasiūlymuose,
susitarimuose dėl bandymo ir kt.;
- mūsų prekybos atstovų tinkle, per susitikimus su pardavimo ir
technikų komandomis.

RENAULT techninė priežiūra – 100 % pagalba

Apsisaugokite nuo netikėtų išlaidų pasinaudodami garantijos
pratęsimu, draudimo polisais ir paslauga RENAULT ASSISTANCE.

RENAULT techninė priežiūra – priežiūra be jokių rūpesčių

RENAULT techninės priežiūros sutartys – tai būdas gauti specialiai
jums sudarytą „viskas įskaičiuota“ paslaugų paketą.

Priedai – jūsų individualus RENAULT

Mūsų priedų asortimente rasite viską, ko reikia, kad automobilis būtų
dar patrauklesnis, praktiškesnis, patogesnis ir asmeniškesnis.

Daugiau apie RENAULT CAPTUR rasite
adresu www.renault.lt

Imtasi visų atsargumo priemonių, kad šis leidinys būtų tikslus ir jame būtų spausdinimo metu turima naujausia informacija. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. Laikydamasi nuolatinio
produkcijos tobulinimo politikos RENAULT pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus RENAULT atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai
nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią atstovą. Dėl techninių
priežasčių šiame atspausdiname dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors
šio leidinio dalį negavus raštiško RENAULT sutikimo.
Nuotr.: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, © Renault Marketing 3D-Commerce.
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