
 

 

 

 

 

 

VARIKLIAI   ENERGY dCi 90 EDC 

Degalų rūšis    Dyzelinas 

Taršos standartas Euro 6 

Pavarų dėžė    automatinė, 6 pavarų 

Degalų įpurškimo 
būdas 

  tiesioginis/ Common rail 

Darbinis tūris (cm3) 1 461 

Cilindrų / vožtuvų skaičius  4/8 

Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 66 (90) at 4000 

Didžiausias sūkimo momentas Nm esant sūk./min 220 at 1750 

Funkcija „Stop & Start“ Taip 

GREITIS    

Didžiausias greitis (km/val.) 170 

Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 13"8 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO₂ EMISIJA  

Degalų bako talpa (l)  

CO₂ tarša (g/km)  99 

Mieste / užmiestyje / mieste ir užmiestyje 4,0/3,7/3,8 

BAGAŽINĖS TALPA  

Bagažinės talpa pagal VDA normas (maž. / didž.) 377-455 dm3 

SAUGOS PRIEMONĖS  

Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo pagalba ● 

Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės ● 

Keleivio oro pagalvės išjungimas  ● 

Šoninės galvos ir krūtinės srities oro pagalvės  ● 

Nuleistos padangos informavimo sistema ● 

Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu ● 

Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA) ● 

Trijų skirtingų rėžimų elektroninė stabilumo kontrolės sistema (Extended GRIP) ● 

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) su ratų prasisukimo sistema (ASR) ● 

Įspėjantis garsas apie neužsegtus saugos diržus ● 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo ir keleivio saugos diržai su apkrovos jutikliais  ● 

3-jų taškų saugos diržai užpakalinėse šoninėse sėdynėse su apkrovos jutikliu  ● 

Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie keleivio ir antros eilės šoninių vietų ● 

IŠORĖS APDAILA  

Dviejų spalvų kėbulas (šoninių galinio vaizdo veidrodėlių apdaila stogo spalvos) 
papildoma kaina prie pasirinktos spalvos metalik dažymo 

● 

Šoninės apsaugos moldingai, priekinės ir galinės bamperio apatinės apdailos, 
šoninių veidrodėlių korpusai juodos spalvos su grūdėta tekstūra 

● 

Chromo išorės apdaila: rūko žibintų apvadai, priekinio buferio viršutinė dalis, 
bagažinės dangčio numerių apšvietimo juosta  

● 

Chromo spalvos intarpai, šoninių durų apsaugose ● 

Kėbulo spalvos durų rankenėlės ● 

Kėbulo spalvos priekinis bamperis ● 

Tamsinti užpakaliniai langai ● 

17'' juodos spalvos lengvojo lydinio ratlankiai. Dizainas "Emotion" Juodos spalvos 
intarpai 

● 

Universalios MUD & SNOW padangos  ● 

Metalizuoti kėbulo dažai (dvispalvis dažymas) 520 

VIDAUS APDAILA  

Tamsios spalvos interjeras ● 

Klasikiniai medžiaginiai pilkos spalvos apmušalai su ekologiškos odos elementais  ● 

Elastingos virvelės priekinių sėdynių nugarėlėse, daiktų prilaikymui ● 

Sintetine oda trauktas vairaratis  ● 

RENAULT CAPTUR XMOD, 1,5 dCi 90 AG 
6 pavarų automatinė greičių dėžė 
Spalva: Oranžinis + juodas stogas 



 

 

Oda trauktas vairaratis  ● 

MATOMUMAS - APŠVIETIMAS  

Rūko žibintai (su posūkio apšvietimo funkcija tik INTENS, XMOD ir INITIALE PARIS 
versijoms) 

● 

FULL LED Pure Vision priekiniai žibintai ● 

Prieblandos ir lietaus jutikliai  ● 

Šviesadiodžiai C formos dienos žibintai ● 

Galiniai LED žibintai ● 

Elektra reguliuojami, užlenkiami ir šildomi veidrodėliai su išorės temperatūros 
jutikliais 

● 

Automatinis užpakalinio lango valytuvo aktyvavimas atbulinės eigos metu  ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA  

„Renault“ laisvų rankų kortelė  ● 

Elektrinis kintamos galios vairo stiprintuvas ● 

Užpakaliniai atstumo jutikliai ● 

Priekiniai/galiniai atstumo jutikliai, galinio vaizdo kamera 351 

Kelionės kompiuteris ● 

Pavarų perjungimo indikatorius ● 

Vairavimo stiliaus indikatorius (3 spalvos: žalia-geltona-oranžinė) skirtas informuoti 
vairuotoją apie ekologišką vairavimą (susietas su „Renault“ R- Link sistema)  

● 

ECO funkcija (ekologiško vairavimo funkcija) ● 

Universalios M+S padangos ● 

Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys (nekomplektuojamas su atsarginiu 
ratu) 

● 

Atsarginis ratas (standartinė įranga versijoms su varikliu Energy TCe 120 ir Energy 
TCe 120 EDC) 
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PATOGUMAS  

Automatinis oro kondicionierius  ● 

Elektra reguliuojami priekiniai langai (su vieno paspaudimo funkcija nuo ZEN 
versijos) 

● 

Elektra reguliuojami užpakaliniai langai ● 

Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis  ● 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ● 

Šildomos priekinės sėdynės 242 

Porankis tarp priekinių sėdynių ● 

Reguliuojamo aukščio priekinių sėdynių galvos atlošai ● 

Užpakalinės sėdynės (galima nulenkti 1/3 arba 2/3) su reguliuojamo aukščio galvos 
atlošais 

● 

Dviejų skyrių bagažinė  ● 

11 L slankiojanti daiktadėžė „Easy life“  ● 

MULTIMEDIJOS ĮRANGA  

R-LINK Evolution: multimedijos sistema su 7" liečiamu ekranu, TomTom® 
navigacija, išplėstu Europos žemėlapiu, radijo grotuvu su 3D Sound by Arkamys® 
erdvinio garso sistema, Bluetooth®, USB ir garso įrangos jungtimis prieiga prie 
interaktyvių paslaugų ir Android Auto prieiga 

● 

Išplėstas Europos žemėlapis, pasirinkus R-Link Evolution sistemą ● 

SUASMENINIMO GALIMYBĖS  

Chrome Satin dekoratyviniai interjero elementai ● 

Slankiojanti daiktadėžė su apšvietimu ● 

ĮRANGOS PAKETAI  

Įrangos paketas CLIMATE PLUS: automatinis oro kondicionierius + lietaus ir šviesos 
jutiklis + „Renault“ laisvų rankų kortelė 

● 

Įrangos paketas CITY: užpakaliniai atstumo jutikliai, elektra valdomi šoniniai 
veidrodėliai 

● 

Įrangos paketas LED: priekiniai LED priešrūkiniai žibintai, priekiniai FULL LED Pure 
Vision žibintai kartu su Climate Plus paketu 

● 

Įrangos paketas PREMIUM: aliuminiai pedalai, elektrochrominis galinio vaizdo 
veidrodis, ZAMAC pavarų perjungimo svirtis, Integruotas apšvietimas skydeliuose 
nuo saulės, dėtuvė akiniams, interjero apšvietimas PREMIUM. 

● 

Automobiliui suteikiama 5 metų arba 100.000 km gamintojo garantija 

Kainoraštinė Renault CAPTUR XMOD, 1,5 dCi 90 AG kaina – 22.190 Eur su PVM 

Speciali kaina 18.150 Eur su PVM 
PAPILDOMA ĮRANGA MONTUOJAMA LIETUVOJE (ĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ)  

- Originalūs guminiai arba veliūriniai aukštos kokybės kilimėliai – 55 Eur 

- Avarinis komplektas (avarinis ženklas, vaistinėlė, gesintuvas, liemėnė) – 30 Eur 



 

 

 

Automobilių pardavimas: 

Mantas Katauskis 
Pardavimų vadovas 
Tel. +370 656 80929 
El. paštas: mantas@lautra.lt 

Dainius Stoškus 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 672 32748 
El. paštas: dainius@lautra.lt 

Aidas Masaitis 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 692 91355  
El. paštas: aidas@lautra.lt 

Sergejus Višniakovas  
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 685 30070 
El. paštas: sergejus@lautra.lt 

BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050  Įmonės kodas 
110607882, PVM kodas LT106078811, AB  “SEB bankas” a/s LT 037044060001307507 
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