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SAUGUMAS Kodas INTENS 

ABS stabdžių antiblokavimo sistema su avarinio stabdymo pagalbos sistema  ● 

ESC dinaminė elektroninė stabilumo sistema su antipraslydimo sistema ASR  ● 

Aktyvi avarinio stabdymo pagalbos sistema aptinkanti pėsčiuosius ir dviratininkus  ● 

Įspėjanti saugaus atstumo sistema  ● 

Kelio ženklų atpažinimo sistema (Traffic Sign Recognition)  ● 

Eismo juostos sekimo sistema ( LDW )  ● 

Eismo juostos išlaikymo asistentas (Lane Keeping Assist)  ● 

Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu  ● 

E-call sistema  ● 

Įkalnę padedanti įveikti sistema (HSA)  ● 

Priekinės ir šoninės oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui  ● 

Išjungiama priekinė keleivio pusės saugos oro pagalvė  ● 

Užuolaidos tipo saugos oro pagalvės  ● 

Signalas, perspėjantis apie neužsegtus saugos diržus  ● 

Priekiniai saugos diržai su aukščio reguliavimo galimybe (su įtempėju ir apkrovos ribotuvu)  ● 

Užpakaliniai saugos diržai: 3-jų taškų, su apkrovos ribotuvu (šoninėse sėdynėse)  ● 

Isofix tvirtinimo taškai užpakalinėse šoninėse sėdynėse  ● 

Padangų slėgio stebėjimo sistema  ● 

Sistema, perspėjanti viršijus leistiną greitį (Over-speed Prevention)  ● 

APŠVIETIMAS, MATOMUMAS   

Full LED Pure Vision priekiniai žibintai  ● 

LED dienos žibintai  ● 

LED posūkio žibintai  ● 

Galiniai LED žibintai  ● 

Šviesos ir prieblandos jutikliai  ● 

Full LED "C SHAPE" žibintai priekyje ir gale FEUAR3 ● 

Automatinis ilgųjų šviesų perjungimas  PRAHL ● 

PATOGUMAS   

Kintamo dažnio valytuvai  ● 

Centrinis durų užraktas  ● 

4 kryptimis reguliuojamas vairas  ● 

Užpakaliniai statymo jutikliai ITPK1 ● 

Elektra valdomi priekiniai langai, vairuotojo su "vieno paspaudimo" funkcija  ● 

Elektra valdomi užpakaliniai langai   ● 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė  ● 

Reguliuojamo aukščio atramos galvai priekinėse sėdynėse  ● 

Slankiojanti ir nulenkiama užpakalinė sėdynė (santykiu 60/40) su 3 reguliuojamo aukščio atramomis galvai   ● 

ECO režimas  ● 

Apsaugos apatinėje šoninių durelių dalyje  ● 

Elektra valdomi ir užlenkiami šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai (šildomi), temperatūros jutiklis  ● 

Oda aptrauktas vairas VLCUIR ● 

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliu ir apšvietimu  ● 

Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis  ● 

Berėmis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis  RETIN2 0 

Reguliuojamo aukščio priekinė keleivio sėdynė  ● 

Lietaus jutiklis  ● 

Automatinis oro kondicionierius  ● 

Automatinis rankinis stabdys su AUTO HOLD funkcija (tik su MLEXP1 arba PKJB11) FPAS2 121 

Centrinis porankis   ● 

Elektra užlenkiami šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai RET04 ● 

Renault laisvų rankų kortelė, automatinis durelių atrakinimas priėjus KARTA3 ● 

MULTIMEDIJA   

10,25“ skaitmeninis interaktyvus prietaisų skydelis  MET05 121 

EASY LINK 7" su navigacija, DAB Radijas, Bluetooth®, 2xUSB+1xJack jungtys, suderinamumas su Apple CarPlay™ ir Android 
Auto™ 

NA40A ● 

MULTI-SENS sistema  MLEXP1 242 

DIZAINAS   

2 spalvų kėbulas, kėbulo spalvos išorinės durų rankenos, stogo spalvos šoniniai veidrodėliai 2TON ● 

Priekinis ir užpakalinis bamperiai- kėbulo spalvos  ● 

Viršutinė priekinių grotelių dalis- juodos spalvos, su blizgios juodos spalvos juosta ir chromuotu logotipu  ● 

Chromo priekinių grotelių ir durų apdaila, chromo elementai ant vairo  ● 

Oro ventiliacinės grotelės su chromo apdaila  ● 

Chromo šoninių langų apvadai  ● 

Chromuota juostelė ant galinio bamperio  ● 

Medžiaginiai, grafito spalvos sėdynių apmušalai su dirbtinės odos elementais, šviesiai pilki sėdynių šonai. (negalima su 
PERP02) 

DRAP05 ● 

Medžiaginiai, juodos spalvos sėdynių apmušalai su dirbtinės odos elementais, oranžinės spalvos elementai.  DRAP03 73 

Šviesus interjeras, šviesios lubos HARM01 ● 

Išorės dizaino paketas (Oranžinės spalvos detalės).  PERA01 194 

Interjero dizaino paketas Touch (oranžinės spalvos intarpai durelėse, centrinėje konsolėje). PERP01 97 

Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai kėbulo spalvos, jei vienspalvis kėbulas ir stogo spalvos jei dvispalvis kėbulas REPNTC ● 

Naujasis Renault Captur Intens (1,3 TCE 130AG 7EDC) 

7 pavarų automatinė greičių dėžė. 

Spalva: dvispalvis kėbulas metalizuota juoda/oranžinis 

stogas (BIYPM) 

 



 

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 

Gedas Inčirauskas 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 622 25302  
El. paštas: gedas@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 

 
Planuojate įsigyti išsimokėtinai? Visa informacija ČIA 

 

Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai juodos spalvos, nelakuoti RENTC 0 

Tamsinti galiniai langai SZPRBT ● 

Specialaus dizaino pavarų perjungimo svirtis E-SHIFTER (tik su 7EDC pavarų dėže ir FPAS2 MLEXP1) CSRFLY 121 

Atsarginis ratas vietoje pradurtos padangos taisymo komplekto RSGALT 73 

PADANGOS IR RATLANKIAI   

17" lengvojo lydinio ratlankiai BAHAMAS, tonuoti, pilkos spalvos AL17 / RDIF11 73 

Padangos su sumažintu pasipriešinimu riedėjimui PNSTRD ● 

ĮRANGOS PAKETAI   

CITY paketas: atstumo jutikliai priekyje/ gale, užpakalinio vaizdo kamera  PKJB33 363 

WINTER paketas: šildomos priekinės sėdynės, šildomas vairas PKJB34 242 

SPALVA Dvispalvis kėbulas   
 

Black Etoile + Orange Atacama BIYPM 520 
 

Naujojo CAPTUR Techniniai duomenys: 

VARIKLIAI TCe 130 AG 7EDC  

Pavarų dėžė 7-ių pavarų automatinė EDC 
Degalų tipas Benzinas 
Variklio tūris (cm3) 1333 
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4/16 

Galia kW (AG)/ aps/min 96(130)/5000 
Sukimo momentas Nm aps./min 240/1600 
Pagreitis (s) 9.0 
Didžiausias greitis 200 
Kuro sąnaudos dydis pagal WLTP  

Kuro sąnaudos vidutinės l/100 km 6,2-6,6 
Vidutinės CO2 išlakos g/100km 139-150 
Kuro bako dydis l / Ad Blue bako dydis 48 

 

MATMENYS

 

Kainoraštinė naujojo RENAULT Captur kaina su PVM ir nurodyta papildoma įranga – 23.506 Eur su PVM.  

AKCIJA:  

- Lizingo palūkanų marža tik 1,99% (partneris Luminor lizingas). 

- Garantija 5 metai arba 100.000 km. 

- Speciali nuolaida  

Speciali šio automobilio kaina su nuolaida – 22.054 Eur su PVM. 

Pasiūlymas galioja iki 2020-03-31 
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