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Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα 
πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που 
περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, 
οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον 
διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά 
χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή 
οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Captur, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr

Renault recommandeΗ Renault συνιστά



ό,τι χρειάζεστε και 
ακόμα περισσότερα

σπορ SUV

Μία νέα διάσταση ανοίγεται για τα SUV



σεβασμός στο 
περιβάλλον

ασφαλής 
οδήγηση

έως 536 λίτρα 
χωρητικότητα 
πορτμπαγκάζ

υβριδικοί 
κινητήρες



100% Renault, 100% Captur







Σμιλευμένα πλευρά, σπορ τονισμένοι ώμοι, έντονα φτερά, 
προστατευτικές ποδιές εμπρός και πίσω, μπάρες οροφής, 
φαρδιά μάσκα, εκφραστικός προφυλακτήρας με διακοσμητικά 
χρωμίου. Η εμφάνιση του Renault Captur επιβεβαιώνει τον SUV 
χαρακτήρα του και αντανακλά κομψότητα και γοητεία χάρη 
στη φωτιστική υπογραφή των LED φώτων σε σχήμα "C".

Ένα SUV με 
αθλητικές γραμμές



Κομψότητα & φινέτσα

Διαθέσιμο και στην έκδοση Rive Gauche, το Renault Captur 
ξεχωρίζει χάρη στον ιδιαίτερο εξωτερικό σχεδιασμό 
και τις λεπτομέρειες σε μαύρη απόχρωση.







Μοναδικές 
συγκινήσεις

Το Renault Captur σας εξασφαλίζει μία εμπειρία οδήγησης που 
προσαρμόζεται κάθε στιγμή, στις προσωπικές σας ανάγκες. 
Χάρη στην τεχνολογία MULTI-SENSE σας δίνεται η δυνατότητα 
να διαμορφώσετε αυτή την εμπειρία σύμφωνα με τις δικές 
σας προτιμήσεις. Οκτώ επιλογές φωτισμού του εσωτερικού, 
τρία προγράμματα οδήγησης και ρυθμιζόμενα καθίσματα.



Υβριδικές εκδόσεις



Το Renault Captur σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε 
ανάμεσα σε τρεις τύπους υβριδικών κινητήρων, (Hybrid MHEV - 
Hybrid E-TECH - Plug-in Hybrid E-TECH), και να απολαύσετε όλα 
τα οφέλη ενός υβριδικού αυτοκινήτου. Χάρη στο συνδυασμό 
βενζίνης και ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζετε αυτονομία που 
αποδεικνύεται ιδανική για τις καθημερινές σας διαδρομές!

Και Captur και Υβριδικό!



1



Ταξιδέψτε 
δικτυωμένοι

Χάρη στο νέο σύστημα πολυμέσων EASY LINK, αποκτάτε 
δυνατότητες δικτύωσης με εξαιρετικά εύκολο και εξελιγμένο 
τρόπο. Η οθόνη αφής των 9,3” είναι συμβατή με λογισμικό Android 
Auto™ και Apple CarPlay™ και δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης 
όλων των εφαρμογών του smartphone σας, στην οθόνη. Η 
συνδεσιμότητα μέσω δικτύου 4G σας εξασφαλίζει πρόσβαση 
σε υπηρεσίες όπως η αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση ατυχήματος και οι αυτόματες αναβαθμίσεις του 
συστήματος πλοήγησης. Τέλος η επαγωγική φόρτιση κινητού σας 
επιτρέπει να φορτίζετε το smartphone σας εύκολα και απλά.
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3

1. Εφαρμογή My Renault (διαθέσιμη 
ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας)

2. Επαγωγική φόρτιση smartphone
3. Κατοπτρισμός του smartphone στην οθόνη 

του αυτοκινήτου μέσω Android Auto™ & 
Apple CarPlay™ (εφαρμογές διαθέσιμες 
ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας)

Το Android Auto™ είναι εφαρμογή της Google Inc.
Το Apple CarPlay™ είναι εφαρμογή της Apple Inc.
Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας



Ευελιξία στον 
υπέρτατο βαθμό

Εκμεταλλευθείτε τις πολυάριθμες επιλογές διαμόρφωσης και τα 
εξελιγμένα συστήματα που σας προσφέρουν το μέγιστο βαθμό 
άνεσης. Στη διάθεσή σας ένας μεγάλος χώρος αποσκευών έως 536 
λίτρα και οι δυνατότητες έξυπνης διαμόρφωσης του εσωτερικού 
που προσφέρει το συρόμενο, έως και 16εκ., πίσω κάθισμα. Υπάρχει 
ανάγκη για μεταφορά φορτίων μεγάλου μήκους ή μεγάλου όγκου; 
Αναδιπλώστε απλά το πίσω κάθισμα και έχετε στη διάθεσή σας 
ένα χώρο φόρτωσης συνολικής χωρητικότητας 1.275 λίτρων.
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1. Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ έως 536 λίτρα
2. Μέγιστη χωρητικότητα 

πορτμπαγκάζ έως 1.275 λίτρα
3. 16 cm χώρος για τα γόνατα 

των πίσω επιβατών
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Προειδοποίηση τυφλού σημείου
Με μία φωτεινή ένδειξη το αυτοκίνητο σας προειδοποιεί 
εάν κάποιο όχημα πίσω σας είναι σε σημείο που δεν έχετε 
ορατότητα.

Highway and Traffic Jam Companion
Καθορίστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας, καθώς και την 
απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης 
ανάγκης με αναγνώριση αυτοκινήτων
Επειδή το μπροστινό αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει 
απότομα είναι καλύτερα να είστε πάντα προστατευμένοι.

Αισθητήρες φωτεινότητας
Για να έχετε πάντα επαρκή ορατότητα το αυτοκίνητο αλλάζει 
αυτόματα τη σκάλα των φώτων.

Σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης 
με αναγνώριση πεζών & δικύκλων
Ένας πεζός ή ένας δικυκλιστής που διασχίζουν απρόσεκτα 
το δρόμο είναι αρκετά για να ενεργοποιηθούν τα φρένα του 
αυτοκινήτου σας, και να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα.

Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής ταχύτητας
Κρατείστε ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα,
χάρη στην προσαρμογή της ταχύτητας από το αυτοκίνητο σας.



Προειδοποίηση σύγκρουσης με όχημα 
κατά την όπισθεν
Πλέον μπορείτε να κάνετε όπισθεν για να βγείτε από τη θέση 
στάθμευσης χωρίς να ανησυχείτε μη συγκρουστείτε με 
διερχόμενο όχημα.

Ρυθμιστής/περιοριστής ταχύτητας
Καθορίστε την σταθερή ταχύτητα με την οποία θέλετε να 
κινείτε το αυτοκίνητο σας, καθώς και το όριο ταχύτητας που 
δεν θέλετε να ξεπεράσει.

Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης 
λωρίδας κυκλοφορίας
Ενεργό από τα 70 χλμ/ω έως τα 160 χλμ/ω το σύστημα αυτό 
διορθώνει την πορεία σας σε περίπτωση που παρεκκλίνετε 
από την λωρίδα σας.

Άριστο επίπεδο 
ασφάλειας

Προειδοποίηση ακούσιας αλλαγής 
λωρίδας κυκλοφορίας
Το Renault Captur σας ειδοποιεί σε περίπτωση που 
αναγνωρίσει εκτροπή από τα όρια της επιλεγμένης 
λωρίδας κυκλοφορίας χωρίς ενεργοποίηση του φλας.

Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας
Μέσα από τον πίνακα οργάνων ο οδηγός πληροφορείται 
για τα όρια ταχύτητας των περιοχών που κινείται.





Carlab
Χρωματολόγιο

Εξωτερική εξατομίκευση

Επενδύσεις καθισμάτων

Ζάντες & Τάσια

Εσωτερική σχεδίαση

Διαστάσεις 

Αξεσουάρ



Μπλε Marine (OV RPE)

Λευκό Nacre (TE QNC)*

Κόκκινο Flamme (TE NNP)*

Μπλε Iron (TE RQH)

Χρωματολόγιο



Γκρι Highland (TE KQA)

Γκρι Cassiope (TE KNG)

Μαύρο Etoile (TE GNE)

OV: Μη μεταλλικό χρώμα
ΤΕ: Μεταλλικό χρώμα.
*: Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας



Χρώμα αμαξώματος Χρώμα οροφής

Μαύρο Etoile Γκρι Highland Λευκό Albatre

Μπλε Marine (OV RPE) (BI XPE) (BI YUC) (BI YUD)

Μαύρο Etoile (TE GNE) (TE GNE) (BI YNW) (BI YNP)

Γκρι Cassiope (TE KNG) (BI XNK) (BI YNV) -

Γκρι Highland (TE KQA) (BI YPE) (TE KQA) -

Λευκό Nacre (TE QNC) (BI XUI) (BI YNU) -

Κόκκινο Flamme (TE NNP) (BI XPA) - -

Μπλε Iron (TE RQH) (BI YNM) (BI YPB) (BI YNT)

Δυνατοί συνδυασμοί: χρώμα αμαξώματος και απόχρωση οροφής

Εξατομικεύστε το δικό σας Renault Captur επιλέγοντας διχρωμία συνδυάζοντας
7 χρώματα αμαξώματος και 3 χρώματα οροφής, ή επιλέξτε ίδιο χρώμα αμαξώματος και οροφής.

Μαύρο Etoile Γκρι Highland Λευκό Albatre

Χρώματα οροφής

Εξωτερική εξατομίκευση



Επενδύσεις καθισμάτων

Sportive υφασμάτινη/TEP επένδυση καθισμάτων σε 
χρώμα γκρι σκούρο (στάνταρ στην εκδ. Rive Gauche)

Επένδυση καθισμάτων σε μαύρο/γκρι χρώμα με γκρι 
ραφές (στάνταρ στις εκδ. Εquilibre & Equilibre Plus)

Sportive υφασμάτινη/TEP επένδυση καθισμάτων σε 
μαύρο χρώμα με γκρι τμήματα (στάνταρ στην εκδ. 
Techno)

Ζάντες & Τάσια

Ζάντα αλουμινίου 18’’ Pasadena Grey 
(προαιρετικά στην εκδ. Τechno)

Ζάντα 17’’ Flex wheel 
(στάνταρ στην εκδ. Equilibre)

Ζάντα αλουμινίου 17’’ Ediris-Two tone 
(στάνταρ στις εκδ. Equilibre Plus & 
Techno)

Ζάντα αλουμινίου 18’’ Pasadena Black 
(στάνταρ στην εκδ. Rive Gauche)



Equilibre

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ABS & AFU 
• Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) 

και ASR
• Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης 

ανάγκης με ανίχνευση πεζών και 
δικύκλων (AEB)

• Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας 
Κυκλοφορίας (LDW) (DW - Distance 
Warning)

• Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης 
λωρίδας (LKA)

• Αναγνώριση πινακίδων οδικής 
κυκλοφορίας (TSR)

• Κλήση έκτακτης ανάγκης
• Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - 

συνοδηγού & εμπρός πλευρικοί 
αερόσακοι

• Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω
• Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού 

ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες 
και περιοριστή ισχύος

• Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με 
περιοριστή ισχύος

• Ηχητική και οπτική ειδοποίηση 
ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων 
των επιβατών

• Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος 
εξοικονόμησης χώρου/Κιτ επισκευής 
ελαστικών(1)

ΑΝΕΣΗ
• Air Condition με φίλτρο γύρης
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός 

& Παράθυρο οδηγού συνεχούς 
λειτουργίας

• Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω συνεχούς 
λειτουργίας

ΟΔΗΓΗΣΗ
• Soft touch Τιμόνι (TEP) με περιγράμματα 

χρωμίου
• Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση 

ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος
• Hill Start Assist (σύστημα υποβοήθησης 

εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση)
• Cruise Control & Speed Limiter με 

χειριστήρια στο τιμόνι
• Διακόπτης ECO
• Σύστημα Stop & Start

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
• Πίνακας οργάνων με εγχρωμη οθόνη 

4,2”
• Σύστημα πολυμέσων EASY LINK με 

οθόνη 7”

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Mid console με συρόμενο υποβραχιόνιο, 

κλειστή αποθήκευση και δύο πίσω 
αεραγωγούς

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
• Επενδύσεις καθισμάτων σε μαυρο/γκρι 

χρώμα με γκρι ραφές

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & 

θερμαινόμενοι καθρέπτες
• Χειροκίνητα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 

καθρέπτες
• Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο 

χρώμα(2)

• Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο 
γυαλιστερό χρώμα(3)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Ζάντες 17’’ Flex wheels

• Ασύρματη φόρτιση κινητού
• Ράγες οροφής 
•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων 

Easy Link με οθόνη 7” με πλοήγηση & 
Ελληνική χαρτογράφηση(2)

•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων Easy 
Link με οθόνη 7”. Πλοήγηση, Ελληνική 
χαρτογράφηση & Over Speed Prevention 
(OSP)(3)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εσωτερική σχεδίαση

(1) Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης, Hybrid MHEV και Hybrid E-TECH διαθέτουν εφεδρικό τροχό σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου. Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG και Plug-n Hybrid E-TECH διαθέτουν κιτ επισκευής ελαστικών
(2) Στις εκδόσεις 1.0 TCe 100hp Equilibre LPG, 1.0 TCe 100hp Equilibre Plus LPG, 1.3 TCe 140hp Equilible Plus EDC Hybrid MHEV, 1.6 Hybrid E-TECH 145hp Equilibre PLUS, 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Equilibre Plus. Στην έκδοση 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Equilibre Plus το 
Pack Navi 7” διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό
(3) Στις εκδόσεις 1.0 TCe 100hp Equilibre,1.0 TCe 100hp Equilibre Plus

Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό



(4) Δεν διατίθεται στην έκδοση 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Equilibre Plus
(5) Στην έκδοση 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Equilibre Plus
(6) Στην έκδοση 1.3 TCe 140hp Equilibre Plus EDC Hybrid MHEV
(7) Στην έκδοση Hybrid E-TECH 145hp Equilibre Plus

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Αναγνώριση πινακίδων οδικής 

κυκλοφορίας (TSR)(4)

ΑΝΕΣΗ
•  Pack Easy: Αυτόματος κλιματισμός. Δύο 

φώτα ανάγνωσης εμπρός. Αισθητήρες 
φωτεινότητας & βροχής. Κάρτα Renault 
Handsfree

ΟΔΗΓΗΣΗ
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο(5)

• Κουμπιά αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι 
(paddles)(6)

• Over Speed Prevention (OSP)(5)

• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
• Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη 

οθόνη 7”(7)

• Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη 
οθόνη 10”(5)

•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων 
Easy Link με οθόνη 7” με πλοήγηση & 
Ελληνική χαρτογράφηση(5)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Σύστημα Renault Multi-Sense(5)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Ζάντες αλουμινίου 17’’ Ediris - Two tone

• Ασύρματη φόρτιση κινητού
• Ράγες οροφής
•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων 

Easy Link με οθόνη 7” με πλοήγηση & 
Ελληνική χαρτογράφηση(2)

•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων Easy 
Link με οθόνη 7”.Πλοήγηση, Ελληνική 
χαρτογράφηση & Over Speed Prevention 
(OSP)(3)

Equilibre Plus (Equilibre+) Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΟΔΗΓΗΣΗ
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία 

Auto-Hold & Σύστημα Renault 
Multi-Sense

• Κουμπιά αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι 
(paddles)(8)

• Κάμερα οπισθοπορίας & Εμπρός 
αισθητήρες παρκαρίσματος

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
• Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη 

οθόνη 10”(9)

•  Pack Navi 7’’: Σύστημα πολυμέσων 
Easy Link με οθόνη 7” με πλοήγηση & 
Ελληνική χαρτογράφηση

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε 

ύψος
• Sportive υφασμάτινη/TEP επένδυση 

καθισμάτων σε μαύρο χρώμα με γκρι 
τμήματα

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
• Hλεκτροχρωμικός εσωτερικός 

καθρέπτης
• Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Μαύρη κεραία σε σχήμα "πτερυγίου 

καρχαρία"
• Ράγες οροφής
• Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα 

και στο παράθυρο του χώρου 
αποσκευών. Αυτόματη εναλλαγή 
μεγάλης/μικρής σκάλας φώτων

• Ασύρματη φόρτιση κινητού
• Flying console(10)

• Ζάντες αλουμινίου 18” Pasadena - Grey
• Σύστημα πολυμέσων Easy Link με 

οθόνη 9,3”. Πλοήγηση & Ελληνική 
χαρτογράφηση(9)

•  Pack Navi 9,3”: Σύστημα πολυμέσων 
Easy Link με οθόνη 9,3”. Πλοήγηση & 
Ελληνική χαρτογράφηση. Πίνακας 
οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 10”(10)

•  Easy Drive AD1: Highway and Traffic Jam 
Companion. Προειδοποίηση τυφλού 
σημείου (BSW). Adaptative Cruise 
Control. Δερμάτινο και θερμαινόμενο 
τιμόνι. Rear Cross Traffic Alert(10)

•  Pack Easy Drive: Adaptative Cruise 
Control. Προειδοποίηση τυφλού σημείου 
(BSW). Δερμάτινο Τιμόνι(11)

Εσωτερική σχεδίαση

Techno (Equilibre Plus+) Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

(8) Στην έκδοση 1.3 TCe 140hp Techno EDC Hybrid MHEV
(9) Στην έκδοση 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Techno
(10) Στις εκδόσεις 1.3 TCe 140hp Techno EDC Hybrid MHEV, 1.6 Hybrid E-TECH 145hp Techno, 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Techno. Το Pack Navi 9,3” δεν διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Techno.
(11) Στην έκδοση 1.0 TCe 100hp Techno LPG

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Rive Gauche (Techno+)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Flying console(12)

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• Sportive υφασμάτινη/TEP επένδυση 

καθισμάτων σε χρώμα γκρι σκούρο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Ζάντες αλουμινίου 18” Pasadena - Black

• Ράγες οροφής
• Ασύρματη φόρτιση κινητού
•  Pack Easy Drive: Adaptative Cruise 

Control. Προειδοποίηση τυφλού σημείου 
(BSW). Δερμάτινο Τιμόνι(13)

•  Pack Navi 9,3”: Σύστημα πολυμέσων 
Easy Link με οθόνη 9,3”. Πλοήγηση & 
Ελληνική χαρτογράφηση. Πίνακας 
οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 10”(14)

(12) Στην έκδοση 1.6 Hybrid E-TECH 145hp Rive Gauche
(13) Δεν διατίθεται στην έκδοση 1.6 Hybrid E-TECH 145hp Rive Gauche
(14) Στις εκδόσεις 1.3 TCe 140hp Rive Gauche Hybrid MHEV, 1.6 Hybrid E-TECH 145hp Rive Gauche

Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

Εσωτερική σχεδίαση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Διαστάσεις

876 2.639

939

1.385 1.390 1.023

908

221

4.227 1.797*

1.560712

2.041
1.576

1.5471.571

2.003

*Καθρέπτες σε αναδίπλωση. Διαστάσεις σε mm.

Bενζίνη/LPG/Hybrid MHEV Hybrid E-TECH Plug-in Hybrid E-TECH
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (lt)
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (πίσω καθίσματα σε όρθια θέση) 422 326 265
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (πίσω καθίσματα σε αναδίπλωση) 536 440 379
Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ 1.275 1.149 1.118



Η Renault 
πάντα δίπλα σας

Είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τη 
ζωή σας και να σας εξοικονομήσουμε χρόνο στη 
συντήρηση του δικού σας Renault. Προσφορές και 
online ραντεβού, πακέτα, συμβόλαια συντήρησης, 
ασφάλιση και οδική βοήθεια, εξατομικευμένο 
πρόγραμμα MY Renault*. Επωφεληθείτε από τις 
απλές, γρήγορες και προσαρμοσμένες στις δικές 
σας ανάγκες, λύσεις μας.

Τα πρώτα σας βήματα
Βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:
- στις ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο.
-  στο δίκτυό μας, συνάντηση με τους εκπροσώπους 

πωλήσεων, τους τεχνικούς μας στο δίκτυο 
εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών 
Renault.

Renault Service, 100% κάλυψη
Πρόληψη για κάθε απρόβλεπτο συμβάν, χάρη 
στην επέκταση εγγύησης, τα ασφαλιστικά 
προγράμματα, την οδική βοήθεια Renault που σας 
εξασφαλίζουν κάθε στιγμή.

MY Renault, ο καθημερινός σας συνοδηγός
Εκμεταλλευθείτε τα πλεονεκτήματα μίας 
προσωπικής on line σελίδας, που περιέχει 
συμβουλές, προσφορές, αποκλειστικά προνόμια, 
υπενθυμίσεις προγράμματος συντήρησης και 
προγραμματισμένα ραντεβού.

Renault Service, απροβλημάτιστη συντήρηση
Τα πακέτα υπηρεσιών της Renault και οι συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών σας προσφέρουν υπηρεσίες 
all-inclusive, προσαρμοσμένες στις δικές σας 
ανάγκες.

Αξεσουάρ, το δικό σας μοναδικό Renault
Αναζητείστε στην γκάμα των αξεσουάρ, τα 
στοιχεία εκείνα που χρειάζεστε ώστε να κάνετε το 
αυτοκίνητό σας πιο ελκυστικό, πιο πρακτικό, πιο 
άνετο και πιο προσωπικό.

*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

Service



1. Φωτισμός του χώρου κάτω από το 
αμάξωμα. Για να μην ξαναχαθείτε 
μέσα σε ένα σκοτεινό γκαράζ! 
Πλησιάζοντας το αυτοκίνητο, 
αρκεί ένα απλό πάτημα στο 
τηλεχειριστήριο και το Renault 
Captur φωτίζει το χώρο γύρω του.

1

Αξεσουάρ



2. Κεραία σε σχήμα "πτερυγίου 
καρχαρία". Για μία πιο σπορ πινελιά 
στο αμάξωμα, αυτός ο τύπος 
κεραίας ταιριάζει απόλυτα στην 
εμφάνιση του Renault Captur.

3. Σκαλοπάτια. Κάνει ευκολότερη την 
είσοδο και βοηθά στη φόρτωση 
της σχάρας οροφής. Πρακτικό 
αξεσουάρ, που τονίζει ακόμα 
περισσότερο τη σπορτίβ εμφάνιση 
του αυτοκινήτου σας.

4. Αναδιπλούμενος κοτσαδόρος. 
Ρυμουλκήστε το τρέιλερ ή το 
σκάφος σας με τη βοήθεια του 
ημι-ηλεκτρικού κοτσαδόρου. 
Ανοίγει και διπλώνει σε μερικά 
δευτερόλεπτα με το πάτημα ενός 
πλήκτρου που βρίσκεται μέσα 
στο χώρο των αποσκευών. Κομψά 
σχεδιασμένος έτσι ώστε να μην 
επηρεάζει καθόλου το στυλ του 
αυτοκινήτου σας.

5. Κάλυμμα Easyflex για την 
προστασία του πορτμπαγκάζ. 
Καλύψτε ολόκληρο το χώρο 
αποσκευών για τη μεταφορά 
ογκωδών αντικειμένων. 
Αντιολισθητικό και αδιάβροχο, 
προσαρμόζεται στη διαμόρφωση 
των πίσω καθισμάτων και καλύπτει 
ολόκληρο το χώρο φόρτωσης.

2 3

4 5





ό,τι χρειάζεστε και 
ακόμα περισσότερα

σπορ SUV

Μία νέα διάσταση ανοίγεται για τα SUV



RENAULT
CAPTUR

renault.gr

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce
               
Προσαρμογή: GENCO POWER ΑΕ – Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε. – CP1B0722 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα 
πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που 
περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, 
οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον 
διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά 
χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή 
οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Captur, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr

Renault recommandeΗ Renault συνιστά
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