
Renault CAPTUR

Νιώστε την εμπειρία Renault CAPTUR 
στην ιστοσελίδα www.renault.com.gr

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 100.000km (όποιο συμβεί πρώτο).
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Ώρα για 
περιπέτεια
Κινηθείτε με απόλυτη σιγουριά με το Renault Captur! Το 
δημοφιλές crossover επιστρέφει δυναμικά σε νέα χρώματα, 
με επανασχεδιασμένη μάσκα με διακόσμηση χρωμίου 
και νέα πανοραμική γυάλινη οροφή. Το Renault Captur 
συναρπάζει σε κάθε διαδρομή στην πόλη όσο ποτέ άλλοτε. 
Οι προβολείς τεχνολογίας Full LED Pure Vision σε συνδυασμό 
με τα φώτα ημέρας σχήματος C ορίζουν ένα κομψό σύνολο 
που έχει τον τρόπο του να ξεχωρίζει.







Νιώστε το αίσθημα της κυριαρχίας στους δρόμους και στις 
λεωφόρους της πόλης. Η αυξημένη απόσταση του αμαξώματος 
από το έδαφος, οι ενσωματωμένες στους προφυλακτήρες 
προστατευτικές ποδιές και η σταθερή γυάλινη οροφή σας 
επιτρέπουν να ανακαλύπτετε καθημερινά νέες πτυχές της πόλης. 
Το φιλόξενο, πολύχρωμο και καινοτόμο εσωτερικό διασφαλίζει 
άνετες και απολαυστικές διαδρομές σε κάθε σας απόδραση.

Ανακαλύπτοντας 
τα όρια της πόλης



Δυναμικό design

Με τους νέας σχεδίασης τροχούς 17" Emotion ή Metropolitan, το Renault Captur είναι πανέτοιμο να σας ταξιδέψει χωρίς καμία παραχώρηση στον τομέα της άνεσης και της 
οδηγικής απόλαυσης. Το αγαπημένο σας crossover ξεχωρίζει από την εκλεπτυσμένη του σχεδίαση και την ισχυρή προσωπικότητά του. Τα μπροστινά και πίσω φωτιστικά 
σώματα τεχνολογίας LED δίνουν μία διαφορετική λάμψη στην καθημερινότητά σας. Η διχρωμία του αμαξώματος και οι πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης σας επιτρέπουν 
να αναδείξετε τη μοναδικότητα του χαρακτήρα σας.







To Renault Captur έχει ό,τι χρειάζεστε για να νιώσετε ευχάριστα και άνετα. Αγγίξτε την ποιοτική δερμάτινη επένδυση του τιμονιού, αναπαυτείτε στα νέα και με βελτιωμένη 
στήριξη καθίσματα, ξεκουράστε το μπράτσο σας στο κεντρικό υποβραχιόνιο ή χαλαρώστε υπό τον απαλό LED φωτισμό της καμπίνας. Τα βελούδινα και σικ χρώματα, 
οι διακριτικές και ελκυστικές επενδύσεις χρωμίου… τα πάντα γύρω σας δημιουργούν μία αίσθηση που συναρπάζει. Το ηχοσύνολο Bose® Sound System προσφέρει μια 
μοναδική ακουστική εμπειρία μέσα από επτά ηχεία υψηλής πιστότητας ήχου. Αφήστε το νου σας ελεύθερο να ταξιδέψει!

Έξυπνο εσωτερικό





Χάρη στους πολλούς και έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους, το Renault Captur κάνει την καθημερινότητά σας ακόμη πιο εύκολη. Ένα ευρύχωρο συρτάρι (Easy Box) με χωρητικότητα 
11,5 λίτρα προσφέρεται για να αποθηκεύετε μικρά ή μεγάλα αντικείμενα. Μία ακόμη θήκη διακριτικά ενσωματωμένη στο άνω μέρος του ταμπλό μπορεί να φιλοξενήσει το 
κινητό σας τηλέφωνο ή το πορτοφόλι σας! 

Η καμπίνα των επιβατών διαθέτει συρόμενο πίσω κάθισμα, με ασύμμετρα αναδιπλούμενες πλάτες σε αναλογία 1/3-2/3 με τρεις θέσεις επιβατών, κάτι που σημαίνει πως μπορείτε 
να ρυθμίσετε τον χώρο των επιβατών και των αποσκευών όπως επιθυμείτε, ανάλογα τις ανάγκες σας. Όσο για το χώρο αποσκευών*, διαθέτει ένα δάπεδο πολλαπλών θέσεων, 
το οποίο μπορεί και να αφαιρεθεί.

Σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη

*Από 377 dm3 έως 455 dm3, ανάλογα με τη θέση της πίσω σειράς καθισμάτων.



Το Renault Captur προσφέρει τρία συστήματα πολυμέσων με οθόνη αφής: τα R&GO, Media Nav Evolution και R-LINK Evolution.

Αγγίξτε & ανακαλύψτε

Media Nav Evolution (διαθέσιμο με σύστημα πλοήγησης)
Η οθόνη αφής 7" σας δίνει πρόσβαση σε χρήσιμες και 
πρακτικές λειτουργίες: πλοήγηση, ραδιόφωνο, μουσική  
και τηλεφωνία hands-free χάρη στην τεχνολογία 
Bluetooth®.

Με την οθόνη αφής 7", διαισθητικό φωνητικό έλεγχο 
και χειριστήρια στο τιμόνι, το σύνολο Renault R-LINK 
Evolution προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές 
λειτουργίες συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
πλοήγησης TomTom, των αρχείων multimedia, του 
τηλεφώνου, των δεδομένων του οχήματος και σε ένα 
κατάλογο από εφαρμογές που μπορούν να ληφθούν από 
το R-LINK Store.

R&GO, η νέα εφαρμογή: απλά συνδέστε ένα smartphone 
με το ηχοσύστημα για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες 
R&GO: 6 εικονίδια σας επιτρέπουν να ακολουθήσετε 
μια διαδρομή, να ελέγξετε το πρόγραμμα οδήγησης, 
να ρυθμίσετε το ραδιόφωνο, να πραγματοποιήσετε 
τηλεφωνικές κλήσεις κ.α.

Με το Android Auto™*, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις συμβατές οδηγικές εφαρμογές του smartphone σας οι οποίες απεικονίζονται στην οθόνη του R-LINK Evolution.

Μάθετε περισσότερα στο www.renault-multimedia.com.
Κατεβάστε τις εφαρμογές MY Renault και R&GO από το Google Play και το Apple Store.

*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας.
Το Android AutoTM αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.





Από το Renault Captur δεν ξεφεύγει τίποτα: υπολογίζει το χώρο στάθμευσης και σας βοηθάει να παρκάρετε, 
σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους, ελέγχοντας τα πάντα γύρω σας. Αυτό είναι το Captur: έχει τον 
έλεγχο σε κάθε σας περιπέτεια!

Τα καλύτερα της πόλης

Easy Park Assist
Το παρκάρισμα δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο! Χάρη στους 
αισθητήρες που διαθέτει το συγκεκριμένο σύστημα 
υποβοήθησης στάθμευσης υπολογίζει το χώρο στάθμευσης 
και αναλαμβάνει το χειρισμό του τιμονιού, ολοκληρώνοντας 
τον ελιγμό για σας.

Hill Start Assist 
Κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα το σύστημα πέδησης 
συγκρατεί για δύο δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο 
αποτρέποντας την κύλισή του προς τα πίσω.

Προστασία
Εφοδιασμένο με μετωπικούς και πλευρικούς αερόσακους, 
το Renault Captur διαθέτει ένα αόρατο δίχτυ ασφαλείας. 
Πίσω υπάρχουν υποδοχές Isofix για ασφαλή πρόσδεση 
και εγκατάσταση παιδικών καθισμάτων.



Blind Spot Warning 
Tο σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου αντιλαμβάνεται 
οποιοδήποτε όχημα πλησιάζει από τα πλαϊνά και δεν 
μπορείτε να το δείτε. Λειτουργεί σε ταχύτητες από 30 
έως 140 χλμ./ώρα και προειδοποιεί ενεργοποιώντας μία 
φωτεινή ένδειξη στους εξωτερικούς καθρέπτες.

Σύστημα Φωτισμού Προσαρμοζόμενης Κατεύθυνσης
Στην διάρκεια στροφής ο προβολέας ομίχλης που βρίσκεται 
στο εσωτερικό της στροφής ενεργοποιείται αυτόματα για 
να προσφέρει ευρύτερο οπτικό πεδίο.





Carlab
Χρώματα  Tα χρώματα του αμαξώματος

Εκδόσεις & Εξοπλισμός  Οι επιλογές για το εσωτερικό

Αξεσουάρ  Οι ξεχωριστές επιλογές

Κινητήρες  Αποδοτικοί κινητήρες Energy



Λευκό Nacre
Οροφή Μαύρη (BI XUI)*

Πορτοκαλί Αtacama 
Οροφή Μαύρη (BI XWB)*

Οροφή Ιβουάρ 
(BI XWE)*

Οροφή Ασημί  
(BI XVZ)*

Οροφή Πορτοκαλί 
Atacama (TE EPY)*

Μπλε Ocean 
Οροφή Μαύρη (BI XWD)

Οροφή Ιβουάρ 
(BI XWG)

Οροφή Ασημί 
(BI XVX)

Οροφή Μπλε 
Ocean (TE RQQ)

Οροφή Λευκό 
Nacre (TE QNC)*

Μπλε Marine 
Οροφή Μαύρη (BI XPE)

Οροφή Ιβουάρ 
(BI XPC)

Οροφή Ασημί 
(BI XVS)

Οροφή Μπλε 
Marine (OV RPE)

Χρώματα

OV: Μη μεταλλικό χρώμα  
OS: Μη μεταλλικό χρώμα 

ειδικής επεξεργασίας  
TE: Μεταλλικά χρώματα  

*: Μεταλλικά χρώματα 
ειδικής επεξεργασίας



Ιβουάρ
Οροφή Μαύρη (BI XND)

Οροφή Ιβουάρ 
(OS D16)

Ασημί Platine
Οροφή Μαύρη (BI XΝΜ)

Οροφή Ασημί 
(TE D69)

Οροφή Ασημί 
(BI XVW)*

Γκρι Cassiope
Οροφή Μαύρη (BI XΝΚ)

Οροφή Ιβουάρ 
(BI XNJ)

Οροφή Γκρι  
Cassiope (TE KNG)

Κόκκινο Flame
Οροφή Μαύρη (BI XPA)*

Μαύρο
Οροφή Ασημί (BI XVT)

Οροφή Ιβουάρ 
(BI XNN)

Οροφή Μαύρη 
(TE GNE)



Ατσάλινες ζάντες 16" με 
διακοσμητικό τάσι Extreme

Εκδόσεις – εξοπλισμός
AUTHENTIC

Ασφάλεια
• ABS & AFU 
• Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας 

με χειριστήρια στο τιμόνι
• ESP & Σύστημα αντισπιναρίσματος (ASR)
• Hill Start Assist - Σύστημα υποβοήθησης 

εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση
• Σύστημα Stop & Start 
• Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - 

συνοδηγού & εμπρός πλευρικοί 
αερόσακοι

• Εμπρός ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες 
σε ύψος με προεντατήρες

• Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με 
περιοριστή ισχύος

• Ηχητική και οπτική ειδοποίηση για μη 
ασφάλιση ζώνης όλων των επιβατών

• Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος 
εξοικονόμησης χώρου

Άνεση
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι 

εξωτερικοί καθρέπτες

• Κάρτα Renault με τηλεχειρισμό για 
κλείδωμα, ξεκλείδωμα και ενεργοποίηση 
εσωτερικών φώτων καμπίνας

• Air Condition με φίλτρο γύρης
• Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
• Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση 

ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος
• Διακόπτης ECO
• Υπολογιστής ταξιδίου (στιγμιαία 

κατανάλωση, μέση ταχύτητα, συνολική 
και μέση κατανάλωση, αυτονομία, 
διανυόμενη απόσταση)

• Ηχοσύστημα R&GO, 2 DIN, Bluetooth® 
Hands-Free, θύρες USB & AUX, υποδοχή 
τοποθέτησης Smartphone, διαθέσιμη 
εφαρμογή R&GO που περιλαμβάνει: 
Τηλέφωνο, Multimedia, Πλοήγηση CoPilot 
και Λειτουργίες Αυτοκινήτου

• Συρτάρι συνοδηγού "Easy Box" 11,5 
λίτρων

• Ενιαίο συρόμενο πίσω κάθισμα κατά 
16cm και διαιρούμενο κατά 1/3 - 2/3

• Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

• Πλήρως ανακλινόμενη πίσω σειρά 
καθισμάτων (flat floor, για απόλυτα 
επίπεδο πάτωμα από το χώρο αποσκευών 
έως τα μπροστινά καθίσματα)

Εσωτερική σχεδίαση
• Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις 

καθισμάτων σε χρώμα μαύρο & 
Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, 
αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) 
και συρτάρι Easy Box σε χρώμα Ιβουάρ

Εξωτερική σχεδίαση
• Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED
• Μονόχρωμο αμάξωμα

Ζάντες
• Ατσάλινες ζάντες 16" με διακοσμητικό 

τάσι Extreme

Επενδύσεις καθισμάτων σε 
χρώμα μαύρο

Το διακοσμητικό περίγραμμα σε χρώμα ιβουάρ του κιβωτίου ταχυτήτων της φωτογραφίας δε διατίθεται στην ελληνική έκδοση



Άνεση
• Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας 

και σύστημα κατά της παγίδευσης
• Δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων
• Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV 

EVOLUTION με οθόνη αφής 7" (Πλοήγηση, 
Ελληνικό μενού, Ελληνική & Ευρωπαϊκή 
χαρτογράφηση, ράδιο με 4 ηχεία), 
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και 
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέπτες

Εσωτερική σχεδίαση
• Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα 

μαύρο/ιβουάρ & Περίγραμμα κεντρικής 
κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων 
(εσωτερικό) και συρτάρι Easy Box σε 
χρώμα Ιβουάρ 

• Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαύρο 
ή μαύρο/μπλε ή μαύρο/πορτοκαλί

Εξωτερική σχεδίαση
• LED Προβολείς ομίχλης εμπρός σε 

πλαίσιο χρωμίου
• Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο 

(γυαλιστερό) χρώμα
• Χρωμιωμένη πλαϊνή προστατευτική 

λωρίδα αμαξ. και χρωμ. διακοσμητικά 
στοιχεία στην εμπρός μάσκα

• Εξωτερικοί καθρέπτες και κολώνες 
βαμμένα στο χρώμα της οροφής (με 
πακέτο διχρωμίας) 

Ζάντες
• Ζάντες αλουμινίου 16'' Diamond Black City

Προαιρετικός εξοπλισμός 
• Pack Extended Grip Expression: ESP με 

Extended Grip, Ελαστικά παντός καιρού 
& Ζάντες αλουμινίου 17'' (Emotion Black 
ή Grey) 

• Pack Look Expression: Ζάντες αλουμινίου 
17" (Metropolitan Black ή Grey) ή (Emotion 
Black ή Grey) και σκούρα φιμέ κρύσταλλα 
στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο 
του χώρου αποσκευών

• Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων 
"Zip Collection" με δυνατότητα 
πλυσίματος (φερμουάρ), σε χρώμα 
μαύρο/ιβουάρ ή μπλέ ή πορτοκαλί

• Διχρωμία αμαξώματος 
• Pack Look: Διακοσμητική λωρίδα στα 

πλαϊνά προστατευτικά σε χρώμα & 
στο περίγραμμα του σήματος Renault 
στις ζάντες αλουμινίου: μπλέ, caramel, 
κόκκινο, ιβουάρ, πορτοκαλί

• Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, 
αεραγωγών και εμπρός ηχείων 
(εσωτερικό) σε χρώμιο ή μπλέ ή caramel

• Pack Easy: Αυτόματος κλιματισμός, 
Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής, 
Κάρτα Renault "Hands Free" για κλείδωμα, 
ξεκλείδωμα και εκκίνηση κινητήρα χωρίς 
κλειδί

EXPRESSION (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ AUTHENTIC)

Ζάντες αλουμινίου 17" - 
Diamond Grey Metropolitan

Ζάντες αλουμινίου 17" - 
Diamond Black Metropolitan

Ζάντες αλουμινίου 16'' 
Diamond Black City
(βασικός εξοπλισμός) 

Ζάντες αλουμινίου 17" - 
Diamond Grey Emotion

Ζάντες αλουμινίου 17" - 
Diamond Black Emotion

Αφαιρούμενες επενδύσεις 
καθισμάτων "Zip Collection" 
σε χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί

Αφαιρούμενες επενδύσεις 
καθισμάτων "Zip Collection" 
σε χρώμα: μαύρο/μπλε

Επενδύσεις καθισμάτων 
σε χρώμα μαύρο/ιβουάρ

(βασικός εξοπλισμός)

Επενδύσεις καθισμάτων σε 
χρώμα μαύρο/πορτοκαλί

Επενδύσεις καθισμάτων 
σε χρώμα μαύρο/μπλε

Αφαιρούμενες επενδύσεις 
καθισμάτων "Zip Collection" 
σε χρώμα: μαύρο/ιβουάρ



Αφαιρούμενες επενδύσεις 
καθισμάτων "Zip Collection" 
σε χρώμα: μαύρο/ιβουάρ

(βασικός εξοπλισμός)

Ασφάλεια
• Εμπρόσθιοι προβολείς με σύστημα 

φωτισμού προσαρμοζόμενης 
κατεύθυνσης 

• Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision
 
Άνεση
• Renault R-LINK EVOLUTION - Σύστημα 

πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 
7'', συμβατό με Android Auto, σύστημα 
πλοήγησης με ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, 
Κάμερα οπισθοπορείας, Εμπρός & 
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και 
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέπτες

• Αποθηκευτικές θήκες στις πλάτες των 
εμπρός καθισμάτων

• Pack Easy: Αυτόματος κλιματισμός, 
Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής, 
Κάρτα Renault "Hands Free" για κλείδωμα, 
ξεκλείδωμα και εκκίνηση κινητήρα χωρίς 
κλειδί

Εσωτερική σχεδίαση
• Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων 

"Zip Collection" σε χρώμα ιβουάρ/μαύρο 
• Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, 

αεραγωγών και εμπρός ηχείων 
(εσωτερικό) σε χρώμιο 

Εξωτερική σχεδίαση
• Διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου στα 

φωτιστικά σώματα και στην πίσω πόρτα

Ζάντες
• Ζάντες αλουμινίου 17"- Diamond Black 

Emotion

Προαιρετικός εξοπλισμός 
• Pack Dynamic Plus Bose: (Easy Park Assist) 

σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος, 
Σύστημα ειδοποίησης Τυφλού Σημείου & 
Radio 4x35W με Bose® Sound System & 
7 ηχεία

• Pack Dynamic Plus: (Easy Park Assist) 

σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος & 
Σύστημα ειδοποίησης Τυφλού Σημείου

• Pack Style: Πανοραμική γυάλινη 
οροφή (σταθερή), Ηλεκτροχρωματικός 
εσωτερικός καθρέπτης και Εσωτερικά 
φώτα LED, Αλεξήλιο με καθρέπτη και 
φωτισμό, θήκη γυαλιών από την πλευρά 
του οδηγού & πεντάλ αλουμινίου 
(συνδυάζεται με διχρωμία)

• Pack Dynamic Bose: Radio με Bose® Sound 
System & 7 ηχεία

• Pack Extended Grip Dynamic: ESP με 
Extended Grip & Ελαστικά παντός καιρού

• Διχρωμία αμαξώματος
• Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα 

και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών
• Κεντρικό υποβραχιόνιο
• Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, 

αεραγωγών και εμπρός ηχείων 
(εσωτερικό) καθώς και το συρτάρι Easy 
Box σε χρώμα κόκκινο ή μπλε ή caramel

• Ζάντες Metropolitan Black ή Grey/

Emotion Grey
• Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων 

"Zip Collection" με δυνατότητα 
πλυσίματος (φερμουάρ), σε χρώμα 
μαύρο/μπλε ή πορτοκαλί

DYNAMIC (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ EXPRESSION)

Εκδόσεις – εξοπλισμός

Αφαιρούμενες επενδύσεις 
καθισμάτων "Zip Collection" 
σε χρώμα: μαύρο/πορτοκαλί

Αφαιρούμενες επενδύσεις 
καθισμάτων "Zip Collection" 
σε χρώμα: μαύρο/μπλε

Ζάντες αλουμινίου 17" - 
Diamond Grey Metropolitan

Ζάντες αλουμινίου 17" - 
Diamond Black Metropolitan

Ζάντες αλουμινίου 17" - 
Diamond Grey Emotion

Ζάντες αλουμινίου 17" - 
Diamond Black Emotion

(βασικός εξοπλισμός)



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

Εξατομίκευση

Διακοσμητικά περιγράμματα εσωτερικού σε μπλε χρώμα Διακοσμητικά περιγράμματα εσωτερικού σε κόκκινο χρώμα

Διακοσμητικά περιγράμματα εσωτερικού σε caramel χρώμα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Pack Look caramel Pack Look μπλε Pack Look πορτοκαλίPack Look κόκκινο Pack Look ιβουάρ

Διακοσμητικά περιγράμματα εσωτερικού σε χρώμιο



1.

Σχεδίαση και εξατομίκευση

Αξεσουάρ

1. 3.2.

1. Πλευρικά σκαλοπάτια. Ώρα για off-road, 
ώρα για νέες περιπέτειες… Τα πρακτικά 
σκαλοπάτια στα πλαϊνά διευκολύνουν την 
πρόσβαση στο εσωτερικό και την οροφή 
και παράλληλα προστατεύουν το αμάξωμα.

2. Μαρσπιέ πορτμπαγκάζ. Το όμορφο 
μαρσπιέ της πόρτας του χώρου αποσκευών 
προστατεύει το πάνω μέρος του προφυλα-
κτήρα και προσδίδει ένα premium στιλ στο 
πίσω μέρος του Captur.

3. Κεραία σε σχήμα πτερυγίου καρχαρία. 
Μία κομψή λεπτομέρεια που αναβαθμίζει 
την ανατρεπτική σχεδιαστική σιλουέτα του 
αμαξώματος.



Ασφαλείς μεταφορές

6. Αποσπώμενος κοτσαδόρος δίχως χρήση εργαλείου. Ένα απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή ρυμούλκηση ή μεταφορά του εξοπλισμού σας – π.χ. βάση ποδηλάτου, ρυμουλκούμενο, 
σκάφος, τροχόσπιτο, τρέιλερ ή επαγγελματικό εξοπλισμό... Ως επίσημο αξεσουάρ Renault, ο κοτσαδόρος αυτός είναι πλήρως συμβατός με το αυτοκίνητό σας. Η σφαιρική άρθρωση 
μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς εργαλεία, διατηρώντας την κομψή εμφάνιση του αμαξώματος αναλλοίωτη. Συνίσταται για συχνή χρήση.

7. Μπάρες οροφής. Ιδανικές για την πρόσδεση βάσης ποδηλάτου, σκι ή μίας μπαγκαζιέρας διευρύνοντας τις μεταφορικές δυνατότητες του αυτοκινήτου σας. Το σετ περιλαμβάνει 
δύο μπάρες με αντικλεπτική προστασία.

8. Υποβοήθηση στάθμευσης. Το Captur παρκάρει έξυπνα. Χρησιμοποιώντας τους τέλεια ενσωματωμένους αισθητήρες στους προφυλακτήρες, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης 
ανιχνεύει όλα τα εμπόδια πίσω από το όχημα και σας προειδοποιεί ηχητικά (η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να απενεργοποιηθεί).

6. 7. 8.

Άνεση και προστασία

4. EasyFlex. Πρόκειται για ένα κάλυμμα που προστατεύει το πορτμπαγκάζ στην περίπτωση μεταφοράς ογκωδών ή βρώμικων αντικειμένων. Αναδιπλώνεται γρήγορα και εύκολα, ενώ 
προσδένεται στα πίσω καθίσματα. Όταν ξεδιπλωθεί πλήρως καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια φόρτωσης. Είναι ευέλικτο και πρακτικό, για καθημερινή χρήση και δραστηριότητες 
αναψυχής.

5. Premium υφασμάτινα πατάκια. Προσθέστε μια επιπλέον ποιοτική νότα στο Captur σας. Κομμένα και ραμμένα έτσι όπως τα θέλετε, εφαρμόζουν και κουμπώνουν γρήγορα και εύκολα. 
Μέσα από πολύ απαιτητικές δοκιμές έχει διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και αντοχής. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας και επιλέξτε κορυφαία ποιοτικά υλικά.

4. 4. 5.



Κινητήρες

ENERGY TCe 90
Ο κινητήρας ENERGY TCe 90 είναι ιδανικός για την 
οδήγηση στην πόλη. Έχει άμεση απόκριση από τις 
χαμηλές στροφές λειτουργίας του και συνδυάζεται 
με ένα χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων 
διασφαλίζοντας μία απίστευτα χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου.

ENERGY dCi 90
Από τους πλέον δημοφιλείς κινητήρες της Renault, 
ο οποίος συνδυάζει ιδανικά την απόδοση με την 
οικονομία. Είναι διαθέσιμος με χειροκίνητο 
ή αυτόματο EDC κιβώτιο.

Αυτόματο κιβώτιο EDC
Σας αγχώνει η συνεχής αλλαγή σχέσεων στην πόλη; 
Το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο EDC με τεχνολογία 
διπλού συμπλέκτη διασφαλίζει άνετες και ξεκούραστες 
διαδρομές, με ταχύτατες και απόλυτα στρωτές αλλαγές 
σχέσεων, για ακόμη μικρότερη κατανάλωση.



Οδηγείτε ξένοιαστα:
- Με τη μέριμνα των ειδικών του δικτύου 

RENAULT και τα γνήσια ανταλλακτικά RENAULT.
- Διασφαλίστε μεγαλύτερη αξία μεταπώλησης.
- Χαμηλώστε το κόστος χρήσης και συντήρησης 

του νέου σας αυτοκινήτου.

Επέκταση εγγύησης
- Μόνο στη RENAULT, κατά την περίοδο που 

ακολουθεί μετά την αγορά του καινούργιου 
ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου σας, 
αναλαμβάνουμε όλες τις επισκευές και 
αντικαταστάσεις για οποιοδήποτε μηχανικό, 
ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξάρτημα που 
μπορεί να είναι ελαττωματικό. Η επέκταση 
εγγύησης διευρύνει τα οφέλη από την 
εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή για 
να οδηγείτε ξένοιαστα και με ασφάλεια.

Μην σας αγχώνουν τα πολλά 
χιλιόμετρα
- Δεν χρειάζεται να έχετε συνεχώς το νου σας στα 

χιλιόμετρα που κάνετε με το νέο σας Renault. 
Απολαύστε την εγγύηση που σας παρέχει ο 
κατασκευαστής για 3 χρόνια ή 100.000χλμ.(*): 
με δωρεάν ανταλλακτικά και εργασία για τις 
επισκευές, 24ωρη οδική βοήθεια, επί τόπου 
επισκευή ή ρυμούλκηση, εγγύηση βαφής για 
3 έτη με απεριόριστα χιλιόμετρα, εγγύηση 
αντιδιαβρωτικής προστασίας για 12 έτη με 
απεριόριστα χιλιόμετρα. 

- Εγγυημένα το αυτοκίνητο σας θα βρίσκεται 
πάντα στα χέρια των καλύτερων ειδικών του 
δικτύου Renault. 

- Mε γνήσια ανταλλακτικά για κάθε επισκευή 
και συντήρηση. 

Μόνο τα καλύτερα:
- Πλοήγηση: υπάρχουν προεγκαταστημένοι 

χάρτες στο όχημά σας, μαζί με δωρεάν 
ενημερώσεις για το πρώτο έτος. Σε περίπτωση 
που επιθυμείτε να επεκτείνετε τη συνδρομή 
σας, μπορείτε άμεσα να κάνετε λήψη από το 
R-Link Store.

- Κατάλογος εφαρμογών (apps): δώστε 
νέα διάσταση στην οδηγική σας εμπειρία 
κατεβάζοντας νέες εφαρμογές (apps) από το 
R-Link Store.

Υπηρεσίες Renault: Για να έχετε το κεφάλι σας 
ήσυχο.

*Όποιο ισχύσει πρώτο, απεριόριστα χιλιόμετρα κατά τη 
διάρκεια των δύο πρώτων ετών.

Κέντρο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
RENAULT ASSISTANCE: 211 10 70 777 (όλο το 24ωρο).







Renault CAPTUR

Νιώστε την εμπειρία Renault CAPTUR 
στην ιστοσελίδα www.renault.com.gr

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 100.000km (όποιο συμβεί πρώτο).
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