
RENAULT
CAPTUR



najdôležitejšie 
informácie



prepojený 
ekosystém

16 pokročilých 
asistenčných 
systémov 
riadenia

objem 
batožinového 
priestoru až 
536 litrov

hybridné 
motory





Tvarované boky, atletické ramená, predné a zadné ochranné prvky, 
strešné lišty, širšia mriežka chladiča a výrazný nárazník…
Captur dáva hrdo najavo svoju príslušnosť ku kategórii SUV. Vpredu 
a vzadu elegantný a vyspelý vďaka charakteristickému svetelnému 
podpisu v tvare písmena C. Verzia Captur R.S. Line sa so svojou 
športovou prednou časťou vylepšenou aerodynamickou lištou F1, 
zadným nárazníkom, a exkluzívnymi 18" diskami kolies z ľahkých zliatin 
môže pýšiť atletickou siluetou.

atletické línie



revolúcia v interiéri

1. čalúnenie R.S. Line s červeným prešívaním
2. bezdrôtová indukčná nabíjačka pre smartphone
3. 9,3" centrálna obrazovka, volant so znakom R.S.

Renault Captur je vybavený konfigurovateľným 10" prístrojovým 
štítom a 9,3" multimediálnou dotykovou obrazovkou na zrkadlenie 
vášho smartfónu prostredníctvom technológií Android Auto™ a Apple 
CarPlay™. Zvoľte si jeden z troch jazdných režimov prostredníctvom 
technológie multi-sense. Ak ide o dizajn, verzia R.S. Line vystupuje 
z radu: športové hliníkové pedále, tmavý strop, čalúnenie a volant 
R.S. Line zvýraznené červeným prešívaním, dekory s karbónovým 
efektom… Užite si priestor interiéru, ktorý môže byť presvetlený vďaka 
otvárateľnému strešnému oknu.
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podmanivý dizajn 
E-Tech engineered

Renault Captur vyvoláva rozruch svojou novou hybridnou verziou 
E-Tech engineered. Jeho jedinečnú osobnosť vyjadruje lesklá čierna 
maska chladiča a zadný difúzor. Zlaté prvky exteriéru podtrhujú 
dynamický vzhľad a kontrast s farbou sivá cassiopée*. Odlíšte sa 
a hrdo sa prihláste k svojej ekologicky zodpovednej voľbe, hybridnému 
pohonu. Objavte rovnako odvážny štýl vo vnútri. Znak E-Tech na 
volante, palubná doska s lesklým čiernym dekorom ozdobená zlatými 
prvkami, ktoré ladia so sedadlami.

* k dispozícii ako voliteľná výbava.





hybrid podľa vašich 
potrieb

Renault Captur je dostupný vo verzii hybrid a plug-in hybrid. 
V hybridnej verzii váš motor zaisťuje dobíjanie počas jazdy, čo vám 
umožní vychutnať si optimálnu všestrannosť. V meste jazdíte až 
80 %(1) času v elektrickom režime a užívate si úsporu paliva až 40 %(2). 
Vo verzii plug-in hybrid môžete vďaka čistému režimu zvoliť 100 % 
elektrický pohon, kedykoľvek budete chcieť(3), a získať dojazd čisto 
na elektrinu až 50 km, ideálne pre každodenné cesty. Znížte spotrebu 
paliva až o 75 %(2). A akumulátor môžete dobiť už za 3 hodiny z vhodnej 
elektrickej zásuvky. Nech už si vyberiete akýkoľvek hybrid, objavíte 
dynamiku a tichosť elektrickej jazdy.

(1) v mestskom cykle WLTP. 
(2) v porovnaní so zodpovedajúcim spaľovacím motorom. 
(3) až do 135 km/h.
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1. 9,3" centrálna obrazovka s vizualizáciou tokov energie
2. digitálna prístrojová doska s informáciami o jazde



najlepšie modulárne 
usporiadanie

Užite si veľkorysý priestor a vybavenie navrhnuté pre maximálne 
pohodlie. Využite najväčší objem batožinového priestoru vo 
vozidle tejto kategórie (až 536 litrov) a všetky výhody dômyselného 
modulárneho usporiadania, ktoré poskytuje posuvné zadné sedadlo 
s možnosťou posunutia až 16 cm. Potrebujete prepraviť dlhé alebo 
objemné predmety? Urobte si miesto vzadu sklopením sedadla 
a zväčšite celkový priestor na 1 275 l.

1. objem batožinového priestoru až 536 litrov
2. objem batožinového priestoru so sklopenými 

zadnými sedadlami až 1 275 litrov
3. zadné sedadlo s možnosťou posunutia až 

16 cm
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systém sledovania mŕtveho uhla
Tento systém aktivovaný pri rýchlostiach nad 15 km/h vás 
pomocou výstražných kontroliek automaticky upozorní na 
prítomnosť vozidiel, ktoré nie sú vidieť vo vašom zornom poli, 
čím zaisťuje väčšie pohodlie a pokoj.

Easy Pilot
Prispôsobuje jazdné vlastnosti vášho vozidla podľa okolitej 
premávky. Tento asistenčný systém je aktívny medzi 0 km/h 
a 170 km/h, reguluje vašu rýchlosť, udržuje bezpečnú vzdialenosť 
od vozidla vpredu a pomáha vám zostať vo vašom jazdnom 
pruhu. Keď sa premávka spomalí, vozidlo sa automaticky 
zastaví a znova rozbehne, čím zaisťuje väčšie pohodlie a pokoj.

systém aktívneho núdzového brzdenia s detekciou 
vozidiel
Tento systém deteguje vozidlá na boku alebo vpredu a potom 
zastaví vozidlo v prípade nebezpečia. Jazda v meste cez deň 
alebo v noci nebola nikdy taká bezpečná.

tempomat/obmedzovač rýchlosti
Ovládajte rýchlosť tlačidlami na volante a nastavte si 
maximálnu rýchlosť, aby ste dodržiavali dopravné predpisy 
a vyhnuli sa priestupkom.

kamerový systém 360°
Bez námahy manévrujte s vozidlom pomocou 4 palubných 
kamier, ktoré zhotovujú snímky s cieľom rekonštrukcie 
zobrazenia bezprostredného okolia vozidla.

predné a zadné parkovacie senzory 
Uľahčujú parkovanie a manévre tým, že vás upozornia, keď sa 
priblížite k prekážkam. Štyri snímače umiestnené v prednej 
a zadnej časti vozidla tak pomáhajú znižovať nebezpečie 
zrážky.

adaptívny tempomat
Tento systém vám pomôže pri jazde udržiavať bezpečnú 
vzdialenosť medzi vami a vozidlom vpredu. Systém vozidlo 
spomalí, keď je vzdialenosť príliš malá, a naopak zrýchli, 
keď je cesta opäť voľná.

automatické prepínanie diaľkových svetiel
Tento systém využíva kameru umiestnenú v hornej časti 
čelného okna. Kamera analyzuje svetelné toky v závislosti od 
svetelných a dopravných podmienok.

systém aktívneho núdzového brzdenia s detekciou 
chodcov a cyklistov
Tento systém deteguje chodcov a cyklistov na boku alebo 
vpredu a potom zastaví vozidlo v prípade nebezpečia, čím 
razantne zvyšuje bezpečnosť tak chodcov, ako aj vodičov.



pokročilé asistenčné 
systémy riadenia

systém korekcie jazdnej dráhy
Pri rýchlosti medzi 70 km/h a 160 km/h systém vykonáva 
korekcie na volante, aby sa vozidlo vrátilo späť do jazdného 
pruhu, ak prejdete plnú alebo prerušovanú čiaru bez indikácie.

safe distance warning system
Radar v prednej časti vozidla vypočítava bezpečnú 
vzdialenosť medzi vami a vozidlom vpredu. Ak hrozí zrážka, 
systém aktivuje zvukovú a vizuálnu výstrahu.

Easy Park Assist
Tento systém uľahčuje parkovanie. Riadenie a vyhľadanie 
parkovacieho miesta zaistí vaše vozidlo. Vy sa staráte len 
o rýchlosť.

výstraha v prípade opustenia jazdného pruhu
Tento systém informuje vodiča o neúmyselnom prejdení 
plnej alebo prerušovanej čiary prostredníctvom kamery 
umiestnenej na čelnom okne za spätným zrkadlom.

rozpoznávanie dopravných značiek
Vďaka kamere vás prostredníctvom prístrojovej dosky ste 
informovaní o rýchlostných limitoch na vašej trase.

rear cross traffic alert
Opusťte svoje parkovacie miesto pohodlnejšie. Vaše vozidlo 
vybavené snímačmi signalizuje príjazd vozidla, ktoré by ste 
nemuseli vidieť.

Renault Captur je vybavený šestnástimi pokročilými 
asistenčnými systémami riadenia. Preverené a dôveryhodné, 
zaisťujúce bezpečnú jazdu.







vzhľad interiéru

equilibre techno (s voliteľným paketom full screen)

E-Tech engineeredR.S. Line



bezpečnosť
• čelné airbagy na strane vodiča 

a spolujazdca s možnosťou 
deaktivácie airbagu

• bočné airbagy na strane vodiča 
a spolujazdca

• hlavové airbagy pre prvý a druhý 
rad sedadiel

• trojbodové bezpečnostné pásy 
s automatickými predpínačmi 
a nastaviteľnou výškou na 
predných sedadlách 

• ABS s elektronickým 
rozdeľovačom brzdnej sily 
a asistenčným systémom bŕzd

• systém výstrahy pred opustením 
jazdného pruhu s automatickou 
korekciou jazdnej dráhy

• systém isofix

riadenie
• asistent rozjazdu do kopca
• systém rozpoznávania 

dopravných značiek
• tempomat s obmedzovačom 

rýchlosti
• svetlomety full LED Pure Vision
• zadné svetlomety LED
• vonkajšie spätné zrkadlá 

elektricky nastaviteľné 
a vyhrievané, manuálne sklopné

komfort
• manuálna klimatizácia
• centrálne zamykanie s diaľkovým 

ovládaním
• výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 

volant
• elektrické ovládanie predných 

a zadných okien s impulzným 
ovládaním

• predná lakťová opierka s úložným 
priestorom

multimédiá
• prístrojový štít s analógovými 

prístrojmi a 4,2" farebným 
multifunkčným displejom

• multimediálny systém Easy Link 
so 7" displejom

• podpora Apple CarPlay/Android 
Auto

vonkajší vzhľad
• 17" oceľové disky kolies, flexwheel 

s dizajnom okrasných krytov 
kolies nymphea

• chrómovaná maska chladiča
• čierne lesklé vonkajšie zrkadlá 
• kľučky predných dverí vo farbe 

karosérie

vnútorný vzhľad
• tmavý interiér, svetlý strop 

a obloženie stĺpikov A 
• látkové čalúnenie 3D Mountain, 

tmavé
• tónované sklá

riadenie
• prístrojový štít s 10" farebným 

multifunkčným displejom
• indukčná nabíjačka pre 

smartphone
• plávajúca stredová konzola 

s voličom prevodovky typu 
e-shifter

multimédiá
• 9,3" multimediálny a navigačný 

systém Easy Link – navigačný 
systém s dynamickým 
plánovaním trasy podľa 
aktuálnej dopravnej situácie, 
hudobný systém Arkamys, 
6 reproduktorov, Bluetooth 
s funkciou audiostreamingu, 2 
USB vstupy, podporuje Apple 
CarPlay/Android Auto, ovládanie 
rádia pod volantom

vonkajší vzhľad
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin, 

dizajn silverstone
• lišta na spodnej hrane dverí vo 

farbe sivá gun metal
• športové prvky karosérie vo farbe 

sivá gun metal

vnútorný vzhľad
• tmavý športový interiér, tmavá 

stropnica a tmavé obloženie 
stĺpikov

• kombinácia látkového čalúnenia 
s umelou kožou, čierne 
s červeným a strieborným 
prešívaním

R.S. Line (techno+)

vonkajší vzhľad
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin, 

dizajn silverstone s ozdobným 
prvkom vo farbe warm titanium

• predná lišta F1 vo farbe warm 
titanium

• lišta na spodnej hrane dverí vo 
farbe warm titanium

• zadný difúzor s koncovkami 
výfuku vo farbe warm titanium

• predné a zadné logo v čiernej 
farbe

• zadný spojler v čiernej farbe

vnútorný vzhľad
• kombinácia látkového čalúnenia 

s umelou kožou, čierne s prvky vo 
farbe warm titanium

• ozdobná lišta na palubnej doske 
vo farbe warm titanium

E-Tech engineered (R.S. Line+)

bezpečnosť
• poloautomatická parkovacia 

brzda s funkciou auto-hold

riadenie
• predné a zadné parkovacie 

senzory
• zadná parkovacia kamera
• automatické prepínanie 

diaľkových svetiel
• zadné svetlomety LED s 3D 

svetelným podpisom
• elektrochromatické vnútorné 

spätné zrkadlo
• dažďový a svetelný senzor

multimédiá
• multimediálny a navigačný 

systém Easy Link, displej 7" 
(navigačný systém s dynamickým 
plánovaním trasy podľa aktuálnej 
dopravnej situácie, vyhľadávanie 
bodov záujmu cez Google Places, 
hudobný systém Arkamys, 
6 reproduktorov, Bluetooth 
s funkciou audiostreamingu, USB 
vstup, podporuje Apple CarPlay/
Android Auto, ovládanie rádia pod 
volantom, online služby)

komfort
• automatická klimatizácia
• hands-free karta na bezkľúčový 

prístup
• nastaviteľné sedadlo spolujazdca
• dvojitá podlaha batožinového 

priestoru

vonkajší vzhľad
• chrómová lišta okolo bočných 

okien
• chrómovaná lišta na spodnej 

hrane dverí
• 17" disky kolies z ľahkých 

zliatin, dizajn eridis, sivá erbé 
s diamantovým efektom

vnútorný vzhľad
• kombinácia látkového čalúnenia 

s umelou kožou, sivé/tmavé 
s bielym okrajom

techno (equilibre+)

equilibre

Android Auto™ je obchodná značka spoločnosti Google Inc.
Apple CarPlay™ je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.



farby laku karosérie

biela nacré(1) modrá iron(1)

modrá marine fumé(2)

červená flamme*(1)

(1) metalický lak. 
(2) nemetalický lak.
* nedostupný pre verziu E-Tech engineered.

sivá highland(1) sivá cassiopée(1)

čierna etoilé(1)



čalúnenie

disky kolies

látkové čalúnenie 
3D Mountain, tmavé 
– Equilibre

kombinácia látkového 
čalúnenia s umelou 
kožou, čierne s prvkami 
vo farbe warm titanium – 
E-Tech engineered

kombinácia látkového 
čalúnenia s umelou 
kožou, čierne s červeným 
a strieborným 
prešívaním – R.S. Line

kombinácia látkového 
čalúnenia s umelou 
kožou, sivé/tmavé 
s bielym okrajom 
– Techno

18" disky kolies z ľahkých 
zliatin, dizajn silverstone 

– R.S. Line

18" disky kolies 
z ľahkých zliatin, dizajn 
pasadena, sivá erbé 
s diamantovým efektom 
k dispozícii pre Techno

17" oceľové disky kolies, 
flexwheel s dizajnom 
okrasných krytov kolies 
nymphea – Equilibre

18" disky kolies z ľahkých 
zliatin s ozdobným 
prvkom vo farbe warm 
titanium – E-Tech 
engineered

17" disky kolies z ľahkých 
zliatin, dizajn eridis, sivá 
erbé s diamantovým 
efektom – Techno



dvojfarebná úprava karosérie

biela nacré so strechou a spätnými zrkadlami vo farbe čierna etoilé

možné kombinácie farby laku auta a strechy

farby laku/farby strechy čierna etoilé

modrá marine fumé

čierna etoilé

sivá cassiopée

sivá highland

biela nacré

červená flamme*

modrá iron

* nedostupné pre verziu E-Tech engineered



dizajn verzie E-Tech engineered

zlaté prvky v odtieni warm titanium (štandard) a sivé 
(voliteľné) prvky personalizácie: lišta F1 v prednom 
nárazníku, spodné ochrany dverí, koncovky výfuku.

aerodynamická lišta F1 v odtieni warm titanium 
a lesklý čierny ochranný prvok na spodnej hrane 
nárazníka

spodná ochrana dverí v odtieni warm titanium koncovky výfuku v odtieni warm titanium a lesklo 
čierny ochranný prvok

sivá aerodynamická lišta F1 a sivý ochranný prvok 
na spodnej hrane nárazníka

sivá spodná ochrana dverí chrómované koncovky výfuku, sivý ochranný prvok



1. ochrana batožinového priestoru 
EasyFlex. 
Podlahu batožinového priestoru 
zakryjete modulárnou vodotesnou 
a protišmykovou ochranou 
EasyFlex, ktorá sa ľahko prispôsobí 
každej konfigurácii zadnej časti 
vozidla.

1

príslušenstvo



2. shark anténa.
Športového a energetického ducha 
vášho nového vozidla Captur 
podtrhne integrovaná shark 
anténa. 

3. offroadové štýlové bočné nášľapy 
– ľavý a pravý. 
Zosilnite si SUV charakter vozidla 
pomocou bočných nášľapov.

4. elektricky výklopné ťažné 
zariadenie.
Elektricky výklopné ťažné 
zariadenie je skryté pod 
nárazníkom a ľahko sa vysunie len 
stlačením tlačidla. Jednoducho 
k nemu pripojíte príves alebo ho 
použijete na upevnenie nosiča 
bicyklov, ktorý je navrhnutý tak, 
aby sa dal sklopiť a nebránil tak 
prístupu do batožinového priestoru.

5. vnútorné osvetlené kryty predných 
prahov dverí s nápisom.
Využite potenciál interiéru 
svojho nového vozidla Captur na 
maximum. Buďte štýloví už od 
okamihu otvorenia dverí: prahy 
sú decentne podsvietené a už sa 
nikdy nestratia na zle osvetlenom 
parkovisku! Na výber z nápisov 
Captur, Renault a E-Tech.

2 3
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rozmery a objemy

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

* sklopené vonkajšie spätné zrkadlá. rozmery v (mm).

benzín E-Tech full hybrid
Objem batožinového priestoru (litre VDA)
Objem batožinového priestoru, zadné sedadlo v zadnej polohe 422 326
Objem batožinového priestoru, zadné sedadlo v prednej polohe 536 440
Objem batožinového priestoru, sklopené zadné sedadlo 1 275 1 149



Servisné služby Renault Care Service ponúkajú 
jednoduché a rýchle riešenia šité na mieru 
potrebám vášho vozidla i rozpočtu.

Objavte servisné služby Renault Care Service!
Ušetríte čas i náklady na údržbu vášho vozidla. Iba 
odborníci v autorizovanom servise Renault poznajú 
vaše vozidlo dokonale.

Online servisné služby
Vážime si váš čas. Naša nová služba vám teraz 
prináša inovatívne riešenie v podobe platformy 
R-shopu. Tu si môžete v niekoľkých jednoduchých 
krokoch vybrať servisné služby či produkty, zistiť 
náklady a rezervovať si online návštevu v servise 
v čase, ktorý vám vyhovuje.

Transparentná cenová ponuka.
Chcete poznať vopred konečnú cenu za vybranú 
službu, než si ju zarezervujete online? Cena, ktorú 
vidíte, je tá, ktorú zaplatíte. Pozrite sa na našu 
transparentnú cenovú ponuku v R-shope.

Prispôsobte si svoje vozidlo Renault
Naša ponuka príslušenstva obsahuje všetko, 
čo potrebujete, aby vaše vozidlo získalo viac 
na charaktere. Vaša jazda bude praktickejšia 
a pohodlnejšia.

My Renault 
Majte stav vášho vozidla na dosah ruky 
prostredníctvom jedinej aplikácie.

RENAULT CARE SERVICE
dlhý život pre vaše vozidlo



ikonický model 
Colorale

V roku 1950 spoločnosť Renault uviedla na trh prvé SUV v modernej 
automobilovej histórii prostredníctvom radu Renault Colorale, ktorého dedičom 
je Renault Captur. Renault Colorale Pick-up je vozidlo so zvýšeným podvozkom, 
ktoré sa nebojí žiadnej cesty a dokáže prepraviť všetko. V závislosti od verzie 
sa doň môže zmestiť až 8 osôb (kombi) alebo ponúknuť optimálne prepravné 
možnosti (pick-up). Spoločnosť Renault ho navyše vybavila jednoduchou 
a osvedčenou mechanikou na použitie na všetkých cestách.

pre všetkých, všade 



ďalšie zážitky získate v online 
múzeu The Originals Renault

1950
Od roku 1952 bol Renault Colorale vybavený motorom Renault Frégate, novým 
vrcholným modelom spoločnosti Renault. Nová verzia so systémom pohonu 
všetkých štyroch kolies poskytla modelu Renault Colorale Pick-up skutočne 
terénne schopnosti na ešte dobrodružnejšie použitie. Mnoho dobrodruhov sa 
rozhodlo pre Renault Colorale Pick-up pre expedície do Afriky alebo Ameriky. 
Tieto úspechy sú prínosom pre spoločnosť Renault, ktorá nezanedbáva 
propagáciu svojich modelov.

dobrodružstvo je jeho meno



svoj Renault Captur si môžete nakonfigurovať na www.renault.sk
Zaisteniu presnosti a aktuálnosti obsahu tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. Tento dokument bol vytvorený na základe predprodukčných modelov a prototypov. V súlade so svojimi 
zásadami neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosť Renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť popísané a uvedené špecifikácie vozidla a príslušenstva. Všetky také úpravy sú predajcom Renault 
oznamované v najkratšom možnom čase. V závislosti od krajiny predaja sa môžu verzie líšiť a niektoré vybavenie nemusí byť dostupné (štandardne, na prianie alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie vám 
poskytne najbližší predajca. Z technických dôvodov sa farby vytlačené v tomto dokumente môžu mierne líšiť od farieb skutočného laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie v akomkoľvek 
formáte a akýmkoľvek spôsobom celej alebo len časti tejto publikácie je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault. SK 1022

Publicis – autorské práva k fotografiám: – vytlačené v EÚ – júl 2022.
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