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På eventyr i byen
Den populære crossover Renault Captur, har 
genopfundet sig selv. Med sine nye elegante farver, den 
nydesignede kølergrill og det karakteristiske C-shape 
kørelys udtråler den nye Renault Captur dynamik og 
eventyr mere end nogensinde. Du kan også komme 
tættere på himlen, hvis du f.eks. vælger at udstyre 
din nye Captur med fast glastag*.

* Ekstraudstyr







Oplev følelsen af at dominere gader og boulevarder, og 
udfordr bymiljøet! Takket være en større frihøjde, de 
integrerede beskyttelsesplader i for- og bagkofanger og 
det faste glastag*, kan du udforske alle dagligdagens 
udfordinger. Fra førerpladsen i den komfortable, farverige 
og innovative kabine kan du med alle sanser vakt indfange 
byens essens - med glæde.

Udforsk byen

* Ekstraudstyr



Karakteristisk design

Solidt hvilende på sine nye 17” alufælge Emotion* venter den nye Renault Captur kun på dig, så I kan tage på nye udflugter i byen. 
Med sin finpudsede æstetik og stærke personlighed udtrykker din crossover et markant temperament. Med for- og baglygter 
med LED samt LED kørelys, som er standard på alle versioner og med tågelygter fra Zen, bringer den nye Captur nyt lys over din 
dagligdag. Det to-farvede karrosseri og de mange muligheder for individuel tilpasning gør, at alle kan udtrykke deres personlige stil.  
Ny Renault Captur giver dig en stærkere oplevelse af byen.

* Afhængigt af version







I den nye Renault Captur er der tænkt over at give dig optimal komfort. Hvis du f.eks. vælger en Intens-version, kan du lægge hænderne på rattet af 
ægte læder*, nyde den nye sædekomfort med forbedret støtte, hvile armen på armlænet i midten, udnytte loftlyset med LED inklusive læselamper*. 
Farverne omkring dig er flotte og elegante, og kromindlæggene er diskrete og udstråler premiumklasse. Hvis du vælger at udstyre din Captur Intens med  
Bose® Sound System*, får du en helt særlig lydoplevelse takket være de subwoofer og 6 højttalere.

* Afhængigt af version

Veludstyret kabine





Den nye Renault Captur har masser af smarte opbevaringsløsninger, der gør hverdagslivet lettere, f.eks. den store skuffe, der kan rumme stort og småt. 
Selv instrumentbrættet kan bruges til opbevaring - med den ene hånd kan du åbne ned til det praktiske opbevaringsrum, hvor du nemt og hurtigt kan 
gemme din pung eller mobil.
Ny Renault Captur har et innovativt Zip Collection design med aftageligt vaskbart betræk* og bekvemt håndfrit nøglekort*. Med den muligheder som f.eks. 
det længdejusterbare bagsæde kan du fokusere på enten komfort eller maksimal lastekapacitet - fleksibilitet, så du kan tilpasse Captur til din livsstil. Livet 
bliver lettere med smarte løsninger.

Dit liv bliver nemmere

* Afhængigt af version



I den nye Renault Captur kan du vælge mellem tre touch-multimediesystemer: R&Go, Media Nav, R-LINK og R-LINK med Bose lydsystem*.

Touch & explore

Media Nav 
Media Nav omfatter en 7" touchscreen, håndfri betjening og 
betjeningselementer på rattet.
Du kan lytte til digital radio eller til din yndlingsmusik fra din 
smartphone via Bluetooth®. Og du kan altid finde vej takket 
være det integrerede navigationssystem. 

Media Nav vist med automatisk klimaanlæg, som er standard i Intens.

R-LINK og R-LINK med Bose lydsystem* Med en 7" touchscreen, 
komfortabel stemmebetjening og betjeningselementer på rattet 
giver Renault R-LINK dig adgang til en række innovative og praktiske 
funktioner: Professionel navigation fra TomTom, mulighed for at 
individualisere bilens touchscreen samt et Bose-audiosystem 
med seks højttalere og subwoofer, som leverer en førsteklasses 
lydoplevelse.

Radio R&Go 
Tilslut din mobiltelefon til bilens radio, og få adgang til masser 
af R&Go-funktioner.
Ved hjælp af de seks ikoner kan du betjene navigationssystemet 
(afhængigt af din smartphone-model), lytte til musik via 
Bluetooth®, holde øje med dine kørselsdata, få vist din kalender 
og hurtigt og sikkert foretage telefonopkald.

Takket være LIVE-tjenester som fx TomTom Traffic får du den bedste trafikinformation i realtid. Kompatibel med Android Auto™* får du adgang til applikationer 
i din smartphone, der svarer til kørselssituationen, fra R-LINK-skærmen.

Få flere informationer på www.renault-multimedia.com

Android AutoTM ejes af Google Inc.

* Ekstraudstyr



R-LINK Multimedia system er kompatibelt med Android Auto.



Den nye Renault Captur har et øje på hver finger: Den kan vurdere parkeringspladsens størrelse, 
før den hjælper dig med at parkere, advare dig om biler i den blinde vinkel og overvåger alt, hvad 
der sker omkring dig. Ny Renault Captur - et eventyr under kontrol!

Den bedste i byen

Håndfri parkering*
Parkér uden problemer; med sensorerne måler systemet først den 
disponible plads, hvorefter det overtager rattet under manøvren. 
Og du kan foretage den perfekte parallelparkering!

Hill Start Assist 
Når du skal sætte i gang på en stigning, fastholdes bremsetrykket 
automatisk i 2 sek., så du får tid til at manøvrere.

Beskyttelse 
Med front- og sideairbags foran besidder den nye Renault Captur 
et stærkt beskytterinstinkt. Bag i bilen kan du takket være Isofix-
systemet installere barnesæder på sikker vis.

* Ekstraudstyr



Advarsel ved blinde vinkler*
Systemet registrerer tilstedeværelsen af en bil i det område, 
som dine spejle ikke dækker. Blindvinkelalarmen er aktiv mellem  
30 og 140 km/t og advarer dig omgående med et lyssignal.

Emergency Brake Assist
En pludselig forhindring på vejen? Du reagerer instinktivt. Når 
du decelerere markant forbedrer bremsepedal automatisk 
bremsekraften at reducere bremselængden.

LED Tågelygter med kurvelys** 
Når du kører ind i et sving, tændes tågelyset automatisk i den 
side, du drejer til, så dit synsfelt udvides.

* Ekstraududstyr 
** Standardudstyr afghænig af version
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Chromo zone

Brun "Cappuccino" (MEL)  
Tag i sort "Étoilé" (MEL)

Ensfarvet  
brun "Cappuccino" 

(MEL)
Tag i grått 

"Platine" (MEL)

Orange "Atacama" (MEL) 
Tag i sort "Étoilé" (MEL)

Tag i grått  
"Platine" (MEL)

Ensfarvet orange  
"Atacama" (MEL)

Blå "Océan" (MEL) 
Tag i sort "Étoilé" (MEL)

Tag i grått  
"Platine" (MEL)

Ensfarvet blått  
"Océan" (MEL)

Tag i grått  
"Platine" (MEL)

Ensfarvet blått  
"Marine Fumé" 

(ML)

ML: Mat lak   MEL: Metallak

Rød Flamme (MEL) 
Tag I sort "Ètoilé" (MEL)

Blå "Marine Fumé" (ML) 
Tag i sort "Étoilé" (MEL)



Grå "Platine" (MEL) 
Tag i sort "Étoilé" (MEL)

Ensfarvet  
grå "Platine" 

(MEL)

Grå "Cassiopée" (MEL) 
Tag i sort "Étoilé" (MEL)

Ensfarvet hvid 
"Ivoire" (ML)

Ensfarvet   
grå "Cassiopée" 

(MEL)

ML: Mat lak   MEL: Metallak

Hvid "Ivoire" (ML) 
Tag i sort "Étoilé" (MEL)

Sort "Étoilé" (MEL) 
Tag i grått "Platine" (MEL)

Hvid "Nacré" (MEL) 
Tag i sort "Étoilé" (MEL)

Ensfarvet sort 
"Étoilé" (MEL)

Ensfarvet hvid 
"Nacré" (MEL)



Hjulkapsel 16” "Extrême"

Kreativt værksted

LIFE

SIKKERHED 
ABS med elektronisk bremsekraftfordeler og 
nødbremseassistance
Airbags foran og i siderne (hoved bryst), fører 
og passager
Dæktryksmåler
Elektronisk stabilitetsprogram (ESC) med 
understyringskontrol (UCL) og antispin (ASR)
Højdeinstillelige sikkerhedsseler for
ISOFIX-beslag på ydderpladser bag og 
passagerforsæde
Nakkestøtte på alle siddepladser
Selealarm på alle siddepladser

KØRSEL
Ecomode for reduceret brændstofforbrug
Hastighedsbegrænser og cruise control
Hill Holder
Højde- og dybdeindstilleligt rat
Kørecomputer
Servostyring, elektrisk progressiv
Stop & Start

KOMFORT
Aircondition
El-ruder for og bag
Højdeinstilleligt førersæde
Renault nøglekort med fjernbetjent centrallås
Varme i forsæder

UDVENDIGT
16” stålfælge med hjulkapsler "Extreme"
Dækreparationskit

INDVENDIGT
12V-stik foran
EasyLife skuffe
Fleksibelt bagagerumsgulv
Indtræk i sort stof
Nedfældeligt og længdeindstilleligt bagsæde, 
1/3-2/3

UDSYN, BELYSNING
Dobbelte forlygter
El-sidespejle m. varme, manuelt klapbare
LED-kørelys
Vinduesviskere med intervalfunktion

AUDIO, MULTIMEDIA
R&Go Multimediesystem: Bluetooth® radio + 
telefonholder + smartphone app (navigation, 
håndfri telefoni, multimedia, kørecomputer)

EKSTRAUDSTYR
Metallak
Mat speciallak
Reservehjul (spacesaver)

Indtræk i sort stof



ZEN (LIFE +)

KOMFORT
El-ruder m. singletouch-funktion og anti-pinch 
i førerside
Håndfrit Renault nøglekort

UDVENDIGT
16” alufælge "Adventure", sølv/sort
Blanksorte sidespejle
Dørhåndtag i karosserifarve
Kromlister på kølergrill 

INDVENDIGT
Blanksorte detaljer på ventilationsspjæld og på 
nederste del af ratt et
EasyLife skuff e med belysning
Flytbar opbevaring mellem forsæder
Indtræk i stof sort
Rat i kunstlæder

UDSYN, BELYSNING
LED tågelygter

AUDIO, MULTIMEDIA
Multimediesystem Media Nav: 7” touchscreen, 
radio 4x20W med digitalradio (DAB+), 
navigation (kort over Skandinavien), Bluetooth® 
audiostreaming og håndfri telefoni, USB, AUXin, 
ratbetjening 

EKSTRAUDSTYR
2-farvet karrosseri: Sidespejle, tag og A-stolper i 
sort eller sølvgrå
Mat Speciallak
Metallak
Citypakke: Parkeringsensor bag, automatisk 
el-klapbare sidespejl
Komfortpakke: Automatisk klimaanlæg og regn- 
og lyssensor
Reservehjul (spacesaver)

Indtræk i sort stof 16” alufælge "Adventure" i sort



INTENS (ZEN +)

Kreativt værksted

Zip Collection indtræk, aft ageligt og 
vaskbart

17” alufælge "Emotion",
sølv/sort

KOMFORT 
Automatisk klimaanlæg 
Automatisk el-klapbare sidespejle 

UDVENDIGT 
2-farvet karrosseri: Sidespejle, tag og Astolper i 
sort eller sølvgrå 
17” alufælge "Emotion", sølv/sort. 
Kofangerbeskytt else for og bag i sølvgrå 
Kromliste i forlygterne og på bagklapp 

INDVENDIGT 
Blanksorte paneler på døramlæn 
Indvendig designpakke i krom 
Lommer til opbevaring bag på forsæder 
Vendbart bagagerumsgulv 
Læderrat 
Zip Collection indtræk, aft ageligt og vaskbart 

UDSYN, BELYSNING 
Full LED-forlygter
Regn- og lyssensor 
LED tågelygter med kurvelys 

EKSTRAUDSTYR INTENS 
Mat speciallak 
Metallak 
Ekstra tonede ruder 
Parkeringspakke: Parkeringssensor for og bag 
med bakkamera 
Multimediesystem R-LINK: 7” touchscreen, 
digitalradio (DAB+), TomTom® navigation 
med Europakort og TomTom LIVE-tjenester, 
Bluetooth® audio-streaming og håndfri telefoni, 
USB, AUX-in, dataforbindelse, kompatibel med 
Android Auto 
Premiumpakke: Aut. nedblændeligt bakspejl, 
sportspedaler, LED kabinelys og solbrille-rum 

Fast soltag* 
Reservehjul (spacesaver)
Midterarmlæn for 
Parkeringspakke Plus**: Parkeingssensor 360°, 
bakkamera, håndfri parkering og advarsel v. 
blinde vinkler 
Multimediesystem R-LINK Bose: 
7” touchscreen, Bose lydsystem med subwoofer 
og 6 højtt alere, digitalradio (DAB+), TomTom® 
navigation med Europakort og TomTom 
LIVE-tjenester, Bluetooth® audio-streaming og 
håndfri telefoni, USB, AUX-in, dataforbindelse, 
kompatibel med Android Auto 

* Kun tilgængelig sammen med Premiumpakke
** Kun muligt sammen med Multimediesystem R-LINK





Standard- og ekstraudstyr
Life Zen Intens

SIKKERHED
3 højdejusterbare nakkestøtter bag
ABS med elektronisk bremsekraftfordeling, ESP
Nødbremseassistent
Hill holder
Front- og sideairbags (hoved/brystkasse) til fører og forsædepassager
Selealarm på alle sæder
Højdejusterbare sikkerhedsseler til fører og forsædepassager
3-punktssele i midten bag
Automatisk dørlåsning under kørsel
Fjernbetjent centrallås
Energy Smart Management
Dækreparationskit
Reservehjul (Spacesaver, standard til TCe 120 EDC) ¤ ¤ ¤ 
Dæktryksovervågningssystem
Isofix-systemer ved de yderste pladser bag i bilen og passagersædet foran
UDVENDIGT
16” hjulkapsler "Extreme" - -
16” alufælge "Adventure" - -
17” alufælge "Emotion" - -
Krombeskyttelse på nederste dørkant -
LED-kørelys integreret i lyssignaturen "C-Shape"
Kofangerbeskyttelse for og bag i sort -
Kofangerbeskyttelsefor og bag i grå - -
Dørgreb i karrosserifarve
Ensfarvet lak ¤ 
Tofarvet lak - ¤ 
Kromliste på bagklap - -
Fast soltag - - ¤ 
Ekstra tonede ruder - - ¤ 

INDVENDIGT
Mørkt interiør
Fast indtræk -
Aftageligt indtræk - -
Vendbart bagagerumsgulv - -
Indvendig designpakke i krom - -
Rat i kunstlæder - -
Læderrat - -

KØRSEL
Parkeringssensor bag - Citypakke

Parkeringssensor for og bag med bakkamera - - Parkeringspakke /  
Parkeringspakke Plus

Håndfri parkering og 360 graders sensorer - - Parkeringspakke Plus
Advarsel ved blinde vinkler - - Parkeringspakke Plus
Nøglekort med fjernbetjent centrallås - -
Håndfrit nøglekort -
Ecomode for reduceret brændstofforbrug
Fartpilot



Life Zen Intens
UDSYN, LYGTER, SPEJLE, RUDER
El-opvarmet bagrude
El-ruder bag
El-ruder for - -
El-ruder for m. singletouchfunktion og antiklemmesikring i førerside -
Full LED Pure Vision forlygter - -
LED Tågelygter - -
LED Tågelygter med kurvelys - -
El-sidespejle med varme og temperaturføler -
Automatisk el-klapbare sidespejle m. varme og temperaturføler - Citypakke
KOMFORT
Midterarmlæn foran - - ¤ 
Aircondition -
Automatisk klimaanlæg - Komfortpakke
Regn- og lyssensor - Komfortpakke
Bagagerumsafdækning
Varme i forsæder
Elektrisk centrallås
Højdejusterbart førersæde og rat
Ekstra tonede ruder - - ¤ 
Makeup-spejl i fører- og passagerside
AUDIO, MULTIMEDIE
Multimediesystem R&Go: Bluetooth® radio + telefonholder + smartphone app (navigation, håndfri telefoni, multimedia, kørecomputer) - -
Multimediesystem Media Nav: 7” touchscreen, radio 4x20W med digitalradio (DAB+), navigation (Nordenkort), Bluetooth® audiostreaming og håndfri telefoni, USB, 
AUXin, ratbetjening -

Multimediesystem R-LINK: 7” touchscreen, digitalradio (DAB+), TomTom® navigation med Europakort og TomTom® LIVE-tjenester, Bluetooth® audio-streaming og 
håndfri telefoni, USB, AUX-in, kompatibel med Android Auto - - ¤ 

Multimediesystem R-LINK Bose®: 7” touchscreen, Bose lydsystem med subwoofer og 6 højttalere, digitalradio (DAB+), TomTom® navigation med Europakort og 
TomTom® LIVE-tjenester, Bluetooth® audio-streaming og håndfri telefoni, USB, AUX-in, kompatibel med Android Auto - - ¤ 

OPBEVARING
Easy Lifeskuffe, elfenbenshvid
Easy Lifeskuffe med lys -
Fleksibelt bagagerumsgulv 
Vendbart bagagerumsgulv - -

PAKKER
Premiumpakke (Aut. nedblændeligt bakspejl, sportspedaler, LED kabinelys og solbrille-rum) - - ¤ 
Komfortpakke (Aut. klimaanlæg, regn- og lyssensor) - ¤ 
Parkeringspakke (Parkeringssensor for og bag med bakkamera) - - ¤ 
Citypakke (Parkeringsensor bag,automatisk el-klapbare sidespejle) - ¤ 
Parkeringspakke Plus (Parkeingssensor 360°, bakkamera, håndfri parkering og advarsel v. blinde vinkler) - - ¤ 

= Standard ¤ Ekstraudstyr   - = Ikke muligt



1.

1. 3.2.

Design og tilpasning

Tilbehør

1. Side steps 

Side steps understreger bilens design og 
øger desuden komforten betragteligt ved for 
eksempel at lette lastning af transport på taget.

2. Kofangerbeskyttelse 

I rustfrit stål med forhøjning, giver et touch af 
gennemtænkt design bag på bilen, samtidig 
med at kofangeren bliver beskyttet.

3. Hajfinneantenne 

Din Captur får en ekstra sporty look med denne 
elegante og harmonisk integrerede antenne på 
taget af din nye Renault Captur. Kompatibel 
med AM/FM/DAB. Farve: Sort.



6. 7. 8.

4. 4. 5.

Sikkerhed og transport

6. Aftageligt anhængertræk. Uundværlig til i fuld sikkerhed at trække eller bære materialer som cykelholder, anhænger, båd, campingvogn, erhvervsmateriel... Det er en original del, og der 
garanteres for en perfekt kompatibilitet med bilen. Da trækket let kan afmonteres uden brug af værktøj, bevarer din bil sit æstetiske ydre. Anbefales for hyppig brug.

7. Lastholdere i aluminium. Kan transportere en cykelholder, en skiholder eller tagboks og dermed forøge bilens lastkapacitet. Overholder de strenge krav fra standarderne for sikkerhed og 
holdbarhed. Sælges parvis.

8. Parkeringssensor. Uundværlig for at manøvrerer med ro i sindet. De 4 perfekt integrerede følere registrerer alle forhindringer foran bilen og advarer med et lydsignal.

Komfort og beskyttelse

4. EasyFlex, fleksibel beskyttelse af bagagerummet. Uundværlig, når din bils bagagerum skal beskyttes ved transport af store og snavsede genstande! Den er nem at folde sammen og folde 
ud, så den tilpasser sig bagsædernes position. Når den er foldet helt ud, dækker den hele lastområdet. Alsidig og praktisk, både i dagligdagen og når du holder fri.

5. Tekstilmåtter Premium. Giv din bil et ekstra raffineret touch. Måtterne er fremstillet efter mål og fastgøres hurtigt med sikkerhedsclips, der er beregnet til formålet. De har undergået strenge 
test som garanti for det højeste niveau af kvalitet, sikkerhed og holdbarhed. Glæd dig over en førsteklasses materialekvalitet.



Tekniske data

Motor ENERGY TCe 90
Motortypen ENERGY TCe 90 er indbegrebet 
af en motor til bykørsel. Den reagerer meget 
hurtigt ved lave omdrejninger, og med en manuel 
5-trins gearkasse garanterer den et forbrug på 
bedste niveau.

Motor ENERGY TCe 120
Når du vælger motortypen ENERGY TCe 120, 
er det ydelsen, du prioriterer. Uanset om du 
kombinerer den med en manuel 6-trins gearkasse 
for at øge responsen eller med den automatiske 
EDC-gearkasse for at få mere komfort, opnår 
du altid en smidig og behagelig kørsel. Med en 
knastakselkæde, der aldrig skal skiftes, bliver bilen 
samtidig mindre vedligeholdelseskrævende.

Motor ENERGY dCi 90
Kør dynamisk og effektivt. Motortypen ENERGY 
dCi 90 med ECO2-mærket findes både med  
EDC-automatgearkasse og med manuel 
gearkasse og garanterer et forbrug på bedste 
niveau.

EDC-automatgearkasse
Optimer din køreglæde. Den automatiske  
EDC-dobbeltkoblingsgearkasse giver dig 
en dynamisk og flydende kørsel med et 
brændstofforbrug, der ligger tæt på en manuel 
gearkasse.



ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 120 ENERGY TCe 120 EDC ENERGY 
dCi 90

ENERGY 
 dCi 90 EDC

MOTOR
Brændstof Benzin Benzin Benzin Diesel Diesel
Miljønorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Slagvolumen (cm3) 898 1197 1197 1461 1461
Antal cylindre/ventiler 3 / 12 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Maks. ydelse kW (hk) / ved omdrejningstal (o/m) 66 (90) / 5000 87 (120) / 5000 87 (120) / 5000 66 (90) / 4000 66 (90) / 4000
Maks. ydelse med Overboost* (kW CEE / hk) 71 (97) / 5500
Maks. drejningsmoment (Nm CEE) / ved omdrejningstal (o/m) 140 / 2250 205 / 2000 205 / 2000 220 / 1750 220 / 1750
Maks. drejningsmoment med Overboost (Nm CEE) / ved omdrejningstal (o/m) 150 / 2500
Partikelfilter - - - Ja Ja
Stop & Start Ja Ja Ja Ja Ja

GEARKASSE
Gearkassetype Manuel Manuel Automatisk Manuel Automatisk
Antal gear 5 6 6 5 6

STYRETØJ
Servostyring Elektrisk med variabel servo som standard
Vendediameter mellem kantsten (m) 10,42
Antal ratomdrejninger 2,6

HJULOPHÆNG
Forrest MacPherson med retvinklet bærearm nederst og krængningsdæmper
Bagest Programmeret torsionsaksel og skruefjedre
Diameter for krængningsdæmper for/bag (mm) 22.3

HJUL OG DÆK

Dæk, standard 16“ : 205 / 60 R16  
17“ : 205 / 55 R17

PRÆSTATIONER
Aerodynamik SCx (gennemsnitsværdi) 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
Tophastighed (km/t) 171 182 192 171 172
Acceleration 0-100 km/t 13.1 9.9 10.6 13.1 13.8
400 m fra stillestående 18.8 17.2 17.4 18.7 19,0
1000 m fra stillestående 34.4 31.6 31.8 34.7 35,0

FORBRUG OCH EMISSIONER
CO2 (blandet kørsel g/km) 113 125 125 95 99
Bykørsel (km/l) 16.7 14.3 14.3 25,0 25,0
Landevejskørsel (km/l) 22.2 21.3 21.3 29.4 27,0
Blandet kørsel (km/l) 19.6 18.2 18.2 27,0 25,6
Energiklasse

KAPACITET
Brændstoftank (l) 45 45 45 45 45

VÆGT (kg)
Køreklar vægt (MVODM) 1173 1195 1202 1200 1290
Maks. totalvægt 1671 1727 1744 1755 1780
Maks. vogntogsvægt 2571 2627 2644 2655 2680
Maks. lasteevne** 498 532 542 555 490
Maks. anhængervægt med bremser*** 1200 1200 1200 1200 1200
Maks. anhængervægt uden bremser 620 635 635 635 680
* Midlertidig ekstra ydelse og drejningsmoment. ** Maks lasteevne er baseret på egenvægt uden ekstraudstyr. *** Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den agnivne 
vogntogsvægt.

Tekniske data



Mål

BAGAGERUMSVOLUMEN (liter)
Volumen VDA (ISO-norm 3 832, under bagagerumsafdækning, 
minimum/maksimum 377/455

Maksimal volumen, bagsæde klappet ned (helt op til loftet) 1 235

DIMENSIONER (mm)
A Akselafstand 2 606
B Samlet længde 4 122
C Overhæng foran 866
D Overhæng bagpå 650

E Sporvidde forrest (med 15”-standarddæk, målt fra det 
nederste af hjulet) 1 531

F Sporvidde bagest (med 15”-standarddæk, målt fra det 
nederste af hjulet) 1 516

G Samlet bredde uden sidespejle 1 778

DIMENSIONER (mm)
H Højde uden last 1 566
H1 Højde med åben bagklap 2 031
J Læssehøjde uden last 732
K Frihøjde med last 170
L Knæplads på 2. sæderække 215
M Albuebredde foran 1 380
M1 Albuebredde bagi 1 370
N Skulderbredde foran 1 368
N1 Skulderbredde bagi 1 330
P Lofthøjde ved 14° på 1. sæderække (forsæder) 905
P1 Lofthøjde ved 14° på 2. sæderække (bagsæde) 860

DIMENSIONER (mm)

Y Bredde på læsseåbning øverst, bagagerummets 
maksimumbredde 905/1 010

Y1 Bredde på læsseåbning nederst 983
Y2 Indvendig bredde mellem hjul 990
Z Højde på læsseåbning 685
Z1 Maksimal lastlængde (fra bagklap ved nedklappet bagsæde) 1 512
Z2 Lastlængde bag ved sæder (bagsæde rykket frem/tilbage) 884/724
Z3 Højde bagi under bagagerumsafdækning 595



Renault serviceydelser. Giver ro i sjælen.

En ny Renault belaster miljøet mindst muligt og er en 
sikker og komfortabel bil, hvor du og din familie kan 
tilbringe mange hyggelige timer de næste mange år. Vi 
vil gerne fortælle dig lidt om, hvad vi kan gøre fordig hen 
ad vejen, hvis du skulle have brug for voresekspertise. 
Vores målsætning er, at du altid skal haveen oplevelse af 
kvalitet – både når du kører, og når duhar brug for vores 
assistance efter bilkøbet.

Garanti
Fra leveringsdato er Renault Captur dækket af  
2 års fabriksgaranti. Renault Captur har desuden  
2 års Renault Assistance, 3 års lakgaranti og 12 års 
rustgaranti. 

Renault forsikring
Renault Forsikring er vores egen mærkeforsikring.
Vi forsikrer kun Renault og koncentrerer os om at gør 
dit ejerskab af en Renault så problemfrit som muligt. Et 
godt eksempel er, at vi som det eneste forsikringsselskab 
garanterer reparation med Renault Originaldele. Har 
du købt en af verdens sikreste biler, skal du ikke køre 
omkring med uoriginale reservedele, hvis noget skulle 
ske. Det ser vi som en selvfølge.

Renault finance
Renault Finance finansieringsløsninger giver dig 
mulighed for finansiering af din nye Renault på 
fordelagtige vilkår, uanset om du er privat kunde eller 
virksomhed. Renault Finance kan i samarbejde med 
Santander Consumer Bank, Danmark tilbyde nogle af 
de mest attraktive finansieringsprodukter i markedet, 
uanset om du ønsker at eje eller du ønsker at lease 
din nye Renault. Se mere på www.renault.dk eller hør 
mere om dine muligheder her i forretningen (hos din 
nærmeste forhandler).

Renault tilbehør
Du kan gøre din Renault mere personlig ved at vælge 
mellem vores mange praktiske, komfortable og sjove 
tilbehørsdele. Renaults tilbehørssortiment er specielt 
udviklet til at opfylde dine behov for komfort, sikkerhed 
og styling.

Renault og miljøet 
Dit Renault-værksted arbejder efter vores egne strenge 
miljøkrav, og vi bestræber os hele tiden på at belaste 
miljøet mindst muligt. Renault assistance til rådighed 
døgnet rundt Renault Assistance er en serviceydelse, 
der er inkluderet i garantien, tilbydes i to år på din 
Captur. Renaults Assistance er til rådighed døgnet rundt, 
året rundt. Det eneste, du skal gøre, er at foretage et 
opkald til 80 88 93 53 (gratis) og du vil blive betjent 
af en medarbejder hos Renault Assistance. De fleste 
reparationer vil blive udført på stedet. Hvis din bil ikke 
kan repareres samme dag, eller hvis den nødvendige 
tid til reparationen i henhold til Renaults tidsskema 
overstiger 3 timer, vil Renault tilbyde en løsning alt efter 
omstændighederne (f.eks. erstatningsbil, vidererejse, 
overnatning). For opkald i Danmark 80 88 93 53 (gratis) 
For opkald uden for Danmark +46 8-4111132 

Renault service 
Når du følger producentens serviceintervaller, er det let 
at passe på din nye Renault. Og når du benytter dig af 
et autoriseret Renault-værksted, som bruger originale 
Renault-reservedele, får du både tryghed og garanti. Du 
ved, at din Renault-mekaniker er uddannet i at servicere 
netop den bilmodel, du ejer. Alle reservedele,der 
monteres i bilen ved service eller reparation, er perfekt 
tilpasset, så de kan fungere optimalt. Det gælder både 
sliddele, olier og nye dæk. Alt er testet og godkendt, 
inden det anvendes på din bil.







Forlæng Ny Renault Captur oplevelsen
på www.renault.dk

Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i brochuren så nøjagtige og opdatere de som muligt. Renault forbeholder sig dog ret til, som et led i vores løbende optimeringer af modelprogrammet, at foretage ændringer på modellerne udenvarsel, herunder 
egenskaber, specifi kationer, udstyr og tilbehør. Brochuren kan være uaktuel eller unøjagtig på nogle områder, da egenskaber, udstyr, specifi kationer og tilbehør kan være ændret eft  er udgivelsesdato og derfor kan afvige fra beskrivelserne. Kontakt din 
Renaultforhandler før køb for at sikre, at egenskaber, udstyr, specifi kationer og tilbehør på det bestiltekøretøj svarer til dine forventninger. Ifølge lov om ophavsret er kopiering afhele eller dele af denne publikation ikke tilladt uden forudgående skrift ligtilladelse 
fra RENAULT.
Renault anbefaler

Crédits photo : A. Bernier, Renault Marketing 3D Commerce – Printed in EC – X870118DK- Januari 2018.
RENAULT DANMARK - en fi  lial af RENAULT NORDIC AB. Industriparken 21A, 2750 Ballerup
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