
Renault CAPTUR
Nový



100% NOVÝ, 100% CAPTUR





Tvarované boky, atletická ramena, výrazné podběhy 
kol, přední a zadní outdoorové spoilery, podélné 
střešní lišty, široká maska chladiče, výrazný nárazník 
a chromované ozdobné prvky… Nový CAPTUR se 
pyšní opravdovým vzhledem SUV.
Přední i zadní část má elegantnější a modernější 
design díky světlometům s technologií Full LED 
a světelnému podpisu ve tvaru písmene „c“.

SUV s atletickými 
liniemi







Revoluce v interiéru
První dojmy při nástupu do vozu: propracované 
uvítání, měkčené materiály, kvalitní povrchová 
úprava dekorů… Nový CAPTUR prošel kompletní 
revolucí a zažijete v něm skvělý pocit pohody. 
Dostává nový „Smart Cockpit“ s dotykovou 
multimediální obrazovkou o úhlopříčce 9,3" 
natočenou směrem k řidiči, digitální přístrojový 
štít o úhlopříčce 10,2" umožňující individualizaci, 
zcela novou plovoucí konzolu s futuristickou řadicí 
pákou „E-shifter“, která je na dosah ruky, praktické 
úložné prostory…





Odlište se! Nový CAPTUR vás vyzývá více než kdy 
předtím, abyste si vytvořili vlastní design exteriéru 
i interiéru: střecha, zpětná zrcátka, outdoorové 
spoilery… Vyberte si z 80 nabízených konfigurací 
exteriéru. Na výběr je i celá řada možností perso-
nalizace interiéru – od čalounění přes ozdobné 
prvky až po střední pás palubní desky.

80 konfi gurací 
exteriéru 
pro jedinečný styl





Konektivita 
na cestách
S novým multimediálním systémem EASY LINK 
máte přístup k pokročilé a snadno použitelné 
konektivitě. Jeho dotykový 9,3" displej je 
kompatibilní s Android Auto™ a Apple CarPlay™ 
umožňujícím zrcadlení obrazovky vašeho telefonu. 
Připojení 4G vám zpřístupňuje služby, jako je např. 
automatické tísňové volání v případě nehody, 
automatické aktualizace systému a navigace, 
dopravní informace v reálném čase, cena pali-
va v projížděné oblasti anebo jednořádkové 
vyhledávání adres a bodů zájmu pomocí Google 
Search. Podobně jako u vašeho chytrého telefonu si 
můžete individualizovat displej výběrem widgetů. 
Jedná se o funkci, která dá vyniknout největšímu 
displeji v dané kategorii.

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



S aplikací MY Renault 
zůstaňte ve spojení 
se svým vozem
Abyste mohli se svým vozem komunikovat na 
dálku, byla aplikace MY Renault zcela přepracována 
a rozšířena o služby, bez kterých se již neobejdete: 
zjednodušená příprava vašich tras se zasláním cíle 
cesty do systému vašeho vozu, sledování vaší pěší 
trasy po opuštění vozu, lokalizace vozu, sledování 
údržby nového vozu CAPTUR a celá řada dalších 
užitečných funkcí. S aplikací MY Renault budete 
mít svůj vůz stále na dosah.







Emoce na míru
Nový CAPTUR nabízí zážitek z jízdy, který si 
můžete uzpůsobit dle vaší momentální nálady. 
S technologií MULTI-SENSE si tento zážitek můžete 
individualizovat: 8 barev ambientního osvětlení, 
tři jízdní režimy, klimatizace… Nový CAPTUR vám 
také nabízí prémiový zvukový zážitek. Zcela nový 
audiosystém BOSE® má nyní 9 reproduktorů včetně 
inovativního subwooferu důmyslně umístěného 
v zavazadlovém prostoru, aniž by ubíral z jeho 
objemu.





Nejlepší 
modularita
Využijte velkého prostoru a výbavy navržené pro 
poskytnutí maximálního komfortu. K dispozici 
máte největší zavazadlový prostor v dané kategorii 
(až 536 l) a důmyslnou modularitu, kterou zajišťuje 
lavice posuvná v rozsahu 16 cm. Potřebujete 
převážet dlouhé nebo objemné předměty? Po 
sklopení lavice lze vzadu získat velký prostor 
o celkovém objemu 1 275 l.



1.

2.

Špičkové
technologie
Nový CAPTUR je pro bezpečný zážitek z jízdy vybaven 
technologiemi nejvyšší úrovně a otevírá cestu 
k autonomnímu řízení.

1. Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go. Nový CAPTUR 
udržuje bezpečnou vzdálenost od vozů jedoucích před 
ním. V dopravní zácpě se vůz zastaví a znovu se rozjede, 
když se začnou stojící vozy znovu rozjíždět.

2. Kamerový systém 360° a Easy Park Assist. Pano-
ra ma tická kamera s úhlem záběru 360° vás navádí při 
manévrech ve stísněných prostorách. Při parkovacím 
manévru může systém Easy Park Assist zcela přebrat 
řízení, pokud si to budete přát.



3.

4.

3. Světlomety Full LED Pure Vision s automatickým 
přepínáním dálkových světel. Nový CAPTUR má výkonné 
světlomety LED Pure Vision a automatické přepínání 
dálkových světel pro lepší viditelnost. Jakmile vjedete 
do zastavěné oblasti, míjíte se s nějakým vozem nebo 
jedete za ním, dálková světla se automaticky přepnou 
na potkávací světla.

4. Easy Pilot – asistent pro jízdu po dálnici a v koloně. 
Systém řídí rychlost vozidla a udržuje bezpečnou 
vzdálenost od vozidel jedoucích před ním a zároveň 
udržuje vozidlo ve středu jízdního pruhu. Tento jízdní 
asistent umožňuje zastavení a automatické rozjetí do 
3 sekund bez zásahu řidiče.



5.

6.

5. Systém sledování mrtvého úhlu. Světelná signalizace 
umístěná na každém vnějším zpětném zrcátku vás 
upozorní na vozidlo jedoucí v zóně mrtvého úhlu.

6. Systém varování před opuštěním jízdního pruhu 
s aktivní korekcí jízdní dráhy. V případě přejetí jízdního 
pruhu bez zapnutého směrového světla vás Nový CAPTUR 
upozorní a provede korekci trajektorie jízdy.



7.

8.

7. Systém aktivního nouzového brzdění. Nový CAPTUR 
sleduje vás a své okolí. Systém detekuje překážky ve 
směru jízdy včetně chodců a cyklistů a v případě nutnosti 
umí sám aktivovat nouzové brzdění.

8. Systém varování při překročení rychlosti s rozpoznáváním 
dopravních značek. Nový CAPTUR vás pomocí kamery 
informuje o rychlostních omezeních a nabádá vás, abyste 
přizpůsobili svou rychlost.



Barvy

Bílá Albâtre(1)

Oranžová Atacama(2) Červená Flamme(2)

Modrá Marine Fumé(1)

(1) Nemetalický lak. (2) Metalický lak. Ilustrační fotografie.



Šedá Cassiopée(2) Modrá Iron(2)

Modrá Céladon(2)Černá Étoilé(2)

Bílá Nacré(2) Šedá Highland(2)



Barva karoserie / barva střechy Černá Étoilé Šedá Highland Bílá Albâtre Oranžová Atacama

Modrá Marine Fumé –

Černá Étoilé

Šedá Cassiopée –

Šedá Highland –

Bílá Nacré –

Bílá Albâtre –

Oranžová Atacama

Červená Flamme – – –

Modrá Iron –

Modrá Céladon –

Černá Étoilé Šedá Highland Bílá Albâtre Oranžová Atacama

Možné kombinace: barva vozu a barva střechy

Barvy střechy

Personalizujte si Nový CAPTUR a vyberte si dvoubarevné provedení z 10 dostupných barev karoserie a 4 barev střechy, nebo si
zvolte karoserii a střechu ve stejné barvě.



Personalizace exteriéru

1

2

Pack Look – oranžová Atacama

1. Kryty vnějších zpětných zrcátek
2. Ozdobná lišta v dolní části dveří
3. Přední a zadní outdoorový spoiler

3
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Pack Look – bílá Albâtre

Pack Look – šedá Highland

1. Kryty vnějších zpětných zrcátek 2. Ozdobná lišta v dolní části dveří 
3. Přední a zadní outdoorový spoiler

1. Kryty vnějších zpětných zrcátek 2. Ozdobná lišta v dolní části dveří 
3. Přední a zadní outdoorový spoiler

33
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Ozdobné kryty a disky kol

17" disky kol z lehkých slitin, design Bahamas, 
šedá Erbé s diamantovým efektem

17" disky kol z lehkých slitin, design Bahamas

18" disky kol z lehkých slitin, design Pasadena, 
šedá Erbé s diamantovým efektem

17" ocelové disky kol Flexwheel, kryty kol Nymphea



Čalounění

Látkové čalounění, tmavé/šedé, 
s proužky(2)

Čalounění pro Pack Ambiance – oranžová Safran(1)

Čalounění v kombinaci látka / umělá kůže, 
tmavé / šedá Architecte(3)

(1) K dispozici pro verzi Zen a Intens na přání. (2) K dispozici pro verzi Zen. (3) K dispozici pro verzi Intens na přání. (4) Hovězí kůže.

Kožené čalounění Carbone, tmavé(4)



Bezpečnost
• 6 airbagů (přední, boční, hlavové)
• Isofix (i-Size), sedadlo spolujezdce 

a zadní boční sedadla
• Asistent rozjezdu do kopce (HSA)
• Automatické nouzové brzdění 

s detekcí chodců a cyklistů
• Systém varování před opuštěním jízdního pruhu 

s automatickou korekcí jízdní dráhy
• Systém rozpoznávání dopravních značek
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Světlomety Full LED Pure Vision
• Světelný senzor
• Elektricky ovládaná přední a zadní okna
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• Přístrojový štít s analogovými přístroji a 4,2" 

barevným multifunkčním displejem
• Zadní opěradlo sklopné v poměru 2/3 : 1/3
• eCall (automatické tísňové volání)

Řízení
• Pádla pod volantem (pouze pro vozy 

s automatickou převodovkou EDC)

Komfort
• Manuální klimatizace
• Středová konzola s odkládacími prostory 

a loketní opěrkou
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější 

zpětná zrcátka
• Renault Easy Connect; multimediální systém 

Easy Link, displej 7" kompatibilní s Android Auto™ 
a Apple CarPlay™, Bluetooth®, vstupy USB 
a Jack

• Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru

Vnější vzhled
• Ocelové disky kol 17" Flexwheel, kryty kol Nymphea
• Lesklá černá maska chladiče s chromovými 

ozdobnými prvky
• Kliky dveří v barvě karoserie
• Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie
• Chromované lišty ve spodní části dveří

Vnitřní vzhled
• Střední pás palubní desky z měkčeného materiálu 

v černé barvě Pailleté
• Chromované dekory na volantu a na řadicí páce 
• Volant potažený umělou kůží

Zen 

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

Výbava



Výbava

Bezpečnost
• Poloautomatická parkovací brzda

Řízení
• Zadní parkovací senzory
• Rozpoznávání dopravních značek s upozorněním 

na překročení nejvyšší povolené rychlosti
• Dešťový a světelný senzor
• Automatické přepínání dálkových světel
• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
• Přizpůsobitelný 7" digitální přístrojový štít

Komfort
• Kapsa na zadní straně předních sedadel
• Automatická klimatizace
• Vnitřní osvětelní LED
• Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce 
• Zásuvka EASY LIFE před spolujezdcem s osvětlením
• Renault Easy Connect; multimédia
• Multimediální a navigační systém EASY LINK, 

displej 7", kompatibilita s Android Auto™ 
a Apple CarPlay™, Bluetooth®, vstupy USB a Jack

Vnější vzhled
• Chromovaná koncovka výfuku
• Deflektory s chromovanými ozdobnými prvky
• Chromované ozdobné prvky na předních blatnících
• Zadní světla se světelným podpisem ve tvaru písmene 

„c“ s efektem 3D
• Přední světla se světelným podpisem 

ve tvaru písmene „c“
• Disky kol z lehkých slitin 17", design Bahamas
• Chromované lišty oken s efektem plovoucí střechy
• Chromované prvky v zadním nárazníku
• 2barevné provedení karoserie
• Zatmavená zadní okna

Vnitřní vzhled
• Ozdobná lišta na palubní desce s efektem 

broušeného hliníku
• Ozdobné prvky v interiéru v úpravě saténový chrom
• Měkčené obklady horní části předních dveří 

a dveřních panelů
• Hlavice řadicí páky potažená kůží
• Volant potažený jemnou kůží

Intens (Zen+)



Rozměry (mm)

* Sklopená vnější zpětná zrcátka

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (VDA) Litry
Objem zavazadlového prostoru, lavice posunutá dozadu (benzín/diesel) 422/406
Objem zavazadlového prostoru, lavice posunutá dopředu (benzín/diesel) 536/520
Objem zavazadlového prostoru, sklopené opěradlo zadních sedadel 1 275

Objemy



Personalizace interiéru

Pack Touch – modrá Volubilis 1. Lem kolem výdechů ventilace 2. Rámeček řadicí páky

Pack Touch – červená Piment Pack Touch – oranžová Safran Pack Touch – modrá Océan

1

2



Pack Ambiance – oranžová Safran 1. Čalounění sedadel 2. Loketní opěrky 3. Pruh palubní desky

Pack Ambiance – šedá Architecte

3

2

1



1.1.1.

Příslušenství



2.

4.

1. Nosič jízdních kol na tažné zařízení a chromované 
kryty zpětných zrcátek. S originálním příslušenstvím 
Renault jsou výlety do přírody bez starostí. Kola si můžete 
připevnit na náš nosič jízdních kol. Chromované kryty 
zpětných zrcátek zajistí vašemu vozu ještě více sportovní 
design.

2. Shark anténa. Tato anténa dodává vozu ještě spor-
tovnější vzhled a dokonale ladí s designem karoserie 
nového vozu CAPTUR.

3. Boční nášlapy. Usnadňují přístup do vozu a ke střeše. 
Jsou praktické a ideální pro zdůraznění sportovního 
stylu vozu.

4. Elektricky výklopné tažné zařízení. Toto tažné zařízení 
vám umožní táhnout jakýkoliv náklad. Stisknutím tlačítka 
v zavazadlovém prostoru se za několik sekund tažné 
zařízení vysune nebo skryje. Je praktické a nenarušuje 
design vozu.

5. Ochranné fólie karoserie. Účinně chrání lak vašeho 
nového vozu CAPTUR proti malým nárazům a škrábancům.

3.

5.



„Od vytvoření návrhu v našich návrhářských studiích přes výrobu 

až po distribuci naší sítí je naší prioritou kvalita.“

Laurens van den Acker, ředitel průmyslového designu skupiny Renault

Kvalita

Nový technologický rozměr
Nový CAPTUR zpřístupňuje veřejnosti asistenční systémy, které přinášejí řidiči větší klid na cestách. Nejdůležitější 
novinkou je Easy Pilot – asistent pro jízdu po dálnici a v koloně. Poskytuje větší komfort a pohodovější řízení v dopravních 
zácpách a na dálnicích a představuje první krok směrem k autonomním vozům. Nabídka Renault EASY CONNECT sdružuje 
aplikaci MY Renault a platformy, jako je nový multimediální systém Renault EASY LINK, a služby připojeného vozidla, 
jako je vzdálená správa vozidla. Cílem je usnadnit využívání nových možností propojené mobility uvnitř i vně vozidla. 
Řidič a spolujezdci jsou stále ve spojení se svým digitálním prostředím.

Přepracovaný vnější design, více DNA vozu SUV
Nový design, pečlivé zpracování, světlomety Full LED se světelným podpisem ve tvaru písmene „c“ vpředu i vzadu 
a chromované ozdobné prvky plně přispívají k vylepšení vnímané kvality.

Revoluce v interiéru pro dosažení vysoce kvalitní kabiny
Smart Cockpit je vybaven nejnovějšími technologiemi a největšími displeji ve své kategorii a pyšní se moderní ergonomií 
pro intenzivnější zážitek z řízení. Kabina je kvalitnější a komfortnější, díky čemuž ji lze srovnávat s vozy vyšší kategorie. 
Špičkové materiály, měkčený materiál palubní desky, dveřních panelů a lemu středové konzoly, pečlivé zpracování prvků 
vnitřní výbavy, nová architektura sedadel: vylepšení jsou patrná ve všech oblastech.

Renault CAPTUR – referenční vůz je opět zde.
Nový CAPTUR, jakožto průkopník na trhu s městskými SUV, přichází s ještě výraznější DNA, která mu dopomohla k úspěchu. Prošel značnou změnou a může se 
pochlubit modernějšími atletickými a dynamickými liniemi vozů kategorie SUV. Je stále praktický a díky revoluci v interiéru je také prostornější, což mu dává zcela 
nový rozměr jak v oblasti technologie, tak v oblasti vnímané kvality.



Služby

Renault k vašim službám
Jsme vždy připraveni vám usnadnit život a ušetřit čas při 
údržbě vašeho vozu Renault: servisní nabídky a objednání  
on-line, servisní smlouvy, pojištění a asistence, indivi-
dualizovaný program MY Renault… Využijte našich snadných 
a rychlých řešení vyhovujících vašim potřebám.

Vaše první kroky
Nalezněte veškeré informace, které potřebujete:
–  na našich webových stránkách – nabídky produktů, služeb, financování 

a domluvení testovacích jízd
– v naší síti – setkání s našimi obchodními a technickými týmy

Renault Assistance
Buďte připraveni na veškeré nepředvídatelné události díky asistenčním 
službám Renault, které jsou stále s vámi.

Renault Servis, bezstarostná údržba
Různé úrovně naší servisní nabídky pokryjí veškeré potřeby vašeho 
vozu. Údržba vašeho vozu může být bez starostí díky našim servisním 
smlouvám. 

MY Renault, každodenní partner
Využijte osobní prostor online s radami, připomenutím plánu údržby, 
nejbližšími schůzkami…

Příslušenství Renault podle vašich představ
V naší nabídce naleznete příslušenství, které učiní váš vůz ještě 
atraktivnější, praktičtější a pohodlnější.







Prodlužte si svůj zážitek s vozem Renault CAPTUR 
na www.renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl vytvořen na základě nulté série nebo prototypů. V rámci politiky trvalého zdokonalování si Renault vyhrazuje právo kdykoliv provést 
modifi kace popsaných a uvedených specifi kací, vozidel a příslušenství. Tyto úpravy Renault svým autorizovaným prodejcům sdělí v co nejkratší lhůtě. Verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako 
sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého autorizovaného prodejce. Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy uvedené v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo 
materiálů použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování této publikace nebo její části v jakékoliv podobě nebo jakýmkoliv způsobem je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno. CZ 01/2020 – R3215

     Autor fotografi e: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – listopad 2019.

Renault doporučuje


