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ZVÝHODNĚNÍ
7 500 Kč

VYuŽIJtE COOOL 
FINaNCOVÁNÍ

0% úROK

0% pOpLatEK

0 Kč Za pOJIštĚNÍ Gap 
V pRVNÍm ROCE
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TEST 2012

Verze Ceníková cena akční cena

ZEN

tCe 100 395 000 387 500

tCe 100 LPG 410 000 402 500

tCe 130 GPF 440 000 432 500

Blue dCi 115 445 000 437 500

INtENS

tCe 100 445 000 437 500

tCe 130 GPF 490 000 482 500

tCe 130 eDC GPF 540 000 532 500

tCe 155 eDC GPF 560 000 552 500

Blue dCi 115 495 000 487 500

Blue dCi 115 eDC 545 000 537 500

LIFE

LIFE

aDVaNtaGE

aDVaNtaGE

ZEN

INtENS

•	Full LeD přední světlomety
•	Active emergency Braking System s detekcí chodců a cyklistů
•	Safe Distance Warning
•	Systém varování před opuštěním jízdního pruhu s aktivní korekcí jízdní dráhy
•	Rozpoznávání dopravních značek
•	tempomat s omezovačem rychlosti
•	Přední, boční a hlavové airbagy 
•	Multimediální systém eASY LINK 7"
•	Přístrojový štít 4,2"
•	e-call
•	Světelný senzor
•	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
•	elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
•	Manuální klimatizace
•	Volant potažený umělou kůží
•	Středová konzole s loketní opěrkou
•	17" ocelová kola Flexwheel

•	  Full LeD světlomety se světelným podpisem ve tvaru písmene C, 3D efektem  
u zadních světel a automatickým přepínáním dálkových světel

•	Zadní parkovací senzory
•	Multimediální a navigační systém eASY LINK 7"
•	Přístrojový štít 7"
•	Dešťový senzor
•	Automatická klimatizace
•	Poloautomatická parkovací brzda
•	Hands-free karta Renault
•	elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
•	elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko 
•	Šuplík easy-Life před spolujezdcem
•	Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
•	Čalounění v kombinaci látka/umělá kůže
•	Kůží potažený volant
•	Zatmavená zadní skla
•	Disky kol z lehkých slitin 17"
•	2barevná karoserie

ZVÝHODNĚNÍ
7 500 Kč

VYuŽIJtE COOOL 
FINaNCOVÁNÍ

0% úROK

0% pOpLatEK

0 Kč Za pOJIštĚNÍ Gap 
V pRVNÍm ROCE



ZEN INtENS
paKEtY
pack Zen (Automatická klimatizace, elektricky nastavitelná, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektricky sklopná, 
světelný a dešťový senzor, Hands-free karta Renault, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, LeD stropní 
osvětlení, zadní parkovací senzory) 
Nelze s Pack Parking

22 000 -

pack Navigace (Multimediální a navigační systém easy Link, displej 7", systém rozpoznávání dopravních značek  
s upozorněním na překročení povolené rychlosti) 10 000 -

pack Navigace Extra (Multimediální a navigační systém easy Link 9,3", přístrojový štít před řidičem 10"  
s možností nastavení zobrazení) 
Nutno s některým Pack Parking nebo Pack City

- 18 000

pack Bose (Multimediální a navigační systém easy Link 7", Prémiový audiosystém Bose s 9 reproduktory 
včetně subwooferu) - 12 000

pack Bose plus (Multimediální a navigační systém easy Link 9,3", Prémiový audiosystém Bose  
s 9 reproduktory včetně subwooferu) 
Nutno s některým Pack Parking nebo Pack City

- 22 000

pack Bose Extra (Multimediální a navigační systém easy Link 9,3", Prémiový audiosystém Bose  
s 9 reproduktory včetně subwooferu, přístrojový štít před řidičem 10" s možností nastavení zobrazení)  
Nutno s některým Pack Parking nebo Pack City

- 30 000

pack parking (Přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera)
Nelze s Pack Zen 10 000 5 000

pack parking 360 (Přední a zadní parkovací senzory, kamerový systém 360°- 4 kamery s funkcí zobrazení okolí 
vozu z ptačí perspektivy a možností přepínání pohledu) - 10 000

pack parking 360 plus (Přední, boční, zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, inteligentní parkovací 
asistent easy Park Assist, kamerový systém 360°) 
Nutno s Pack Easy Pilot a dále s Multimediálním systémem Easy Link 9,3" / Pack Navigace Extra
/ Pack Bose Plus / Pack Bose Extra

- 15 000

pack City (Přední, boční, zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, inteligentní parkovací asistent easy 
Park Assist, kamerový systém 360°, systém sledování mrtvého úhlu, Multi-Sense, ambientní osvětlení)  
Nutno s Multimediálním systémem Easy Link 9,3 / Pack Navigace Extra / Pack Bose Plus / Pack Bose Extra
a poloautomatickou parkovací brzdou s funkcí auto-hold, nelze s Pack Easy Pilot a Pack Winter

- 24 000

pack Winter (vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla) 
Nelze s Pack Easy Pilot, nelze s motorizacemi Blue dCi 115 a Blue dCi 115 EDC - 8 000

pack Winter plus (vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívané čelní sklo)
Nelze s Pack Easy Pilot, nelze s motorizacemi Blue dCi 115 a Blue dCi 115 EDC - 12 000

pack Easy pilot (easy Pilot - asistent pro jízdu po dálnici a v kolonách, adaptivní tempomat, systém sledování 
mrtvého úhlu, vyhřívaný volant)
Nutno s poloautomatickou parkovací brzdou s funkcí auto-hold a systémem Multi-Sense, nelze s Pack Winter/
Winter Plus a Pack City. Pouze s motorizacemi TCe 130 EDC GPF a TCe 155 EDC GPF

- 18 000

aKtIVNÍ a paSIVNÍ BEZpEčNOSt
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd • •
elektronický stabilizační systém eSC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV • •
Asistent rozjezdu do kopce • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
Čelní airbagy na straně řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu • •
Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce • •
Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel • •
tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech • •
tříbodové bezpečnostní pásy ve druhé řadě s předpínači pro boční sedadla • •
Systém ISOFIX - příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech a na sedadle spolujezdce • •
Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody • •
tempomat s omezovačem rychlosti • •
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy • •
Systém rozpoznávání dopravních značek • -
Systém rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti Pack Navigace  •
Active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů • •
Safe distance warning system • •
e-Call - systém pro přivolání pomoci v případě nehody • •

Systém sledování mrtvého úhlu - 5 000 /
Pack City / Pack easy Pilot

VNĚJšÍ VZHLED
Vnější zpětná zrcátka černá lesklá / v barvě střechy (na Intens černá lesklá v případě jednobarevného 
provedení, na Zen v barvě střechy v případě dvoubarevného provedení) •/- -/•

Kliky předních dveří v barvě karoserie • •
Chromovaná maska chladiče • •
Chromovaná lišta kolem bočních oken - •
Lišta na spodní hraně dveří chromovaná • •
Podélné střešní lišty (nelze se střešním oknem - otevíratelným) 6 000 6 000
Ocelové disky kol 17", flexwheel s designem okrasných krytů kol Nymphea • -
Disky kol z lehkých slitin 17", design Bahamas, stříbrné 5 000 •
Disky kol z lehkých slitin 17", design Bahamas, Šedá erbé s diamantovým efektem - 2 500
Disky kol z lehkých slitin 18", design Pasadena, Šedá erbé s diamantovým efektem - 7 500
Nemetalický lak Modrá Marine Fumé 0 0
Speciální nemetalický lak Bílá Albatre 5 000 5 000
Metalický lak Šedá Highland, Šedá Cassiopée, Modrá Céladon*, Černá Étoilé 13 500 13 500
Speciální metalický lak Červená Flamme, Oranžová Atacama, Modrá Iron, Bílá Nacré 15 500 15 500
Jednobarevné provedení karoserie • 0
Dvoubarevné provedení karoserie 10 000 •
•	 v	sérii
0 volitelné za 0 Kč
* k dispozici od výrobního týdne 12

VOLItELNÁ VÝBaVa



VOLItELNÁ VÝBaVa
ZEN INtENS

VNItŘNÍ VZHLED
tmavý interiér, světlý strop a obložení A sloupků • •
Látkové čalounění, tmavé, s šedými proužky • -
Kombinace látkového čalounění s umělou kůží, šedé / tmavé, s bílým okrajem - •
Kombinace látkového čalounění s umělou kůží, černé / oranžové (nutno s Pack Ambiance - oranžová Safran) - 0
Kožené čalounění Carbone, tmavé (nutno s vyhřívanými předními sedadly nebo Pack Winter / Winter Plus  
a předním sedadlem elektricky nastavitelným v 6 směrech a manuální bederní opěrkou) - 26 000

VIDItELNOSt a OSVĚtLENÍ
Full LeD světlomety LeD PURe VISION • -
Full LeD světlomety LeD PURe VISION Performance se světelným podpisem ve tvaru písmene „C“ - •
Automatické přepínání dálkových světel - •
LeD denní svícení • •
LeD zadní světlomety • -
LeD zadní světlomety s 3D světelným podpisem - •
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, manuálně sklopná • -
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, elektricky sklopná  Pack Zen •
tónovaná skla • •
Vyhřívané čelní sklo - Pack Winter Plus
Zatmavená zadní skla 2 000 •
Světelný senzor • -
Dešťový a světelný senzor Pack Zen •
elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko - •
Bezrámečkové elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko - 2 000
ŘÍZENÍ
elektrický posilovač řízení • •
Střešní okno - otevíratelné (nelze s podélnými střešními lištami) - 25 000
Poloautomatická parkovací brzda (na Zen nutno s Pack Zen)  4 000 •
Poloautomatická parkovací brzda s funkcí auto-hold (nutno se systémem Multi-Sense) - 2 000
Systém Multi-Sense (3 režimy nastavení celého vozu) s ambientním osvětlením interiéru  
(nutno s poloautomatickou parkovací brzdou s funkcí auto-hold) - 4 000 / Pack City

Zadní parkovací senzory 5 000 •
Zadní a přední parkovací senzory, zadní parkovací kamera Pack Parking Pack Parking
Zadní a přední parkovací senzory, kamerový systém 360° (4 kamery s funkcí zobrazení okolí vozu z ptačí 
perspektivy s možností přepínání pohledů) - Pack Parking 360

easy Park Assist (Přední, zadní a boční parkovací senzory, kamerový systém 360° (4 kamery s funkcí zobrazení okolí 
vozu z ptačí perspektivy s možností přepínání pohledu), inteligentní parkovací asistent - podélný, kolmý a úhlový) 
nutno s multimediálním a navigačním systémem easy Link 9,3" Pack Bose Plus, Pack Navigace extra nebo Pack 
Bose extra

- Pack Parking 360 Plus / 
Pack City

easy Pilot - asistent pro jízdu po dálnici a v koloně  nutno s Multi-Sense a elektromechanickou parkovací 
brzdou s funkcí auto-hold, jen pro motorizace tCe 130 eDC GPF a tCe 155 eDC GPF - Pack easy Pilot

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go ( jen pro motorizace tCe 130 eDC GPF a tCe 155 eDC GPF) - 5 000 / Pack easy Pilot
Palubní počítač • •
Ukazatel optimálního rychlostního stupně • •
Imobilizér • •
Sada na opravu pneumatik • •
Rezervní kolo (pro motorizace Blue dCi 115 a Blue dCi 115 eDC dočasně povinně) 3 000 3 000
Předpříprava z výroby pro tažné zařízení - labutí krk 5 000 5 000
Předpříprava z výroby pro tažné zařízení - demontovatelné, bez nářadí 6 000 6 000
Předpříprava z výroby pro tažné zařízení - elektricky ovládané, výklopné 7 000 7 000
KOmFORt
Manuální klimatizace • -
Automatická klimatizace jednozónová Pack Zen •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • •
Hands-free karta Renault pro bezklíčové odemykání a startování Pack Zen •
Výškově a podélně nastavitelný volant • •
Volant potažený umělou kůží • -
Volant potažený jemnou kůží - •

Vyhřívaný volant - Pack Winter / Winter Plus /
Pack easy Pilot

elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním • •
elektrické ovládání zadních oken s impulzním ovládáním • •
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech • •
Sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné v 6 směrech - •
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6 směrech, manuální bederní opěrka (nutno s koženým čalouněním 
Carbone a vyhřívanými předni sedadly nebo Pack Winter / Winter Plus -  8 000

Vyhřívaní předních sedadel 5 000 5 000 / Pack Winter / 
Winter Plus

Zadní sedadla s děleným opěradlem v poměru 2/3-1/3 se 3 výškově nastavitelnými  
hlavovými opěrkami • •

Zadní lavice, posuvná • •
Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru • •
Objemná zásuvka easy Life před spolujezdcem, osvětlená - •
Plovoucí středová konzola s voličem převodovky typu "e-Shifter" a odkládacím prostorem  
(nutno Multi-Sense a poloautomatickou parkovací brzdou s funkcí auto-hold, jen na Blue dCi 115 eDC,  
tCe 130 eDC GPF a tCe 155 eDC GPF)

- 5 000

Přední loketní opěrka s úložným prostorem • •
Indukční nabíječka telefonu - 2 500
•	 v	sérii
0 volitelné za 0 Kč



VOLItELNÁ VÝBaVa
ZEN INtENS

muLtImÉDIa
Přístrojový štít s analogovými přístroji a 4,2" barevným multifunkčním displejem • -
Přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem - •

Přístrojový štít s 10" barevným multifunkčním displejem - Pack Navigace extra / 
 Pack Bose extra

Multimediální systém easy Link, displej 7" (hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, Bluetooth s funkcí 
audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia pod volantem) • -

Multimediální a navigační systém easy Link, displej 7" (navigační systém s dynamickým plánováním trasy dle aktuální 
dopravní situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google Places, hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, Bluetooth s 
funkcí audiostreamingu, USB vstup, podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia pod volantem, online služby)

Pack  
Navigace •

Multimediální a navigační systém easy Link, displej 9,3" (navigační systém s dynamickým plánováním trasy dle 
aktuální dopravní situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google Places, 3D zobrazení budov ve velkých sídlech, 
hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, Bluetooth s funkcí audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje Apple 
CarPlay, ovládání rádia pod volantem, online služby) Nutno s některým Pack Parking nebo Pack City

- 10 000 / Pack Navigace 
extra

Multimediální a navigační systém easy Link, displej 7", Audio Bose (navigační systém s dynamickým plánováním 
trasy dle aktuální dopravní situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google Places, hudební systém Bose, 9 
reproduktorů včetně subwooferu Fresh Air Speaker, Bluetooth s funkcí audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje 
Apple CarPlay, ovládání rádia pod volantem, online služby)

- Pack Bose

Multimediální a navigační systém easy Link, displej 9,3", Audio Bose (navigační systém s dynamickým plánováním 
trasy dle aktuální dopravní situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google Places, 3D zobrazení budov ve 
velkých sídlech, hudební systém Bose, 9 reproduktorů včetně subwooferu Fresh Air Speaker, Bluetooth s funkcí 
audiostreamingu, USB vstup, podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia pod volantem, online služby)

- Pack Bose Plus /  
Pack Bose extra

•	 v	sérii
0 volitelné za 0 Kč

ZEN INtENS
EXtERIÉR*
Pack Look - bílá Albatre 5 000 5 000
Pack Look - šedá Highland 5 000 5 000
Pack Look - oranžová Atacama 5 000 5 000
INtERIÉR**
Pack touch - červená Piment (nelze s Pack Ambiance - oranžová Safran, nelze s Pack Ambiance - šedá Architecte) 2 000 2 000
Pack touch - modrá Volubilis (nelze s Pack Ambiance - oranžová Safran, nelze s Pack Ambiance - šedá Architecte) 2 000 2 000
Pack touch - oranžová Atacama (nelze s Pack Ambiance - šedá Architecte) 2 000 2 000
Pack touch - modrá Océan (nelze s Pack Ambiance - oranžová Safran, nelze s Pack Ambiance - šedá Architecte) 2 000 2 000
Pack Ambiance - oranžová Safran elze s Pack touch - červená Piment, Pack touch - modrá Volubilis, Pack touch - 
oranžová Atacama, Pack touch - modrá Océan na Zen nutno s Pack Zen 6 000 6 000

Pack Ambiance - šedá Architecte (nelze s Pack touch - červená Piment, Pack touch - modrá Volubilis, Pack touch - 
oranžová Atacama, Pack touch - modrá Océan) - 6 000

* Pack Look obsahuje - ozdobné lišty v masce chladiče, tenké boční lišty na spodní hraně bočních dveří, ozdobná lišta v zadním nárazníku
**  Pack touch obsahuje - ozdobnou lištu výdechu klimatizace, ozdobný prvek kolem kulisy řadicí páky 

Pack Ambiance - světle šedá obsahuje světle šedý pás palubní desky, světle šedé výplně dveří, černé obložení stropu, měkčenou horní část výplní dveří vpředu 
Pack Ambiance - barevný pás palubní desky, ozdobná lišta na palubní desce černá lesklá (na Intens)

pERSONaLIZaCE

mOŽNÉ KOmBINaCE: BaRVa KaROSERIE a BaRVa StŘECHY

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 –
1) Nelze s Pack Look - Oranžová Atacama
2) Nelze s Pack Look - Šedá Highland
3) Nelze s Pack Look - Bílá Albatre
V případě jednobarevné karoserie je možné zvolit libovolný Pack Look
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SmLuVNÍ ZÁRuKY a SERVISNÍ SmLOuVY

tCe 100
tCe 130 

GPF
tCe 130 
GPF eDC

tCe 155 
GPF eDC

Blue dCi 
115

Blue dCi 
115 eDC

Smluvní záruka Renault (5 let / 100 000 km) • • • • • •
Navýšení krytí záruky na 150 000 km* 4 790 4 790 4 790 4 790 4 790 4 790
Servisní smlouva EaSY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORt 
ASSIStANCe) - 5 let / 60 000 km

11 490
22 890

11 490
26 490

11 490
26 490

11 490
26 490

11 490
24 190

11 490
24 190

Servisní smlouva EaSY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORt 
ASSIStANCe) - 5 let / 100 000 km

15 490
27 890

15 490
32 590

15 490
32 590

15 490
32 590

15 490
30 590

15 490
30 590

• v ceně vozidla
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.
podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.
uvedené ceny jsou včetně DpH.
* Nabídka navýšení krytí záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 let / 100 000 km v ceně nového vozu.  
Servisní smlouvu EaSY SERVICE za pROmO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

Využijte cenového 20% zvýhodnění v rámci akční nabídky balíků příslušenství:

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

BaLÍKY pŘÍSLušENStVÍ

Střešní tyče QuickFix, gumové koberce – sada 4 kusů, ochrana 
zavazadlového prostoru easyFlex 

Cena 8 190 Kč

tažné zařízení, gumové koberce – sada 4 kusů, ochrana 
zavazadlového prostoru easyFlex

Cena od 14 890 Kč

Boční nášlapy, shark anténa, sportovní pedály, textilní koberce 
Premium

Cena 9 490 Kč

Bezdrátová indukční nabíječka na smartphone, magnetický držák 
telefonu, textilní koberce Premium

Cena 3 790 Kč



Boční nášlapy - pravý a levý 6 890  
Shark anténa 1 590
Vnitřní kryty předních prahů dveří s nápisem Captur 839
Vnitřní kryty předních prahů dveří s nápisem Renault 1 790  
Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří s nápisem Captur 3 190
Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří s nápisem Renault 3 290  
Sportovní pedály 1 790
Střešní tyče 4 190
Střešní box od 9 490  
textilní koberce Premium - sada 4 kusů 1 590
Ochrana zavazadlového prostoru easyFlex 4 290
Věšák za opěrku hlavy 1 090
Bezdrátová indukční nabíječka na smartphone do středové konzole 2 690  
Kamera pro nahrávání provozu  od 3 980

Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství.
Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže.
Uvedené ceny balíků příslušenství jsou již po slevě, včetně DPH a bez montáže.

VÝBĚR Z ORIGINÁLNÍHO pŘÍSLušENStVÍ RENauLt



*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně 
Váš prodejce

**   Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání 
vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy

*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).
1)  Benzín / LPG

Reprezentativní příklad financování Renault Finance pro model Renault Captur ZEN TCe 100. Cena vozu: 387 500,- Kč vč. DPH, výše úvěru: 193 750,- Kč, jednorázová 
splátka hrazená klientem: 193 750,- Kč, úroková sazba: 0,3 %, RPSN: 8,6 %, měsíční splátka úvěru: 4 060 Kč, 1. – 12. měsíční splátka za pojištění (havarijní pojištění, povinné
ručení a pojištění GAP): 991 Kč, 1. – 12. celková měsíční splátka vč. pojištění 5 051 Kč, 13. – 36. měsíční splátka za pojištění (havarijní pojištění, povinné ručení a pojištění 
GAP): 1 379 Kč, 13. – 36. celková měsíční splátka vč. pojištění 5 439 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení ( jistina, úroky, havarijní pojištění, pov.
ručení, pojištění GAP, poplatek): 256 416 Kč, délka úvěru: 48 měsíců. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují 
žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní 
nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství. 
Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.

tECHNICKÉ úDaJE a ROZmĚRY
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mOtORIZaCE tCe 100 tCe 100 LpG tCe 130 GpF tCe 130 GpF EDC tCe 155 GpF EDC

typ převodovky Manuální  
5stupňová

Manuální  
5stupňová

Manuální  
6stupňová

Dvouspojková eDC - 
7stup. Automatická

Dvouspojková eDC - 
7stup. Automatická

Zdvihový objem (cm3) 999 999 1 333 1 333 1 333
Palivo benzín benzín / LPG benzín benzín benzín
Počet válců / ventilů 3/12 3/12 4/16 4/16 4/16
typ vstřikování Nepřímé Nepřímé Přímé Přímé Přímé
Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min) 74 / 100 při 5 000 74 / 100 při 5 000 96 / 130 při 5 000 96 / 130 při 5 000 113 / 155 při 5 500
Maximální točivý moment (Nm)  
při otáčkách (ot./min) 160 při 2 750 170 při 2 000 240 při 1 600 240 při 1 600 270 při 1 800

emisní norma euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6
pNEumatIKY*

215 / 65 R16
215 / 60 R17
215 / 55 R18

215 / 65 R16
215 / 60 R17
215 / 55 R18

215 / 65 R16
215 / 60 R17
215 / 55 R18

215 / 65 R16
215 / 60 R17
215 / 55 R18

215 / 65 R16
215 / 60 R17
215 / 55 R18

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 173 N/A 195 193 202
Zrychlení 0-100 km/h (s) 13,3 N/A 10,6 9,6 8,6
SpOtŘEBa a EmISE (NEDC-Bt)**

Městký/mimoměstský/ 
kombinovaný cyklus (l/100 km)

6,0–6,3 / 4,5–4,6 / 
5,1–5,2

6,7–6,8 /  8,2 1)

4,6–4,9 / 5,7–5,9  1)

5,4–5,6 / 6,6–6,8  1)

7,0–7,2 / 4,9–5,1 /  
5,4–5,6 7,5 / 5,1 / 5,5–5,7 7,3–7,5 / 4,8–5,1 / 

5,4–5,6

emise CO2 (g/km) 116–119 123–127 / 107–110 1) 123–127 125–129 122–127
Objem palivové nádrže (l) 48 48 48 48 48
Objem LPG nádrže (l) - 40 - - -
ROZmĚRY a HmOtNOStI***
Objem zavazadlového prostoru (dm3) metoda VDA 404–536 404–536 404–536 404–536 404–536
Provozní hmotnost (kg) 1 265–1 391 1 316–1 420 1 309–1 415 1 334–1 456 1 341–1 451
Maximální užitečné zatížení (kg) 435–561 435–539 435–541 435–557 435–545
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 751 1 780 1 775 1 816 1 811
Maximální povolená celková  
hmotnost jízdní soupravy (kg) 2 951 2 980 2 975 3 016 3 011

Maximální povolená hmotnost  
brzděného přívěsu (kg) 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Maximální povolená hmotnost  
nebrzděného přívěsu (kg) 630 655 650 665 670



*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně 
Váš prodejce

**   Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání 
vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy

*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).

Reprezentativní příklad financování Renault Finance pro model Renault Captur ZEN TCe 100. Cena vozu: 387 500,- Kč vč. DPH, výše úvěru: 193 750,- Kč, jednorázová 
splátka hrazená klientem: 193 750,- Kč, úroková sazba: 0,3 %, RPSN: 8,6 %, měsíční splátka úvěru: 4 060 Kč, 1. – 12. měsíční splátka za pojištění (havarijní pojištění, povinné
ručení a pojištění GAP): 991 Kč, 1. – 12. celková měsíční splátka vč. pojištění 5 051 Kč, 13. – 36. měsíční splátka za pojištění (havarijní pojištění, povinné ručení a pojištění 
GAP): 1 379 Kč, 13. – 36. celková měsíční splátka vč. pojištění 5 439 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení ( jistina, úroky, havarijní pojištění, pov.
ručení, pojištění GAP, poplatek): 256 416 Kč, délka úvěru: 48 měsíců. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní 
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících 
osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace 
vozidel či příslušenství. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí 
kupní smlouvy.

tECHNICKÉ úDaJE a ROZmĚRY

mOtORIZaCE Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC 

typ převodovky Manuální  
6stupňová

Dvouspojková eDC - 7stup.
Automatická

Zdvihový objem (cm3) 1 461 1 461
Palivo nafta nafta
Počet válců / ventilů 4/8 4/8
typ vstřikování Common Rail Common Rail
Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min) 85 / 115 při 3 750 85 / 115 při 3 750
Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min) 260 při 2 000 260 při 2 000
emisní norma euro 6 euro 6
pNEumatIKY*

215 / 65 R16
215 / 60 R17
215 / 55 R18

215 / 65 R16
215 / 60 R17
215 / 55 R18

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 187 186
Zrychlení 0-100 km/h (s) 11,9 11
SpOtŘEBa a EmISE (NEDC-Bt)**

Městký/mimoměstský/kombinovaný cyklus (l/100 km) 4,8–4,9 / 3,9–4,0 / 
4,2–4,4

4,4–4,6 / 3,9–4,0 / 
4,1–4,2

emise CO2 (g/km) 111–114 108–111
Objem palivové nádrže (l) 46 46
Objem nádrže na AdBlue (l) 13 13
ROZmĚRY a HmOtNOStI***
Objem zavazadlového prostoru (dm3) metoda VDA 388–520 388–520
Provozní hmotnost (kg) 1 378–1 490 1 402–1 517
Maximální užitečné zatížení (kg) 435–547 435–550
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 850 1 877
Maximální povolená celková hmotnost jízdní soupravy (kg) 3 050 3 077
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 200 1 200
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 685 700

939

876 7122 639 1 560

1 797*

2 003

1 5471 571

2 041

1 576

4 227

908

221

1 390 1 0231 385


