
Uusi

Renault CAPTUR
Lisävarusteet
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Ulkopuolen varusteet

Sisäpuolen varusteet

Sivu 4 

Sivu 5

Tee jokaisesta matkasta erityinen kokemus.

Sekä ulkopuolen että sisäpuolen lisävarusteet 

tekevät uudesta Capturistasi entistäkin 

tyylikkäämmän. Täysin uusi Captur on 

dynaamisempi, tyylikkäämpi ja enemmän 

sinunlaisesi.

Täydellinen tyylin vapaus
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3.

2.

4.

Hohtavaa 
eleganssia

1. Lähestymisvalot auton alle

2. Offroad astinlaudat – oikealle ja vasemmalle 

3. Haineväantenni

4. Peilin kuoret – satiinin harmaa

Uuden Capturin lisävarusteet ovat yhdistelmä 

tyyliä ja käytännöllisyyttä. Lähestymisvalojen 

ansiosta saavut autollesi tyylikkäästi myös 

huonossa kelissä. Offroad kylkiputket vahvistavat 

uuden Capturisi crossover-tyylistä ulkonäköä 

samaan aikaan kun satiinin harmaat peilin kuoret 

tuovat hienostuneisuutta. Haineväantennilla 

uuden Capturin profiilista saadaan entistäkin 

elinvoimaisempi. 

Ulkopuolen varusteet
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1.

3.2.

1. Kynnyslistat -CAPTUR

2. Valaistut kynnyslistat -RENAULT

3. Sport-poljinpinnat – Manuaalivaihteet

4. Premium kangasmatot

5. Penkinsuojat – etu- ja takapenkkeihin

Kaiken 
muuttavat 
yksityiskohdat

Suunnittelu muuttaa ulottuvuuksia uudessa

Capturissa optimoiden kaikki mahdollisuudet. 

Täydellinen kokemus heti oven avatessa 

valaistujen kynnyslistojen ansiosta. Alumiinisilla 

sport-poljinpinnoilla pieni lisäys kuljettajan paikalle.

Sisäpuolen varusteet

3.-4.
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Kiitos täyden valikoiman nerokkaita ja 

käytännöllisiä varusteita voit toteuttaa 

täydellisen ulkoasun: mielenrauhaa matkallesi, 

arjen käytännöllisyyttä, perheesi turvallinen 

liikkuminen, autosi suojaus jne. Yksityiskohdat 

auttavat tekemään täydellisen päivän uuden

Capturisi kanssa. 

Kuljetus

Suojaus

Mukavuus

Turvallisuus

Sivu 9

Sivu 10

Sivu 12

Sivu 14
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Päättäväisesti hyödyllinen 
ja leikkisä
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3.

1.-2.

4.

Tilaa vapaa-aikaan

1. QuickFix -taakkatelineet – asennus kattokaiteisiin

2. Rigid -kuljetuslaatikko, 630 L 

3. Taittuva vetokoukku

4. Suksiteline - 6 paria suksia/ 4 lumilautaa

Taittuvan vetokoukun ansiosta saadaan kasvatettua 

kuljetuskapasiteettia. Koukun taittuminen 

näkymättömiin mahdollistaa auton huolitellun 

ulkonäön. Polkupyörän kuljettaminen ei ole koskaan 

ollut helpompaa kiitos vetokoukkuun asennettavan 

pyörän kuljetustelineen. Taittumisen ansiosta myös 

tavaratilaan pääsy on helppoa. Elegantti ja turvallinen -

Renault QuickFix -varusteet sopivat täydellisesti vapaa-

aikaasi. Valitse taakkatelineet ja avaa uusia 

mahdollisuuksia: hiihto, surfaus, pyöräily. Hyvällä

asenteella oikeiden varusteiden kanssa.  630 -litraiseen 

kuljetuslaatikkoon mahtuu kaikki tarvitsemasi. 

Kuljetus
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2.

1. Suojakalvosarja

2. Premiumkangasmatot

3. Kumimattosarja

4. Tavaratilan EasyFlex – matto

Koettu ja testattu 
seikkailuihisi

Huolehdi autosi tavaratilasta tavaratilan

EasyFlex -matolla. Vedenpitävä ja luistamaton -

sopii kaikkiin tilanteisiin. Laaja valikoima Renault 

mattoja suojaa autosi lattiaa. Valmistettu 

korkealaatuisista materiaaleista ja tarkasti 

viimeistellen. Suunniteltu kestämään pitkään ja 

helppo hoitoisiksi. Suojaa uuden Capturisi

maalipintaa iskuilta ja naarmuoilta muotoon 

leikatuilla suojakalvoilla. Puskurin kulmat, reunat 

ja ovien reunat. Pidä kaikki herkät kohdat 

suojattuna. 

Suojaus

3.

1.
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1. Monitoimipöytä

2. Henkari

3. Älypuhelimen induktiolaturi

Matkustusmukavuutta

Mukavuutta matkallesi, näillä varusteilla 

saat lisää mukavuutta matkallesi.

Lisävarusteillamme huolehdit jopa 

vaatteistasi nerokkaan niskatukeen 

kiinnittyvän henkarin ansiosta. 

Mukavuus

2.

2.
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1.



3.

13



1. 380° kojelautakamera

Turvallisuutesi 
puolesta

Mielenrauhaa matkallesi 

turvallisuusvarusteidemme ansiosta. Koska 

milloinkaan et voi olla täysin varma, pidä 

tallentava kojelautakamera taltioimassa 

matkaasi mahdollista myöhempää 

tarvetta varten.

Turvallisuus

3.
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Säteilylämmittimet

Esilämmitä Capturisiennen ajoon lähtöä. 

Uuden Capturin moottoreihin on saatavilla 

Defan ja Calixin säteilylämmittimet. 

Lämmitys

1. Moottorilämmitin

2. Moottorilämmitin sis. sisälämmittimen 
ComforKit 1400W
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