RENAULT
CAPTUR

100 % tyylikäs, 100 % CAPTUR

Sporttisesti
muotoiltu
Veistokselliset kyljet, atleettisen raamikas kori ja
pyöräkaaret, puskureiden koristelevyt edessä ja
takana, kattokaiteet, kookas etusäleikkö ja näyttävät
kromikoristeet. Captur vakuuttaa crossover-tyylisellä
ulkonäöllään. Täys-LED Pure Vision -etuvalot ja C:n
muotoiset LED-päiväajovalot antavat viimeisen
silauksen CAPTURin tyylille ja teknologialle.

Vallankumoukselliset
sisätilat
Capturin vallankumoukselliset sisätilat
toivottavat sinut tervetulleeksi. Pehmeät
materiaaliratkaisut ja laadukas viimeistely
nostavat hyvänolon tunteen täysin uudelle
asteelle. Huippunykyaikaisessa Smart Cockpit
-kojelaudassa on jopa 10,3-tuumainen muokattava
digitaalimittaristo sekä multimediajärjestelmä
jopa 9,3-tuumaisella kosketusnäytöllä. Ohjaamon
kelluva keskikonsoli ergonomisesti sijoitetulla
e-Shifter-vaihteenvalitsimella sekä lukuisat
älykkäästi sijoitetut säilytystilat tekevät jokaisesta
matkastasi nautinnon.

Crossoverin uudet linjat

Pysy yhteydessä
maailmaan
EASY LINK -multimediajärjestelmän ansiosta CAPTURin
liitettävyys on yhtä edistyksellistä kuin helppokäyttöistäkin.
Auton jopa 9,3-tuumainen kosketusnäyttö tukee sekä
Android Auto™*- että Apple CarPlay™ -älylaitteiden sisällön
peilaamista. 4G-yhteys antaa sinulle pääsyn moniin palveluihin,
kuten automaattiseen hätäpuheluun onnettomuuden
sattuessa, automaattisiin navigaatio- ja järjestelmäpäivityksiin
sekä liikennetiedotteisiin, polttoaineen hintoihin lähialueilla
ja Google Search -osoitehakuun. Voit muokata näyttöä
omien mieltymystesi mukaan valitsemalla pienoissovelluksia - aivan kuten älypuhelimessasi. Maailma
aukeaa eteesi suurella ja helppokäyttöisellä näytöllä. *
*Internetyhteyden vaatimat toiminnot tarvitsevat maksullisen palvelun
tilaamisen koeajan päätyttyä. Sovelluksien ja palveluiden valikoima,
niiden kieli ja alueellinen tuki vaihtelevat maakohtaisesti. Automaattisen
päivitystoiminnon lisäksi muut päivityskeinot voivat olla tarpeellisia.
Älypuhelimen peilaukseen Apple CarPlay™ ja Android Auto™ -tuki:
Toiminnot vaativat yhteensopivan puhelinmallin ja niissä on maa-, kielija puhelinkohtaisia rajoituksia. Android Auto™ tarvitsee puhelimeen
ladattavan sovelluksen, jota ei ole esitteen painatushetkellä saatavilla
Google Play -sovelluskaupasta Suomessa. Apple CarPlay™ ja Android
Auto™ käyttävät matkapuhelimeen datansiirtoa.

Android Auto™ on Google Inc.:n tavaramerkki.
Apple CarPlay™ on Apple Inc.:n tavaramerkki.

Räätälöityjä
aistimuksia
CAPTUR mukautuu toiveisiisi joka hetki. MULTISENSE-teknologian myötä voit muokata ajotilaa,
ilmastoinnin ja lämmityksen toimintatapaa sekä
tunnelmavalaistuksen väriä kuhunkin tilanteeseen
sopivaksi. Ajokokemuksen kruunaa laadukas
BOSE®-audiojärjestelmä, jonka bassokaiutin on
sijoitettu älykkäästi tavaratilaan niin, että tilan
hyötytilavuus ei ole pienentynyt.

Muunneltavuuden
huippua
CAPTUR on suunniteltu mahdollisimman monikäyttöiseksi
ja mukavaksi. Ota kaikki irti luokkansa suurimmasta
tavaratilasta (jopa 536 l) ja nerokkaasta toteutuksesta,
jonka ansiosta takaistuinta voidaan säätää 16 cm auton
pituussuunnassa. Jos kuljetettavana on erityisen pitkiä tai
muuten isoja esineitä, voit tehdä niille tilaa taittamalla
takaistuimen selkänojan alas. Tällä tavalla saat käyttöösi
enimmillään mahtavan 1 275 litran kokoisen tavaratilan.

CAPTUR E-TECH
Plug-in lataushybridi:
sähköistä elämäsi!
Renault CAPTUR ladattavalla hybridillä,
voit ajaa arkiajosi sähköllä, ja käytössäsi on
aina hybriditila pidempiä ajomatkoja varten.
Ei kompromisseja. Lataa CAPTUR kotona tai
julkisessa latauslaitteessa ja nauti kaupunkiajossa
jopa 63 km* sähköisestä ajonautinnosta. Käden
käänteessä PURE-ajotilaan siirtymällä voit ajaa
sähköllä jopa moottoritienopeuksissa, joten
CAPTURIN sähköajo ei rajoitu vain kaupunkeihin.
Ajoakku on ladattavissa täyteen noin 3 tunnissa
sähköauton latauslaitteesta ja kotipistorasiasta
noin 6 tunnissa**.
*WLTP-testisyklin mukainen arvo kaupunkiajossa. Oikeassa käytössä
polttoaineen ja sähkönkulutukseen vaikuttavat lukuisat seikat, joita
WLTP-testisykli ei huomioi.
** Varmista aina pistorasian kunto ja soveltuvuus lataushybridin/
sähköauton lataukseen ennen latausta!

Monipuolinen
CAPTUR E-TECH
Plug-in hybrid
CAPTUR E-TECH Plug-in lataushybridi on yhtä
monipuolinen kuin CAPTUR. Siinä on liukuva
takapenkki taitettavilla käsinojilla, tavaratilan
lattian alla on säilytystila latausjohdolle, ja sen
suurista näytöistä energiavirtojen seuranta on
helppoa. Liikkeellelähdöt ovat hiljaisia mutta
voimakkaita sähkömoottorin ansiosta, ja akusto
latautuu myös hidastuksissa ja jarrutuksissa.
Kokonaisuus toimii vaivattomasti älykkään
automaattisen monitilavaihteiston avulla, joka
yhdistää hybridien parhaat puolet yllättävään
suorituskykyyn. Löydä uusi sähköinen
ajoelämys.

Teknologian
terävintä kärkeä

1.

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Siksi CAPTUR on varustettu
edistyneellä turvallisuusteknologialla, joka viitoittaa tietä
myös autonomiseen ajamiseen.
1. Mukautuva Stop & Go -vakionopeudensäädin (ACC).
CAPTUR säilyttää turvallisen välimatkan edellä kulkevaan
ajoneuvoon. Liikenneruuhkassa auto pysähtyy tarvittaessa
ja lähtee liikkeelle jälleen, kun liikenne edessä alkaa edetä. *
2. Kaikkiin suuntiin näkevä 360 asteen kamera
Panoraamanäkymänsä avulla 360-kamerajärjestelmä auttaa
sinua pysäköimään tiukkoihinkin paikkoihin. *

* Auton varusteet ovat ajamisen apujärjestelmiä. Kuljettaja on aina
täysin vastuussa ajoneuvon ajamisesta.

2.

3.

3. Renault Pure Vision LED -valojärjestelmä
kaukovaloautomatiikalla. CAPTUR on varustettu
tehokkaalla Pure Vision LED -järjestelmällä, joka on
toteutettu kokonaan LED-teknologialla. Järjestelmä
vaihtaa automaattisesti kaukovaloilta lähivaloille, kun
auto saapuu taajamaan tai lähestyy toista ajoneuvoa. *
4. Maantie- ja ruuhka-avustin. Tämä älykäs varuste
säätelee auton nopeutta ja säilyttää turvallisen
välimatkan edellä ajaviin ajoneuvoihin. Nopeusalueella
0–160 km/h toimiva järjestelmä pyrkii pitämään lisäksi
auton oman ajokaistansa keskellä. Avustimen ansiosta
auto voi liikennetilanteen vaatiessa pysähtyä kokonaan
ja jatkaa kolmen sekunnin kuluessa matkaa ilman, että
kuljettajan täytyy lainkaan puuttua asiaan. *

* Auton varusteet ovat ajamisen apujärjestelmiä. Kuljettaja
on aina täysin vastuussa ajoneuvon ajamisesta ja kädet on
pidettävä ohjauspyörällä.

4.

5.

5. Katvealuevaroitin. Järjestelmä varoittaa kuljettajaa
sivupeileihin sijoitetuilla merkkivaloilla, kun toinen
ajoneuvo on takaviistossa vaikeasti havaittavissa. *
6. Kaistavaroitin ja kaista-avustin. CAPTUR varoittaa
sinua ja korjaa ajolinjaa, jos auto suuntaa pois
ajokaistaltaan ilman että vilkkua käytetään. *

* Auton varusteet ovat ajamisen apujärjestelmiä. Kuljettaja
on aina täysin vastuussa ajoneuvon ajamisesta ja kädet on
pidettävä ohjauspyörällä.

6.

7.

TEST 2019

7. Automaattinen hätäjarrutus. Täysin uusi CAPTUR
suojelee sinua ja muita tiellä liikkujia. Auto varoittaa, jos
edellä ajoneuvo jarruttaa äkillisesti tai jalankulkija lähtee
ylittämään tietä. Järjestelmä pystyy myös tekemään
automaattisen hätäjarrutuksen. *
8. Nopeusvaroitin liikennemerkkien tunnistuksella.
Autoon sijoitetun kameran avulla täysin uusi CAPTUR
välittää sinulle tiedon nopeusrajoituksesta ja auttaa
sinua ajamaan rajoitusten mukaan. *

8.

* Auton varusteet ovat ajamisen apujärjestelmiä. Kuljettaja
on aina täysin vastuussa ajoneuvon ajamisesta ja kädet on
pidettävä ohjauspyörällä.

Korivärit – yksiväriset

Fumé sininen RPE
Perusväri

Albatre valkoinen QNW

Atacama oranssi EPY

Flamme punainen NNP

Nacré valkoine QNC

Highland harmaa KQA

Kuvien värit eivät välttämättä vastaa todellisia painoteknisistä syistä.

Cassiopée harmaa KNG

Iron sininen RQH

Étoile musta GNE

Celadon sininen RQT

Korivärit – kaksiväriset

Fumeé sininen mustalla katolla XPE

Albatre valkoinen mustalla katolla YPC

Atacama oranssi mustalla katolla XWB

Flamme punainen mustalla katolla XPA

Nacré valkoine mustalla katolla XUI

Highland harmaa mustalla katolla YPE

Cassiopée harmaa mustalla katolla XNK

Iron sininen mustalla katolla YNM

Étoile musta Highland harmaalla katolla YNW

Celadon sininen mustalla katolla YPG

Kuvien värit eivät välttämättä vastaa todellisia painoteknisistä syistä.

Vanteet

16” teräsvanteet Vilega-koristekapseleilla

17” muotovanteet Nymphea-koristekapseleilla

17” kevytmetallivanteet Bahamas, tumman harmaa

18” kevytmetallivanteet Pasadena, tumman harmaa

17” kevytmetallivanteet Bahamas

Tekniset tiedot - Euro 6dfull

TCe 90
Bensiini
Turboahdettu /
monipistesuihkutus
67 (91)
4 600
160
2 000–3 750
999
3/12
Moottorin Stop & Start -järjestelmä ja
jarrutusenergian talteenotto

TCe 140 EDC
Bensiini
Turboahdettu /
suorasuihkutus
103 (140)
6 000
260
1 600
1 332
4/16
Mikrohybriditekniikka Stop&Start järjestelmällä ja
jarrutusenergian talteenotolla

Katalysaattori

Katalysaattori ja hiukkassuodatin

Katalysaattori ja
hiukkassuodatin

Vaihteiston tyyppi

Manuaalivaihteisto

Vaihteiden määrä

6

Automaattinen
EDC-kaksoiskytkinvaihteisto
7

Automaattinen
monitilavaihteisto
6 (15)

Polttoaine

Moottorin tyyppi
Suurin teho teho kW (hv)
Suurin teho kierroslukemalla (r/min)
Suurin vääntömomentti Nm
Suurin vääntömomentti kierroslukemalla (r/min)
Iskutilavuus (cm3)
Sylinterien/venttiilien lukumäärä
ECO- teknologia
Päästöjen hallinta

VAIHTEISTO

RENKAAT JA OHJAUS

215/65 R16 98 H
215/60 R17 96 H
215/55 R18 95 H

Rengaskoot
Kääntöympyrä renkaista (m)

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h (s)
1 000 m (s)
Kiihtyvyys: 80 km/h - 120 km/h (s) 4-vaihde/5-vaihde/6vaihde

KULUTUS- JA PÄÄSTÖARVOT *

Mittausstandardi
CO2 -yhdistetty (g/km) WLTP
CO2 -yhdistetty (g/km) NEDC BT
WLTP-yhdistetty (l/100 km)
CO2 -painotettu (lataushybridien WLTP-testisykli, jossa
ajoakustoa ladataan verkkovirralla) (g/km)
WLTP-painotettu (lataushybridien WLTP-testisykli, jossa
ajoakustoa ladataan verkkovirralla) (l/100 km)
Hidas (l/100 km)
Keskinopea (l/100 km)
Nopea (l/100 km)
Moottoritie (l/100 km)
Polttoainesäiliö (l) (ajoakun kapasiteetti)

E-TECH HYBRID *

MASSAT (KG)

Vapaasti hengittävä

Sähkö

117 (159)
68 (92) / 5 600
49 (67) / 2283–7000
144
205
3 200
200–1677
1 598
4 / 16
E-TECH Plug-in hybriditekniikka

215/60 R17 96 H
215/55 R18 95 H
11,1

168
14,0
35,4
11.5 / 14.8 / 20.8

196
9,2
30,3
7,7

175
10,1
31,6
6,9

130–141
121–125
5,8–6,2

WLTP
131–142
121–122
5,8–6,3

138–143
108–112 (34)
6,1
32– 37
1,4 –1,7

7,3–7,6
5,3–5,8
5,0–5,4
6,1–6,7
48

7,3–7,9
5,6–6,0
4,9–5,4
6,1–6,7
48

39

7,4 –7,6
5,4–5,4
4,8–5,2
7,2–7,5

9,8 kWh

48–52
58–63
Noin 6 tuntia
Noin 3 tuntia

Ajomatka sähköllä WLTP-testisyklin mukaan, (km)
Ajomatka sähköllä WLTP-testisyklin mukaan (km) (kaupunki)
Latausaika kotipistorasiasta ** (8A) 0–100%
Latausaika sähköauton latauspisteestä ** (3,6 kW, 16A) 0-100%
Omamassa
Kokonaismassa
Yhdistelmämassa
Perävaunumassa, jarruton
Perävaunumassa, jarrullinen

E-TECH Plug-in hybrid
Sähkö/bensiini

1 276
1 734
2 934
635
1 200

1 353
1 811
3 311
675
1 500

1 639
2 060
2 810
750
750

Taulukon tiedot ovat painatushetken mukaisia ennakkotietoja. Renault pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.
* Ilmoitetut päästö- ja kulutustiedot ovat uuden WLTP-testin mukaisia tuloksia. Lukemat ovat painatushetkellä saatavilla olevien tyypitystietojen vaihteluvälit. Varustelutasojen vakio- ja lisävarusteet vaikuttavat lukemiin. Lukemat vahvistuvat autoyksilökohtaisesti. WLTPtesti on uusi standardi autojen kulutuksen mittaamiseen. Laboratorio-olosuhteissa toteutetun testin tarkoituksena on antaa paremmin vertailukelpoisia tuloksia eri autonvalmistajien automallien välillä. Auton normaalikäytön polttoaineen kulutukseen vaikuttavat lukuisat
seikat, mm. ajonopeus, ajo-olosuhteet, lämpötilat, auton varustelu ja kuljettajan ajotapa. Auton akut ja käynnistysmoottori ovat suunniteltu Stop&Start -järjestelmän vaatimuksien mukaisiksi.
WLTP-testin arvoja (ajomatka, kulutukset ym) ei pidä käsittää odotettavissa oleviksi arvoiksi. Oikeassa käytössä polttoaineen ja sähkönkulutukseen vaikuttavat lukuisat seikat, joita WLTP-testisykli ei huomioi. Kylmissä olosuhteissa polttomoottoria käytetään liikkumiseen
ja lämmittämiseen jopa koko ajan, eikä hybridin sähköajotila ole käytettävissä. Akun kapasiteetti pienenee ikääntymisen ja käytön myötä, joka vaikuttaa sähköajoon, saavutettaviin ajomatkalukemiin ja polttoaineen kulutukseen. Ladattavien hybridien kohdalla ilmoitetaan
WLTP testisyklin painotetut arvot (kun autoa ladataan verkkovirralla testisyklin mukaisesti).
** Varmista aina pistorasian ym. kunto ja soveltuvuus lataushybridin/sähköauton lataukseen ennen latausta! Latausajat ovat arvioita. Latauslaite ja olosuhteet (mm. lämpötilat) vaikuttavat latausaikoihin.
Lisätietoja osoitteesta www.renault.fi ja jälleenmyyjiltä.

Mitat (mm)

* Peilit taitettuina

Tilavuudet (l)
TAVARATILAN TILAVUUS
Takaistuin taka-asennossa (Kokonaistilavuus)
Takaistuin etuasennossa (Kokonaistilavuus)
Takaistuin taka-asennossa (VDA l)
Takaistuin etuasennossa (VDA l)
Tavaratilan tilavuus takaistuimet taitettuina

Bensiini
553
713
422
536
1 275

Plug-in hybrid
397
557
265
379
1 118

Varustetasot

Life

Zen

Intens
Kuvat suuntaa-antavia erikoisvarustein. Vakiovarusteet löytyvät hinnaston yhteydestä.

Lisävarusteet

1.

2.

3.

4.

5.

1. Helmavalaistus. Näe mihin astut! Kun lähestyt autoasi
tai vain painat kaukosäätimen kytkintä, CAPTURin
korihelmoihin sijoitettu valaistus syttyy helpottamaan
autolle kulkua.
2. Haineväantenni. Lisää sporttinen silaus CAPTURiisi
antennilla, joka sulautuu täydellisesti autosi korin
linjoihin. Antennin väri on aina musta.
3. Kylkien astinlaudat. Voit helposti astua autoon
ja sieltä pois ja yllät kätevästi vaikkapa lastaamaan
katolla olevaa suksiboksia. Astinlaudat tuovat autoon
sekä käytännöllisyyttä että urheilullista ulkonäköä.
4. Piiloon taittuva vetokoukku. Voit liittää vaunun
auton perään käyttämällä vetokoukkua, joka kääntyy
esiin ja taas piiloon tarvittaessa. Nerokas ratkaisu, jonka
ansiosta autosi ulkonäkö säilyy koskemattomana, kun
koukku ei ole käytössä.
5. Korin suojateippisarja. Pienet kosketukset, naarmut,
hankaukset: tämä varuste suojaa tehokkaasti CAPTURisi
maalipinnan kolhuille alttiimat kohdat.

Laatu
“Laadun puolesta kamppaileminen ohjaa meitä koko matkan aina autojemme
suunnittelusta studioillamme niiden tuotantoon ja toimitukseen myyntiverkostollemme saakka.”
Laurens van den Acker, varatoimitusjohtaja, Renault Corporate Design

Renault CAPTUR, uudelleen keksitty suunnannäyttäjä
Kaupunkiympäristöön suunnattujen crossover-mallien pioneeri Renault CAPTUR on keksinyt itsensä uudelleen. Muutoksen tuloksena on crossover, jonka linjat ovat
sekä atleettiset että dynaamiset. Captur on yhä sekä tilava että muunneltava - kiitos sisätilojen vallankumouksellisen kehityksen, joka on vienyt auton teknologian
ja laadun uudelle tasolle.

Ulkokuoren uudistus: vahvaa SUV-henkistä DNA:ta
Uudelleen keksitty muotokieli, työn tarkka viimeistely, täysin LED-teknologialla toteutetut valot C-kirjaimen muotoisine
valonauhoineen, koristeelliset ja tyylikkäät kromiosat. Kaikki tämä tekee CAPTURista vieläkin laadukkaamman auton.

Sisätilojen vallankumous: korkealaatuinen matkustamo
Viimeisimmällä teknologialla ja luokkansa suurimmilla näytöillä varustettu Smart Cockpit -kojelauta huokuu modernia
tyyliä ja mukaansatempaavaa ajokokemusta. Matkustamon laatu ja mukavuus on viety alan parhaiden tuotteiden
tasolle. Premium-luokan materiaalit, kojelaudan ja ovipaneelien pehmeäpintainen verhoilu, keskikonsolin linjakkuus
ja uusi istuinten muotoilu.

Uusi teknologinen ulottuvuus
CAPTUR on varustettu ajoa avustavilla järjestelmillä, joiden ansiosta voit lähteä tien päälle rauhallisin mielin. Uutena
varusteena on maantie- ja liikenneruuhka-avustin, joka tarjoaa merkittävän parannuksen ajomukavuuteen. Se myös tuo
mielenrauhaa niin moottoritiellä kuin matelavassa ruuhkassa ja on ensimmäinen askel kohti autonomisesti ajavia autoja.
Renault EASY LINK -multimediajärjestelmä on nykyaikainen, ja sen helppokäyttöinen käyttöliittymä ja verkkopalvelut
tuovat helpotusta arjen liikkumiseen.

Palvelu

Renault on aina tukenasi
Renaultin huolto- ja huolenpitopalveluilla varmistat huolettomat
kilometrit ja sinä voit keskittyä ajamisesta nauttimiseen.

Helposti alkuun
Saat kaiken tarvitsemasi tiedon:
- internet-sivuiltamme www.renault.fi
- ammattitaitoisilta jälleenmyyjiltämme
Renault Huolto: sataprosenttinen turva
Pitkä takuu ja Renault Tiepalvelu antavat sinulle turvaa tien
päällä odottamattomien tapahtumien varalta.
Renault Huolenpitosopimus
Tekemällä Huolenpitosopimuksen autoilet huolettomasti
varmistumalla etukäteen autosi kuukausittaisista huoltokustannuksista. Huolenpitosopimuksen avulla parannat myös autosi
arvon säilymistä.
MINUN RENAULT, kumppanisi päivästä päivään
Renault-omistajien sähköinen palvelukanava, jonka kautta saat
tuoreimmat uutiset, ajankohtaiset neuvot ja vihjeet sekä edut,
joita pääsevät hyödyntämään vain palveluun rekisteröityneet
käyttäjät. Minun Renaultin löydät osoitteesta minun.renault.fi.
Yksilöi autosi lisävarusteilla
Laaja lisävarustevalikoimamme sisältää kaiken mitä tarvitset
tehdäksesi Renaultistasi vieläkin houkuttelevamman, käytännöllisemmän, mukavamman ja ennen kaikkea yksilöllisemmän.

Renault on pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan, että tämän esitteen tiedot ovat painatushetkellä ajan tasalla. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi Renault varaa oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin sekä esitteessä
kuvattuihin ja esiteltyihin autoihin ilman ennakkoilmoitusta. Renault ilmoittaa kyseisistä muutoksista jälleenmyyjilleen mahdollisimman nopeasti. Esitteessä kuvattujen autojen versiot voivat olla erilaisia eri maissa, ja tiettyjä
varusteita (vakio- ja lisävarusteita) ei mahdollisesti ole saatavissa kaikkiin malleihin kaikissa myyntimaissa. Pyydä lisätietoja Renault-jälleenmyyjältäsi, jolla on käytettävissään ajankohtaisimmat tiedot. Painoteknisistä syistä
tässä esitteessä nähtävät värit saattavat poiketa korivärien tai verhoilujen todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osittainenkin kopioiminen on kiellettyä, julkaisu- ja kopiointitavasta riippumatta,
ilman Renaultin kirjallista lupaa.
Renault suosittelee

*Sen mukaan, kumpi takuuehdoista täyttyy ensin (lisätietoja jälleenmyyjältäsi)
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