
Renault CAPTUR
Nya



100 % ny, 100 % CAPTUR





Välformade sidor, atletiska skuldror och hjulhus, 
hasplåt både fram och bak, takräcke, en större 
kylargrill och stötfångare med kromade inlägg. 
Nya CAPTUR har en mycket tydlig SUV-identitet.
Även strålkastarna med C-formad LED-belysning 
både fram och bak återspeglar elegansen hos 
Nya CAPTUR.

En atletisk SUV







En interiör revolution
Första intrycket: en stilren inredning, stoppade ytor 
och kvalitetsmaterial. Nya CAPTUR har genomgått 
stora förändringar, allt för att du ska komma ett 
steg närmare det totala välbefinnandet. Här finns 
bland annat en helt ny, smart förarplats med en 
9,tum multimediapekskärm vänd mot föraren,  
en 10,2 tum anpassningsbar digital instrumenttavla, 
en unik svävande konsol med den futuristiska 
växelspaken ”E-shifter” perfekt placerad samt en 
rad välgenomtänkta förvaringsutrymmen.





Stick ut från mängden! I Nya CAPTUR har du större 
möjligheter än någonsin att få din bil precis som 
du vill ha den, både på utsidan och insidan: takfärg, 
backspeglar, hasplåtar. Utvändigt finns det upp till 
90 olika kombinationer att välja mellan. Invändigt 
finns det upp till 18 olika inredningsalternativ med 
möjlighet att välja allt från klädsel till material på 
instrumentbrädan.

90 kombinationer 
utvändigt  
för en unik stil



Ett nytt sätt att se på SUV:en







Alltid uppkopplad
Med det nya multimediasystemet EASY LINK 
har du alltid tillgång till en rad lättanvända 
uppkopplade tjänster. Den 9,3-tum stora 
pekskärmen är kompatibel med Android Auto™ 
och Apple CarPlay™ så att du kan spegla din 
smarttelefon. 4G-anslutningen ger till tillgång till 
funktioner som automatiskt nödsamtal vid olycka, 
automatisk uppdatering av navigeringssystemet, 
trafikinformation i realtid, bränslepriset utefter din 
resväg och adressökning med Google Search. Precis 
som på din telefon kan du anpassa skärmen och 
välja vilka widgets du har störst nytta av. En hel 
värld av praktiska funktioner och tjänster som du 
enkelt kommer åt via den största skärmen i klassen.

Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. 
Android Auto™ är tillgängligt senare, beroende på  
Googles utbud.



Med MY Renault 
kan du alltid hålla 
kontakten med din 
Nya CAPTUR
För att du ska kunna kommunicera med din 
bil även på distans erbjuder nya versionen av  
MY Renault-appen flera smarta funktioner som 
du aldrig mer kan klara dig utan: förbered resan 
genom att skicka rutten till bilen i förväg, hitta 
hela vägen fram genom att fortsätta använda 
navigeringssystemet även när du har lämnat bilen 
och går till fots, lokalisera bilen, håll koll på när 
det är dags att serva din Nya CAPTUR och boka tid 
snabbt och lätt på din favoritverkstad. Tack vare 
MY Renault är bilen aldrig långt borta.







Vad känner du för idag?
I Nya CAPTUR kan du alltid anpassa körupplevelsen 
efter smak och humör. Tack vare MULTI-SENSE-
tekniken går det bland annat att ställa in åtta 
olika belysningsteman i kupén, tre olika körlägen, 
stolarnas lägen, klimatanläggningen. Dessutom 
låter Nya CAPTUR dig njuta av en enastående 
ljudupplevelse. Den helt nya ljudanläggningen 
från BOSE® har åtta högtalare och en bashögtalare 
som är inbyggd i bagageutrymmet på ett smart 
sätt så att du inte behöver offra någon lastvolym.





Modularitet i 
toppklass
I den rymliga kupén finns gott om utrymme 
och smarta lösningar för maximal komfort.  
Nya CAPTUR har klassens största bagageutrymme 
(upp till 536 liter) och är extra flexibel eftersom 
sätet kan skjutas fram eller bak 16 cm. Behöver du 
få med dig något riktigt långt eller skrymmande? 
Inga problem! Fäll baksätet helt och du får en 
lastvolym på hela 1 275 liter.



1.

2.

Den senaste tekniken
Nya CAPTUR är utrustad med en lång rad avancerade 
tekniska lösningar som ger en säkrare resa samtidigt som 
de utgör ett första steg mot den autonoma mobiliteten.

1. Adaptiv farthållare Stop & Go. Nya CAPTUR håller 
säkerhetsavstånd till framförvarande fordon. Om det är 
trafikstockning bromsar bilen in automatiskt och startar 
sedan när kön börjar röra sig.

2. 360° kamera och Easy Park Assist. 360°-kameran 
har total överblick och är en god hjälp vid besvärliga 
parkeringsmanövrar. Om du vill kan du överlåta ratten 
till Easy Park Assist-systemet och låta det parkera 
bilen åt dig.



3.

4.

3. Renault LED Pure Vision med automatisk aktivering 
av helljuset. Nya CAPTUR är utrustad med kraftfulla 
Full LED Pure Vision-strålkastare med automatisk 
omställning till helljus för bästa möjliga sikt. Dessutom 
slår den automatiskt om till halvljus när du kör in i en 
tätort, när du får möte eller hamnar bakom ett annat 
fordon. 

4. Motorväg och köassistans. Det här systemet är 
aktivt i hastigheter mellan 0 och 160 km/h och justerar 
hastigheten, håller säkerhetsavstånd till framförvarande 
fordon och ser till att bilen ligger mitt i körbanan. 
Förarstödsystemet kan också bromsa in och starta 
bilen på tre sekunder, utan att föraren behöver ingripa.



5.

6.

5. Dödavinkelnvarning. En ljussignal på vardera 
backspegeln visar när ett fordon är på väg in i din döda 
vinkel. 

6. Filbytesvarnare och aktiv filhållningsassistans. 
Nya CAPTUR varnar dig och rättar till bilens placering 
på vägbanan om du råkar köra över en linje utan att 
blinka först.



7.

8.

7. Automatisk panikbromsning. Nya CAPTUR håller ett 
vakande öga på både dig och din omgivning. En kraftig 
inbromsning eller en fotgängare som plötsligt går över 
gatan. Nya CAPTUR varnar dig och kan till och med själv 
initiera en panikbromsning. 

8. Fortkörningsvarnare med skyltavkänning. Med  
hjälp av en kamera håller Nya CAPTUR koll på 
hastighetsbegränsningarna och uppmanar dig att sänka 
hastigheten om det går lite för fort.
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CARLAB Färger

Vit Albâtre(1)

Orange Atacama(2)

Vit Nacré(2)

Röd Flamme(2)

Grå Highland(2)

Blå Marine Fumé(1)



Grå Cassiopée(2)

Blå Céladon(2)*

Blå Iron(2)

Svart Étoilé(2)

(1) Solid lack.
(2) Metallic-lack.
* Tillgänglig vid ett senare datum.
Färgen kan skilja sig från bilderna.



CARLAB Anpassning av bilens yttre



Svart Étoilé Grå Highland Vit Albatre Orange Atacama

Lack/takfärg Svart Etoilé Grå Highland Vit Alabatre Orange Atacama

Blå Marine Fumé -

Svart Etoilé

Grå Cassiopee -

Grå Highland -

Vit Nacré -

Vit Alabatre -

Orange Atacama

Röd Flamme - -

Blå Iron -

Blå Celadon* - - -
*Kommer senare.

Möjliga kombinationer: bilens färg och färg på taket
Gör din Nya CAPTUR ännu personligare genom att kombinera en av de tio karosslackerna med någon av nedstående takfärger. 
Om du hellre vill går det förstås lika bra att välja samma färg på tak och kaross.

Takfärger



CARLAB Anpassning av bilens yttre

1

Paket Orange Atacama

1. Krominlägg i dörrskyddslist
2. Hasplåt fram och bak

2

2



1 2

1

Paket Vit Albatre

Paket Grå Highland

1. Krominlägg i dörrskyddslist. 2. Hasplåt fram och bak

1. Krominlägg i dörrskyddslist. 2. Hasplåt fram och bak
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CARLAB Hjulkapslar och fälgar

16-tums plåtfälgar med Vilegia hjulkapsel

17-tums lättmetallfälgar, Bahamas svart diamantlook

17-tums lättmetallfälgar Bahamas

18-tums lättmetallfälgar, Pasadena Erbé-grå diamantlook

17-tums plåtfälgar med Nymphea hjulkapsel



Mått (i mm)

*Infällda backspeglar

BAGAGERUMSVOLYM (VDA) Liter
Bagagerumsvolym, bakskjutet säte 422
Bagagerumsvolym, framskjutet säte 536
Bagagerumsvolym, fällt säte 1 275

Volym



CARLAB Inredningsstilar

Säkerhet Körning Komfort 

®

Utvändig design 

Invändig design 

Zen 



Säkerhet Komfort 

®

Utvändig design Invändig design 

Intens (Zen+)



CARLAB Inredning

Randig tygklädsel i grått och svart(2)Klädsel från temapaketet Orange Saffron(1)



Klädsel i tyg och konstläder med dekor Grå Arkitekt(3)

(1) Som tillval på Intens
(2) För Zen
(3) För Intens
*Nötläder 

Läderklädsel* Mörk Kolgrå(1)



CARLAB Personifiering av insidan

Paket Blå Volubilis 1. Sarg runt ventilationsmunstycken 2. Växelspakssockel 3. Golvmattor

Paket Röd Piment Paket Orange Saffron Paket Turkos Océan

1

2

3

3



Temapaket Orange Saffron 1. Sätenas ytterkanter 2. Armstöd 3. Mittsektion på instrumentbräda 4. Svävande konsol

Temapaket Ljusgrå Architecte

3

2

1

4



CARLAB Utrustning och tillval
Zen Intens

SÄKERHET
Urkopplingsbar passagerarkrockkudde
Krockkuddar fram
Sidokrockkuddar fram
Sidokrockgardiner fram och bak
Varning om säkerhetsavstånd – Information på instrumentpanelen
Varning om ej fastspänt bilbälte på fem platser med avkänning av åkande
Renault automatiskt nödsamtal: automatisk uppringning vid olycka eller via SOS-knapp (112) i mycket brådskande fall
Filhållarassistans
ESC och ABS med panikbromsassistans
Bromsljus med LED
Aktiv panikbromsning med fotgängar- och cyklistavkänning (AEBS City + Inter Urbain + fotgängare)
Sats för däckpumpning och däckreparation
Igenkänning av vägskyltar
Däcktrycksövervakningssystem
Isofix-system (i-Size) på passagerarplatsen fram och sidoplatserna bak
Nödhjul ¤ ¤
Elektrisk parkeringsbroms med Auto-Hold-funktion -
Varning för föremål i döda vinkeln - ¤

KÖRNING
Starthjälp i backe
Automatisk tändning av strålkastarna med hjälp av ljussensor
Elektrisk centrallåsning av dörrarna med fjärrkontroll och låsning av dörrarna när man kör iväg
Växlingsindikator
ECO-läge
Performance-strålkastare med 100 % LED – Renault LED Pure Vision
Farthållare och fartbegränsare
Elektriska, uppvärmda ytterbackspeglar
Instrumentpanel med 4,2-tums digital skärm -
Rattpaddlar (endast i kombination med EDC-växellåda)
Parkeringsradar bak
Fortkörningsvarnare med skyltavkänning -
Automatisk aktivering av torkare
Automatisk styrning av helljus/halvljus -
Performance 100 % LED-strålkastare med C-formad ljussignatur -
Farthållare och fartbegränsare (med farthållning i backe)
Renault MULTI-SENSE, personifiering av körlägen och inredningsstilar (tre förinställda lägen: MY-SENSE, ECO och SPORT) -
Innerbackspegel med automatiskt dag-/nattläge (självavbländande) -
Personifierbar instrumentpanel med 7-tums digital skärm -
Parkeringsradar fram ¤
Backkamera ¤
360° kamera - ¤
Easy Park Assist - ¤
Personifierbar instrumentpanel med 10-tums digital skärm - ¤



Zen Intens

KOMFORT
Förarstol med höjdledsinställning
Elfönsterhissar med pulsfunktion fram och bak
Ratt som är inställbar i höjd- och djupled
Renault handsfree-kort
Fast mittkonsol med förvaringsutrymme och armstöd
Eluppvärmda fällbara ytterbackspeglar som ställs in elektriskt
Kartfickor bakom framsätena -
Automatisk klimatanläggning
Innerbelysning med LED -
Passagerarstol med höjdledsinställning
EASY LIFE förvaringslåda med belysning -
Framsäte med värme
Elstyrd förarstol med 6 inställningslägen och manuell svankstödsinställning - ¤

RENAULT EASY CONNECT – MULTIMEDIA
EASY LINK 7”: uppkopplat multimediasystem med 7-tums pekskärm, kompatibelt med Android Auto™ och Apple CarPlay™, Bluetooth®, USB- och 
telepluggingångar (med kort antenn) -

EASY LINK 7” med navigering: uppkopplat multimediasystem med 7-tums pekskärm, kompatibelt med Android Auto™ och Apple CarPlay™, Bluetooth®, 
USB- och telepluggingångar (med kort antenn) ¤

Bose® Sound System - ¤
Induktionsladdare till smarttelefon ¤ ¤
EASY LINK 9,3” med navigering: uppkopplat multimediasystem med 9,3-tums stående pekskärm, kompatibelt med Android Auto™ och Apple CarPlay™, 
Bluetooth®, USB- och telepluggingångar - ¤

EASY LINK med 9,3-tums skärm, fristående navigering i den digitala 10-tums instrumentpanelen (kommer senare) - ¤

FÖRVARING OCH MODULARITET
Skjutbart baksäte, fällbart 1/3–2/3, med tre nackskydd som är inställbara i höjdled
Mittkonsol med förvaring
Flyttbart bagagerumsgolv

UTVÄNDIG DESIGN
Bakljus med C-formad LED-ljussignatur
Varselljus med C-formad LED-ljussignatur
Vindavvisare i olackerad svart plast -
Svarta dörrstolpar fram och bak -
Blanksvart kylargrillslist -
Kort antenn
Hajfensantenn - ¤



CARLAB Utrustning och tillval
Zen Intens

17-tums hjulkapslar Nymphea -
17-tums lättmetallfälgar Bahamas ¤
17” aluminiumfälgar i två svarta nyanser (diamond cut, svart) BAHAMAS - ¤
18” aluminiumfälgar i två svarta nyanser (diamond cut, svart) PASADENA - ¤
Blanksvart kylargrillslist med kromade inlägg
Dörrhandtag och ytterbackspeglar i karossfärgen
Invändiga dörrskydd i olackerad svart plast med kromad list
Grå hasplåt fram och bak -
Panoramataklucka med elstyrt solskyddstak (går inte att kombinera längsgående takskenor) - ¤
Takräcke (går inte att kombinera med elmanövrerad panoramataklucka) ¤ ¤
Hajfensantenn - ¤

INVÄNDIG DESIGN
Grå dekor på den övre sektionen av instrumentbrädan -
Dekor i borstad aluminium på den övre sektionen av instrumentbrädan -
Mittsektion på instrumentbrädan överdragen med konstläder -
Stoppad övre del på instrumentbrädan
Växelspakssarg i matt krom -
Dörrsidor fram med stoppad övre del -
Växelspaksknopp i läder* -
Multifunktionsratt i läder* inställbar i höjd- och djupled ¤
Kromade sarger runt sidoventilationsmunstyckena
Stoppad instrumentbräda + mittsektion i glittrande svart -
Kromade inredningsdetaljer på ratten och växelspakssargen
Inre dörrhandtag i matt krom
Ratt i konstläder -
Kromad sarg runt startknappen
Svävande mittkonsol, med e-shift-växelspak och mittarmstöd -



Zen Intens

PAKET
Invändigt personifieringspaket i rött (sarg runt ventilationsmunstycken, växelspakssockel och golvmattor) ¤ ¤
Invändigt personifieringspaket i blått (sarg runt ventilationsmunstycken, växelspakssockel och golvmattor) ¤ ¤
Invändigt personifieringspaket i karamell (sarg runt ventilationsmunstycken, växelspakssockel och golvmattor) ¤ ¤
Invändigt personifieringspaket i turkos (sarg runt ventilationsmunstycken, växelspakssockel och golvmattor) ¤ ¤
Utvändigt personifieringspaket i orange (hasplåt bak och fram, inlägg i dörrskyddslist) ¤ ¤
Utvändigt personifieringspaket i grått (hasplåt bak och fram, inlägg i dörrskyddslist) ¤ ¤
Utvändigt personifieringspaket i elfenbensvitt (hasplåt bak och fram, inlägg i dörrskyddslist) ¤ ¤
Läderpaket* (förarstol med justerbart svankstöd, eluppvärmda stolar, eluppvärmd ratt) - ¤
Invändigt personifieringspaket med orange tema (kräver orange personifierad klädsel) - ¤
Invändigt personifieringspaket med ljusgrått tema - ¤
Parkeringspaket: Backkamera, Parkeringssensorer fram och bak - ¤
Vinterpaket: Uppvärmd multifunktionell läderratt + Uppvärmd vindruta ¤ -
Adventurepaket: Takrails + Mörktonade sidorutor och bakruta ¤ ¤
Parkingspaket 360°: 360° parkeringskamera + Handsfree parkering - ¤
Multimediasystem med 9.3” EASY Link pekskärm och navigator och shark fin antenna - ¤
Multimediasystem med 9.3” EASY Link pekskärm, BOSE®, navigator och shark fin antenna - ¤
Cruisingpaket : Adaptativ farthållare + Dödavinkelvarning - ¤
Driverassistpaket: Motorväg och - köassistans + Adaptativ farthållare + Dödavinkelvarning - ¤
Glaspaket: Öppningsbart glastak + Mörktonade sidorutor och bakruta - ¤
Svart läder + Framsäten med justerbar höjd (elektrisk justering för föraren) - ¤

 : Standard ¤  : Ekstraudstyr   - : Ikke tilgængeligt   *Okselæder. Android Auto™ er et registreret varemærke tilhørende Google Inc. Apple CarPlay™ er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. 



CARLAB Motortyper
TCe 100 TCe 130 GPF EDC TCe 155 EDC

Bränsle Blyfri benzin (E10)
Max. effekt kW (hk)/varvtal (varv/min) 74 (100) vid 5,000 96 (130) vid 5,000 113 (155) vid 5,500
Max. vridmoment (Nm)/varvtal (varv/min) 160 vid 2,750 240 vid 1,600 270 vid 1,800 

Växellåda Manuell Automatlåda  
med dubbelkoppling

Automatlåda  
med dubbelkoppling

Motortyp Turbo – direktinsprutning
Cylindervolym (cm3) 999 1,333 1,333
Antal cylindrar/ventiler 3/12 4/16 4/16
ECO-teknik Stop & Start och energiåtervinning vid inbromsning

CHASSI OCH STYRNING

Däckdimensioner
215/60 R17 96 H / 215/55 R18 95 H 

215/60 R17 96 H  
215/55 R18 95 H

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h) 173 193 202
0–100 km/h (s) 13,3 9,6 8,6
1 000 m från stillastående (s) 34,8 31 29,6
Acceleration: 80 km/h till 120 km/h (s) 12,0/21,3 8,1 7,3

GODKÄNNANDE
Protokoll WLTP
Avgasreningsnorm Euro 6

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP WLTP (VLOW/VHIGH)
CO2 blandad körning (g/km) 133/144 139/150 139/150
Förbrukning vid blandad körning (l/100 km) 5,9/6,4 6,2/6,6 6,2/606 

VOLYM OCH VIKT
Bränsletank (l) 48 48 48
Vikt tom körklar (tjänstevikt) (kg) 1,190 1,259 1,266
Godkänd maxvikt med last (totalvikt) (kg) 1,751 1,816 1,811
Bilens maximaltågvikt (kg) 2,951 3,016 3,011
Max. bromsad släpvikt (kg) 1,200 1,200 1,200





1.

CARLAB Accessoires



2.

4.

1. Välkomstbelysning under karossen. Nu slipper du irra 
runt och leta efter bilen på en dåligt upplyst parkering! 
Nya CAPTUR lyser upp när du närmar dig eller när du 
trycker på fjärrkontrollen.

2. Hajfensantenn. Ge din Nya CAPTUR ett ännu 
sportigare utseende med den här antennen som 
harmonierar perfekt med dess linjer.

3. Fotsteg. Underlättar både när du ska in i bilen och 
när du behöver nå taket, till exempel för att lasta saker 
i takboxen eller sätta fast dina skidor. Ett praktiskt 
tillbehör som samtidigt ger bilen en sportig touch.

4. Infällbar dragkrok. Sätt drag på bilen och frakta 
ännu mer. När du inte behöver den längre fäller du in 
den här halvelektriska dragkroken genom att trycka 
på en knapp i bagageutrymmet. En smart lösning som 
bevarar bilens stilrena yttre.

5. Skyddspaket för karossen. Skydda lacken på din 
Nya CAPTUR mot småstötar, repor och återkommande 
friktion.

3.

5.



”Hela vägen, från de första skisserna i våra designstudios, till dess 
bilarna kommer ut på marknaden, och däremellan tillverkningsfasen, fungerar jakten på kvalitet som vår ledstjärna.” 

Laurens van den Acker – Designchef – Renault-koncernen

CARLAB Kvalitet

En ny teknisk dimension
Nya CAPTUR gör förarstödsystemen tillgängliga för fler, så att alla ska kunna känna sig trygga bakom ratten. Den största 
nyheten är trafik- och motorvägsassistansen. Den här tekniken utgör det första steget på resan mot en självkörande bil 
och är till stor hjälp både vid trafikstockningar i stan och ute på motorvägen. Renault EASY CONNECT-utbudet består 
bland annat av en rad appar, däribland MY Renault, och plattformar som nya multimediasystemet Renault EASY LINK 
samt uppkopplade tjänster som bland annat gör det möjligt att kommunicera med sin bil på distans. Syftet är att göra 
det lättare att få tillgång till alla de möjligheter som ett nytt, uppkopplat bilägande innebär, både i och utanför bilen. 
På så vis har både förare och passagerare alltid tillgång till den digitala teknik de är vana vid.

En ny utvändig design med ännu tydligare SUV-drag
Den nya designen, den osvikliga känslan för detaljer, strålkastare med C-formad 100 % LED-belysning både fram och 
bak och dekorativa krominlägg, allt signalerar hög kvalitet.

En invändig kvalitetsrevolution
På den cockpit-liknande förarplatsen finns den senaste tekniken och klassens största skärmar. Allt samverkar för en 
modern ergonomi och en körupplevelse där gränsen mellan bil och förare är på väg att suddas ut. I kupén finner man 
samma kvalitetskänsla och komfort som man normalt bara hittar i de översta segmenten. Exklusiva material, stoppning 
i instrumentbräda, dörrplåtar och runt mittkonsolen, säten med hög finish och en ny typ av stolar: den nya designen 
är tydlig på alla nivåer.

Renault CAPTUR – en ny måttstock
CAPTUR har alltid visat vägen för stads-SUV:arna, och i Nya CAPTUR är SUV-identiteten tydligare än någonsin. Det syns genast att detta är en modernare SUV, dynamisk 
och atletisk på samma gång. Invändigt har den alltid varit rymlig och flexibel, men den nya designen tar både modularitet, teknik och kvalitetskänsla till den ny nivå.



Tjänster

Renault finns alltid där för dig

Vi finns alltid där för dig, för att underlätta din bilvardag 
och för att du snabbt ska få in din Renault på service 
eller verkstad: kostnadsförslag och tidsbokning på nätet, 
fasta priser, underhållsavtal, försäkringar och assistans, 
personligt MY Renault-program... Massor av smidiga och 
tidsbesparande lösningar, framtagna för att passa just 
dina behov.

Kom igång
Hitta all information du behöver:
– på vår webbplats hittar du erbjudanden, information om tjänster och  

finansiering, du kan boka provkörning m.m.
– hos våra återförsäljare och i våra verkstäder står säljteam och 

tekniker redo att hjälpa dig till rätta.

Renault Service, 100 % trygghet
Var beredd på det oförutsedda. Med garantiförlängning, försäkring 
och assistans från Renault kan du känna dig helt lugn i alla lägen.

Renault Service, ett enklare sätt att ta hand om din bil
Med fasta priser eller underhållsavtal från Renault Service får du ett 
heltäckande erbjudande uträknat efter dina behov.

MY Renault, din partner i vardagen
Din egen sida på nätet med råd, erbjudanden och exklusiva förmåner, 
påminnelse om service och översikt över inbokade verkstadsbesök.

Tillbehör, när du vill skräddarsy din Renault
Upptäck vårt stora tillbehörssortiment. Här finns allt som behövs 
för att göra din bil ännu snyggare, ännu smartare, ännu skönare och 
ännu mer personlig.







Upplev mer av Renault Captur
på www.renault.se

Vi har gjort allt som står i vår makt för att  innehållet i det här dokumentet ska vara korrekt och aktuellt vid pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån modeller som används före lansering och prototyper. Inom ramen för företagets ständiga strävan att  
förbätt ra produkterna förbehåller Renault sig rätt en att  när som helst ändra specifi kationer, bilar och tillbehör som beskrivs och gestaltas här. Dessa ändringar meddelas till Renaults återförsäljare så snabbt som möjligt. Versionerna kan variera mellan olika 
försäljningsland och det kan hända att  all utrustning inte fi nns tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i dett a dokument 
avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel. Med ensamrätt . Reproducering, oavsett  form eller medel, av hela eller delar av denna publikation är inte tillåten utan föregående skrift ligt godkännande från Renault.

   Foto: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – Januari 2020.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / Renault Nordic AB, Esbogatan 12, 164 75 Kista, Sverige

Renault rekommenderar
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