
Veiledende kundepriser gjeldende fra oktober 2020

Versjon Motor Girkasse
Forbruk

l/mil*

CO2

g/km*

NOX

mg/km*
Reg. avgift

Bensin

ZEN TCe 155hk EDC 7-tr automat 0,62 141 21,65 69 890

INTENS TCe 155hk EDC 7-tr automat 0,63 142 21,65 71 209

E-TECH Plug-in hybrid

INTENS PHEV 160hk Multi-Mode aut. 0,15 33 4,3 2 400

*Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus

 Priser er inkl. frakt og levering: OSLO

SIKKERHET KOMFORT

Kollisjonsputer og sidekollisjonsputer for fører og passasjer foran, kollisjonsgardiner Automatisk innfellbare, oppvarmede sidespeil

Sikkerhetsbeltevarsling på alle 5 sitteplaser Høydejusterbart førersete, oppvarmede forseter

Renaults automatiske nødanrop: Bilen ringer automatisk nødnummeret (112) Elektriske vindusheiser foran og bak, med "one-touch" funksjon

hvis du skulle komme ut for en ulykke, eller du kan aktivere nødanrop Ratt justerbart i høyde og lengde

manuelt ved å trykke på SOS-knappen Baksete justerbart fram/tilbake, nedfellbar bakseterygg (1/3 - 2/3)

Aktiv filholderassistent og Filskiftevarsler (Lane Departure Warning) Oppbevaringsrom i midtkonsoll

ESP og ABS-bremser med panikkbremsassistent Renault nøkkelkort med handsfree låsing/opplåsing

Aktivt nødbremsesystem med fotgenger- og syklistgjenkjenning Automatisk klimaanlegg

(AEBS City + Inter Urban + Fotgjenger) EKSTERIØR

ISOFIX-system (i-Size) på passasjersiden foran og ytre sitteplasser bak 17" stålfelger med "Nymphea" hjulkapsler

KJØRING INTERIØR

Parkeringssensorer bak Multifunksjonsratt i imitert skinn

Automatisk tenning av hovedlys (lyssensor) Seter i grå/sort tekstil

ECO mode MULTIMEDIA

Pure Vision LED hovedlykter 7" EASY LINK multimediesystem med DAB+ radio, 6 høyttalere, 

Cruise control og hastighetsbegrenser speiling av smarttelefon
1
 (kompatibelt med Android Auto™

Girskifthendler på rattet (kun til TCe 155 EDC) og Apple CarPlay™), Bluetooth®, USB og AUX-inngang

4,2" førerinformasjonsskjerm, analoge instrumenter

Trafikkskiltgjenkjenning

Dekkreprasjonssett (istedet for reservehjul)

STANDARDUTSTYR ZEN

Miljøklasse

CO2 + NOX

Veil. kundepris

inkl. mva og reg. avgift

+ 364 800

+ 359 800

+ 349 800

Prisliste

Nye Renault CAPTUR
& CAPTUR Plug-in hybrid 



E-TECH UTSTYR (kun Plug-in hybrid) EKSTERIØR

Ladekabel for stikkontakt 10A Eksoshale i krom

Varsellyd for fotgjengere Baklys med C-shape LED-lyssignatur og 3D-effekt

Instrumenter på konfigurerbar 10,2” førerinformasjonsskjerm Blanksvarte dørstolper (B-stolpe)

Kromlist langs sidevinduer med "svevende tak-effekt"

SIKKERHET Kromdetaljer på forskjermer

Elektrisk parkeringsbrems med Auto-Hold-funksjon Kromdetaljer bakre støtfanger

KJØRING To-farget lakk (valgfritt - tak, dørstolper og sidespeil i egen farge)

Ryggekamera samt parkeringssensorer foran og bak 17" alufelger "Bahamas" med sorte detaljer

Instrumenter på konfigurerbar 7” førerinformasjonsskjerm (kun TCe 155 EDC) "Haifinne" antenne

Pure Vision LED hovedlykter med C-shape lyssignatur INTERIØR

Renault MULTI-SENSE: Personifisering med 3 ulike kjøremoduser og Multifunksjonsratt i skinn, med varme

8 valgbare farger på interiørbelysningen Detaljer på dashbord i børstet aluminium-design

Automatisk styring av nær-/fjernlys Framdørpaneler med detaljer i mykt materiale

Automatisk nedblendbart bakspeil Seter i kombinasjon grå tekstil / imitert skinn

KOMFORT Oppbevaringsrom under bagasjeromsgulv

Høydejusterbart passasjersete foran MULTIMEDIA

Oppbevaringslommer på forseteryggene 9,3" EASY LINK multimediesystem med navigasjon, DAB+ radio 

LED interiørbelysning og speiling av smarttelefon
1
 (kompatibelt med Android Auto™

EASY LIFE hansskeromsskuff med belysning og Apple CarPlay™), Bluetooth®, USB og AUX-inngang

Trådløs lading av mobiltelefon

l = standard    m = ekstrautstyr    - = ikke tilgjengelig

Takrails* + mørktonede sidevinduer bak og bakrute - m

Panoramatak* + mørktonede sidevinduer bak og bakrute - m

17" alufelger "Bahamas" med sorte detaljer m l

18" "diamond cut" alufelger "Pasadena" - m

Ryggekamera m/ parkeringssensorer + parkeringssensorer foran m l

Parkeringspakke 360°: 360° parkeringskamera + handsfree parkering - m

Blindsonevarsling - m

Rear Cross Traffic Alert (varsling for kryssende trafikk ved rygging) - m

BOSE sound system** - m

Skinninteriør mørk koksgrå - med elektrisk justerbart førersete*** - m

Oppvarmet frontrute (ikke til Plug-in Hybrid) - m

PERSONIFISERING EKSTERIØR:

Metallic lakk m m

Tofarget lakk m l

Oransje "Atacama"-pakke (oransje detaljer på sidene og på støtfangere foran og bak) m m

Grå "Highland"-pakke (sølvgrå detaljer på sidene og på støtfangere foran og bak) m m

PERSONIFISERING INTERIØR

Oransje "Saffron" signaturpakke - m

Lys grå "Architecte" signaturpakke - m

Rød "Piment" innfatning rundt ventilasjonsdyser på dashbordet m m

Oransje "Saffron" innfatning rundt ventilationsdyser på dashbordet m m

E-TECH UTSTYR (kun Plug-in hybrid):

Ladekabel for ladestasjoner med Type2 plugg - m

*   Takrails og panoramatak kan ikke kombineres

**  Inkludert 10,2" digitalt førerdisplay på TCe 155 EDC. (På Plug-in hybrid er dette standard fra før)    CO2    NOX

*** Kuskinn, på sitteflater.

1
Android Auto™ er for tiden ikke tilgjengelig i norsk versjon 

 Android Auto™ er et varemerke for Google Inc.

 Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.
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på batteriet*

STANDARDUTSTYR INTENS (UTOVER ZEN)

www.renault.no

                 Samtlige priser er anbefalte priser. Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å kunne forandre gjeldende priser og spesifikasjoner. Garantier opphører når den første av de to vilkårene nås: 5 år eller 100 000 km. 

*For Plug-in hybrid er batterigarantien 8 år eller 160.000km (min. 77% kapasitet).  Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken. Med forbehold om skrivefeil.
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Prisliste

Renault CAPTUR
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