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For urbane  
eventyrere
Gled dere, alle byboere: Crossoveren Renault Captur er 
en suksess! Stort utvalg av lakkfarger, grill med en lek-
ker kromlist og fast glasstak* gjør Renault Captur til en 
bil for urbane eventyrere. Lyktene med Full LED Pure 
Vision-teknologi** og de C-formede kjørelysene gir bilen 
særpreg og en tydelig personlighet.

* Ekstrautstyr.
** Kun Intens.







Opplev byen fra et nytt perspektiv og få byens gater 
i din hule hånd. Med høy bakkeklaring, støtfangere 
med integrerte beskyttelsesplater både foran og 
bak og fast glasstak* er bilen rustet for alle hver-
dagens utfordringer. Fra den behagelige kupeen 
med fint avstemte farger og mye innovativt utstyr 
har du full oversikt og kan ta inn byen med alle sanser.

Gjenoppdag byen

* Ekstrautstyr.



Renault Captur står støtt på sine 17” lettmetallfelger i «Emotion»-utførelse* og er alltid klar for nye eventyr i byen. Det har blitt en crossover med en 
tydelig og særpreget design og et friskt temperament. Hovedlyktene, som er utstyrt med LED-teknologi*, gir bilen et karakteristisk uttrykk og viser vei 
dag ut og dag inn. Med det tofargede karosseriet og det store utvalget av lakkfarger kan du dessuten sette ditt personlige preg på bilen. Captur lar deg 
se byen på en ny måte.

Tydelig designuttrykk

* Kun Intens.







I Renault Captur er alt tilrettelagt for best mulig komfort. Legg hendene på rattet i fullnarvet skinn* og sett deg godt til rette i de faste  setene med et 
behagelig midtarmlene** å støtte seg på. Trenger du ekstra lys, har du en behagelig LED-belysning** i taket, der du også finner leselys. Fargene i kupeen 
er dempede og elegante, og kromdetaljene er eksklusive, men diskré. Lydanlegget fra Bose®** gir med sine seks HD-høyttalere samt subwoofer en 
eksepsjonelt god lydgjengivelse. La deg henføre!

* Okseskinn.
** Ekstrautstyr.

Forseggjort interiør





Renault Capturs mange praktiske oppbevaringsrom gjør hverdagen litt enklere. Den store skuffen har kapasitet på elleve liter, nok til å romme både små 
og store ting. Integrert i dashbordet finner du nok et oppbevaringsrom, som passer perfekt til for eksempel mobiltelefon eller lommebok. Det ned-
fellbare baksetet (kan felles ned 1/3 + 2/3) er regulerbart i lengderetningen, slik at du raskt og enkelt kan tilpasse innredningen etter behov. Bagasje-
rommets* gulv kan reguleres i høyden, fjernes helt eller snus**.

* 359–455 dm3 med baksetet i forreste stilling.
** Kun Intens.

Gjør hverdagen enklere



Media Nav Evolution. Renault R-LINK Evolution* gir tilgang til mange nyskapende og praktiske funksjoner via en 
7” berøringsskjerm og betjeninger på rattet. Her finner du et navigasjons system fra TomTom,  
et multimediesystem, telefonfunksjoner, informasjon om bilen og en hel katalog med apper 
som kan lastes ned fra R-LINK Store.

Renault Captur kan leveres med to systemer med berøringsskjerm: Media Nav Evolution og R-LINK Evolution.

Berøringsfunksjonalitet

* Ekstrautstyr.
** Avhengig av land og i en begrenset periode.
*** Avhengig av land. Android Auto™ er et varemerke for Google Inc.

Med LIVE-tjenestene, som blant annet omfatter TomTom Traffic**, får du tilgang til alt du trenger av trafikkinformasjon i sanntid. Og med Android 
Auto™*** får du i tillegg tilgang til kompatible apper på smarttelefonen din (hvilke avhenger av om du kjører eller bilen står i ro), direkte fra R-LINK 
Evolution-skjermen.





Se byen fra dens beste side
Renault Captur legger merke til alt: Den sjekker først om det er nok plass, før den 
hjelper deg å parkere*, den varsler deg om potensielle farer, den hjelper deg å bremse 
i nød situasjoner, og den holder øye med alt som skjer rundt bilen. Captur gjør kort 
sagt by turen tryggere!

Beskyttelse
Front- og sidekollisjonsputer i forsetene betyr at du sitter 
godt beskyttet i Renault Captur. Baksetet og passasjersetet 
foran er utstyrt med Isofix-fester for sikring av barneseter.

Bakkestartassistanse
Ved bakkestart holdes bremsetrykket automatisk i to sekunder 
for å gi deg tid til å sette i gang.

Easy Park Assist*
Med parkeringssensorer og et system som måler opp 
parkerings plassen før den overtar rattet under selve parke-
ringsmanøveren, blir lukeparkering lekende lett.

* Ekstrautstyr.



Blindsonevarsler*
Blindsonevarsleren varsler deg når det ligger et kjøretøy i 
 sonen som ikke fanges opp av sidespeilene. Systemet er ak-
tivt i 30 til 140 km/t og varsler deg umiddelbart ved hjelp av 
et lyssignal.

Panikkbremsassistent
Hva skjer hvis det plutselig dukker opp en hindring foran 
 bilen? Følg instinktene! Dersom bremsepedalen trykkes 
svært brått  ned (panikkbremsing) økes bremseeffekten til 
det maksimale for å redusere bremselengden.

Ekstra kurvelys**
Når du svinger, vil tåkelyset automatisk slå seg på i inner-
sving for å gi deg best mulig oversikt.

* Ekstrautstyr.
** Kun Intens.





Farger Tilgjengelige lakkfarger for Captur

Utstyrsversjoner Design og utstyr

Standard- og ekstrautstyr Komplett liste

Tekniske data Motorer og dimensjoner

Carlab



Sølv Platinium (M)

Sølv Platinium (M)

Sølv Platinium (M)

Sølv Platinium (M)

Oransje  
Atacama (M)

Blå Océan (M)

Blå Marine Fumé

Oransje Atacama (EPY) (M)
Tak i Sort Stjerne (GNE) (M)

Rød Flamme (NNP)
Tak i Sort Stjerne (GNE) (M)

Sølv Platinium (D69) (M)
Tak i Sort Stjerne (GNE) (M)

Blå Océan (RQQ) (M)
Tak i Sort Stjerne (GNE) (M)

Blå Marine Fumé (RPE)
Tak i Sort Stjerne (GNE) (M)

S: Spesiallakk
M: Metallic lakk

Bildene er kun ment som illustrasjoner 
og kan avvike noe fra virkeligheten.

Farger

Tak



 
Sort Stjerne (M)

 
Grå Cassiopée (M)

 
Elfenbenshvit

Grå Cassiopée (KNG) (M)
Tak i Sort Stjerne (GNE) (M)

Sort Stjerne (GNE) (M)
Tak i Sølv Platinium (D69) (M)

Farger

Tak

Elfenbenshvit (D16) (S)
Tak i Sort Stjerne (GNE) (M)

Hvit Nacré (QNC) (M)
Tak i Sort Stjerne (GNE) (M)



Utstyrsversjoner

ZEN

STANDARDUTSTYR

Sikkerhet
 • ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling 

(EBV) og nødbremsassistanse (BAS)
 • Varsel for sikkerhetsbelte, alle sitteplasser
 • Dekktrykkovervåking
 • Elektronisk stabilitetsprogram ESP®, antispinn (ASR) 

og elektronisk krengningsreduksjon
 • ISOFIX-fester ytre seter bak og passasjersete foran
 • Kollisjonsputer for fører og passasjer (utkoblingsbar) 

samt sidekollisjonsputer (hode/bryst) foran 

Kjøring
 • Cruise control / hastighetsbegrenser
 • Kjørecomputer
 • Eco-modus for lavere forbruk
 • Elektrisk, progressiv servostyring
 • Bakkestartassistanse
 • Ratt i imitert skinn, høyde- og dybdejustering
 • Stop&Start

 • Dekkreparasjonssett  
(utgår om reservehjul velges)

Komfort
 • Nøkkelkort med «handsfree» funksjon
 • Manuelt klimaanlegg
 • Elektriske vindusheiser foran, «one touch» på førersiden
 • Setevarme foran

Eksteriør
 • 16” aluminiumsfelger «Adventure»
 • Sidespeil i sort
 • Krominnlegg i sidebeskyttelseslister

Interiør
 • Mørk innredning, setetrekk sort tekstil
 • Baksete nedfellbart (1/3-2/3) og justerbart  

i lengderetning
 • Easy Life hanskeromskuff med belysning (11 l)
 • Modulært bagasjeromsgulv (høy/lav posisjon)
 • 12V uttak foran

Lys/sikt
 • C-Shape frontlys med LED kjørelys
 • Baklys 3D LED Edge Light
 • LED tåkelys foran
 • Varmetråder bakrute

Lyd, multimedia
 • Media Nav multimediesystem: 7” berøringsskjerm, DAB+ 

radio 4x20W, navigasjon, Bluetooth® handsfree-telefoni 
og audiostreaming, USB, AUX-in, rattbetjening

EKSTRAUTSTYR
 • Metallic lakk, 1-farge
 • Metallic lakk, 2-farge
 • Nød-reservehjul
 • Klimapakke: Automatisk klimaanlegg, regn- og 

lyssensor
 • Citypakke: Parkeringssensor bak, aut. innfellbare 

sidespeil
 • Sidespeilhus lakkert i samme farge som taket  

(ved tofarget karosseri)

Interiør med kontrastfarger 16” «Adventure»
lettmetallfelg



INTENS (ZEN+)

Utstyrsversjoner

Seter med avtakbare 
setetrekk i sort/elfenben

Interiør med kontrastfarger

* Kun i kombinasjon med R-Link BOSE multimediesystem.  ** Okseskinn.  *** Kun i kombinasjon med Premiumpakke.

STANDARDUTSTYR UTOVER ZEN

Kjøring
 • Ryggekamera
 • Parkeringssensorer foran og bak

Komfort
 • Automatisk klimaanlegg
 • Automatisk innfellbare sidespeil

Eksteriør
 • 17” aluminiumsfelger «Emotion»
 • Støtfangere med sølvgrå detaljer foran og bak
 • Kromdetaljer i frontlys, øvre grill og på bagasjeluke
 • Sidespeilhus lakkert i samme farge som taket  

(ved tofarget karosseri)

Interiør
 • Vendbart bagasjeromsgulv (tekstil/ gummi overflate)
 • Mørk innredning med kromdetaljer, setetrekk i tekstil 

sort/elfenben
 • Zip-Collection setetrekk, avtagbart og vaskbart
 • Oppbevaringsnett bak på fører- og passasjersete
 • Ratt i skinn**

Lys/sikt
 • Full LED frontlys
 • LED tåkelys foran, med kurvefunksjon
 • Regn- og lyssensor

EKSTRAUTSTYR
 • Metallic lakk, 1-farge
 • Metallic lakk, 2-farge

 • Parkeringspakke Pluss*: Parkeringsassistent og 
blindsonevarsling

 • Seter i sort skinn**
 • Midtarmlene
 • Mørktonede ruter
 • Nød-reservehjul
 • Panorama glasstak***
 • Premiumpakke: Automatisk avblendbart innvendig 

bakspeil, sportspedaler, LED interiørbelysning, 
solbrilleholder

 • R-Link BOSE multimediesystem: Bose lydanlegg med 
subwoofer og 6 høyttalere, DAB+ radio, navigasjon 
med Europakart, Bluetooth® audio streaming og 
handsfree telefoni, USB, AUX-in, Android Auto™, data 
connectivity

17”  «Emotion» 
lettmetallfelg

Seter i sort skinn** 
(ekstrautstyr)



ZEN INTENS

SIKKERHET
3 høyderegulerbare hodestøtter i baksetet • •
ABS med elektronisk bremsekraftfordeler (ESP) • •
Nødbremsassistent • •
Bakkestartassistanse • •
Front- og sidekollisjonsputer (hode/bryst) for fører og forsetepassasjer • •
Sikkerhetsbeltevarsling for føreren • •
Sikkerhetsbelter med regulerbar høyde på begge sider foran • •
3-punkts sikkerhetsbelte i midten bak • •
Automatisk sentrallås under kjøring • •
Overvåking av dekktrykk • •
Isofix-fester på begge sider i baksetet samt i passasjersetet foran • •

UTVENDIG DESIGN
16” «Adventure»-felger av lettmetall med sort diamantfinish • -
17” «Emotion»-felger av lettmetall med sort diamantfinish - •
Sidespeilhus lakkert i samme farge som taket (ved tofarget karosseri) ¤ •
Sidelister med krominnlegg • •
LED-kjørelys integrert i den C-formede lyssignaturen • •
Baklykter med LED-teknologi • •
Støtfangere med sølvgrå detaljer foran og bak - •
Dørhåndtak i samme farge som karosseriet • •
Ensfarget karosseri • ¤
Tofarget karosseri ¤ •
Metalliclakk ¤ ¤
Kromlist på bakluken - •
Fast glasstak - ¤
Kromlist i grillen - •

INNVENDIG DESIGN
Interiør i mørke farger • •
Detaljer i krom på dashbordet • •
Interiørdetaljer i mørk elfenbenshvit (innfatning rundt luftdyser, pyntelist rundt midtkons., rammer rundt høyttalere og girspakens sokkel) • -
Interiørdetaljer i matt krom (innfatning rundt luftdyser, pyntelist rundt midtkons., rammer rundt høyttalere og girspakens sokkel) - •
Setetrekk av tekstil i mørk karbon • -
Avtagbare setetrekk i tekstil i sort/elfenbenshvitt - •
Seter i sort skinn - ¤
Aluminiumspedaler, innvendig speil med aut. dag/natt-funksjon, LED-lys i taket, solskjerm med bakbelyst sminkespeil og brillelomme - Premiumpakke
Ratt i fullnarvet skinn* - •

KJØRING
Parkeringssensor bak, uten ryggekamera ¤ -
Ryggekamera, parkeringssensorer foran og bak - •
Easy Park Assist (parkeringshjelp), ryggekamera, parkeringssensorer foran, bak og på sidene, blindsonevarsling - Parkeringspakke +
Variabel elektrisk servostyring • •
ECO-kjøremodus med aktiveringsknapp • •
Stop & Start-system • •
Kjørecomputer • •
Cruisekontroll/hastighetsbegrenser • •
Energy Smart Management • •
Luftfyllings- og reparasjonssett for dekk • •
Reservehjul ¤ ¤

Utstyr



SYNLIGHET – LYKTER – SPEIL – VINDUER
Bakrute med oppvarming • •
Elektriske vindusheiser foran og bak, «one touch» på førersiden foran • •
Full LED Pure Vision-frontlykter - •
LED tåkelys foran med hjørnefunksjon (lyser opp i innersving) - •
LED tåkelys foran (uten hjørnefunksjon) • -
Elektriske, oppvarmede sidespeil • -
Elektriske, oppvarmede sidespeil og automatisk elektrisk innfelling City-pakke •

KOMFORT
Midtarmlene foran - ¤
Manuelt klimaanlegg • -
Automatisk klimaanlegg Klimapakke •
Regn- og lyssensor Klimapakke •
Bagasjeromsgardin • •
Elektrisk sentrallås • •
Sentrallås med fjernbetjening • •
Opplåsing med nøkkelkort med håndfrifunksjon • •
Forseter med setevarme • •
Førersete med høyderegulering • •
Mørktonede ruter bak - ¤
Tonede ruter • •
Sminkespeil på fører- og passasjersiden • •

LYD – MULTIMEDIA
Media Nav Evolution multimediesystem: 7” berøringsskjerm, DAB+ radio 4x20W, navigasjon, Bluetooth® handsfree-telefoni
og audiostreaming, USB, AUX-in, rattbetjening • •

R-LINK Bose® (multimediesystemet R-LINK Evolution, med Android Auto™, europakart, avansert lydanlegg fra Bose® med  
seks høyttalere og én basshøyttaler) - ¤

OPPBEVARINGSPLASS OG FLEKSIBEL INNREDNING  
Easy Life-skuff med belysning • •
Baksete som kan reguleres i lengderetningen og felles ned (1/2 + 2/3), med tre regulerbare hodestøtter • •
Regulerbart gulv i bagasjerommet • •
Vendbart og vaskbart gulv i bagasjerommet - •

PAKKER
Klimapakke (automatisk klimaanlegg, regn- og lyssensor) ¤ -
City-pakke (parkeringssensor bak, elektrisk innfellbare sidespeil) ¤ -

ZEN INTENS

• = standardutstyr; ¤ = ekstrautstyr; - = ikke tilgjengelig. * Okseskinn.





Tekniske data

ENERGY TCe 90 (bensin)
ENERGY TCe 90 er bymotoren «par excellence». Den er svært responsiv 
ved lavt turtall, og kombinert med en manuell femtrinns girkasse har den 
et garantert nøysomt forbruk.



* Verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er basert på testing ihht WLTP testsyklus, som deretter er tilbakeregnet til NEDC (BT). Verdiene er ikke direkte sammenlignbare med resultat fra biler testet ihht NEDC testsyklus. 
Andre faktorer som kjørestil, ekstrautstyr, hjuldimensjon, vær, vei-og føreforhold påvirker faktisk forbruk og utslipp. For mer informasjon om WLTP se www.renault.no

Tekniske data
ENERGY TCe 90

Drivstoff Bensin
Miljøklasse EURO 6C
Motortype Turbo/flerpunkts sekvensiell innsprøyting
Slagvolum (cm3) 898
Antall sylindere/ventiler 3/12
Maks. effekt kW CEE (avrundet DIN hk) 66 (90)
Maks. turtall (o/min) 5 000
Maks. dreiemoment (Nm CEE) 140
Turtall ved maks. dreiemoment (o/min) 2 250

GIRKASSE
Type 5-trinns manuell

STYRING
Servostyring Elektrisk variabel servostyring (standardutstyr)
Svingdiameter mellom fortau (m) 10,42 omdreininger
Antall rattomdreininger (fra midtstilling) 1,3

AKSLER
Foran MacPherson med rektangulær nedre bærearm og krengningsstabilisator
Bak Fleksibel datategnet aksel og spiralfjærer
Diam. stabilisatorstag foran/bak (mm) 22,3

HJUL OG DEKK
Referansedekk 16": 205/60R16-LRR; 17": 205/55R17-LRR

YTELSE
Aerodynamikk (gjennomsnittlig SCx-verdi) 0,79
Topphastighet (km/t) 171
0–100 km/t (s) 13,1
400 m fra stillestående (s) 18,8
1 000 m fra stillestående (s) 34,4

FORBRUK OG UTSLIPP *
CO2 (g/km) 122
Bykjøring (l/mil) 0,63
Landeveiskjøring (l/mil) 0,48
Blandet kjøring (l/mil) 0,54

DRIVSTOFFKAPASITET
Drivstofftank (l) 45

VEKT (KG)
Egenvekt (Intens uten ekstrautstyr) 1248
Maks. tillatt totalvekt 1659
Maks. tillatt vogntogvekt 2559
Maksimal nyttelast (Intens uten ekstrautstyr) 411
Maks. vekt, tilhenger med brems (begrenset av tillatt vogntogvekt) 1 200
Maks. vekt, tilhenger uten brems 620



Dimensjoner 

A Akselavstand 2 606
B Utvendig lengde 4 122
C Overheng foran 866
D Overheng bak 650
E Sporvidde foran 1 531
F Sporvidde bak 1 516
G Utvendig bredde uten sidespeil 1 778
H Høyde uten last 1 566
H1 Høyde uten last med åpen bakluke 2 031
J Innlastingshøyde uten last 732
K Bakkeklaring med last 170

L Benplass i baksetet 215
M Albuebredde foran 1 380
M1 Albuebredde bak 1 370
N Skulderbredde i forsetene 1 368
N1 Skulderbredde i baksetet 1 330
P Takhøyde i forsetene ved 14° setevinkel 905
P1 Takhøyde i baksetet ved 14° setevinkel 860

Y Øverste/største innlastingsbredde  
i bagasjerommet 905/1010

Y1 Innlastingsbredde nederst i bagasjerommet 983
Y2 Innvendig bredde mellom hjulhusene 990

Z Bagasjeromsåpningens høyde 685

Z1 Maks. lastelengde  
(fra bakluken, med nedfelt baksete) 1 512

Z2 Lastelengde bak baksetet  
(med baksetet skjøvet helt frem/tilbake) 884/724

Z3 Høyde under hattehylle bak 595

Bagasjeromsvolum (dm3 VDA/liter)
VDA-volum (iht. ISO 3832) under hattehylle, min./maks. 377/455
Maks. volum med nedfelt baksete (opp til taket) 1 235

Måltegning (mm) Måltegning (mm) Måltegning (mm)







Opplev mer av Renault Captur på 
www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin policy for kontinuerlig forbedring 
av sine  produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles Re-
nault-forhandlerne så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt 
med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Bilens garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 100 000 km. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i 
brosjyren, avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt. 

Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.
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RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo. Tlf 23 37 61 00


