RENAULT
CAPTUR

de essentie
sportieve SUV

hybride
aandrijflijnen

verbonden
ecosysteem

16 assistentiesystemen
onderweg

tot 536 liter
bagageruimte

atletische vormgeving

Mooi ontworpen zijkanten, atletische schouders, beschermende
skidplates voor en achter, dakdragers, bredere grille, expressieve
bumper en chromen inzetstukken... Captur bevestigt zijn SUV-look.
Voor en achter is hij nog eleganter en hightech dankzij zijn C-Shape LEDidentiteit. Met zijn op de motorsport geïnspireerde sportieve voorkant,
achterbumper, speciale badges en exclusieve 18” Le Castellet R.S. line
lichtmetalen velgen, heeft de Captur R.S. line een atletisch silhouet.

1. R.S. Line speciale bekleding met rode stiksels
2. 10,2” TFT instrumentenpaneel
3. EASY LINK multimedia- en
navigatiesysteem met 9,3” touchscreen
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revolutionair interieur
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de Captur is voorzien van een 9,3” naar de bestuurder gericht touchscreen,
een 10,2” aanpasbaar digitaal instrumentenpaneel en een zwevende
console met e-shifter. Dankzij multi-sense-technologie kun je jouw
eigen, persoonlijke rijervaring kiezen: 3 rijmodi en 8 lichtsferen die bij
je stemming passen. Qua design valt de R.S. line-versie op: aluminium
pedalen, R.S. line stoelbekleding en stuurwiel met rundleder bekleed,
speciale gordels en speciale afwerking van het dashboard. En dankzij het
glazen schuifdak geniet je van een bijzonder comfortabel licht interieur.
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elegant
en geraffineerd
De topversie Iconic bevat alle knowhow van Renault in één stijlvolle
nieuwe Captur. Het bijzondere design, de verchroomde elementen in de
grille en de speciale wielen, hoogwaardige materialen, met rundleder*
beklede stoelen van een exclusief ontwerp, het verwarmbare stuurwiel
dat is bekleed met gevoerd rundleder en talloze hightech mogelijkheden:
de Captur Iconic is een klasse apart! De nieuwe Captur verwelkomt
bestuurder en passagiers met exclusieve verfijning en karakter.
* alle stoelen die in dit document als leer worden vermeld, zijn gemaakt
van echt leer en gecoat textiel. Neem contact op met uw verkoopadviseur
voor meer informatie over de gebruikte materialen.

1. EASY LINK 9,3” touchscreen met
weergave energiestromen

electrisch
zonder compromis
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Captur E-Tech hybrid combineert de voordelen van een elektromotor met
de veelzijdigheid van een benzinemotor. Rijd tot 80% van de tijd elektrisch
in de stad, voor een stille maar dynamische rit met een brandstofbesparing
tot 40% in vergelijking met een vergelijkbare verbrandingsmotor. Profiteer
van het wegrijden in 100% elektrische modus en geniet van de vrijheid die
wordt geboden door een batterij die tijdens het rijden wordt opgeladen,
zonder een stekker die regelmatig in het stopcontact hoeft te zitten.

1. de ‘Pure’ modus is geactiveerd voor
volledig elektrisch rijden tot 135 km/h.
2. met de My Renault app zie je in
een oogopslag de batterijstatus
van jouw Captur.
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plug-in hybrid
Met de Captur E-Tech Plug-in Hybrid kan je de doordeweekse ritten
volledig elektrisch rijden door de batterij dagelijks op te laden, terwijl
je lange ritten in het weekend ook onverstoorbaar door kunnen gaan
op de benzinemotor. Geniet zonder compromissen: laad de nieuwe
CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid op door middel van een laadpunt voor
elektrische auto’s (publiek of thuis) of op een regulier stopcontact. Hiermee
profiteer je van een elektrische actieradius tot 65 km, perfect voor woonwerkverkeer! Dankzij de “PURE” -MULTI-SENSE modus schakel je in een
oogwenk over naar 100% elektrische aandrijving (tot 135 km/u) wanneer
je maar wilt. In slechts drie uur is de batterij weer volledig opgeladen en
klaar voor de volgende rit. Met behulp van de My Renault-applicatie op
jouw smartphone is het laden op vooraf ingestelde tijden mogelijk.
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1. multi-screen interface: navigatie,
rijassistentiesystemen, weer
2. my sense interface
3. 10,2” digitaal instrumentenpaneel en
9,3” EASY LINK touchscreen: navigatie,
DAB-radio, bluetooth telefoon

1

intuïtieve bediening

2

3

In de cockpit vind je op de middenconsole een verticaal 9,3” touchscreen
van hoge resolutie. Dit scherm biedt toegang tot verbonden
navigatiediensten (met Europese kaarten) en stelt je in staat veel functies
in jouw Captur te beheren, inclusief rijhulpsystemen en multi-sense.
Samen met het 10,2” aanpasbare digitale instrumentenpaneel met
navigatieweergave, laat je Captur aan duidelijkheid niets te wensen over.
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1. plan je reis in de My Renault app.
2. laad je telefoon draadloos op door hem
simpelweg op het laadstation te plaatsen.
3. Android Auto™ en Apple CarPlay™
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blijf verbonden
Dankzij het nieuwe EASY LINK-multimediasysteem krijg je toegang
tot de even geavanceerde als gebruiksvriendelijke connectiviteit.
Het 9,3” touchscreen is compatibel met Android Auto™ en
Apple CarPlay™, zodat je jouw favoriete apps kunt gebruiken op
het display in jouw Captur. En voor een optimale interactie met jouw
auto heeft de My Renault-applicatie een nieuw uiterlijk gekregen en
biedt het een groot aantal diensten waar je echt niet meer zonder
kunt: stuur op voorhand de bestemming naar jouw auto, navigeer
op de plaats van bestemming verder te voet, vind jouw Captur terug
in een vreemde stad en houd het onderhoud van je Captur in de
gaten en maak een afspraak met jouw eigen favoriete dealer.
Android Auto™ is a trademark of Google Inc.
Apple CarPlay™ is a trademark of Apple Inc.
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1. tot wel 536 liter bagageruimte
2. dankzij de verschuifbare en
neerklapbare achterbank gaat er
maximaal 1.275 liter in jouw Captur.
3. de achterbank is verschuifbaar over
een lengte van 16 centimeter.
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maximale modulariteit
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Geniet van de flexibele interieurruimte en de uitrusting die ontworpen
is voor maximaal comfort. De Captur biedt de grootste bagageruimte
in zijn klasse (tot 536 liter) en profiteer van de achterbank die
over maar liefst 16 centimeter in lengterichting verschuifbaar is.
Moet je lange of grote spullen vervoeren? Klap de achterbank dan
eenvoudig neer en creëer meer bagageruimte: totaal 1.275 liter.

3

Adaptive Cruise Control
Met Adaptive Cruise Control houd je tijdens het rijden
de juiste veilige afstand tot het voertuig voor je. Het
systeem grijpt in op de rem als de afstand te kort is en
omgekeerd op het gaspedaal als de weg weer vrij is.

Active Emergency Braking System met voertuigdetectie
Detecteert voertuigen voor de auto of die van de zijkant
komen en stopt het voertuig bij gevaar. Rijden in de
stad is nog nooit zo veilig geweest, dag en nacht.

Active Emergency Braking System met
voetganger- en fietsherkenning

Parkeersensoren vóór en achter
De standaard of optionele parkeersensoren laten je
moeiteloos inparkeren door middel van optische en sonische
waarschuwingen over obstakels voor en achter het voertuig.

Highway & Traffic Jam companion
Past het gedrag van het voertuig aan het omringende verkeer
aan. Dit assistentiesysteem, dat geactiveerd kan worden
tussen 0 km/u en 170 km/u, regelt je snelheid, houdt een
veilige afstand tot de voorligger en helpt jou op je rijstrook
te blijven. Wanneer het verkeer vertraagt, stopt en start het
voertuig automatisch voor meer comfort en gemoedsrust.

Grootlichtassistent
Een camera op de voorruit die lichtstromen analyseert,
schakelt automatisch tussen grootlicht en dimlicht.

Blind Spot Warning
Boven 15 km/u waarschuwt deze je via een lamp in de
buitenspiegel voor de aanwezigheid van voertuigen
links of rechts en buiten het gezichtsveld.

Around View Monitor
Voer uw manoeuvres moeiteloos uit - Captur
heeft vier camera’s die een 360°-beeld geven
van de directe omgeving van het voertuig.

Cruisen Control/Snelheidsbegrenzer
Regel je snelheid tijdens het rijden met behulp van de
knoppen op het stuur of stel jouw maximale snelheid in om de
verkeersregels te gehoorzamen en overtredingen te vermijden.

Detecteert fietsers en voetgangers voor de auto of die van
de zijkant komen en stopt het voertuig bij gevaar. Rijden
in de stad is nog nooit zo veilig geweest, dag en nacht.

assistentiesystemen
voor onderweg

De Captur is voorzien van maximaal 16 innovatieve
assistentiesystemen en belooft je een veilige reis.

Safe Distance Warning
Een camera aan de voorkant van het voertuig
berekent de veilige afstand tot het voertuig voor je.
Bij gevaar voor een aanrijding activeert het systeem
een hoorbare en visuele waarschuwing.

Easy Park Assist
Hierdoor kun je gemakkelijk parkeren. Het zoeken naar een
parkeerplaats en het sturen wordt geregeld door het voertuig.
Het enige dat je hoeft te doen, is de snelheid beheren.

Lane Departure Warning
De Captur waarschuwt wanneer je een lijn die de rijstrook
markeert overschrijdt zonder de richtingaanwijzer te gebruiken.

Lane Keep Assist
Actief tussen 70 km/u en 160 km/u, past een correctie in het
stuur toe om het voertuig terug naar zijn rijstrook te brengen
als je onvrijwillig een ononderbroken of onderbroken lijn
overschrijdt zonder de richtingaanwijzer te gebruiken.

Rear Cross Traffic Alert
Rijd met een gerust hart je parkeerplaats uit. De
Captur is uitgerust met sensoren die bij het achteruit
uitrijden van een parkeervak de komst van een voertuig
aangeven dat je misschien niet hebt gezien.

Traffic Sign Recognition
Via het instrumentenpaneel word je tijdens je reis
gewaarschuwd voor snelheidsbeperkingen dankzij
een camera.

kleuren

blanc nacré(3)

bleu iron(3)

rouge flamme(3)

bleu marine fumé(1)

gris highland(2)

gris cassiopée(2)

(1) standaardlak met vernislaag
(2) metaallak met vernislaag
(3) speciale metaallak met vernislaag
kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

noir étoilé(2)

jouw eigen Captur

dak en spiegelkappen in gris highland

dak en spiegelkappen in noir étoilé

mogelijke combinaties van auto- en dakkleur

kleur auto / kleur dak

noir étoilé

gris highland

bleu iron
rouge flamme
noir étoilé
blanc nacré
gris cassiopée
bleu marine fumé
gris highland

-

bekleding

bekleding stof ‘Equilibre’ antraciet

bekleding TEP/stof ‘Techno’ met
grijze accenten

bekleding TEP/stof R.S. line

(1) optioneel leverbaar op de Iconic.
* alle stoelen die in dit document
als leer worden vermeld, zijn
gemaakt van echt leer en gecoat
textiel. Neem contact op met
uw verkoopadviseur voor meer
informatie over de gebruikte
materialen.

bekleding rundleder* ‘Iconic’
Gris Sable(1)

bekleding rundleder* ‘Iconic’ Noir

wielen

designwielen 17” ‘Nymphea’

lichtmetalen wielen 17” ‘Ediris’ met
zwarte inleg

lichtmetalen wielen 18” ‘Pasadena’
met zwarte inleg

lichtmetalen wielen 18” ‘Le Castellet’

lichtmetalen wielen 18” ‘Iconic’

afmetingen & volumes

939

908
2041
1576

221

876

2639

1560

712

4227

1385

1797*

1390

1023

1547

1571

2003

Volume bagageruimte (in liters)
Volume bagageruimte, bank in achterste positie
Volume bagageruimte, bank in voorste positie
Volume bagageruimte, bank neergeklapt
* buitenspiegels ingeklapt. Waarden in mm.

benzine

E-Tech plug-in hybrid

E-Tech hybrid

422
536
1275

265
379
1118

326
440
1149

services

Wij staan altijd aan je zijde om het leven
gemakkelijker te maken en je tijd te besparen bij
het onderhoud van jouw RENAULT: online offertes
en afspraken, pakketten, onderhoudscontracten,
verzekeringen en assistentie, gepersonaliseerd
MY RENAULT-programma... Profiteer van onze
eenvoudige, snelle oplossingen afgestemd op
jouw behoeften.
Je eerste stappen
Alle informatie die je nodig hebt is te vinden:
- op onze websites, product-/service-/
financieringsaanbiedingen en afspraken voor
proefritten;
- in ons dealernetwerk, in gesprek met met onze
verkoop- en technische teams.
Renault Service, 100% gedekt
Bescherm je tegen onverwachte gebeurtenissen met
onze uitgebreide garanties, verzekeringen en Renault
Assistance, die altijd voor je klaar staat.
My Renault, dagelijkse partner
Geniet van de voordelen van een gepersonaliseerde
web account, vooral voor advies, aanbiedingen,
exclusieve voordelen, herinneringen aan onderhoud
en je geplande afspraken.
Renault Service, zorgeloos onderhoud
Onze Renault onderhoudscontracten bieden je
de voordelen van een totaalpakket op maat.
Accessoires, je eigen aangepaste Renault
Ons assortiment accessoires bevat alles wat je nodig
hebt om je voertuig nog aantrekkelijker, praktischer,
comfortabeler en persoonlijker te maken.

de iconische
Renault 14

zijn tijd
ver vooruit
De in mei 1976 gelanceerde Renault 14, die midden in het gamma tussen de
Renault 6 en de Renault 16 zou komen te staan, viel meteen op: met zijn moderne,
ronde lijnen, kunststof bumpers en vormen die een familiegelijkenis hadden met
de beroemde Renault 5 nam het het tijdperk stormenderhand in beslag. Binnenin
is het passagierscompartiment qua ruimte vergelijkbaar met dat van een
Renault 16, met ruimte voor zowel achterpassagiers als bagage in de kofferbak.
Ook de afwerking is goed: ruitenwissers met twee snelheden, veiligheidsgordels,
achterklep, verwarmde achterruit, de Renault 14 zit boordevol innovaties. Dit
is ook te zien aan de afgeronde achterkant, die breder is dan de voorkant, het
zijprofiel, dat in tweeën wordt gedeeld door een carrosserielijn die eindigt in een
komma bij de achterste wielkast, en de afwezigheid van goten rond de zijruiten.
De stijl, gesigneerd door de ontwerper Robert Broyer, werd in 1976 bekroond met
de Grand Prix d’Esthétique Industrielle!

We vergeten dat de Renault 14 een van de eerste auto’s was die werd ontworpen
van binnen naar buiten, net als de letterlijk buitengewone Vel Satis: de
afmetingen, de vorm van het interieur en de kofferbakruimte werden eerst
bepaald voordat het exterieurontwerp werd gedefinieerd. Voor de goede
orde: het was ook de eerste Franse auto die zwaar leunde op CAD (computeraided design). In de jaren zeventig was het gebruik van computers in autoontwerpbureaus nog maar net begonnen.
De carrière van de Renault 14 duurde tot 1983, na een lichte facelift in 1980. In
totaal werden bijna een miljoen exemplaren verkocht van wat bekend zou
worden als “la poire”. Ook ontworpen om in het moment te leven, werd de
Renault 14 waarschijnlijk iets te vroeg geboren, wat zijn lijnen, die nauwelijks
zijn verouderd, vandaag nog steeds getuigen. Een gezinsvriendelijke auto, een
stadsauto met een geruststellend design, slim en ruim, hij heeft meer dan één
ding gemeen met de auto die is ontworpen voor je hele leven: Captur.

→ Grand Prix d’Esthétique
industrielle in 1976
→ bijna een miljoen voertuigen
geproduceerd
→ eerste compacte auto
van Renault

vervolg uw Renault Captur ervaring op www.renault.nl
Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (juni 2022) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van
zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren.
Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of
accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte
kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.
Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.
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