
Renault CAPTUR & 
CAPTUR PLUG-IN HYBRID

Nye



100 % Ny, 100 % CAPTUR





Muskuløse sidepartier, atletiske skuldre og 
hjulhus, beskyttelsesplate under bilen foran 
og bak, takstativ, stor grill og støtfanger med 
krominnlegg – den nye Renault CAPTUR har en 
tydelig SUV-identitet.
Den elegante designen avrundes med C-formede 
LED-lykter foran og bak.

En atletisk SUV







Helt nytt interiør
Noe av det første du vil legge merke til, er 
det stilrene interiøret med polstrede flater 
og kvalitetsmaterialer. Den nye CAPTUR har 
gjennomgått store forandringer for at du skal 
få optimal komfort på turen. Her finner du 
blant annet en helt ny, smart førerplass med 
førerorientert 9,3-tommers berøringsskjerm, 
10,2-tommers digitalt instrumentpanel med 
individuelle tilpasningsmuligheter, en unik flytende 
midtkonsoll med perfekt plassert e-shifter-girspak 
og mange gjennomtenkte oppbevaringsrom.





Skill deg ut i mengden! Med den nye CAPTUR får du nøyaktig 
den bilen du vil ha, både innvendig og utvendig. Du kan 
for eksempel velge en annen farge på taket, speilhusene 
og beskyttelsesplatene under bilen. Du kan velge mellom 
mange forskjellige eksteriørkombinasjoner og innvendig har 
du alternativer som omfavner alt fra setetrekk til farger på 
dashbordet.

Unikt eksteriør med mange 
kombinasjonsmuligheter 



En ny tilnærming til SUV-en







Alltid på nett
Med det nye multimediesystemet EASY LINK 
har du alltid tilgang til en rekke brukervennlige, 
nettbaserte tjenester. Berøringsskjermen på 
9,3 tommer er kompatibel med Android Auto™  
og Apple CarPlay™, slik at du kan speile 
smarttelefonens skjerm. 4G-tilkobling gir 
tilgang til funksjoner som automatisk nødanrop, 
automatisk oppdatering av navigasjonssystemet, 
trafikkinformasjon i sanntid, oversikt over 
drivstoffpriser langs reiseruten og adressesøk 
med Google-søk. Akkurat som på en smarttelefon 
kan du tilpasse skjermen med de appene du har 
mest bruk for. Det gir deg enkel tilgang til mange 
praktiske funksjoner og tjenester på den største 
skjermen i klassen. 

Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc 
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc 
Android Auto™ blir tilgjengelig på et senere tidspunkt, 
avhengig av Google.



Med MY Renault 
holder du alltid 
kontakten med din 
nye CAPTUR
For at du skal kunne kommunisere med bilen din 
på avstand, har den nye versjonen av MY Renault-
appen fått flere smarte funksjoner. Du kan 
forberede bilturen ved å sende kjøreruten til bilen 
på forhånd, la navigasjonssystemet vise deg vei 
helt fram til døren når du har parkert og finne 
tilbake til bilen. Med MY Renault har du alltid 
full oversikt.







Hva føler du for i dag? 
I den nye CAPTUR kan du tilpasse kjøreopplevelsen 
etter humøret og dagsformen. MULTI-SENSE-
teknologi gjør det for eksempel mulig å velge 
mellom åtte forskjellige temaer for kupébelysning, 
tre forskjellige kjøremoduser, ulike seteinnstillinger 
og innstillinger for klimaanlegget. Den nye CAPTUR 
gir deg dessuten en enestående lydopplevelse: 
Det helt nye lydanlegget fra BOSE®* består av åtte 
høyttalere og en basshøyttaler som er innebygd i 
bagasjerommet – selvsagt på en smart måte slik 
at det ikke går på bekostning av lastevolumet.

* Ekstrautstyr INTENS.





Fleksibilitet i 
toppklassen
Den romslige kupeen har godt med plass og mange 
smarte løsninger som sikrer topp komfort. Den nye 
CAPTUR har i tillegg klassens største bagasjerom 
(opptil 536 liter)* med fleksible muligheter takket 
være baksetet som kan skyves 16 cm frem eller 
tilbake. Har du noe ekstra langt eller stort du skulle 
hatt med deg? Ikke noe problem! Slå baksetet helt 
ned, så får du et bagasjerom på hele 1275 liter.

* Plug-in hybrid: 379 liter / 1118 liter.



Nye CAPTUR E-TECH 
Plug-in hybrid: 
elektrisk når du vil!
Med nye CAPTUR Plug-in hybrid kan du 
kjøre i ren el-modus til daglig, og så bytte til 
hybridmodus for lengre helgeturer. Ingen grunn 
til kompromisser. Lad CAPTUR hjemme eller 
på en offentlig ladestasjon og få opptil 65 km* 
elektrisk kjørerekevidde, perfekt for hverdagsturer! 
Med «PURE»-modus kan du bytte til fullstendig 
elektrisk kjøring på et øyeblikk når du vil, for 
hastigheter opptil 135 km/t. Lad batteriet til 
100 % på bare 3 timer.** Kontroller lading fra  
MY Renault-appen for smarttelefoner.

* Bykjøring, ihht WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles 
Test Procedures) testsyklus. WLTP blandet kjøring: 50km
** Fra et 16 A uttak (hjemmelader eller offentlig ladepunkt).







Livet om bord i den 
nye CAPTUR E-TECH 
Plug-in hybrid
Nye CAPTUR E-TECH Plug-in hybrid har beholdt de 
beste funksjonene: seter som kan skyves og legges 
ned, oppbevaring under gulvet for ladekabelen 
og store digitale skjermer som gir oversikt over 
strømflyt. Sist, men ikke minst – oppdag nye 
kjørefølelser: rolig men kraftig elektrisk oppstart, 
energigjenvinning ved bremsing og fartsreduksjon 
og en mer behagelig kjøreopplevelse med den 
nye automatiske girkassen med flere moduser 
og overraskende god respons!



1.

2.

Det siste nye innen 
teknologi
Den nye CAPTUR kan utstyres med en lang rekke avanserte 
teknologiske løsninger som ikke bare gir en tryggere 
biltur, men som også utgjør et første skritt på veien mot 
selvkjørende biler.

1. Adaptiv cruise control* med Stop & Go. Den nye 
CAPTUR sørger selv for å holde trygg avstand til kjøretøyet 
foran. Ved tett trafikk bremser bilen automatisk for så å 
sette i gang igjen når køen begynner å bevege seg.

2. 360-graders kamera og Easy Park Assist. 
360-graderskameraet gir deg full oversikt og er til god 
hjelp ved vanskelige parkeringsmanøvrer. Hvis du vil, kan 
du til og med overlate rattet til Easy Park Assist-systemet 
og la det parkere for deg.

* Ikke tilgjengelig på lanseringstidspunktet.



3.

4.

3. Renault Pure Vision LED-lykter med automatisk 
fjernlysaktivering. Den nye CAPTUR er utstyrt med 
kraftige Pure Vision full-LED-lykter med automatisk 
fjernlysaktivering for optimal sikt. Systemet skifter 
automatisk til nærlys når du kjører inn i et tettbygd 
strøk, møter eller ligger bak et annet kjøretøy.

4. Motorvei- og køassistent.* Dette førerassistentsystemet 
er aktivt i hastigheter fra 0 til 160 km/t og tilpasser 
hastigheten, holder trygg avstand til kjøretøyet foran og 
sørger for at bilen ligger midt i filen. Systemet kan også 
bremse ned og sette i gang igjen i løpet av tre sekunder 
uten at føreren trenger å løfte en finger.

* Ikke tilgjengelig på lanseringstidspunktet.



5.

6.

5. Blindsonevarsler. Føreren varsles med et lyssignal i 
det relevante sidespeilet hvis et kjøretøy er på vei inn 
i blindsonen.

6. Filskiftevarsler og aktiv filholderassistent. Den 
nye CAPTUR varsler deg og justerer bilens plassering 
hvis du skulle krysse filoppmerkingen uten å sette på 
blinklyset først.



7.

8.

7. Automatisk nødbrems. Den nye CAPTUR holder et 
våkent øye både med deg og omgivelsene. Hvis nye 
CAPTUR registrerer at bilen foran plutselig bremser 
kraftig eller en fotgjenger plutselig krysser veien, varsler 
den deg. Blir det nødvendig, kan den til og med iverksette 
nødbremsing. 

8. Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjenning. 
Ved hjelp av et kamera holder den nye Captur øye med 
fartsgrensene og oppfordrer deg til å senke hastigheten 
hvis det går for fort.
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CARLAB Metallic lakk

EPY (M), Orange “Atacama”

GNE (M), Sort “Étoilé”

KQA (M), Grå “Highland” 

KNG (M), Grå “Cassiopée”

RPE (S), Blå “Marine Fumé”



NNP (M), Rød “Flamme”

RQH (M), Blå “Iron”

QNC (M), Hvit “Nacré”

RQT (M), Blå “Celadon”

(M) Metallic
(S) Solid



CARLAB Tofarget lakk

XWB (M), Orange “Atacama”  
+ Sort “Étoilé”

YNW (M), Sort “Étoilé”  
+ Grå “Highland”

YPE (M), Grå “Highland”  
+ Sort “Étoilé”

XNK (M), Grå “Cassiopée”  
+ Sort “Étoilé”

XPE (S), Blå “Marine Fumé”  
+ Sort “Étoilé”



XUI (M), Hvit “Nacré”  
+ Sort “Étoilé”

YPG (M), Blå “Celadon”  
+ Sort “Étoilé”

YPB (M), Blå “Iron”  
+ Grå “Highland”

YNM (M), Blå “Iron”  
+ Sort “Étoilé”

XPA (M), Rød “Flamme”  
+ Sort “Étoilé”

(M) Metallic
(S) Solid



CARLAB Utvendig tilpasning

Oransje “Atacama”-pakke
Eksteriørstyling, oransje detaljer på sidene og på støtfangere foran og bak. 



Grå “Highland”-pakke
Eksteriørstyling, sølvgrå detaljer på sidene og på støtfangere foran og bak. 



CARLAB Felger

17-tommers “Bahamas” lettmetallfelger, sølv/sort(2)

18-tommers “Pasadena” “diamond cut” lettmetallfelger, 
grå Erbé(3)

17-tommers stålfelger med “Nymphea” hjulkapsler(1)

(1) Standard ZEN
(2) Standard INTENS
(3) Ekstrautstyr INTENS



Dimensjoner (mm)

*Med innfelte sidespeil.

BAGASJEROMSVOLUM (VDA) Liter Bensin E-TECH Plug-in hybrid
Bagasjeromsvolum, baksete i posisjon bak 422 265
Bagasjeromsvolum, baksete i posisjon frem 536 379
Bagasjeromsvolum, baksete lagt sammen 1.275 1.118



CARLAB Utstyrsversjoner

SIKKERHET KJØRING KOMFORT

EKSTERIØR 

INTERIØR

MULTIMEDIA

®

Standardutstyr ZEN



E-TECH UTSTYR (kun PHEV)

SIKKERHET

KJØRING

KOMFORT

EKSTERIØR

INTERIØR

MULTIMEDIA

®

Standardutstyr INTENS (Utover ZEN)





CARLAB Innvendig tilpasning

Rød “Piment”
Innfatning rundt luftdysene

Oransje “Saffron”
Innfatning rundt luftdysene

Oransje “Saffron”-Signaturpakke 1. Setenes ytterkanter 2. Armlene 3. Midtre del av dashbordet 4. Flytende midtkonsoll

Lys grå “Architecte”-Signaturpakke. Midtre del av 
dashbordet & Flytende midtkonsoll

3

2

1

4



CARLAB Interiør

Setetrekk i stoff med grå og  
sorte striper(2)

Setetrekk i grått stoff og imitert skinn(3)

Saffron Orange Signature(1)

Setetrekk I tekstil med orange detaljer

(1) Som ekstrautstyr til INTENS
(2) Standard for ZEN
(3) Standard for INTENS
(4) Ekstrautstyr for INTENS

* Kuskinn

Skinnseter* i mørk koksgrå(4)





CARLAB Standard- og ekstrautstyr
ZEN INTENS

SIKKERHET
Deaktiverbar kollisjonspute på passasjersiden foran
Kollisjonsputer foran
Sidekollisjonsputer foran
Sidekollisjonsgardiner foran og bak
Varsling om sikkerhetsavstand (informasjon på instrumentpanelet)
Påminnelse om sikkerhetsbelte med passasjersensor på fem plasser
Renaults automatiske nødanropsfunksjon: Bilen ringer automatisk nødtjenestene hvis det skulle skje en ulykke eller noen 
trykker på SOS-knappen
Filholderassistent
ESP og ABS med nødbremsassistent
LED-bremselys
Aktiv nødbrems med fotgjenger- og syklistgjenkjenning (AEBS City + Inter Urban + fotgjengergjenkjenning)
Dekkpåfyllings- og dekkreparasjonssett
Trafikkskiltgjenkjenning
Overvåking av dekktrykket
Isofix-system (i-Size) på passasjersetet foran og på de ytre sitteplassene bak
Elektrisk parkeringsbrems med Auto-Hold-funksjon -
Blindsonevarsler - ¤

KJØRING
Bakkestartassistent
Automatisk tenning av frontlyktene ved hjelp av en lyssensor
Elektrisk sentrallås med fjernkontroll og automatisk dørlås når du kjører
ECO-modus
Performance-lykter med 100 % LED-lys – Renault LED Pure Vision
Cruise control og hastighetsbegrenser
Elektriske oppvarmede sidespeil
Instrumentpanel med 4,2-tommers digital skjerm -
Girhendler på rattet (kun i kombinasjon med EDC-girkasse)
Parkeringssensorer bak
Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjenning -
Automatiske vindusviskere
Automatisk nær-/fjernlysregulering -
Renault MULTI-SENSE med tilpassing av kjøremodus og interiørstil (tre forhåndsinnstilte moduser: MY-SENSE,  
ECO og SPORT) -

Innvendig speil med automatisk dag-/nattfunksjon (automatisk avblending) -
Instrumentpanel med 7-tommers digital skjerm og individuelle tilpasningsmuligheter (kun til EDC) -
Parkeringssensor foran ¤
Ryggekamera ¤
360-graders kamera - ¤
Easy Park Assist - ¤
Instrumentpanel med 10-tommers digital skjerm og individuelle tilpasningsmuligheter -



ZEN INTENS

KOMFORT
Førersete med regulerbar høyde
Elektriske vindusheiser med pulsstyring foran og bak
Ratt med regulerbar høyde og avstand
Renault handsfree-kort
Fast midtkonsoll med oppbevaringsrom og armlene
Oppvarmede, innfellbare sidespeil med elektrisk regulering
Kartlommer bak på forseteryggene -
Automatisk klimaanlegg
Kupébelysning med LED-lys -
Passasjersete foran med regulerbar høyde -
EASY LIFE-oppbevaringsrom med lys -
Setevarme i forsetene
Førersete med elektrisk regulering, seks innstillinger og manuell justering av korsryggstøtten - ¤

RENAULT EASY CONNECT – MULTIMEDIA
EASY LINK 7-tommer: nettilkoblet multimediesystem med 7-tommers berøringsskjerm, kompatibelt med Android Auto™ 
og Apple CarPlay™, Bluetooth®, USB-porter og AUX inngang. -

EASY LINK 9,3-tommer: nettilkoblet multimedie- og navigasjonssystem med 9,3-tommers stående berøringsskjerm, 
kompatibelt med Android Auto™ og Apple CarPlay™, Bluetooth®, USB-porter og jack-kontakter -

Induksjonslader til smarttelefon ¤
Bose® Sound System - ¤

OPPBEVARING OG FLEKSIBEL INNREDNING
Baksete som kan reguleres i lengderetningen og slås ned 1/3 + 2/3, med tre hodestøtter med regulerbar høyde
Midtkonsoll med oppbevaringsrom

UTVENDIG DESIGN
LED-baklykter med C-formet lyssignatur
Kort antenne -
Haifinneantenne -



CARLAB Standard- og ekstrautstyr
ZEN INTENS

17-tommers Nymphea hjulkapsler • -
17-tommers Bahamas aluminiumsfelger - •
18-tommers Pasadena "diamond cut" aluminiumsfelger - ¤
Dørhåndtak og speilhus i samme farge som karosseriet • •
Panoramatakluke med elektrisk åpning (kan ikke kombineres med langsgående takreling) - ¤
Takrails (kan ikke kombineres med elektrisk panoramatakluke) - ¤
Haifinneantenne - •

INNVENDIG DESIGN
Polstring øverst på innsiden av fordørene - •
Multifunksjonsratt i skinn* med regulerbar høyde og avstand ¤ •
Krominnfatning rundt luftdysene på sidene • •
Kromdetaljer på rattet og rammen rundt girspaken • •
Innvendige dørhåndtak i matt krom • •
Ratt i kunstskinn • -
Krominnfatning rundt startknappen • •
Flytende midtkonsoll med e-shift-girspak og midtarmlene - •

PAKKER
Rød "Piment" innfatning rundt ventilasjonsdyser på dashbordet ¤ ¤
Oransje "Saffron" innfatning rundt ventilationsdyser på dashbordet ¤ ¤
Oransje "Atacama"-pakke (oransje detaljer på sidene og på støtfangere foran og bak) ¤ ¤
Grå "Highland"-pakke (sølvgrå detaljer på sidene og på støtfangere foran og bak) ¤ ¤
Oransje "Saffron" signaturpakke - ¤
Lys grå "Architecte" signaturpakke - ¤
Ryggekamera, parkeringssensorer foran og bak ¤ •
Takrails + mørktonede sideruter og bakrute - ¤
Parkeringspakke 360 o: 360 o parkeringskamera + handsfree parkering - ¤
Cruise-pakke: adaptiv cruise control + blindsonevarsler (ikke tilgjengelig på lanseringstidspunktet) - ¤
Drive Assist pakke: motorvei- og køkjøringsassistent + adaptiv cruise control + blindsonevarsler (ikke tilgjengelig på 
lanseringstidspunktet) - ¤

•  : Standard ¤  : Ekstrautstyr - : Ikke tilgjengelig *Kuskinn. Android Auto™ er et registrert varemerke for Google Inc. Apple CarPlay™ er et registrert varemerke for Apple Inc.



CARLAB Motorer
E-TECH Plug-in hybrid

Drivstoff Blyfritt bensin (E10) + elektrisk
Makseffekt kW (hk) / omdr. (rpm) 160 (kombinert)
Girkasse Intelligent multi-mode
Motortype Oppladbar hybrid

Blyfritt drivstoff (E10) Elektrisk
Motorstørrelse 1598 cm3 49 + 25 kW
Antall sylindere/ventiler 4 –
ECO-teknologi Start og stopp med energigjenvinning når du bremser og senker 

farten 
UNDERSTELL OG STYRING
Dekkdimensjoner 215/60 R17 96 H  

215/55 R18 95 H
BATTERIER
Type – Litium-ion
Spenning (V) – 400
Kapasitet (kWt) – 9,8
KJØREREKKEVIDDE (WLTP) 
Sertifiseringsprotokoll – WLTP(1) 
Blandet kjøring (km) – 50
Bykjøring (km) – 65
WLTP DRIVSTOFFORBRUK OG UTSLIPP(2) 
CO2 (g/km) kombinert kjøring 33
Forbruk ved kombinert kjøring(l/100 km) 1,5
VOLUM OG VEKT
Egenvekt (kg) fra 1639
Kjøretøyets totalvekt (GVW) (kg) 2060
Maks hengervekt m/bremser (kg) 750
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): Denne nye protokollen gir resultater mye nærmere de man finner ved daglig bruk sammenlignet med NEDC-protokollen.  
(2) Drivstofforbruk og CO₂-utslipp er sertifisert gjennom en standard, lovbestemt metode. Den er identisk for alle produsenter og gjør det mulig å sammenligne kjøretøy. Faktisk forbruk av drivstoff 
avhenger av hvordan kjøretøyet blir brukt, utstyr, sjåførens kjørestil og last.



CARLAB Motorer
TCe 155 EDC

Drivstoff Blyfri bensin (E10)
Makseffekt kW (hk) / omdr. (rpm) 113 (155) ved 5500
Maks dreiemoment (Nm)/omdr. (rpm) 270 ved 1800 
Girkasse Automat  

dobbeltclutch

MOTORTYPE
Kapasitet (cm3) 1.333
Antall sylindere/ventiler 4/16

UNDERSTELL OG STYRING
Dekkdimensjoner 215/60 R17 96 H 

215/55 R18 95 H

YTEEVNE
Topphastighet (km/t) 175
0–100 km/t (s) 8,6
1000 m stoppeavstand (s) 29,6
Akselerasjon: 80 km/t til 120 km/t (s) 7,3

WLTP DRIVSTOFFORBRUK OG UTSLIPP(1) 
CO2 (g/km) kombinert kjøring 142
Forbruk ved kombinert kjøring (l/100 km) 6.3

VOLUM OG VEKT
Drivstofftank (I) 48
Egenvekt (kg) 1.266
Kjøretøyets totalvekt (kg) 1.811

og last. 





1.

CARLAB Tilbehør



2.

4.

1. Lys fra under bilen. Ikke gå deg vill på en mørk 
parkeringsplass! Når du går mot bilen og trykker på 
fjernkontrollen, lyser CAPTUR opp så du kan se den.

2. Haifinneantenne. Legg til et sporty preg med denne 
perfekt integrerte antennen i linje med den splitter nye 
CAPTUR. *Standard på INTENS.

3. Sidetrinn. Lar deg komme deg inn og ut av bilen uten 
problemer, og gjør det lett å nå taket for å laste i en 
takboks eller feste et par ski. Både praktisk og viktig 
for å gi bilen det sporty uttrykket.

4. Innsvingbart tilhengerfeste. Tau alt utstyret dit med 
dette halvelektriske tilhengerfestet. Trykk på bryteren 
inne i bagasjerommet for å legge sammen eller brette 
ut festet på få sekunder. Dette lure trikset ødelegger 
ikke bilens design.

5. Takstativ. Øker bilens lastekapasitet. Festes raskt og 
enkelt med Quick Fix-systemet. Maks lastevekt 80 kg.

3.

5.



«Vi jobber hardt for å levere best mulig kvalitet i hele produksjonssyklusen – fra idéstadiet i designstudioet,  
hele veien gjennom produksjonen og til slutt i distribusjon gjennom nettverket vårt.»

Laurens van den Acker – Visepresident for Renault Corporate Design

CARLAB Kvalitet

En ny teknologisk dimensjon
Den splitter nye CAPTUR gjør kjøreassistanse tilgjengelig for alle slik at du kan utforske veien uten bekymringer. Den siste 
nye funksjonen er motorvei- og trafikkassistenten*. Den gir betydelige forbedringer i kjørekomfort og trygghetsfølelse 
i trafikkork og på motorveier, og er første steg mot selvkjørende biler. Renault EASY CONNECT-serien samler en rekke 
applikasjoner som for eksempel MY Renault, plattformer som det nye multimediasystemet Renault EASY LINK, og 
tilkoblede tjenester som fjernkontroll av kjøretøyet. Målet er å legge til rette for nye måter å bruke tilkoblet mobilitet 
på, både i og utenfor bilen. Sjåføren og passasjerene holdes hele tiden oppkoblet mot de digitale omgivelsene.
*Ikke tilgjengelig ved lanseringstidspunktet.

Forvandlet utvendig design med sterkt SUV-DNA
Det nytenkte designet, presisjonsjusteringene og de C-formede signaturlysene i 100 % LED både foran og bak, samt de 
dekorative kromdetaljene, bidrar til å øke kvaliteten ytterligere.

En interiørrevolusjon i en kupé av høy kvalitet
Utstyrt med det siste innen nytekning og de største skjermene i sin kategori, gir denne « smart cockpit » med et totalt 
moderne design, en enda mer fengslende kjøreopplevelse. Kupeen endres både med hensyn til kvalitet og komfort – det 
skulle bare mangle for en bil av ypperste klasse! Du kan føle effekten av de førsteklasses materialene, det myke belegget 
på dashbordet og kantene til midtkonsollen, oppmerksomheten som er gitt interiøret og den nye setearkitekturen: 
med andre ord på alle nivåer.

Renault CAPTUR er noe helt spesielt
CAPTUR er en pioner innen det urbane SUV-markedet. Den er revolusjonerende ved at den bygger videre på DNAet som førte til tidligere suksess. Den forvandles for 
å vise de moderne, atletiske og dynamiske linjene til en SUV. Den er like allsidig som den er romslig takket være en interiørrevolusjon som lar den endre dimensjoner 
både når det gjelder teknologi og kvalitet.



Tjenester

Renault ved din side
Vi er alltid med deg for å gjøre livet lettere og spare tid på 
vedlikehold av Renaulten din: priser og timebestilling på 
nett; pakker, vedlikeholdskontrakter, forsikring og assistanse; 
det personaliserte MY Renault-programmet… Dra nytte av 
lette og raske løsninger, tilpasset dine behov.







Renault anbefaler

Se 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. Forbehold om trykkfeil. 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 rett en til å komme med endringer av spesifi kasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles Renault-forhandlerne så 
raskt som mulig. Alt ett er 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. Plug-in hybrid: Batt erigaranti 8år eller 160 000km. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt  i brosjyren, avvike 
fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rett igheter forbeholdt. Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett  i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skrift lig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS. 

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT/RBI Norge AS. TRYKKET I EU – 1. UTGAVE, 1. OPPLAG, SEPTEMBER 2020. 
RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo. Tlf 23 37 61 0 
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