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RENAULT

CAPTUR
REVELAÇÃO

DRIVE THE CHANGE
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PERSONAL

EXPLORER

BELO. MAIS DO QUE ISSO! PRIMEIRO CROSSOVER URBANO DA RENAULT, O CAPTUR É ÁGIL, DINÂMICO,
ELEGANTE. NO INTERIOR COMO NO EXTERIOR. ASSENTE NA EXPERIÊNCIA DA RENAULT, EXPLORA NOVOS
CAMINHOS EM MATÉRIA DE DESIGN, CONFORTO, EQUIPAMENTOS... E DE PRAZER!
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1.

VIAGEM À VOLTA DO
RENAULT CAPTUR

2.

3.

4.

1. Personalizável, o Renault Captur joga o trunfo da originalidade com uma pintura de duas cores que distingue o tejadilho, os montantes de para-brisas e as estruturas
dos retrovisores do resto da carroçaria. 2. Equilíbrio perfeito entre robustez e leveza, a linha ﬂuida e elegante do Renault Captur deixa adivinhar um habitáculo com
um volume generoso. A sua estrutura, a distância ao solo sobrelevada, as rodas de grandes dimensões e as protecções das embaladeiras permitem-lhe estar à
altura de todos os desaﬁos do quotidiano. 3. Interior amplo e luminoso, harmonias de cores "por medida", painel de bordo ergonómico… O Captur tem também
um pouco de si! 4. Simultaneamente estilizados, eﬁcazes e distintos, os faróis elíticos são um dos elementos da personalidade do Renault Captur que, combinados
com o logótipo aumentado e a grelha bem estruturada, assumem um papel importante na nova identidade Renault.
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EQUIPAMENTO

URBANO
QUANTO MELHOR EQUIPADO ESTIVER, MELHOR SE EXPLORA O TERRENO. QUALQUER TERRENO. PARA
FACILITAR OS SEUS PERCURSOS – MESMO OS MAIS AVENTUREIROS – O RENAULT CAPTUR TEM TUDO
PREVISTO: DESDE O TABLET MULTIMÉDIA ON-LINE 100 % TÁTIL RENAULT R-LINK AOS MOTORES
EFICIENTES, PASSANDO PELO SISTEMA DE AUXÍLIO AO ARRANQUE EM SUBIDA, PELOS BANCOS COM
CAPAS AMOVÍVEIS, OU AINDA PELO CARTÃO MÃOS LIVRES, QUE TAMBÉM LHE TRAZ TRANQUILIDADE…
BOAS DESCOBERTAS!
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TRANSFORMAR
O QUOTIDIANO

1.

2-3-4.

5.

6.

7.

8.

1. Bancos com capas amovíveis e personalizáveis. O design inédito dos bancos contribui para o look moderno do habitáculo. As capas dos bancos, dotadas
de fecho éclair, para que possam ser removidas, são laváveis na máquina. 8 padrões à escolha (consoante a versão) para lhe oferecer total liberdade para mudar
o ambiente sempre que queira! De realçar, as estruturas das costas dos bancos dianteiros que podem ser lavadas com uma simples esponja. 2. Renault R-Link.
Tablet multimédia on-line com ecrã tátil de 7" e comando de voz para controlar o essencial das funções (navegação TomTom®, multimédia, telefone mãos livres,
veículo e aplicações on-line) de forma intuitiva, com toda a segurança e sem desviar os olhos da estrada. 3. Modo de condução Eco. É fácil reduzir diariamente
o seu consumo de combustível, graças ao programa Driving eco2 e aos conselhos personalizados. 4. Ar condicionado automático. Com ﬁltro combinado pólen/
carvão ativo e sensor de toxicidade. Os ﬁltros reduzem as partículas ﬁnas e os poluentes (gases de escape, odores). Ao detetar um nível de poluição elevado,
o sistema fecha automaticamente a ventilação. 5. Sistema multimédia MEDIA NAV tátil. Navegação, rádio 4 x 20 W, música em audio-streaming, telefone mãos
livres via Bluetooth®. Entradas USB e Jack no painel frontal. 6. Auxílio ao estacionamento. Radar de marcha atrás com 4 sensores. Consoante as versões, pode ser
complementado com uma câmara de marcha atrás. A câmara exibe no ecrã do sistema de navegação a imagem de dois desenhos dinâmicos. 7. Gaveta Easy Life.
De fácil acesso, tanto para o condutor como para o passageiro dianteiro, esta gaveta, com uma capacidade recorde de 11 litros, substitui o porta-luvas. Astuciosa
e prática, dispõe de uma iluminação por LED personalizada (consoante a versão). 8. Cartão Renault mãos livres. Acesso, arranque e trancamento do veículo por
afastamento.
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HÁ TANTO
A EXPLORAR!
NÃO HÁ AVENTURA SEM RECORDAÇÕES! MAGNIFICAMENTE ÚTIL,
O RENAULT CAPTUR PENSOU NOS AVENTUREIROS DOS CAMINHOS
ESTREITOS E DAS GRANDES AVENIDAS E RESERVOU-LHES ESPAÇOS DE
ARRUMAÇÃO DIGNOS DESTE NOME. IDEIAS, OBJETOS, DESCOBERTAS,
NADA FICARÁ POR ARRUMAR!
gaveta Easy Life com uma capacidade de 11 litros pode guardar todos os seus tesouros. Acessível e prático,
este espaço de arrumação tamanho XXL é uma grande ideia! Nas costas de cada banco dianteiro, há bolsas
de rede onde podem ser transportados jornais, mapas, agendas ou... guias de viagem (consoante a versão).
E se tudo isto não for suﬁciente, tem ainda à sua disposição um espaço fechado na parte superior do painel de
bordo e um outro central, amovível e acessível tanto a partir dos lugares dianteiros como traseiros!
Os bancos com uma envolvente estrutura de apoio acompanham-no em todas as suas aventuras. As suas capas
personalizáveis e amovíveis permitem-lhe todas as loucuras…
A bagageira*, por sua vez, dispõe de um piso multiposições, amovível e reversível (consoante a versão), cuja face
de borracha pode ser limpa com uma simples esponja. Elevado até ao nível da soleira, o piso mantém longe de
olhares indiscretos tudo o que não quer mostrar; na posição mais baixa, oferece um espaço de carga complementar
muito prático.

A

* De 359 dm3 a 455 dm3 quando o banco se encontra em posição avançada, com a prateleira traseira retirada.
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CHROMO ZONE
OPACA, ENVERNIZADA, METALIZADA, COM EFEITOS ESPECIAIS…
A PALETA DE CORES ALARGA-SE, PINTADA DE EMOÇÕES.

TETO
PRETO ESTRELA (TE)

AZUL MARINE (OV)

AZUL MARINE (OV)
TETO MARFIM (OVE)

TETO
LARANJA ARIZONA (TE) MARFIM (OVE)

MARFIM (OVE)
TETO PRETO ESTRELA (TE)

TETO
PRETO ESTRELA (TE)

CASTANHO MOKA (TE)

TETO
PRETO ESTRELA (TE)

BEIGE CINZA (TE)

CASTANHO MOKA (TE)
TETO MARFIM (OVE)

BEIGE CINZA (TE)
TETO MARFIM (OVE)
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TETO
PRETO ESTRELA (TE)

LARANJA ARIZONA (TE)

TETO
PRETO ESTRELA (TE)

AZUL PACÍFICO (TE)

TETO MARFIM (OVE)

PRETO ESTRELA (TE)

LARANJA ARIZONA (TE)
TETO MARFIM (OVE)

AZUL PACÍFICO (TE)
TETO MARFIM (OVE)

PRETO ESTRELA (TE)
TETO LARANJA ARIZONA (TE)

TETO
LARANJA ARIZONA (TE) CINZA CASSIOPEIA (TE)

CINZA CASSIOPEIA (TE)
TETO PRETO ESTRELA (TE)

TETO
LARANJA ARIZONA (TE) CINZA PLATINA (TE)

CINZA PLATINA (TE)
TETO PRETO ESTRELA (TE)

LEGENDA
OV = opaca envernizada; OVE = opaca envernizada especial; TE = tinta com efeitos (metalizada);
Imagens não contratuais.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Combustível
Norma de despoluição
Tipo de Motor

ENERGY TCe 90
Gasolina sem chumbo
EURO5
Turbo / Injecção multiponto sequencial

ENERGY dCi 90
Gasóleo
EURO5
Turbo / injecção directa / common rail

898
3 / 12
66 (90)
5 250
135
2 500
Sim

1 461
4/8
66 (90)
4 000
220
1 750
Sim
Sim

MOTOR
Cilindrada (cm3)
Número de cilindros / válvulas
Potência máxima kW (CV arredondados)
Regime de potência máxima (RPM)
Binário máximo (Nm)
Regime do binário máximo (RPM)
Filtro de partículas
Stop & Start e recuparação de energia na travagem

CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades

Manual - 5 relações

DIRECÇÃO
Direcção
Diâmetro de viragem (m)
Número de voltas do volante

Eléctrica com assistência variável de série
10,42
2,6 voltas

PNEUS
16" : 205/60 R16
17" : 205/55 R17

Pneus de referência

PERFORMANCES
Aerodinamica SCx
Velocidade máxima (km/h)
0 - 100 km/h (s)
400 m (s)
1 000 m (s)
Recuperação : 80 km / h - 120 km / h (s) em 4ª / 5ª

0,790
171
12"9
18"7
34"5
12"6 / 19"5

0,790
171
13"1
18"7
34"7
11"4 / 17"2

113
6,0
4,3
4,9

95
4,2
3,4
3,7

45

45

1 101
1 658
2 558
557
900

1 170
1 729
2 629
559
900

CONSUMOS
CO2 (g / km)
Ciclo urbano (l/100 km)
Ciclo extra urbano (l/100 km)
Ciclo completo (l/100 km)

CAPACIDADES
Depósito de combustível (l)

PESO (KG)
Peso vazio em ordem de marcha (sem opções)
Peso máximo autorizado
Peso total rolante
Carga útil (CU) *
Peso máximo rebocável travado (dentro do limite do PTR)
* A carga útil indicada é referente ao nível de equipamento mínimo.

Renault Captur eco2 respeita os 3 critérios seguintes:
Veículo produzido numa fábrica certiﬁcada ISO 14 001 minimizando o impacto ambiental,
Veículo com emissões CO2 inferiores à 120 g/km * ou preparado para funcionar com bio combustíveis,
Veículo que integra mais de 7 % de plásticos provenientes de reciclagem e recicláveis em 95 % no ﬁm de vida.
Com a Renault eco2, a marca compromete-se sobre todo o ciclo de vida do automóvel.
* Consumos e emissões homologadas de acordo com a regulamentação aplicável.
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EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
LISTA COMPLETA DOS EQUIPAMENTOS E OPÇÕES DISPONÍVEIS PARA PODER CRIAR UM CAPTUR AO SEU PRÓPRIO GOSTO.

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NA VERSÃO
EXPRESSION
Pára-choques na cor da carroçaria.
Rádio com leitor de CD, Bluetooth®, 4 altifalantes, e tomada
USB
Faróis diurnos com tecnologia LED
Protecções inferiores das portas em preto granulado
Retrovisores e puxadores das portas em preto granulado
Dois ambientes interiores à escolha, escuro e claro
Banco do condutor regulável em altura
Banco traseiro rebatível 1/3-2/3 e deslizante com 3 encostos
de cabeça ajustáveis

EQUIPAMENTO DE SÉRIE NA VERSÃO SPORT
= EXPRESSION +
Friso cromado na grelha frontal
Contorno cromado dos faróis de nevoeiro
Inserções cromadas nas protecções inferiores das portas
Punhos das portas e retrovisores na cor da carroçaria
Jantes liga leve 16"
Dois ambientes interiores à escolha, escuro e claro
Contorno dos ventiladores em cinza (ambiente claro) ou
preto brilhante (ambiente escuro)

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NA VERSÃO
EXCLUSIVE = SPORT +
Jantes liga leve 17" design preto
Sistema multimédia MEDIA NAV 7" ecrãn táctil: rádio +
navegação + audio-streaming Bluetooth® + telefone mãos
livres + USB + entrada AUX
Vidros laterais traseiros sobre escurecidos
Ópticas com faróis de contorno cromado
Friso cromado no portão da bagageira

ABS com sistema de assistência à travagem de urgência
Controle electrónico de estabilidade (ESP)
Auxilio ao arranque em subida
Modo ECO com interruptor de activação
Gaveta porta-luvas de grandes dimensões Easy Life
Jantes em aço 16” com embelezador de roda.
Elevadores de vidros dianteiros e traseiros eléctricos
Computador de bordo
Regulador e limitador de velocidade
Airbags frontais adaptativos, laterais e de cabeça tipo cortina
Direcção assistida eléctrica, com assistência variável.
Volante com regulação em altura e profundidade
Cartão Renault para abertura das portas e arranque.

Retrovisores exteriores eléctricos
3 fixações ISOFIX passageiro e laterais traseiros

Consola central cinza (ambiente claro) ou preto brilhante
(ambiente escuro)
Ar condicionado manual
Faróis de nevoeiro
Cartão Renault para abertura das portas e arranque, com
função “mãos-livres”
Elevadores dos vidros dianteiros com função impulsional
Volante e selector da caixa de velocidades em couro
Capas de banco fixas (4 padrões à escolha)
Iluminação de Gaveta porta-luvas Easy Life

OPÇÕES

OPÇÕES
Ar condicionado manual
Faróis de nevoeiro
Roda de socorro (dimensões reduzidas)

EXPRESSION

Sistema multimédia MEDIA NAV 7" ecrãn táctil: rádio +
navegação + audio-streaming Bluetooth® + telefone mãos
livres + USB + entrada AUX
Pack City (radar de estacionamento + retrovisores rebatíveis
electricamente)
Pack Stylish (jantes 17" pretas + vidros laterais traseiros
sobreescurecidos)
Roda de socorro (dimensões reduzidas)

SPORT
Puxadores interiores das portas em preto brilhante
Capas de banco removíveis “ Zip Collection ”
Ar condicionado automático
Sensor de chuva e luminosidade
Faróis de nevoeiro com assistência à iluminação em curva
Elásticos de arrumação nas costas dos bancos dianteiros
Inserções cromadas no volante, na consola central, nas
colunas de som e na base do selector da caixa de
velocidades

OPÇÕES
R-LINK com Pack Discovery: tablet multimédia integrado
com ecrã 7" + rádio + navegação + audio-streaming
Bluetooth® + telefone mãos livres + USB + entrada AUX
Câmara de auxilio ao estacionamento
Jantes liga leve 17" design laranja ou marfim
Pack City (radar de estacionamento + retrovisores
rebatíveis electricamente)
Roda de socorro (dimensões reduzidas)

EXCLUSIVE
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RENAULT

CAPTUR
CAPTURE

LIFE
TODO O UNIVERSO RENAULT
EM WWW.RENAULT.TV
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PROLONGUE
A EXPERIÊNCIA RENAULT CAPTUR
EM WWW.CAPTUR.RENAULT.PT
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(www.captur.renault.pt)

Tudo ﬁzemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato e tão atualizado quanto possível à data de impressão. Este documento foi realizado
a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer
momento, introduzir modiﬁcações nas especiﬁcações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modiﬁcações serão transmitidas
à nossa rede de concessionários, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos
podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário Renault.
Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das
viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer outro meio, seja
da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem uma autorização por escrito da Renault.
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