
RENAULT
CAPTUR
E-Tech full hybrid

na voljo z bencinskim,  
LPG ali mild hybrid motorjem



eleganten športni terenec

Z mišičastimi rameni, zmogljivim 
hibridnimi motorjem in prostorno 
notranjostjo vam Renault Captur 
omogoča, da potujete v slogu.

Dovolite si, da vas osvoji očarljiv 
dizajn E-Tech engineered full hybrid 
145.
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prtljažnika do 
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16 naprednih 
sistemov za 
pomoč pri 
vožnji
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športne linije

Z izklesanimi boki, mišičastimi 
rameni, širšo masko in izrazitim 
odbijačem ima Renault Captur 
robusten videz, ki se spodobi za SUV.

Renault Captur je sedaj še bolj 
eleganten in visokotehnološki 
zahvaljujoč LED svetlobnem podpisu 
v obliki črke C.
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01. dizajn

rezervirajte testno vožnjo  →

https://www.renault.si/vozila/captur/testna-voznja.html


očarljiva različica  
E-Tech engineered

Captur predstavlja dih jemajočo 
hibridno različico E-Tech engineered: 
zadnji spojlerj v sijajni črni barvi, 
zlati poudarki na letvi F1® in izpušnih 
ceveh.

Oznaka E-Tech engineered na levi 
strani vozila in črno-zlata oznaka 
E-Tech na zadnji strani poudarjata 
njegovo ekskluzivnost.

Tudi v notranjosti vas razvaja enak 
drzni slog s posebno oznako E-Tech 
na volanu in armaturno ploščo v 
sijajni črni barvi z zlatimi poudarki, 
ki se ujemajo s sedeži.

01. dizajn

5

vsebina ↑

45 cm (18") platišča iz lahke litine Le Castellet

multimedijski sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in 
barvni 24 cm (10") informacijski zaslon

rezerviraj testno vožnjo  
za E-Tech različico  →

https://www.renault.si/vozila/captur-e-tech-hibrid/testna-voznja.html


hibrid po vaši meri

Uživajte v čisti mobilnosti in 
izboljšani porabi goriva zahvaljujoč 
hibridni tehnologiji E-Tech 
engineered. 

Za vsakdanjo uporabo ali daljše 
poti izkoristite prednosti 100 % 
električnega zagona in dosega 
vožnje, ki ga zagotavlja pogonski 
sklop, ki se samodejno polni med 
vožnjo.

24 cm (9,3")(3) multimedijski zaslon na dotik z informacijami o 
napolnjenosti baterije

Posledično lahko v mestu opravite 
do kar 80 %(1) poti na električnem 
pogonu ter tako zmanjšate porabo 
goriva za 40 %(2).

26 cm (10") digitalna instrumentna plošča z informacijami o vožnji(3)

02. izkušnja vožnje

(1) Po WLTP. 
(2) V primerjavi z enakovrednim motorjem na notranje izgorevanje. 
(3) Odvisno od motorja in različice.
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vsebina ↑
želim ponudbo  
za E-Tech različico  →

https://www.renault.si/vozila/captur-e-tech-hibrid/ponudba.html


revolucija notranjosti

Renault Captur je opremljen s 
prilagodljivo 25 cm (10") digitalno 
instrumentno ploščo(1) in 24 cm 
(9,3") osrednjim zaslonom na dotik(1), 
ki preko Android Auto™ in Apple 
CarPlay™ omogoča zrcaljenje 
zaslona pametnega telefona.

03. multimedija

Zahvaljujoč MULTI-SENSE tehnologiji 
prilagodite svojo izkušnjo vožje 
in izbirajte med 3 načini vožnje in 
8 načini osvetlitve glede na vaše 
razpoloženje.

brezžično polnjenje mobilnega telefona

(1) Odvisno od motorja in različice.
Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.
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vsebina ↑želim ponudbo  →

https://www.renault.si/vozila/captur/ponudba.html


04. notranjost

najboljše prednosti
modularnosti

Uživajte v najprostornejšem 
prtljažniku v razredu (do 536 l) in 
domiselni modularnosti, ki vam 
jo nudi sedežna klop, ki se lahko 
premakne za 16 cm. 

Za prevoz dolgih ali obsežnih 
predmetov zložite zadnjo klop in 
povečajte prostornino prtljažnika na 
1275 litov.
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prostornina prtljažnika do 1275 l ob zloženi zadnji sedežni klopi

prostornina prtljažnika do 536 l

vsebina ↑



16 narednih sistemov za 
pomoč pri vožnji

Renault Captur je opremljen z 
mnogimi inovativnimi sistemi 
za pomoč pri vožnji. Odločni, a 
varni sistemi vam zagotavljajo 
popolnoma varno pot.

05. napredni sistemi za pomoč pri vožnji

opozorilnik varnostne razdalje
Radar na sprednji strani vašega vozila 
preračunava varnostno razdaljo med 
vami in vozilom pred vami. Če obstaja 
tveganje za trk, sistem sproži zvočno in 
vizualno opozorilo.

prostoročno parkiranje
Sistem vam omogoča enostavno 
parkiranje. Prostor za parkiranje in 
smer parkiranja samodejno določi vaše 
vozilo, vi morate nadzorovati le hitrost 
parkiranja.

opozorilnik za nenamerno skrenitev z 
voznega pasu
Sistem opozori voznika v primeru, da 
ta nehote prečka neprekinjeno ali 
prekinjeno črto. Opozorilo omogoča 
kamera, nameščena na vetrobranskem 
steklu, za vzvratnim ogledalom.

pomoč za ohranjanje voznega pasu
Sistem deluje pri hitrosti med 70 km/h 
in 160 km/h ter popravi smer vožnje, 
če kaže, da bi avtomobil lahko prečkal 
prekinjeno ali neprekinjeno črto, ne da bi 
voznik prej vklopil smernik.

opozorilo na prečni promet pri vzvratni 
vožnji
Brez skrbi zapustite svoje parkirno mesto 
zahvaljujoč radarjem, ki zaznajo prihod 
vozila, ki ga morda niste videli.

prepoznavanje prometnih znakov
Zahvaljujoč kameri vas vozilo na 
armaturni plošči ves čas potovanja 
obvešča o omejitvah hitrosti.

sistemi za pomoč vozniku
•  prilagodljivi tempomat
•  prepoznavanje prometnih znakov
•  pomoč vozniku na avtocesti in v mestu
•  omejevalnik hitrosti (tempomat)
• samodejno preklapljanje med dolgimi in 

zasenčenimi lučmi

sistemi za pomoč pri parkiranju
•  prostoročno parkiranje
•  nadzor razdalje pri parkiranju spredaj in 

zadaj 
•  360-stopinjska kamera

varnostni sistemi
•  sistem za aktivno pomoč pri zaviranju v 

sili z zaznavanjem kolesarjev in pešcev
•  sistem za aktivno pomoč pri zaviranju v 

sili
•  sistem za nadzor mrtvega kota
•  opozorilnik za varnostno razdaljo
•  pozorilnik za zaznavanje utrujenosti
•  opozorilnik za nenamerno skrenitev z 

voznega pasu
•  pomoč za ohranjanje voznega pasu
•  opozorilo na prečni promet pri vzvratni 

vožnji
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izbor barv

06. personalizacija

biserno bela(3)(4)

rdeča Flamme(3)

modra Iron(3)(4)

modra Marine(1)(4)

(1)  Nekovinska barva.
(2) Kovinska barva. 
(3) Posebna barva. 
(4) Na voljo pri različici E-Tech engineered.
Slike so simbolične.

siva Highland(2)(4)

črna Etoile(3)(4)

siva Cassiopee(3)(4)
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komplet za personalizacijo

možne kombinacije barv 
vozila in strehe

komplet za personalizacijo 
E-Tech engineered

06. personalizacija

črna Etoile: streha in pokrovi ogledal

Komplet za personalizacijo iz zlate barve: naletni ščitnik na prednjem delu, spodnja 
zaščitna letev vrat in izpušne cevi.

spodnji naletni ščitnik na prednjem delu 
v zlati barvi in sijoča črna maska

spodnja zaščitna lestev vrat v zlati barvi

izpušne cevi v zlasti barvi in sijoča črna 
maska

barva vozila / barva strehe črna Etoile

modra Marine

črna Etoile

siva Cassiopee

siva Highland

biserno bela

rdeča Flamme(1)

modra Iron

(1) Ni na voljo na E-Tech različici. 
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oprema

06. personalizacija

evolution 
• multimedijski sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik in navigacijo
• brezžično repliciranje telefona preko Android Auto™ in Apple CarPlay™
• sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
• full LED žarometi spredaj in zadaj

techno (dodatno na opremo evolution)
• samodejni vklop in izklop dolgih luči
• sprednji in zadnji LED žarometi s svetlobnim podpisom v obliki črke C
• kamera za vzvratno parkiranje

E-Tech engineered (dodatno na opremo techno)
• platišča iz lahke litine 45 cm (18") Le Castellet
• posebna E-Tech engineered odbijača spredaj in zadaj z zlatim dodatkom
• lebdeča sredinska konzola z naslonom za roke
• multimedijski sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in barvni 24 cm (10") 

informacijski zaslon z merilniki

Slike so simbolične.
Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.
Vsi sedeži, omenjeni kot usnjeni v tem dokumentu, so delno sestavljeni iz pravega 
usnja in delno iz prevlečenega tekstila. 
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preverite vse možnosti serijske  
in opcijske opreme

primerjajte različice  →

https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Captur.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Captur.pdf
https://www.renault.si/vozila/captur/razlicice.html


oblazinjenje

platišča

oblazinjenje v blagu sive 
barve(1)

43 cm (17") jeklena 
platišča z okrasnimi 
pokrovi Nymphea(1)

oblazinjenje iz umetnega 
usnja črne barve E-Tech 
engineered(3)

oblazinjenje v kombinaciji 
črnega umetnega usnja in 
temno sivega blaga(2)

43 cm (17") platišča iz 
lahke litine Ediris(2)

45 cm (18") platišča iz 
lahke litine Le Castellet(3)

Vsi sedeži, omenjeni kot usnjeni v tem dokumentu, so delno sestavljeni iz pravega 
usnja in delno iz prevlečenega tekstila. Za več podrobnosti o uporabljenih usnjenih 
materialih se obrnite na svojega prodajnega svetovalca.
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06. personalizacija

(1) Na voljo serijsko pri različici evolution.
(2) Na voljo serijsko pri različici techno.
(3) Na voljo serijsko pri različici E-Tech egineered. 
Slike so simbolične.

vsebina ↑
preverite vse možnosti serijske  
in opcijske opreme

https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Captur.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Captur.pdf


dodatna oprema

06. personalizacija

komplet stranskih stopnic
Za enostavnejši dostop do vašega vozila, omogočajo pa tudi, da preprosto dosežete 
streho, če želite nanjo pritrditi prtljažnik ali pa prevažati smuči. 

osvetlitev pod vozilom
Nikoli več ne boste iskali vozila na slabo osvetljenem parkirišču! Captur se samodejno 
osvetli, ko se mu približate ali pa ko pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.

shark antena
Svojemu Capturju podarite dodaten športni pridih z anteno, ki se popolnoma prilega 
liniji vozila.

prilagodljiva zaščita prtljažnika Easyflex
Protizdrsna in nepremočljiva je nepogrešljiva za zaščito vašega prtljažnika in prevoz 
velikih ali umazanih predmetov.

vlečna kljuka
Prevažajte vso svojo opremo s polelektrično vlečno kljuko. S pritiskom na gumb v 
prtljažniku se zloži v nekaj sekundah in tako ohranja očarljiv dizajn vašega vozila.
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vsebina ↑odkrijte več o dodatni opremi  →

prenesite katalog dodatne opreme

https://www.renault.si/vozila/captur/dodatna-oprema.html
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/katalogidodatneopreme/katalog_do_novi_captur.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/katalogidodatneopreme/katalog_do_novi_captur.pdf


motorji

06. perosnalizacija

TCe 90 TCe 140 mild hybrid TCe 140 EDC mild hybrid E-Tech 145 full hybrid

gorivo

eurosuper eurosuper elektrika

največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)

67 (91) /4.600 103 (140) / 4500 - 6000 103 (140) / 4500 - 6000 69 (95) / 5.600 36 (49)

največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)

160 / 2000 - 3750 160 / 2000 - 3750 160 / 2000 - 3750 148 / 3600 205

menjalnik

ročni 
6 prestav

ročni 
6 prestav

samodejni EDC
7 prestav

samodejni
multi-mode

vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)

1201 1247 1298 1363

baterija

vrsta

- litij-ionska 

skupna napetost (V)

- 12 230

neto kapaciteta (kWh)

- 0,13 1,2
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preverite vse možnosti serijske  
in opcijske opreme

https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Captur.pdf
https://www.renault.si/CountriesData/Slovenia/images/cenik/Cenik_Captur.pdf


dimenzije in  
prostornina

prostornina prtljažnega prostora (v litrih) benzin/dizel
E-Tech  

full hybrid

prostornina prtljažnega prostora ob pomaknjeni zadnji 
klopi povsem nazaj 422/406 326

prostornina prtljažnega prostora ob pomaknjeni zadnji 
klopi povsem naprej 422/406 440

prostornina prtljažnega prostora ob poklopljeni zadnji klopi 1275 1149

Dimenzije so v mm.

876 712

1,571

1,576

1,560

2,797

2,003

1,547

2,041

2,639

939 908

221

4,227

1,385 1,390 1,023
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Renaultove storitve 
vzdrževanja

Vedno smo na vaši strani, da 
vam olajšamo življenje in vam 
prihranimo čas pri vzdrževanju 
vašega Renaulta: spletne ponudbe 
in sestanki, paketi, vzdrževalne 
pogodbe, zavarovanja in pomoč, 
prilagojen program MY Renault ... 
izkoristite naše preproste in hitre 
rešitve, ki so prilagojene vašim 
potrebam.

preberite več o Renaultovih storitvah 
vzdrževanja

17

vsebina ↑

https://www.renault.si/renault-lastniki/vzdrzevanje.html


Renault recommandeRenault priporoča

Poraba pri mešanem ciklu: 4,7–6,4 l/100 km. Emisije CO2: 106–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0061–
0,0467 g/km. Število delcev (x1011): 0,4–0,63. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. 
Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov 
pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Renaultovi koncesionarji 
so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, 
nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na 
najbližjega pooblaščenega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo 
od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni 
koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

Slike v brošuri so simbolične in informativne. Vsi podatki in informacije, omenjeni na spletni strani in v dokumentih, so 
začasni in se lahko spremenijo, prav tako si v tekstovnem delu pridružujemo pravico do napak.

Avtorji fotografij: S. Staub, BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, © Renault Marketing 3D-Commerce
GA Adriatic, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | februar 2023.
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https://www.facebook.com/RenaultSlovenija
https://twitter.com/RenaultSI
https://www.linkedin.com/company/renault
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/renault_si/
https://www.youtube.com/user/RenaultSlo

