
Renault CAPTUR
Нов



Урбана  
авантура
Луѓе од градот, време е за славење: Renault CAPTUR, 
популарниот урбан кросовер ја доживеа својата 
преродба. Со нови бои, освежен дизајн на предната 
маска со елегантни хромирани ивици и фиксен 
стаклен панорамски кров, новиот Renault CAPTUR е 
подготвен како никогаш досега за урбани авантури. 
Full LED Pure Vision предни и задни светла и LED 
дневни светла во форма на буквата С го потенцираат 
неговиот сигурен и самоуверен карактер.





Препознатлив дизајн

Со новите 17'' алуминиумски фелни Emotion, новиот Renault CAPTUR е подготвен да ве поведе во урбана авантура од вашите сништа. Овој урбан 
кросовер се гордее со својата самоуверена каросерија, софистициран дизајн и силна личност. Задните и предни LED светла му даваат нова светлина 
на вашето секојдневие. Благодарејќи на двобојната каросерија и широка палета на опрема можете да го прилагодите по сопствена желба. Зголемете 
го вашето урбано искуство во возењето со новиот CAPTUR. 







Новиот Renault CAPTUR има сè што ви е потребно за совршено доживување. Ставете ги рацете на управувачот од Nappa кожа*, почувствувајте ја 
удобноста на седиштата со подобрена анатомска подршка за телото, наместете ги рацете на средишниот наслон за раце или испробајте го светлото 
за читање со LED диоди. Внатрешноста е обложена со суптилни и елегатни бои, а може да се пофали и со дискретни, но и привлечни хромирани 
облоги. Системот за озвучување со седум звучници даваат исклучителен звук. Дозволете да ве вози.

Паметна внатрешност

* Кожа од говедско потекло.





Новиот Renault CAPTUR со своите функционални места за складирање го прават вашиот живот поедноставен. Во големата преграда од 11 литри 
може да ставите не само ситници туку и покрупни работи. Во инструмент таблата интелигентно е поставена уште една преграда за вашиот мобилен 
телефон или паричник. Во задниот дел на патничкиот простор има модуларна клупа на преклопување, деллива во однос 1/3-2/3 и има три места 
за седење. Просторот секогаш можете да го искористите во согласност со своите желби и потреби. Багажникот* има дно кое се прилагодува во 
повеќе положби и може да се сврти или отстрани**.

Поедноставете го вашиот живот

* Oд 359 dm3 дo 455 dm3, кога клупата е поместена напред**. Во зависност од верзијата.



Новиот Renault CAPTUR ви нуди три мултимедијални системи со екран на допир: R&Go, Media Nav Evolution и R-LINK Evolution.

Допрете и истражете

Media Nav Evolution: едноставен интуитивен 
мултимедијален систем кој има повеќе паметни функции, 
како радио репродукција на музика преку USB или Bluetooth 
технологија, телефонирање со слободни раце....

Со 7'' екран, интуитивно гласовно управување и команди 
на управувачот, Renault системот R-LINK Evolution ви 
овозможува пристап до интуитивни, практични функции како: 
навигација, мултимедијален систем, систем за телефонирање 
и податоци за возењето.

Новата апликација R&Go: едноставно поврзете го 
својот паметен телефон со авторадиото и пристапете кон 
функцијата R&Go: достапни се шест икони за навигација, 
контрола на начинот на возење, управување со радиото, 
превземање на телефонските повици итн.

Добивајте ги најдобрите информации во реално време, ВО ЖИВО, заедно со услугите TomTom Traffic*. Android Auto™* преку екранот на системот 
R-LINK Evolution ви овозможува пристап до апликациите на вашиот паметен телефон кои се соодветни за користење во тек на возењето.

Превземете ја апликацијата R&Go од продавниците Google Play Apple Store. 
* Во зависност од државата и за ограничено време. Android AutoTM е трговска марка на компанијата Google Inc.





Новиот Renault CAPTUR мисли на сè: го проверува местото на паркирање пред да 
ви помогне во паркирањето, предупредува на можни опасности, помага при нагло 
сопирање и ги забележува случувањата наоколу. Со новиот CAPTUR имајте потполна 
контрола врз вашите возбудливи патувања.

Најдобар во градот

Еаsy Park Assist - систем за помош при паркирање
Паркирајте странично без стрес! Системот со вградени 
сензори го мери соодветниот простор пред да го превземе 
управувачот и го паркира возилото наместо вас.

Hill Start Assist - Систем за помош при движење по нагорнини
При движење по нагорнини, притисокот на сопирачката 
автоматски се задржува две секунди, со што се олеснува 
движењето по нагорнини.

Заштита
Со предни и предни странични воздушни перничиња новиот 
Renault CAPTUR се грижи за вашата безбедност. Системот 
за прицврстување Isofix овозможува сигурна монтажа на 
детското седиште на задната клупа.



Систем за контрола на мртов агол
Системот го детектира присуството на возилото во мртви агли, 
кои не може да ги видите на надворешните ретровизори. 
Системот предупредува на мртви агли при брзина од 30 до 140 
km/h така што светлата за предупредување се палат веднаш.

Emergency Brake Assist - систем за помош при нагло сопирање 
Неочекувана препрека? Оставете ги вашите рефлекси да 
ја превземат контролата. При ненадејно притиснување врз 
папучата на сопирачката, силата на кочење автоматски се 
зголемува и се намалува патот на сопирање.

Дополнително осветлување во кривини
При возење во кривини автоматски ќе се вклучи светлото 
за магла од внатрешната страна на кривината и широко го 
осветлува видното поле.
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Избор на бои

Бисерно бела (PE)*
Кров во црна Étoilé (PE)

Портокалова Atacama (PE)
Кров во црна Étoilé (PE)

Сина Océan (PE)
Кров во црна Étoilé (PE)

Сина Marine (NL)
Кров во црна Étoilé (PE)

* Боја достапна во варијантата INITIALE PARIS **

*** Достапно само во верзија OUTDOOR

NL: обична боја со заштитен лак

PE: металик боја

Фотографиите не се правно обврзувачки

Слонова коска (NL)*
Кров во црна Étoilé (PE)

Kров во кафена 
Cappuccino (PE)

Kров во боја  
слонова коска (NL) Сива Platine (PE)

Портокалова 
Atacama (PE)

Kров во боја  
слонова коска (NL) Сива Platine (PE)

Синa  
Océan (PE)

Kров во боја  
слонова коска (NL) Сива Platine (PE)

Синa  
Marine (NL)

Kров во боја  
слонова коска (NL)

Кафена  
Cappuccino (PE)



Кафена Cappuccino (PE)*
Кров во црна Étoilé (PE)

Сива Platine (PE)*  
Кров во црна Étoilé (PE)

Сива Cassiopée (PE)*
Кров во црна Étoilé (PE)

Црвена Flamme (PE)***
Кров во црна Étoilé (PE)

Црна Étoilé (PE)*
Кров во сива Platine (PE)

Црна Améthyste (PE)**
Кров во сива Platine (PE)

Кров во боја  
слонова коска (NL) Сива Platine (PE)

Кафена 
 Cappuccino (PE)

Кров во сива 
Platine (PE)

Кафена  
Cappuccino (PE)

Кров во боја  
слонова коска (NL)

Сивa  
Cassiopée (PE)

Кафена  
Cappuccino (PE)

Кров во сива 
Platine (PE)

Кров во боја  
слонова коска (NL) Crna Étoilé (PE)

Кафена 
 Cappuccino (PE)

Кров во црна 
Etoilé (PE)



Ниво на опременост

Внатрешни додатоци во контрастни бои

ZEN

Безбедност и помош при возење 
• Систем против блокирање на тркалата ABS
• Систем за надзор на стабилноста на 

возилото ESP
• Систем за надзор на лизгањето на 

погонските тркала со патот ASR
• Помош при движење по нагорнина HSA
• Систем за помош при нагло сопирање
• Систем за контрола на притисок на 

пневматици
• Предни воздушни перничиња за 

возачот и совозачот
• Странични воздушни перничиња 

напред и позади
• Можност за исклучување на 

воздушното перниче за совозачот
• Предупредување за незакопчан 

сигурносен појас за возачот и совозачот
• Систем ISOFIX за прицврстување на 

детско седиште
• Триточковен среден безбедносен појас 

позади

• Безбедносен појас за возачот со 
регулирање на висината

• Предни безбедносни појаси со затегач и 
граничник на затезната сила

• Наслон за глава напред со регулирање 
на висината

• Наслон за глава на задното седиште со 
регулирање на висината

• Систем Energy Smart Menagment
• Систем Stop&Start
• Начин на возење ECOMODE
• Патен компјутер
• Tемпомат и ограничувач на брзина
• Индикатор за промена на брзината
• Предни светла за магла
• Посебни пневматици со мал отпор на патот

Додатоци
• Филтер за тврди честички (на верзиите 

со дизел мотори)
• Сет за поправка на пневматици
• Сензор за надворешна температура

 Удобност
• Рачен клима уред
• Управувач со прилагодување на висината
• Седиште за возачот со прилагодување 

на висина
• Надворешни ретровизори со греачи и 

елекрично прилагодување
• Задно стакло со грејач
• Електрично подигнување на предните 

стакла
• Импулсно подигнување на возачкото 

стакло со функција против приклештување
• Електрично подигнување на задните 

стакла
• Renault картичка "Hands free" за 

отклучување и стартување на возилото
• Посебна преграда "Easy Life" од 11,5 L
• Деллив наслон на задната клупа во 

однос 1/3-2/3
• Задна клупа со лизгање
• Дупло дно во багажникот

Дизајн
• Темна внатрешност
• Навлаки во боја - седишта: сини/наслон: 

слонова коска
• Пакет LOOK ВНАТРЕШНОСТ - слонова коска 
• Управувач и рачка на менувач обложени 

со кожа
• Тонирани светла
• Браник во боја на каросеријата
• LED дневни светла C-Shaрe
• Страничен индикатор на правецот на 

надворешните огледала
• Надворешни ретровизори во црна боја
• Рачки на вратите во боја на каросеријата
• Хромирани елементи на предната маска
• Хромирана рамка на светлата за магла
• Алуминиумски фелни 16" Adventure

Мултимедија
• Мултимедијален систем Media Nav 

Evolution со 7"екран чуствителен на допир 
со функции MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB

Алуминиумски фелни
16" Adventure

Навлаки во боја - седишта: 
црна / наслон:: син

Навлаки во боја - седишта: 
црна / наслон: портокалов

Навлаки во боја - седишта: 
црна / наслон: слонова коска

Навлаки кои се отстрануваат во 
боја - седишта: црна / наслон: 
слонова коска

Навлаки кои се отстрануваат 
во боја - седишта: црна / 
наслон: портокалов

Навлаки кои се отстрануваат 
во боја - седишта: црна / 
наслон: син



Ниво на опременост

INTENS (ZEN +)

Внатрешни додатоци во контрастни бои

Алуминиумски фелни
17" Emotion - Сива

Навлаки кои се отстрануваат 
во боја - седишта: црна / 
наслон: сина

Навлаки кои се отстрануваат 
во боја - седишта: црна / 
наслон: портокалова

Навлаки кои се отстрануваат 
во боја - седишта: црна / 
наслон: слонова коска

Алуминиумски фелни
17" Fastgame

Алуминиумски фелни
17" Emotion - Црна

Возење
•  Сензор за дожд и автоматска контрола 

на светлата
•  Full LED предни и задни светла
•  Систем за помош при паркирање 

назад
• Предни светла за магла со автоматско 

прилагодување при вртење
 

Удобност
• Автоматски клима уред
• Renault картичка "Hands free" за 

отклучување и стартување на 
возилото

• Електрично регулирани ретровизори 
со грејачи

 

Дизајн
• Двобојна каросерија на возилото и 

металик боја
• Надворешни ретровизори во боја на 

каросеријата
• Пакет LOOK ВНАТРЕШНОСТ - Хром
• Навлаки што се вадат во боја-седишта: 

црна / наслон: слонова коска
• Алуминиумски фелни 17" Emotion црни
• Управувач и рачка од менувачот 

обложени со кожа

Mултимедија
• Навигациски систем Navteq
• Картографија Adriatik



OUTDOOR (INTENS +)

Ниво на опременост

Внатрешни додатоци во контрастни бои

Алуминиумски фелни  
17" Emotion - Сива

Навлаки од кожаНавлаки во комбинација 
- имитација на кожа и 
ткаенина во портокалова 
боја

Навлаки во комбинација 
- имитација на кожа и 
ткаенина во сива боја

Алуминиумски фелни
17" Emotion - Црна

Возење
• Систем за оптимизација на 

приклучувањето на погонските тркала 
Extended Grip

• Пневматици M+S
 

Удобност
• Среден наслон за раце напред
• Внатрешно огледало со 

самозатемнување
• Простор за очила
• LED светла во кабината
• Штитници од сонце за возачот и 

совозачот со огледало - осветлени
 

Дизајн
• Навлака во комбинација - вештачка 

кожа и материјал со сива боја
• Дополнително затемнување на 

задните стакла
• Алуминиумски папучи и прагови

Mултимедија
• Мултимедијален систем R-LINK 

Evolution со 7" екран на допир со 
функции MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB

• Навигациски систем TOM TOM
• Картичка ЅD со картографија на 

Европа
• Функција за поврзување со 

апликацијата Android Auto™



ВНАТРЕШНОСТ

Прилагодување на возилото по мерка

Пакет LOOK ВНАТРЕШНОСТ - Сина Пакет LOOK ВНАТРЕШНОСТ  - Хром

Внатрешност во светла и темна комбинација на бои

Пакет LOOK ВНАТРЕШНОСТ  - Портокалова

НАДВОРЕШНОСТ

Пакет LOOK НАДВОРЕШНОСТ - Cappuccino Пакет LOOK НАДВОРЕШНОСТ - Сина Пакет LOOK НАДВОРЕШНОСТ - ПортокаловаПакет LOOK НАДВОРЕШНОСТ - Црвена Пакет LOOK НАДВОРЕШНОСТ - Слонова коска



INITIALE PARIS (INTENS +)

Возење
• Систем за надзор на мртов агол
• Систем за помош при паркирање Еasy 

Park Assist
• Помош при паркирање 360˚
• Камера за возење наназад
 

Дизајн
• Седишта обложени со Nappa кожа во 

темносива боја
• Внатрешност во темно сива боја
• Дополнително затемнети задни стакла
• Алумуниумски папучи и прагови
• Ознаки Initiale Paris
• Starlight ознака на предната маска
• Хромирани рамки на предните светла за 

магла
• Алуминиумски фелни 17" Intitiale Paris
• Инструмент табла и наслон за раце од 

кожа
• LED индикатори на насока

Удобност
• Греење на предните седишта
• Среден преден наслон за раце облoжен 

во кожа
• Внатрешно огледало со самозатемнување
• Простор за очила
• LED светла во кабината
• Штитници од сонце за возачот и 

совозачот со огледало - осветлени

Мултимедија
• Мултимедијален систем R-LINK со 7" 

екран чуствителен на допир со функции 
MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB

• Навигациски систем Tom Tom
• Картичка SD со картографија на Европа
• Функција за поврзување со апликацијата 

Android Auto™
• Радио и 7" звучници со засилувач Bose

Ниво на опременост

Алуминиумски фелни
17" Initiale Paris

Навлаки oд Nappa кожа во 
црна боја

Навлаки oд Nappa кожа во светла и 
темна комбинација на бои

Внатрешни додатоци во контрасни бои



Слободен избор

Moтор ENERGY TCe 90

Моторот ENERGY Tce90 е идеален избор за 
градско возење. Високи резултати при мал 
број вртежи во комбинација со менувач со пет 
брзини даваат максимална заштеда на гориво.

Moтор ENERGY TCe 120

Доколку сте го избрале моторот ENERGY 
TCe 120 сте избрале ефикасност. Ако во 
комбинација со овој мотор изберете рачен 
менувач со шест брзини за поголема 
моќност или автоматски менувач EDC за 
поголема удобност и во двата варијанти 
може да очекувате пријатно возење. Бидејќи 
за запчестиот ремен даваме доживотна 
гаранција, тоа за вас значи помали трошоци 
за одржување.

Moтор ENERGY dCi 90

Возете динамично, а воедно и ефикасно. 
Моторот ENERGY dCi90 со ознака ECO2, со 
автоматски менувач EDC или рачен менувач, 
ви нуди максимална заштеда на гориво.

Moтор ENERGY dCi 110

Уживајте во реактивно и импулсно возење. 
Моторот ENERGY dCi 110 во комбинација 
со менувач со шест брзини обезбедува 
задоволство при возење и убаво чувство зад 
управувачот, а истовремено обезбедува ниска 
потрошувачка на гориво.

Автоматски менувач EDC

За поголемо задоволство при возење. 
Автоматски менувач со двојна спојка, 
обезбедува динамично возење и 
флексибилност во потрошувачката слично 
како кај рачен менувач.



1.

Дизајн и прилагодување по мерка

Дополнителна опрема

1.

3.

2.

1. Странични прагови. Оставете ги урбаните патеки и 
препуштете се на авантуристичкиот дух... Страничните прагови 
го олеснуваат влегувањето во возилото и пристапот до кровот. 
Воедно ја штитат каросеријата од помали удари.

2. Заштита на прагот на багажникот. Покријте и заштитете го 
задниот браник со естетски дизајнирана опрема изработена 
по мерка. Опремете го задниот дел на вашиот автомобил со 
елегантен додаток.

3. Shark антена. За нота на елеганција додајте антена која 
целосно се прилагодува на линијата на вашето возило.

4. Автоматска мобилна кука за влечење. Неопходна за 
безбедно влечење и превезување: носач за велосипеди, 
чамци, товарна или карго приколка, професионална опрема... 
Како дел од оригиналната дополнителна опрема на Renault, 
оваа кука за влечење е потполно компатибилна со вашето 
возило. Главата на куката може лесно да се извади без алат, 
со што ќе го задржите естетскиот изглед. Се препорачува при 
честа употреба.

5. Кровни носачи. Со кровните носачи, идеални за 
прицврстување на носачи за велосипеди, скии или кровен 
ковчег дополнително ќе ја зголемите носивоста на вашето 
возило. Оваа оригинална дополнителна оорема на Renault ги 
поминува стандардите за сигурност и издржливост. Комплетот 
содржи два носачи со заштита од кражба.

4. 5.





Спецификации
ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 120 ENERGY TCe 120 EDC ENERGY 

dCi 90
ENERGY 

 dCi 90 EDC 
ENERGY dCi 110

Гориво Бензин Дизел
Норма на емисии Eуро 6b Eуро 6b Eуро 6b Eуро 6b Eуро 6b Eуро 6b

Вид на моторот Турбо/повеќеточковно
секвенцијано вбризгување

Tурбо/директно
вбризгување/common rail

Tурбо/директно
вбризгување/common rail

Tурбо/директно
вбризгување/common rail

Tурбо/директно
вбризгување/common rail

Tурбо/директно
вбризгување/common rail

Волумен на моторот (cm3) 898 1,197 1,197 1,461 1,461 1,461
Број на цилиндри / вентили 3/12 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8
Најголема сила во KW (KM) 66 (90) 87 (120) 87 (120) 66 (90) 66 (90) 81 (110)
Најголема сила kW (KS) при бр. вртежи (o/min) 5250 4,900 4,900 4,000 4,000 4,000
Најголем вртежен момент (Nm EEC) 140 205 205 220 220 260
Најголем вртежен момент Nm (при бр. вртежи (o/
min)) 2,250 2,000 2,000 1,750 1,750 1,750

Филтер за тврди честички - - - Да Да Да
Систем Stop & Start со собирање на енергија при  
сопирање Да Да Да Да Да Да

МЕНУВАЧ
Вид на менувачот 5-степени, рачен 6-степени, рачен 6-степени, автоматски 5-степени, рачен 6-степени, автоматски 6-степени, рачен

УПРАВУВАЧКИ МЕХАНИЗАМ
Помош при сопирање Електричен варијабилен серво управувач
Ø на кругот на вртење меѓу две банкини (m) 10,42 вртења
Вртење на управувачот од една до друга крајна 
положба (1/2 ода) 1.3

СУСПЕНЗИЈА
Предна суспензија Вид Mac-Pherson со долен триаголен водич и лента за стабилизатор
Задна суспензија Еластична осовина со програмирани девијации и спирални пружини
Радиус на преден/заден стабилизациски лост (mm)
со/без систем ESP (mm) 22.3

ПНЕВМАТИЦИ
Стандардна големина на пневматиците 16": 205 / 60R16-LRR - 17": 205 / 55R17-LRR

ПЕРФОРМАНСИ
Коефициент на аеродинамички отпор
(средна вредност) 0.82 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79

Најголема брзина (km/h) 171 182 192 171 170 180
0–100 km/h (s) 13,15 9,9 10,6 13,1 13,8 11,4
400 m пат при сопирање (s) 18,79 17,2 17,4 18,7 19 18,1
1000 m пат при сопирање (s) 34,50 31,60 31,8 34,70 35 33,1

ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО И ЕМИСИИ (ВО СОГЛАСНОСТ СО НАЈНОВАТА ВЕРЗИЈА НА ЕВРОПСКА ДИРЕКТИВА 80-1268)*
Емисии CO2 (g/km) 113 125 125 95 99 98
Градско возење (l/100 km) 6 7 7 4 4 4
Меѓуградско возење (l/100 km) 4.5 4.7 4.7 3.4 3.7 3.6
Комбинирано возење (l/100 km) 5.1 5.5 5.5 3.6 3.8 3.7

ВОЛУМЕН (cm3)
Резервоар за гориво 45 45 45 45 45 45

MAСА (KG)
Maса на празно возило 1.184 1.195 1.202 1.200 1.290 1.205
Најголема дозволена вкупна маса на возилото 1.682 1.727 1.744 1.755 1.780 1.762
Дозволена вкупна маса на возило и приколка (DSM) 2.582 2.627 2.644 2.655 2.680 2.662
Носивост 498 532 542 555 490 557
Најголема дозволена маса на приколка со 
сопирачки (во рамките на DSM) 900 900 900 900 900 900

Најголема дозволена маса на приколка без 
сопирачки 625 635 635 635 680 640

* Потрошувачката на гориво и емисии се хомологирани согласно важечките прописи. Методот е ист за сите производители, затоа овозможува споредување на возилата. Вистинската потрошувачка на гориво зависи од користењето на возилото,  
опремата и начинот на возење. За совети односно оптималната потрошувачка на гориво посетете ја нашата интернет страна www.renault.mk
* Вредностите на важат за верзијата Outdoor.



Димензии

ВОЛУМЕН НА БАГАЖНИКОТ (dm3)
Волумен VDA  
(по ISO стандард 3832, под полицата, min./maх.) 377/455

Најголем волумен на багажникот при склопени задни 
седишта (до таванот) 1,235

ДИМЕНЗИИ (mm)
A Меѓуоскино растојание 2,606
B Должина на возилото 4,122

C Растојание меѓу предната осовина и предниот дел на 
возилото 866

D Растојание меѓу задната осовина и задниот дел на 
возилото 650

E Растојание меѓу предните тркала 1,531
F Растојание меѓу задните тркала 1,516

G Ширина на возилото без страничните ретровизори 1,778
H Висина на празно возило 1,566
H1 Висина на празно возило со отворена багажна врата 2,031
J Висина на прагот на багажникот на празно возило 732
K Одалеченост од земјата при оптоварување 170
L Простор во пределот на колената во 2. ред седишта 215
M Ширина во висина на лактовите - напред 1,380
M1 Ширина во висина на лактовите - назад 1,370
N Ширина во висина на рамената - напред 1,368
N1 Ширина во висина на рамената - назад 1,330

P Висина до покривот под агол од 14° во 1. ред
(предни седишта) 905

P1 Висина до покривот под агол од 14° во 2. ред 
(задни седишта) 860

Y Ширина на горниот дел на отворот на багажната 
врата 905/1,010

Y1 Ширина на долниот дел на отворот на багажната 
врата 983

Y2 Внатрешна ширина меѓу калниците 990
Z Висина на отворот на багажникот 685

Z1
Висина на отворот на багажникот
(од капакот на багажникот до склопените задни 
седишта)

1,512

Z2 Товарна должина зад седиштата
(напред/назад поместување на клупата) 884/724

Z3 Висина под задната полица 595



Дознајте повеќе за новиот Renault Captur,
посетете ја веб страната www.renault.mk 

Сторивме сè што е во наша моќ содржината на овој каталог при печатењето биде точна и да ги содржи и последните промени. Беше изготвена врз основа на пред сериските возила или прототиповите Renault во рамките на политиката 
за непрекинато усовршување на производите и го задржува правото, било кога да ја промени претставената спецификација на возилата и дополнителната опрема. Концесионерите на Renault за овие промени се известуваат во 
најкраток можен рок. Изведбите може да се разликуваат од аспект на поединечните пазари, а определената опрема може да ја нема секаде на располагање (сериска, доплата или дополнителна опрема). За најнови информации 
обратете се кај локалниот концесионер. Заради техничките ограничувања при печатењето, во овој каталог боите можат да отстапуваат од вистинските бои на каросеријата или материјалите од внатрешните облоги.  Сите права се 
задржани. Размножувањето на овој каталог во било каква форма или на било каков начин, во целост или делумично, а без предходна писмена согласност од друштвото Renault е забрането.
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