Новиот

Renault CAPTUR

Спортски теренец
со впечатливи линии
Извајани странични површини, долна заштитна
лајсна, кровни држачи, предна маска, браник
како и хромирани украсни елементи... Новиот
CAPTUR го потврдува својот карактер на
спортски теренец. LED светлосниот потпис во
форма на буквата C на предниот и задниот дел
го прави новиот CAPTUR уште поелегантен и
технолошки понапреден.

Комплетно обновена
внатрешност
Квалитетна обработка е првиот впечаток кој
ќе го добиете за возилото.... Целосно обновен,
новиот CAPTUR ќе Ви даде исклучително
чувство на пријатност. Сосема ново и паметно
позиционирано возачко место „Smart
Cockpit“, кое во центарот го става возачот,
вклучува мултимедијален систем со 9,3’’ екран
чувствителен на допир, прилагодлив дигитален
екран на инструмент таблата со 10’’, нова
лебдечка централна конзола со унапредена
рачка на менувачот „E-shifter“ на дофат на рака,
и паметно осмислени места за складирање...

Патување со
конектирано возило
Mултимедијален систем EASY LINK овозмoжува напредна можност
за поврзување со едноставен начин на употреба. Неговиот екран
9,3’’ чувствителен на допир е компатибилен со апликациите Android
Auto™ и Apple CarPlay™*, што Ви овозможува брз пристап до
апликациите од вашиот паметен телефон. Врската 4G овозможува
пристап до услугите како што е автоматски итен повик, автоматско
ажурирање на системот и апликацијата за навигација, информација
за состојбата на патиштата во реално време, информација за цени на
горивото во близина на вашата рута и дури пребарување на адреси
во пребарувачот Google. Можете исто така да го прилагодувате
екранот со додавање на свои кратенки на почетниот екран, исто
како на паметен телефон.
*AndroidAuto™ е марка на компанијата Google Inc.
Apple CarPlay™ е марка на компанијата Apple Inc.
Апликацијата AndroidAuto™ не е достапна во Google Play Store продавницата за пазарот
во Македонија.

Доживување на
возењето по ваша
мерка
Новиот CAPTUR во секој момент се прилагодува
кон вашите желби. Возењето може да го
прилагодите со помош на технологијата
MULTI+SENSE која комбинира осум можности
за амбиентално осветлување, три начини на
возење, различни подесувања на седиштата и
клима уредот... Новиот Captur Ви овозможува и
врвно музичко доживување. Неговиот целосно
нов аудио систем BOSE вклучува дури осум
звучници и иновативен длабокотонски звучник
кој благодарејќи му на паметно осмислениот
дизајн е вграден во багажниот простор за
возилото да остане што е можно попространо.

Исклучителна
прилагодливост на
внатрешниот простор
Искористете ја импресивната пространост и
опремата која ќе Ви даде максимална удобност.
Ќе бидете воодушевени со најголемата зафатнина
на багажникот во класата (до 536 литри) и со
задната клупа која обезбедува исклучителна
прилагодливост благодарејќи ѝ на можноста за
надолжно поместување до 16 cm. Потребен Ви
е простор за превоз на подолги или поголеми
предмети? Со преклопување на задната клупа
ослободете простор во задниот дел од возилото
и на тој начин обезбедете зафатнина од дури
1.235 литри.
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2.
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Врвна технологија
За целосно безбедно возење новиот CAPTUR е опремен со најновите технологии.
1. Темпомат и ограничувач на брзината. Подесете ја патната или најголемата дозволена брзина.
Копчињата за контрола на управувачот ви овозможуваат брзо подесување на параметрите.
2. Камера со поглед од 360° и систем Easy Park Assist. Камерата со панорамски поглед од 360°
ве води во текот на маневрирањето на мошне тесни места. Системот ја презема контролата
врз управувачот при паркирањето тогаш кога вие тоа го сакате.

3. Светла Renault LED Pure Vision со функција за автоматско вклучување и исклучување
на долгите светла. Новиот CAPTUR е опремен со Full HD светла „Pure Vision“ и со систем за
автоматско вклучување и исклучување на долгите светла за подобрена видливост. Кога возите
во населено место, односно кога друго возило е пред вас или Ви приоѓа од спротивната возна
лента, автоматски се вклучуваат кратките светла.

4.

5.

6.

7.

4. Предупредување за возила во мртов агол.* Со вклучување на светлата за предупредување на
двата надворешни ретровизори системот ве предупредува за присуство на возило во мртов агол.

6. Предупредување за ненамерно напуштање на сообраќајната лента и систем за одржување
на возилото во сообраќајната лента.* Новиот CAPTUR ве предупредува и го коригира правецот
на возилото во случај на излегување од возната лента, ако претходно не сте ги вклучиле
индикаторите на правецот.

5. Систем за активно итно сопирање. Новиот CAPTUR ги следи вашите реакции и случувањата во
околината на возилото. Ако ненадејно силно притиснете на сопирачка или ако пешак преминува
пат, новиот CAPTUR ве предупредува за тоа и дури може автоматски да активира итно сопирање.

7. Препознавање на сообраќајните знаци. Новиот CAPTUR има вградена камера која ги
прeпознава сообраќајните знаци и така на инструмент таблата ве известува за моменталните
ограничувања на брзината.

Избор на боја

Сина Marine(1)

Бела Alabaster(1)

Портокалова Atacama(2)

Црвена Flamme(2)

Бисерна бела(2)

Сива Highland(2)

Сива Cassiope(2)

Сина Iron(2)

Црна Etoile(2)

(1) Еднослојна боја
(2) Металик боја
*Фотографиите се симболични.

Сина Celadon(2)*

Црна Amethyst (INITIALE PARIS)(2)

90 можни
конфигурации за
персонализација
Новиот CAPTUR ве повикува да го прилагодите
надворешниот и внатрешниот дизајн по мерка како
никогаш досега: кров, надворешни ретровизори,
заштита на подвозјето... Одберете помеѓу 90 достапни
конфигурации на надворешност. Искористете 18 можни
комбинации за уредување на патничкиот простор, од
навлаки за седишта до наслони за раце, вклучувајќи
го средишниот дел на инструмент таблата.

Прилагодување на надворешноста по мерка
Можни комбинации: боја на возило и боја на кров
Прилагодете го својот нов CAPTUR со двобојна каросерија со бирање помеѓу 10 бои на каросерија и 4 бои на кров, или одберете
каросерија и кров во иста боја.
Палета на бои

Сива Еtoilе

Сива Highland

Бела Alabaster

Сина Marine Fumé

Портокалова Atacama
-

Сива Еtoilе
Сива Cassiopée

-

Сива Highland

-

Бела бисерна

-

Бела Alabaster

-

Портокалова Atacama
Црвена Flamme

-

-

Сина Iron

-

Сина Améthyste (INITIALE PARIS)

-

Сина Céladon*

-

-

-

* Не е достапно при лансирањето

Палета на бои за кров

Црна Etoile

Сива Highland

Бела Alabaster

Портокалова Atacama

Прилагодување на надворешноста по мерка
Пакет Портокалова Atacama

1

2

2

Пакет Сива Highland

1

2

2

Пакет Бела Alabaster

1

2

2
1. Дел на странична лајсна
2. Предна и задна лајсна

Украсни поклопци и фелни

Димензии (mm)

Украсни поклопци 16’’ Vilegia Алуминиумски фелни 17’’
Bahamas

Алуминиумски фелни 18’’
Pasadena

Алуминиумски фелни 17’
Diamante

Зафатнина
Зафатнина на багажниот простор
Зафатнина на багажниот простор кога задната клупа целосно ќе се помести
назад (бензин/дизел)
Зафатнина на багажниот простор кога задната клупа целосно ќе се помести
напред (бензин/дизел)
Зафатнина на багажниот простор со преклопена задна клупа

Литри
422/406
536/520
1 275

Ниво на опременост

Life
Безбедност и помош при возење
• Систем против блокирање на тркалата - ABS
• Систем за надзор на стабилноста на возилото ESP
• Надзор на лизгањето на тркалата - ASR
• Систем за помош при задржување на возилото во
возната лента - LKA*
• Помош при тргнување по нагорнина - HSA
• Систем за помош при итно сопирање
• Систем за активно итно сопирање со функција за
препознавање на сообраќајните знаци
• Предупредување за безбедна оддалеченост
• Систем за препознавање на сообраќајните знаци
• Предни воздушни перничиња за возачот и
совозачот
• Странични воздушни перничиња напред и позади
• Можност за исклучување на воздушното перниче
за совозачот
• Сигурносни појаси напред со регулирање на
висината
• Сигурносни појаси со затегнувачи и ограничувач
на затезната сила напред
• Систем за предупредување за незакопчан појас
напред и позади

• Триточковен среден безбедносен појас позади
• Систем ISOFIX за прицврстување на детско
седиште
• Предни наслони за глава со регулирање на
висината
• Три наслони за глава позади со регулирање на
висината
• Систем за итни повици
• Трето стоп светло
• Систем за контрола на притисокот во пневматици
• Автоматска контрола на светлата
• Патен компјутер
• Tемпомат и ограничувач на брзина
• Индикатор за промена на брзината (единствено
за рачен менувач)
• Full LED предни светла
• LED дневни светла
• LED задни светла
• Систем Stop&Start
• Начин на возење ECO

Удобност
• Седиште за возачот со прилагодување на висина
• Надворешни ретровизори со функција за греење
и електрично прилагодување
• Импулсни подигнувачи на предните и задните
стакла
• Импулсно отвoрање на возачкото стакло со
функција против приклештување
• Далечинско централно заклучување
• Преклоплив клуч
• Наслон на задната клупа деллив во размер 1/3
- 2/3
• Задно стакло со грејач
• Тонирани стакла
Дизајн
• Темна внатрешност
• Навлаки во комбинација црна/светло сива
• Екран 4’’ во боја помеѓу мерачите
• Странични индикатори на правецеот на
надворешните ретровизори
• Рачки на вратите во боја на каросеријата
• Надворешни ретровизори во црна боја
• Челични фелни 16’’
• Украсни поклопци Vilegia 16’’

Додатоци
• Сет за поправка на пневматици
• Предопрема за авторадио (4 звучници)

Ниво на опременост

Zen (Life+)
Возење
• Рачен клима уред
• Централна конзола со наслон за раце
• LED осветлување во кабината

Дизајн
• Навлаки во комбинација црна/темно сива
• Управувач обложен со имитација на кожа

Мултимедија
• Мултимедијален систем со 7’’ екран чувствителен
на допир, MP3, Bluetooth AUX, USB, DAB и
функција на поврзување со апликациите
AndroidAutoTM и Apple CarPlayTM*

• *Апликацијата AndroidAutoTM не е достапна во продавницата
Google Play Store за пазарот во Македонија.
• AndroidAutoTM е марка на компанијата Google Inc.
• Apple CarPlayTM е марка на компанијата Apple Inc.

Ниво на опременост

Intens (Zen+)
Возење
• Сензор за дожд и автоматска контрола на
светлата
• LED дневни светла C-shape
• LED задни светла C-shape
• Паркинг сензори позади
• Автоматско вклучување/исклучување на долгите
светла
• Автоматско сопирање при паркирање

Удобност
• Автоматски клима уред
• Renault картичка „Hands free“ за отклучување и
стартување на возилото
• Електрично регулирани надворешни ретровизори
на склопување со грејач и осветлување
• Седиште на возачот и совозачот со подесување
на висина
• Внатрешно огледало со самозатемнување
• LED осветлување во кабината напред и позади

Дизајн
• Двобојна каросерија и металик боја
• Надворешни ретровизори во боја на кровот
• Навлаки во комбинација на црна кожа и темно
сива ткаенина
• Алуминиумски фелни 17’’ Bahamas
• 7’’ екран во боја помеѓу мерачите
• Управувач и рачка на менувачот во кожа
• Дополнително затемнети задни стакла

Седишта

Навлаки во комбинација црна/
темно сива ткаенина со портокалови
детали(1)

Навлаки во комбинација на црна
кожа и темно сива ткаенина(4)

Навлаки во комбинација црна/светло
сива(2)

Навлаки од црна кожа*(1)

Навлаки во комбинација црна/темно
сива(3)

(1) Опционално за верзија Intens
(2) Достапно во верзија Life
(3) Достапно во верзија Zen
(4) Достапно во верзија Intens
* Кожа од говедско потекло

Прилагодување на внатрешноста по мерка

1

3

3
2

Внатрешна персонализација - Сина 1. Рамки на вентилациските отвори во боја 2. Рамка на рачката на менувачот на централната конзола во боја 3. Предни и задни
патосници во боја

Внатрешна персонализација - Црвена

Внатрешна персонализација - Портокалова

Внатрешна персонализација - Тиркизна

Прилагодување на внатрешноста по мерка

3

2

4

1

Пакет LOOK - Портокалова 1. Навлаки во комбинација црна/темно сива со портокалови детали 2. Наслон за раце на вратите во боја 3. Средишниот дел на инструмент
таблата во боја 4. Рамка на лебдечка конзола (само во случај на лебдечка конзола)

Пакет LOOK - Сива

Пакет LOOK - Светло сива (Initiale Paris)

Дополнителна опрема
1. Осветлување на подвозјето за добредојде. Никогаш повеќе
нема да го барате возилото на слабо осветлениот паркинг!
Новиот CAPTUR автоматски се осветлува кога му се доближувате
или кога ќе го притиснете копчето на далечинскиот управувач.
2. Shark антена. Додадете му на своето ново возило CAPTUR
спортска нота со антена која совршено се прилагодува кон
линијата на возилото.
3. Скала. Обезбедете полесен пристап до своето возило и полесен
пристап до кровот за товарење на багаж во кровниот куфер или
монтирање на скии за превезување. Практична и незаменлива
опрема за нагласување на спортскиот изглед на возилото.
4. Склоплива влечна кука. Натоварете ги сите свои предмети
во приколка и одвезете ги со помош на полуелектрична влечна
кука. Таа се расклопува и се склопува за неколку секунди, со
притискање на прекинувачот во багажниот простор. Паметно
осмислен додаток кој го чува дизајнот на вашето возило.
5. Пакет за заштита на каросерија. Ефикасно заштитете ја
каросеријата на своето ново возило CAPTUR од помали удари,
гребнатини или оштетувања.

3.

1.

2.

4.

5.

Откријте го новиот Renault Captur.
Посетете ја интернет страницата www.renault.mk
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