
Renault CAPTUR



Міська пригода
Час святкувати! Renault Captur — популярний 

кросовер — перевтілився для вас. Нові кольори, 

оновлена решітка радіатора, фіксований скляний дах: 

новий Renault Captur готовий до пригод у місті. Фари 

full LED Pure Vision з фір мо вим «автографом» денних 

ходових вогнів у фор мі літе ри «С» надають новому 

образу автомобіля виразнос ті й рішучості.  

Пориньте в міське життя і відчуйте себе володарем 

вулиць і проспектів. Ви можете дослідити кожен 

куточок міста завдяки високому кліренсу, захисним 

накладкам на передній і задній бампери, фіксо ва-

но му скляному даху. Затишний, різнокольоровий 

та інноваційний салон автомобіля посилить ваші 

відчуття, і ви зможете сповна насолодитися усіма 

радощами міського життя. 





Яскравий дизайн

На своїх приголомшливих колесах дизайну Emotion або Explore Renault Captur готовий везти вас екскурсією містом вашої мрії. Ваш кросовер 

може похвалитися своїм жвавим характером та яскравою індивідуальністю. Його передні й задні LED-вогні по-новому освітлюють ваш шлях, 

а двоколірний кузов та елементи персоналізації повною мірою відображають вашу індивідуальність. Renault Captur привнесе незабутні емоції 

у ваше міське життя. 







Renault Captur має все, щоб ви почувалися комфортно. Покладіть руки на шкіряне кермо, відчуйте комфорт зручних сидінь з більш вираженою 

підтримкою, обіпріться на підлокітник, скористайтеся перевагами LED-освітлення для читання. Вишукані кольори салону і хромовані окантовки 

додають інтер’єру елегантності та привабливості. На довершення — аудіосистема преміум-класу Bose® Sound System, що наповнює простір салону 

винятковим, об’ємним звуком із семи високопродуктивних динаміків.

Стильний інтер’єр





Renault Captur пропонує безліч продуманих місць для зберігання. У величезному висувному речовому відділенні на 11 л ви можете зберігати чимало 

дрібних і великих предметів. У відділення, інтегроване в панель приладів, ви можете покласти свій мобільний телефон або гаманець! Задня частина 

автомобіля пропонує модульований простір: спинки задніх сидінь складаються в пропорції 1/3-2/3, задній ряд сидінь пересувається на 16 см, 

що дозволяє адаптувати цей простір до ваших потреб. А в багажнику* є двостороння фальшпідлога, яку можна використовувати з двох сторін 

і знімати, щоб збільшити об’єм багажника.**

Зробить ваше життя приємнішим

* Мінімальний об’єм — 359 дм3, максимальний — 455 дм3 (в передньому положенні заднього ряду сидінь). ** Залежно від версії.

Одним дотиком
Renault Captur пропонує мультимедійну систему з 7" сенсорним екра-

ном — R-LINK Evolution. 

За допомогою 7" сенсорного екрана або органів керування на кермі 

Renault R-LINK Evolution надає вам доступ до інноваційних та практичних 

функцій: навігація, мультимедіа, радіо, телефонія, системи допомоги 

водієві…



Renault Captur отримує від міста все найкраще: він бачить місця для паркування 

і допоможе припаркуватися, він попередить про потенційну небезпеку та помітить 

все навколо. З Renault Captur — подорож під вашим повним контролем!

Найкраще в місті

Easy Park Assist (автоматична допомога під час паркування)

Паралельне паркування? Без проблем! Завдяки датчикам 

система визначає простір, доступний для паркування, бере 

на себе рульове керування і виконує маневр за вас.

Hill Start Assist (система допомоги на підйомі)

При запуску двигуна на схилі гальмовий тиск підтримується  

автоматично протягом двох секунд, даючи водієві час для 

маневру.

Захист 

У Renault Captur — інстинкт захисника. Передні, задні та 

бокові подушки безпеки, система Isofi x, що забезпечить 

надійне кріплення сидіння для маленького пасажира. 

Антиблокувальна система, система допомоги при екстре-

ному гальмуванні, центральний замок та інше.



Система контролю «сліпих» зон

Система визначає об’єкт, що рухається, який ви не бачите 

в дзер калі, і миттєво сигналізує про це світловим індикато ром. 

Система активна на швидкості від 30 до 140 км/год. 

Система контролю зчеплення з дорогою

Допомагає керувати автомобілем на дорогах в умовах 

поганого зчеплення (наприклад, м’який грунт). Система 

інтегрована з ESP. За допомогою перемикача ви можете 

вибрати один із трьох доступних режимів: «Дорога», 

«М’який грунт», «Експерт». 

Протитуманні фари з поворотною функцією 

При виконанні повороту протитуманна фара, що знаходиться зі 

сторони, в яку виконується поворот, автоматично засвічується, 

забезпечуючи вам більший огляд.



Кольори кузова

Біла перлина (QNC) /

Дах: Чорна зірка (GNE)

Біла перлина (QNC)

Синій неон (RQH) /

Дах: Чорна зірка (GNE)

Синій неон (RQH) /

Дах: Платина (D69)

Синій неон (RQH)

Синій океан (RQQ) /

Дах: Чорна зірка (GNE)

Синій океан (RQQ)

Морська димка (RPE) лак /

Дах: Чорна зірка (GNE)

Морська димка (RPE) лак 

Слонова кістка (D16) лак /

Дах: Чорна зірка (GNE)

Слонова кістка (D16) лак



Платина (D69) Платина (D69) /

Дах: Чорна зірка (GNE)

Сіра кассіопея (KNG) Сіра кассіопея (KNG) /

Дах: Чорна зірка (GNE)

Чорна зірка (GNE) Червоний вогонь (NNP) /

Дах: Чорна зірка (GNE)

Оранжева пустеля (EPY) Оранжева пустеля (EPY) /

Дах: Чорна зірка (GNE)



Безпека

Фронтальні та бокові (передні й задні) • 

подушки безпеки. Подушка безпеки 

переднього пасажира, що відключається

3 підголівники заднього ряду сидінь, • 

що регулюються за висотою

Кріплення для встановлення дитячого • 

автокрісла

ABS (антиблокувальна система) + АFU • 

(система допомоги при екстреному 

гальмуванні)

ESP (система курсової стійкості)• 

Система допомоги при старті на підйомі• 

Круїз-контроль• 

Центральний замок• 

Датчик тиску повітря в шинах• 

Малорозмірне запасне колесо• 

Повторювачі покажчиків повороту • 

в дзеркалах

Індикатор перемикання передач• 

Система рекуперації енергії Energy smart • 

management

Режим ECO• 

Комфорт

Кондиціонер з ручним керуванням • 

Обігрів заднього скла• 

Передні та задні електросклопідіймачі• 

Зовнішні дзеркала заднього огляду • 

з обігрівом та електроприводом

Сидіння водія, що регулюється за висотою• 

Сидіння заднього ряду з функцією • 

повздовжнього регулювання, спинки яких 

складаються у пропорції 1/3 та 2/3

Мультимедіа

R0-2DIN радіо, Bluetooth, jack, USB, • 

2 передні та 2 задні динаміки

Інтер’єр

Темне оздоблення салону• 

Фіксована тканинна оббивка сидінь• 

Окантовка центральної консолі, • 

повітроводів, динаміків кольору 

«слонова кістка»

Висувне речове відділення кольору беж• 

Екстер’єр

Колір кузова — монохром• 

Чорні корпуси зовнішніх дзеркал заднього • 

огляду

Сталеві 16'' диски • 

Захисна накладка заднього бампера• 

Денні ходові LED-вогні• 

Задні LED-вогні• 

Опції

Протитуманні  фари• 

Підігрів передніх сидінь• 

Попільничка + прикурювач• 

Легкосплавні 16'' диски з алмазним • 

шліфуванням чорного кольору, дизайн 

Adventure («Пригода»)

Фарба «металік»• 

Варіанти виконання

Оздоблення салону чорного кольору

LIFE

Фіксована оббивка 
чорного кольору

Сталеві диски 16", дизайн 
Extreme («Екстрим»)



Комбіноване оздоблення салону (опційно)

ZEN (LIFE +)

Безпека

Протитуманні фари• 

Датчики дощу та світла• 

Комфорт

Клімат-контроль• 

Картка-ключ «вільні руки»• 

Передні та задні електросклопідіймачі • 

(імпульсний — зі сторони водія)

Шкіряне оздоблення керма• 

Двостороння полиця багажного відділення• 

Інтер’єр

Окантовка центральної консолі, • 

повітроводів, динаміків «хром сатин»

Екстер’єр

Легкосплавні 16'' диски з алмазним • 

шліфуванням чорного кольору

Опції

Система зчеплення шин з дорогою Extended • 

Grip + всесезонні шини

Задній парктронік• 

Зовнішні дзеркала заднього огляду • 

з обігрівом та електроприводом складання 

+ камера заднього огляду

Попільничка + прикурювач• 

R-LINK2, 7'' сенсорний дисплей, навігація, • 

Bluetooth, jack, USB, 6 динаміків, 

аудіосистема 3D sound by Arkamys

Комбіноване оздоблення салону• 

Фіксована тканинна оббивка сидінь, • 

кольори: чорний, синій, карамель

Знімна тканинна оббивка сидінь, кольори: • 

синій, карамель, беж

2-колірний кузов + корпуси дзеркал • 

заднього огляду під колір даху

Легкосплавні 17'' диски з алмазним • 

шліфуванням сірого кольору, дизайн 

Emotion («Емоція»)

Додаткове тонування стекол задніх дверей • 

Фарба «металік»• 

Легкосплавні диски 16" з алмазним шліфуванням
чорного кольору, дизайн Adventure («Пригода»)

Фіксована оббивка 
кольору чорний/синій

Фіксована оббивка 
кольору чорний/карамель

Фіксована оббивка 
кольору чорний/беж

Знімна оббивка кольору 
чорний/беж

Знімна оббивка кольору 
чорний/карамель 

Знімна оббивка кольору 
чорний/синій

Фіксована оббивка 
чорного кольору



Безпека 

Протитуманні фари з функцією повороту• 

Фари full LED• 

Електропривод складання зовнішніх • 

дзеркал заднього огляду

Задній парктронік + камера заднього огляду• 

Мультимедіа

R-LINK2, 7'' сенсорний дисплей, навігація, • 

Bluetooth, jack, USB, 6 динаміків, 

аудіосистема 3D sound by Arkamys

Інтер’єр

Дизайнерські кишені (струни) на спинках • 

передніх сидінь

Знімна тканинна оббивка сидінь • 

Екстер’єр

2-колірний кузов • 

Корпуси зовнішніх дзеркал заднього огляду • 

під колір даху

Додаткове тонування стекол задніх дверей• 

Легкосплавні 17'' диски з алмазним • 

шліфуванням чорного кольору, дизайн 

Emotion («Емоція»)

Опції

Аудіосистема преміум-класу BOSE, R-LINK2, • 

7'' сенсорний дисплей, навігація, Bluetooth, 

jack, USB, 6 динаміків, сабвуфер, накладка 

з написом «Bose» на динаміках

Комбіноване оздоблення салону• 

Знімна тканинна оббивка сидінь, кольори: • 

синій, карамель

Фіксована ТЕР* оббивка сидінь, кольори: • 

сірий, коричневий

Шкіряна оббивка сидінь • 

Окантовка інтер’єру, кольори: «Червоний • 

вогонь»

Висувне речове відділення, кольори: • 

«Червоний вогонь»

Персоналізація екстер’єру, кольори: • 

«Червоний вогонь», «Слонова кістка»

Фіксований скляний панорамний дах • 

над передньою частиною салону 

Фарба «металік»• 

* ТЕР: тканина/вініл.

INTENS (ZEN +)

Оздоблення салону чорного кольору

Знімна оббивка кольору 
чорний/синій

Знімна оббивка кольору 
чорний/карамель

Знімна оббивка 
кольору чорний/беж

Шкіряна оббивка чорного 
кольору

Фіксована ТЕР оббивка 
коричневого кольору 
(тканина/вініл)

Фіксована ТЕР оббивка 
сірого кольору (тканина/
вініл)

Легкосплавні диски 17" 
з алмазним шліфуванням 
чорного кольору, дизайн 
Emotion («Емоція»)



Окантовка елементів салону «Червоний вогонь»

ІНТЕР’ЄР

Персоналізація

ЕКСТЕР’ЄР

Окантовка елементів кузова 
«Червоний вогонь»

Окантовка елементів кузова «Слонова кістка»



1.

Дизайн та персоналізація

Аксесуари

1. 3.2.

1. Підніжки. Вперед по бездоріжжю в пошу-

ках пригод... Підніжки допоможуть вам з лег-

кіс тю забратися в автомобіль або дотягну тися 

до даху. Вони також захистять кузов авто мо-

біля від дрібних щоденних пошкоджень.

2. Накладка на поріг багажного відділення. 

Естетично приваблива накладка на поріг 

багаж ного від ділення захистить задній бам-

пер від пошкод жень під час заванта жен ня/

ви ван та ження багажу. Додає стильного 

вигляду.

3. Антена у формі акулячого плавника ко-

льору «Чорна зірка». Додає елегант ності, 

чудово поєднуючись із загальними лі ні я  ми 

автомобіля.



Безпека і транспортування

6. Швидкознімний фаркоп, що не потребує спеціального інструменту для встановлення. Незамінний для перевезення вантажів та обладнання, дозволяє приєднати причіп для 

човна та професійного спорядження, а також встановити тримач для велосипедів. Цей оригінальний аксесуар Renault повністю сумісний з вашим автомобілем. Легко знімається без 

інструментів, при цьому зберігається естетичний вигляд вашого автомобіля. Рекомендується для частого використання. 

7. Поперечні багажні дуги. Ідеальні для встановлення тримачів для велосипедів, лиж, багажного боксу, які збільшать вантажомісткість вашого автомобіля. Цей аксесуар з лінійки 

Renault відповідає всім нормам безпеки. Набір з двох дуг із захистом від викрадення.

8. Паркувальні датчики. Гарантують вам спокій під час паркування. Використовуючи повністю інтегровані датчики, система виявляє всі перешкоди, розташовані позаду вашого 

автомобіля, та попереджає вас звуковим сигналом, який можна відключити.

6. 7. 8.

Комфорт та захист

4. Модульний  захист Easy Flex. Незамінний для захисту багажника вашого автомобіля і транспортування громіздких і брудних предметів! Він складається і розгортається дуже легко, 

пристосовуючись до положення задніх сидінь. Коли він повністю розгорнутий, закриває весь завантажувальний простір. Універсальний і практичний як для щоденного викорис-

тання, так і для дозвілля. 

5. Текстильні килимки «Преміум». Ще один стильний елемент у вашому автомобілі. Розроблені спеціально для цього автомобіля, вони швидко і легко кріпляться до підлоги спеціаль ни-

ми кліпсами, які забезпечують найвищий рівень безпеки, що підтверджено тестами. Насолодіться якістю матеріалів вищого рівня, приємними на дотик і легкими в обслуговуванні.

4. 4. 5.



Технічні характеристики
ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ 0,9 Tce 90 1,2 Tce 115 EDC 1,5 dCi 90 EDC

Тип привода Передній

Коробка передач/кількість передач Механічна, 5 Автоматична (EDC), 6

Пальне Бензин Бензин Дизельне

Норми токсичності Euro 6 Euro 5 Euro 5

Об’єм двигуна (см3) 898 1197 1461

Кількість циліндрів/клапанів 3/12 4/16 4/8

Потужність (кВт (к.с.)) за об/хв 66 (90)/5000 84 (115)/4900 66 (90)/4000

Обертальний момент (Н·м) за об/хв 140/2250 190/2000 220/1750

Тип упорскування Багатоточкове Безпосереднє Безпосереднє Common Rail

Розмір шин 205/60R16 205/60R16, 205/55R17

Гальма передні/задні Дискові вентильовані/барабанні

Максимальна швидкість (км/год) 171 192 195

Розгін 0-100 км/год (с) 13,05 10,9 13,5

Викиди CO2 (г/км)* 113 139 108

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО**

міський/заміський/змішаний цикл (л/100 км) 6,0/4,5/5,1 7,2/5,4/6,0 4,6/3,9/4,2

Об’єм бака для пального (л) 45

Споряджена маса (кг) 1248 1344 1363

Максимально допустима маса (кг) 1671 1738 1777

Повна маса з причепом (кг) 2571 2638 2677

Максимальна маса причепа з гальмами/без гальм (кг) 1200/620 900/670 900/680

  * Дані про викиди СО2 наведені згідно з Директивою 99/100/ЄС

** Дані про витрати пального наведені згідно з Директивою 80/1268/СЕЕ

Двигун ENERGY TCe 90 

Ідеальний для того, щоб крейсувати автомобілем 

центром міста. Потужний на низьких обертах, в поєднанні 

з 5-ступінчатою механічною коробкою передач 

забезпечує значну економію пального.

Двигун ENERGY TCe 115 

Якщо ви зупинили свій вибір на двигуні ENERGY TCe 115, 

ви отримаєте кращу динаміку. Разом із автоматичною 

коробкою передач EDC він подарує ще більш комфортний 

рух. Перевагою також є менші витрати на обслуговування: 

ланцюг ГРМ розрахований майже на весь ресурс роботи 

двигуна.

Двигун ENERGY dCi 90

З цим двигуном ви обираєте динаміку і ефективність. 

Це ідеальне поєднання економії пального 

і продуктивності. 

Автоматична коробка передач EDC

Максимальне задоволення від керування. Автоматична 

коробка з подвійним зчепленням забезпечує зниження 

витрати пального і високу розгінну динаміку. Перемикання 

передач швидке та плавне, без ривків та втрати 

прискорення, а витрати пального аналогічні витратам 

у автомобіля з механічною коробкою передач.



Габарити

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (л)

Максимальний об’єм з урахуванням місця під фальшпідлогою 377/455

Максимальний об’єм зі складеними спинками заднього ряду сидінь 1235

ГАБАРИТИ (мм)

A Колісна база 2606

B Довжина 4122

C Передній звис 866

D Задній звис 650

E Передня колія 1531

F Задня колія 1516

G Ширина зі складеними дзеркалами заднього огляду 1778

H Висота без навантаження 1566

H1
Висота без навантаження з відкритими дверцятами багажного 
відділення

2031

J Висота порога багажного відділення без навантаження 732

K Дорожній просвіт під навантаженням 170

L Відстань на рівні колін пасажирів заднього ряду сидінь 215

M Ширина на рівні ліктів водія та переднього пасажира 1380

M1 Ширина на рівні ліктів пасажирів заднього ряду сидінь 1370

N Ширина на рівні плечей водія та переднього пасажира 1368

N1 Ширина на рівні плечей пасажирів заднього ряду сидінь 1330

P Відстань між подушкою переднього сидіння та дахом (під кутом 14°) 905

P1 Відстань між подушкою заднього сидіння та дахом (під кутом 14°) 860

Y
Ширина завантажувального отвору у верхній частині 
Максимальна ширина багажного відділення

905
1 010

Y1 Ширина завантажувального отвору у нижній частині 983

Y2 Внутрішня ширина між колісними арками 990

Z Висота завантажувального отвору 685

Z1
Максимальна завантажувальна довжина (від краю багажника 
зі складеними задніми сидіннями)

1512

Z2
Завантажувальна довжина за задніми сидіннями (ряд сидінь зсунутий 
уперед/ряд сидінь у задньому положенні)

884/724

Z3 Висота під задньою полицею 595





Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію на 3 роки 

або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше). 

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 33 дилерські центри по всій країні й надає якісне 

обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах Renault Assistance. 

Наші двері відкриті для Вас 24 години на добу, 365 днів на рік. 

Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-149.

З турботою про Ваш автомобіль.

З увагою до водія.

Ваш Renault Service!

Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного клієнта. 

Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії Renault 

в Україні www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна гаряча лінія
Гаряча лінія: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних 

і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні) 

з 8.00 до 20.00 – у будні 

з 9.00 до 19.00 – у вихідні.

Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-149.

Офіційний сайт: www.renault.ua.



www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група Renault залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший термін 
доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення 
салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах інформації 
без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.

Надруковано у травні 2019 року.

Renault рекомендує


