
RENAULT
CAPTUR
E-Tech full hybrid

налично и във версии с
E-Tech plug-in hybrid,
mild hybrid, бензинов и LPG двигател



атлетичен и елегантен 
SUV

Със своите мускулести рамене, 
мощни хибридни двигатели и ще-
дро интериорно пространство, 
Renault Captur изтъква своя  
характер.

Оставете се да бъдете завладе-
ни от впечатляващия дизайн на 
E-Tech engineered full hybrid 145 или 
plug-in hybrid 160.
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спортен 
SUV

хибридни 
двигатели

свързана 
екосистема

до 536 л обем 
на багажника

16 модерни 
системи в 
помощ на 
водача



интерактивно меню

01. дизайн

02. удоволствие от шофирането

03. мултимедия

04. интериорно пространство

05. модерни системи в помощ  
на водача

06. персонализация
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атлетични линии

Със своите изваяни линии, муску-
лести рамене, по-широка решет-
ка и изразителна броня, Renault 
Captur изявява своя SUV облик.

С вдъхновен от моторните спор-
тове аеродинамичен панел, спе-
циални емблеми и ексклузивни 
18-инчови алуминиеви джанти R.S. 
line, Renault Captur R.S. line демон-
стрира атлетичен силует.

Отпред и отзад, той е още по-
елегантен и високотехнологичен 
благодарение на C-образния LED 
светлинeн подпис.

Отвътре R.S. line отново изпъ-
ква: алуминиеви педали, облицов-
ка на тавана в изпъстрен сив 
цвят anthracite grey*, тапицерия 
R.S. line и волан, подчертан с чер-
вени декоративни шевове.

01. дизайн

* наличен и с черна облицовка на тавана с опцията панорамен покрив.

4



Завладяващ дизайн 
E-Tech engineered

Renault Captur предизвиква сен-
зация със своите версии E-Tech 
engineered full hybrid и plug-in 
hybrid: предна решетка и заден 
панел в блестящ черен цвят, F1 
blade в стил Формула 1 в цвят 
warm titanium и ауспух в цвят 
Oyster grey*.

Емблемата E-Tech engineered от 
лявата страна на автомоби-
ла допълва неговата ексклузив-
ност, а надписът E-Tech в черно и 
златисто е неговият заден  
подпис.

Откривате същия дързък стил 
и в интериора. Емблема E-Tech 
на волана, арматурно табло с 
облицовка в блестящ черен цвят, 
подчертано от елементи в цвят 
warm titanium, които хармонират 
със седалките.

01. дизайн

* наличен като допълнително оборудване.

конфигурирайте и поръчайте    →
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конфигурирайте и поръчайте    →

хибрид 
според вашите нужди 

Наличен във версии E-Tech full 
hybrid и plug-in hybrid, Renault 
Captur ви предлага най-доброто 
от двата свята.

С версията E-Tech plug-in hybrid 
намалявате разхода на гориво 
до 75%(1), като шофирате в изця-
ло електрически режим(2) до 50 км 
след 3 часа зареждане.

нформация за заряд на батерията на 9,3-инчовия екран(4)

Двигателят E-Tech full hybrid се 
зарежда, докато шофирате. В 
града шофирате до 80%(3) от вре-
мето в електрически режим и се 
наслаждавате на икономия на го-
риво до 40%.(1)

10-инчов дигитален инструментален панел с информация за 
шофирането(4)

02. удоволствие от шофирането

(1) в сравнение с еквивалентен двигател с вътрешно горене.
(2) до 135 км/ч.
(3) в градски цикъл по WLTP.
(4) в зависимост от двигателя и версията.
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конфигурирайте и поръчайте    →

революция в интериора

Renault Captur е оборудвано с 
10-инчов дигитален инструмен-
тален панел* с възможност за 
персонализация и 9,3-инчов мул-
тимедиен сензорен екран* за ре-
пликация на екрана на вашия те-
лефон, съвместим с Android Auto™ 
и Apple CarPlay™.

03. мултимедия

Персонализирайте изживяване-
то си зад волана с избор от три 
режима на шофиране и осем ре-
жима на амбиентно осветление 
в зависимост от настроението 
си благодарение на технология-
та multi-sense.

безжично зарядно устройство за смартфон  
/налично като аксесоар/

* в зависимост от двигателя и версията. 
Android Auto™ е марка на Google Inc. 
Apple CarPlay™ е марка на Apple Inc.
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конфигурирайте и поръчайте    →

04. интериорно пространство

най-доброто от  
модулността

Разполагате с най-големия обем 
на багажника в категорията (до 
536 литра) и находчиво модулно 
разпределение, осигурено от 
плъзгаща се задна седалка с ход 
над 16 см.

За да пренасяте дълги или обе-
мисти предмети, сгъвате задна-
та седалка и увеличавате общо-
то пространство до 1275 литра.
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16 модерни системи в 
помощ на водача
Renault Captur е оборудвано 
с шестнадесет иновативни, 
модерни системи в помощ на 
водача.

05. модерни системи в помощ на водача

предупреждение за безопасна 
дистанция
Радар в предната част на автомо-
била изчислява безопасната дис-
танция между вас и превозното 
средство отпред.
Ако съществува риск от сблъсък, 
системата задейства звуково и ви-
зуално предупреждение.

паркиране без ръце
Тази система улеснява паркирането. 
Кормилното управление и намиране-
то на паркомясто се извършват от 
автомобила. Вие трябва само да уп-
равлявате скоростта си.

активна система за предупреждение 
при напускане на лентата на 
движение
Тази система предупреждава 
водача при неволно пресичане на 
прекъсната или непрекъсната линия, 
като използва камера, разположена 
на предното стъкло, зад огледалото 
за обратно виждане.

асистент за придържане в лентата
Активна между 70 км/ч и 160 км/ч, 
тази система коригира волана, 
за да върне автомобила обратно 
в лентата, ако пресечете 
непрекъсната или прекъсната линия 
без подаден мигач.

активна система за предупреждение 
при излизане на заден ход
Излизате спокойно от паркомясто 
благодарение на радари, които 
откриват приближаващо превозно 
средство, което може да не сте 
забелязали. 

разпознаване на пътните знаци
Системата ви информира на инстру-
менталния панел за ограниченията 
на скоростта по маршрута, благо-
дарение на камерата.

системи в помощ на водача
• адаптивен круиз контрол
• разпознаване на пътните знаци с 

предупреждение за превишаване на 
скоростта

• система за поддържане 
на лентата на движение и 
автоматично спиране и потегляне 
при натоварено движение

• круиз контрол/ограничител на 
скоростта

• 360-градусова камера

системи за подпомагане на 
паркирането

• паркиране без ръце
• предни и задни паркинг сензори

системи за безопасност
• активна система за аварийно 

спиране с разпознаване на 
пешеходци и велосипедисти

• активна система за аварийно 
спиране с разпознаване на превозни 
средства

• предупреждение за наличие на 
обект в „сляпата“ точка на 
автомобила

• предупреждение за безопасна 
дистанция

• предупреждение за умора на водача
• активна система за 

предупреждение при напускане на 
лентата на движение

• асистент за придържане в 
лентата

• активна система за 
предупреждение при излизане на 
заден ход

• автоматично превключване на 
дълги и къси светлини
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цветове

06. персонализация

перленобял(1)(2)

огненочервен(1)

син „метал“(1)(2)

морскосин(2)(3)

(1) боя металик.
(2) наличен при версията E-Tech 

engineered.
(3) прозрачно матово покритие.
снимките имат илюстративен 

характер.

сив „Хайленд“(1)(2)

черен(1)

сив „Касиопея“(1)(2)
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персонализация  
на покрива

възможни комбинации 
от цветове на автомо-
била и покрива

Персонализация  
E-Tech engineered

06. персонализация

сив „Хайленд“: покрив и капаци на 
страничните огледала

черен: покрив и капаци на 
страничните огледала

перленобял: покрив и капаци на 
страничните огледала

Пакети за персонализация в 
цвят warm titanium (като 
стандартно оборудване) и сив 
(като допълнително оборудване): 
спортен панел, протектори в 
долната част на вратите, ауспух.

панел в цвят warm titanium и 
протектор в блестящ черен цвят

сив панел и сив протектор

протектори в долната част на 
вратите в цвят warm titanium 

протектори в долната част на 
вратите в сив цвят

ауспух в цвят warm titanium и 
протектор в блестящ черен цвят

хромиран ауспух и сив протектор

цветове / цвят на покрива                    черен „Starry 
black“ сив „Хайленд“* перленобял*

морскосин

черен 

сив „Касиопея“ -

сив „Хайленд“ -

перленобял -

огненочервен* - -

син „метал“

* не е наличен при версия E-Tech engineered.

11

конфигурирайте и поръчайте    →

https://www.renault.bg/cars/captur/home.html


интериорно  
оборудване

06. персонализация

equilibre
• плъзгаща се, делима и сгъваема в съотношение 1/3-2/3 задна седалка с 3 

регулируеми по височина подглавника
• easy link 7“: свързана мултимедийна система със 7-инчов сензорен екран, 

съвместимост с Android Auto™ и Apple CarPlay™, Bluetooth®, USB портове и 
жак, безжично репликиране на екрана на смартфона

• 17-инчови тасове nymphéa

techno (evolution +)
• Renault multi-sense, персонализация на режимите на шофиране и 

интериорното оборудване
• LED предни и задни фарове с C-образен светлинен подпис
• електрически панорамен покрив с плъзгаща се затъмняваща щора

R.S. line (techno +)
• easy link 9,3” с навигация: свързана мултимедийна система с 9,3-инчов 

вертикален сензорен екран, съвместимост с Android Auto™ и Apple 
CarPlay™, Bluetooth®, безжично дублиране на екрана на смартфона

• 18-инчови алуминиеви джанти
• специален F1 blade в стил Формула 1

E-Tech engineered (R.S. line +)
• 18-инчови алуминиеви джанти с тонирано прозрачно покритие и детайли в 

цвят warm titanium
• специален F1 blade в стил Формула 1 в цвят warm titanium
• плаваща централна конзола и скоростен лост e-shifter

iconic (R.S. line +)
• 360-градусова камера
• 18-инчови черни алуминиеви джанти iconic с ефект „диамант“
• кожена* капитонирана тапицерия

Android Auto™ е марка на Google Inc. Apple CarPlay™ е марка на Apple Inc.
* свържете се със своя търговски консултант за повече информация 
относно използваните кожени материали. Всички седалки, упоменати като 
кожени в този документ, са с тапицерия от естествена кожа и обработен 
текстил.
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аксесоари

06. персонализация

кутия за багаж
Благодарение на твърдата багажна кутия за покрив от 380 л, вие ще 
можете да вземете целия багаж, който ви е необходим.

осветление под автомобила
Никога няма да се загубите отново на лошо осветен паркинг! Когато се 
приближите към автомобила или просто натиснете дистанционното 
управление, Renault Captur светва от разстояние.

антена тип „перка на акула“
Добавете спортен щрих с тази антена, която е идеално интегрирана в 
силуета на вашето Renault Captur.

защита на багажника easyflex
Тази противохлъзгаща и водоустойчива система е от съществено 
значение за защитата на вашия багажник и пренасянето на обемисти или 
замърсени товари.

теглич с изваждане
Теглете цялото си оборудване с помощта на полуелектрическия теглич. 
Той се изважда и прибира за няколко секунди чрез натискане на бутон в 
багажника. Тегличът е умело проектиран така, че да запази перфектно 
дизайна на вашето Renault Captur.
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размери и обеми

обем на багажника (литри) безоловен
E-Tech  

plug-in hybrid
E-Tech  

full hybrid

обем на багажника,  
задна седалка в задна позиция 422 265 326

обем на багажника,  
задна седалка в предна позиция 536 379 440

обем на багажника  
при сгъната задна седалка 1,275 1,118 1,149

* сгънати странични огледала; размери в мм.

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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Renault recommande

конфигурирайте и поръчайте    →

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на 
нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част 
от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един 
момент да внася изменения в описаните и представените спецификации, автомобили и аксесоари. Търговските 
представители на Renault се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от
държавите, където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое 
оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен 
Търговски представител, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на 
полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен 
от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички 
права са запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на 
цялата или на част от настоящата брошурата без предварителното писмено съгласие на Renault.

Publicis – автори на фотографиите: S. Staub, BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, © Renault Marketing 3D-Commerce – 
xxxxxxxxxxx – ноември 2022 г.
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (френско акционерно дружество (опростена форма)) с акционерен 
капитал от €533 941 113 и централен офис 122-122 bis avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – 
Вписано в Търговски регистър на Нантер под № B 780 129 987 / Тел: 0806 00 20 20.

Renault препоръчва
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