
Renault CAPTUR

Surf voor nog meer Nieuwe Renault CAPTUR 
naar www.renault.be
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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader 
van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door 
te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Renault-verdelers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige 
uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom je plaatselijke Renault-verdeler voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het 
drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie 
van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault. Niet-contractuele foto’s.
Nieuwe Renault CAPTUR - Januari 2020. 

Schrijf u in op MY.RENAULT.BE 
en laat u verwennen!

My Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje voor uw wagen én een lifestyle magazine in één.  
Deze handige online dienst is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen op maat. U vindt er ook tips, technische 
informatie, wedstrijden, de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, uitnodigingen voor evenementen enz….

U BENT NOG NIET INGESCHREVEN?  HET IS ZEER EENVOUDIG:
Neem het inschrijvingsbewijs van uw wagen bij de hand.  
Surf naar www.my.renault.be, schrijf u gratis in!



Buitendesign P.04

Interieur P.06

Maak van elke rit een ronduit unieke ervaring. Zowel 

aan de buitenzijde als aan boord geven de accessoires 

van Nieuwe CAPTUR uw voertuig net dat tikkeltje meer 

stijl. Nog dynamischer, nog eleganter, nog meer naar 

uw persoonlijkheid.

Design in alle vrijheid
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Stijl in overvloed

1. Welkomstverlichting onder koetswerk
(82 01 722 932)
2. Treeplanken 
(77 11 943 900)
3. Haaienvinantenne
(82 01 731 020)
4. Buitenspiegelkappen – Satijngrijs
(82 01 726 833)

De uitrustingen en de accessoires van 
Nieuwe CAPTUR combineren verfijning en 
gebruiksgemak. Dankzij de welkomstverlichting 
onder het koetswerk, vindt u uw voertuig in stijl 
en gemakkelijk terug in een slecht verlichte 
omgeving. Met de treeplanken zet u de SUV-
stijl van uw Nieuwe CAPTUR nog meer kracht 
bij terwijl de satijngrijze buitenspiegelkappen 
zorgen voor onderscheid en raffinement. Dankzij 
de haaienvinantenne oogt het sportieve karakter 
van Nieuwe CAPTUR nog dynamischer.

Buitendesign
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1.

3.2.

1. Verlichte deurdrempels - CAPTUR
(77 11 940 550)
2. Verlichte deurdrempels - Renault
(82 01 731 140)
3. Sportpedalen - handgeschakelde versnellingsbak 
(82 01 720 786)
Premium stoffen vloertapijten – INITIALE PARIS – Set van 4 
(82 01 711 345)

De details die  
het verschil maken
Het design krijgt een andere dimensie aan boord 
van Nieuwe CAPTUR. Optimaliseer het volledige 
potentieel van uw voertuig. Creëer stijl van bij het 
instappen met verlichte deurdrempels et exclusieve 
zetelhoezen. Breng een extra toets karakter toe 
aan de bestuurdersplaats en kies voor aluminium 
sportpedalen.

Interieur
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Het ruime aanbod aan bijzonder vindingrijke en 

praktische uitrustingen opent alle perspectieven. De 

keuze is aan u: rij met een gerust hart, maak u het leven 

gemakkelijk, vervoer uw gezin in alle gemoedsrust, 

bescherm uw SUV… Elk detail telt en zorgt ervoor dat uw 

dagelijkse leven met Nieuwe CAPTUR perfect verloopt.

Uitermate praktisch 
en nuttig

Transport P.10

Bescherming P.12

Leven aan boord P.14

Multimedia P.16

Veiligheid P.18
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Maak plaats voor  
uw vrije tijd

1. Coach-fietsendrager – Op trekhaak – 2 fietsen
(77 11 780 884)
2. Quickfix-dakstaven – In de lengte geplaatst
(82 01 726 815)
Harde dakkoffer – 380l
(77 11 785 585)
3. Pack semi-elektrische inklapbare trekhaak, 
13-polige kabelbundel
(82 01 721 656) Bediening halve elektrische trekhaak
(82 01 722 913) Wegklapbare trekhaak
(82 01 722 926) Dwarsbalk
(82 01 725 606) TCU - module
(82 01 725 618) Kabelbundel wegklapbare trekhaak 13P
4. Skidrager – 4 paar ski’s/2 snowboards
(77 11 940 000)

Geniet van een bijkomende transport- of 
laadoplossing dankzij de semi-elektrische inklapbare 
trekhaak. Hij is onzichtbaar wanneer hij is ingetrokken, 
en tast dus het design van uw voertuig niet aan. Het 
transport van uw fietsen was nog nooit zo eenvoudig 
dankzij de fietsendrager op trekhaak. De kantelbare 
fietsendrager biedt u gemakkelijk toegang tot uw 
kofferruimte. De elegante en veilige Renault Quickfix-
uitrustingen zijn de perfecte teamgenoten van uw 
vrijetijdsactiviteiten. Kies voor dakstaven en verruim 
uw horizonten: skiën, surfen, fietsen, ga in alle vrijheid 
en snel de baan op. Dankzij de harde dakkoffer met 
een laadcapaciteit van 380 liter, neemt u alles wat 
u nodig hebt, mee op reis.

Transport

10



4.2.

1. Stoffen vloertapijt Premium – Set van 4 
(82 01 711 343)
2. Stoffen vloertapijt Confort– Set van 4 
(82 01 711 341)
3. Moduleerbare kofferbescherming - Easyflex
(82 01 731 009)

Opgewassen  
tegen uw avonturen
Draag zorg voor de kofferruimte van uw voertuig 
met de Easyflex-kofferbescherming. Waterdicht 
en slipvrij, de kofferbescherming past zich aan alle 
configuraties aan. Het brede assortiment Renault-
tapijten biedt ook een hoge bescherming voor de 
bodem van uw wagen. In hoogwaardig textiel en 
met premium afwerkingen zijn zij het kenmerk 
van duurzaam raffinement. 

Bescherming
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1. Tafeltje voor achteraan op multifunctioneel systeem  
(houder apart verkrijgbaar)
(77 11 785 947)
2. Koelbox
(77 11 431 405)
3. Kledinghanger op hoofdsteun 
(82 01 705 509)

Reizen wordt  
nog prettiger
Loslaten, u goed voelen… een koud kunstje met 
dit gamma accessoires die enkel en alleen voor 
uw reisplezier zijn ontworpen: verwijderbaar 
picknicktafeltje, verduisterende zonwering voor 
een elegante bescherming op maat.  Ook Dankzij 
onze draagbare koelbox in de lijn van uw SUV 
geniet u probleemloos van een namiddag op het 
strand. Onze accessoires dragen eveneens zorg 
voor uw kleding met de slimme kledinghanger 
op hoofdsteun.

Leven aan boord

1. 3.

2.
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2.

1. Draagbaar Nextbase Duo Cinema Pro Wifi-videosysteem
(77 11 788 826)
2. Bluetooth® Focal-audioheadset
(77 11 785 758)

Nieuwe emoties
G e n i e t  m e t  N i e uwe  C A PTU R  va n 
hoogtechnologische accessoires. Met de in de 
console ingebouwde inductielader legt u uw 
telefoon gewoon neer en hebt u altijd een geladen 
batterij. Bovendien genieten uw passagiers volop 
met u mee: wifi-videosysteem, Bluetooth® Focal-
headset, Nieuwe CAPTUR biedt een meeslepende 
beeld- en geluidservaring. De rit lijkt altijd te kort 
als je beschikt over de modernste snufjes.

Multimedia1.
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1.

1. Dashcam 380 GW
(77 11 943 102)
2. SIRONA S I-size kinderzitje
(77 11 650 318)

Uw veiligste keuzes
Ga met een gerust hart de baan op dankzij onze 
speciaal voor uw veiligheid ontworpen accessoires. 
De superveilige Sirona S i-Size is een pionier van 
de nieuwe generatie.  U kunt hem achterwaarts 
gericht (met de rug naar de weg) gebruiken vanaf 
de geboorte tot 105 cm of voorwaarts gericht (met 
het gezicht naar de weg) vanaf 76 cm (ongeveer 16 
maanden) tot 105 cm. Gedaan met acrobatentoeren 
wanneer u uw kind in het kinderzitje zet. Dankzij 
een innovatief systeem draait de Sirona S namelijk 
360°. Zo krijgt u uw kind gemakkelijker in en uit 
de auto zonder uw rug te breken. En omdat u niet 
alles kunt uitsluiten, kiest u best voor ons on-board 
opnamesysteem dat de historiek van de ritten 
filmt en bijhoudt, een welgekomen ooggetuige 
wanneer u het nodig hebt.

Veiligheid

3.
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De Sirona S i-Size voldoet aan de nieuwe Europese i-Size-norm voor 
kinderzitjes. Die bepaalt dat kinderen tot 15 maanden in de wagen  
met de rug naar de weg moeten worden geplaatst.


