
*Kampanjen gäller för privatpersoner t.o.m. 2020-08-31. Kontrollera tillgängligheten hos din återförsäljare då vissa modeller kan ha begränsningar i antal, tillval eller säljperiod.

MOTOR hk 
CO2 (g/km) 
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(l/100 km) 

WLTP 

VÄXELLÅDA ZEN INTENS 

E-TECH Plug-in Hybrid Intropris** 

E-TECH 160 160 33* 1.5* Smart multimode växellåda 336.900 

BENSIN 

TCe 100 100 133 5,9 5-vxl manuell 
192 900 kr 

202 900 kr 

212 900 kr 

222 900 kr 

TCe 130 EDC 130 139 6,2 EDC – 7-vxl automatlåda 
225 900 kr 

235 900 kr 

245 900 kr 

255 900 kr 

TCe 155 EDC 155 139 6,2 EDC – 7-vxl automatlåda 
236 900 kr 

246 900 kr 

256 900 kr 

266 900 kr 

*Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är preliminära värden och de slutliga värdena kommuniceras i samband med färdigställd WLTP-certifiering.
**Erbjudandet består av en nybilsrabatt på 19 000 kr och gäller vid beställning av Captur Plug-in Hybrid t.o.m 31/8 2020. 

Läs mer om hela erbjudanden på https://www.renault.se/erbjudanden/nya-captur.html 

E-TECH är den senaste hybridlösningen som hämtats från Renaults expertis inom elektriska drivlinor och Formel 1.

Oöverträffad körglädje 
Elbilens responsivitet i en hybrid? Det är vad din 
helt nya CAPTUR E-TECH laddhybrid garanterar 
dig. Din bil startar lika tyst och accelererar lika 
snabbt som en elbil, och ger dig maximal komfort. 

Anpassad för allt i livet! 
Med nya CAPTUR E-TECH laddhybrid kör du upp 
till 65 km* på el – perfekt för stadskörning och de 
kortare resorna till och från jobbet. Och tack vare 
den dubbla drivlinan är de längre resorna inga 
problem. En lösning som ger energi till alla dina 
resor! 

All expertis inom elbilsteknik i din helt nya CAPTUR 
Du kör utan oro tack vare att Renault Z.E. har över 10 
års expertis av elbilar. Njut av ren rörlighet och 
förbättrad bränsleförbrukning, med en innovativ 
växellåda och energiåtervinningsteknologi som är 
inspirerad av Formel 1! 

Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodellers 
bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt WLTP-testcykeln. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder- och vägförhållanden 
påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus lagstiftningen, se www.renault.se. 

Prislista     Gällande från 3:e juli 2020 

Nya Renault CAPTUR 

Adventure paket, 17" svarta BAHAMAS aluminiumfälgar och 
induktionladare (totalt värde 12.500kr) för endast 1.990kr* 

Kampanj: Xtra Edition 

https://www.renault.se/erbjudanden/nya-captur.html


 

 

PAKET ZEN INTENS 

ADVENTUREPAKET 

Takrails + Mörktonade sidorutor och bakruta 5 500 kr 5 500 kr 

VINTERPAKET 

Uppvärmd multifunktionell läderratt + Uppvärmd vindruta 3 400 kr -  

PARKERINGSPAKET 

Backkamera + Parkeringssensorer fram och bak 4 500 kr • 

PARKINGSPAKET 360(2) 

360° parkeringskamera + Handsfree parkering - 7 900 kr 

CRUISINGPAKET(3) 

Adaptativ farthållare + Dödavinkelvarning - 5 000 kr 

DRIVERASSISTPAKET(3) 

Motorväg och - köassistans + Adaptativ farthållare + Dödavinkelvarning - 6 000 kr 

GLASPAKET 

Öppningsbart glastak + Mörktonade sidorutor och bakruta - 13 400 kr 

XTRA EDITION PAKET(4) 

Adventure paket, 17" aluminiumfälgar i två svarta BAHAMAS och induktionladare - 
1 990 kr 
12 500 kr 

(2)Behöver ett av Multimediasystem (3) Bara med automatisk växellåda 
(4)Xtra edition paket: Kampanjen gäller för privatpersoner t.o.m. 2020-08-31. Xtra edition paket: Erbjudandet gäller så länge lager finns på version Intens med metallfärg 

 
Skapa din egna nya Renault CAPTUR online på ”bygg din bil”: www.renault.se/konfigurator.html 
 
 

TILLVAL ZEN INTENS 

Nödreservhjul 1 500 kr 1 500 kr 

Induktionsladdare 1 500 kr 1 500 kr 

Uppvärmd multifunktionell läderratt 2 000 kr • 

Dödavinkelvarning - 2 900 kr 

Backvarnare - 2 900 kr 

Uppvärmd vindruta - 1 900 kr 

EASY LINK 7" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering (kompatibelt med Android Auto™(1) och 
Apple Carplay™), USB, AUX, Bluetooth® och mottagare för digitalradio (DAB+ och FM/AM-radio) 

3 900 kr 
 

• 

EASY LINK 9.3" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering, USB, AUX, Bluetooth® , mottagare för 
digitalradio  och shark fin antenna 

- 5 900 kr 

EASY LINK 9.3"  Multimediasystem och BOSE sound system och shark fin antenna - 9 900 kr 

Endast E-TECH EASY LINK 9.3"  Multimediasystem och BOSE sound system och shark fin antenna och 10'' förardisplay  9 900 kr 

PERSONIFIERING 

Enfärgad lack - Opaque lack Blå Marine Fume 0 kr 0 kr 

Enfärgad lack - Metalliclack 6 500 kr 6 500 kr 

Tvåfärgad lack - Kombinationer med opaque lack Blå Marine Fume 4 500 kr 0 kr 

Tvåfärgad lack – Metalliclack 11 000 kr 6 500 kr 

Exteriör färgpaket Orange Atacama (färgade detaljer fram, sidorna, ytterbackspeglar och back) 1 500 kr 1 500 kr 

Exteriör färgpaket Grå Highland (färgade detaljer fram, sidorna, ytterbackspeglar och back) 1 500 kr 1 500 kr 

Exteriör färgpaket elfenbensfärg (färgade detaljer fram, sidorna, ytterbackspeglar och back) 1 500 kr 1 500 kr 

Röda detaljer runt ventilationsmunstycken och växelspaksknopp 2 900 kr 2 900 kr 

Blå Volubis detaljer runt ventilationsmunstycken och växelspaksknopp 2 900 kr 2 900 kr 

Karamellfärg detaljer runt ventilationsmunstycken och växelspaksknopp 2 900 kr 2 900 kr 

Blå/grön detaljer runt ventilationsmunstycken och växelspaksknopp 2 900 kr 2 900 kr 

Svart läder* - 9 900 kr 

Textilklädsel Saffron Orange signature - 2 900 kr 

Orange inredning - 1 500 kr 

Grå inredning - 1 500 kr 

17" aluminiumfälgar BAHAMAS 5 500 kr  

17" aluminiumfälgar i två svarta nyanser BAHAMAS - 5 500 kr 

18" aluminiumfälgar i två svarta nyanser PASADENA - 6 500 kr 

*Nötläder 
*Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc. 
*Google Inc. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc. 
(1) Android Auto™ är tillgängligt senare, beroende Googles utbud.   
 

Mer detaljer om Nya Renault CAPTUR’s design, färger och personifiering finns i broschyren Carlab www.renault.se/prislista-broschyr.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.renault.se/konfigurator.html
http://www.renault.se/prislista-broschyr.html


 

 

 

STANDARDUTRUSTNING 

BENSIN & HYBRID :      • Standard     ¤ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 

BARA  HYBRID :             • Standard     ¤ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 

SÄKERHET ZEN INTENS  

5-års garanti  • • 

Krockkuddar på förarplatsen och passagerarplatsen, framtill och på sidorna (huvudhöjd/brösthöjd) • • 

Varning om ej fastspänt bilbälte på fem platser med avkänning av åkande • • 

Renault automatiskt nödsamtal: automatisk uppringning vid olycka eller via SOS-knapp (112) • • 

Aktiv-filhållningsassistans • • 

ESC och ABS med panikbromsassistans • • 

Bromsljus med LED • • 

Aktiv panikbromsning med fotgängar- och cyklistavkänning (AEBS City + Inter Urbain + Fotgängare) • • 

Däckpumpningssats • • 

Igenkänning av vägskyltar • • 

ISOFIX-system (i-Size) på passagerarplatsen fram och sidoplatserna bak • • 

Elektrisk parkeringsbroms med Auto-Hold-funktion - • 

Uppvärmd vindruta ¤ ¤ 

Dödavinkelvarning - ¤ 

Backvarnare - ¤ 

   

KÖRNING 

Parkeringssensor bak • • 

Elektronisk parkeringsbroms, med Auto-Hold-funktion • • 

Automatisk tändning av strålkastarna med hjälp av ljussensor • • 

Elektrisk centrallåsning av dörrarna med fjärrkontroll och låsning av dörrarna när man kör iväg • • 

Växelindikator • • 

ECO-läge • • 

Pure Vision-strålkastare med LED fram och bak • • 

Fartbegränsare och farthållare • • 

Eluppvärmda fällbara ytterbackspeglar som ställs in elektriskt • • 

Rattpaddlar (endast i kombination med EDC-växellåda) • • 

Parkeringsradar fram och bak ¤ • 

Backkamera ¤ • 

Mätare 4,2-tums förarskärm och analog visning • - 

Mätare med anpassningsbar digital 7-tumsskärm - • 

Automatisk aktivering av torkare - • 

Automatisk styrning av helljus/halvljus - • 

C-formad LED Pure Vision-belysning fram och bak - • 

Renault MULTI-SENSE, personifiering med tre körlägen (MY SENSE, ECO och SPORT) och åtta olika ljusteman i kupén - • 

Innerbackspegel med automatiskt dag-/nattläge - • 

360° parkeringskamera - ¤ 

Handsfree parkering - ¤ 

Adaptativ farthållare - ¤ 

Motorväg och - köassistans - ¤ 

   

KOMFORT 

Förarstol med höjdledsinställning • • 

Elfönsterhissar med pulsfunktion fram och bak • • 

Ratt som är inställbar i höjd- och djupled • • 

Förvaring och modularitet • • 

Skjutbart baksäte, fällbart 1/3–2/3, med tre nackskydd som är inställbara i höjdled • • 

Mittkonsol med förvaring • • 

Renault handsfree-kort • • 

Automatisk luftkonditionering • • 

Automatisk torkning med regnsensor • • 

Renault Easy Connect: multimedia • • 

Förvaring och modularitet • • 

Flyttbart bagagerumsgolv • • 

Kartfickor bakom framsätena - 
• 

Innerbelysning med LED - 
• 

Passagerarstolen är inställbar i höjdled - 
• 

EASY LIFE förvaringslåda med belysning - 
• 

Induktionsladdare ¤ ¤ 

   

 
 
 
 



 

 

 
STANDARDUTRUSTNING 

BENSIN & HYBRID :      • Standard     ¤ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 

BARA  HYBRID :             • Standard     ¤ Tillgänglig    - Ej tillgänglig 

EXTERIÖR ZEN INTENS  

Kort antenn • • 

Blanksvart kylargrillslist med kromade inlägg • • 

Dörrhandtag och ytterbackspeglar i karossfärgen • • 

Inre dörrskydd med kromad list • • 

Grå hasplåt fram och bak • • 

Kromad avgasrörspipa - • 

Vindavvisare med kromfinish - • 

Kromdetaljer på framskärmarna - • 

Bakljus med C-formad LED-ljussignatur och 3D-effekt - • 

Warning light with C-shaped LED light signature and extra expressive look - • 

Kromade skraplister med svävande tak-effekt - • 

Blanksvarta dörrstolpar fram och bak - • 

Bakre stötfångare med kromade lister - • 

Lack i två färger (tak, backspegelkåpor och vindrutestolpar) - • 

17" stålhjul med hjullock NYMPHEA • - 

17" aluminiumfälgar BAHAMAS ¤ • 

17" aluminiumfälgar i två svarta nyanser (diamond cut, svart) BAHAMAS - ¤ 

18" aluminiumfälgar i två svarta nyanser PASADENA - ¤ 

Takrails ¤ ¤ 

Mörktonade sidorutor och bakruta ¤ ¤ 

Exteriör färgpaket (färgade detaljer fram, sidorna, ytterbackspeglar och back) ¤ ¤ 

Öppningsbart glastak - ¤ 

   

INTERIÖR 

Mittdel på instrumentbrädan överdragen med mjukt material i glittrande svart • • 

Kromade inredningsdetaljer på ratten och växelspakssargen • • 

Ratt i konstläder • • 

Övre sektion av instrumentbrädan med borstad aluminiumeffekt - 
• 

Mittsektion på instrumentbrädan överdragen med konstläder - 
• 

Växelspakssarg i matt krom - 
• 

Dörrsidor fram med stoppad övre del och motivdel - 
• 

Växelspaksknopp i läder* - 
• 

Flytande mittkonsol, med e-shifter (endast i kombination med EDC-växellåda) - 
• 

Uppvärmd multifunktionell läderratt * ¤ 
• 

Detaljer runt ventilationsmunstycken och växelspaksknopp ¤ ¤ 

Svart läder - ¤ 

Textilklädsel Saffron Orange signature - ¤ 

Orange inredning - ¤ 

Grå inredning - ¤ 

   

MULTIMEDIA 

EASY LINK med 7-tumsskärm: uppkopplat multimediasystem med 7-tums pekskärm, kompatibelt med Android 
Auto™(1) och Apple CarPlay™, Bluetooth®, USB- och telepluggingångar 

• - 

EASY LINK med 7-tumsskärm med navigering: uppkopplat multimediasystem med 7-tums pekskärm,  kompatibelt 
med Android Auto™(1) och Apple CarPlay™, Bluetooth®®, USB- och telepluggingångar ¤ • 

EASY LINK 9.3" Multimediasystem med navigering och smartphone-replikering, USB, AUX, Bluetooth® , mottagare 
för digitalradio  och shark fin antenna - 

¤ 

EASY LINK 9.3"  Multimediasystem och BOSE sound system och shark fin antenna - ¤ 

   

 
*Nötläder 
*Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc. 
*Google Inc. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc. 
(1)Android Auto™ är tillgängligt senare, beroende Googles utbud. 
  



 

 

TEKNISK SPECIFIKATION 
MOTORTYPER TCe 100 TCe 130 GPF EDC TCe 155 EDC E-TECH 160 

Bränsle Blyfri bensin Blyfri bensin Blyfri bensin Bensin Hybrid 

Motortyp 
Turbo – indirekt 

insprutning 

Turbo – 
direktinsprutning 

Turbo – 
direktinsprutning 

Direktinsprutning Elektrisk 

Max. effekt (hk)/varvtal (varv/min) 74 (100)/5 000 96 (130)/5 000 113(155)/5500 103 (140) 

Max. vridmoment (Nm)/varvtal 
(varv/min) 160/2 750 240/1 600 270/ 1800 144/3 200 205+50 

Växellåda Femväxlad manuell 

EDC 
Sjuväxlad 

automatlåda med 
dubbelkoppling 

EDC 
Sjuväxlad automatlåda 

med dubbelkoppling 
Smart multimode Växellåda 

Cylindervolym (cm3) 999 1333 1333 1598 

Antal cylindrar/ventiler 3/12 4/16 4 /16 4/16 

ECO-teknik Ja Ja Ja 
E-TECH Full hybrid 

ECO2 KÖRNING fr.o.m. Intens fr.o.m. Intens fr.o.m. Intens 

Avgasreningssystem Katalysator 
Katalysator med 

partikelfilter 
Katalysator med 

partikelfilter 
Katalysator med partikelfilter 

CHASSI OCH STYRNING 

Däckdimensioner 
185/65 R15 88H 
195/55 R16 87H 
205/45 R17 88H 

Styrning – Vänddiameter mellan 
trottoarkanter 10,42m 

Hjulupphängning fram Pseudo McPherson 

Hjulupphängning bak Semi-rigid bakaxel stödämpare och fjäder 

PRESTANDA 

Maximal hastighet (km/h) 187 200 202 186 

0 – 100 km/h (s) 11,8 9,0 8,6 10,1 

1 000 m från stillastående (s) 33,7 30,1 29,6 31,6 

Acceleration: 80 km/h till 120 km/h (s)  
fyran: 11,4/femman: 

18,4 
6,8 7,3 7,5 

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP ENLIGT WLTP (VLOW/VHIGH) 

CO2 (G/KM) 

CO2 blandad körning (g/km) 116/130 129/142 140 /145 36/137 

FÖRBRUKNING 

Blandad körning (l/100 km) 5,1/5,8 5,7/6,3 6,2 1,5/1,7 

VOLYM OCH VIKT 

Bränsletank (l) 42 

Vikt tom körklar (tjänstevikt) (kg) 1 090 1 158 1266 1564 

Godkänd maxvikt med last (totalvikt) 
(kg) 1 603 1 673 1811 2060 

Bilens maximaltågvikt (kg) 2 503 2 573 3011 2810 

Max. bromsad släpvikt (kg) 900 900 1200 750 

Maximal släpvikt obromsad  (kg) 580 615 670 650 

Bagagerumsvolym 536 L 309 L 

Bagagerumsvolym, fällt säte 1275 L 1259 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 års nybilsgaranti, som består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti.  Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, vilket som inträffar först Samtliga 
priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.  Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att 
innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige.  www.renault.se 


