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Aventura urbana
Mais um motivo para celebrar as cidades: o crossover 
de sucesso Renault Captur reinventa-se. Graças às 
suas novas cores, à sua grelha frontal redesenhada, 
aos seus apontamentos finamente cromados e ao seu 
teto de vidro fixo, o Novo Renault Captur é cada vez 
mais um aventureiro urbano. As suas óticas Full LED 
Pure Vision* e os seus faróis diurnos em forma de ‘’C’’ 
reforçam o seu caráter diferenciador e voluntarioso.

* Disponível consoante o nível de equipamento.







Descubra a sensação de dominar ruas e avenidas e desfrute das 
paisagens urbanas. Graças a uma generosa distância ao solo, 
às proteções integradas nos pára-choques dianteiro e traseiro 
e ao teto em vidro fixo*, viva plenamente todos os aspetos do seu 
dia a dia. Confortavelmente instalado num habitáculo acolhedor, 
colorido e inovador, e com todos os sentidos alerta, capte com 
prazer a essência da cidade.

* Disponível, em opção, consoante o nível de equipamento.

Redescobrir a cidade



Design diferenciador

Assente sobre as suas novas jantes em liga leve de 17”* pretas ou cinzentas, o Novo Renault Captur só espera por si para descobrir novas escapadas 
urbanas. Estética moderna, personalidade forte, o seu crossover revela um temperamento marcante. As suas luzes dianteiras e traseiras de LED exprimem 
uma vontade, a de iluminar distintamente o seu quotidiano. Com a carroçaria bi-tom* e a sua ampla paleta de personalizações, cada um pode afirmar a 
sua própria personalidade. O Novo Captur enriquece a sua experiência urbana.

* Disponível consoante o nível de equipamento.







O Novo Renault Captur tem tudo previsto para o seu bem estar. Coloque as mãos sobre o volante em couro*, aprecie o novo conforto dos bancos com 
excelente poder de retenção, apoie-se no apoio de braço central, desfrute da iluminação da luz de teto com LED… À sua volta, as cores são sóbrias, elegantes, 
e os detalhes em cromado tão discretos como valorizantes. O sistema de som premium BOSE®** oferece-lhe uma experiência sonora excecional graças 
aos sete altifalantes de alta definição. Deixe-se transportar.

Um interior cuidado

* Couro de origem bovina. ** Disponível consoante o nível de equipamento. 





Com numerosos e astuciosos espaços de arrumação, o Novo Renault Captur facilita o seu quotidiano. Uma enorme gaveta, com uma capacidade de 11 litros, 
está pronta para receber tanto os pequenos como os grandes objetos. Bem integrado no painel de bordo, dispõe de mais um prático local de arrumação 
onde pode colocar o seu telemóvel ou a sua pasta! Modulável, o habitáculo dispõe de um banco traseiro deslizante, de 3 lugares nas configurações 1/3-2/3, 
para que possa modular os volumes do habitáculo e do porta-bagagens à medida das suas necessidades do momento. O porta-bagagens*, por seu lado, 
dispõe de um piso multiposições, amovível e reversível**.

A sua vida nunca foi tão fácil

* De 377 dm3 a 455 dm3 quando o banco se encontra em posição avançada. ** Disponível consoante o nível de equipamento.



O Novo Renault Captur propõe dois sistemas multimédia 100 % táteis: Media Nav Evolution e R-LINK Evolution.

Touch & explore

Media Nav Evolution Renault R-LINK Evolution permite aceder com toda a simplicidade, graças 
ao ecrã tátil, ao reconhecimento de voz intuitivo e aos comandos no volante, 
a funcionalidades inovadoras e práticas: navegação TomTom, multimédia, 
comunicações, informações do veículo, bem como a um catálogo de aplicações 
que podem ser transferidas através da R-LINK Store.





O Novo Renault Captur vê tudo: avalia os lugares de estacionamento antes de o ajudar 
a estacionar, alerta-o para os eventuais perigos, ajuda-o a travar em caso de emergência 
e controla tudo o que se passa à sua volta. Novo Captur, a aventura totalmente controlada!

O melhor da cidade

Easy Park Assist*
Estacione com toda a facilidade! Graças aos seus sensores, 
o sistema mede o espaço disponível antes de assumir o comando 
da direção para efetuar a manobra de estacionamento.

* Disponível consoante o nível de equipamento.

Sistema de ajuda ao arranque em subida
Ao arrancar em subida, a pressão de travagem é automaticamente 
mantida durante 2 segundos para conceder ao condutor o tempo 
necessário para avançar tranquilamente.

Proteção 
Dotado de airbags frontais e laterais dianteiros, o Novo Renault 
Captur desenvolve um fortíssimo instinto de proteção. Atrás, 
o sistema de fixação ISOFIX permite-lhe instalar as cadeiras de 
criança com toda a segurança.



Alerta de ângulo morto*
O sistema deteta a presença de qualquer veículo na zona que, 
por vezes, não é possível controlar com os retrovisores. Ativo 
entre os 30 e os 140 km/h, o alerta de ângulo morto* avisa-o 
imediatamente através de um sinal luminoso.

Sistema de assistência à travagem de urgência
Um obstáculo imprevisto? Deixe que os seus reflexos se exprimam 
plenamente. Acionado bruscamente, o pedal de travão reforça 
de forma automática a sua força de travagem para reduzir 
a distância de paragem.

Faróis de nevoeiro com iluminação em curva*
Ao iniciar uma curva, o farol de nevoeiro do lado para onde está 
a virar acende-se automaticamente, de forma a oferecer um 
campo de visão mais alargado.





Novo Renault CAPTUR INITIALE PARIS 
A cidade um tom acima

Na versão INITIALE PARIS, o Novo Renault Captur enaltece as suas deslocações diárias. Na cor Preto Ametista, a sua carroçaria bi-tom reflete as melhores 
vistas da cidade. Grelha dianteira brilhante com a inscrição INITIALE PARIS, jantes específicas em liga leve de 17”, o seu crossover junta a elegância à aventura. 
O design interior confirma-o: painel de bordo, volante, bancos e painéis de portas revestidos a couro* premium, com o mais requintado acabamento. Entre 
num mundo de novas sensações, onde nada foi deixado ao acaso, como o comprovam os pisca-piscas dinâmicos. Acabamento perfeito e alta tecnologia 
unem-se para lhe proporcionar o máximo prazer de condução.

* Couro de origem bovina.
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Chromo zone

Branco Nacarado (TE)* 
Tejadilho Preto Estrela (TE)

Tejadilho Castanho 
Cappuccino (TE)

Laranja Atacama (TE) 
Tejadilho Preto Estrela (TE)

TEJADILHO 
Branco Marfim (OV)

Cinzento Platina 
(TE)

Laranja 
Atacama (TE)

Azul Ocean (TE) 
Tejadilho Preto Estrela (TE)

Tejadilho 
Branco Marfim (OV)

Cinzento Platina 
(TE) Azul Ocean (TE) 

Azul Marine (OV) 
Tejadilho Preto Estrela (TE)

Tejadilho 
Branco Marfim (OV)

Cinzento Platina 
(TE)

Branco Nacarado 
(TE)

Azul Marine (OV)

* Cor também disponível na versão 
INITIALE PARIS

** Disponível apenas na versão  
INITIALE PARIS

OV: pintura opaca especial
TE: pintura metalizada

Fotografias não contratuais

Branco Marfim (OV)* 
Tejadilho Preto Estrela (TE)

Tejadilho 
Branco Marfim (OV)

Castanho 
Cappuccino (TE)



Castanho Cappuccino (TE)*  
Tejadilho Preto Estrela (TE)

Tejadilho 
Branco Marfim (OV) Gris Platine (TE)

Castanho 
Cappuccino (TE)

Cinzento Platina (TE)* 
Tejadilho Preto Estrela (TE)

Tejadilho  
Cinzento Platina (TE)

Tejadilho 
Cinzento Platina (TE)

Castanho 
Cappuccino (TE)

Cinzento Cassiopeia (TE)* 
Tejadilho Preto Estrela (TE)

Tejadilho 
Branco Marfim (OV)

Cinzento  
Cassiopeia (TE)

Castanho 
Cappuccino (TE)

Vermelho Flamme (TE) 
Tejadilho Preto Estrela (TE)

Preto Estrela (TE)* 
Tejadilho Cinzento Platina (TE)

Tejadilho 
Branco Marfim (OV)

Preto Estrela 
(TE)

Castanho 
Cappuccino (TE)

Preto Ametista (TE)** 
Tejadilho Cinzento Platina (TE)

Tejadilho 
Preto Estrela (TE)



Atelier criativo

ZEN

Segurança

Design exterior

Design interior

Condução

Conforto

®

Arrumação e modularidade

Opções



EXCLUSIVE (ZEN +)

Segurança

Design exterior

Design interior

Condução

Conforto

Multimédia

Opções



EXCLUSIVE XMOD (EXCLUSIVE +)

Atelier criativo

Harmonia interior escura Estofos em couroEstofos em tecido/TEP 
Castanho

Estofos em tecido/TEP 
Banco Marfi m

Design interior 
Estofos fi xos em tecido/TEP (2 à escolha: Cinzento 
ou Castanho)
Pack Interior Cromado Acetinado (contorno dos 
arejadores, friso da consola central e contorno dos 
altifalantes, base da alavanca de velocidades)
Pack Premium (retrovisor electrocromático, 
iluminação interior em LED, pálas de sol com 
espelho iluminado, pedais em alumínio e 
arrumação para óculos)

Condução
Grip Control com pneu TT 
(apenas disponível na versão Exclusive XMOD)
Accoudoir central avant

Multimédia
Sistema multimédia R-LINK Evolution 2.3, 
navegação e cartografi a Europa

Opções
Design de jantes em liga leve de 17’’ pretas ou 
cinzentas
Estofos em couro* (implicam sistema de 
aquecimento dos bancos dianteiros)
Harmonia interior clara
Pack Easy Parking (Easy Park Assist, sistema de 
ajuda ao estacionamento lateral e alerta de ângulo 
morto)
Pack Exterior (5 à escolha: Azul, Cappuccino, 
Vermelho Flamme, Branco Marfi m ou Laranja 
Atacama)
Pack Interior (4 à escolha: Azul, Caramelo, Vermelho 
ou Castanho Cromado)

Pneu sobressalente de dimensões reduzidas 
(exceto TCe 120 e TCe 120 EDC)
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro com 
câmara de marcha-atrás
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros
Teto em vidro fi xo

* Couro de origem bovina.

Jantes em liga leve
de 17’’ Cinzentas

Jantes em liga leve
de 17’’ Pretas



INTERIOR

Personalização

Pack Interior Branco Marfim Pack Interior Cromado Acetinado

Pack Interior AzulPack Interior Caramelo

Pack Interior Vermelho

EXTERIOR

Pack Exterior Cappuccino Pack Exterior Azul Pack Exterior Laranja AtacamaPack Exterior Vermelho Flamme Pack Exterior Branco Marfim



INITIALE PARIS (EXCLUSIVE XMOD +)

Design exterior

Design interior

Condução

Assist

Conforto

Multimédia
®

Opções

Atelier criativo



Sempre pronto a ouvi-lo

Sempre disponível

Infinitamente útil

Espírito livre

Ofertas Serviços INITIALE PARIS (*) 

Serviços integrados  
«INITIALE PARIS»

Pack serviços “INITIALE PARIS 
Exclusive” (**)

Serviços exclusivos INITIALE PARIS



Equipamentos e opções
Zen Exclusive Exclusive XMOD INITIALE PARIS

SEGURANÇA
3 apoios de cabeça traseiros reguláveis em altura
ABS + sistema de assistência à travagem de urgência (AFU)
Airbags frontais e laterais do condutor e passageiro
Alerta de esquecimento do cinto de segurança
Cinto de segurança central traseiro (3 pontos)
Cintos de segurança nos bancos dianteiros reguláveis em altura
Energy Smart Management
Fecho automático das portas em andamento
Grip Control - - -
Kit de reparação de pneus
Sistema de ajuda ao arranque em subida
Sistema de detecção de pressão de pneus
Sistema ISOFIX nos bancos traseiros e no banco dianteiro de passageiro
APRESENTAÇÃO EXTERIOR
Assinatura « INITIALE PARIS » na soleira das portas, na grelha dianteira e na protecção inferior das portas - - -
Faróis dianteiros diurnos em LED com assinatura luminosa em forma de "C"
Faróis traseiros em LED
Jantes em liga leve de 16'' - - -
Jantes em liga leve de 17'' Cinzentas - ¤ ¤ -
Jantes em liga leve de 17'' Pretas - -
Jantes em liga leve de 17'' INITIALE PARIS - - -
Pack Exterior Azul ¤ ¤ ¤ -
Pack Exterior Branco Marfim - não disponível com design de jantes cinzentas ¤ ¤ ¤ -
Pack Exterior Cappuccino ¤ ¤ ¤ -
Pack Exterior Laranja Atacama ¤ ¤ ¤ -
Pack Exterior Vermelho Flamme - não disponível com design de jantes cinzentas ¤ ¤ ¤ -
Pára-choques dianteiro e traseiro em cinzento -
Pára-choques dianteiro e traseiro em preto granulado - - -
Pára-choques dianteiro e traseiro específicos INITIALE PARIS - - -
Pintura exterior mono-tom ¤ ¤ ¤ ¤ 
Pintura exterior bi-tom -
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤ ¤ 
Pisca-pisca rolante em LED - - -

Pneu sobressalente de pequenas dimensões ¤ 
¤ ¤ ¤

de série nos motores  
TCe 120 e TCe 120 EDC

de série nos motores  
TCe 120 e TCe 120 EDC

de série nos motores  
TCe 120 e TCe 120 EDC

Proteção de porta em cromado
Puxadores da cor da carroçaria
Retrovisores exteriores em preto - - -
Retrovisores exteriores na cor do teto - implica pintura exterior bi-tom -
Teto em vidro fixo - ¤ ¤ ¤ 

APRESENTAÇÃO INTERIOR
Estofos fixos em tecido Branco Marfim - - -
Estofos fixos em tecido Azul ou Caramelo ¤ - - -
Estofos amovíveis em tecido Branco Marfim ¤ - -
Estofos amovíveis em tecido Azul ou Caramelo ¤ ¤ - -
Estofos em tecido/TEP Castanho - ¤ ¤ -
Estofos em tecido/TEP Cinzento - ¤ -
Estofos em couro* - implica sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - ¤ ¤ -
Estofos em couro* premium Preto - - - ¤ 
Estofos em couro* premium Preto / Cinzento - - -
Harmonia interior escura -
Harmonia interior clara ¤ ¤ ¤ 
Pack Interior Azul (decorações e gaveta Easy Life em azul) ¤ ¤ ¤ -
Pack Interior Branco Marfim (decorações e gaveta Easy Life em branco marfim) - - -
Pack Interior Caramelo (decorações e gaveta Easy Life em caramelo) ¤ ¤ ¤ -
Pack Interior Vermelho (decorações e gaveta Easy Life em vermelho) - ¤ ¤ -
Personalização interior em Castanho Cromado - ¤ ¤ -
Personalização interior em Cromado Acetinado ¤ -
Retrovisor electrocromático + iluminação em LED + pálas de sol com espelho iluminado + pedais em 
alumínio + arrumação para óculos - Pack Premium

Tapetes INITIALE PARIS - - -
Volante em couro* -
Volante em couro* premium - - -



Zen Exclusive Exclusive XMOD INITIALE PARIS

CONDUÇÃO
Alerta de ângulo morto - Pack Easy Parking Pack Easy Parking
Cartão Renault mãos-livres
Computador de bordo
Direcção assistida eléctrica com assistência variável
Modo ECO
Regulador/limitador de velocidade
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro Pack City
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro e dianteiro com câmara de marcha-atrás - ¤ ¤ 
Sistema de ajuda ao estacionamento lateral - Pack Easy Parking Pack Easy Parking
Easy Park Assist (sistema de ajuda ao estacionamento em mãos-livres) - Pack Easy Parking Pack Easy Parking
Sistema Stop & Start
VISIBILIDADE - FARÓIS - RETROVISORES - VIDROS
Elevadores de vidros dianteiros eléctricos com função impulso no lado do condutor
Elevadores de vidros traseiros eléctricos
Faróis de nevoeiro em LED - - -
Faróis de nevoeiro em LED com iluminação em curva -
Faróis Full LED Pure Vision -
Retrovisores exteriores eléctricos
Retrovisores exteriores rebatíveis electricamente Pack City
CONFORTO
Apoio de braço central
Ar condicionado manual - - -
Ar condicionado automático -
Banco do condutor regulável em altura
Espelho de cortesia no lado do condutor e passageiro
Sensores de chuva e luminosidade -
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - ¤ ¤ 
Tapa bagagens
Trancamento central das portas
Vidros traseiros sobreecurecidos Pack City
Volante em couro* regulável em altura e profundidade
AUDIO - MULTIMÉDIA
Cartografia País Pack Media Nav - - -
Cartografia Europa Oeste - - -
Cartografia Europa - implica Pack R-LINK - ¤ 
Ecrã multimédia tátil de 7'' (rádio MP3, Bluetooth®, prises USB et jack), comandos no volante - - -
Media Nav Evolution (sistema multimédia com ecrã tátil 7'', navegação Nav&Go, Bluetooth®, info Trafic, 
entradas USB e jack) Pack Media Nav -

R-LINK Evolution (sistema multimédia R-LINK Evolution com ecrã tátil 7'', Bluetooth®, info Trafic, entradas 
USB e jack) - implica Cartografia Europa - Pack R-LINK

ARRUMAÇÕES & MODULARIDADE
Banco traseiro deslizante, rebatível na configuração 1/2-2/3
Gaveta Easy Life Branco Marfim
Piso de bagageira modulável, reversível e lavável
PACKS
Pack City (sistema de ajuda ao estacionamento traseiro + retrovisores exteriores rebativeís electricamente) ¤ 
Pack Easy Parking (Easy Park Assit, sistema de ajuda ao estacionamento lateral, alerta de ângulo morto) - 
implica Pack R-LINK na versão Exclusive - ¤ ¤ 

Pack Media Nav (sistema multimédia com ecrã tátil 7'', navegação Nav&Go, Bluetooth®, info Trafic, entradas 
USB e jack + cartografia país) ¤ - -

Pack Premium (retrovisor electrocromático + iluminação em LED + pálas de sol com espelho iluminado + 
pedais em alumínio + arrumação para óculos) - ¤ 

Pack R-LINK (sistema multimédia R-LINK Evolution com ecrã tátil 7'', Bluetooth®, info Trafic, entradas USB e 
jack) - implica Cartografia Europa - ¤ 

= Série ;   ¤ = Opção ;   - = Não disponível.   * Couro de origem bovina.



1.

Design e personalização

Acessórios

1. 3.2.

1. Degraus. Atreva-se por caminhos 
desconhecidos e ofereça a si próprio um estilo 
aventureiro… Práticos, facilitam o acesso ao 
veículo e ao tejadilho. Além disso, também 
protegem a carroçaria dos pequenos impactos 
do dia-a-dia.

2. Proteção exterior de bagageira. Proteja 
o para-choques traseiro com um acessório 
estético e concebido por medida. Confere um 
toque de requinte à traseira do seu automóvel.

3. Antena shark – Preto Estrela. Esta 
antena, perfeitamente integrada nas linhas 
do automóvel, reforça a sua elegância.



Segurança e transporte

6. Gancho de reboque desmontável sem ferramentas.Indispensável para rebocar ou transportar com toda a segurança o seu equipamento, como um reboque, um barco ou material profissional… 
De origem Renault, garante uma perfeita compatibilidade com o seu automóvel. Graças à rótula facilmente desmontável sem ferramentas, a estética do automóvel é preservada. Recomendado 
em caso de utilização frequente. 

7. Barras de tejadilho. Ideais para transportar um porta-bicicletas, um porta-esquis ou uma bagageira de tejadilho e, desta forma, aumentar a capacidade de carga do veículo. Concebidos pela 
Renault, respondem aos mais rigorosos requisitos de segurança e de resistência. Jogo de 2 barras com antirroubo. 

8. Sistema de ajuda ao estacionamento. Indispensável para efetuar manobras com toda a serenidade. Graças aos seus sensores perfeitamente integrados, o sistema deteta qualquer obstáculo 
atrás do veículo. É alertado através de um sinal sonoro que pode ser desativado.

6. 7. 8.

Conforto e proteção

4. Proteção de bagageira modulável EasyFlex. Indispensável para proteger a bagageira do seu automóvel e transportar objetos volumosos e sujos! Recolhe-se e desdobra-se com toda a 
simplicidade, adaptando-se perfeitamente à posição dos bancos traseiros. Uma vez completamente desdobrada, cobre todo o espaço de carga. Polivalente e prática, tanto para o seu quotidiano 
como para os seus tempos de lazer. 

5. Tapetes de habitáculo em têxtil Premium. Adicione um toque de requinte ao seu automóvel. Concebidos por medida e personalizados, fixam-se rapidamente graças às molas de segurança 
previstas para este efeito. Sujeitos a testes extremamente exigentes, garantem o mais elevado nível de qualidade, de segurança e de durabilidade. Ofereça a si próprio a qualidade dos materiais 
topo de gama.

4. 4. 5.



Roda livre

Motor ENERGY TCe 90

Energy TCe 90, o motor urbano por excelência. 
Muito reativo a baixo regime e combinado com 
uma caixa manual de 5 velocidades, garante o 
melhor nível em termos de consumo.

Motor ENERGY TCe 120

Optar pelo motor Energy TCe 120 significa 
escolher o desempenho de excelência. Quer 
esteja associado à caixa manual de 6 velocidades, 
que lhe oferece uma maior reatividade, ou à 
caixa automática EDC, que lhe proporciona mais 
conforto, beneficiará sempre de uma condução 
suave e agradável.

Motor ENERGY dCi 90

Pratique uma condução dinâmica e eficiente. 
Disponível com a caixa automática EDC ou uma 
caixa de velocidades manual, o motor  
ENERGY dCi 90 e a sua assinatura ECO2 
garantem-lhe consumos ao melhor nível.

Motor ENERGY dCi 110

Desfrute de uma condução eficiente e reativa. 
Associado a uma caixa manual de 6 velocidades, 
o motor Energy dCi 110 proporciona-lhe um 
excecional prazer de condução com um nível de 
consumo reduzido.

Caixa automática EDC

Otimize o seu prazer de conduzir. A caixa 
de velocidades automática EDC de dupla 
embraiagem proporciona-lhe dinamismo e 
fluidez, com níveis de consumo semelhantes aos 
de uma caixa manual.



ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 120 ENERGY TCe 120 EDC ENERGY dCi 90 ECO2 ENERGY dCi 90 EDC ENERGY dCi 110
Combustível Gasolina sem chumbo ou E10 Gasóleo
Norma de despoluição EURO 6B EURO 6B EURO 6B EURO 6B EURO 6B EURO 6B

Tipo de motor / Injecção Turbo / Injecção multiponto 
sequêncial

Turbo / Injecção 
directa / Common-Rail

Turbo / Injecção 
directa / Common-Rail

Turbo / Injecção 
directa / Common-Rail

Turbo / Injecção 
directa / Common-Rail

Turbo / Injecção 
directa / Common-Rail

Cilindrada (cm3) 898 1 197 1 197 1 461 1 461 1 461
Número de cilindros / Nº de válvulas 3/12 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8
Potência máxima kW CEE (cv) 90 120 120 90 90 110
Regime de potência máxima (rpm) 5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000
Binário máximo Nm EU 140 205 205 220 220 260
Regime de binário máximo (rpm) 2 250 2 000 2 000 1 750 1 750 1 750
Filtro de partículas - - - Sim Sim Sim
Stop & Start Sim Sim Sim Sim Sim Sim

CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades Manual 5 velocidades Manual 6 velocidades EDC 6 velocidades Manual 5 velocidades EDC 6 velocidades Manual 6 velocidades

DIRECÇÃO
Direcção Eléctrica de assistência variável de série
Diâmetro de viragem entre passeios/muros (m) 10,42 voltas

PNEUS
Pneus 16“ : 205 / 60R16-LRR - 17“ : 205 / 55R17-LRR - 17“ : 205 / 55R17 TT

PERFORMANCES
Aerodinâmica SCx 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
Velocidade máxima (km/h) 171 182 192 171 172 180
0 - 100 km/h (s) 13“05 9“90 10“60 13“10 13“80 11“40
400 m D.A. (s) 18“79 17“20 17“40 18“70 19“00 18“10
1 000 m D.A. (s) 34“40 31“60 31“80 34“70 35“00 33“10

CONSUMOS E EMISSÕES*
CO2 (g/km) 113 / 120** 125 / 127** 125 / 127** 95 / 98** 99 / 103** 98 / 101**
Ciclo urbano (l/100 km) 6,0 / 6,2** 7,0 / 6,8** 7,0 / 6,8** 4,0 / 4,1** 4,0 / 4,2** 4,0 / 4,1**
Ciclo extra urbano (l/100 km) 4,5 / 4,7** 4,7 / 4,9** 4,7 / 4,9** 3,4 / 3,5** 3,7 / 3,9** 3,6 / 3,7**
Ciclo misto (l/100 km) 5,1 / 5,2** 5,5 / 5,6** 5,5 / 5,6** 3,6 / 3,7** 3,8 / 4,0** 3,7 / 3,9**

CAPACIDADE
Capacidade do reservatório de combustível (l) 45 45 45 45 45 45

MASSAS (kg) 
Peso em ordem de marcha (MVODM) 1 173 1 195 1 202 1 200 1 290 1 205
Peso máximo autorizado (MMAC) 1 671 1 727 1 744 1 755 1 780 1 762
Peso máximo rolante (MTR) 2 571 2 627 2 644 2 655 2 680 2 662
Carga útil máxima (CU) 498 532 542 555 490 557
* O consumo de combustível, tal como as missões de CO2, está homologado de acordo com um método standar e regulamentar. Idêntico para todos os construtores, permite comparar os veículos. O consumo em utilização real depende das condiões de utilização do veículo, dos 
equipamentos e do estilo de condução do condutor. Para optimizar o consumo, consultar www.renault.pt. ** Com Grip Control.



Dimensões

VOLUME DA BAGAGEIRA (dm3)
Volume da bagageira (norma ISO 3832) min / max 377 / 455
Volume máximo, com rebatimento dos bancos 1 235

DIMENSÕES (mm)
A Distância entre eixos 2 606
B Comprimento total 4 122
C Extremidade dianteira 866
D Extremidade traseira 650
E Largura da via dianteira 1 531
F Largura da via traseira 1 516
G Largura excluindo retrovisores 1 778

DIMENSÕES (mm)
H Altura 1 566
H1 Altura com o portão da bagageira aberto 2 031
J Altura do acesso ao piso de carga 732
K Altura livre ao solo 170
L Espaço na zona dos joelhos no banco traseiro 215
M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1 380
M1 Largura ao nível dos cotovelos atrás 1 370
N Largura ao nível dos apoios de braços à frente 1 368
N1 Largura ao nível dos apoios de braços atrás 1 330
P Altura disponível à frente com inclinação a 14º 905

P1 Altura disponível na segunda fila de bancos,  
com inclinação a 14º 860

DIMENSÕES (mm)

Y Largura na entrada superior da bagageira / Largura máximo 
na entrada da bagageira 905 / 1 010

Y1 Largura da entrada da bagageira ao nível do piso 983
Y2 Largura interior entre as cavas de rodas 990
Z Altura disponível na entrada da bagageira 685

Z1 Comprimento máximo de carga (do portão da bagageira 
ao banco traseiro rebatido) 1 512

Z2 Comprimento de carga atrás dos bancos (bancos avançados / 
recuados) 884 / 724

Z3 Altura sob os bancos traseiros 595



Serviços Renault, efeito serenidade

* Fonte: estudo SBD 2014.

Contratos de manutenção Renault
Gostaria de poupar tempo e libertar o espírito 
de preocupações? Opte pelos contratos de 
manutenção – My Revision ou Conforto.
Há datas e alturas em que o seu Renault precisa de 
uma atenção especial: quando chega a altura de 
fazer a revisão periódica, a reposição ao nível dos 
líquidos, a verificação das peças de desgaste e a 
sua substituição, se necessário, de acordo com as 
recomendações do construtor.

100 % sereno:
- A experiência técnica da rede Renault e a qualidade 

das peças de origem Renault.
- Uma melhor valorização do seu veículo aquando 

da revenda.
- A manutenção do seu veículo a um preço 

controlado. 

Contratos de Extensão de Garantia
Na Renault, no período que se segue à compra 
do seu veículo novo ou usado, assumimos o 
custo de todas as reparações e a substituição das 
peças mecânicas, elétricas e eletrónicas que se 
apresentem com defeito. A extensão de garantia 
prolonga as vantagens da garantia do construtor. 
Ganhe ainda mais serenidade.

Circule sem contar dias ou quilómetros
Circule com a máxima confiança. Beneficie  
de uma Garantia Construtor durante 5 anos ou  
100 000 km*: reparação gratuita incluindo peças  
e mão de obra, assistência 24/24 h em caso  
de avaria imobilizante com reparação no local  
ou reboque, uma Garantia Pintura durante 3 anos  

e quilometragem ilimitada, uma Garantia 
Anticorrosão durante 12 anos e quilometragem 
ilimitada.
- O seu veículo será sempre assistido na melhor rede 

de especialistas
- Peças de origem em todas as intervenções

Serviços conectados
Com o Renault R-LINK Evolution, reconhecido como 
o melhor sistema multimédia europeu*, os serviços 
também estão no interior do seu veículo. Inovadores 
e intuitivos, oferecem funções atualmente 
essenciais: mantenha-se ligado ao mundo exterior, 
beneficie dos sistemas de ajuda à condução que irão 
otimizar os seus percursos e dos mais eficientes 
alertas de segurança.

Facilite a sua vida:
- Navegação: mapas pré-instalados no seu veículo 

com atualizações gratuitas durante três anos. Se 
pretender prolongar a sua assinatura nos meses 
seguintes, nada mais simples. Basta fazer uma 
transferência online a partir da R-LINK Store.

- Info trafic: visualize as condições do trânsito no seu 
percurso em tempo real.

- Catálogo de aplicações: invente a cada instante a 
vida a bordo, transferindo a partir da R-LINK Store 
novas aplicações, como R-Sound Effect, gestão do 
tempo de repouso, fluxo RSS…







Prolongue a experiência Renault Captur
em www.renault.pt

Tudo fi zemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se 
o direito de, a qualquer momento, introduzir modifi cações nas especifi cações, nos automóveis e nos acessórios descritos e representados. Estas modifi cações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante 
o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário da Marca. Devido a limitações 
técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou 
por qualquer meio, seja a globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.

Crédito fotos: A. Bernier, Renault Marketing 3D Commerce – Impresso na UE – Maio 2017.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tel. : 0810 40 50 60.

Renault recomienda
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