
  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

0.9 TCe 90hp S/S 

Authentic 

0.9 TCe 90hp S/S 

Expression

0.9 TCe 90hp S/S 

Dynamic

1.2 TCe 120hp S/S 

Expression EDC 

1.2 Tce 120hp S/S 

Dynamic

1.2 Tce 120hp S/S 

Dynamic EDC

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € * 14,780 € 16,520 € 18,500 € 19,400 € 18,890 € 20,520 €

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU l l l l l l

Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι l l l l l l

ESP & Σύστημα αντισπιναρίσματος (ASR) l l l l l l

Hill Start Assist - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση l l l l l l

Σύστημα Stop & Start l l l l l l

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού & εμπρός πλευρικοί αερόσακοι l l l l l l

Εμπρός ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες σε ύψος με προεντατήρες l l l l l l

Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος l l l l l l

Ηχητική και οπτική  ειδοποίηση για μη ασφάλιση ζώνης όλων των επιβατών l l l l l l

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l l l l

Κάρτα Renault με τηλεχειρισμό για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και ενεργοποίηση εσωτερικών 

φώτων καμπίνας
l l - l - -

Air Condition με φίλτρο γύρης l l - l - -

PACK EASY: Αυτόματος κλιματισμός , Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής, Κάρτα Renault 

"Hands Free"  για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί 
- O l O l l

Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα l l l l l l

Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας και σύστημα κατά της παγίδευσης - l l l l l

Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος l l l l l l

Δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων - l l l l l

Διακόπτης ECO l l l l l l

Υπολογιστής ταξιδίου (στιγμιαία κατανάλωση, μέση ταχύτητα, συνολική και μέση 

κατανάλωση, αυτονομία, διανυόμενη απόσταση)
l l l l l l

Ηχοσύστημα R & GO, 2 DIN, Bluetooth® Hands-Free, θύρες USB & AUX, υποδοχή 

τοποθέτησης Smartphone, διαθέσιμη εφαρμογή R & GO που περιλαμβάνει : Τηλέφωνο, 

Multimedia, Πλοήγηση CoPilot και Λειτουργίες Αυτοκινήτου

l - - - - -

Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV EVOLUTION με οθόνη αφής 7" (Πλοήγηση, Ελληνικό 

μενού, Ελληνική & Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, ράδιο με 4 ηχεία) ,  Πίσω αισθητήρες 

παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

- l - l - -

Renault R-LINK EVOLUTION - Σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 7'', συμβατό 

με Android Auto, σύστημα πλοήγησης με ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, Κάμερα 

οπισθοπορείας, Εμπρός & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 

εξωτερικοί καθρέπτες

- - l - l l

Pack Dynamic Bose:  Radio με Bose® Sound System & 7 ηχεία - - O - O O

Συρτάρι συνοδηγού "Easy Box" 11,5 λίτρων l l l l l l

Ενιαίο συρόμενο πίσω κάθισμα κατά 16cm και διαιρούμενο κατά 1/3 - 2/3 l l l l l l

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l l l l

Πλήρως ανακλινόμενη πίσω σειρά καθισμάτων (flat floor, για απόλυτα επίπεδο πάτωμα από 

το χώρο αποσκευών έως τα μπροστινά καθίσματα)
l l l l l l

Αποθηκευτικές θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων - - l - l l

Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών - - O - O O

Κεντρικό υποβραχιόνιο - - O - O O
Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο & Περίγραμμα 

κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και συρτάρι Easy Box σε 

χρώμα Ιβουάρ

l - - - - -

Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο/ιβουάρ & 

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και συρτάρι Easy 

Box σε χρώμα Ιβουάρ 

- l - l - -

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

0.9 TCe 90hp S/S 

Authentic 

0.9 TCe 90hp S/S 

Expression

0.9 TCe 90hp S/S 

Dynamic

1.2 TCe 120hp S/S 

Expression EDC 

1.2 Tce 120hp S/S 

Dynamic

1.2 Tce 120hp S/S 

Dynamic EDC

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € * 14,780 € 16,520 € 18,500 € 19,400 € 18,890 € 20,520 €

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" σε 

χρώμα ιβουάρ / μαύρο & συρτάρι Easy Box σε χρώμα ιβουάρ
- - l - l l



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

0.9 TCe 90hp S/S 

Authentic 

0.9 TCe 90hp S/S 

Expression

0.9 TCe 90hp S/S 

Dynamic

1.2 TCe 120hp S/S 

Expression EDC 

1.2 Tce 120hp S/S 

Dynamic

1.2 Tce 120hp S/S 

Dynamic EDC

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € * 14,780 € 16,520 € 18,500 € 19,400 € 18,890 € 20,520 €

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο ή μαύρο / μπλε ή μαύρο / πορτοκαλί - Χωρίς χρέωση - Χωρίς χρέωση - -

Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος 

(φερμουάρ), σε χρώμα : ιβουάρ / μπλε / πορτοκαλί
- O - O - -

Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος 

(φερμουάρ), σε χρώμα : μπλε & πορτοκαλί
- - Χωρίς χρέωση - Χωρίς χρέωση Χωρίς χρέωση

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) σε χρώμιο   - O l O l l

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα μπλε
- O O O O O

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα caramel
- O O O O O

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα κόκκινο
- - O - O O

Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED l l l l l l

Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision - - l - l l

LED Προβολείς ομίχλης εμπρός σε πλαίσιο χρωμίου - l l l l l

Εμπρόσθιοι προβολείς με σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης - - l - l l

Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο (γυαλιστερό) χρώμα - l l l l l

Εξωτερικοί καθρέπτες και κολώνες βαμμένα στο χρώμα της οροφής (διχρωμία) - Με πακέτο διχρωμίας Με πακέτο διχρωμίας Με πακέτο διχρωμίας Με πακέτο διχρωμίας Με πακέτο διχρωμίας

Χρωμιωμένη πλαϊνή προστατευτική λωρίδα αμαξ. και  χρωμ. διακοσμητικά στοιχεία στην 

εμπρός μάσκα
- l l l l l

Διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου στα φωτιστικά σώματα και στην πίσω πόρτα - - l - l l

Pack Style: Πανοραμική γυάλινη οροφή (σταθερή), Photochromatic εσωτερικός καθρέπτης 

και Εσωτερικά φώτα LED, Αλεξήλιο με καθρέφτη και φωτισμό, θήκη γυαλιών από την 

πλευρά του οδηγού & πεντάλ αλουμινίου (συνδυάζεται με διχρωμία)

- - O - O O

Pack Extended Grip Dynamic: ESP με Extended Grip & Ελαστικά παντός καιρού - - O - O O

Pack Extended Grip Expression: ESP με Extended Grip, Ελαστικά παντός καιρού & 

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Emotion Black ή Grey)
- O - O - -

Pack Look : Διακοσμητική λωρίδα στα πλαϊνά προστατευτικά σε χρώμα & στο περίγραμμα 

του σήματος Renault στις ζάντες αλουμινίου: μπλέ, caramel, κόκκινο, ιβουάρ, πορτοκαλί
- O O O O O

Ατσάλινες ζάντες 16" ιντσών με διακοσμητικό τάσι Extreme l - - - - -

Ζάντες αλουμινίου 16'' - Diamond Black City - l - l - -

Ζάντες αλουμινίου 17" - Diamond Black Emotion - - l - l l

Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου l l l l l l

Προαιρετικός εξοπλισμός  O

Βασικός εξοπλισμός   l

Δεν διατίθεται       -



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU 

Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι

ESP & Σύστημα αντισπιναρίσματος (ASR)

Hill Start Assist - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση

Σύστημα Stop & Start 

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού & εμπρός πλευρικοί αερόσακοι

Εμπρός ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες σε ύψος με προεντατήρες

Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος

Ηχητική και οπτική  ειδοποίηση για μη ασφάλιση ζώνης όλων των επιβατών

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Κάρτα Renault με τηλεχειρισμό για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και ενεργοποίηση εσωτερικών 

φώτων καμπίνας
Air Condition με φίλτρο γύρης

PACK EASY: Αυτόματος κλιματισμός , Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής, Κάρτα Renault 

"Hands Free"  για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί 

Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας και σύστημα κατά της παγίδευσης

Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος

Δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων

Διακόπτης ECO
Υπολογιστής ταξιδίου (στιγμιαία κατανάλωση, μέση ταχύτητα, συνολική και μέση 

κατανάλωση, αυτονομία, διανυόμενη απόσταση)

Ηχοσύστημα R & GO, 2 DIN, Bluetooth® Hands-Free, θύρες USB & AUX, υποδοχή 

τοποθέτησης Smartphone, διαθέσιμη εφαρμογή R & GO που περιλαμβάνει : Τηλέφωνο, 

Multimedia, Πλοήγηση CoPilot και Λειτουργίες Αυτοκινήτου

Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV EVOLUTION με οθόνη αφής 7" (Πλοήγηση, Ελληνικό 

μενού, Ελληνική & Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, ράδιο με 4 ηχεία) ,  Πίσω αισθητήρες 

παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Renault R-LINK EVOLUTION - Σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 7'', συμβατό 

με Android Auto, σύστημα πλοήγησης με ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, Κάμερα 

οπισθοπορείας, Εμπρός & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 

εξωτερικοί καθρέπτες

Pack Dynamic Bose:  Radio με Bose® Sound System & 7 ηχεία

Συρτάρι συνοδηγού "Easy Box" 11,5 λίτρων

Ενιαίο συρόμενο πίσω κάθισμα κατά 16cm και διαιρούμενο κατά 1/3 - 2/3

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Πλήρως ανακλινόμενη πίσω σειρά καθισμάτων (flat floor, για απόλυτα επίπεδο πάτωμα από 

το χώρο αποσκευών έως τα μπροστινά καθίσματα)
Αποθηκευτικές θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων

Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών

Κεντρικό υποβραχιόνιο

Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο & Περίγραμμα 

κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και συρτάρι Easy Box σε 

χρώμα Ιβουάρ
Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο/ιβουάρ & 

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και συρτάρι Easy 

Box σε χρώμα Ιβουάρ 



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" σε 

χρώμα ιβουάρ / μαύρο & συρτάρι Easy Box σε χρώμα ιβουάρ



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU 
Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο ή μαύρο / μπλε ή μαύρο / πορτοκαλί

Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος 

(φερμουάρ), σε χρώμα : ιβουάρ / μπλε / πορτοκαλί

Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος 

(φερμουάρ), σε χρώμα : μπλε & πορτοκαλί

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) σε χρώμιο   

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα μπλε

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα caramel

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα κόκκινο

Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED

Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision 

LED Προβολείς ομίχλης εμπρός σε πλαίσιο χρωμίου

Εμπρόσθιοι προβολείς με σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης 

Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο (γυαλιστερό) χρώμα

Εξωτερικοί καθρέπτες και κολώνες βαμμένα στο χρώμα της οροφής (διχρωμία)

Χρωμιωμένη πλαϊνή προστατευτική λωρίδα αμαξ. και  χρωμ. διακοσμητικά στοιχεία στην 

εμπρός μάσκα
Διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου στα φωτιστικά σώματα και στην πίσω πόρτα

Pack Style: Πανοραμική γυάλινη οροφή (σταθερή), Photochromatic εσωτερικός καθρέπτης 

και Εσωτερικά φώτα LED, Αλεξήλιο με καθρέφτη και φωτισμό, θήκη γυαλιών από την 

πλευρά του οδηγού & πεντάλ αλουμινίου (συνδυάζεται με διχρωμία)

Pack Extended Grip Dynamic: ESP με Extended Grip & Ελαστικά παντός καιρού

Pack Extended Grip Expression: ESP με Extended Grip, Ελαστικά παντός καιρού & 

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Emotion Black ή Grey)

Pack Look : Διακοσμητική λωρίδα στα πλαϊνά προστατευτικά σε χρώμα & στο περίγραμμα 

του σήματος Renault στις ζάντες αλουμινίου: μπλέ, caramel, κόκκινο, ιβουάρ, πορτοκαλί

Ατσάλινες ζάντες 16" ιντσών με διακοσμητικό τάσι Extreme

Ζάντες αλουμινίου 16'' - Diamond Black City

Ζάντες αλουμινίου 17" - Diamond Black Emotion 

Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU 

Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι

ESP & Σύστημα αντισπιναρίσματος (ASR)

Hill Start Assist - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση

Σύστημα Stop & Start 

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού & εμπρός πλευρικοί αερόσακοι

Εμπρός ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες σε ύψος με προεντατήρες

Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος

Ηχητική και οπτική  ειδοποίηση για μη ασφάλιση ζώνης όλων των επιβατών

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Κάρτα Renault με τηλεχειρισμό για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και ενεργοποίηση εσωτερικών 

φώτων καμπίνας
Air Condition με φίλτρο γύρης

PACK EASY: Αυτόματος κλιματισμός , Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής, Κάρτα Renault 

"Hands Free"  για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί 

Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας και σύστημα κατά της παγίδευσης

Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος

Δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων

Διακόπτης ECO
Υπολογιστής ταξιδίου (στιγμιαία κατανάλωση, μέση ταχύτητα, συνολική και μέση 

κατανάλωση, αυτονομία, διανυόμενη απόσταση)

Ηχοσύστημα R & GO, 2 DIN, Bluetooth® Hands-Free, θύρες USB & AUX, υποδοχή 

τοποθέτησης Smartphone, διαθέσιμη εφαρμογή R & GO που περιλαμβάνει : Τηλέφωνο, 

Multimedia, Πλοήγηση CoPilot και Λειτουργίες Αυτοκινήτου

Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV EVOLUTION με οθόνη αφής 7" (Πλοήγηση, Ελληνικό 

μενού, Ελληνική & Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, ράδιο με 4 ηχεία) ,  Πίσω αισθητήρες 

παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Renault R-LINK EVOLUTION - Σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 7'', συμβατό 

με Android Auto, σύστημα πλοήγησης με ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, Κάμερα 

οπισθοπορείας, Εμπρός & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 

εξωτερικοί καθρέπτες

Pack Dynamic Bose:  Radio με Bose® Sound System & 7 ηχεία

Συρτάρι συνοδηγού "Easy Box" 11,5 λίτρων

Ενιαίο συρόμενο πίσω κάθισμα κατά 16cm και διαιρούμενο κατά 1/3 - 2/3

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Πλήρως ανακλινόμενη πίσω σειρά καθισμάτων (flat floor, για απόλυτα επίπεδο πάτωμα από 

το χώρο αποσκευών έως τα μπροστινά καθίσματα)
Αποθηκευτικές θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων

Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών

Κεντρικό υποβραχιόνιο

Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο & Περίγραμμα 

κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και συρτάρι Easy Box σε 

χρώμα Ιβουάρ
Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο/ιβουάρ & 

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και συρτάρι Easy 

Box σε χρώμα Ιβουάρ 



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" σε 

χρώμα ιβουάρ / μαύρο & συρτάρι Easy Box σε χρώμα ιβουάρ



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU 
Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο ή μαύρο / μπλε ή μαύρο / πορτοκαλί

Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος 

(φερμουάρ), σε χρώμα : ιβουάρ / μπλε / πορτοκαλί

Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος 

(φερμουάρ), σε χρώμα : μπλε & πορτοκαλί

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) σε χρώμιο   

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα μπλε

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα caramel

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα κόκκινο

Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED

Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision 

LED Προβολείς ομίχλης εμπρός σε πλαίσιο χρωμίου

Εμπρόσθιοι προβολείς με σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης 

Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο (γυαλιστερό) χρώμα

Εξωτερικοί καθρέπτες και κολώνες βαμμένα στο χρώμα της οροφής (διχρωμία)

Χρωμιωμένη πλαϊνή προστατευτική λωρίδα αμαξ. και  χρωμ. διακοσμητικά στοιχεία στην 

εμπρός μάσκα
Διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου στα φωτιστικά σώματα και στην πίσω πόρτα

Pack Style: Πανοραμική γυάλινη οροφή (σταθερή), Photochromatic εσωτερικός καθρέπτης 

και Εσωτερικά φώτα LED, Αλεξήλιο με καθρέφτη και φωτισμό, θήκη γυαλιών από την 

πλευρά του οδηγού & πεντάλ αλουμινίου (συνδυάζεται με διχρωμία)

Pack Extended Grip Dynamic: ESP με Extended Grip & Ελαστικά παντός καιρού

Pack Extended Grip Expression: ESP με Extended Grip, Ελαστικά παντός καιρού & 

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Emotion Black ή Grey)

Pack Look : Διακοσμητική λωρίδα στα πλαϊνά προστατευτικά σε χρώμα & στο περίγραμμα 

του σήματος Renault στις ζάντες αλουμινίου: μπλέ, caramel, κόκκινο, ιβουάρ, πορτοκαλί

Ατσάλινες ζάντες 16" ιντσών με διακοσμητικό τάσι Extreme

Ζάντες αλουμινίου 16'' - Diamond Black City

Ζάντες αλουμινίου 17" - Diamond Black Emotion 

Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU 

Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι

ESP & Σύστημα αντισπιναρίσματος (ASR)

Hill Start Assist - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση

Σύστημα Stop & Start 

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού & εμπρός πλευρικοί αερόσακοι

Εμπρός ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες σε ύψος με προεντατήρες

Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος

Ηχητική και οπτική  ειδοποίηση για μη ασφάλιση ζώνης όλων των επιβατών

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Κάρτα Renault με τηλεχειρισμό για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και ενεργοποίηση εσωτερικών 

φώτων καμπίνας
Air Condition με φίλτρο γύρης

PACK EASY: Αυτόματος κλιματισμός , Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής, Κάρτα Renault 

"Hands Free"  για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί 

Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας και σύστημα κατά της παγίδευσης

Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος

Δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων

Διακόπτης ECO
Υπολογιστής ταξιδίου (στιγμιαία κατανάλωση, μέση ταχύτητα, συνολική και μέση 

κατανάλωση, αυτονομία, διανυόμενη απόσταση)

Ηχοσύστημα R & GO, 2 DIN, Bluetooth® Hands-Free, θύρες USB & AUX, υποδοχή 

τοποθέτησης Smartphone, διαθέσιμη εφαρμογή R & GO που περιλαμβάνει : Τηλέφωνο, 

Multimedia, Πλοήγηση CoPilot και Λειτουργίες Αυτοκινήτου

Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV EVOLUTION με οθόνη αφής 7" (Πλοήγηση, Ελληνικό 

μενού, Ελληνική & Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, ράδιο με 4 ηχεία) ,  Πίσω αισθητήρες 

παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Renault R-LINK EVOLUTION - Σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 7'', συμβατό 

με Android Auto, σύστημα πλοήγησης με ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, Κάμερα 

οπισθοπορείας, Εμπρός & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 

εξωτερικοί καθρέπτες

Pack Dynamic Bose:  Radio με Bose® Sound System & 7 ηχεία

Συρτάρι συνοδηγού "Easy Box" 11,5 λίτρων

Ενιαίο συρόμενο πίσω κάθισμα κατά 16cm και διαιρούμενο κατά 1/3 - 2/3

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Πλήρως ανακλινόμενη πίσω σειρά καθισμάτων (flat floor, για απόλυτα επίπεδο πάτωμα από 

το χώρο αποσκευών έως τα μπροστινά καθίσματα)
Αποθηκευτικές θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων

Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών

Κεντρικό υποβραχιόνιο

Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο & Περίγραμμα 

κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και συρτάρι Easy Box σε 

χρώμα Ιβουάρ
Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο/ιβουάρ & 

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και συρτάρι Easy 

Box σε χρώμα Ιβουάρ 



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" σε 

χρώμα ιβουάρ / μαύρο & συρτάρι Easy Box σε χρώμα ιβουάρ



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU 
Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο ή μαύρο / μπλε ή μαύρο / πορτοκαλί

Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος 

(φερμουάρ), σε χρώμα : ιβουάρ / μπλε / πορτοκαλί

Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος 

(φερμουάρ), σε χρώμα : μπλε & πορτοκαλί

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) σε χρώμιο   

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα μπλε

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα caramel

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα κόκκινο

Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED

Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision 

LED Προβολείς ομίχλης εμπρός σε πλαίσιο χρωμίου

Εμπρόσθιοι προβολείς με σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης 

Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο (γυαλιστερό) χρώμα

Εξωτερικοί καθρέπτες και κολώνες βαμμένα στο χρώμα της οροφής (διχρωμία)

Χρωμιωμένη πλαϊνή προστατευτική λωρίδα αμαξ. και  χρωμ. διακοσμητικά στοιχεία στην 

εμπρός μάσκα
Διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου στα φωτιστικά σώματα και στην πίσω πόρτα

Pack Style: Πανοραμική γυάλινη οροφή (σταθερή), Photochromatic εσωτερικός καθρέπτης 

και Εσωτερικά φώτα LED, Αλεξήλιο με καθρέφτη και φωτισμό, θήκη γυαλιών από την 

πλευρά του οδηγού & πεντάλ αλουμινίου (συνδυάζεται με διχρωμία)

Pack Extended Grip Dynamic: ESP με Extended Grip & Ελαστικά παντός καιρού

Pack Extended Grip Expression: ESP με Extended Grip, Ελαστικά παντός καιρού & 

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Emotion Black ή Grey)

Pack Look : Διακοσμητική λωρίδα στα πλαϊνά προστατευτικά σε χρώμα & στο περίγραμμα 

του σήματος Renault στις ζάντες αλουμινίου: μπλέ, caramel, κόκκινο, ιβουάρ, πορτοκαλί

Ατσάλινες ζάντες 16" ιντσών με διακοσμητικό τάσι Extreme

Ζάντες αλουμινίου 16'' - Diamond Black City

Ζάντες αλουμινίου 17" - Diamond Black Emotion 

Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU 

Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι

ESP & Σύστημα αντισπιναρίσματος (ASR)

Hill Start Assist - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση

Σύστημα Stop & Start 

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού & εμπρός πλευρικοί αερόσακοι

Εμπρός ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες σε ύψος με προεντατήρες

Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος

Ηχητική και οπτική  ειδοποίηση για μη ασφάλιση ζώνης όλων των επιβατών

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Κάρτα Renault με τηλεχειρισμό για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και ενεργοποίηση εσωτερικών 

φώτων καμπίνας
Air Condition με φίλτρο γύρης

PACK EASY: Αυτόματος κλιματισμός , Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής, Κάρτα Renault 

"Hands Free"  για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί 

Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας και σύστημα κατά της παγίδευσης

Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος

Δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων

Διακόπτης ECO
Υπολογιστής ταξιδίου (στιγμιαία κατανάλωση, μέση ταχύτητα, συνολική και μέση 

κατανάλωση, αυτονομία, διανυόμενη απόσταση)

Ηχοσύστημα R & GO, 2 DIN, Bluetooth® Hands-Free, θύρες USB & AUX, υποδοχή 

τοποθέτησης Smartphone, διαθέσιμη εφαρμογή R & GO που περιλαμβάνει : Τηλέφωνο, 

Multimedia, Πλοήγηση CoPilot και Λειτουργίες Αυτοκινήτου

Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV EVOLUTION με οθόνη αφής 7" (Πλοήγηση, Ελληνικό 

μενού, Ελληνική & Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, ράδιο με 4 ηχεία) ,  Πίσω αισθητήρες 

παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Renault R-LINK EVOLUTION - Σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 7'', συμβατό 

με Android Auto, σύστημα πλοήγησης με ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, Κάμερα 

οπισθοπορείας, Εμπρός & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 

εξωτερικοί καθρέπτες

Pack Dynamic Bose:  Radio με Bose® Sound System & 7 ηχεία

Συρτάρι συνοδηγού "Easy Box" 11,5 λίτρων

Ενιαίο συρόμενο πίσω κάθισμα κατά 16cm και διαιρούμενο κατά 1/3 - 2/3

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Πλήρως ανακλινόμενη πίσω σειρά καθισμάτων (flat floor, για απόλυτα επίπεδο πάτωμα από 

το χώρο αποσκευών έως τα μπροστινά καθίσματα)
Αποθηκευτικές θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων

Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών

Κεντρικό υποβραχιόνιο

Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο & Περίγραμμα 

κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και συρτάρι Easy Box σε 

χρώμα Ιβουάρ
Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο/ιβουάρ & 

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και συρτάρι Easy 

Box σε χρώμα Ιβουάρ 



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" σε 

χρώμα ιβουάρ / μαύρο & συρτάρι Easy Box σε χρώμα ιβουάρ



  CAPTUR PH2

                                                             ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € *

* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, 

προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα 

διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & 

Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ABS  & AFU 
Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο ή μαύρο / μπλε ή μαύρο / πορτοκαλί

Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος 

(φερμουάρ), σε χρώμα : ιβουάρ / μπλε / πορτοκαλί

Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος 

(φερμουάρ), σε χρώμα : μπλε & πορτοκαλί

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) σε χρώμιο   

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα μπλε

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα caramel

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το 

συρτάρι Easy Box σε χρώμα κόκκινο

Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED

Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision 

LED Προβολείς ομίχλης εμπρός σε πλαίσιο χρωμίου

Εμπρόσθιοι προβολείς με σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης 

Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο (γυαλιστερό) χρώμα

Εξωτερικοί καθρέπτες και κολώνες βαμμένα στο χρώμα της οροφής (διχρωμία)

Χρωμιωμένη πλαϊνή προστατευτική λωρίδα αμαξ. και  χρωμ. διακοσμητικά στοιχεία στην 

εμπρός μάσκα
Διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου στα φωτιστικά σώματα και στην πίσω πόρτα

Pack Style: Πανοραμική γυάλινη οροφή (σταθερή), Photochromatic εσωτερικός καθρέπτης 

και Εσωτερικά φώτα LED, Αλεξήλιο με καθρέφτη και φωτισμό, θήκη γυαλιών από την 

πλευρά του οδηγού & πεντάλ αλουμινίου (συνδυάζεται με διχρωμία)

Pack Extended Grip Dynamic: ESP με Extended Grip & Ελαστικά παντός καιρού

Pack Extended Grip Expression: ESP με Extended Grip, Ελαστικά παντός καιρού & 

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Emotion Black ή Grey)

Pack Look : Διακοσμητική λωρίδα στα πλαϊνά προστατευτικά σε χρώμα & στο περίγραμμα 

του σήματος Renault στις ζάντες αλουμινίου: μπλέ, caramel, κόκκινο, ιβουάρ, πορτοκαλί

Ατσάλινες ζάντες 16" ιντσών με διακοσμητικό τάσι Extreme

Ζάντες αλουμινίου 16'' - Diamond Black City

Ζάντες αλουμινίου 17" - Diamond Black Emotion 

Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου


