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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (oktober 2019) 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 dealers
worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT dealer 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. RENAULT is
op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT.
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De atletische SUV
Sportief gevormde flanken met een opvallende
schouderlijn en stoere wielkasten. Skidplates
vóór en achter, aluminium dakrails, een brede
grille, een robuuste bumper met verchroomde
inzetten... De nieuwe Renault CAPTUR is trots op
zijn SUV-looks.
Met zijn kenmerkende C-shape LED dagrijverlichting
ziet de nieuwe CAPTUR er zowel van voor als van
achter nog eleganter en hightech uit.

Revolutionaire makeover van het interieur
De eerste indrukken zodra je instapt: een high-tech
interieur, luxe bekleding en een hoogwaardige
afwerking... De nieuwe CAPTUR kreeg een
revolutionair nieuw interieur dat bijzonder
hoogwaardig aanvoelt. De volledig nieuwe Smart
Cockpit omvat onder meer een naar de bestuurder
gericht 9,3-inch touchscreen voor de bediening
van het multimediasysteem, een aan jouw stijl aan
te passen digitaal 10,2-inch instrumentenpaneel,
een unieke zwevende middenconsole met
E-shifter-versnellingspook en diverse slimme
opbergruimten.

90 exterieurcombinaties
voor jouw unieke stijl
Laat zien wie je bent! De nieuwe CAPTUR nodigt je
meer dan ooit uit om het design aan je eigen stijl aan
te passen, zowel van binnen als van buiten: de kleur van
het dak, de spiegelkappen, de skidplates... Er is keuze uit
negentig combinaties voor het exterieur. En voor zowel
de afwerking van de stoelen als de armleuningen en
de centrale strook in het dashboard bestaat de keuze
uit achttien combinaties om het interieur naar jouw
smaak in te richten.

Elegant en
geraffineerd
De topversie INITIALE PARIS bevat alle knowhow
van Renault in één stijlvolle nieuwe CAPTUR.
Het bijzondere design, de verchroomde elementen
in de grille en de speciale wielen, hoogwaardige
materialen, met rundleder beklede stoelen van
een exclusief ontwerp, het verwarmbare stuurwiel
dat is bekleed met gevoerd rundleder en talloze
hightech mogelijkheden: de nieuwe CAPTUR
INITIALE PARIS is een klasse apart!
De nieuwe CAPTUR verwelkomt bestuurder en
passagiers met exclusieve verfijning en karakter.

*Rundleder

Een nieuwe definitie voor de SUV

Verbonden op weg
Het nieuwe EASY LINK multimediasysteem (9,3”
of 7”) biedt geavanceerde en gebruiksvriendelijke
connectiviteit. Het systeem werkt met Android
Auto™* en Apple CarPlay™, zodat je de smartphone
gemakkelijk en veilig in de auto kunt gebruiken.
Zo heb je 4G-toegang tot heel veel diensten, zoals
automatische Emergency Call bij een ongeval,
automatische systeem- en kaart-updates,
realtime verkeersinformatie, informatie over de
brandstofprijzen in de omgeving waar je rijdt en
Google Search om adressen te vinden. Net als op
je smartphone kun je het scherm personaliseren
en je eigen widgets kiezen. Een heel scala aan
mogelijkheden die volledig tot hun recht komen
op het grootste scherm in zijn categorie.
*Beschikbaarheid verschilt per land.
Android Auto™ is een merk van Google Inc.
Apple CarPlay™ is een merk van Apple Inc.

Met MY Renault blijf
je verbonden met je
nieuwe CAPTUR
De MY Renault-applicatie is vernieuwd: nu kun
je op afstand met je auto communiceren en je
krijgt er een hele reeks superhandige diensten bij.
Zo kun je je reis makkelijk voorbereiden door de
bestemming naar de auto te verzenden, en als je
bent uitgestapt kun je de reis te voet met navigatie
voortzetten, de auto lokaliseren, het onderhoud
van je nieuwe CAPTUR opvolgen en een afspraak
maken met de Renault-dealer. Met MY Renault
heb je je auto altijd binnen handbereik.

Rijsensaties op maat
De rijervaring van de nieuwe CAPTUR is naadloos
aan je wensen van het moment aan te passen.
Dankzij Renault MULTI-SENSE kun je de rijervaring
wijzigen aan de hand van acht instellingen
voor de ambiance-verlichting, drie rijmodi, de
zitpositie, airconditioning en de stuurbekrachtiging.
Verder pakt de nieuwe CAPTUR uit met de
eersteklas geluidskwaliteit van het gloednieuwe
BOSE®-audiosysteem. Dat omvat acht speakers
en een innovatieve fresh-air subwoofer die slim
in de kofferbak is geïnstalleerd.

Maximale
modulariteit
Geniet van de flexibele interieurruimte en de
uitrusting die ontworpen is voor maximaal comfort.
De nieuwe CAPTUR biedt de grootste bagageruimte
in deze klasse (tot 536 liter) en profiteer van de
achterbank die over maar liefst 16 centimeter in
lengterichting verschuifbaar is. Moet je lange of
grote spullen vervoeren? Klap de achterbank neer
en creëer heel eenvoudig meer bagageruimte
achterin, goed voor in totaal 1.334 liter.

1.

Hightech technologie
Met het oog op de veiligheid is de nieuwe CAPTUR
uitgerust met de nieuwste technologie die de weg opent
naar semi-autonoom rijden.
1. Adaptieve cruisecontrol met Stop & Go. De nieuwe
CAPTUR bewaart een veilige afstand tot de voorligger. In
de file stopt de auto zo nodig en komt weer in beweging
zodra het overige verkeer weer op gang komt.
2. Around View Monitor en Easy Park Assist. Met zijn
panoramische weergave begeleidt de Around View
Monitor je bij de krapste manoeuvres. Als je wilt, neemt
Easy Park Assist de besturing over bij het parkeren.

2.

3.

3. LED PURE VISION met grootlichtassistent.
De nieuwe CAPTUR is uitgerust met de krachtige
LED PURE VISION-verlichting. De grootlichtassistent
schakelt automatisch naar grootlicht voor beter zicht.
Het systeem schakelt automatisch terug naar dimlicht
wanneer je een bebouwde kom binnenrijdt en wanneer
je een tegenligger nadert of achter een andere auto rijdt.

4.

4. Highway & Traffic Jam Companion. Dit systeem,
dat actief is van 0 tot 160 km/uur, regelt de snelheid en
bewaart niet alleen een veilige afstand tot de voorliggers,
maar houdt de auto ook netjes in het midden van de
rijstrook. Deze rij-assistent kan de auto binnen drie
seconden automatisch tot stilstand en opnieuw weer in
beweging brengen zonder dat de bestuurder daarvoor
iets hoeft te doen.

5.

5. Blind Spot Warning. Een controlelampje op de
buitenspiegels waarschuwt wanneer een auto in de
dode hoek van de CAPTUR rijdt.
6. Lane Departure Warning en Lane Keeping Assist.
De nieuwe CAPTUR waarschuwt en corrigeert wanneer
je een lijn die de rijstrook markeert, overschrijdt zonder
de richtingaanwijzer te gebruiken.

6.

7.

7. Active Emergency Braking System met voetgangersen fietserdetectie. De nieuwe CAPTUR waakt over jouw
veiligheid en die van de omgeving. Iemand die plotseling
hard remt of een overstekende voetganger – de nieuwe
CAPTUR waarschuwt je en kan indien noodzakelijk
automatisch overgaan tot een noodstop.

8.

8. Traffic Sign Recognition met Overspeed Prevention.
Door middel van een HD-camera informeert de nieuwe
CAPTUR de bestuurder over de geldende snelheidslimiet
en kan de bestuurder met één handeling de begrenzer
op de juiste snelheid instellen.

Carlab
Carrosseriekleuren

Personalisatie exterieur
Wieldoppen en lichtmetalen wielen
Afmetingen en volumes
Ambiances
Bekledingen
Personalisatie interieur
Accessoires
Kwaliteit
Services

Carlab Carrosseriekleuren

Bleu Marine Fumé RPE (V)2

Blanc Albâtre QNW (MV)

Orange Atacama EPY (SMV)1

Rouge Flamme NNP (SMV)

Blanc Nacré QNC (SMV)

Gris Highland KQA (MV)

Gris Cassiopée KNG (MV)

Bleu Iron RQH (SMV)

Noir Étoilé GNE (MV)

Bleu Céladon RQT (MV)1*

Noir Améthyste CNG (SMV)3

*: Beschikbaar vanaf tweede kwartaal 2020
V: standaardlak met vernislaag
MV: metaallak met vernislaag
SMV: speciale metaallak met vernislaag
(1) Niet beschikbaar i.c.m. Edition One
(2) Niet beschikbaar i.c.m. Initiale Paris
(3) Uitsluitend beschikbaar i.c.m. Initiale Paris
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid

Carlab Personalisatie exterieur

Two-tone kleurstelling: kies de kleur van de carrosserie en het dak.
Personaliseer jouw nieuwe CAPTUR met een combinatie van een van de 11 carrosseriekleuren en een van de 4 dakkleuren.
Alle carrosseriekleuren zijn tevens in mono-tone kleurstelling verkrijgbaar.
Carrosseriekleur / Dakkleur

Noir Étoilé GNE

Gris Highland KQA

Blanc Albâtre QNW

Bleu Marine Fumé RPE

Orange Atacama EPY
-

Noir Étoilé GNE
Gris Cassiopée KNG

-

Gris Highland KQA

-

Blanc Nacré QNC

-

Blanc Albâtre QNW

-

Orange Atacama EPY
Rouge Flamme NNP

-

-

-

Bleu Iron RQH

-

Noir Améthyste CNG

-

Bleu Céladon RQT (tweede kwartaal

-

2020 beschikbaar)

-

-

Dakkleuren

Noir Étoilé GNE

Gris Highland KQA

Blanc Albâtre QNW

Orange Atacama EPY

Carlab Personalisatie exterieur

Pack Look Exterieur ‘Orange Atacama’

1

3

2

3

1. Buitenspiegelkappen
2. Inleg in zijstootstrips
3. Skidplates vóór en achter

Pack Look Exterieur ‘Gris Highland’

1

2

3

3

1. Buitenspiegelkappen 2. Inleg in zijstootstrips 3. Skidplates vóór en achter

Pack Look Exterieur ‘Blanc Albâtre’

1

2

3

1. Buitenspiegelkappen 2. Inleg in zijstootstrips 3. Skidplates vóór en achter

3

Carlab Wieldoppen en lichtmetalen wielen

Stalen wielen met wieldoppen 16” ‘Vilegia’

Lichtmetalen wielen 17” ‘Bahamas’

Design wielen 17” ‘Nymphea’

Lichtmetalen wielen 17” ‘Bahamas’ Noir Diamanté

Lichtmetalen wielen 18” ‘Pasadena’

Lichtmetalen wielen 18” ‘Initiale Paris’

Afmetingen (mm)

* Met ingeklapte zijspiegels

Volumes
VOLUME BAGAGERUIMTE (VDA)
Minimale volume kofferruimte (boven dubbele bodem, achterbank in achterste stand)
Volume kofferruimte (zonder reservewiel, achterbank in voorste/achterste stand)
Volume kofferruimte met neergeklapte achterbank (zonder reservewiel)

in dm3
351
422/536
1275

Carlab Ambiances

Life
Essentieel comfort
De Captur Life bevat alle essentiële zaken voor een veilige en comfortabele rit. Zo is de
auto standaard voorzien van een lichtsensor met LED PURE VISION verlichting aan de
vóór- en achterzijde. Ook is er een breed scala aan veiligheidssystemen aanwezig, waaronder
Active Emergency Braking System, Lane Departure Warning met Lane Keeping Assist en
Traffic Sign Recognition. Cruise Control, een in hoogte verstelbare bestuurderstoel en elektrische
portierruiten vóór en achter zorgen voor het comfort van de inzittenden. (Afbeelding toont
optionele Pack Essentiel).

Stalen wielen met
wieldoppen 16” ‘Vilegia‘

Bekleding stof ‘Noir Life‘

Zen (Life+)
Ontspannen onderweg
De nieuwe Captur Zen bevat alles om je reizen nog
meer ontspannen te maken. Zo biedt de Captur Zen
standaard airconditioning, een middenarmsteun aan de
voorzijde en een met kunstleder TEP bekleed stuurwiel.
Daarnaast maakt het EASY LINK multimediasysteem met
7” touchscreen het mogelijk om de functies van uw smartphone
naadloos te bedienen door middel van Android AutoTM en
Apple CarPlayTM. Aan het exterieur onderscheid de Captur Zen
zich met 17” designwielen, spiegelkappen in hoogglanszwart
en deurgrepen in carrosseriekleur. (Afbeelding toont
optionele geïntegreerde navigatiefunctie).

Design wielen 17’’
‘Nymphea‘

Lichmetalen wielen 17’’
‘Bahamas‘ (optioneel)

Bekleding stof ‘Noir Zen‘

Carlab Ambiances

Intens (Zen+)
Sterk uitgerust op alle vlakken
Bij de Captur Intens is alles erop gericht om je kennis te laten maken met alle nieuwe
comfort verhogende technologieën van de nieuwe Captur. Met MULTI-SENSE is de
rijervaring volledig aan te passen aan jouw wensen: kies zelf de ideale gaspedaalrespons,
het motorgeluid, de ambianceverlichting of de zwaarte van de stuurbekrachtiging.
Elektrisch geregelde airconditioning, Renault Handsfree Card, elektrische handrem
en het instrumentarium met 7” TFT cluster maken het luxegevoel in het interieur
compleet. Aan het exterieur geven 17” lichtmetalen wielen, privacy glass en een

Lichtmetalen wielen 17”
‘Bahamas’

Bekleding kunstleder
TEP/stof ‘Noir Gris’

Bekleding kunstleder TEP/stof
‘Noir /Orange’ (optioneel)

Lichtmetalen wielen 17”
‘Bahamas Noir Diamanté’ (optioneel)

Lichtmetalen wielen 18”
‘Pasadana’ (optioneel)

Bekleding rundleder ‘Noir’
(optioneel)

two-tone kleurstelling de Intens een luxueuze uitstraling. (Afbeelding toont optionele
Pack EASY LINK navigatie BOSE met 9,3” scherm).

Edition One (Intens+)
Sportieve klasse
De Edition One geeft de nieuwe Captur extra sportieve klasse.
Zo is deze versie standaard voorzien van 18” lichtmetalen
wielen met donkere inleg. Het dak is voorzien van aluminium
dakrails in chromekleur met satijnglans. Aan de binnenzijde
zorgt het EASY LINK systeem met 9,3” touchscreen voor
een hightech uitstraling. Dankzij het BOSE® Premium
audiosysteem met 4 woofers, 2 bi-cone speakers, 2 HD
tweeters en een extra subwoofer klinkt muziek beter dan
ooit tevoren. De draadloze lader voor smartphones maakt
het hightech gevoel helemaal af.

Lichtmetalen wielen 18”
‘Pasadana’

Bekleding rundleder
‘Noir’ (optioneel)

Bekleding kunstleder
TEP/stof ‘Noir Gris’

Carlab Ambiances

INTIALE PARIS (Edition One +)
De ultieme Captur
Initiale Paris staat voor het beste dat Renault te bieden heeft. Alles is
bij deze versie in het teken gezet om het de bestuurder zo comfortabel
mogelijk te maken. Zo is de bestuurderstoel elektrisch verstelbaar en
zijn zowel de voorstoelen als het stuurwiel elektrisch verwarmbaar.
Adaptive Cruise Control is standaard aanwezig en Easy Park Assist
met Around View Monitor zorgt ervoor dat parkeren makkelijker is dan
ooit tevoren. Lederen bekleding en een kunstlederen afwerking met
bruine sierstiksels op zowel het dashboard als de deurpanelen zorgen
voor een extra luxe uitstraling. Alle ingrediënten voor een speciale rit
zijn aanwezig.

Lichtmetalen wielen 18”
‘Initiale Paris’

Bekleding rundleder ‘Initiale Paris
Gris Sable’ (optioneel)

Bekleding rundleder ‘Initiale Paris Noir’

Carlab Bekledingen

Bekleding stof ‘Noir Life’

Bekleding kunstleder TEP/stof ‘Noir/Orange’(1)

Bekleding stof ‘Noir Zen’

Bekleding kunstleder TEP/stof ‘Noir/Gris’(2)

Bekleding rundleder ‘Initiale Paris Gris Sable’(3)

Bekleding rundleder ‘Noir’(2)

Bekleding rundleder ‘Initiale Paris Noir’(4)

(1) Alleen i.c.m. Color Pack Interieur ‘Orange’
(2) Niet i.c.m. Color Pack Interieur ‘Orange’
(3) Alleen i.c.m. Color Pack Interieur ‘Gris Sable’
(4) Niet i.c.m. Color Pack Interieur ‘Gris Sable’

Carlab Personalisatie interieur

1

3

3
2

Pack Look Interieur ‘Bleu Volubilis’: 1. Omlijsting ventilatieopeningen. 2. Omlijsting versnellingspookknop. 3. Vloermatten met specifieke afwerking randen.

Pack Look Interieur ‘Rouge Paris’

Pack Look Interieur ‘Caramel’

Pack Look Interieur ‘Bleu/Vert’

3

2

4

1

Color Pack Interieur ‘Orange’: 1. Stoelbekleding. 2. Armsteunen in voorportieren. 3. Softtouch inleg in het dashboard. 4. Softtouch omlijsting versnellingspook-eiland
(alleen i.c.m. zwevende middenconsole)

Color Pack Interieur ‘Gris’

Color Pack Interieur Initiale Paris ‘Gris Sable’

Carlab Kwaliteit
«Van het ontwerpen in onze designstudio’s via de productie tot aan de distributie via ons netwerk: altijd is het de
zoektocht naar kwaliteit die ons leidt.»
Laurens van den Acker - Directeur Industrial Design - Groupe Renault

Renault CAPTUR: de maatstaf opnieuw uitgevonden
De nieuwe CAPTUR is een pionier in het segment van de stads-SUV’s. Hij is helemaal vernieuwd en het DNA dat hem zo succesvol heeft gemaakt, is sterker dan ooit.
Hij heeft nieuwe, moderne, sportieve en dynamische SUV-looks. Het interieur is nog steeds even flexibel, maar nu nog comfortabeler. De CAPTUR betreedt door zijn
baanbrekende technologie en kwaliteit een nieuwe klasse.

Verbeterd exterieurdesign, versterkt SUV-DNA
Diverse elementen dragen bij tot de verbeterde zichtbare kwaliteit van de nieuwe CAPTUR: het nieuwe design, de precisie
waarmee de verbeteringen zijn uitgevoerd, maar ook de LED PURE VISION verlichting met C-shape lichtsignatuur vóór
en achter en de verchroomde inzetten in de verschillende exterieurdelen.

Make-over van het interieur, hoogwaardige cockpit
De ‘Smart Cockpit’ pakt uit met de nieuwste technologie, de grootste displays in zijn klasse en een modern en ergonomisch
design dat de rijervaring nog persoonlijker maakt. Het interieur is een klasse apart, met een kwaliteit en comfort die je
alleen bij hogere segmenten vindt. Dit uit zich op alle niveaus, van de hoogwaardige materialen en de zachte bekleding
van het dashboard, de deurpanelen en de middenconsole tot de verzorgde uitvoering van alle interieurelementen en
het nieuwe ontwerp van de zitplaatsen.

Nieuwe technologische dimensie
De nieuwe CAPTUR maakt rijhulpmiddelen voor iedereen toegankelijk, zodat je met een gerust hart op weg kunt. De
opvallendste vernieuwing is de Highway & Traffic Jam Companion. Dit systeem is een aanwinst op het vlak van comfort
en gemoedsrust in de file en op de snelweg. Het is ook een eerste stap op de weg naar de zelfrijdende auto. Het Renault
EASY CONNECT-aanbod omvat een groot aantal toepassingen, zoals MY Renault, het nieuwe Renault EASY LINK
multimediasysteem en online diensten als voertuigbeheer op afstand. Ze zijn bedoeld om de nieuwe toepassingen van
verbonden mobiliteit te vereenvoudigen, zowel in als buiten de auto. Zo blijven bestuurder en passagiers permanent
verbonden met hun digitale wereld.

Services

Garantie, services & financiering

Financiering – Renault Financial Services

Renault geeft op al haar nieuwe personenauto’s, vanaf de datum
van aflevering, standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie zonder
kilometerbeperking, incl. gratis Renault Route service. Renault geeft
op al haar personenauto’s 12 jaar plaatwerkgarantie (m.u.v. Master en
Twizy: 6 jaar ) en 3 jaar lakgarantie (m.u.v. Twizy: 2 jaar).

Renault Financial Services is de huisbankier van Renault en verzorgt
leasing- en financieringsproducten. Bij de Renault dealer kunt u terecht
voor deskundig advies en het beheer van uw wagenpark, maar ook om
uw auto te financieren. Voor zowel nieuwe auto’s als voor occasions
heeft Renault Financial Services altijd een passende oplossing voor u.

Renault Route Service*.

Private lease

Renault Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit vrijwel
geheel Europa bereikbaar om u te helpen als uw auto strandt met
pech of schade. De Renault-dealer zorgt voor vlotte reparatie en
Renault Route Service zorgt voor onderdak of vervangend vervoer**.
In Nederland belt u het gratis telefoonnummer 0800-0303.

Met Renault Private Lease rijdt u in een nieuwe Renault voor één
vast maandbedrag. Daar zit alles in: reparatie, onderhoud en banden,
verzekering, motorrijtuigenbelasting, afschrijving, rente, afleverkosten,
(inter)nationale pech hulp, BTW en een volle tank bij aflevering. U betaalt
daarnaast alleen nog voor tanken en wassen. U kiest zelf uw model,
uitvoering, opties, een looptijd (2, 3, 4 jaar) en kilometrage (10.000 –
30.000 km/p.j.). Daarmee bepaalt u uw maandbedrag. Ook bij een
mobiliteitsbudget van de werkgever kan Renault Private Lease een goede
besteding zijn.

Renault Route Service Plus*.
Deze uitbreiding op Renault Route Service biedt nog meer zekerheid
in binnen- en buitenland. Renault Route Service Plus dekt o.a. het
volgende:
Hotelovernachting of vervangend vervoer (creditcard vereist) waar
nodig, bij langere reparatieduur.
Terugbrengen van de auto als deze in het buitenland niet epareerbaar is.
Ook is het mogelijk om uit te breiden met een pakket voor aanhangeren caravanservice.

Renault GarantiePlus verzekering**.
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor de Renault
GarantiePlus verzekering. Met de Renault GarantiePlus verzekering
verlengt u uw standaard garantie van minimaal 24 maanden met
een aanvullende garantieperiode tot 5 jaar met een maximale
kilometerstand van 200.000 km. U kunt gedurende de looptijd van
uw GarantiePlus verzekering tevens kosteloos gebruik maken van de
diensten van Renault Route –Service hiermee heeft u o.a. recht op hulp
bij pech onderweg. Met de GarantiePlus Pas, die u bij deze verzekering
ontvangt, kunt u vrijwel overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht
voor reparatie & onderhoud.

Leasing – Renault Business Finance
Financial Lease is een object gebonden financiering. Dat wil zeggen dat
de aangeschafte auto als onderpand dient. Bij Financial Lease staat
de auto op uw balans en bent u dus economisch eigenaar van de auto
gedurende de looptijd van het lease contract. Deze financieringsvorm
kent een vaste looptijd die volledig is af te stemmen op de gebruiksduur
van de auto. De auto kan voor het volledige bedrag, exclusief BTW,
gefinancierd worden. eventueel met een slottermijn. De maandelijkse
leasetermijn bestaat uit rente en aflossing. Door aan het einde van het
contract de slottermijn te voldoen, wordt u tevens de juridische eigenaar
van de auto.
Financial Lease is een on-balance financieringsvorm.
Full Operational Lease is de meest complete vorm van leasen. U laat alle
financiële, beheersmatige en administratieve taken over aan Renault
Business Finance. Verzekering, onderhoud en vervangend vervoer zijn
inbegrepen. Bovendien kunt u een contract uitbreiden met het gebruik
van een brandstofpas. Full Operational Lease is een “off balance”
financieringsnorm waarbij Renault Business Finance al uw zorgen uit
handen neemt.
* Voor nadere informative verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault
Garantie-Onderhoudsboekje

Vervolg uw Renault Captur-ervaring
op www.renault.nl

Nieuwe

Renault captur

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (oktober 2019) 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 dealers
worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT dealer 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. RENAULT is
op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT.
Renault adviseert
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