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100 % Novo, 100 % CAPTUR





Flancos esculpidos, ombros e cavas de rodas 
atléticos, proteções inferiores à frente e atrás, 
barras de tejadilho, grelha dianteira alargada, 
para-choques expressivo e inserções cromadas… 
O Novo CAPTUR reforça o seu look de SUV.
Tanto na dianteira como na traseira, a elegância 
e a riqueza tecnológica do Novo CAPTUR é agora 
ainda mais evidente, graças à assinatura luminosa 
em forma de ‘’C’’ em LED.

O SUV de linhas 
atléticas







Revolução interior
Primeira sensação a bordo: acolhimento 
requintado, revestimentos e acabamentos de 
qualidade… O Novo CAPTUR faz a sua revolução 
e transmite-lhe uma extraordinária sensação de 
bem-estar. Para isso, contribuem o novíssimo smart 
cockpit com EASY LINK de 9,3” orientado para o 
condutor, ecrã TFT digital de 10” personalizável, 
consola flutuante inédita que integra a alavanca 
de velocidades futurista ‘’e-shifter’’ ao alcance da 
mão, espaços de arrumação inteligentes…





Faça a diferença! O Novo CAPTUR convida-o, mais 
do que nunca, a personalizar o seu design, tanto no 
exterior como no interior: tejadilho, retrovisores, 
proteções inferiores…Faça a sua escolha entre 
as 90 configurações exteriores possíveis.  
Desde os estofos aos apoios de braço, passando 
pelo ambiente interior, tem à sua disposição  
18 possibilidades diferentes para configurar o 
seu habitáculo.

90 configurações 
exteriores  
para um estilo único



Elegância e requinte
Proposto na versão emblemática INITIALE PARIS, 
o Novo CAPTUR revela o melhor do know-how 
da Renault.
Com um design distintivo, grelha cromada e 
jantes exclusivas, materiais topo de gama, bancos 
em couro* com design exclusivo e detalhes 
almofadados, volante em couro* e com sistema 
de aquecimento e tecnologias de ponta, o  
Novo CAPTUR INITIALE PARIS marca a diferença!
O Novo CAPTUR recebe-o a bordo de um espaço 
onde o requinte e o carácter são exclusivos.



* Couro de origem bovina.



O SUV sob uma nova perspetiva







Viajar conectado
Graças ao novo sistema multimédia EASY LINK, 
beneficie de uma conectividade tão avançada 
como simples de utilizar. O EASY LINK de 9,3”  
é compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay™, 
permitindo replicar o seu smartphone no veículo. 
A conectividade 4G dá-lhe acesso a serviços, como 
a chamada de emergência automática em caso de 
acidente, atualizações automáticas do sistema e da 
navegação, acesso em tempo real a informações 
sobre o trânsito, preços dos combustíveis na zona 
onde circula e ainda à pesquisa de endereços com 
o Google Search. Tal como num smartphone, pode 
personalizar o ecrã escolhendo os seus widgets. 
Um universo que assume toda a sua dimensão no 
ecrã mais amplo da sua categoria.

Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc. 



Com MY Renault, 
permaneça 
conectado com o seu 
Novo CAPTUR
Para que possa interagir à distância com o veículo,  
a aplicação MY Renault foi renovada e multiplicados 
os serviços que, em breve, já não dispensará: 
preparação simplificada dos seus trajetos com 
envio do destino para o veículo, continuação da 
navegação a pé depois de estacionar, localização 
do veículo, seguimento da manutenção do seu 
Novo CAPTUR e marcações no seu concessionário 
preferido. Com MY Renault, o seu veículo estará 
sempre ao seu alcance.







Sensações por medida
O Novo CAPTUR propõe-lhe uma experiência de 
condução que se adapta aos seus desejos de cada 
momento. Graças à tecnologia MULTI-SENSE, 
personalize esta experiência: oito possibilidades 
de iluminação ambiente, três modos de condução, 
posições dos bancos, ar condicionado… O Novo 
CAPTUR convida-o também a viver a experiência de 
um som de excelência. O novíssimo sistema de som 
premium BOSE® dispõe de oito altifalantes e de um 
inovador altifalante de graves, inteligentemente 
instalado no porta-bagagens de modo a não 
interferir com o seu volume.





O melhor da 
modularidade
Beneficie de uma surpreendente habitabilidade 
e de equipamentos pensados para lhe oferecer 
o máximo conforto. Tire partido do mais amplo 
porta-bagagens da categoria (até 536 l) e de 
uma engenhosa modularidade proporcionada 
pelo banco traseiro deslizante ao longo de  
16 cm. Precisa de espaço para transportar objetos 
longos ou volumosos? Ganhe espaço na traseira, 
graças ao banco rebatível, para beneficiar de um 
extraordinário espaço total de 1275 l.



Novo CAPTUR, 
elétrico quando  
eu quiser!
Recarregue seu novo CAPTUR numa tomada 
doméstica ou num posto de carregamento público 
e beneficie de um alcance elétrico de até 65 km*, 
perfeito para viagens diárias! Graças ao modo 
«PURE», opte por circular em modo 100 % elétrico 
a uma velocidade de até 135 km/h. Em apenas  
3 horas, recarregue 100% da sua bateria**. 
E controle remotamente o estado do seu 
carregamento com a app MY Renault instalada 
no seu smartphone.

* Ciclo combinado WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles 
Test Procedures). ** Numa tomada de 16 A (WallBox ou num 
terminal público).







A vida a bordo do 
Novo CAPTUR 
E-TECH Híbrido  
Plug-in
Preserve o melhor do CAPTUR: design e vida a 
bordo personalizáveis, tecnologia de ponta com 
os maiores ecrãs da sua categoria e modularidade 
graças ao banco traseiro deslizante e rebatível.  
Por fim, descubra novas sensações ao volante: 
arranque silencioso mais energético, recuperação 
de energia durante a desaceleração e travagem e 
o prazer de condução graças a uma motorização 
potente e dinâmica, mas também à sua transmissão 
automática, cuja reatividade o surpreenderá!



1.

2.

Na vanguarda da 
tecnologia
Para uma experiência de condução com toda a segurança, 
o Novo CAPTUR está equipado com tecnologias de 
elevado nível que abrem caminho para a condução 
autónoma.

1. Regulador de velocidade adaptativo Stop&Go. 
O Novo CAPTUR mantém uma distância de 
segurança relativamente ao veículo à sua frente.  
Nos engarrafamentos, o veículo imobiliza-se e rearranca 
quando a circulação é retomada.

2. Câmara 360° e Easy Park Assist. Com uma vista 
panorâmica, a câmara 360° orienta-o nas manobras 
mais difíceis. O sistema assume o controlo do volante 
para estacionar, se o desejar.



3.

4.

3. Renault LED Pure Vision com comutação automática 
das luzes de estrada/cruzamento. O Novo CAPTUR 
está equipado com potentes faróis Full LED Pure 
Vision e comutação automática das luzes de estrada/
cruzamento, para lhe oferecer uma melhor visibilidade. 
Passe automaticamente para as luzes de cruzamento 
ao entrar numa zona residencial ou se se cruzar ou 
aproximar de outro veículo. 

4. Sistema de assistência na condução em autoestrada 
e trânsito. Ativo de 0 a 160 km/h, o sistema regula a 
velocidade e mantém a distância de segurança para 
o veículo que circula à sua frente, garantindo que se 
mantém no centro da via. Este sistema de ajuda à 
condução permite que o veículo pare e rearranque 
automaticamente no prazo de 3 segundos, sem que 
seja necessária qualquer ação por parte do condutor.



5.

6.

5. Alerta de ângulo morto. Um indicador luminoso 
situado em cada um dos retrovisores exteriores alerta-o se 
um veículo se encontrar dentro da zona de ângulo morto.  

6. Alerta de transposição involuntária de via e  
sistema de assistência na transposição involuntária 
de via. O Novo CAPTUR alerta-o e corrige a trajetória 
se transpuser uma linha sem acionar previamente o 
pisca-pisca.



7.

8.

7. Sistema de travagem de emergência ativa. O Novo 
CAPTUR cuida de si e vigia a área circundante. Uma 
travagem brusca, um peão que atravessa… O Novo 
CAPTUR avisa-o e até pode efetuar automaticamente 
uma travagem de emergência.

8. Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento 
dos sinais de trânsito. O Novo CAPTUR informa-o dos 
limites de velocidade, graças a uma câmara, e propõe-
lhe que adapte a sua velocidade.
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CARLAB Cores

Branco Albatre(2)

Laranja Atacama(2)

Branco Nacarado(2)

Vermelho Flamme(2)

Cinzento Highland(2)

Azul Marine(1)



Cinzento Cassiopeia(2)

Azul Céu(2)*

Azul Iron(2)

Preto Ametista (INITIALE PARIS)(2)

Preto Estrela(2)

(1) Pintura opaca.
(2) Pintura metalizada.
* Disponível posteriormente.
Fotografias não contratuais.



CARLAB Personalização exterior



Preto Estrela Cinzento Highland Branco Albatre Laranja Atacama

Cor / Cor do tejadilho Preto Estrela Cinzento Highland Branco Albatre Laranja Atacama

Azul Marine -

Preto Estrela

Cinzento Cassiopeia -

Cinzento Highland -

Branco Nacarado -

Branco Albatre -

Laranja Atacama

Vermelho Flamme - -

Azul Iron -

Preto Ametista (INITIALE PARIS) -

Azul Céu* - - -
* Disponível posteriormente.

Combinações possíveis: cor do veículo e cor do tejadilho

Cores de tejadilho

Personalize o seu Novo CAPTUR com duas cores, entre 11 cores para a carroçaria e 4 para o tejadilho, ou opte por carroçaria e 
tejadilho da mesma cor.



CARLAB Personalização exterior

1

2

Pack Exterior Laranja Atacama

1. Capas dos retrovisores.
2. Proteções de portas
3. Proteções dianteira e traseira

3

3



1

2 3

1

2

Pack Exterior Branco Albatre

Pack Exterior Cinzento Highland

1. Capas dos retrovisores. 2. Proteções de portas. 3. Proteções dianteira e traseira

1. Capas dos retrovisores. 2. Proteções de portas. 3. Proteções dianteira e traseira

33

3



CARLAB Jantes

Jantes em liga leve de 17” pretasJantes em liga leve de 17” cinzentas

Jantes em liga leve de 18”

Jantes Flexwheel de 17”

Jantes em liga leve de 18” INITIALE PARIS



CARLAB Versões

Segurança Condução

Conforto

®

Design exterior

Design interior

Opções

®

ZEN



CARLAB Versões

Segurança

Condução

Conforto

®

Design exterior

Design interior

Opções
®

EXCLUSIVE (Zen+)



Segurança

Condução

Conforto

®

®

Design exterior

Design interior

Opções

INITIALE PARIS (Exclusive +)



CARLAB Estofos

Estofos em tecido cinzento e preto(1)

Estofos em tecido / TEP com detalhes cinzento(2)Estofos em tecido / TEP com detalhes laranja(2)



Estofos em couro* preto(2)

Estofos em couro* premium preto(3)

(1) Disponível no nível de  
equipamento Zen
(2) Disponível no nível de  
equipamento Exclusive
(3) Disponível no nível de  
equipamento INITIALE PARIS
*Couro de origem bovina.

Estofos em couro* premium claro(3)



CARLAB Personalização interior

Pack interior azul 1. Contorno de arejador 2. Base da alavanca de velocidades 3. Tapete

Pack interior vermelho Pack interior laranja Pack interior azul oceano*

1

2

3

3

* Disponível posteriormente.



Pack signature laranja 1. Acabamento dos bancos 2. Apoios de braço 3. Painel de bordo 4. Consola flutuante

Pack signature cinzento Pack signature cinzento claro (INITIALE PARIS)

3

2

1

4



CARLAB Equipamentos e opções
Zen Exclusive INITIALE PARIS

SEGURANÇA
Airbag de passageiro desconectável
Airbags frontais
Airbags laterais dianteiros
Airbags tipo cortina laterais dianteiros
Alerta de ângulo morto - ¤ / *
Alerta de distância de segurança
Alerta de esquecimento do cinto de segurança nos 5 lugares, com deteção de ocupantes
Alerta de excesso de velocidade - ¤
Alerta de obstáculo traseiro - ¤ ¤
Chamada de emergência Renault: chamada automática em caso de acidente ou botão SOS para chamada (112) 
em caso de emergência
ESC, ABS com assistência à travagem de urgência
Kit de enchimento e reparação dos pneus - apenas disponível em motores a gasolina
Luzes de stop de LED
Pneu sobressalente de pequenas dimensões - apenas disponível em motores a gasolina ¤ ¤ ¤
Reconhecimento dos sinais de trânsito
Sistema de assistência na transposição involuntária de via
Sistema de controlo da pressão dos pneus
Sistema de travagem de emergência ativa com deteção de peões e ciclistas (AEBS Cidade + Interurbano + Peões)
Sistema Isofix (i-Size) nos lugares laterais traseiros
Travão de estacionamento assistido com função auto-hold - ¤

CONDUÇÃO
Câmara 360° - ¤ / * ¤
Câmara de marcha-atrás - *
Comutação automática das luzes de estrada/cruzamento -
Easy Park Assist - *
Ecrã TFT de 4,2” digital e contadores analógicos - -
Ecrã TFT de 7” digital personalizável -
Ecrã TFT de 10” digital personalizável - ¤ ¤
Iluminação dianteira e traseira em forma de «C» -
Indicador de mudança de relação
Modo ECO
Patilhas por trás do volante – apenas compatível com motores com caixa de velocidades automática EDC -
Regulador de velocidade adaptativo – apenas compatível com motores a gasolina de caixa de velocidades 
automática EDC - ¤ / * ¤

Regulador e limitador de velocidade
Renault Full LED Pure Vision
Renault MULTI-SENSE, personalização dos 3 modos de condução (MY SENSE, ECO, SPORT) e 8 opções de 
iluminação ambiente - ¤ / *

Retrovisores exteriores reguláveis e rebatíveis eletricamente, com sistema de desembaciamento
Sensores de chuva -
Sensores de luminosidade
Sistema de ajuda ao arranque em subida
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro - ¤ / *
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro ¤
Sistema de assistência na condução em autoestrada e trânsito - apenas compatível com motores a gasolina com 
caixa de velocidades automática EDC - * ¤

Trancamento elétrico centralizado das portas com telecomando e trancamento das portas em andamento



Zen Exclusive INITIALE PARIS

CONFORTO
Ar condicionado automático -
Ar condicionado manual - -
Banco do condutor com regulação elétrica em 6 vias e regulação lombar manual - *
Banco do condutor regulável em altura
Banco do passageiro regulável em altura -
Cartão Renault mãos-livres
Consola central com arrumação e apoio de braço
Elevadores elétricos de vidros dianteiros e traseiros com função impulsional
Gaveta EASY LIFE com iluminação -
Iluminação interior em LED -
Retrovisores exteriores reguláveis e rebatíveis eletricamente, com sistema de desembaciamento
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - *
Volante aquecido - ¤ / *
Volante regulável em altura e em profundidade

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMÉDIA
Carregador de smartphone por indução - ¤ ¤
EASY LINK 7” : sistema multimédia conectado com ecrã tátil de 7”, compatibilidade com Android Auto™  
e Apple CarPlay™, Bluetooth®, entradas USB e Jack - -

EASY LINK 7” com navegação : sistema multimédia conectado com ecrã tátil de 7”, compatibilidade com  
Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, entradas USB e Jack ¤ -

EASY LINK 9,3” com navegação : sistema multimédia conectado com ecrã tátil de 9,3” vertical, compatível com 
Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, entradas USB e Jack, com antena shark - ¤

EASY LINK 9,3” com navegação replicada no ecrã TFT de 10” digital personalizável - ¤ / * ¤
Sistema de som premium BOSE® - ¤

ESPAÇOS DE ARRUMAÇÃO E MODULARIDADE
Banco traseiro deslizante, rebatível 2/3 - 1/3, com 3 apoios de cabeça reguláveis em altura
Consola central com arrumação
Piso de bagageira móvel

DESIGN EXTERIOR
Antena curta -
Antena shark - ¤ / *
Barras de tejadilho longitudinais - -
Defletores de ar preto granulados - -
Faróis diurnos com assinatura luminosa em forma de «C» em LED



CARLAB Equipamentos e opções
Zen Exclusive INITIALE PARIS

Pilares das portas dianteiras e traseiras em cromado - -
Pilares das portas dianteiras e traseiras em preto -
Grelha dianteira cromada exclusiva INITIALE PARIS - -
Jantes em liga leve de 17’’ cinzentas ¤ - -
Jantes em liga leve de 17’’ pretas - -
Jantes em liga leve de 18” - ¤ -
Jantes em liga leve de 18” INITIALE PARIS - -
Jantes Flexwheel de 17” - -
Proteções dianteira e traseira específicas INITIALE PARIS - -
Proteções inferiores das portas com friso cromado
Proteções inferiores das portas com friso cromado INITIALE PARIS - -
Skis dianteiro e traseiro cinzentos - -
Teto de abrir elétrico - incompatível com barras de tejadilho longitudinais - * ¤
Vidros traseiros sobreescurecidos -

DESIGN INTERIOR
Consola central flutuante - apenas compatível com motores com caixa de velocidades automática EDC - ¤
Contorno dos arejadores laterais em preto
Decorações cromadas no volante e no contorno da alavanca de velocidades 
Estofos em tecido/TEP com detalhes cinzento - -
Estofos em tecido/TEP com detalhes laranja - ¤ -
Estofos em couro** - ¤ -
Estofos em couro** premium preto - -
Estofos em couro** premium claro - - ¤
Harmonia interior escura -
Harmonia interior INITIALE PARIS escura - -
Painéis de porta dianteiras com revestimento macio - -
Punho da alavanca de velocidades em couro** -
Puxadores de porta interior em cromado - -
Retrovisor interior eletrocromático sem moldura - ¤ / *
Sequência de entrada e saída específica INITIALE PARIS - -
Soleiras das portas dianteiras INITIALE PARIS - -
Tapetes dianteiros e traseiros específicos INITIALE PARIS - -
Volante em couro** INITIALE PARIS - -
Volante em couro** multifunções - -
Volante em TEP -



Zen Exclusive INITIALE PARIS

PACKS
Pack Câmara de Marcha-Atrás (sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro com câmara de marcha-atrás) - ¤ (1) -
Pack Condução Premium (sistema de assistência na condução em autoestrada e trânsito + regulador de velocidade 
adaptativo + alerta de ângulo morto + volante aquecido) – apenas compatível com motores a gasolina de caixa de 
velocidades automática EDC

- ¤ (1) -

Pack Easy Parking (Easy Park Assist + câmara de marcha-atrás + alerta de ângulo morto) - ¤ (1) -
Pack Vision 360 Parking (Easy Park Assist + alerta de ângulo morto + MULTI-SENSE + câmara 360°) - ¤ (1) -
Pack Câmara 360º (Sist. de ajuda ao estacionamento dianteiro + Câmara 360º) - ¤ (1) -
Pack Tecnologia 360 - ¤ (1) -
EASY LINK 9,3” com ecrã TFT 10” digital - implica um Pack com Câmara incluida - ¤ (1) -
Pack exterior Branco Albatre (capas dos retrovisores, proteções de portas e proteções dianteira e traseira) - ¤ ¤
Pack exterior Cinzento Highland (capas dos retrovisores, proteções de portas e proteções dianteira e traseira) - ¤ ¤
Pack exterior Laranja Atacama (capas dos retrovisores, proteções de portas e proteções dianteira e traseira) - ¤ ¤
Pack interior azul (contorno de arejador, base da alavanca de velocidades e tapete) - ¤ -
Pack interior azul oceano (contorno de arejador, base da alavanca de velocidades e tapete) (disponível 
posteriormente) - ¤ -

Pack interior laranja (contorno de arejador, base da alavanca de velocidades e tapete) - ¤ -
Pack interior vermelho (contorno de arejador, base da alavanca de velocidades e tapete) - ¤ -
Pack Inverno (banco do condutor com regulação elétrica em 6 vias e regulação lombar manual + sistema de 
aquecimento dos bancos dianteiros) - ¤ -

Pack Safety (regulador de velocidade adaptativo + alerta de ângulo morto) - ¤ -
Pack signature cinzento (acabamento dos bancos, apoios de braço, painel de bordo e consola flutuante) - ¤ -
Pack signature cinzento claro (acabamento dos bancos, apoios de braço, painel de bordo e consola flutuante) - - ¤
Pack signature laranja (acabamento dos bancos, apoios de braço, painel de bordo e consola flutuante) - ¤ -
Pack Verão (teto de abrir elétrico + retrovisor interior electrocromático sem moldura) – incompatível com barras de 
tejadilho longitudinais - ¤ -

: série; ¤ : opção; - : não disponível; * : pack; ** : couro de origem bovina; (1) Não disponível na versão híbrida; Android Auto™ é uma marca da Google Inc.; Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.



1.

CARLAB Acessórios



2.

4.

1. Iluminação de boas-vindas sob a carroçaria. Não 
volte a perder-se num parque de estacionamento 
mal iluminado! Ao aproximar-se do automóvel ou, 
simplesmente premindo o telecomando, o Novo CAPTUR 
ilumina-se automaticamente.

2. Antena shark. Esta antena, perfeitamente integrada 
nas linhas do Novo CAPTUR, reforça a sua elegância 
desportiva.

3. Degrau*. Práticos, facilitam o acesso ao veículo e ao 
tejadilho. Protegem também a carroçaria dos pequenos 
impactos do dia a dia.

4. Gancho de reboque retrátil. Transporte tudo o que 
deseja graças ao gancho de reboque retrátil. Com um 
único movimento, está pronto a ser utilizado em alguns 
segundos, sem ferramenta nem esforço. Invisível quando 
está rebatido sob o para-choques, respeita o design do 
seu Novo CAPTUR.

5. Películas de proteção da carroçaria. Permite proteger 
eficazmente a pintura dos pequenos impactos, riscos 
ou atritos repetidos. Esta película transparente, 
extremamente resistente, instala-se facilmente nos 
ângulos de para-choques, arestas das portas e soleiras 
das portas e da bagageira.

* Necessitam de averbamento junto do IMT.

3.

5.



«Desde a conceção nos nossos estúdios de design até à distribuição pela nossa rede, passando pelo fabrico,  
é a busca da qualidade que nos guia.»

Laurens van den Acker - Diretor de Design Industrial - Grupo Renault

CARLAB Qualidade

Uma nova dimensão tecnológica
O Novo CAPTUR democratiza os sistemas de ajuda à condução para enfrentar a estrada de espírito tranquilo. A novidade 
mais marcante é o sistema de assistência na condução em autoestrada e trânsito, uma funcionalidade que proporciona 
um ganho significativo em conforto e serenidade de condução nos engarrafamentos e em autoestrada. Uma primeira 
etapa para o veículo autónomo. A oferta Renault EASY CONNECT reúne um universo de aplicações como MY Renault, 
de plataformas como o novo sistema multimédia Renault EASY LINK e de serviços conectados como a gestão do veículo 
à distância. O objetivo é facilitar as novas formas de utilização da mobilidade conectada, tanto no interior como no 
exterior do veículo. O condutor e os seus passageiros mantêm-se assim permanentemente conectados com o ambiente 
digital que não dispensam.

Um design exterior transformado, um ADN de SUV reforçado
O design reinventado e a precisão das folgas, como também a iluminação 100 % LED com assinatura luminosa em forma 
de “C”, tanto à frente como atrás, e as inserções cromadas decorativas participam plenamente na melhoria da qualidade.

Uma revolução interior para um habitáculo de alta qualidade
Dotado das mais recentes tecnologias e equipado com os maiores ecrãs da categoria, o «smart cockpit» beneficia de 
uma ergonomia indiscutivelmente moderna para proporcionar uma experiência de condução mais imersiva. O habitáculo 
muda de dimensão em matéria de qualidade e de conforto, sendo digno dos segmentos superiores. Materiais topo de 
gama, revestimento macio no painel de bordo, nos painéis das portas e no contorno da consola central, tratamento 
cuidado dos elementos interiores, nova arquitetura dos bancos: os efeitos sentem-se a todos os níveis.

Renault CAPTUR, a referência reinventa-se
Precursor no mercado dos SUV urbanos, o Novo CAPTUR reinventa-se, reforçando o ADN que está na génese do seu sucesso. Transforma-se com linhas SUV mais 
modernas, simultaneamente mais atlético e dinâmico. Modulável como sempre, é agora ainda mais habitável graças a uma revolução interior que lhe permite mudar 
de dimensão, tanto no plano tecnológico como qualitativo.



Serviços

A Renault ao seu lado

Estamos sempre ao seu lado, para facilitar a sua vida e 
evitar que perca demasiado tempo com a manutenção do 
seu Renault: forfaits, contratos de manutenção, seguros e 
assistência, programa personalizado MY Renault… Beneficie 
das nossas soluções simples, rápidas e adaptadas às suas 
necessidades.

Os seus primeiros passos
Conheça todas as informações de que necessita:
- nos nossos sites Internet, ofertas de produtos/serviços/financiamento,  

marcação de test-drive…
- na nossa rede, consulta com as nossas equipas comerciais e técnicas.

Renault Service, 100 % coberto
Preveja os imprevistos, graças às nossas extensões de garantia, 
seguros e assistência Renault que cuidam de si a qualquer momento.

MY Renault, parceiro do dia a dia
Desfrute de um espaço personalizado online, onde encontrará 
conselhos, ofertas, vantagens exclusivas, alertas do programa de 
manutenção, próximas marcações…

Renault Service, manutenção sem preocupações
Os nossos forfaits ou contratos de manutenção Renault Service 
permitem-lhe beneficiar de uma oferta tudo incluído, adequada às 
suas necessidades.

Acessórios, o seu Renault à sua medida
Encontre na nossa gama de acessórios tudo o que necessita para 
tornar o seu veículo ainda mais atrativo, mais prático, mais confortável 
e mais personalizado.







Renault recomenda

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 veículos 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 da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.

      – Printed in EC – xxxxxxxxxxx – Maio 2020.
RENAULT PORTUGAL S.A. Lagoas Park - Edifício 4 - Apartado 101 2740-267 Porto Salvo Telefone : 0806 00 20 20.
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