
Renault CAPTUR







Avontuur in de stad 
Goed nieuws voor stedelingen: de Captur, de succesvolle 
crossover van Renault, heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. 
Met nieuwe kleuren, een vernieuwde grille, een subtiele 
chroomlijst en het (optionele) vaste glazen dak is de Renault 
Captur meer dan ooit afgestemd op stedelijke avonturiers. 
De Full LED Pure Vision-koplampen* en de kenmerkende 
C-vormige dagrijverlichting getuigen van een krachtige en 
eigenzinnige stijl. De two-tone carrosserie en het uitgebreide 
palet personaliseringsmogelijkheden bieden iedereen de 
mogelijkheid zijn of haar eigen karakter tot uitdrukking te 
brengen.

* Optioneel verkrijgbaar.







Ontdek hoe het voelt om zelfverzekerd over grote en 
kleine wegen te rijden. Ga de uitdaging van de stad en 
zijn omgeving aan. Verken alle facetten van het dagelijkse 
leven in de Captur, met zijn grote bodemvrijheid, in de 
bumpers geïntegreerde skidplates voor en achter, en het 
panoramische glazen dak. Ervaar de warme sfeer van het 
kleurrijke, innovatieve interieur en geniet van het rijden in 
de stad.

Nieuwe ervaringen 
in de stad



Krachtig design

De Renault Captur staat stevig op zijn 16” of 17” lichtmetalenwielen* en wacht alleen nog op u om nieuwe uitstapjes in de stad te bedenken. Uw crossover 
is bijzonder temperamentvol en heeft een sterke persoonlijkheid. De stijlvolle vormgeving van de LED-lampen* voor en achter geeft blijk van de wil om uw 
dagelijks leven in een heel ander licht te zetten. De Captur verrijkt uw beleving van de stad.

* Afhankelijk van gekozen uitvoering 







De Renault Captur is geheel ingesteld op uw comfort. Wat te denken van het lederen stuurwiel*? Het R-LINK multimedia - en navigatiesysteem* is compatible 
met Android Auto™ en geeft u via het 7”-multimediascherm op het dashboard toegang tot uw smartphone.** Geschikte apps op uw telefoon zijn te gebruiken 
tijdens het rijden en te bedienen via Android Auto™ op het scherm. Het Bose® premium soundsystem* biedt u een uitzonderlijke geluidservaring dankzij 
6 high definition speakers en een subwoofer. Laat u in vervoering brengen.

* Afhankelijk van gekozen uitrusting 
** Beschikbaarheid Android Auto™ verschilt per land 

Verzorgd interieur





Met zijn vele opbergmogelijkheden maakt de Renault Captur het dagelijks leven gemakkelijker. Bijvoorbeeld met de magic drawer-lade in het dashboard, 
met een inhoud van 11 liter, genoeg voor kleine én grote spullen. In het dashboard is ook praktisch plaats voor je telefoon of je portemonnee. Het interieur 
is flexibel in te delen. De achterbank biedt drie zitplaatsen en is in twee ongelijke delen neerklapbaar. Hij is ook verschuifbaar! Speel met de ruimte en pas 
die aan je behoeften van het moment aan. De bagageruimte* is afgedekt met een flexibele, verwijderbare en omkeerbare** hoedenplank.

Het leven makkelijker maken

* Van 359 dm3 tot 455 dm3. Afhankelijk van de positie van de achterbank
** Afhankelijk van gekozen uitvoering



De Renault Captur biedt u drie multimediasystemen aan met touchscreen: R&Go, Media Nav, en R-LINK.

Ontdek de multimedia- en navigatiesystemen 

Media Nav biedt een handig en intuïtief alternatief. Het 
touchscreen biedt toegang tot nuttige en praktische functies: 
navigatie, radio, Bluetooth® handsfree telefoonbediening en 
audiostreaming van je favoriete muziek.

Met Renault R-LINK heb je via een 7” touchscreen, intuïtieve 
spraakcommando’s en bediening op het stuur toegang tot 
allerhande innovatieve en praktische functies: TomTom-navigatie, 
multimedia, telefoon, voertuiginformatie en de catalogus met 
apps die je via de R-LINK Store kunt downloaden.

R&Go, de nieuwe app. Sluit je telefoon aan op de autoradio en 
je hebt toegang tot de R&Go-functies. Via de zes iconen volg 
je je route en je rijgedrag, stel je je radio in, kun je telefoneren 
en beheer je je agenda, kortom, veilig op reis.

Met de LIVE-diensten, bijvoorbeeld TomTom Traffic, krijg je actuele verkeersinformatie. En met Android Auto™* heb je toegang tot apps op je  
Android-telefoon tijdens het rijden. 

Ga voor meer informatie naar www.renault.nl
Ga naar de Google Play Store en Apple Store voor de R&Go app. R&Go niet beschikbaar voor Windows Phone.

* Beschikbaarheid verschilt per land
Android AutoTM is een merk van Google Inc.





De Renault Captur houdt alles in het oog: hij beoordeelt mogelijke parkeerplaatsen en 
helpt je vervolgens met parkeren, waarschuwt voor mogelijk gevaar, helpt met remmen 
in noodgevallen en houdt in de gaten wat er om je heen gebeurt. Met de Captur heb je 
het avontuur onder controle!

De beste van de stad

Easy Park Assist
Eenvoudig parkeren dankzij sensors. Het systeem meet de 
beschikbare ruimte en neemt tijdens de manoeuvre het stuur 
over om perfect achteruit te parkeren.

Hill-Start Assist
Wanneer je optrekt op een helling, blijft de remdruk automatisch 
twee seconden in stand, zodat je even de tijd hebt voor de 
nodige handelingen.

Bescherming 
De Renault Captur heeft een sterke intuïtie voor veiligheid,  
met airbags voorin en achterin en het ISOFIX-bevestigingssysteem 
voor kinderzitjes op de achterbank aan beide zijkanten.



Dodehoekwaarschuwing
Het systeem detecteert elk voertuig dat zich in de dode hoek van 
de buitenspiegels van de Captur bevindt. Het geeft bij snelheden 
tussen 30 en 140 km/u onmiddellijk een optische waarschuwing. 

Noodstopbekrachtiging
Een plotseling obstakel? Laat je reflexen hun werk doen. Als je 
het rempedaal stevig intrapt, versterkt de noodremassistentie 
automatisch de remkracht om de remweg te verkleinen.

Adaptieve bochtverlichting
Als je een bocht neemt, gaat automatisch het mistlicht aan 
de binnenkant van de bocht aan. Dit zorgt voor een breder 
zichtveld in de bocht.





Renault CAPTUR INITIALE PARIS- 
Overtreffende trap van luxe

Uw dagelijkse ritten worden in de Renault Captur INITIALE PARIS een sublieme ervaring. De two-tone carrosserie met Noir Améthyste* lak weerspiegelt 
de fraaiste stadsgezichten. Uw crossover verleent het avontuur raffinement met zijn schitterende grille voorzien van de merkaanduiding INITIALE PARIS,  
en exclusieve lichtmetalen 17”-wielen speciaal voor het INITIALE PARIS label. Het interieur bevestigt dit: het stuur is met hoge kwaliteit rundleder bekleed. 
Het dashboard en de portierpanelen zijn bekleed met hoogwaardig TEP leder, terwijl de stoelbekleding is afgewerkt met prachtig nappaleder**. Niets wordt 
aan het toeval overgelaten, zoals blijkt uit de dynamische LED knipperlichten. Plezier gegarandeerd door de combinatie van hoogwaardige technologie en een 
perfecte afwerking.

* Optioneel verkrijgbaar ** Origineel nappaleder 
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Blanc Nacré (SV) 
Dakkleur Noir Étoilé (MV)

Kleurenpalet

Orange Atacama (SV) 
Dakkleur Noir Étoilé (MV)2, 3

Bleu Océan (MV) 
Dakkleur Noir Étoilé (MV)3

Bleu Marine Fumé (V) 
Dakkleur Noir Étoilé (MV)1, 3

V: Standaardlak met verislaag

MV: Metaallak met vernislaag

SV: Speciale standaardlak met vernislaag

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid
1 Kleur niet beschikbaar op Limited 

2 Kleur niet beschikbaar op Bose
3 Kleur niet beschikbaar op Initiale Paris

4 Kleur alleen beschikbaar op Initiale Paris

Ivoire (V) 
Dakkleur Noir Étoilé (MV)

Brun Cappuccino 
(MV)1, 2, 3

Ivoire (V)1, 2, 3
Gris Platine 

(MV)2, 3
Orange  

Atacama (SV)2, 3

Ivoire (V)1, 2, 3
Gris Platine 

(MV)3
Bleu Océan 

(MV)2, 3

Ivoire (V)1, 2, 3
Gris Platine 

(MV)1, 2, 3

Blanc Nacré 
(SV)2, 3

Bleu Marine 
Fumé (MV)2, 3

Ivoire (V)2, 3
Brun 

 Cappuccino (MV)1, 2, 3



Brun Cappuccino (SV) 
Dakkleur Noir Étoilé (MV)1, 2

Gris Platine (MV) 
Dakkleur Noir Étoilé (MV)

Gris Cassiopée (MV) 
Dakkleur Noir Étoilé (MV)

Rouge Flamme (SV) 
Dakkleur Noir Étoilé (MV)1, 3

Noir Étoilé (MV) 
Dakkleur Gris Platine (MV)

Noir Améthyste (SV)4 
Dakkkleur Gris Platine (MV)

Ivoire (V)1, 2
Gris Platine 

(MV)1, 2
Brun  

Cappuccino (MV)1, 2, 3

Gris Platine (MV)2, 3
Brun 

Cappuccino (MV)1, 2, 3

Ivoire (V)2
Gris  

Cassiopée (MV)2, 3
Brun 

Cappuccino (SV)1, 2

Gris Platine (MV)1, 3

Ivoire (V)2
Noir Étoilé 

(MV)2, 3
Brun 

Cappuccino (SV)1, 2, 3

Noir Étoilé (MV)4



Stalen wielen 16” met wieldop Aero

Ambiances

LIFE

Levendige verschijning 
De Captur Life, de versie waarmee de Renault Captur range wordt begonnen, is al een levendige verschijning. Zo is 
de auto standaard voorzien van LED verlichting achter en LED dagrijverlichting in de voorbumper. In combinatie met 
het aangepaste design van de voor- en achterbumper en de skidplates, is het meteen een opvallende verschijning. Het 
interieur van de Life is standaard voorzien van details in de kleur Ivoire, deze kleur komt overigens terug in de verlichting 
van de Magic Drawer lade. De zachte materialen welke gebruikt zijn op het dashboard maken het geheel compleet.

Vaste bekleding stof ‘Noir’Getoonde interieur bevat vaste bekleding ‘Noir’ en optie Pack Essentiel



Ambiances

LIMITED (LIFE+)

Ongelimiteerd op reis
De Limited uitvoering wordt gekenmerkt door een subtiele mix van comfort en design. Zo is de Limited standaard 
voorzien van 16” lichtmetalen wielen en zorgt Privacy Glass voor een chique uitstraling. Ook aan het comfort is 
gedacht, de Limited is standaard uitgevoerd met een MediaNav multimedia- en navigatiesysteem, een TEP lederen 
stuurwiel, airconditioning, een Handsfree sleutelkaart en parkeersensoren aan de achterzijde. Zo geniet u altijd van een 
comfortabele reis, in de stad of tijdens een avontuurlijke rit.

Lichtmetalen wielen 16”
‘Celsium’

Badge ‘Limited’ op voorschermInstaplijsten ‘Limited’



INTENS (LIMITED +)

Ambiances

Interieur Ambiance Noir

Zipper bekleding stof 
‘Noir / Bleu’ (optioneel)

Zipper bekleding stof 
‘Noir / Caramel’ (optioneel)

Zipper bekleding stof 
‘Noir / Ivoire’

Lederen bekleding 
‘Noir’ (optioneel)

Vaste bekleding kunstleder 
TEP / stof ‘Brun’ (optioneel)

Vaste bekleding kunstleder 
TEP / stof ‘Gris’ (optioneel)

Lichtmetalen wielen 17”
‘Emotion Noir’

Sterk uitgerust op alle vlakken
Het zit hem al in de naam, de Intens uitvoering laat je de nieuwe Captur op een speciale manier ervaren. Full LED Pure 
Vision verlichting zorgt voor een uitstekend zicht onder alle omstandigheden. Het R-LINK navigatie- en multimediasysteem 
en de parkeersensoren achter ondersteunen je tijdens alle avonturen en je houdt het hoofd koel met de elektronisch 
geregelde airconditioning. Maar ook de looks van de Intens vallen op, zo wordt de auto standaard geleverd met 
17” lichtmetalen wielen ‘Emotion Noir’, een two-tone kleurstelling en chromen details aan het exterieur.



Prikkel je zintuigen
De Captur Bose prikkelt al je zintuigen tegelijk. De Bose is onder meer standaard voorzien van het Bose Premium 
audiosysteem met versterker, subwoofer en 6 speakers van hoge kwaliteit. Daarnaast bevat de Bose specifi eke bekleding, 
premium vloermatt en, specifi eke instaplijsten en 17” lichtmetalen wielen met een speciaal design. De achteruitrijcamera 
maakt parkeren kinderspel. Door het standaard aanwezige Pack Premium wordt het luxe gevoel in het interieur verder 
doorgetrokken.

Ambiances

Lichtmetalen wielen 17”
‘Adventure Noir’

Instaplijsten ‘Bose®’

Bekleding stof ‘Bose®’ Antraciet Bekleding leder ‘Bose®’ Noir

Badge ‘Bose®’ op voorscherm

BOSE® (INTENS+)



INITIALE PARIS (BOSE +)

De ultieme Captur
In lijn met een aantal andere modellen uit de Renault familie, is er met de komst van de nieuwe Renault Captur ook 
een Initiale Paris geïntroduceerd. De Initiale Paris maakt uw keuze makkelijk, je hoeft  namelijk bijna niets meer uit te 
zoeken. De auto heeft  nagenoeg alle opties zoals een Bose premium audio systeem en het Easy Life Pack, daarnaast is 
de auto voorzien van een speciale afwerking met nappalederen bekleding en een speciale afwerking van het dashboard. 
Exclusief voor de Initiale Paris is de kleur Noir Améthyste beschikbaar. Het exterieur wordt gekenmerkt door een aantal 
INITIALE PARIS details, zoals chromen details in grille, speciale sierlijsten ronden mistlampen en speciale chromen strips 
in de zijstootlijst. Neem de tijd om de Initiale Paris goed te bekijken en neem alle bijzondere details in je op! 

Ambiances

Lichtmetalen wielen 17” 
‘INITIALE PARIS’ 

Bekleding nappaleder ‘Noir’ Interieur ambiance Ivoire foncé 

Bekleding nappaleder 
‘Noir Dégradé’



INTERIEUR

Personalisatie

Pack Look Interieur ‘Chrome Satiné’

Pack Look Interieur ‘Caramel’

EXTERIEUR

Pack Look Exterieur 'Bleu' Pack Look Exterieur 'Orange Atacama' Pack Look Exterieur 'Rouge' 







1.

1. 3.2.

Design en personalisatie

Accessoires

1. Sidesteps. De perfecte combinatie van 
design en functionaliteit! De uitstraling en 
functionaliteit van uw Captur worden verhoogd 
door de hoogwaardige RVS Sidesteps. De 
Sidesteps verfraaien het uiterlijk van de Captur 
en beschermen de zijkant van de Captur tegen 
beschadigingen. De in- en uitstap  wordt 
vereenvoudigd door de Sidesteps, die voorzien 
zijn van anti-slip. Kortom, het is een perfecte 
combinatie van design en functionaliteit.

2. RVS laaddrempelbescherming. Verfraait en 
beschermt de toegang tot de bagageruimte van 
de auto. De laaddrempel van geborsteld RVS 
met reliëf verfraait de achterkant van de auto.

3. Haaienvin antenne – Deze antenne past 
perfect in de lijn van uw  Captur en geeft 
deze een elegante touch. Kleur: Noir étoilé. 
Compatibel met ontvangst  van digitale  
radio (DAB).



6. 7. 8.

4. 4. 5.

Veiligheid en transport

6. Trekhaak met afneembare kogel De trekhaak delen zijn behandeld tegen corrosie. Tevens mogelijk met de bescherming voor de onderkant van de achterbumper (skidplate). 

7. Aluminium dakdragers Makkelijk en snel te monteren. Ideaal als basis voor een fietsdrager, skidrager of dakkoffer om meer laadvermogen te creëren. Het zijn Originele Renault Accessoires 
en ze voldoen aan strengere eisen dan de standaard normen voor veiligheid en duurzaamheid. Set van 2 dakdragers met diefstalbeveiliging. 

8. Parkeersensoren Onmisbaar voor moeiteloos manoeuvreren. Sensoren registeren alle obstakels achter de auto. Waarschuwing gaat via een geluidssignaal dat ook uitgeschakeld kan 
worden. Leverbaar voor de achterkant.

Comfort en bescherming 

4. EasyFlex modulaire bescherming van de bagageruimtevloer. Een onmisbare bescherming voor de bagageruimte van uw auto en voor het vervoeren van grote en vieze spullen! Hij kan makkelijk 
worden in- en uitgevouwen en voegt zich perfect naar de stand van de achterstoelen. Geheel uitgevouwen, bedekt hij de hele bagageruimte. Hij is multifunctioneel en praktisch, zowel in het 
dagelijkse leven als voor de vrijetijdsbestedingen.

5. Stoffen vloermatten - Premium Life & Zen Uniek design gecombineerd met Premium kwaliteit. (set van 4)



Prestaties en souplesse

ENERGY TCe 90

De ENERGY TCe 90 combineert goede prestaties met uitstekende verbruikscijfers. Dankzij turbotechnologie en variabele kleppentiming reageert hij vlot bij  
zowel lage als hoge toerentallen. Dankzij de toepassing van een STOP & START systeem en een oliepomp met variabele capaciteit, blijft het verbruik beperkt.  
De TCe 90 is uitgerust met een handgeschakelde vijfversnellingsbak en een distributieketting. Deze combinatie houdt het geluidsniveau laag onder alle 
omstandigheden en zorgt voor lage onderhoudskosten.





Afmetingen

VOLUME BAGAGERUIMTE (in dm3 volgens ISO-norm 3832)
Minimaal volume, achterbank achterste positie 377
Minimaal volume, achterbank voorste positie 455
Maximaal volume 1 235

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 606
B Totale lengte 4 122
C Overhang voor 866
D Overhand achter 650
E Spoorbreedte voor 1 531
F Spoorbreedte achter 1 516
G Totale breedte zonder zijspiegels 1 778

AFMETINGEN (mm)
H Totale hoogte 1 566
H1 Totale hoogte met geopende achterklep 2 031
J Laadhoogte 732
K Bodemspeling 170

L Knieruimte achterbank (bij achterbankbank in achterste 
positie) 215

M Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1 380
M1 Breedte interieur op ellebooghoogte achter 1 370
N Breedte interieur op schouderhoogte voor 1 368
N1 Breedte interieur op schouderhoogte achter 1 330
P Lengte tussen zitvlak en punt H voor (14º) 905
P1 Lengte tussen zitvlak en punt H achter (14º) 860

AFMETINGEN (mm)
Y Breedte toegang tot bagageruimte bovenaan/maximaal 905/1 010
Y1 Breedte toegang tot bagageruimte onderaan 983
Y2 Maximale breedte tussen wielkasten 990
Z Hoogte opening bagageruimte 685
Z1 Lengte met neergeklapte achterbank 1 512
Z2 Lengte tot achterbank in achterste / voorste positie 884/724
Z3 Hoogte tot hoedenplank / bagageafdekscherm 595



Renault Services

Garantie, services & financiering
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 Route Service* 
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.

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 
repareerbaar is.
Ook is het mogelijk om uit te breiden met een pakket voor 
aanhanger- en 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.

Financiering – Renault Financial 
Services
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.

Private lease
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.

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 informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer 
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault Garantie- 

Onderhoudsoverzicht







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

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (mei 2018) 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 specifi caties 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 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 
schrift elijke toestemming van RENAULT.

Renault adviseert

Photo credits: © Renault Marketing 3D-Commerce – Gedrukt in de EU – mei 2018.
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