Renault CAPTUR
Limited
Комплектація
Двигун
Тип палива
Трансмісія

Код опції

Zen
E2C J5 A C
1.2 (115 л.с.)
бензин
АКП6 (EDC)

Рекомендована клієнтська вартість автомобіля (грн. з ПДВ)

533 146

Рекомендована акційна вартість автомобіля , в грн з ПДВ (кількість автомобілей обмежено)

501 157

СПЕЦІАЛЬНА КРЕДИТНА ПРОПОЗИЦІЯ*
Безпека
Дві фронтальні і дві передні бокові подушки безпеки
Підголовники заднього ряду сидінь охоплюючого типу, що регулюються по висоті
Кріплення для встановлення дитячого сидіння
ABS + АFU (система допомоги при екстреному гальмуванні)
ESP (Система курсової стійкості)
Система допомоги при старті на підйомі
Круїз-контроль
Центральный замок
Датчик тиску в шинах
Режим ECOMODE
Протитуманні фари з поворотною функцією
Протитуманні фари
Денні ходові LED вогні
Датчик дощу і світла
Повторювачі поворотів в дзеркалах
Захисні щітки на гальмівних дисках
Комфорт
Клімат-контроль
Ключ -карта Renault з функцією "вільні руки"
Обігрів заднього скла
Підігрів передніх сидінь
Передні та задні електросклопідйомники (імпульсний - зі сторони водія)
Зовнішні дзеркала заднього виду з обігрівом і функцією автоскладання
Задній парктронік
Камера заднього огляду
Сидіння водія, що регулюється по висоті
Задній зсувний ряд сидінь, що складається в співвідношенні 1/3 та 2/3
Шкіряне оздоблення рульового керма
Мультимедія
R0-2DIN радіо, CD player, Bluetooth, jack, USB, передніх та 2 задніх динаміки
R-Link, 7'' сенсорный дисплей, sound by Arkamys, навігація, Bluetooth, jack, USB
Інтер'єр та зовнішній дизайн
Світле виконкання салона
Темне виконання салона
Шкіряна оббивка сидінь
Тканинна оббивка сидінь (колір оббивки блакитний/темно-сірий)
Тканинна оббивка сидінь (колір оранжевий/світло-сірий)
Знімна оббивка сидінь з темой "Діамант" (колір оббивки карбон), "Каптюр" (колір оббивки
оранжевий/карбон), "Мапа" (колір оббивки блакитний/світло-сірий)
Блакитні окантовки центральної консолі, повітроводів, динаміків + блакитне речове відділення (11л) з
підсвічуванням
Оранжеві окантовки центральної консолі, повітроводів, динаміків + оранжеве речове відділення (11л) з
підсвічуванням
Хромовані окантовки (темний хром) центральної консолі, повітроводів, динаміків + бежеве речове
відділення (11л) з підсвічуванням
Хромовані окантовки (яркий хром) центральної консолі, повітроводів, динаміків + бежеве речове
відділення (11л) з підсвічуванням
Наліпка на рульовому колесі "Каптюр"
Наліпка на рульовому колесі Мапа"
Наліпка на рульовому колесі "Діамант"
2-колірний кузов
Корпус дзеркал заднього огляду в колір даху
Стікер на капоті і крилі "Мапа"
Стікер на даху і двері багажника "Діамант"
Легкосплавні 16'' диски чорного коліру
Легкосплавні 17'' диски чорного коліру
Малорозмірне запасне колесо
Додаткове тонування задніх дверей і дверей багажника
Фарба металік
Б - серійно,

0% на 2 РОКИ

CPE
DPRPN
ECOMOD
PROJA2
PROJAB
FDIU1
ALEVA
AVREPL
PRODIS

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

CAREG
SOP03C
LAC
SGACHA

Б
Б
Б
Б

LVAREL, LVAVIP

Б

RET02
RDPRAR
RDAR01
SGAV01

ABLAT
3ATRPH
ISOFIX
ABS, AFURGE
ASRESP

VLCUIR

Б
Б
Б
Б
Б

RAD28C

Б

RAD37A MAPSTD
NAV3G5

-

HARM01
HARM02
CUIR01
DRAP02
DRAP03

безкоштовна опція
Б
Б
безкоштовна опція

DRAP14, 15, 16

801 грн

PERC04 PERD01

Б

PERC01 PERD02

безкоштовна опція

PERC05 PERD03

безкоштовна опція

PERC06 PERD03

-

PERE01
PERE02
PERE03
2TON
RETC
PERB02
PERB03
RALU16 RDIF07
RALU17 RDIF11
RSGALT
VSTLAR

1 068 грн
1 068 грн
1 068 грн
Б
Б
Б
5 073 грн
Б
Б
Б

О - опція, * - обладнання стоїть у пакеті, — - не пропонується

Заводська гарантія на автомобілі – 5 років або 100 000 км пробігу.

*Під процентною ставкою 0% мається на увазі кредитування під 0,000000001% річних у гривні. Пропозиція «0% на 2 роки» діє за умови внесення авансового платежу у
розмірі від 55% та фінансування на 2 роки і не враховує вартість супутніх послуг та інших фінансових зобов'язань покупця, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та
погашенням кредиту. Кредитує ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011
Пропозиція діє з 19.07.2016 по 31.07.2016 на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться АТО. Деталі на сайті
renault.ua або за телефоном гарячої лінії 0 800 500 351. (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку – безкоштовні)
Прайс-лист діє станом на 19.07.2016 року. Акційна вартість діє до 31.07.2016 р . Кількість автомобілів обмежено.
Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Renault в Україні. Для отримання інформації по остаточній ціні
звертайтеся до офіційних дилерів Renault в Україні. АТ "Рено Україна" залишає за собою право змінювати ціну без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою.
Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії Renault.
Гаряча лінія Renault: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку – безкоштовні)
www.renault.ua

