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Új Renault CAPTUR
Minden élményben elkísér



LISTAÁR
MoToR Zen Intens

TCe 100 5 199 000 5 849 000

TCe 130 FAP – 6 499 000

TCe 130 FAP EDC – 7 099 000

TCe 155 FAP EDC – 7 349 000

Blue dCi 115 5 999 000 6 649 000

Blue dCi 115 EDC – 7 249 000

renault.huAz ajánlat 2020.02.06-tól visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Új Renault CAPTUR
•	Minden élményben elkísér

REnAULT CREDIT 
FInAnSZíRoZÁS

HASZnÁLTAUTÓ-
BESZÁMíTÁS

200 000 Ft
értékű támogatás.1

Válassza az Intens  
felszereltséget  

200 000 Ft  
értékű támogatással!1

FELSZERELTSÉG
AJÁnLATUnK

fix 0% THM-től már  
35 000 Ft havidíjtól!2
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REnAULT EASY DRIVE

Aktív vészfékező rendszer gyalogos és 
kerékpáros észleléssel 
Bátran megbízhat az Új CAPTUR-ben,, 
hiszen autója folyamatosan figyeli a 
forgalmat és a lehetséges veszélyeket. 
Hirtelen fékezés, az utcán átkelő 
gyalogos…a rendszer figyelmezteti Önt, 
és akár automatikusan aktiválhatja a 
vészfékező rendszert is. 

360°-os látószögű kamera (opció)
Az Új CAPTUR-ben 4 kamera működik, 
melyek képei visszaadják az autó közvetlen 
környezetét 360°-os látószögben. 
Manőverezzen könnyedén és tartsa 
szemmel egyszerűen az autó környezetét. 

EASY PARK ASSIST félautomata 
parkolóasszisztens (opció)
Engedje, hogy az Új CAPTUR tökéletes 
parkolást hajtson végre egy szempillantás 
alatt az EAsy PARk AssisT funkció 
segítségével, ami a kormány érintése 
nélkül működik. Párhuzamosan, 
merőlegesen, átlósan… Nincs olyan hely, 
ami túl nehéznek bizonyulna az Új CAPTUR 
számára.

EASY PILoT Forgalmi és Autópálya 
asszisztens (opció)
A kategóriában egyedi innovációnak számít 
az EAsy PiLOT Forgalmi és Autópálya 
asszisztens. A sávtartó rendszer képes 
az Új CAPTUR-t a sáv közepén tartani, az 
adaptív tempomat pedig a sebességet 
igazítja a forgalomhoz egészen megállásig, 
majd újraindulásig, így növelve az Ön 
nyugalmát autópályán való utazáskor vagy 
sűrű forgalomban.
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Zen Intens
CSoMAGoK
nAVIGÁCIÓ csomag: EAsy LiNk 7"-os DAB multimédia rendszer navigációval, Teljes Európa térkép + 
sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer (navigációval) 150 000 -

KLíMA csomag: Automata klíma +  Eső- és fényérzékelő + Elektromosan behajtható külső tükrök + Automata 
Renault kártya + Tolatóradar + Utastéri tetővilágítás + Elektrokróm belső visszapillantótükör 250 000 -

EASY LInK 7" BoSE® csomag: EAsy LiNk 7"-os DAB multimédia rendszer navigációval, BOsE®  hangrendszer - 
9 hangszóróval (mélynyomóval, digitális jelerősítővel) - 150 000

EASY LInK 9,3" BoSE® csomag: EAsy LiNk 9,3"-os DAB multimédia rendszer navigációval, BOsE®  
hangrendszer - 9 hangszóróval (mélynyomóval, digitális jelerősítővel) - 350 000

CITY csomag: Tolatókamera + első és hátsó parkolóradarok - 50 000
CITY PLUSZ csomag: 360°-os kamera + első és hátsó parkolóradarok - 200 000
EASY PARKInG csomag: 360°-os kamera + EAsy PARk AssisT félautomata  parkolóasszisztens, első, hátsó és 
oldalsó parkolóradarokkal - 250 000

EASY LIFE csomag: 360°-os kamera + EAsy PARk AssisT félautomata parkolóasszisztens, első, hátsó és oldalsó 
radarokkal + Holttérfigyelő rendszer + Multi-sense® rendszer 3 üzemmóddal - 350 000

KÉnYELEM csomag: Lebegő középkonzol és tárolórekesz, e-shifter váltókarral + indukciós telefontöltő + 
könyöktámasz + Automata parkolófék - Auto Hold funkcióval +keret nélküli elektrokróm belső visszapillantó tükör 
+ Nyitható panorámatető [kizárólag EDC automata váltóval elérhető.]

- 300 000

TECHno csomag: 10,25"-os digitális digitális műszeregység + EAsy LiNk 9,3"-os DAB multimédia rendszer 
navigációval, Arkamys®  hangrendszer - 6 hangszóróval - 300 000

onLInE csomag: 10,25"-os digitális műszeregység + EAsy LiNk 9,3"-os DAB multimédia rendszer navigációval, 
BOsE®  hangrendszer - 9 hangszóróval (mélynyomóval, digitális jelerősítővel) - 450 000

KoMFoRT csomag: Ülésfűtés az első üléseken + Fűthető kormány [kizárólag benzines verzión elérhető.] - 75 000
EASY PILoT csomag: EAsy PiLOT Forgalmi és Autópálya Asszisztens + Holttérfigyelő rendszer + Adaptív 
tempomat + Fűthető kormány [kizárólag TCe 130/155 FAP EDC verziókon elérhető.] - 250 000

AKTíV ÉS PASSZíV BIZTonSÁG
ABs blokkolásgátló AFU vészfékasszisztenssel • •
EsC menetstabilizátor • •
Automatikusan bekapcsolódó vészvillogók vészfékezés vagy baleset esetén • •
Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HsA) • •
keréknyomás ellenőrző rendszer • •
Vezető- és utasoldali frontlégzsák (utasoldalon kikapcsolható) • •
Oldallégzsákok elöl • •
Első és hátsó függönylégzsákok • •
Magasságban állítható hárompontos biztonsági övek elöl, erőhatárolóval és övfeszítővel • •
3 db hárompontos biztonsági öv a hátsó üléssorban • •
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés minden ülésen • •
isOFiX rögzítési pontok az első utasülésen és a hátsó szélső üléseken • •
Magasságban állítható fejtámlák elöl és hátul • •
központi ajtózár • •
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval • •
Adaptív tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval 
[kizárólag TCe 130/155 FAP EDC verziókon elérhető.] - 70 000/EAsy PiLOT 

csomag
sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer/navigációval •/NAVIGÁCIÓ	csomag •/•
sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer • •

EAsy PiLOT Forgalmi és Autópálya Asszisztens [kizárólag TCe 130/155 FAP EDC verziókon elérhető.] - EAsy PiLOT 
csomag

Holttérfigyelő rendszer - 100 000
Aktív vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros észleléssel • •
követési távolságra figyelmeztető rendszer • •
sOs vészhívás funkció • •
keresztirányú forgalomra való figyelmeztetés az autó mögött (2 radar a hátsó lökhárítóban) - 20 000

•	 széria	
- nem érhető el

FELSZERELTSÉG

Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó 
rendszer 
A legnagyobb biztonságot a megelőzés jelenti, 
így az Új CAPTUR már belépő szinteten is 
figyelmezteti Önt sávelhagyás esetén, és 
aktiválja a sávtartó rendszert, hogy az autó 
biztonságosan követhesse a kijelölt útját.
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Zen Intens
KÜLSŐ MEGJELEnÉS
Narancs / Highland szürke / Alabástromfehér külső dekorelemek (lökhárítók alsó része és oldalsó díszlécek) 40 000 40 000
17" acél keréktárcsák NyMPHEA dísztárcsákkal  (FlexWheel®) • -
17" könnyűfém ezüst BAHAMAs keréktárcsák 100 000 •
17" könnyűfém szürke-ezüst kéttónusú BAHAMAs DiAMOND keréktárcsák 100 000 0
18" könnyűfém PAsADENA keréktárcsák - 100 000

külső visszapillantó tükör burkolatok fényes fekete színben / tető színében •/Kétszínű	karosszéria	
esetén

Egyszínű karosszéria 
esetén/•

színrefújt ajtókilincsek • •
Hosszanti tetőrudak [Elektromosan nyitható panoráma üvegtető esetén nem rendelhető.] 50 000 50 000
Nem metál fényezés: Füstkék 0 0
Nem metál fényezés: Alabástromfehér 80 000 80 000
Metálfényezés:	Fekete	gyémánt,	Kassziopeia	szürke,	Highland	szürke,	Gyöngyházfehér,		Porcelánkék 130 000 130 000
speciális metálfényezés: Atacama narancs, Lángvörös, Ferrit kék 150 000 150 000
Egyszínű karosszériafényezés • 0
kétszínű karosszériafényezés 70 000 •
BELSŐ MEGJELEnÉS
Világos tetőkárpit és A-oszlop borítás • •
Fekete üléskárpit szürke átmenettel • -
Fekete szövet-műbőr üléskárpit világos szürke műbőr oldalbetétekkel - •
Fekete üléskárpit/narancs színű dekorelemekkel 20 000 20 000
Fekete bőr-műbőr kárpitozás - 6 irányban elektromosan állítható vezetőülés [Fűthető első ülésekkel rendelendő.] - 250 000
Vörös "TOUCH" belső dekorelemek 50 000 50 000
Narancs "TOUCH" belső dekorelemek 50 000 50 000
sötétkék "TOUCH" belső dekorelemek 50 000 50 000
Óceánkék	"TOUCH"	belső	dekorelemek 50 000 50 000
VILÁGOSSZÜRKE	"AMBIANCE"	csomag:	világosszürke	ajtóbetétek	és	műszerfal	dekoráció	(lebegő	középkonzol	
esetén a váltó körüli rész is világos szürke) - 100 000

NARANCs "AMBiANCE" csomag: narancs ajtóbetétek és műszerfal dekoráció (lebegő középkonzol esetén a váltó 
körüli rész is narancs) 100 000 100 000

LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGíTÁS
Full LED „Pure Vision“ fényszórók és 2D hatású hátsó C-alakú LED lámpák • -
Full LED "Pure Vision"  megnövelt fényerejű fényszórók C-alakú fényjeggyel  
és 3D hatású hátsó C-alakú LED lámpák 50 000 •

Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök, LED irányjelzővel • -
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök, LED irányjelzővel kLÍMA csomag •
színezett ablaküvegek • •
sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok 30 000 •
Fényérzékelő • -
Eső- és fényérzékelő kLÍMA csomag •
Elektrokróm belső tükör kLÍMA csomag •

keret nélküli elektrokróm visszapillantó tükör - 10 000/kÉNyELEM 
csomag

Automata távolsági fényszóróvezérlés [Első és hátsó LED lámpa C-alakú fényjeggyel rendelendő.] 20 000 •
Utastéri LED térképolvasó lámpa - •
két különálló utastéri térképolvasó lámpa kLÍMA csomag -
VEZETÉS
Változó rásegítésű elektromos szervokormány • •
Elektromos parkolófék 2 UsB csatlakozóval a középső könyöklő hátsó részén 100 000 •

Automata parkolófék Auto-Hold funkcióval - 50 000/kÉNyELEM 
csomag

Renault MULTi-sENsE® rendszer 3 üzemmóddal: Eco, sport, Mysense  
[Automata parkolófékkel együtt  rendelendő.] - 100 000 /EAsy LiFE 

csomag
Tolatókamera [Első és hátsó parkolóradarokkal együtt rendelendő.] 50 000 CiTy csomag
Tolatóradar 50 000/kLÍMA csomag •

Első és hátsó parkolóradarok 100 000 CITY	/	CITY	PLUSZ	
csomag

EAsy PARk AssisT félautomata parkolóasszisztens, első, hátsó és oldalsó radarokkal, tolatókamerával - EASY	PARKING/ 
EAsy LiFE csomag

Fedélzeti számítógép / sebességváltás optimális idejének jelzése •/• •/•
indításgátló • •
Defektjavító készlet • •
szükségpótkerék 30 000 30 000
•	széria	 
- nem érhető el

FELSZERELTSÉG

SZínEK

Alabástromfehér

Porcelánkék

Gyöngyházfehér

Ferrit kék

Highland szürke

Atacama narancs

kassziopeia szürke Fekete gyémánt

Lángvörös Füstkék
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FELSZERELTSÉG

Zen Intens
KoMFoRT
Manuális klímaberendezés • -
Automata klímaberendezés kLÍMA csomag •
Távirányítós központi ajtózár • •
3 gombos indítókulcs • -
Automata Renault kártya üdvözlő funkcióval kLÍMA csomag •
Magasságban és mélységben állítható kormány • •
Bőrkormány - •
Elektromos (impulzusos) ablakemelők elöl/hátul, becsípődésgátlóval •/• •/•
Magasságban állítható vezetőülés • •
Magasságban állítható utasülés - •

Fűthető első ülések 50 000 50 000 / 
kOMFORT csomag

Fűthető kormány - 30 000 / kOMFORT /
EAsy PiLOT csomag

Lebegő középkonzol [kizárólag EDC automata váltóval elérhető.] - 50 000 /  
kÉNyELEM csomag

középkonzoli könyöktámasz és tárolórekesz • •
12 V-os csatlakozó • •

Elektromosan nyitható panoráma üvegtető [Hosszanti tetőrudak esetén nem rendelhető.] - 250 000/kÉNyELEM 
csomag

KoMMUnIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA, nAVIGÁCIÓ
4,2"-os színes TFT műszeregység • -
7" színes TFT műszeregység - •

10,25"-os színes TFT digitális műszeregység - 100 000 / TECHNO  / 
ONLiNE csomag

EAsy LiNk 7"-os DAB multimédia rendszer navigáció nélkül, Bluetooth® kapcsolattal,  
okostelefon tükrözéssel, Arkamys® hangrendszer - 6 hangszóróval • -

EAsy LiNk 7"-os DAB multimédia rendszer online navigációval, Bluetooth® kapcsolattal,  
okostelefon tükrözéssel, Arkamys® hangrendszer - 6 hangszóróval NAVIGÁCIÓ	csomag •

EAsy LiNk 9,3"-os DAB multimédia rendszer navigációval, Bluetooth® kapcsolattal, okostelefon tükrözéssel,  
Arkamys®	hangrendszer	-	6 hangszóróval	[CITY	vagy	CITY	PLUSZ	csomaggal	rendelendő.] - 200 000 / TECHNO 

csomag
EAsy LiNk 7" BOsE® csomag: EAsy LiNk 7"-os DAB multimédia rendszer navigációval,  
Bluetooth® kapcsolattal, okostelefon tükrözéssel, BOsE® hangrendszer - 9 hangszóróval  
(mélynyomóval, digitális jelerősítővel) 

- EAsy LiNk 7"  
BOsE® csomag

EAsy LiNk 9,3" BOsE® csomag: EAsy LiNk 9,3"-os DAB multimédia rendszer navigációval,  
Bluetooth® kapcsolattal, okostelefon tükrözéssel, BOsE® hangrendszer - 9 hangszóróval  
(mélynyomóval, digitális jelerősítővel) 

-
EAsy LiNk 9,3"  

BOsE® / ONLiNE 
csomag

Teljes Európa térkép3 NAVIGÁCIÓ	csomag •
Indukciós	telefontöltő	(ZEN:	tartozékként	elérhető;	INTENS:	gyári	opció) - 30 000

•	széria	 
- nem érhető el
3 A részletes térképlistáról érdeklődjön a márkakereskedésekben!
    A navigáció funkció csak a gyári csomagok megrendelése esetén érhető el, utólagosan nem telepíthető.

Az opcionálisan választható 9,3"-os multimédia kijelző az egyik 
legnagyobb a kategóriában. A fényes, mégis tükröződésmentes 
felületnek és a magas felbontásnak köszönhetően páratlan él-
ményt nyújt a használata.

A	multimédia	 kijelzők	 kisebb	változata	 a	 7"-os	 képernyő	 (Zen	
felszereltségi szinttől széria) is maximálisan kihasználja a rendel-
kezésre álló teret.

MULTIMÉDIA KIJELZŐK

9,3” EASY LInK MULTIMÉDIA KIJELZŐ 7” EASY LInK MULTIMÉDIA KIJELZŐ
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 TÖBB, MInT SZÁZFÉLE SZEMÉLYRE SZABÁSI LEHTŐSÉG

ELÉRHETŐ TETŐSZínEK

Fekete gyémánt tető Alabástromfehér tetőHighland szürke tető Atacama narancs tető

  * lökhárítók alsó része és oldalsó díszlécek

 KÜLSŐ SZEMÉLYRE SZABÁSI CSoMAGoK

Alabástromfehér külső dekorelemek*Narancs külső dekorelemek* Highland szürke külső dekorelemek*

  *** lebegő középkonzol esetén a váltó körüli rész is színezett

BELSŐ "AMBIAnCE" CSoMAGoK

NARANCs "AMBiANCE" csomag: narancs 
ajtóbetétek és műszerfal dekoráció***

VILÁGOSSZÜRKE	"AMBIANCE"	csomag:	
világosszürke ajtóbetétek és műszerfal 

dekoráció***

  ** légbeömlők és középkonzol a váltó körül 

BELSŐ "ToUCH" CSoMAGoK

Vörös "Touch" belső 
dekorelemek**

Narancs "Touch" belső 
dekorelemek**

sötétkék "Touch" belső 
dekorelemek**

Óceánkék	"Touch"	belső	
dekorelemek**
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MoToR TCe 100 TCe 130 FAP TCe 130 FAP EDC TCe 155 FAP EDC
sebességváltó típusa 5 sebességes manuális 6 sebességes manuális 7 sebességes automata 7 sebességes automata
Lökettérfogat (cm3) 999 1 333 1 333 1 333
Üzemanyag benzin benzin benzin benzin
Hengerek / szelepek száma 3/12 4/12  4/16  4/16

Befecskendezés típusa
 többpontos  

befecskendezés + 
turbófeltöltő

közvetlen,
turbófeltöltővel

közvetlen,  
turbófeltöltővel

közvetlen,  
turbófeltöltővel

Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melletti fordulatszám 74 / 100 / 5 000 96 / 130 / 5 000 96 / 130 / 5 000 113 / 155 / 5 500
Legnagyobb nyomaték (Nm) melletti fordulatszám 160 / 2 750 240 / 1 600 240 / 1 600 270 / 1 600
károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP
stop & start / Energy smart Management igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen
Részecskeszűrő (FAP) nem nem igen igen
GUMIABRonCSoK
17" keréktárcsák esetén 215/60 R17
18" keréktárcsa esetén 215/55 R18
MEnETTELJESíTMÉnY
Gyorsulás	0–100	km/h	(másodpercben) 13,3 10,6 9,6 8,6
Legnagyobb sebesség (km/h) 173 195 193 202
KoRMÁnYZÁS
Járdák közötti fordulókör átmérő (m) 11,1 11,1 11,1 11,1
FÉKEK
Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm) 280 / 24 280 / 24 280 / 24 280 / 24
Hátul: dobfék – átmérő 9" 9" 9" 9"
FoGYASZTÁS ÉS KIBoCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK)+

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 5,9-6,4 6,2-6,7 6,2-6,6 6,2-6,6
CO2-kibocsátás (g/km) 133-144 141-152 139-150 139-150
Üzemanyag tank mérete (l) 48 48 4 48
MÉRETEK ÉS TÖMEG
Csomagtér térfogata (l) 422-536 422-536 422-536 422-536
Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel (l) 1 275 1 275 1 275 1 275
Menetkész tömeg opciók nélkül (kg)* 1 190 1 234 1 259 1 266
Megengedett maximális össztömeg (kg) 1 751 1 775 1 816 1 811
Járműszerelvény megengedett maximális össztömege (kg) 2 951 2 975 3 016 3 011
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg) 1 200 1 200 1 200 1 200
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg) 630 650 665 665

* Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

MŰSZAKI ADAToK ÉS MÉRETEK
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MoToR Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC
sebességváltó típusa 6 sebességes manuális 7 sebességes automata
Lökettérfogat (cm3) 1 461 1 333
Üzemanyag dízel benzin
Hengerek / szelepek száma 4/8 4/8

Befecskendezés típusa Common Rail,
turbófeltöltővel

Common Rail,
turbófeltöltővel

Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melletti fordulatszám 85 / 115 / 3750 85 / 115 / 3750
Legnagyobb nyomaték (Nm) melletti fordulatszám 260 / 2 000 260 / 2 000
károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP
stop & start / Energy smart Management igen/igen igen/igen
Részecskeszűrő (FAP) igen igen
GUMIABRonCSoK
17" keréktárcsák esetén 215/60 R17  
18" keréktárcsa esetén 215/55 R18  
MEnETTELJESíTMÉnY
Gyorsulás	0–100	km/h	(másodpercben) 11,9 11
Legnagyobb sebesség (km/h) 187 186
KoRMÁnYZÁS
Járdák közötti fordulókör átmérő (m) 11,1 11,1
FÉKEK
Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm) 280 / 24 280 / 24
Hátul: dobfék – átmérő (mm)/vastagság (mm) 9" 9"
FoGYASZTÁS ÉS KIBoCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK)+

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 4,7-5,1 4,7-5,1
CO2-kibocsátás (g/km) 123-133 122-134
Üzemanyag tank mérete (l) 46 46
MÉRETEK ÉS TÖMEG
Csomagtér térfogata (l) 406-520 406-520
Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel (l) 1 275 1 275
Menetkész tömeg opciók nélkül (kg)* 1 303 1 327
Megengedett maximális össztömeg (kg) 1 850 1 877
Járműszerelvény megengedett maximális össztömege (kg) 3 050 3 077
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg) 1 200 1 200
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg) 685 700

* Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.

MŰSZAKI ADAToK ÉS MÉRETEK

1 Az ajánlat 2020.02.06-tól visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A feltüntetett használtautó-beszámítási és felszereltségi ajánlataink kizárólag magánszemélyek esetén érvényesek. 
Részletekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!

2 A finanszírozási ajánlat a 2020. február 6. napja után fogyasztók által megkötött szerződésekre vonatkozik, Új Renault Captur Zen TCe 100 esetében, és visszavonásig érvényes. Finanszírozási 
feltételek: kamat: fix 0%, devizanem: forint, önerő minimum: 30%, futamidő: maximum 48 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: maximum 40%, THM: fix 0%, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. 
A kiemelt ajánlatban szereplő 35 000 Ft-os havidíj a használt autó beszámítás esetén érvényes 200 000 Ft kedvezménnyel csökkentett 4 999 000 Ft bruttó vételár, 2 149 570 Ft 
kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25% kiemelt utolsó lízingdíj esetén érvényes. A kamat összege: 0 Ft, a finanszírozás teljes összege 2 849 430 Ft, a fizetendő teljes összeg: 2 849 430 Ft,  
havi lízingdíj: 35 000 Ft, a kiemelt utolsó lízingdíj: 1 249 750 Ft. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 36 hónap, kamat mértéke: 0%, kamat típusa: rögzített, 
kamat összege: 0 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 000 000 Ft, havidíj: 25 000 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 2 100 000 Ft, THM: 0%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve 
a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását 
írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek  
a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.
unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
Renault Márkakereskedőjét.

 + Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért 
keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely 
ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok 
továbbá az útvonalválasztás függvényében.

 A garancia 5 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, annak pontos részleteit a szerződés részét képező Renault Általános Szerződési Feltételek című 
dokumentum tartalmazza.

 A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint 
a  felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és 
nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az 
adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.


