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Renault presenta el nou Captur
S'ha renovat el seu disseny tant a l'interior com a l'exterior, a més d'incorporar
nous equipaments.

El nou Renault Captur remarca el seu caràcter Crossover | Renault

El nou Renault Captur evoluciona i reforça el seu aire de família amb el seu germà gran Kadjar. La
graella de la calandra es mimetitza amb la d'altres crossovers de Renault i mostra també uns
nous para-xocs que reflecteixen l'estil aventurer de Captur.
En la línia dels últims dissenys de la marca, el nou Captur ve equipat, segons versions, amb fars
davanters full LED «Pure Vision». Aquesta tecnologia millora tant l'estètica com la seguretat,
augmentant l'eficàcia de visió. El nou Captur adopta la signatura lluminosa de la marca, integrant
les llums de dia LED, en forma de «C». A la part inferior del para-xocs. Les llums del darrere
integren igualment aquesta signatura lluminosa, de manera visible tant de dia com de nit.
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El nou Captur ha renovat el seu exterior per acostar-se estèticament al Kadjar Foto: Renault

També reforça la seva oferta de personalització amb l'arribada de dos nous colors de carrosseria:
Taronja Atacama i Blau Oceà, així com una nova combinació de color de sostre: Gris Platí, amb el
que s'ofereixen al client 14 combinacions diferents carrosseria / sostre. Una nova opció és el
sostre de vidre panoràmic fix, disponible en configuració bitò, que aporta un plus de lluminositat a
l'habitacle.
A més, es creen 6 packs diferents de personalització interior de diverses tonalitats: Ivori, Blau
Oceà, Caramel, Vermell, Setinat Cromat o Brillant, i 3 packs de personalització exterior que es
manifesten sobre les rodes i els rivets de les portes, en tons, Blau Oceà, Vermell i Taronja
Atacama
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