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Pozytywna energia
na co dzień
Nowe Renault Trafic wyróżnia się solidną sylwetką
i starannie dopracowanym designem. Oferuje
zupełnie nowy sposób podróżowania i prowadzenia
codziennej działalności. Na drodze ten uważny
towarzysz zadziwi Cię przestronnością, komfortem
i wieloma możliwościami zmiany aranżacji wnętrza.

Nowa koncepcja
podróżowania
Nowe Renault Trafic to samochód z charakterem
– chromowana osłona chłodnicy i charakterystyczny układ świateł (C-Shape) Full LED nadają
mu dynamiczne „spojrzenie” oraz nowoczesny
i solidny wygląd. Wnętrze nawiązuje stylem do
samochodu osobowego. Przestronność, wysoki
komfort, silnik o pojemności 2,0 l i automatyczna
skrzynia biegów czynią z Nowego Trafica idealnego
partnera w każdej podróży.
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Wyrafinowany pod
każdym względem
Nowy Trafic, przywiązujący dużą wagę do wszelkich
potrzeb, dba o Twoje dobre samopoczucie w kabinie.
Nowa, starannie dopracowana i bardzo wytrzymała
tapicerka idealnie współgra z deską rozdzielczą
o wyrafinowanej stylistyce. Ciemnografitowe
wnętrze, chromowane akcenty ozdobne – nic nie
jest przypadkowe; od nowej gałki automatycznej
skrzyni biegów po obszytą skórą kierownicę*,
wszystko podkreśla wyróżniający się styl
samochodu. Rozsiądź się wygodnie w fotelu
zapewniającym wyjątkowo ergonomiczną pozycję
za kierownicą i pozwól, by wbudowany system
nawigacji poprowadził Cię do celu. Dwulitrowy silnik
o dużej mocy i wysokiej kulturze pracy zapewni Ci
podróż w komfortowych warunkach i absolutnym
spokoju ducha.
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* Skóra bydlęca.

Kompan w tworzeniu
nowych wspomnień
Podróż z rodziną, przejażdżka z przyjaciółmi
czy też wyjazd służbowy – Nowe Renault Trafic
zapewni Ci wiele wyjątkowych chwil. Nadzwyczaj
przestronne, komfortowe i doskonale doświetlone
wnętrze oferuje Ci wyjątkowo dużo możliwości
zmiany aranżacji wnętrza: od dziewięciu miejsc
siedzących po ogromną przestrzeń ładunkową
przy złożonych tylnych siedzeniach. Nowy
Trafic to moc niezapomnianych wspólnych chwil
w przyjemnej atmosferze.

Czas na wyższy
poziom komfortu
Nowy Trafic jest uważnym partnerem w Twoich
codziennych zajęciach. Wprowadzi Cię w całkowicie
nowy wymiar podróżowania w warunkach pełnego
komfortu, w którym każdy szczegół składa się na
przyjemność prowadzenia. Siedząc w optymalnym,
dobrze przytrzymującym ciało fotelu, w zasięgu
ręki masz wszystkie elementy sterowania. W rozświetlonym, starannie wykończonym wnętrzu nie
zapomniano o praktycznych aspektach. Rozliczne
schowki rozmieszczone w przedniej części kabiny
uwalniają przestrzeń i pozwalają lepiej skupić się
na prowadzeniu samochodu, w czym wydatnie
pomaga elastyczny i wydajny system nawigacji.

Wkrocz w nowy
wymiar
W kabinie Nowego Trafica pojęcie przestrzeni nabiera
całkiem nowego znaczenia. Wszystkie siedzenia
(do dziewięciu) są obszerne, aby zapewnić Tobie
i pasażerom najwyższy komfort bez pomniejszania
miejsca na bagaże w pojemnym bagażniku. Duża
przeszklona powierzchnia z przesuwnymi szybami,
doskonale doświetlona i przestronna kabina, wiele
schowków i wiele możliwości zmiany aranżacji
wnętrza – to wszystko składa się na poczucie
najwyższego komfortu. Nowe Renault Trafic jest
wyposażone w kilka gniazd 12 V i portów USB,
które umożliwiają podłączenie smartfonów, konsoli
do gier i notebooków, aby umożliwić pasażerom
bardziej przyjemne spędzanie czasu w podróży.

Mobilne technologie
Zapewnij sobie stałą łączność ze światem dzięki
systemom multimedialnym i usługom Renault
Easy Connect, które są dostępne w Nowym Renault
Trafic. Media Nav Evolution i R-LINK Evolution
umożliwiają replikację ekranu smartfona, abyś
mógł korzystać z ulubionych aplikacji na dużym
dotykowym ekranie na desce rozdzielczej
samochodu. Możesz także korzystać z aplikacji
R&Go, która połączy Twój smartfon lub tablet
z samochodem i umożliwi obsługę Twojego świata
multimediów. Większa przyjemność prowadzenia
w pełnym bezpieczeństwie.
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1. Media Nav Evolution, najważniejsze funkcje
multimedialne zawsze w zasięgu ręki. Nowa wersja
systemu pozwala na replikację ekranu smartfona
kompatybilnego z Android Auto™ lub Apple CarPlay™
i korzystanie z potrzebnych aplikacji w każdej chwili.
Wbudowany ekran dotykowy umożliwia dostęp do
przydatnych funkcji: nawigacji z informacją o ruchu
drogowym, telefonicznego zestawu głośnomówiącego,
radia cyfrowego1, audiostreamingu.
2. R&Go – podłącz swój smartfon lub tablet. Słuchaj
ulubionej muzyki, zarządzaj kontaktami, precyzyjnie
nawiguj, oszacuj zużycie paliwa... Dzięki aplikacji R&Go
to proste. Wystarczy umieścić smartfon lub tablet
w specjalnym uchwycie i postępować zgodnie z instrukcją.
3. R-LINK Evolution – większe możliwości personalizacji. Informacje dotyczące samochodu, system nawigacji
TomTom, telefoniczny zestaw głośnomówiący, wyposażenie multimedialne, możliwość pobrania aplikacji
z R-LINK Store, aby zapewnić większy komfort prowadzenia samochodu. Masz również dostęp do wszystkich
swoich aplikacji dzięki funkcji replikacji ekranu smartfona
kompatybilnego z Android Auto™.
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* Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google inc.
* Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple inc.
1
Radio cyfrowe DAB dostępne w roku 2020.
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Bezpieczna jazda
W trosce o większe bezpieczeństwo i płynność oraz
ułatwienie rodzinnych czy służbowych wyjazdów
Nowe Renault Trafic jest wyposażone w wiele praktycznych i niezawodnych systemów wspomagania
prowadzenia. Przy wszelkich manewrach parkowania możesz korzystać z systemu wspomagania
parkowania przodem i tyłem oraz kamery cofania
wbudowanej w ekran nawigacji. System wspomagania ruszania pod górę unieruchamia samochód na
kilka chwil, abyś mógł bez stresu ruszyć z miejsca na
zboczu. Światła doświetlające zakręty, wbudowane
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w światła przeciwmgłowe poprawiają widoczność
na krętych drogach. Nowe Renault Trafic dba o Twój
komfort i Twoje bezpieczeństwo.
1. Wspomaganie ruszania pod górę: ruszaj bez kłopotów z miejsca na zboczach o nachyleniu powyżej 10%
swoim Renault Trafic, który pozostaje unieruchomiony
przez dwie sekundy, abyś w tym czasie mógł wcisnąć
pedał przyspieszenia.
2. Światła przeciwmgłowe i funkcja doświetlania
zakrętów: reflektory przeciwmgłowe zwiększają widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy w trudnych
warunkach pogodowych i włączają się automatycznie
przy małych prędkościach, aby ułatwić Ci pokonywanie
zakrętów.

2.

3. Wspomaganie parkowania przodem i tyłem: system
złożony z przednich i tylnych czujników oraz kamery
cofania ułatwia manewry parkowania. Za pomocą
obrazu z kamery i sygnałów dźwiękowych, których
częstotliwość rośnie w miarę zbliżania się Twojego
Nowego Trafica, ostrzega Cię o obecności ewentualnych
przeszkód, widocznych lub niewidocznych.

3.

Wyjątkowe
doświadczenie
Wnętrze Nowego Renault Trafic SpaceClass Escapade* możesz swobodnie przekształcać w zależności od swoich potrzeb i upodobań. W ciągu dnia
to prawdziwy salon na kołach, z indywidualnymi
obrotowymi fotelami i kanapami zamontowanymi
na prowadnicach, regulowanymi oparciami i podłokietnikami oraz składanym i wyjmowanym stolikiem. W nocy zamienia się w wygodne miejsce do
spania z przekształcalną w łóżko kanapą o długości
1,95 m. Wnętrze dodatkowo wzbogacają akcesoria,
takie jak indywidualne lampki LED do czytania czy
gniazda 220 V, 12 V i USB, sprzyjające odkrywaniu
uroków natury z rodziną czy przyjaciółmi.
* Pakiet ze wzbogaconą gamą akcesoriów.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze SpaceClass.

Carlab
Strefa kolorów Kolory nadwozia Trafic

Warsztat kreatywności Wystroje wnętrza
Tapicerki, kołpaki i obręcze kół
Wymiary Schematy z wymiarami
Opcje Najważniejsze elementy wyposażenia dostępne w opcji
Akcesoria Elementy wyposażenia kształtujące styl samochodu
Dane techniczne Silniki
Wyposażenie i opcje Pełna lista

CARLAB Strefa kolorów

Biel Alpejska

Szary Platynowy*

Szary Urban

Czerwony Magma

Niebieski Panorama*

Szary Kasjopea*

Brązowy Cuivre*

Beż Popielaty*

Czarny Metaliczny*

* Lakier metalizowany, dostępny za dopłatą.
Zdjęcia niewiążące.

CARLAB Warsztat kreatywności

Zdjęcie przedstawia wyposażenie opcjonalne: R-LINK Evolution

BUSINESS
Design
• Reflektory Full LED i światła dzienne
z diodami LED w charakterystycznym
układzie w kształcie litery C (C-Shape)
• Nowa oprawa logo z chromowanymi
„wąsami”
• Nowa osłona chłodnicy z chromowaną dolną
krawędzią
• Nowa gałka dźwigni zmiany biegów
• Ciemnografitowa deska rozdzielcza
• Nowa tapicerka materiałowa Kompo
• Dwukolorowy zderzak
• Chromowane elementy ozdobne
przełączników klimatyzacji, dysz nawiewu,
regulatorów suwakowych na desce
rozdzielczej

PACK CLIM (BUSINESS +)
Elementy wyposażenia
• Składany kluczyk z trzema przyciskami (opcja)
• Filtr przeciwpyłkowy
• Gniazdo 12 V na środkowej konsoli i w drugim
rzędzie
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Design
• Chromowane elementy ozdobne osłony
chłodnicy
• Tapicerka materiałowa Java

Elementy wyposażenia
• Zamykane schowki w desce rozdzielczej
• Nowy radioodtwarzacz (gniazdo USB,
Bluetooth®, zespół przełączników sterujących
pod kierownicą)
• Fotel kierowcy z regulacją
wysokości i podparcia lędźwiowego
oraz podłokietnikami
• 2-miejscowa kanapa z przodu po stronie
pasażera, ze schowkiem
• Klimatyzacja

Zdjęcie przedstawia wyposażenie opcjonalne: R-LINK Evolution

SPACECLASS – ESCAPADE (PACK CLIM +)
Design
• Elementy ozdobne nadwozia
w lśniącym czarnym kolorze
• Aluminiowe obręcze kół 17” Cyclade
• Lakier metalizowany
• Przyciemniane boczne tylne szyby Dark
Privacy (stopień przyciemnienia: 90%)

Elementy wyposażenia
• Prawe i lewe boczne drzwi przesuwne
• Dwa obrotowe fotele z mocowaniami Isofix
(drugi rząd siedzeń)
• 3-miejscowa kanapa z mocowaniami Isofix
na bocznych siedzeniach, którą można
przekształcić w łóżko (trzeci rząd siedzeń)
• 6 indywidualnych lampek do czytania
z diodami LED i lampka LED bez wyłącznika
zwłocznego w trzecim rzędzie siedzeń
• Przesuwny i wyjmowany stolik
• Automatyczna klimatyzacja

• Ręcznie sterowany układ wzmacniający
działanie klimatyzacji i ogrzewania tylnych
rzędów siedzeń
• Gniazdo 220 V/300 W i 2 porty USB
(w trzecim rzędzie)
• Przednie dywaniki podłogowe i podłoga
w tylnej części kabiny z tekstylną wykładziną
i aluminiowymi prowadnicami
• Kierownica pokryta w całości skórą*
z chromowanymi, wykończonymi matowo
wstawkami

* Skóra bydlęca.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze SpaceClass.

CARLAB Tapicerki

Kompo (seryjnie dla wersji Business)

Java (seryjnie dla wersji Pack Clim)

Kołpaki i obręcze kół

Kołpaki ozdobne Mini 16”

Kołpaki ozdobne Maxi 16”

Aluminiowe obręcze kół 17”
Cyclade

Koła i opony
TYP OPON
Rozmiar opon / obręczy kół
Marka
Klasa efektywności paliwowej
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni
Poziom hałasów zewnętrznych (dB)

215/65 R16
Goodyear EfficientGrip Cargo
B
A
70

Opony letnie

215/60 R17
Goodyear EfficientGrip Cargo
B
A
69

Opony całoroczne

215/65 R16
Continental Vanco Four Seasons
C
A
73

Wymiary
Standard – L1

Grand – L2

MASY I OBCIĄŻENIE (kg)
DMC*
Masa własna samochodu gotowego do jazdy*
Maksymalna ładowność*
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami / bez hamulców

Standard (L1)
2940-3070
1764-2171
1190
2000 / 750

Grand (L2)
3030-3 070
1867-2 214
1128
2000 / 750

* W zależności od silnika.

POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA* (m )
3

Wersja 8-/9-miejscowa
Wersja 8-/9-miejscowa / ze złożonym trzecim rzędem siedzeń
Wersja 5-/6-miejscowa

Standard (L1)
1
2,5
3,2

Grand (L2)
1,8
3,4
4,1

* Metoda VDA: pojemność jest mierzona za pomocą jednolitrowych elementów o wymiarach 200 × 100 × 50 mm. Pojemność bagażnika
z siatką do przytrzymywania bagaży (w opcji).

WYMIARY (mm)

Standard (L1)

Grand (L2)

4999
1956 / 2283
1971
3098
933
968

5399
1956 / 2283
1971
3498
933
968

Wymiary wewnętrzne
Długość załadunku* w wersji 8-/9-miejscowej
w wersji 8-/9-miejscowej / ze złożonym trzecim rzędem siedzeń
w wersji 5-/6-miejscowej
Maksymalna szerokość wewnętrzna
Szerokość między wnękami kół
Wysokość użyteczna

736
1152
1650
1662
1268
1369

1136
1552
2050
1662
1268
1369

Przesuwne drzwi boczne
Szerokość otworu drzwiowego na wysokości 600 mm nad podłogą
Szerokość otworu drzwiowego na wysokości 100 mm nad podłogą
Wysokość otworu bocznych drzwi

907
1030
1284

907
1030
1284

Tylne drzwi
Szerokość otworu drzwiowego na wysokości 70 mm nad podłogą
Wysokość otworu tylnych drzwi 180° / tylnej klapy
Próg części ładunkowej
Prześwit

1391
1320 / 1295
552
160

1391
1320 / 1295
552
160

Wymiary zewnętrzne
Długość całkowita
Szerokość całkowita / z lusterkami bocznymi
Wysokość pojazdu nieobciążonego
Rozstaw osi
Przedni zwis
Tylny zwis

* Długość załadunku mierzona po podłodze w wersji z klapą.

CARLAB Opcje

1. Karta Renault Hands-Free. Umożliwia blokowanie
i odblokowanie drzwi oraz uruchomienie pojazdu bez
konieczności jej wyjmowania z kieszeni. Wystarczy
naciśnięcie przycisku w drzwiach, a następnie przycisku
START.
2. Kierownica pokryta skórą*. Kierownica o unikatowym,
starannie dopracowanym designie, odznaczająca się
optymalną ergonomią i przyjemna w dotyku. Pokryta
prawdziwą skórą*, wprowadza akcent ekskluzywności
w Twoim samochodzie.
Regulator-ogranicznik prędkości. Pozwala na ustawienie
wybranej stałej prędkości (funkcja regulatora)
lub dozwolonej prędkości maksymalnej (funkcja
ogranicznika).
Umieszczony przy kierownicy przełącznik umożliwia
zmianę wybranej prędkości.
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3. System poduszek powietrznych. Poduszka powietrzna
kierowcy i pasażera o programowanym poziomie
ciśnienia, zagłówki i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
(z ogranicznikiem napięcia i napinaczem). Możliwość
dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu
w przypadku zamontowania fotelika dziecięcego tyłem
do kierunku jazdy (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Boczne kurtyny powietrzne na przednich miejscach
współdziałające z poduszką chroniącą klatkę piersiową
w przypadku pojedynczego fotela pasażera z przodu.
4. Radar cofania z 4 czujnikami. Ułatwia manewry
parkowania i może być w razie potrzeby dezaktywowany
za pomocą przycisku na desce rozdzielczej. System
wspomagania parkowania ostrzega kierowcę
o przeszkodach znajdujących się za samochodem za
pomocą serii sygnałów dźwiękowych, coraz szybciej
następujących po sobie w miarę zbliżania się do
przeszkody. Dzięki temu znacząco zmniejsza się ryzyko
uderzenia w niewidoczną przeszkodę i uszkodzenia auta.
2.

3.

* Skóra bydlęca.

4.

CARLAB Akcesoria

1.

1. Bagażnik na rowery i składany hak holowniczy.
Umożliwia bezproblemowy (nie wymaga żadnej regulacji)
i w pełni bezpieczny przewóz rowerów całej Twojej
rodziny.
2. Poprzeczki dachowe QuickFix. Łatwe i szybkie
w montażu bez użycia narzędzi dzięki innowacyjnemu
systemowi mocowania QuickFix. Można na nich
zamocować bagażnik na rowery, narty lub kufer dachowy
i znacznie zwiększyć pojemność ładunkową samochodu.

2.

3.

4.

5.

3. Kufer dachowy montowany na poprzeczkach.
Zwiększ przestrzeń bagażową swojego samochodu
i podróżuj bez kompromisów! Praktyczny, solidny,
estetyczny, montowany na poprzeczkach kufer dachowy
posiada wszystko, co niezbędne, by Cię zadowolić. Jest
wyposażony w solidny zamek, skutecznie chroniący
znajdujące się w jego wnętrzu przedmioty.
4. Tekstylne dywaniki podłogowe. Skorzystaj z wysokiej
jakości materiałów ochronnych i zabezpiecz dodatkowo
wnętrze samochodu za pomocą tekstylnych dywaników
podłogowych. Są wykonane na miarę i spersonalizowane.
Dają się z łatwością mocować za pomocą przewidzianych
w tym celu zatrzasków zabezpieczających. Zostały
poddane bardzo wymagającym testom i wyróżniają
się najwyższym poziomem jakości, bezpieczeństwa
i trwałości.
5. Foteliki dziecięce KidFix IsoFix – grupa 2-3. Niezbędne
dla zapewnienia optymalnego poziomu ochrony
i bezpieczeństwa Twoim dzieciom podczas podróży.
Te bardzo wygodne dzięki trzem możliwym położeniom
(w tym jedno położenie do spania), regulowanemu
zagłówkowi i obszernemu oparciu foteliki doskonale
podtrzymują ciało dziecka.

CARLAB Dane techniczne
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Efektywniejsza jazda

Nm

1000
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Nm

1000

kW

20

Nowy Trafic, napędzany nowym silnikiem wysokoprężnym 2.0 dCi
z turbosprężarką o zmiennej geometrii, spełniającym wymagania
normy Euro 6d-Temp, zapewnia wyższy poziom zadowolenia.
Ten silnik 5. generacji, dostępny w wersjach o mocy od 120 do
170 KM, dysponuje większą mocą (+25 KM) i większym momentem
obrotowym (+40 Nm) przy zachowaniu pełnej zgodności z normami
ochrony środowiska.
Gwarantuje znacznie większą przyjemność prowadzenia przy
umiarkowanym zużyciu paliwa.

4000

5000

100

Nowa 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów EDC z podwójnym
sprzęgłem łączy komfort skrzyni automatycznej z krótkim czasem
reakcji i zużyciem paliwa skrzyni mechanicznej.
Dwie wersje o największej mocy (145 i 170 KM) zapewniają wyjątkową elastyczność i dynamiczne przyspieszenia przy umiarkowanym
zużyciu paliwa.

Moc
obr./min

Moment obrotowy

dCi 120

SILNIKI

Rodzaj paliwa
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obrotach (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy EWG (mkg) przy obrotach (obr./min)
Typ wtrysku
Pojemność skokowa (cm3)
Liczba cylindrów / zaworów
Norma czystości spalin
Stop & Start
Częstotliwość przeglądów

OSIĄGI

Maksymalna prędkość (km/h)/0-100 km/h (s)
Skrzynia biegów
Typ skrzyni biegów

88 (120) przy 3500
320 przy 1500

Nie

ENERGY
dCi 145

Diesel
107 (145) przy 3500
107 (145) przy 3500
350 przy 1500
350 przy 1500
Common rail + variable nozzle turbocharger
1997
4 / 16
EURO 6
Tak
Tak
40 000 km / 2 lata1

ENERGY
dCi 170 EDC

125 (170) przy 3500
380 przy 1500

Tak

165/-

176/-

174/-

179/-

Manualna

Manualna

Automatyczna
dwusprzęgłowa

Automatyczna
dwusprzęgłowa

Liczba biegów

6

UKŁAD KIEROWNICZY

Promień skrętu kół / samochodu (m)

L1: 11,84 / 12,40 - L2: 13,17 / 13,73

UKŁAD HAMULCOWY

ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania i EBV / adaptacyjnym ESP i ASR
Przód: tarcze wentylowane × średnica / grubość (mm)
Tył: tarcze pełne × średnica / grubość (mm)

Standard
296×28
280×12

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO22

Protokół homologacji
Tryb Eco
Pojemność zbiornika paliwa (l)
Pojemność zbiornika AdBlue®3 (l)
Emisja C02 (g/km) (w cyklu mieszanym)
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)

ENERGY
dCi 145 EDC

181-200
6,9-7,6

179-203
6,8-7,8

WLTP
Tak
80
20

187-204
6,9-7,8

182-204
6,9-7,8

1
Silnik zużywa olej do smarowania oraz chłodzenia ruchomych elementów. Normalne jest zatem uzupełnianie poziomu między kolejnymi wymianami oleju. 2 Zużycie paliwa, podobnie jak emisja CO2, jest homologowane
zgodnie ze standardową metodą pomiaru, określoną obowiązującymi przepisami. Metoda jest taka sama dla wszystkich producentów, dzięki czemu umożliwia porównanie różnych modeli. 3 Faktyczne zużycie paliwa i AdBlue®
w rzeczywistych warunkach zależy od warunków użytkowania i stopnia obciążenia pojazdu, jego wyposażenia oraz stylu jazdy kierowcy.
UWAGA! Od 1 września 2018 roku wszystkie nowe modele podlegają homologacji zgodnie z protokołem WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure.

CARLAB Wyposażenie i opcje
L1 – Standard
L2 – Grand

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Chromowane obramowanie grilla, przedni i tylny zderzak, listwy boczne i lusterka w kolorze czarnym
Pakiet Ozdobny Mini – w połowie lakierowany tylny zderzak oraz lakierowane tylne słupki i osłony prowadnic
Pakiet Ozdobny Medium – Pakiet Ozdobny Mini + chromowane listwy dekoracyjne na przednim grillu
Pakiet Ozdobny Maxi – Pakiet Ozdobny Medium + lakierowany przedni zderzak i lusterka
Lakier metalizowany / specjalny
Przyciemniane tylne szyby
Koła stalowe 16" z kołpakami Mini / Maxi
Felgi ze stopu metali lekkich 17", wzór Cyclade
Pakiet Vision & Look – Pakiet Ozdobny Maxi, przyciemnane tylne szyby, skórzana kierownica, regulator-ogranicznik prędkości, czujniki i kamera cofania, światła przeciwmgłowe,
automatyczne światła i wycieraczki

BEZPIECZEŃSTWO

ABS z EBV (elektroniczny korektor siły hamowania) i systemem wspomagania nagłego hamowania, z 4 hamulcami tarczowymi
System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC dostosowujący się do obciążenia, Extended Grip, wspomaganie ruszania pod górę, system zapobiegający „myszkowaniu” przyczepy, adaptacyjny
system kontroli obciążenia
Elektroniczna blokada rozruchu
Poduszka powietrzna kierowcy o programowanym poziomie ciśnienia, zagłówki i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
Poduszka powietrzna pasażera na miejscu bocznym z możliwością dezaktywacji (z ogranicznikiem napięcia i napinaczem na miejscach skrajnych)
Funkcja dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera (montaż fotelików tyłem do kierunku jazdy, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa)
Boczne poduszki kurtynowe przednie (oraz poduszka chroniąca klatkę piersiową w przypadku wersji z pojedynczym fotelem pasażera z przodu)
System mocowania fotelików dla dzieci Isofix na bocznych miejscach w drugim rzędzie
Ręczna blokada drzwi (w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci)
System kontroli ciśnienia w oponach
Regulator-ogranicznik prędkości z pilotem sterującym umieszczonym na kierownicy
Czujniki parkowania tylne z możliwością dezaktywacji
Czujniki parkowania tylne z kamerą cofania
Opony wielosezonowe
Centralna blokada drzwi sterowana pilotem i automatyczna blokada drzwi podczas jazdy (kluczyk z dwoma przyciskami)
Dodatkowa blokada antywłamaniowa
Kluczyk centralnego zamka z 2 przyciskami bez funkcji selektywnego otwierania drzwi
Kluczyk z 3 przyciskami pilota centralnej blokady i możliwością selektywnego otwierania drzwi
Dodatkowy kluczyk
Karta Hands Free
Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu autoalarmu

WIDOCZNOŚĆ – PROWADZENIE

Światła do jazdy dziennej LED w kształcie litery C
Światła Pure Vision Full LED
Światła przeciwmgłowe
Pakiet Vision 1 – automatyczne światła i wycieraczki, światła przeciwmgielne
Pakiet Vision 2 – automatyczne światła i wycieraczki, światła przeciwmgielne, wycieraczka tylnej szyby, podgrzewana tylna szyba
Podwójne lusterka boczne
Wspomaganie układu kierowniczego, czteroramienna kierownica z regulacją ustawienia wysokości i głębokości
Tryb Eco
Komputer pokładowy: średnia prędkość, łączne / średnie / chwilowe zużycie paliwa, zasięg na pozostałym paliwie, zegar, przebieg dzienny i całkowity
Wskaźnik temperatury zewnętrznej (razem z elektrycznie sterowanymi podgrzewanymi lusterkami bocznymi)

KOMFORT

Elektrycznie podnoszone szyby przednie bez wyłącznika / z wyłącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
Elektrycznie sterowane podgrzewane lusterka boczne
Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami nawiewu i obiegiem zamkniętym
Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej części pojazdu, z filtrem przeciwpyłkowym
Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej części pojazdu, z dodatkową nagrzewnicą i filtrem przeciwpyłkowym
Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej i tylnej części pojazdu, z filtrem przeciwpyłkowym
Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej i tylnej części pojazdu, z dodatkową nagrzewnicą i filtrem przeciwpyłkowym
Ręcznie sterowana klimatyzacja oraz ogrzewanie w przedniej i tylnej części pojazdu, z dodatkową nagrzewnicą i filtrem przeciwpyłkowym
Dodatkowe ogrzewanie (2 KW), nawiewy na tylne rzędy siedzeń, panel sterujący
Gniazdo 12 V w drugim rzędzie

Business

Pack Clim
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Business

Pack Clim

DESKA ROZDZIELCZA, FOTELE I DESIGN WEWNĘTRZNY

Deska rozdzielcza z panelem w czarnym kolorze, z zamykanym schowkiem, z chromowanymi obramowaniami zegarów oraz głośników, chromowaną wstawką w gałce dźwigni zmiany
biegów i obramowaniami nawiewów powietrza lakierowanymi na błyszczący czarny kolor
Oświetlony zamykany schowek w dolnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera (chłodzony w wersjach z klimatyzacją)
Gniazdo 12 V w desce rozdzielczej
Zestaw dla palaczy
Kierownica pokryta skórą (wyłącznie z regulatorem prędkości)
Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem
2-miejscowa kanapa z przodu po stronie pasażerów ze wzmocnionym podparciem bocznym
2-miejscowa kanapa z przodu po stronie pasażerów ze wzmocnionym podparciem bocznym i schowkiem pod siedziskiem
Komfortowy pojedynczy fotel pasażera z regulacją wysokości, położenia wzdłużnego, pochylenia oparcia
Komfortowy indywidualny fotel pasażera z regulacją wysokości, położenia wzdłużnego, pochylenia oparcia i podparcia lędźwiowego oraz z podłokietnikiem
Przednie siedzenia: podgrzewane (1 lub 2 w zależności od konfiguracji miejsc z przodu)
Drugi rząd siedzeń: ławka 3-miejscowa 1/3-2/3
Trzeci rząd siedzeń: ławka pełna 3-miejscowa (składana i łatwo demontowalna)
Podłokietniki na miejscach tylnych
Tapicerka Kompo
Tapicerka Java

DRZWI I PRZESZKLENIA

Ściana lewa przeszklona z szybą stałą / z otwieraną szybą
Boczne drzwi przesuwne po prawej stronie przeszklone / z otwieraną szybą
Boczne drzwi przesuwne po lewej stronie przeszklone / z otwieraną szybą
Tylne boczne płaty nadwozia przeszklone
Tylne drzwi o kącie otwarcia 180° przeszklone
Przeszklona tylna klapa
Wycieraczka i ogrzewana tylna szyba

STREFA ŁADUNKOWA

Wzmocnione podłogowe zaczepy – 6 w L1, 8 w L2 (490 daN przy 30 s, norma ISO 27956)
Wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w tylnej strefie pojazdu
Wykładzina części bagażowej z tworzywa
Przykrycie części bagażowej
Siatka zabezpieczająca bagaż

MULTIMEDIA

Radioodbiornik z wbudowanym wyświetlaczem, pilotem sterującym umieszczonym pod kierownicą, Bluetooth®, USB, Jack
Media Nav Evolution: nawigacja z 7-calowym ekranem dotykowym, radioodbiornik MP3 Bluetooth® ze złączami USB i jack na konsoli centralnej oraz pilotem sterującym umieszczonym pod
kierownicą
R-Link Evolution: system multimedialny z wyświetlaczem 7", nawigacja TomTom, radioodbiornik, Bluetooth®, USB, 3D Sound by Arkamys®, łączność internetowa
Rozszerzone mapy (w przypadku zamówienia nawigacji)
Uchwyt do smartfona

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Okablowanie pod zabudowy pojazdu
Dodatkowy moduł umożliwiający przyłączenie się do CAN (dla wykonawców zabudów)
Koło zapasowe z obręczą stalową 16”
Zestaw do naprawy uszkodzenia opony – zamiast koła zapasowego
• = Standard. ¤ = Opcja. - = Niedostępne.
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CARLAB Jakość
„Od kreatywnych pomysłów, które powstają w naszych pracowniach projektowych,
poprzez produkcję aż po dystrybucję w sieci dealerów naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości”.
Laurens van den Acker – dyrektor ds. designu przemysłowego, Grupa Renault

Jakość made in France
Od pierwszego wyprodukowanego w 1964 roku Renault R16 do pierwszego współczesnego Renault
Espace zakład w Sandouville zapewniał produkcję 14 modeli z jednakowo wielką troską o jakość. Od
2014 roku produkuje również Renault Trafic. Samochód, oferowany na rynkach ponad 50 krajów,
jest europejskim liderem w swoim segmencie. Ten sukces zawdzięczamy również 2800 pracownikom
zaangażowanym w proces produkcyjny tego modelu, by zaoferować najwydajniejszy, najbardziej
funkcjonalny i najoszczędniejszy spośród pojazdów użytkowych przeznaczonych dla użytkowników
biznesowych.

Silnik 5. generacji o optymalnych osiągach
Większa moc, większy moment obrotowy, obniżone do minimum zużycie paliwa: oto najważniejsze
atuty nowego, bardzo oczekiwanego silnika 2.0 l produkowanego w zakładzie w Cléon. Ten elastyczny,
bezzwłocznie reagujący i oszczędny silnik, współpracujący z nową, automatyczną, 6-stopniową skrzynią
biegów EDC z mokrym podwójnym sprzęgłem, zapewnia znacznie większą przyjemność prowadzenia.
Automatyczna skrzynia biegów została opracowana we współpracy z niemiecką firmą Getrag, która
jest niekwestionowanym liderem w tym zakresie. Swoje produkty dostarcza najbardziej prestiżowym
markom premium. Nowy Trafic jest wyposażony również w bezpieczniejsze i wydajniejsze światła LED.

Perfekcyjna jakość
Renault od zawsze stawiało sobie za cel produkowanie efektywnych energetycznie, solidnych samochodów,
które są proste i łatwe w codziennym użytkowaniu, prekursorskich pod względem designu i technologii.
To nie przypadek, że ponad 500 000 klientów zaufało modelowi Renault Trafic. To nagroda za dziesiątki
lat prac badawczych, aktywnego wysłuchiwania oczekiwań klientów i dokładną znajomość ich potrzeb.
Staranny dobór materiałów, komfort i liczne możliwości aranżacji wnętrza, pomysłowe elementy
wyposażenia i zaawansowane technologie pokładowe. W przypadku Nowego Trafica Renault skupiło
się na jakości postrzeganej, podwyższeniu osiągów i wzbogaceniu funkcjonalności, aby w inteligentny
i nowoczesny sposób towarzyszyć klientom w życiu prywatnym i zawodowym.

CARLAB Usługi

Umowy serwisowe Renault
Chcesz zaoszczędzić czas i zapewnić sobie komfort
psychiczny? Wybierz formułę planowych przeglądów.
W pewnych terminach i na pewnym etapie Twoje
Renault potrzebuje, by się nim zająć: okresowe
przeglądy, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych,
sprawdzenie zużycia części eksploatacyjnych i w razie
potrzeby ich wymiana, zgodnie z zaleceniami
producenta. 100-procentowy komfort psychiczny:
– Doświadczenie sieci autoryzowanych serwisów
Renault i wysoka jakość oryginalnych części
zamiennych Renault.
– Gwarancja uzyskania wyższej ceny przy odprzedaży
samochodu.
– Przeglądy samochodu w rozsądnej cenie.
Umowy przedłużenia gwarancji
Renault zapewnia pokrycie kosztów wszystkich
napraw i wymiany wadliwych części mechanicznych,
elektrycznych i elektronicznych w dodatkowym
okresie po zakupie samochodu nowego lub
używanego. Przedłużenie gwarancji pozwala dłużej
korzystać z gwarancji producenta i gwarantuje
jeszcze większy komfort psychiczny.
Możesz jeździć bez ograniczeń
Jazda z pełnym zaufaniem. Twój samochód jest
objęty 2-letnią gwarancją producenta: bezpłatna
naprawa (części i robocizna), całodobowy assistance
w przypadku unieruchomienia samochodu
z naprawą na miejscu lub holowaniem, 3-letnią
gwarancją na powłoki lakiernicze bez ograniczenia
przebiegu, 6-letnią gwarancją antykorozyjną bez
ograniczenia przebiegu.
– W zależności od tego, które kryterium zostanie
spełnione jako pierwsze, bez ograniczenia
przebiegu w ciągu pierwszych dwóch lat.

– Twój samochód jest w rękach najlepszych
ekspertów.
– Oryginalne części zamienne przy każdej naprawie
i każdym przeglądzie.
– Gwarancja na okres 2 lat.
Mobilne usługi
Renault R-LINK Evolution, uznany za najlepszy
europejski system multimedialny*, zapewni
Ci dostęp do różnych usług bez wysiadania
z samochodu. Innowacyjne i intuicyjne w obsłudze
aplikacje zapewniają tak ważne dziś funkcje:
łączność ze światem zewnętrznym, wspomaganie
prowadzenia w celu wyboru optymalnej trasy,
ostrzeżenia podnoszące bezpieczeństwo podczas
jazdy.
Najlepsze usługi
– Nawigacja: mapy zainstalowane w samochodzie
przed wydaniem, z nieodpłatną aktualizacją w ciągu
trzech pierwszych lat eksploatacji. Przedłużenie
abonamentu na kolejne miesiące jest bardzo proste
– wystarczy je pobrać online z R-LINK Store.
– Info Trafic: możesz zobaczyć ruch na swojej trasie
w czasie rzeczywistym.
– Inne aplikacje: możesz w każdej chwili zapewnić
sobie jeszcze wyższy komfort użytkowania
samochodu, pobierając z R-LINK Store dodatkowe
aplikacje, takie jak Coyote, Michelin, R-Sound Effect,
przesyłanie strumieniowe (RSS).

* Źródło: badanie SBD 2014.

Odkryj Renault TRAFIC
na www.renault.pl

sprzedaż samochodów
zapytaj@renaultdostawcze.pl
+48 663 399 388

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów
Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą
występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym
Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Fot.: T. Motta – © Renault Marketing 3D-Commerce.
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