Renault TRAFIC
Renault Trafic Фургон
Ниво на
оборудване

Двигател

Код на версия

Life L1H1
Life L1H1
Life L2H1
Life L2H1
Life L2H1
Life L2H1
Life L2H2
Life L2H2

Blue dCi 110
Blue dCi 130
Blue dCi 110
Blue dCi 130
Blue dCi 150
Blue dCi 170
Blue dCi 150
Blue dCi 170

FG E1 111 WM
FG E1 111 YM
FG E1 213 WM
FG E1 213 YM
FG E1 213 UM
FG E1 213 VM
FG E1 222 UM
FG E1 222 VM

Life L2H1
Life L2H1
Life L2H1
Life L2H1

Blue dCi 110
Blue dCi 130
Blue dCi 150
Blue dCi 170

Цена без ДДС

Цена с ДДС

49 325 лв.
49 658 лв.
50 575 лв.
50 908 лв.
52 075 лв.
53 075 лв.
53 325 лв.
54 325 лв.

59 190 лв.
59 590 лв.
60 690 лв.
61 090 лв.
62 490 лв.
63 690 лв.
63 990 лв.
65 190 лв.

53 992 лв.
54 325 лв.
55 492 лв.
56 492 лв.

64 790 лв.
65 190 лв.
66 590 лв.
67 790 лв.

Renault Trafic 5+1 места
DC E1 212 WM
DC E1 212 YM
DC E1 212 UM
DC E1 212 VM

Renault Trafic се предлага с 6-степенна механична предавателна кутия
Всички двигатели са оборудвани със Stop & Start система и еко стандарт Euro 6-DFull
Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

Стандартно оборудване

LIFE

Сигурност

Интериор

ABS - Aнтиблокираща система на спирачките
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
ESP - Eлектронна система за динамичен контрол на траекторията

Арматурно табло в черен цвят с открити места за съхранение
Двуместна предна пасажерска седалка, фиксирана
Шофьорска седалка, регулируема във височина
Стоманена преградна стена към товарната зона без стъкло (без 5+1 места)
Осветление в кабината
Текстилна тапицерия в черен цвят Kompo
Двукрила задна врата, неостъклена, отваряне на 180 градуса
Дясна плъзгаща се странична врата, неостъклена (остъклена за 5+1 места)
Ляво остъклено пано с неотваряем прозорец (само за версии 5+1 места)
3-местна седалка на втори ред, фиксирана (само за версии 5+1 места)
12V извод в товарната зона

Еxtended Grip - Система за повишено сцепление при неравни/хлъзгави настилки
HSA - Система за подпомагане на потеглянето по наклон
Предни колани с регулиране по височина и предупреждение за незакопчан
колан
Фронтална въздушна възглавница за водача
Централно заключване
Ключ за дистанционно отключване / заключване на автомобила сгъваем с 3
бутона
Имобилайзер на двигателя
Авариен комплект Renault, съдържащ сертифицирани аптечка, прахов
пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник

Екстериор
Брони в черен цвят
Тонирани стъкла
16'' стоманени джанти
Пълноразмерна резервна гума

Функционалност и Мултимедия
Автопилот с ограничител на скоростта
Индикатор за смяна на предавките
Стандартно отопление и вентилация
Регулируеми, отопляеми електрически странични огледала с вградени мигачи
Предни електрически стъкла
3,5" монохромен TFT дисплей за водача
LED дневни светлини
LED къси и дълги светлини
Автоматични светлини
Радио Connect R&Go с USB порт (зареждане и пренос на данни), DAB, Bluetooth
(телефония + аудио стрийминг), управление от волана

#
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Допълнително оборудване
LIFE

Код

Цена с ДДС

Климатик за предните места (R134A CA01)

PCV60

990 лв.

Климатик за предни места и допълнителен воден отоплител (R134A CA03)

PCV58

2 690 лв.

PCV56

1 800 лв.

Преден автоматичен климатик с допълнителен воден отоплител, фарове за мъгла, aвтоматично активиране на
чистачките (PROJAB ALEVA R134A CAREG3)

PCV54

3 500 лв.

Отопляемо задно стъкло, чистачки на задната врата, преградна стена с прозорец, остръклени задни врати, вътрешно
оледало за обратно виждане (LAC ELA CLCVIT PARV18 RVIMA)*

PCV70

700 лв.

ELA LAC PARV18
RVIMA

510 лв.

Преден автоматичен климатик, фарове за мъгла, aвтоматично активиране на чистачките (PROJAB ALEVA R134A CAREG1)

*Не се предлага за версия 5+1 места
Отопляемо задно стъкло, чистачки на задната врата, остръклени задни врати, вътрешно оледало за обратно виждане*
*Само за версии с 5+1 места
Фронтална въздушна възглавница за пасажера

AIRBA2

190 лв.

Автоматични чистачки, фарове за мъгла (ALEVA PROJAB)

PCV92

580 лв.

CLCTTP

190 лв.

BQBUR1

390 лв.

CLCVTP

190 лв.

SUPCPE

90 лв.

Неостъклена метална преграда към товарната зона с отвор отдолу*
*Изисква поръчка на BQBUR1. Не се предлага за версии 5+1 места
Пасажерска седалка тип офис бюро с място за съхранение*
*Не се предлага за версии 5+1 места
Остъклена метална преграда към товарната зона с отвор отдолу*
*Изисква поръчка на BQBUR1. Не се предлага за версии 5+1 места
Двойно електрическо заключване на вратите
Електрически сгъваеми външни огледала

RET04

90 лв.

17-инчови алуминиеви джанти Silver (RALU17 RDIF03)

PCV94

1 500 лв.

Лява плъзгаща се врата (неостъклена)
Лява остъклена плъзгаща се врата с неотваряем прозорец*

PLGCT

690 лв.

PLGCVF

850 лв.

PLDCVF

140 лв.

PLGCVO

1 100 лв.

PLDCVO

590 лв.

*Изисква поръчка на PLDCVF за всички версии без 5+1
Дясна остъклена плъзгаща се врата с неотваряем прозорец*
*Не се предлага за за версии 5+1
Лява остъклена плъзгаща се врата с отваряем прозорец*
*Изисква поръчка на PLDCVO
Дясна остъклена плъзгаща се врата с отваряем прозорец*
*за версии 5+1 изисква поръчка на PLGCVO
Датчик за налягането в гумите

DPRPN

190 лв.

Дървен под на товарното отделение

PLBOIS

350 лв.

Подсилен дървен под на товарното отделение R-TECH

PLBOI2

880 лв.

Странични въздушни възглавници*

ABLAVI

690 лв.

* Изисква поръчка на AIRBA2 + CORHAC или CORMA1
Шофьорска седалка регулируема по височина с регулируем подлакътник

CORMA1

90 лв.

Шофьорска седалка регулируема по височина с регулируем подлакътник и лумбална опора

CORHAC

280 лв.

Широкоъгълно огледало за обратно виждане в сенника на пасажера

RETVIS

90 лв.

Волан тапициран с изкуствена кожа

VLMOU1

190 лв.

RVIAT

390 лв.

Електрохромно офледало за обратно виждане (автоматично затъмнение против заслепяване)
Импулсни предни електрически стъкла

LVAVIP

150 лв.

Пластмасово странично покритие на 1/2 на стените в товарното отделение

HLIN01

250 лв.

SGACHA

390 лв.

BQFIXR

120 лв.

Единична, регулируема във височина пътническа седалка

PAREHA

150 лв.

Единична, регулируема във височина седалка на пътника с подлакътник и лумбална опора*

PARHAC

190 лв.

Отопляеми предни седалки*
* Изисква поръчка на AIRBA2, ABLAVI, CORHAC или CORMA1
Фиксирана двуместна пасажерска седалка с място за съхранение
* Изисква поръчка на TRFV01 SANCL

*Изисква поръчка на CORHAC
Неостъклени задни врати с отваряне на 270 градуса

PARP27

390 лв.

Easy Link навигация с 8-инчов екран и дигитално радио (AIVCT NA41A)

PCV82

1 900 лв.

Мултимедийна система с 8-инчов екран и дигитално радио (AIVCT RA412)
Облицовка на товарното помещение с полипропилен

PCV84

1 500 лв.

HACAEC

1 800 лв.

HCCTEC

1 900 лв.

*Изисква поръчка на PLBOI2
Облицовка на товарното помещение от дърво
*Изисква поръчка на PLBOI2 или PLBOIS
LED осветление в шофьорската кабина

ECLHB2

90 лв.

Пълноразмерни тасове

RDIF07

150 лв.

Всесезонни гуми

PNEUTT

300 лв.

Усилен акумулатор

BATREF

180 лв.

Аксесоари за пушачи

AVCACF

50 лв.

Допълнителен ключ

CLESUP

40 лв.
#
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Теглич

ATREM2

350 лв.

Система за предупреждение при напускане на лентата*

DLIGM1

1 100 лв.

*Изисква поръчка на MET03
Жабка чекмедже Easy Life

BTAGA3

190 лв.

Подсилени ключалки за задните врати (само при двукрила врата)

FMPOT2

1 100 лв.

Покрити места за съхранение на таблото*

RGPDB1

150 лв.

SOP03C

390 лв.

*Изисква поръчка на HARM06
Карта за дистанционно отключване / заключване на автомобила и стартиране на двигателя
4-инчов цветен дисплей за водача
Заден паркинг сензор
LED осветление в товарната зона

MET03

90 лв.

ITPK1

350 лв.

ITILA

90 лв.

Индукционно зарядно за смартфон

REACTI

200 лв.

Автоматично превключване на къси и дълги светлини*

PRAHL

890 лв.

AEB04

1 200 лв.

AVTSR1

350 лв.

PCV42

1 200 лв.

Y3K150
Y3K200
Y5K100
Y5K150
Y5K200

561 лв.
1 091 лв.
538 лв.
842 лв.
1 408 лв.

OV369
OVKPW
OVRQU
TED68
TEKNA
TEKQA
TENPF

0 лв.
0 лв.
0 лв.
790 лв.
790 лв.
790 лв.
790 лв.

*Изисква поръчка на MET03
Система против сблъсъци/автоматично активиране на спирачките*
*Изисква поръчка на MET03
Разпознаване на пътни знаци*
*Изисква поръчка на MET03
Предупреждение за трафик в сляпата зона (DANGMO ITP15 MET03 RET04)*

Renault Удължена гаранция

Удължена гаранция от производителя за срок от 3 години или 150 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 3 години или 200 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 100 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 150 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег

Цветове:
Ледниковобял
Сив "Grey urban"
Син "Cumulus"
Черен "Midnight black"
Сив "Comet"
Сив "Highland"
Червен "Carmin"

неметалик
неметалик
неметалик
металик
металик
металик
металик

* Не се предлага за висок покрив H2
* Не се предлага за висок покрив H2
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Технически характеристики
Двигател
Задвижване
Вид гориво
Европейска екологична норма
Работен обем (см³)
Брой цилиндри / клапани
Максимална мощност kW (к.с.) @ об/мин
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин
Тип впръскване
Филтър за твърди частици
Скоростна кутия
Брой предавки
Максимална скорост (км/ч)
0-100 км/ч (сек.)
Разход на гориво
Метод на измерване
Смесен (мин-макс)
CO
Гуми
Обем на резервоара (л)
Обем на резервоара AdBlue ®

Blue dCi 110

81 (110) @ 3500
300 @ 1500
Да
Механична
165
16,8

6,7 - 7,8
176 - 204

Blue dCi 130
Blue dCi 150
Предно предаване
Дизел
Euro 6 DFULL
1997
4/16
96 (130) @ 3500
110 (150) @ 3500
330 @ 1500
350 @ 1500
Common Rail + Турбокомпресор
Да
Да
Механична
Механична
6
176
176
14,3
tbc
WLTP
6,7 - 7,8
176 - 204
205 / 65 R16
80
24,7

Blue dCi 170

125 (170) @ 3500
380 @ 1500
Да
Механична
176
10,8

6,7 - 7,8
176 - 204

6,8 - 7,8
178 - 205

*Стойностите за разход на гориво и СО 2 емисиите са измерени по стандартен метод според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)
могат да променят реалните показатели.
(1)

Реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства.

Размери
Фургон

5+1 места

Дата на последна актуализация: 15.07.2022 г.
Снимките са илюстративни.
Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата
информация в настоящата ценова листа.
Максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може да бъде съставена от два и повече
Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.
Гаранция за срок от 3 години и пробег до 100 000 км, което настъпи първо.
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