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Belangrijkste standaarduitrusting TRAFIC Passenger

•  Airconditioning vóór (handmatig bediend)
• Achterruitenwissers, sproeier en verwarming
•Armsteun en lendesteun op bestuurdersstoel
•Bagagedek

•   Kolom rondom achterlichten, afdekstrip over geleiderail 
zijschuifdeur, voorbumper en zijpanelen achterbumper 
in carrosseriekleur

•Opbergruimte onder bijrijdersbank
•Sneltoets op elektrisch bedienbaar raam bestuurder

•  Sleutel met 3 knoppen (afzonderlijk vergrendelen / 
ontgrendelen van de cabine / achtercompartiment)

•  Wieldoppen ‘Paris’ (zilverkleurig, incl. zwarte stalen 
velgen)

EXPRESSION (extra t.o.v. Authentique)

•  80 liter tank
• 8 + 1 zitplaatsen
• 4 Handgrepen in achtercompartiment
• 1 Handgreep bij rechter zijschuifdeur
•  3-punts rolgordels op alle plaatsen (bij voorste 

buitenste plaatsen in hoogte verstelbaar) en 
hoofdsteunen op alle zitplaatsen

• 6-versnellingsbak met versnellingspook op dashboard
• 12 V-aansluiting centraal in cabine en achterin
• ABS en noodstopbekrachtiging
• Achterdeuren 180° draaibaar met ramen
• Airbag bestuurder en passagier
• Bandenspanningcontrolesysteem
•  Bank op rij 2 en rij 3 met 3 zitplaatsen (achterste rij 

opklapbaar)
• Bekerhouders (3)
• Bekleding stof ‘Kario noir’

•  Bestuurdersstoel in lengte, hoogte en rugleuning 
verstelbaar

• Bijrijdersbank
•  Bumpers vóór en achter en beschermstrips zijkant in 

antraciet kleur
•  Centrale portiervergrendeling met FM-

afstandsbediening
• Dagrijverlichting
•  Dashboardvak met klep en verlichting (gekoeld indien 

metairconditioning)
•  Eco-mode (past de prestaties van de motor aan om de 

actieradius te optimaliseren, uitschakelbaar)
• Elektrisch bedienbare ramen vóór
• Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
• Elektronische startonderbreker
• Elektronische toerenteller
•  ESC (Electronic Stability Control) met Extended Grip 

Control en Hill Start Assist
• Hemelbekleding cabine en achtercompartiment
•  Kunststoffen bescherming onderzijde zijkant 

achtercompartiment
•  Kunststoffen vloerbedekking in cabine en 

achtercompartiment
• Luchtrecirculatiestand ventilatie
• Opbergvak linksonder in dashboard
•  Open opbergvak centraal en rechts bovenin het 

dashboard
• Paneel met vast raam links
•  R-Plug & Radio met geïntegreerd display, Digital Audio 

Broadcasting (DAB), Bluetooth, bedieningssatelliet aan 
de stuurkolom en AUX-ingang (type: USB/MP3-speler)

• Ramen tussen C en D stijl
• Schakelindicator t.b.v. reductie brandstofverbruik
•  Stalen 16 Inch wielen met grijze naafafdekking met 

Renault-logo
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
•  Uitneembare bank op rij 2 en rij 3 met 3 zitplaatsen 

en Isofix bevestigingssysteem op centrale zitplaats 
(achterste rij opklapbaar)

• Variabele stuurbekrachtiging
•  Verlichting in achtercompartiment (2 plafonnières), 

geschakeld met deuren en afstandsbediening
• Volwaardig reservewiel
• Zijschuifdeur rechts met vast raam
• Zonwerend glas

AUTHENTIQUE

•  Achterklep met raam inclusief ruitenwisser, sproeier 
en verwarming

•  Afsluitbaar opbergvak in bovenzijde dashboard 
passagierszijde

• Airconditioning vóór en achter (handmatig bediend)
• Armsteunen op achterbanken
• Bagagescheidingsnet
• Bekleding stof luxe ‘Java noir’
• Bijrijdersstoel comfort (met lendesteun en armsteun)

• Chroomkleurige sierstrips in het dashboard
•   Cruisecontrol en -snelheidsbegrenzer
•  Kolom rondom achterlichten, afdekstrip over 

geleiderail zijschuifdeur, voorbumper en zijpanelen 
achterbumper & buitenspiegels in carrosseriekleur

• Lederen stuurwiel
•  Lichtmetalen wielen ‘Cyclade’ 17’’ zilverkleurig met 

215/60 banden
• Mistlampen geïntegreerd in voorbumper

• Parkeersensoren achter
•   Regen- en lichtsensor
• Spotverlichting voor bestuurder en passagier
•  Verwarming achter incl. bedieningspaneel en 

luchtuitstroomopeningen achter
• Zijschuifdeur links met schuifraam
• Zijschuifdeur rechts met schuifraam

TURBO2 (extra t.o.v. Expression)



Versieprijzen TRAFIC Passenger

Pakketten TRAFIC Passenger

UITVOERING MOTOR ENERGIELABEL CO2
1 NETTO € BTW € BPM2 FISCALE 

WAARDE €
CONSUMENTEN- 
ADVIESPRIJS3 €

BIJTELLING 
VANAF4  €

TRAFIC PASSENGER
Authentique ENERGY dCi 95 STOP & START C 155 22.550,00 4.735,50 19.028,96 46.314,46 47.102,46 346,43

ENERGY dCi 125 TT STOP & START B 145 24.549,97 5.155,49 15.865,16 45.570,62 46.358,62 340,87
Expression ENERGY dCi 95 STOP & START C 155 24.050,00 5.050,50 19.028,96 48.129,46 48.917,46 360,01

ENERGY dCi 125 TT STOP & START B 145 26.050,00 5.470,50 15.865,16 47.385,66 48.173,66 354,44
ENERGY dCi 145 TT STOP & START C 152 26.950,00 5.659,50 18.079,82 50.689,32 51.477,32 379,16

Turbo2 ENERGY dCi 125 TT STOP & START B 145 28.250,00 5.932,50 15.865,16 50.047,66 50.835,66 374,36
ENERGY dCi 145 TT STOP & START C 152 29.150,00 6.121,50 18.079,82 53.351,32 54.139,32 399,07

TRAFIC PASSENGER
Grand Authentique ENERGY dCi 95 STOP & START A 155 23.350,00 4.903,50 19.028,96 47.282,46 48.070,46 353,67

ENERGY dCi 125 TT STOP & START A 145 25.350,00 5.323,50 15.865,16 46.538,66 47.326,66 348,11
Grand Expression ENERGY dCi 95 STOP & START A 155 24.850,00 5.218,50 19.028,96 49.097,46 49.885,46 367,25

ENERGY dCi 125 TT STOP & START A 145 26.850,00 5.638,50 15.865,16 48.353,66 49.141,66 361,69
ENERGY dCi 145 TT STOP & START A 152 27.750,00 5.827,50 18.079,82 51.657,32 52.445,32 386,40

Grand Turbo2 ENERGY dCi 125 TT STOP & START A 145 29.050,00 6.100,50 15.865,16 51.015,66 51.803,66 381,60
ENERGY dCi 145 TT STOP & START A 152 29.950,00 6.289,50 18.079,82 54.319,32 55.107,32 406,31

1 Gemiddelde CO2 uitstoot g/km (volgens EG-richtlijn 715/2007).
2 In het BPM-bedrag zijn de eventuele correcties vanwege de CO2-uitstoot verwerkt.
3  Consumentenadviesprijs is prijs inclusief: kosten rijklaar maken (uitgebreide routeservice gedurende de garantieperiode, lifehammer, transportkosten, € 10,- brandstof, nulbeurt, deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handlings- en 

administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen, uitleg multimedia- en navigatiesysteem t.w.v. € 698,52, incl. 21% btw) , registratiekosten (t.w.v. € 49,10, btw-vrij) en recyclingsbijdrage (t.w.v. € 40 incl. 21% btw).
4 Netto bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig exclusief opties en op een belastingschijf van 40,8%.
TT = Twin Turbo         

CONSUMENTENADVIESPRIJS
AUTHENTIQUE EXPRESSION TURBO2 NETTO € BTW € BPM € INCL. BTW en BPM €

OPTIEPAKKETTEN
Pack Luxe met € 100 ,- klantvoordeel
•  Afsluitbaar opbergvak in bovenzijde dashboard passagierszijde, chroomkleurige 

sierstrips in het dashboard, spotverlichting voor bestuurder en passagier
• Cruisecontrol en -snelheidsbegrenzer
• Lederen stuurwiel
• Bekleding stof luxe ‘Java noir’

- ¤ • 195,00 40,95 0,00 235,95 

Pack Visual I met € 50 ,- klantvoordeel 
• Regen- en lichtsensor
• Mistlampen geïntegreerd in voorbumper

¤ ¤ • 250,00 52,50 0,00 302,50 

Pack Visual II met € 300 ,- klantvoordeel 
• Regen- en lichtsensor
• Mistlampen geïntegreerd in voorbumper
• Renault Handsfree Card
• Achteruitrijcamera met Park Assist en parkeersensoren

- ¤ - 650,00 136,50 0,00 786,50 

Pack Media Nav Evolution met € 150,- klantvoordeel 
•  Geïntegreerd multimedia- en navigatiesysteem met 7” touchscreen en  

TMC - verkeersinformatie (R & GOTM functie niet beschikbaar)
•  R-Plug & Radio met geïntegreerd display, Bluetooth, bedieningssatelliet aan de 

stuurkolom en AUX-ingang (type: USB/MP3-speler)

¤ ¤ ¤ 600,00 126,00 0,00 726,00 

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar
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Pakketten TRAFIC Passenger
CONSUMENTENADVIESPRIJS

AUTHENTIQUE EXPRESSION TURBO2 NETTO € BTW € BPM € INCL. BTW en BPM €
OPTIEPAKKETTEN
Pack Media Nav Evolution DAB met € 150,- klantvoordeel 
•  Geïntegreerd multimedia- en navigatiesysteem met 7” touchscreen en  

TMC - verkeersinformatie (R & GOTM functie niet beschikbaar)
•  R-Plug & Radio met geïntegreerd display, Bluetooth,  Digital Audio Broadcasting 

(DAB), bedieningssatelliet aan de stuurkolom en AUX-ingang  
(type: USB/MP3-speler)

¤ ¤ ¤ 700,00 147,00 0,00 847,00 

Pack R-Link Multimedia met € 275 ,- klantvoordeel 
•  R-Link multimediasysteem met TomTom LIVE navigatie & internet
•  R-Plug & Radio met Bluetooth, bedieningssatelliet aan de stuurkolom   

en AUX-ingang (type: USB/MP3-speler)
• Kaart Europa (i.p.v. Benelux)

¤ ¤ ¤ 995,00 208,95 0,00 1203,95 

Pack R-link Multimedia DAB met € 275 ,- klantvoordeel 
•  R-Link multimediasysteem met TomTom LIVE navigatie & internet
•  R-Plug & Radio met Digital Audio Broadcasting (DAB), Bluetooth,  

bedieningssatelliet aan de stuurkolom  en AUX-ingang (type: USB/MP3-speler)
• Kaart Europa (i.p.v. Benelux)

¤ ¤ ¤ 1095,00 229,95 0,00 1324,95 

Pack Visibilité  
•  Achterklep met raam
• Ruitenwisser met sproeier
• Verwarming

¤ - • 300,00 63,00 0,00 363,00 

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar

Opties TRAFIC Passenger
CONSUMENTENADVIESPRIJS

AUTHENTIQUE EXPRESSION TURBO2 NETTO € BTW € BPM € INCL. BTW en BPM €
EXTERIEUR
Anti-diefstal reservewielhouder ¤ ¤ ¤ 75,00 15,75 0,00 90,75
Bandenreparatieset (i.p.v. volwaardig reservewiel) ¤ / - (Grand) ¤ / - (Grand) ¤ / - (Grand) 0,00 0,00 0,00 0,00
Kolom rondom achterlichten, afdekstrip over geleiderail zijschuifdeur, voorbumper en 
zijpanelen achterbumper in carrosseriekleur 1

¤ • - 395,00 82,95 0,00 477,95

Kolom rondom achterlichten, afdekstrip over geleiderail zijschuifdeur, voorbumper en 
zijpanelen achterbumper & buitenspiegels in carrosseriekleur 1, 2

- ¤ • 595,00 124,95 0,00 719,95

Lichtmetalen wielen 'Cyclade' 17'' zilverkleurig met 215/60 R17 banden  
(niet i.c.m. vier seizoenen banden)

- ¤ • 650,00 136,50 0,00 786,50

Metaallak en Renault Produit Spécifique (Contremarque) ¤ ¤ ¤ 500,00 105,00 0,00 605,00
Volwaardig reservewiel • • • 150,00 31,50 0,00 181,50
DEUREN EN RAMEN
Achterklep met raam (alleen i.c.m. wisser, - sproeier en verwarming) ¤ Pack ¤ • 100,00 21,00 0,00 121,00 
Achterruitenwissers, sproeier en verwarming ¤ • • 200,00 42,00 0,00 242,00 
Zijschuifdeur rechts en voorste linker paneel met schuiframen ¤ ¤ - 300,00 63,00 0,00 363,00 
Zijschuifdeuren links en rechts met schuiframen ¤ ¤ • 800,00 168,00 0,00 968,00 
Donker getinte ramen - ¤ • 300,00 63,00 0,00 363,00
Zonder raam in achterste paneel ¤ ¤ ¤ -200,00 -42,00 0,00 -242,00

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar
1 Niet i.c.m. Renault Produit Spécifique (Contremarque) 2 Alleen i.c.m. mistlampen geïntegreerd in voorbumper
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Opties TRAFIC Passenger
CONSUMENTENADVIESPRIJS

AUTHENTIQUE EXPRESSION TURBO2 NETTO € BTW € BPM4 € INCL. BTW en BPM €
LICHT, ZICHT EN TOEGANG
Parkeersensoren voor en achter ¤ ¤ ¤ 590,00 123,90 0,00 713,90 
Achteruitrijcamera met Park Assist en parkeersensoren + automatisch dimmende 
binnenspiegel (alleen i.c.m. regen- en lichtsensor en mistlampen) *

- ¤ Pack ¤ 400,00 84,00 0,00 484,00 

Achteruitrijcamera met Park Assist en parkeersensoren voor en achter + automatisch 
dimmende binnenspiegel (alleen i.c.m. regen- en lichtsensor en mistlampen) *

¤ ¤ ¤ 690,00 144,90 0,00 834,90 

Dubbele centrale portiervergrendeling met FM-afstandsbediening (deuren van 
binnenuit niet te openen na vergrendeling)

¤ ¤ ¤ 100,00 21,00 0,00 121,00 

Extra sleutel ¤ ¤ ¤ 150,00 31,50 0,00 181,50 
Mistlampen geïntegreerd in voorbumper ¤ Pack ¤ Pack • 200,00 42,00 0,00 242,00 
Parkeersensoren achter ¤ ¤ • 300,00 63,00 0,00 363,00
Regen- en lichtsensor (alleen i.c.m. mistlampen in voorbumper) ¤ Pack ¤ Pack • 100,00 21,00 0,00 121,00
Renault Handsfree Card - ¤ Pack ¤ 250,00 52,50 0,00 302,50
INTERIEUR EN COMFORT
Airconditioning vóór (handmatig bediend) ¤ • - 1.000,00 210,00 0,00 1.210,00
Airconditioning vóór en achter (handmatig bediend) - ¤ • 600,00 126,00 0,00 726,00
Airconditioning vóór en achter (handmatig bediend) + verwarmingsassistent. Alleen 
i.c.m. bagagedek

¤ - - 2.000,00 420,00 0,00 2.420,00

Airconditioning vóór en achter (handmatig bediend) + verwarmingsassistent. - ¤ - 1.000,00 210,00 0,00 1.210,00
Verwarmingsassistent - - ¤ 400,00 84,00 0,00 484,00
Armsteunen op achterbanken - ¤ • 245,00 51,45 0,00 296,45
Bagagedek ¤ • • 250,00 52,50 0,00 302,50
Bestuurdersstoel comfort (met lendesteun en armsteun) ¤ • • 100,00 21,00 0,00 121,00 
Bijrijdersstoel comfort (met lendesteun en armsteun) - ¤ • 100,00 21,00 0,00 121,00
Lederen stuurwiel (alléén i.c.m. cruise control en -snelheidbegrenzer) - ¤ Pack • 100,00 21,00 0,00 121,00
Opbergruimte onder bijrijdersbank (bijrijdersbank op Turbo2 i.p.v. bijrijderstoel) - • ¤ 150,00 31,50 0,00 181,50
Rokerspakket (aansteker en verplaatsbare asbak) ¤ ¤ ¤ 30,00 6,30 0,00 36,30
Verwarmbare bestuurders- en bijrijdersstoel (Alleen i.c.m. zij-airbags vóór en bijrij-
dersstoel comfort)

¤ ¤ ¤ 150,00 31,50 0,00 181,50

Verwarming achter incl. bedieningspaneel en luchtuitstroomopeningen achter (niet 
i.c.m. airconditioning vóór)

¤ ¤ • 400,00 84,00 0,00 484,00

Zonder bank op rij 3 ¤ ¤ ¤ -300,00 -63,00 0,00 -363,00
AUDIO, NAVIGATIE & COMMUNICATIE
R-Plug & Radio/CD-speler met geïntegreerd display, Digital Audio Broadcasting 
(DAB), Bluetooth, bedieningssatelliet aan de stuurkolom en AUX-ingang (type: USB/
MP3-speler)

¤ ¤ ¤ 450,00 94,50 0,00 544,50

Geïntegreerd multimedia- en navigatiesysteem met 7" touchscreen en TMC - ver-
keersinformatie (R & GOTM functie niet beschikbaar)

¤ ¤ ¤ 750,00 157,50 0,00 907,50

Geïntegreerd multimedia- en navigatiesysteem met 7" touchscreen, Digital Audio 
Broadcasting (DAB) en TMC - verkeersinformatie (R & GOTM functie niet beschikbaar)

¤ ¤ ¤ 850,00 178,50 0,00 1.028,50

R-Link multimediasysteem met TomTom LIVE navigatie & internet. ¤ ¤ ¤ 1.145,00 240,45 0,00 1.385,45
R-Link multimediasysteem (incl. Digital Audio Broadcasting, DAB) met TomTom LIVE 
navigatie & internet.

¤ ¤ ¤ 1.245,00 261,45 0,00 1.506,45

Kaart West Europa MediaNav (met o.a. Frankrijk, Spanje, Portugal, Groot Brittannië, 
Italië)

¤ ¤ ¤ 125,00 26,25 0,00 151,25

Kaart Oost Europa MediaNav (met o.a. Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, 
Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije)

¤ ¤ ¤ 125,00 26,25 0,00 151,25

Kaart Europa R-Link (i.p.v. Benelux) ¤ ¤ ¤ 125,00 26,25 0,00 151,25
Tablet docking station met mogelijkheid tot 'R & GOTM'' functie  (alleen i.c.m. R-Plug 
& Radio)

¤ Pack ¤ Pack ¤ Pack 50,00 10,50 0,00 60,50

BESTURING EN VEILIGHEID
Gordijn-airbags vóór + zij-airbags vóór (alleen i.c.m. bestuurdersstoel comfort) ¤ ¤ ¤ 350,00 73,50 0,00 423,50
Cruisecontrol en -snelheidsbegrenzer ¤ ¤ • 195,00 40,95 0,00 235,95
Digitale Tachograaf (niet i.c.m. MediaNav of R-Link) ¤ ¤ ¤ 500,00 105,00 0,00 605,00 

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar
1 Niet i.c.m. Renault Produit Spécifique (Contremarque) 2 Alleen i.c.m. mistlampen geïntegreerd in voorbumper
* Beeldscherm in binnenspiegel. I.c.m. optie R-Link zit het beeldscherm in het multimediasysteem.
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Uitrustingspecificaties TRAFIC Passenger
AUTHENTIQUE EXPRESSION TURBO2

EXTERIEUR
Banden 205/65 R16 of 215/65 R16 (afhankelijk van motoruitvoering) • • •
Chroomkleurige accenten in de grille met hoogglans zwarte afwerking strip rondom logo - ¤ •
Grijze naafafdekking met Renault-logo • - -
Kolom rondom achterlichten, afdekstrip over geleiderail zijschuifdeur, voorbumper en zijpanelen achterbumper in carrosseriekleur ¤ • -
Kolom rondom achterlichten, afdekstrip over geleiderail zijschuifdeur, voorbumper en zijpanelen achterbumper & buitenspiegels in carrosseriekleur - ¤ •
Lichtmetalen wielen 'Cyclade' 17'' zilverkleurig met 215/65 banden (niet i.c.m. vier seizoenen banden) - ¤ •
Metaallak en Renault Produit Spécifique (Contremarque) ¤ ¤ ¤
Schildbumpers vóór en achter en beschermstrips zijkant • • •
Wieldoppen 'Paris' (zilverkleurig, incl. zwarte wielen) - • -
Zwarte koplampbehuizing • • -
Bandenreperatiekit ¤ / - (Grand Passenger) ¤ / - (Grand Passenger) ¤ / - (Grand Passenger)
Volwaardig reservewiel • • •

DEUREN EN RAMEN   
Achterdeuren 180° draaibaar, met ramen • • -
Achterklep met raam inclusief ruitenwisser, -sproeier en -verwarming ¤ ¤ •
Zijschuifdeur rechts en voorste linker paneel met vaste ramen • • -
Zijschuifdeur rechts en voorste linker paneel met schuiframen ¤ ¤ -
Zijschuifdeuren links en rechts met schuiframen ¤ ¤ •
Donker getinte ramen - ¤ •
Extra getinte ramen achter - ¤ •

LICHT, ZICHT EN TOEGANG   
Dagrijverlichting • • •
Centrale portiervergrendeling met FM-afstandsbediening • • •
Dubbele centrale portiervergrendeling met FM-afstandsbediening (deuren van binnenuit niet te openen na vergrendeling) ¤ ¤ ¤
Extra sleutel ¤ ¤ ¤
Elektrisch bedienbare ramen vóór • • •
Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels met geïntegreerde dodehoekspiegel • • •
Mistlampen geïntegreerd in voorbumper ¤ ¤ •
Parkeersensoren achter ¤ ¤ •
Regen- en lichtsensor (alleen ic.m. mistlampen in voorbumper) ¤ ¤ •
Sneltoets op elektrisch bedienbaar raam bestuurder - • •

INTERIEUR EN COMFORT   
Airconditioning vóór (handmatig bediend) ¤ • -
Airconditioning vóór en achter (handmatig bediend). Allleen i.c.m. bagagedek - ¤ •
Airconditioning vóór en achter (handmatig bediend) + verwarmingsassistent. Allleen i.c.m. bagagedek ¤ ¤ ¤
Bank op rij 2 en rij 3 met 3 zitplaatsen (achterste rij opklapbaar). 2 ISOFIX bevestigingspunten op rij 2 • • •
Bekleding stof luxe 'Kario noir' • • -
Bekleding stof luxe 'Java noir' - - •
Bestuurdersstoel in hoogte, lengte en rugleuning verstelbaar • • •
Bestuurdersstoel comfort (met lendesteun en armsteun) ¤ • •
Bijrijdersbank met 2 zitplaatsen en 2 driepunts-gordels • • ¤
Bijrijdersstoel comfort (met lendesteun en armsteun) - ¤ •
Chrome sierstrips in het dashboard - ¤ •
Kunststoffen vloerbedekking • • •
Lederen stuurwiel (alléén i.c.m. cruise control en -snelheidbegrenzer) - ¤ •
Luchtrecirculatiestand ventilatie • • •
Rokerspakket (aansteker en verplaatsbare asbak) ¤ ¤ ¤
Stuurwiel in diepte en hoogte verstelbaar • • •
Variabele stuurbekrachtiging • • •
Verwarmbare bestuurders- en bijrijdersstoel (Alleen i.c.m. zij-airbags vóór en bijrijdersstoel comfort) ¤ ¤ ¤
Zonder bank op rij 3 ¤ ¤ ¤

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar



Uitrustingspecificaties TRAFIC Passenger
AUTHENTIQUE EXPRESSION TURBO2

AUDIO, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE   
R-Plug & Radio met geïntegreerd display, Digital Audio Broadcasting (DAB), Bluetooth,  bedieningssatelliet aan de stuurkolom en AUX-ingang (type: USB/MP3-speler) • • •
R-Plug & Radio/CD-speler met geïntegreerd display, Digital Audio Broadcasting (DAB), Bluetooth, bedieningssatelliet aan de stuurkolom en AUX-ingang (type: USB/MP3-spe-
ler)

¤ ¤ ¤

Geïntegreerd multimedia- en navigatiesysteem met 7" touchscreen en TMC - verkeersinformatie (R & GOTM functie niet beschikbaar) ¤ ¤ ¤
Geïntegreerd multimedia- en navigatiesysteem met 7" touchscreen, Digital Audio Broadcasting (DAB) en TMC - verkeersinformatie (R & GOTM functie niet beschikbaar) ¤ ¤ ¤
R-Link multimediasysteem met TomTom LIVE navigatie & internet. ¤ ¤ ¤
R-Link multimediasysteem (incl. Digital Audio Broadcasting, DAB) met TomTom LIVE navigatie & internet. ¤ ¤ ¤
Kaart West Europa MediaNav (met o.a. Frankrijk, Spanje, Portugal, Groot Brittannië, Italië) ¤ ¤ ¤
Kaart Oost Europa MediaNav (met o.a. Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije) ¤ ¤ ¤
Kaart Europa (i.p.v. Benelux) ¤ ¤ ¤
Tablet docking station met mogelijkheid tot 'R & GOTM'' functie  (alleen i.c.m. R-Plug & Radio) ¤ ¤ ¤

BESTURING EN VEILIGHEID   
ABS en noodstopbekrachtiging • • •
Airbag bestuurder • • •
Airbag passagier • • •
Bandenspanningcontrolesysteem • • •
Cruisecontrol en -snelheidsbegrenzer ¤ ¤ •
Digitale Tachograaf (niet i.c.m. MediaNav of R-Link) ¤ ¤ ¤
Elektronische toerenteller • • •
ESC (Electronic Stability Control) met Extended Grip Control en Hill Start Assist • • •
Gordijn-airbags vóór + zij-airbags vóór ( alleen i.c.m. bestuurdersstoel comfort) ¤ ¤ ¤
Indicatie niet gesloten gordel bestuurder • • •
Startonderbreking • • •
3-punts rolgordels op alle plaatsen (bij voorste buitenste plaatsen in hoogte verstelbaar) + hoofdsteunen op alle plaatsen • • •

PROFESSIONELE UITRUSTING   
Luchtvering achter (met 1,90 meter parkeerhoogte) ¤ ¤ ¤

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar

an01135
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Technische gegevens TRAFIC Passenger
Energy dCi  95 Stop & Start Energy dCi 125 TT Stop & Start Energy dCi 145 TT Stop & Start

MOTOR
Uitlaatemissieniveau Euro 6 Euro 6 Euro 6
Roetfilter Ja Ja Ja
Cilinderinhoud (cm3) 1598 1598 1598
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 4/4 4/4 4/4
Max.vermogen kW EEG (DIN pk)/bij tr/mn 70 (95) / 3500 92 (125) / 3500 107 (145) / 3500
Max.koppel Nm EEG/bij tr/mn 260 / 1500 320 / 1500 340 / 1500
Type inspuiting Direct - Common Rail Direct - Common Rail Direct - Common Rail
Turbo Single - variabel Twin - variabel Twin - variabel
Brandstof Diesel Diesel Diesel

VERSNELLINGSBAK
Aantal versnellingen handgeschakeld 6 6 6

REMSYSTEEM - DIAGONAAL GESCHEIDEN, ABS - EBV (ELEKTRONISCHE REMKRACHTVERDELER)
Voorwielen Schijfremmen Ø 296mm / dikte 28mm
Achterwielen Schijfremmen Ø 280mm / dikte 12mm

DISTRIBUTIE TYPE
Ketting

BANDEN
Standaardmontage 215/65 R16 (215/60 R17 op Turbo2)

BRANDSTOF
Inhoud brandstoftank (l) 80
Waarschuwing laag brandstofpeil (l) 11

PRESTATIES (zonder belading)
Acceleratie 0 -100 km/u (sec) 15,9 11,8 11,1
Topsnelheid (km/u) 153 169 177
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TRAFIC PASSENGER

Authentique ENERGY dCi 95 STOP & START 1772 2785 4785 1013 2000 750 80 200 6,0 155
Authentique ENERGY dCi 125 TT STOP & START 1782 2785 4785 1003 2000 750 80 200 5,6 145
Expression ENERGY dCi 95 STOP & START 1772 2785 4785 1013 2000 750 80 200 6,0 155
Expression ENERGY dCi 125 TT STOP & START 1782 2785 4785 1003 2000 750 80 200 5,6 145
Expression ENERGY dCi 145 TT STOP & START 1782 2785 4785 1003 2000 750 80 200 5,9 152
Turbo2 ENERGY dCi 125 TT STOP & START 1782 2785 4785 1003 2000 750 80 200 5,6 145
Turbo2 ENERGY dCi 145 TT STOP & START 1782 2785 4785 1003 2000 750 80 200 5,9 152

GRAND TRAFIC PASSENGER

Authentique ENERGY dCi 95 STOP & START 1813 2890 4890 1077 2000 750 80 200 6,0 155
Authentique ENERGY dCi 125 TT STOP & START 1823 2895 4895 1072 2000 750 80 200 5,6 145
Expression ENERGY dCi 95 STOP & START 1813 2785 4785 972 2000 750 80 200 6,0 155
Expression ENERGY dCi 125 TT STOP & START 1823 2895 4895 1072 2000 750 80 200 5,6 145
Expression ENERGY dCi 145 TT STOP & START 1823 2895 4895 1072 2000 750 80 200 5,9 152
Turbo2 ENERGY dCi 125 TT STOP & START 1823 2895 4895 1072 2000 750 80 200 5,6 145
Turbo2 ENERGY dCi 145 TT STOP & START 1823 2895 4895 1072 2000 750 80 200 5,9 152

1  Alle specificaties hebben betrekking op het basismodel met standaarduitrusting (8+1 inzittenden configuratie). De meting van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot houdt rekening met het voertuiggewicht van het basismodel. Extra uitrusting kan ertoe 
leiden dat de ledige massa, het verbruik en de CO2-emissie hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele te betalen belastingen voor deze auto en het laadvermogen. De opgegeven prestaties worden 
bereikt bij ledige massa (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Renault behoudt zich het recht voor om de specificaties te allen tijde te wijzigen.

* De getoonde CO2-uitstoot en de daaraan gerelateerde bijtelling is alleen van toepassing op de standaard voertuigconfiguratie zonder opties. 
1 Exclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading. 
2 Inclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading

Versies, gewichten en emissies TRAFIC PASSENGER



Afmetingen TRAFIC Grand Passenger

AFMETINGEN (mm)
Totale lengte 5399
Lengte laadruimte met 8/9 zitplaatsen 1136
Lengte laadruimte met 8/9 zitplaatsen en 
opgeklapte 3e bank

1552

Wielbasis 3498
Breedte zijschuifdeur op 100 mm 1030

Overbouw voor/achter 933/968
Laadhoogte onbeladen 552
Hoogte opening achterzijde deuren/klep 1320 / 1295
Hoogte opening zijschuifdeur 1284
Totale hoogte 1971
Hoogte interieur 1369

Breedte laadruimte tussen  
de wielkasten

1268

Breedte laadruimte (maximaal) 1624
Totale breedte (zonder/met buitenspiegels) 1956 / 2283

VOLUME LAADRUIMTE (m3)*
Minimaal 1,8
Maximaal 3,4
* Gemeten met opgeklapte 3e bank.

Afmetingen TRAFIC Passenger

AFMETINGEN (mm)
Totale lengte 4999 
Lengte laadruimte met 8/9 zitplaatsen 736 
Lengte laadruimte met 8/9 zitplaatsen en 
opgeklapte 3e bank

1152

Wielbasis 3098
Breedte zijschuifdeur op 100 mm 1030

Overbouw voor/achter 933 / 968
Laadhoogte onbeladen 552
Hoogte opening achterzijde deuren/klep 1320 / 1295
Hoogte opening zijschuifdeur 1284
Totale hoogte 1971
Hoogte interieur 1369

Breedte laadruimte tussen  
de wielkasten

1268

Breedte laadruimte (maximaal) 1624
Totale breedte (zonder/met buitenspiegels) 1956 / 2283

VOLUME LAADRUIMTE (m3)*
Minimaal 1
Maximaal 2,5
* Gemeten met opgeklapte 3e bank.



Algemeen
BPM PERSONENAUTO’S
Het BPM-bedrag wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot 
van het voertuig:

2018
BENZINE & DIESEL € PER GRAM

Vrijgesteld 0 0
1e schijf 1-73 g/km 2
2e schijf 74-98 g/km 63
3e schijf 99-144 g/km 139
4e schijf 145-162 g/km 229
5e schijf >162 g/km 458

Tevens is voor personenauto’s met een dieselmotor een extra 
dieseltoeslag verschuldigd van € 87,38 per gram vanaf 64 
gram uitstoot.

Naast het BPM-bedrag op basis van de CO2-uitstoot moet voor 
elke personenauto met een CO2-uitstoot > 0 gram een vast 
BPM-bedrag van € 356 worden betaald.

Het eventueel uit de gewijzigde BPM-wetgeving 
voortvloeiende bedrag is verwerkt in de consumentenprijzen 
van deze prijslijst. In de praktijk kan het voorkomen, dat 
een in deze prijslijst genoemde energieefficientieklasse en/
of CO2 - uitstoot en/of fijnstofuitstoot niet overeenkomt 
met de definitieve door het RDW gehanteerde waarde 
waardoor het vastgestelde bpm-bedrag op het moment van 
tenaamstelling van het kenteken kan afwijken van het in deze 
prijslijst genoemde bedrag. Dit kan ontstaan door wijzigingen 
in de specificaties van het product of door de aanpassing 
van de berekeningsmethode van de overheid. Renault 
Nederland en haar verkooporganisatie zijn in dat (eventuele) 
geval niet aansprakelijk voor afwijkingen in de prijsstelling. 
Mogelijke verschillen zijn te allen tijde voor rekening van de 
koper. Tevens verwijzen wij u naar de relevante algemene 
leveringsvoorwaarden van de BOVAG.

Voor elektrische personenauto’s geldt een volledige vrijstelling 
van BPM. Dit houdt in dat bij aanschaf van een elektrische 
personenauto de bovengenoemde belastingen niet van 
toepassing zijn.

GARANTIE*
Renault geeft op al haar nieuwe personenauto’s, vanaf de 
datum van aflevering, standaard 2 jaar fabrieksgarantie en een 
onbeperkte hoeveelheid kilometers. De Renault-dealer geeft 
12 maanden garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd en 
gefactureerd heeft. Renault geeft op al haar personenauto’s 12 
jaar plaatwerkgarantie en 3 jaar lakgarantie.

Renault route service. Renault Route Service is 24 uur per 
dag, 7 dagen per week vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar 
om u te helpen als uw auto strandt met pech of schade. De 
Renault-dealer zorgt voor vlotte reparatie en Renault Route 
Service zorgt voor onderdak of vervangend vervoer**. In 
Nederland belt u het gratis telefoonnummer 0800-0303.

Renault GarantiePlus verzekering**. Kiest u voor extra 
rust en zekerheid, dan kiest u voor de Renault GarantiePlus 
verzekering.Met de Renault GarantiePlus verzekering 
verlengt u uw standaard garantie van 24 maanden met een 
aanvullende garantieperiode tot 4 jaar met een maximale 
kilometerstand van 100.000 km. U kunt gedurende de looptijd 
van uw GarantiePlus verzekering tevens kosteloos gebruik 
maken van de diensten van Renault Route -Service. En met de 
GarantiePlus Pas, die u bij deze verzekering ontvangt, kunt u 
vrijwel overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht.

* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault-dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault garantie- en 

onderhoudsboekje

FINANCIERING -  
RENAULT FINANCIAL SERVICES
Renault Financial Services. Renault Financial Services is 
de huisleverancier van Renault op het gebied van leasing 
en financiering. Bij de Renault dealer kunt u terecht voor 
deskundig advies en het beheer van uw wagenpark, maar 
ook om uw auto te financieren. Voor zowel nieuwe auto’s als 
voor occassions heeft Renault Financial Services altijd een 
passende oplossing voor u.

LEASING - 
RENAULT BUSINESS FINANCE
Financial Lease is een object gebonden financiering. Dat wil 
zeggen dat de aangeschafte auto als onderpand dient. Bij 
Financial Lease staat de auto op uw balans en bent u dus 
economisch eigenaar van de auto gedurende de looptijd van 
het lease contract. Deze financieringsvorm kent een vaste 
looptijd die volledig is af te stemmen op de gebruiksduur van 
de auto. De auto kan voor het volledige bedrag, exclusief BTW, 
gefinancierd worden met eventueel gebruikmaking van een 
slottermijn. De maandelijkse leasetermijn bestaat uit rente en 
aflossing. Door aan het einde van het contract de slottermijn 
te voldoen, wordt u tevens de juridische eigenaar van de auto. 

Full Operational Lease is de meest complete vorm van leasen. 
U laat alle financiële, beheersmatige en administratieve taken 
over aan Renault Business Finance. Verzekering, onderhoud 
en vervangend vervoer zijn inbegrepen. Bovendien kunt u een 
contract uitbreiden met het gebruik van een brandstofpas. 
Full Operational Lease is een “off balance” financieringsnorm 
waarbij Renault Business Finance al uw zorgen uit handen 
neemt. 



Vervolg de Renault TRAFIC Passenger ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning ( januari 2018) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante 
verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT 
dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT 
dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. 
RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is 
verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT.
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