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Vaša dejavnost in vaš vsakdan sta edinstvena. 

In prenovljeni Renault TRAFIC si prizadeva 

izpolnjevati vaše posebne potrebe. Med 

številnimi izvedenkami – od furgona do vozila 

s podaljšano kabino – boste našli tisto, ki vam 

bo pomagala, da postanete najboljši v svojem 

poklicu. Najzahtevnejšim med vami so na voljo 

tudi številne predelave po meri. Renault TRAFIC 

poleg izjemno prostornega tovornega prostora 

ponuja še prenovljen dizajn in 2-litrski motor v 

kombinaciji z avtomatskim menjalnikom.

TRAFIC za vsakega
poklicnega uporabnika





Renault TRAFIC ostaja zvest sam sebi in 

se že na prvi pogled loči od ostalih vozil. 

Prednji del s kromirano rešetko (opcija), LED 

žarometi in dnevnimi lučmi v obliki črke C 

združuje dinamiko in robustnost. Renault 

TRAFIC je več kot gospodarsko vozilo, saj s 

svojim značajem odločno prispeva k vaši 

učinkovitosti in varnosti.

prepoznaven 
značaj



prava mobilna 
pisarna
Vstopite v svoj novi delovni prostor. Prostoren 

in udoben potniški prostor vozila Renault 

TRAFIC, ki ima lahko do tri prave sedeže, 

je zasnovan tako, da lahko svoje delo 

opravljate v optimalnih pogojih: ergonomski 

sedeži z nastavljivo oporo v ledvenem 

delu*, po višini in globini nastavljiv volan, 

avtomatska klimatska naprava* ... Za vaše 

dobro počutje je poskrbljeno tudi z opremo 

(nosilec za pametni telefon*, preklopno 

naslonjalo osrednjega sedeža*, na katero 

lahko postavite svoj računalnik …) in končno 

dodelavo (temno sive notranje obloge, 

kromirani okrasni vložki*, nov ročaj prestavne 

ročice …). 

Ne manjka niti uporabnih odlagalnih mest, 

ki jih je skupaj 90 litrov, od tega velik predal 

s prostornino 54 litrov pod sedežno klopjo 

za prednja sopotnika*, ki vam omogočajo, 

da imate lahko vedno pri roki vse, kar 

potrebujete. Renault TRAFIC je tako vaš 

partner pri doseganju učinkovitosti.

* Opcijsko, z doplačilom.







prilagojen vaši
ekipi in tovoru
Renault TRAFIC z veseljem prevaža ljudi in 

tovor! Po zaslugi rekordne dolžine tovornega 

prostora 4,15 m (ob uporabi domiselne 

lopute pod sedežno klopjo za sopotnika*) in 

uporabne prostornine do 8,6 m3 lahko v njem 

prevažate ves material, orodje ter večje ali 

daljše predmete. Široka drsna bočna vrata 

in zadnja krilna vrata, ki se odpirajo do kota 

255°*, olajšajo dostop do tovornega prostora. 

Se z vami prevaža tudi vaša ekipa? V 

izvedenki s podaljšano kabino lahko udobno 

sedi do 6 oseb. Z vozilom Renault TRAFIC 

lahko združite koristno s prijetnim …

* Opcijsko, z doplačilom.





razširite svoje
zmožnosti
Ne glede na to, s čim se ukvarjate, vam lahko 

zagotovimo točno takšno vozilo Renault 

TRAFIC, kot ga potrebujete. Zahvaljujoč široki 

mreži pooblaščenih nadgraditeljev lahko 

vaše vozilo prilagodimo vašim potrebam. 

Izotermično vozilo, vozilo s hladilnikom, 

potujoča delavnica, avtodom, prevoz oseb z 

omejeno gibljivostjo, reševalno vozilo, vozilo 

z dvižno košaro ali žerjavom ... Renaultovi 

inženirji so pomislili na vse, od oblog in 

notranje opreme, da vam lahko ponudijo 

rešitev po vaši meri.



1.

2. 3.

Ostanite povezani s pomočjo multimedijskih 

sistemov in storitev Renault Connect 

vozila Renault TRAFIC. Sistema Media Nav 

Evolution in R-LINK Evolution omogočata 

prikaz zaslona vašega pametnega telefona, 

tako da lahko svoje najljubše aplikacije 

uporabljate na velikem zaslonu na dotik na 

armaturni plošči. Za upravljanje svojega 

multimedijskega okolja lahko uporabljate 

tudi aplikacijo R&Go, ki povezuje vaš pametni 

telefon ali tablični računalnik z vozilom. Še 

večji užitek in popolna varnost med vožnjo!

1. Sistem Media Nav Evolution vam omogoča, da 
je vsa multimedijska oprema na dosegu vaših rok. 

Novost sta funkciji za prikaz zaslona pametnega 

telefona Android Auto™* in Apple CarPlay™** za 

stalno razpoložljivost vaših aplikacij. Integrirani 

tablični računalnik na dotik vam med drugim 

omogoča dostop do navigacijskega sistema 

s prometnimi informacijami, prostoročnega 

telefoniranja, digitalnega radia in pretakanja glasbe.

2. R&Go, aplikacija za integracijo pametnega 
telefona ali tabličnega računalnika. Za poslušanje 

glasbe, upravljanje stikov, natančno navigacijo 

ali oceno porabe goriva preprosto postavite 

svoj pametni telefon ali tablični računalnik na 

predvideni nosilec in sledite navodilom.

3. S sistemom R-LINK Evolution lahko vozilo še bolj 
prilagodite po svoji meri. Naredite si vožnjo udobnejšo 

s podatki o vozilu, navigacijskim sistemom TomTom, 

telefonskimi funkcijami, multimedijsko opremo in 

aplikacijami, ki jih lahko prenesete iz spletne trgovine 

R-LINK Store. S pomočjo aplikacije za prikaz zaslona 

pametnega telefona lahko uporabljate tudi vse 

podprte aplikacije.

* Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc. Aplikacija 

ni na voljo v vseh državah.

** Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.

vozite povezani

Slike so simbolne.

Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali 

omenjeni v besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij 

najdete na zadnji strani.
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vozite
povsem varno
Da bi bile vaše službene vožnje preprostejše, 

varnejše in bolj tekoče, je Renault TRAFIC 

opremljen z bogato opremo za pomoč pri 

vožnji, ki je praktična, hkrati pa pripomore 

k večji varnosti. Za lažje manevriranje pri 

parkiranju uporabite sistem za pomoč pri 

parkiranju s senzorji na prednjem in zadnjem 

delu vozila. Prikaz kamere za vzvratno 

vožnjo je vgrajen v notranje vzvratno 

ogledalo ali zaslon navigacijskega sistema. 

Širokokotno ogledalo Wide View Mirror, 

vgrajeno v senčnik prednjega sopotnika, pa 

za večjo varnost omogoča prikaz območja 

mrtvega kota na zadnjem delu vozila. Luči za 

dodatno osvetlitev pri zavijanju, združene s 

prednjimi meglenkami, povečajo vidljivost na 

ovinkastih cestah. Renault TRAFIC poskrbi za 

vaše udobje in varnost.



vozite povsod,
v vsakem vremenu
Ste obrtnik, kmet ali podjetnik? Vozite v 

vsakem vremenu, po različnih vrstah cestišč 

in včasih celo po neutrjenih poteh? Renault 

je za vaše potrebe po večji vlečni moči in da 

bi vam zagotovil pomoč pri premagovanju 

težjih voznih razmer, razvil novo tehnologijo, 

imenovano Extended Grip. Ta izboljša 

prilagodljivost vašega gospodarskega vozila 

na zahtevnejših terenih, kot so neasfaltirane 

ali blatne ceste. Potovalni računalnik 

namreč zbira podatke, ki jih posredujejo 

kolesa, da optimizira zmogljivost vozila. Ob 

izgubi oprijema enega od koles s podlago, 

prilagodi moč, ki jo motor dodeli vsakemu 

od pogonskih koles, za izboljšanje oprijema 

koles in vodljivosti vozila.





izbor barv

Ledeniško bela (369)(1)

Rdeča Magma (NNS)(1)

Siva Urban (KPW)(1)Siva Platina (D69)(2)

Črna Midnight (D68)(2) Modra Panorama (J43)(2)

(1) Navadna barva s prozornim lakom. (2) Kovinska barva. Slike so simbolične in nezavezujoče.



ustvarjalna delavnica

Varnost
• ABS - elektronska porazdelitev zavorne sile
• ASR - sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih 

koles pri speljevanju
• ESP - sistem za nadzor stabilnosti vozila
• Hill Start Assist
• Extended Grip
• Ključ s tremi gumbi z ločenim odklepanjem 

voznikovih vrat
• Halogenski prednji žarometi
• Čelna varnostna blazina za voznika
• Vzglavniki spredaj, stranska nastavljiva po višini
• Tritočkovni varnostni pasovi spredaj (vključno s 

srednjim sedežem)
• Po višini nastavljiva prednja varnostna pasova 

(na zunanjih straneh)
• Tretja zavorna luč

Udobje
• Klimatska naprava + protiprašni filter
• Električni pomik stekel spredaj -impulzni 

pri vozniku
• Električna nastavljiva in ogrevana zunanja 

ogledala
• Variabilni servo volan, nastavljiv 

po višini in globini
• Tonirana stekla
• Voznikov sedež z naslonom za roko. Nastavljiv po 

naklonu, dolžini, višini in ledvenem delu
• Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem

Funkcionalnost
• Rezervoar za gorivo 80 l
• 6 stopenjski menjalnik
• Klop za dva sopotnika spredaj
• Rezervno kolo normalnih dimenzij
• Merilnik vrtljajev
• SCR - Selektivna katalitična redukcija (AdBlue)
• Indikator prestavnega razmerja

Tovorni prostor
• Desna drsna vrata brez stekla
• Možnost blokade zadnjih dvokrilnih vrat za 

prevoz dolgega tovora - med vožnjo odprta 
desna vrata (ni možno n verzijah višine H2)

• Dodatna pritrdilna mesta: 1 na stebričku D, 2 na 
stebričku C in 2 na pregradni steni, na vsaki strani 
= 10 obročkov (na furgonu)

• Pritrdilna mesta na podu tovornega prostora: 
8 pri L1, 10 pri L2

• Pločevinasti boki tovornega prostora
• Pločevinasta dvokrilna vrata zadaj z 

odpiranjem 180°
• Plastične obloge tovornega prostora do 

polovice višine

Dizajn
• Odbijači v črni barvi
• 41-centimetrska (16’’) jeklena platišča
• Kolesni pokrovi mini

Varnost
• Dve ISOFIX pritrdišči na stranskih 

sediščih zadaj
• Vzglavniki v 2. vrsti nastavljivi po višini

Udobje
• Dva naslona za roki
• Držali za pijačo

Funkcionalnost
• Dve ISOFIX pritrdišči na stranskih sediščih zadaj
• Drsno okno na levo v 2. vrsti
• Desna drsna vrata z drsnim steklom
• Klop za dva sopotnika spredaj s 

predalom pod sedišči
• Pregradna stena z oknom za 

drugo vrsto sedežev
• Klop za tri potnike v 2. vrsti

SERIJSKA OPREMA FURGON

SERIJSKA OPREMA 
PODALJŠANA KABINA = FURGON+

Slike so simbolne.

Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v 

besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.



oblazinjenja

41 cm (16’’) 
mini okrasni pokrov

41 cm (16’’) 
veliki okrasni pokrov

kolesni pokrovi in platišča
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TRAFIC ima odslej nov 2-litrski dizelski motor dCi s turbopolnilnikom z 

variabilno geometrijo, ki ustreza standardu Euro 6d-Temp, s čimer se 

uvršča na višje mesto na lestvici.

Motor 5. generacije z močjo od 120 do 170 KM razvije večjo moč 

(+ 25 KM) in zagotavlja večji navor (+ 40 Nm), pri čemer je tudi čedalje 

prijaznejši do okolja. Z njim tako pridobite občutno večji užitek v vožnji 

in nadzorovano dejansko porabo goriva.

TRAFIC furgon je na voljo z dvema močnejšima motorjema (145 in 

170 KM), ki sta lahko vgrajena z novim avtomatskim menjalnikom z 

dvojno sklopko EDC.

varčnejša vožnja

Moč

Navor

dCi 145 dCi 120

dCi 170

prosti tek



konfiguracije

Nezastekljeni furgon

Zadnja vrata

Polzastekljeni furgon

Delni paket v barvi karoserije

Izvedenka s podaljšano 
kabino

Paket LOOK

1 drsna bočna vrata 2 drsnih bočnih vrat

1 drsna bočna vrata 2 drsnih bočnih vrat

1 drsna bočna vrata 2 drsnih bočnih vrat

Zastekljena krilna vrata 180°/255° Zastekljena dvižna vrataNezastekljena krilna vrata 180°/255°

Prednji odbijač delno v barvi karoserije Zadnja vogalna stebrička v barvi karoserijePokrov vodila v barvi karoserije

Prednji odbijač v barvi karoserije, zunanja 

ogledala v barvi karoserije, letvice prednje 

maske s kromiranimi deli

Zadnja vogalna stebrička v barvi karoserijePokrov vodila v barvi karoserije



Furgon L1H1

Furgon L2H1

TEŽE IN OBREMENITVE Furgon H1 (kg)
L1H1 L2H1

Izvedenka 1 000 1 200 1 200
Skupna dovoljena masa* 2835-2860 2945-2985 3040-3070

Teža praznega vozila, pripravljenega za vožnjo* 1730-2010 1730-2015 1781-2076

Največja dovoljena obremenitev* 850-1105 970-1215 994-1259

Največja obremenitev prednje preme 1625 1625 1625

Največja obremenitev zadnje preme 1 650 1 650 1 650**

Največja teža prikolice (z zavorami/brez zavor) 
ročni menjalnik

2 000/750 2 000/750 2 000/750

Največja teža prikolice (z zavorami/brez zavor) 
EDC menjalnik

1660/750 1660/750 1630/750

* Glede na tip motorja. ** Največ 1735 kg za doplačilo pri furgonih L2 ob naročilu posebne predelave.

DIMENZIJE Furgon H1 (mm) 
L1H1 L2H1

Zadnja vrata
Širina odprtine na višini 70 mm od poda 1 391 1 391

Višina odprtine 1 320 1 320

Višina nakladalnega praga 552 552

Višina podvozja 160 160

DIMENZIJE Furgon H1 (mm)
L1H1 L2H1

Uporabna prostornina (m3) 5,2 6

Zunanje dimenzije
Celotna dolžina vozila 4 999 5 399

Celotna širina vozila/z zunanjimi ogledali  1 956/2 283 1 956/2 283

Višina praznega vozila 1 971 1 967

Medosna razdalja 3 098 3 498

Previs spredaj 933 933

Previs zadaj 968 968

Tovorni prostor
Širina x dolžina lopute v pregradni steni 510 x 222 510 x 222

Uporabna dolžina na podu 2 537 2 937

Uporabna dolžina na podu (vključno z območjem pod sedežno 
klopjo)

2 950 3 350

Uporabna dolžina na podu (vključno s prostorom za noge) 3 750 4 150

Uporabna dolžina na višini 400 mm od poda 2 537 2 937

Uporabna dolžina na višini 1 m od poda 2 250 2 650

Največja notranja širina 1 662 1 662

Širina med blatniškimi koši 1 268 1 268

Uporabna višina 1 387 1 387

Drsna bočna vrata
Širina odprtine drsnih bočnih vrat na višini 600 mm od poda 907 907

Širina odprtine drsnih bočnih vrat na višini 100 mm od poda 1 030 1 030

Višina odprtine drsnih bočnih vrat 1 284 1 284

mere



Furgon L2H2

DIMENZIJE Furgon H2 (mm) 
L2H2

Zadnja vrata
Širina odprtine na višini 70 mm od poda 1 391

Višina odprtine 1 820

Višina nakladalnega praga 552

Višina podvozja 160

TEŽE IN OBREMENITVE Furgon H2 (kg)
L2H2

Izvedenka 1 200
Skupna dovoljena masa* 3060-3070

Teža praznega vozila, pripravljenega za vožnjo* 1898-2120

Največja dovoljena obremenitev* 950-1162

Največja obremenitev prednje preme 1625

Največja obremenitev zadnje preme 1 650**

Največja teža prikolice (z zavorami/brez zavor) 2 000 / 750
* Glede na tip motorja. ** Največ 1735 kg za doplačilo pri furgonih L2 ob naročilu posebne predelave.

DIMENZIJE Furgon H2 (mm)
L2H2

Uporabna prostornina (m3) 8,6

Zunanje dimenzije
Celotna dolžina vozila 5 399

Celotna širina vozila/z zunanjimi ogledali 1 956/2 283

Višina praznega vozila 2 498

Medosna razdalja 3 498

Previs spredaj 933

Previs zadaj 968

Tovorni prostor
Širina x dolžina lopute v pregradni steni 510 x 222

Uporabna dolžina na podu 2 937

Uporabna dolžina na podu (vključno z območjem pod sedežno klopjo) 3 350

Uporabna dolžina na podu (vključno s prostorom za noge) 4 150

Uporabna dolžina na višini 400 mm od poda 2 937

Uporabna dolžina na višini 1 m od poda 2 650

Največja notranja širina 1 662

Širina med blatniškimi koši 1 268

Uporabna višina 1 898

Drsna bočna vrata
Širina odprtine drsnih bočnih vrat na višini 600 mm od poda 907

Širina odprtine drsnih bočnih vrat na višini 100 mm od poda 1 030

Višina odprtine drsnih bočnih vrat 1 284



1971

1967
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Vozilo s podaljšano kabino L2H1

Vozilo s podaljšano kabino L1H1

DIMENZIJE Vozilo s podaljšano kabino (mm)
L1H1 L2H1

Uporabna prostornina (m3)  3,2 4,0

Zunanje dimenzije
Celotna dolžina vozila 4 999 5 399

Celotna širina vozila/z zunanjimi ogledali 1 956/2 283 1 956/2 283

Višina praznega vozila 1 971 1 967

Medosna razdalja 3 098 3 498

Previs spredaj 933 933

Previs zadaj 968 968

Tovorni prostor
Višina x širina odprtine pod sedežno klopjo 225 x 1,220 225 x 1,220

Uporabna dolžina na višini 30 mm od poda (do 222 mm) pri E0 2 018 2 418

Uporabna dolžina na višini 30 mm od poda (do 222 mm) pri E1-E2 1 914 do 2 023 2 314 do 2 423

Uporabna dolžina na višini 400 mm od poda 1 419 1 819

Uporabna dolžina na višini 1,1 m od poda 1 340 1 740

Največja notranja širina 1 662 1 662

Širina med blatniškimi koši 1 268 1 268

Uporabna višina 1 387 1 387

Drsna bočna vrata
Širina odprtine drsnih bočnih vrat na višini 600 mm od poda 907 907

Širina odprtine drsnih bočnih vrat na višini 100 mm od poda 1 030 1 030

Višina odprtine drsnih bočnih vrat 1 284 1 284

DIMENZIJE Vozilo s podaljšano kabino (mm)
L1H1 L2H1

Zadnja vrata
Širina odprtine na višini 70 mm od poda 1 391 1 391

Višina odprtine 1 320 1 320

Višina nakladalnega praga 552 552

Višina podvozja 160 160

TEŽE IN OBREMENITVE Vozilo s podaljšano kabino (kg)
L1H1 L2H1

Izvedenka 1 200 1 200
Skupna dovoljena masa* 2 960-3 040 3 070

Teža praznega vozila, pripravljenega za vožnjo* 1 869-2 079 1 920-2 143

Največja dovoljena obremenitev* 961-1091 927-1150

Največja obremenitev prednje preme 1625

Največja obremenitev zadnje preme 1650

Največja teža prikolice (z zavorami/brez zavor) ročni menjalnik 2 000/750 2 000/750

Največja teža prikolice (z zavorami/brez zavor) EDC menjalnik 1660/750 1630/750

* Glede na tip motorja.



opcijska oprema

1.

3. 4.

2.

5.

1. Senzorski sistem za vzvratno vožnjo. Sistem za pomoč pri 

parkiranju olajša manevriranje pri parkiranju s pomočjo zvočnih 

signalov, s katerimi opozarja voznika na ovire za vozilom. Tako se 

zmanjša nevarnost nezgode in poškodb na vozilu.

2. Ojačena ključavnica. Ta dodatna ključavnica na zadnjih vratih 

zagotavlja optimalno zaščito vašega tovora.

3. Kartica za prostoročno upravljanje. Omogoča zaklepanje in 

odklepanje vozila ter zagon motorja s pritiskom na gumbe vrat 

oziroma gumb za zagon, pri čemer kartice ni treba vzeti iz torbice ali 

žepa.

4. Sistem varnostnih blazin. Vključuje varnostno blazino za voznika 

in prednjega sopotnika s programiranim delovanjem, vzglavnike ter 

tritočkovne varnostne pasove z zategovalnikom in omejevalnikom 

zatezne sile. Varnostno blazino za prednjega sopotnika je mogoče 

izklopiti, da se omogoči namestitev otroškega sedeža, obrnjenega 

s hrbtiščem v smeri vožnje (v skladu s predpisi). Sistem vključuje 

tudi bočne varnostne zavese za potnike na prednjih sedežih, ki so v 

primeru samostojnega sedeža za prednjega sopotnika kombinirane 

z varnostno blazino za zaščito prsnega koša.

5. Loputa pod sedežno klopjo. Loputi v pregradni steni in pod 

sedežno klopjo za sopotnika omogočata podaljšanje tovornega 

prostora za 1,21 m.



dodatna oprema

1. Strešni prtljažnik in lestev. Omogočata povsem 

varen prevoz večjega tovora na strehi vozila (do 

100 kg). Trpežen strešni prtljažnik je bil preizkušen 

v vetrovniku in zaščiten pred rjavenjem ter 

vam zagotavlja udobno uporabo. Za še lažjo 

uporabo je na zadnja vrata pritrjena lestev, ki 

vam bo omogočila preprost dostop do strešnega 

prtljažnika.

2. Pod. Komplet lesenih zaščitnih oblog vključuje 

obloge za pod, bočni steni in blatniška koša. 

Učinkovito ščiti tovorni prostor pred udarci.

3. Preproge premium. So iz kakovostnih materialov 

in zagotavljajo dodatno zaščito vašemu vozilu. 

Izdelane so po meri in se preprosto pritrdijo.

4. Vlečna kljuka z dvojno zaščito. Kljuka, ki se 

hitro odstrani, je obvezna dodatna oprema, ki 

vam omogoča povsem varno in preprosto vleko 

težkega tovora.

Za več informacij glejte katalog dodatne opreme 

za vozilo TRAFIC.

2.

4.3.

1.



*Vir: raziskava SBD 2014.

Pogodbe o vzdrževanju Renault

Bi radi prihranili čas in se znebili skrbi? Odločite 

se za načrtovano vzdrževanje.

Vaše vozilo Renault ob določenem času 

in v določenih razmikih zahteva posebno 

pozornost: redni servisni pregledi, dolivanje 

tekočin, pregled obrabnih delov in po potrebi 

njihova zamenjava v skladu s proizvajalčevimi 

priporočili.

Zagotovljena brezskrbnost:

- strokovnost mreže Renault in kakovost 

originalnih delov Renault;

- večja vrednost vozila ob odprodaji;

- vzdrževanje vašega vozila po ugodni ceni.

Pogodbe o podaljšani garanciji

Pri Renaultu v obdobju, ki sledi nakupu vašega 

novega ali rabljenega vozila, poskrbimo za 

vsa popravila in zamenjavo poškodovanih 

mehanskih, električnih in elektronskih delov. 

S podaljšano garancijo boste prednosti iz 

proizvajalčeve garancije uživali dlje. Zagotovite 

si še več brezskrbnosti.

Spletne storitve

Sistem Renault R-LINK Evolution, ki je priznan 

kot najboljši evropski multimedijski sistem*, vam 

omogoča, da lahko spletne storitve uporabljate 

tudi v svojem avtomobilu. Te inovativne 

in intuitivne storitve zagotavljajo danes 

nepogrešljive funkcije: ostanite povezani z 

zunanjim svetom, razpolagajte s sistemi pomoči 

pri vožnji za lažje potovanje in prejemajte ena 

od najučinkovitejših varnostnih opozoril.

Samo najboljše

- Navigacijski sistem: v vozilo so predhodno 

nameščeni zemljevidi z brezplačnimi 

posodobitvami v prvih treh letih uporabe. 

Naročnino za prejemanje posodobitev v 

nadaljnjih mesecih podaljšate s preprostim 

prenosom iz trgovine R-LINK Store.

- Prometne informacije: spremljajte prometne 

razmere na svoji poti.

- Katalog aplikacij: vsak trenutek na poti kar 

najbolje izkoristite s prenosom novih aplikacij 

iz trgovine R-Link Store.

storitve



Za poglobljeno izkušnjo z vozilom Renault TRAFIC 
obiščite www.renault.si

Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, trenutno niso na voljo. To velja med drugim za barvni 25-centimetrski (10”) informacijski zaslon z 

merilniki in prikazom navigacije, brezžično polnjenje mobilnega telefona in povezljivost navigacije. V trenutnih razmerah je dobavljivost konkretnih elementov opreme, ki zaradi globalnega pomanjkanja 

polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati vnaprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike 

nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni 

v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se 

obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. 

Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
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