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vaš pomočnik 
na vsaki poti







dinamičnost in 
eleganca
Nova prednja maska, 43-centimetrska (17'')* 

platišča, prepoznavni LED-žarometi v obliki črke C ... 

Trafic Combi, preoblečen v rdečo barvo Carmine, 

je poosebitev dinamičnosti. V popolnoma 

prenovljenem potniškem prostoru vodoravna 

obloga poudarja eleganco armaturne plošče.

*Z doplačilom.



Slike so simbolne. 

Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, navedeni v tej brošuri, lahko 

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

udobje
in povezljivost
Zračen potniški prostor, velike zastekljene 

površine z drsnim odpiranjem zadaj in številna 

odlagalna mesta (do 86,3 litra) za še več udobja. 

Vstopite v povezani svet: 20-centimetrski 

(8'') zaslon z vgrajeno navigacijo* ali brez nje, 

brezžični polnilnik*, prikaz zaslona pametnega 

telefona na vgrajenem zaslonu in še veliko več.

* Za doplačilo.

Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.

prikaz zaslona pametnega telefona na vgrajenem 
zaslonu prek aplikacije Apple CarPlay™

brezžični polnilnik

predal Easy Life s prostornino 6,6 litra



postavitev z 9 sedeži



prtljažnik s prostornino od1 000 do 6 000 litrov



številne možnosti
Trafic Combi bo z nakladalnim prostorom 

prostornine do 6000 litrov zadovoljil vse 

vaše potrebe. Poleg tega je tudi neverjetno 

prilagodljiv, saj lahko izberete postavitev 

s 3, 6 ali 9 sedeži, da tako notranjost vozila 

Trafic Combi uredite po lastnih željah.

do 9 sedežev brez zmanjšanja velikosti prtljažnika



Slike so simbolne. 

Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, navedeni v tej brošuri, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali 

državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

izvedenka 
SpaceClass: potujte 
v udobju poslovnega 
razreda
Izjemno udobni notranjosti izvedenke Trafic 

SpaceClass stilski pečat dajeta nova armaturna 

plošča in njena ekskluzivna okrasna obloga v sivi 

barvi Météor. Udobno se namestite na prefinjeno 

oblazinjen sedež, v katerem se boste počutili, kot 

da sedite na domačem divanu, in prek osrednjega 

20-centimetrskega zaslona dostopajte do 

Renaultovega multimedijskega sistema Easy Link. 

Združljivost z aplikacijama Android Auto™ in Apple 

CarPlay™ vam zagotavlja dostop do vseh vaših 

storitev in aplikacij, poleg tega nobena pot ne bo 

prevelik zalogaj, saj razpolagate s samodejno 

klimatsko napravo in več odlagalnimi mesti, 

vključno s predalom Easy Life. To pa še ni vse ... svoj 

pametni telefon lahko polnite brez vtičnice ali 

kabla, saj vam je na voljo brezžični polnilnik.

* Vsi sedeži v usnju, navedeni v tej brošuri, so delno oblečeni v pravo 

usnje in delno v impregnirano tkanino.

Podrobnejše informacije v zvezi z uporabljenimi materiali lahko 

dobite pri svojem prodajnem svetovalcu.

Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.

Apple CarPlay™ je znamka podjetja Apple Inc.

Oblazinjenje iz usnja luksuzno voznikovo mesto



vrhunsko doživetje
Dodatno zatemnjena stekla v Izvedenki 

SpaceClass vas bodo skrila pred radovednimi 

pogledi, da boste lahko uživali v pravi mobilni 

dnevni sobi, primerni za do 6 oseb, ki lahko sedijo 

ena nasproti druge. Vrtljivi sedeži in sedežne klopi 

na vodilih so opremljeni z nastavljivimi naslonjali in 

nasloni za roke. 

pomični in vrtljivi sedeži

ločene LED-lučke USB-priključek



varnejša vožnja
Vozite popolnoma varno z novim vozilom Renault Combi. S sedemnajstimi uporabnimi in 

domiselnimi sistemi za pomoč pri vožnji bosta vožnja in manevriranje preprostejša in varnejša.

Stranskim varnostnim blazinam je dodana nova čelna 
varnostna blazina,  ki jo je mogoče izključiti za namestitev 

otroškega sedeža in ščiti oba sovoznika. Tritočkovni 

varnostni pasovi, vključno z omejevalnikom zatezne sile in 

zategovalnikom, prispevajo k večji varnosti v vozilu.

Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi lučmi. To 

omogoča kamera, nameščena na vrhu vetrobranskega stekla. Ta 

analizira svetlobni tok glede na svetlobo in prometne razmere.

and traffic conditions.

Prednje meglenke s funkcijo za dodatno osvetlitev pri 
zavijanju  se samodejno prižgejo ob manevriranju pri nizki 

hitrosti. V ovinek se boste tako zapeljali povsem varno.

Parkirni senzorji vas z zvočnim in vizualnim signalom 

opozorijo na ovire zadaj, spredaj ali ob straneh.



Regulator hitrosti z nadzorom varnostne razdalje vam omogoča, 

da med vožnjo ohranjate primerno varnostno razdaljo od spredaj 

vozečega vozila. Ko je razdalja prekratka, sistem deluje na zavoro, 

in ko je cesta pred vozilom znova prosta, deluje na pedal za plin.

Opozorilnik za prekoračitev hitrosti s prepoznavanjem prometnih 
znakov vas na armaturni plošči obvešča o omejitvah hitrosti 

in vas opozori v primeru prekoračitve omejene hitrosti, kar 

zaznava kamera, nameščena na vrhu vetrobranskega stekla.

Opozorilnik za nenamerno skrenitev z voznega pasu je 

aktiven pri hitrostih med 70 km/h in 180 km/h. Če zapeljete čez 

neprekinjeno ali prekinjeno črto, ne da bi vklopili smerokaze, 

vas sistem na to opozori z zvočnim in vizualnim signalom.

Sistem za aktivno zaviranje v sili vam omogoča, da se podnevi 

ali ponoči, v mestu ali na avtocesti, izognete trkom ali jih 

ublažite. Tipalo zazna nevarnost trka. Če se ne odzovete ali 

vaš odziv ne zadošča, sistem sproži samodejno zaviranje.

Opozorilnik pred vozili v mrtvem kotu je aktiven pri hitrostih 

med 30 km/h in 140 km/h ter voznika s svetlobnim signalom 

opozori na vozilo, ki ga ni mogoče videti v vzvratnem ogledalu.

Opozorilnik za zaznavo utrujenosti analizira voznikovo 

vedenje, vključno s premikanjem volana. Vizualno in zvočno 

sporočilo na armaturni plošči vas opozori, da je čas za oddih.





SIVA URBAN (KPW)1LEDENIŠKO BELA (369)1

ČRNA MIDNIGHT (D68)2

SIVA HIGHLAND (KQA)2 SIVA COMETE (KNA)2

barve platišča in pokrovi

oblazinjenje

RDEČA CARMIN (NPF)2

RDEČA MAGMA (NNS)1

41-centimetrska (16'') 
jeklena platišča z veliki 
okrasnimi pokrovi

43-centimetrska (17'') 
platišča iz lahke litine 
Silver

43-centimetrska (17'')
platišča iz lahke litine
Diamond cut

1 - Enoslojna barva, dostopno samo na izvedenki Combi

2 - Kovinska barva

Slike so simbolne. 

Oblazinjenje iz blaga Kompo

Oblazinjenje iz usnja

Oblazinjenje iz blaga Java



* Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, navedeni v tej brošuri, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali 

državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

Slika je simbolna.

serijska in dodatna oprema

TRAFIC COMBI ZEN (število sedišč 8+1)

Varnost
• ABS - elektronska porazdelitev zavorne sile
• ESP - sistem za nadzor stabilnosti vozila
• Extended Grip - sistem za boljši oprijem na 

neutrjenih terenih
• Hill Start Assist - sistem za pomoč pri speljevanju 

v klanec
• Ključ s tremi gumbi - možnost ločenega 

odklepanja zadnjih vrat
• Sistem za zaviranje v sili
• Po višini nastavljiva prednja varnostna pasova
• Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
• Indikator tlaka v pnevmatikah
• FULL LED sprednji žarometi z LED dnevnimi lučmi 

v obliki črke C
• Samodejni prižig luči
• Tretja zavorna luč
• Opozorilo za nepripet varnostni pas voznika 

in sovoznika
• 2 ISOFIX pritrdišči na stranskih sedežih 2. vrste
• Alarm za preprečevanje kraje vozila
• Indikator prestavnega razmerja
• Tritočkovni varnostni pasovi spredaj in zadaj
• Elektronska blokada zagona motorja
• Vzglavniki spredaj in zadaj nastavljivi po višini

Udobje
• Ročna klimatska naprava spredaj
• Tempomat
• Tonirana stranska in zadnje steklo
• Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
• Električno nastavljiva in ogrevana zunanja 

ogledala s senzorjem za temperaturo
• Klop za dva sopotnika spredaj
• Klop s tremi sedež v 2. vrsti, z možnostjo 

odstranjevanja in preklopom desnega 
sedeža za lažji dostop do tretje vrste

• Klop s tremi sedeži v 3. vrsti, z možnostjo 
odstranjevanja in preklopom

• Volanski obroč iz trde pene
• Notranje vzvratno ogledalo
• Električni pomik prednjih stekel
• Voznikov sedež nastavljiv po dolžini, naklonu, 

višini in v ledvenem predel z naslonom za roke
• Desna drsna vrata s steklom z 

možnostjo odpiranja
• Polica prtljažnega prostora 

(enodelna pri L1 in dvodelna pri L2)
• Variabilni servo volan, nastavljiv po 

višini in globini
• Način vožnje – ECOMODE

Dizajn
• 41-centimetrska (16”) jeklena platišča z veliki 

okrasnimi pokrovi
• Oblazinjenje “KOMPO”
• Odbijači, stranske letve, vzvratna ogledala in 

obrobe zadnjih luči v črni barvi
• Notranjost “Black Titan”

Multimedija
• Radio MP3 z AUX, USB in Bluetooth, R&Go, 

velikosti 1 DIN, z dvojnim mikrofonom in z 
upravljalnikom ob volanu + DAB*

Dodatki
• Brisalec zadnjega stekla
• Ogrevano zadnje steklo
• Gumijasti tepih v prtljažnem prostoru
• Rezervno kolo normalnih dimenzij
• Stranske plastične obloge v prtljažnem prostoru 

do polovice
• Zastekljena dvokrilna vrata zadaj z 

odpiranjem 180°
• Bralna luč
• Črno-beli, 9-centimetrski (3,5) informacijski 

zaslon med merilniki s TFT prikazovalnikom
• Potovalni računalnik
• Selektivna katalitična redukcija (SCR) (AdBlue)
• Rezervoar 80 l



TRAFIC COMBI INTENS (število sedišč 8+1; 
dodatno na opremo ZEN)

Varnost
• Prednji meglenki
• Parkirni senzorji zadaj
• Avtomatski brisalniki s senzorjem za dež
• Barvni 11-centimetrski (4,2”) informacijski 

zaslon med merilniki s TFT prikazovalnikom s 
kromiranimi oblogami

Udobje
• Ročna klimatska naprava spredaj in zadaj
• Električni pomik prednjih stekel - impulzno 

pri vozniku
• Dodatno zatemnjena stranska stekla in 

zadnje steklo
• Nasloni za roke v zadnjih dveh vrstah
• LED lučka v potniški kabini

Dizajn
• Prednji odbijači v barvi karoserije
• Kromirane letvice prednje maske
• Vzvratna ogledala v barvi karoserije
• Zadnja vogalna stebrička v barvi karoserije
• Zadnji odbijači v barvi karoserije 

(ampak zgolj bo strani)
• Zaščita vodilnih drsnih vrat v barvi karoserije
• Oblazinjenje “JAVA”

Dodatki
• Zastekljena dvižna vrata zadaj
• Zaprti predal na armaturni plošči
• Stranske plastične obloge do vrha 

prtljažnega prostora
• Stranska okna z možnostjo odpiranja v 2. vrsti

TRAFIC SPACECLASS 
(število sedišč 7+1; dodatno na opremo INTENS)

Udobje
• Avtomatska klimatska naprava spredaj in ročna 

klimatska naprava zadaj
• Električno poklopljiva zunanja ogledala
• Dodatno ogrevanje z upravljanjem zadaj
• Samostojen sovoznikov sedež
• Klop z dvema sedežema in enim individualnim 

sedežem v 2. in 3. vrsti
• Možnost rotacije klopi v 2. vrsti za 180°
• Poklopni in  premični sedež pri desni drsnih vratih 

primeren za  lažje vstopanje do tretje 
vrste sedežev

• Multimedijski sistem Easy Link z 
20-centimetrskim (8") zaslonom, občutljivim na 
dotik, USB, Bluetooth in možnostjo preslikave 
ekrane pametnega telefon (Andorid AutoTM in 
Apple Car PlayTM) + DAB

• TCU A-IVC povezovalna enota

Dizajn
• 43-centimetrska (17 ") platišča iz lahke litine 

Diamond cut
• Brezplačna kovinska barva
• Notranjost "Grey Meteor"
• Volanski obroč oblečen v usnje
• Zunanji Style paket kovinske barve karoserije s 

sijaj črnimi dodatki

Dodatki
• Kartica za prostoročno upravljanje
• Vzvratno ogledalo z avtomatsko zatemnitvijo

Slike so simbolne. 



dodatna oprema Combi

1.



1. Nosilec za kolesa Coach in vlečna kljuka. Z 

nosilcem za kolesa Coach na standardni 

vlečni kljuki povečajte nakladalno zmogljivost, 

da bo zadostovala za štiri kolesa.

2. Strešni nosilci in nosilci za smuči. Ta zelo 

preprost nosilec za smuči je nameščen na 

prečne strešne nosilce, preprost za uporabo 

in omogoča prevoz vseh vrst smuči.

3. Osvetljene zaščite pragov vrat. Z Renaultovim 

logotipom in časovno nastavljeno belo osvetlitvijo ob 

odpiranju vrat v slogu zaščitijo spodnji del prednjih vrat.

4. Korito za dno prtljažnika in zaščita praga 

prtljažnika. Korito za dno prtljažnika je popoln 

pripomoček za preprost prevoz različnih in 

predvsem umazanih predmetov. Učinkovito ščiti 

originalno oblogo in se popolnoma prilega obliki 

prtljažnega prostora. Zaščita praga prtljažnika 

pa prekriva in ščiti območje nalaganja v vozilo.

5. Gumijaste preproge. Zaščitite pod v potniškem 

prostoru z uporabo preprog, ki so bile 

izdelane prav za vaše vozilo. Ne vpijajo vode, 

omogočajo preprosto vzdrževanje in zelo 

hitro pritrditev z varovalnimi sponkami.

2.

4.

3.

5.



1.

dodatna oprema SpaceClass



1. Stopnice. Omogočajo lažje vstopanje v vozilo ter 

izstopanje iz njega ter olajšan dostop do prtljage na 

strehi. So nepogrešljiva oprema, s katero boste poudarili 

videza vozila.

2. Nalepka za pokrov motorja s športnim motivom. Bodite 

to, kar ste, in izberite okrasne nalepke, ki se ujemajo z 

vašo osebnostjo – izberite nalepko za pokrov motorja z 

motivom športnih trakov.

3. Kratka antena. Vašemu vozilu daje še bolj športen 

videz in ohranja njegovo višino, hkrati pa zagotavlja 

optimalen sprejem.

4. Zatemnitvene zavese. Z njimi se Trafic SpaceClass 

spremeni v pravo gnezdece. Ta dodatek je idealen 

za izlete z družino ali prijatelji, saj je zasnovan, tako 

da se povsem prilega vozilu ter potnike zaščiti pred 

neposrednimi sončnimi žarki in temperaturnimi nihanji.

2.

3. 4.
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5,080 5,480 1,956

2,312
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1,413

1,662 1,662693 908

dimenzije (mm)

L1H1 L2H1

L1H1 L2H1

Zunanje dimenzije 
Celotna dolžina vozila 5,080 5,480

Celotna širina vozila / z zunanjimi ogledali 1,956/2,312 1,956/2,312

Višina praznega vozila 1,973 1,974

Medosna razdalja 3,098 3,498

Previs spredaj 1,014 1,014

Previs zadaj 968 968

Razdalja od tal pri praznem vozilu 207 190

Notranje dimenzije Combi
Dolžina prtljažnega prostora* pri izvedenki z 8 -9 sedeži 736 1,136

Pri izvedenki z 8 -9 sedeži/zložena klop v 3. vrsti 1,152 1,552

Pri izvedenki s 5 -6 sedeži 1,650 2,050

Pri izvedenki s 5 -6 sedeži/zložena klop v 2. vrsti 2,066 2,466

Pri izvedenki z 2 -3 sedeži (po odstranitvi klopi v 2. vrsti) 2,537 2,937

Največja notranja širina 1,662 1,662

Širina med blatniškimi koši 1,268 1,268

Uporabna višina 1,369 1,369

L1H1 L2H1

Bočna drsna 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 božnih vrat 1,284 1,284

Zadnja vrata Combi
Širina odprtine zadnjih vrat na višini 70 mm od poda 1,391 1,391

Višina odprtine pri krilnih vratih 180°/dvižnih prtljažnih vratih 1,320/1,295 1,320/1,295

Višina nakladalnega praga 552 552

Uporabna prostornina** (m3)
Izvedenka z 8 -9 sedeži 1 1.8

Izvedenka z 8 -9 sedeži/zložena klop v 3. vrsti 2.5 3.4

Izvedenka s 5 -6 sedeži 3.2 4.1

Izvedenka s 5 -6 sedeži/zložena klop v 2. vrsti (kombi N1) 4.7 5.7

Izvedenka z 2 -3 sedeži (po odstranitvi klopi v 2. vrsti) 5.2 6

* Dolžina tovornega prostora na podu pri dvižnih prtljažnih vratih. ** Metoda VDA: prostornina je izmerjena z litrskimi posodami dimenzij 

200 x 100 x 50 mm. Prostornina prtljažnika z mrežo za zadrževanje prtljage (za doplačilo).



1 014 3 098 968 1 014 3 498 968 1 616

1 9741 973

5 080 5 480 1 956

2 312

207 190

1 413

1 662 1662

683 908

dimenzije (mm)

L1H1 L2H1

L1H1 L2H1

Notranje dimenzije SpaceClass
Nakladalna dolžina* pri izvedenki s 7-9 sedeži 683 908

Nakladalna dolžina* pri izvedenki s 4-6 sedeži 1 583/1 601 1 908/1 926

Največja notranja širina 1 625 1 625

Širina med blatniškimi koši 1 230 1 230

Uporabna višina 1 300 1 300

Višina od sedišča do strehe v 1. vrsti 1 010 1 010

Višina od sedišča do strehe v 2. vrsti 894 894

Višina od sedišča do strehe v 3. vrsti 894 894

Prostor v predelu kolen pri ločenih sedežih v 1. vrsti 266 v 2. vrsti 338 v 2. vrsti

156 v 3. vrsti 253 v 3. vrsti

L1H1 L2H1

Notranje dimenzije SpaceClass
Prostor v predelu kolen pri sedežni klopi v 1. vrsti 192 v 2. vrsti 265 v 2. vrsti

156 v 3. vrsti 253 v 3. vrsti

Prostor v predelu kolen v nasprotni smeri vožnje pri ločenih sedežih 
v 1. vrsti

126 255

Prostor v predelu kolen v nasprotni smeri vožnje pri sedežni klopi v 
1. vrsti

51 179

Zadnaj vrata SpaceClass
Širina odprtine dvižnih prtljažnih vrat na višini 70 mm od poda 1 255 1 255

Višina odprtine dvižnih prtljažnih vrat 1 300 1 300

Višina nakladalnega praga 552 552

* Dolžina nakladalnega prostora na podu pri dvižnih prtljažnih vratih.

kolesa in pnevmatike
letne pnevmatike celoletne pnevmatike

Dimenzije 215/65 R16 205/65 R16 205/65 R16 215/60 R17  215/65 R16

Znamka
Goodyear 

Efficientgrip Cargo

Goodyear 

Efficientgrip Cargo

Brigestone 

Duravis R660

Goodyear 

Efficientgrip Cargo

Continental 

VanContact 4Season

Razred učinkovitosti glede porabe goriva B B B B C

Razred oprijema na mokri podlagi A A A A A

Zunanji hrup (dB)
70 dBA pri 80 km/h 

63.9 dBA pri 50 km/h

69 dBA pri 80 km/h 

61.9 dBA pri 50 km/h

72 dBA pri 80 km/h 

67 dBA pri 50 km/h

69 dBA pri 80 km/h 

62.7 dBA pri 50 km/h

73 dBA pri 80 km/h 

67.1 dBA pri 50 km/h 



Za poglobljeno izkušnjo z vozilom Renault TRAFIC PASSENGER 
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 avtoradio, ki je del serijske ali opcijske opreme. 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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