
Renault TRAFIC
Novi





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. Novi 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





Novi 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. 

Novi 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 novega 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. Novi Renault TRAFIC je tako 

vaš partner pri doseganju učinkovitosti.

* Opcijsko, z doplačilom.







Prilagojen vaši

ekipi in tovoru
Novi 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 novim 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 Easy Connect novega 

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







Vozite

povsem varno
Da bi bile vaše službene vožnje preprostejše, 

varnejše in bolj tekoče, je novi 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. Novi 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) Bakreno rjava (CNH)2)

Pepelnata bež (HNK)(2)

Črna Midnight (D68)(2) Modra Panorama (J43)(2) Siva Cassiopée (KNG)(2)

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



Ustvarjalna delavnica

Dizajn
• Nov nosilec simbola s kromirano letvijo
• Nova prednja rešetka s kromirano 

spodnjo obrobo
• Nov ročaj prestavne ročice
• Armaturna plošča cela v temno sivi barvi
• Novo oblazinjenje Kompo
• LED sprednji žarometi z LED dnevnimi luči v 

obliki črke C

Oprema
• Zložljiv ključ s 3 gumbi (doplačilo)
• Protiprašni fi lter
• Nov avtoradio MP3 z AUX, USB in Bluetooth, 

velikosti 1 DIN (doplačilo)
• Nezastekljena pregradna stena
• 12-voltna vtičnica na osrednji konzoli
• Po višini nastavljiv voznikov sedež z 

naslonom za roko
• Pritrdilni obroči v tovornem prostoru

SERIJSKA OPREMA



Oblazinjenja

41 cm (16’’) 
mini okrasni pokrov

41 cm (16’’) 
veliki okrasni pokrov

Kolesni pokrovi in platišča
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Novi 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.

Novi 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, še vedno pa je na voljo tudi z motorjem 1.6 dCi (z močjo 95 KM).

Varčnejša vožnja

Moč

Navor

dCi 145 dCi 120

dCi 170

Prosti tek

VRSTA PNEVMATIK Letne

Velikost pnevmatik/koles 205/65 R16 215/65 R16 215/60 R17

Znamka
Goodyear

Effi  cientgrip Cargo
Bridgestone

Duravis R660 Eco
Goodyear

Effi  cientgrip Cargo
Goodyear

Effi  cientgrip Cargo

Razred učinkovitosti glede porabe B B B B

Razred oprijema na mokri podlagi A A A A

Zunanji hrup (dB) 69 72 70 69



Konfi guracije

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



Mere

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



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

Mere

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. 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.
1.

3. 4.

2.

5.



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



Doživite poglobljeno izkušnjo Renault Trafi c
na www.renault.si

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO
2
 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega 

dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.

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 specifi kacije, 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.

Avtorji fotografi j: Y. Brossard, T. Makolski - Mathématic - © Renault Marketing 3D-Commerce

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | januar 2020.

Renault priporoča
   



Renault TRAFIC Furgon
Cenik vozil
01.07.2020

TRAFIC - furgon 

Dizelski motor
Model:

TRU
kW (KS)

Cena brez

DDV
MPC

Furgon L1H1P1

Furgon L1H1P1 dCi 120 2,0L FGPE1 111SN6 88 (120) 19.840 € 24.205 €

Furgon L1H1P1 Energy dCi 145 2,0L FGPE1 111 L6 107 (146) 20.640 € 25.181 €

Furgon L1H1P2

Furgon L1H1P2 dCi 120 2,0L FGPE1 112SN6 88 (120) 20.340 € 24.815 €

Furgon L1H1P2 Energy dCi 145 2,0L FGPE1 112 L6 107 (146) 21.140 € 25.791 €

Furgon L1H1P2 Energy dCi 170 2,0L FGPE1 112 M6 125 (170) 21.940 € 26.767 €

Furgon L1H1P2 Energy dCi 145 EDC 2,0L FGPE1 112 LA 107 (146) 22.640 € 27.621 €

Furgon L1H1P2 Energy dCi 170 EDC 2,0L FGPE1 112 MA 125 (170) 23.440 € 28.597 €

Furgon L2H1P2     PRO+

Furgon L2H1P2 dCi 120 2,0L PRO+ FGPE1 212SN6 88 (120) 21.040 € 25.669 €

Furgon L2H1P2 Energy dCi 145 2,0L PRO+ FGPE1 212 L6 107 (146) 21.840 € 26.645 €

Furgon L2H1P2 Energy dCi 170 2,0L PRO+ FGPE1 212 M6 125 (170) 22.640 € 27.621 €

Furgon L2H1P2 Energy dCi 145 EDC 2,0L PRO+ FGPE1 212 LA 107 (146) 23.340 € 28.475 €

Furgon L2H1P2 Energy dCi 170 EDC 2,0L PRO+ FGPE1 212 MA 125 (170) 24.140 € 29.451 €

Furgon L2H2P2

Furgon L2H2P2 Energy dCi 145 2,0L FGPE1 222 L6 107 (146) 22.740 € 27.743 €

Furgon L2H2P2 Energy dCi 170 2,0L FGPE1 222 M6 125 (170) 23.540 € 28.719 €

TRAFIC - podaljšana kabina

Dizelski motor
Model:

TRU
kW (KS)

Cena brez

DDV
MPC

Podaljšana kabina L1H1P2

L1H1P2 dCi 120 2,0L DCPE1 112SN6 88 (120) 23.240 € 28.353 €

L1H1P2 Energy dCi 145 2,0L DCPE1 112 L6 107 (146) 24.040 € 29.329 €

L1H1P2 Energy dCi 170 2,0L DCPE1 112 M6 125 (170) 24.840 € 30.305 €

L1H1P2 Energy dCi 145 EDC 2,0L DCPE1 112 LA 107 (146) 25.540 € 31.159 €

L1H1P2 Energy dCi 170 EDC 2,0L DCPE1 112 MA 125 (170) 26.340 € 32.135 €

Podaljšana kabina L2H1P2    PRO+

L2H1P2 dCi 120  2,0L PRO+ DCPE1 212SN6 88 (120) 23.940 € 29.207 €

L2H1P2 Energy dCi 145 2,0L PRO+ DCPE1 212 L6 107 (146) 24.740 € 30.183 €

L2H1P2 Energy dCi 170  2,0L PRO+ DCPE1 212 M6 125 (170) 25.540 € 31.159 €

L2H1P2 Energy dCi 145 EDC 2,0L PRO+ DCPE1 212 LA 107 (146) 26.240 € 32.013 €

L2H1P2 Energy dCi 170 EDC 2,0L PRO+ DCPE1 212 MA 125 (170) 27.040 € 32.989 €

** podatki o emisiji CO2 so spremenljivi glede na naročene opcije

* Teh. podatki so v fazi homolagacije.

PRO+ = verzije imajo dodatni komercialni popust

MPC - priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in DDV.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika.

Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.

Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Renault.

Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING



Renault TRAFIC Furgon
Serijska oprema
Serijska oprema Furgon

Varnost Funkcionalnost

ABS - elektronska porazdelitev zavorne sile Rezervoar za gorivo 80 l

ASR - sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles pri speljevanju 6 stopenjski menjalnik 

ESP - sistem za nadzor stabilnosti vozila Klop za dva sopotnika spredaj

Hill Start Assist Rezervno kolo normalnih dimenzij 

Extended Grip Merilnik vrtljajev 

Ključ s tremi gumbi z ločenim odklepanjem voznikovih vrat SCR - Selektivna katalitična redukcija (AdBlue)

FULL LED sprednji žarometi z LED dnevnimi lučmi C shape Indikator prestavnega razmerja

Čelna varnostna blazina za voznika

Vzglavniki spredaj, stranska nastavljiva po višini Tovorni prostor

Tritočkovni varnostni pasovi spredaj (vključno s srednjim sedežem) Desna drsna vrata brez stekla

Po višini nastavljiva prednja varnostna pasova (na zunanjih straneh) Možnost blokade zadnjih dvokrilnih vrat za prevoz dolgega tovora

Tretja zavorna luč     (med vožnjo odprta desna vrata) * Ni možno na 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)

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

Klimatska naprava + protiprašni filter Pločevinasti boki tovornega prostora

Električni pomik stekel spredaj -impulzni pri vozniku Pločevinasta dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 180° 

Elektična nastavljiva in ogrevana  zunanja ogledala Plastične obloge tovornega prostora do polovice višine

Variabilni servo volan, nastavljiv po višini in globini

Tonirana stekla

Voznikov sedež z naslonom za roko. Nastavljiv po naklonu, Dizajn

dolžini, višini in ledvenem delu. Odbijači v črni barvi

Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem Jeklena platišča 16"

Kolesni pokrovi mini

Serijska oprema Podaljšana kabina

 Dodatno na opremo Furgon

Varnost Funkcionalnost

Dve ISOFIX pritrdišči na stranskih sediščih zadaj Drsno okno na levo v 2. vrsti

Vzglavniki v 2. vrsti nastavljivi po višini Desna drsna vrata z drsnim steklom

Klop za dva sopotnika spredaj s predalom pod sedišči

Udobje Pregradna stena z oknom za drugo vrsto sedežev

Dva naslona za roki Klop za tri potnike v 2. vrsti

Držali za pijačo



Renault TRAFIC Furgon
Cenik opcij

Podaljšana Maloprodajna cena    

kabina brez DDV z DDV

VARNOST

Paket VIDLJIVOST

- Meglenki spredaj

- Brisalniki s senzorjem za dež

PKEAD6 O O 180,0 € 219,6 €

Paket KAMERA (1, 3)

- Tempomat

- Parkirni senzorji zadaj

- Kamera za vzvratno vožnjo z ekranom na notranjem

     vzvratnem ogledalu ali na zaslonu R-Linka ali na MediaNav zaslonu

PKDAVR O O 370,0 € 451,4 €

Paket VARNOST

- Protivlomno centralno zaklepanje

- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

- Protivlomen pokrov rezervnega kolesa

PKNR10 O O 320,0 € 390,4 €

Tempomat RH O O 170,0 € 207,4 €

Paket Čelna varnostna blazina za sovoznika + bočni varnostni blazini PKNR16 O O 550,0 € 671,0 €

Čelna varnostna blazina za sovoznika AIRBA2 O O 270,0 € 329,4 €

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah INTLAK O O 110,0 € 134,2 €

Širokokotno ogledalo v sovoznikovem senčniku za mrtvi kot LECA O O 60,0 € 73,2 €

Predoprema za alarm PREALA O O 60,0 € 73,2 €

UDOBJE

Paket UDOBJE (4, 5)

- Zaprt predal na sovoznikovi strani

- Prestavna ročica in volanski obroč oblečena v usnje

- Dodatki v kromu (ročica za odpiranje vrat, obroba okoli menjalinka in

    vrh menjalne ročice, notranja obroba stranskih zračnikov)

- Dodatki v imitaciji kroma

   (obroba centralne konzole in obroba prednjih zvočnikov)

- Oblazinjenje JAVA

PKSTIL 

DRAP03
O O 300,0 € 366,0 €

Samostojen sovoznikov sedež nastavljiv po dolžini, naklonu in

    višini z naslonom za roko
PARHAC - O 160,0 € 195,2 €

Volanski obroč oblečen v usnje (4) VLCUIR O O 60,0 € 73,2 €

Avtomatska klimatska naprava (6) CAREG1 O O 520,0 € 634,4 €

Kartica za prostoročno upravljanje (1) SOP03C O O 320,0 € 390,4 €

Paket za kadilce AVCACF O O 10,0 € 12,2 €

MULTIMEDIJA

Multimedijski sistem R-link Evolution + DAB (4)

- Vgrajen zaslon na dotik 18 cm (7")

- Navigacijska naprava Carminat TomTom

- Radio MP3, USB, Bluetooth, DAB

- Spletna povezava

- Kartografija Evrope

- Funkcija povezljivosti z aplikacijo Android Auto 

PKSP32 O O 1.200,0 € 1.464,0 €

Multimedijski sistem MediaNav Evolution + DAB 2020

- Vgrajen zaslon na dotik 18 cm (7")

- Navigacijska naprava Carminat TomTom

- Radio MP3, USB, Bluetooth, DAB

- Kartografija vzhodne Evrope

- Funkcija povezljivosti z aplikacijo Android Auto in Apple CarPlay

PKCL10 O O 750,0 € 915,0 €

Nosilec za pametni telefon PRETEL O O 70,0 € 85,4 €

Nosilec za tablični računalnik (8) TABPDB O O 50,0 € 61,0 €

Furgon



Renault TRAFIC Furgon
Cenik opcij

Podaljšana Maloprodajna cena    

kabina brez DDV z DDV
Furgon

FUNKCIONALNOST

Paket PRO+ Navi 2.0

- MediaNav Evolution

- Kartografija vzhodne Evrope

- Tempomat

- Meglenki spredaj

- Lesena proti zdrsna obloga tal

- Pomoč pri parkiranju zadaj

- Brisalniki s senzorjem za dež

PKSP61 O O 299,0 € 364,8 €

Paket PRO+ 2020

- Tempomat

- Meglenki spredaj

- Lesena proti zdrsna obloga tal

- Pomoč pri parkiranju zadaj

- Brisalniki s senzorjem za dež

- Radio MP3 z AUX, USB in Bluetooth, velikosti 1 DIN,

    z upravljalnikom ob volanu + DAB

PKLE10 O O 99,0 € 120,8 €

Paket FUNKCIONALNA KLOP Z OKNOM

- Sovoznikova klop s poklopljivim srednjim naslonom in funkcionalno

    mizico na hrbtni strani + večje odlagalno mesto pod sediščem

- Pločevinasta pregradna stena z oknom

- Odprtina za dolgi tovor v pregradni steni in sovoznikovi klopi

PKPLD6 O - 270,0 € 329,4 €

Paket FUNKCIONALNA KLOP

- Sovoznikova klop s poklopljivim srednjim naslonom in funkcionalno

    mizico na hrbtni strani + večje odlagalno mesto pod sediščem

- Odprtina za dolgi tovor v pregradni steni in sovoznikovi klopi

PKPLG4 O - 220,0 € 268,4 €

Paket SAMOSTOJNI SOVOZNIKOV SEDEŽ Z OKNOM

- Samostojen sovoznikov sedež nastavljiv po dolžini, naklonu in

     višini z naslonom za roko

- Čelna varnostna blazina za sovoznika

- Pločevinasta pregradna stena z oknom

PKAIRB O - 270,0 € 329,4 €

Dodatni ključ CLESUP O O 50,0 € 61,0 €

DIZAJN

PAKET LOOK (1, 3, 18)

- Platišča iz lahke litine 17"

- Prednji odbijač v barvi karoserije

- Zunanja ogledala v barvi karoserije

- Kromiran izgled prednje maske

- Obrobe zadnjih luči v barvi karoserije

- Vodilo drsnih vrat v barvi karoserije

- Stranske letve črne barve

PKPRE2 O O 650,0 € 793,0 €

Delni paket v barvi karoserije (1)

- Obrobe zadnjih luči v barvi karoserije

- Vodilo drsnih vrat v barvi karoserije

ACCTC4 O O 210,0 € 256,2 €

Enoslojna barva O O 0,0 € 0,0 €

Enoslojna barva - Siva Urban KPW QPA$KPW O O 150,0 € 183,0 €

Kovinska barva QPA$MV O O 760,0 € 927,2 €

Veliki kolesni pokrovi ENJO02 O O 60,0 € 73,2 €



Renault TRAFIC Furgon
Cenik opcij

Podaljšana Maloprodajna cena    

kabina brez DDV z DDV
Furgon

TOVORNI PROSTOR

LED Osvetlitvene lučke v tovornem prostoru ITILA O O 200,0 € 244,0 €

Leva drsna vrata brez stekla (9) LDVPLO O - 210,0 € 256,2 €

Leva drsna vrata s fiksnim steklom (10) LDVSTK O - 260,0 € 317,2 €

Leva drsna vrata z drsnim steklom LDVSTE - O 290,0 € 353,8 €

Fiksno steklo na levi strani  (10, 11) PNLGVF O - 50,0 € 61,0 €

Desna drsna vrata s fiksnim steklom (11) DDVSTK O - 50,0 € 61,0 €

Zastekljena dvižna vrata zadaj (1, 12, 13)
STEK 

SSBPAR
O O 100,0 € 122,0 €

Pločevinasta dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 255° (2) 270PLO O O 160,0 € 195,2 €

Zastekljena dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 180° (13) PARV18 O O 110,0 € 134,2 €

Zastekljena dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 255° (2, 13, 14) 270STK O O 200,0 € 244,0 €

Ogrevano steklo na zadnjih vratih + Brisalec zadnjega stekla OZS BZS O O 110,0 € 134,2 €

Pločevinasta pregradna stena z oknom STPREG O - 40,0 € 48,8 €

DODATKI

12 V vtičnica na stebričku D PRIACC O O 60,0 € 73,2 €

Brez pregradne stene za 1. vrsto sedežev (15, 16, 17)
SANCL 

TRFV01
O - 110,0 € 134,2 €

Konektor za dostop do parametrov vozila (BAC) BOIADP O O 100,0 € 122,0 €

2 konektorja za dostop do informacij tovornega prostora CABADP O - 50,0 € 61,0 €

Vlečna kljuka KLJUKA O O 330,0 € 402,6 €

Merilo PREM04 za predelavo vozila (1) PREM04 O O 0,8 € 1,0 €

Merilo PREM05 za predelavo vozila PREM05 O O 0,8 € 1,0 €

(1) Ni možno na verzijah H2

(2) Možno samo na verzijah L2 H1

(3) Obvezno v kombinaciji s paketom VIDLJIVOST

(4) Obvezno v kombinaciji s tempomatom

(5) Obvezno v kombinaciji z oblazinjenjem JAVA

(6) Obvezno v kombinaciji s paketom PRO+

(7) Obvezno v kombinaciji s paketom PRO+

(8) Obvezno v kombinaciji z radiem velikosti 1 DIN

(9) Ni možno v kombinaciji z desnimi drsnimi vrati s fiksnim steklom

(10) Obvezno v kombinaciji z desnimi drsnimi vrati s fiksnim steklom

(11) Obvezno v kombinaciji z zadnjimi vrati s steklom

(12) Obvezno v kombinaciji z ogrevanim steklom na zadnjih vratih in z brisalecem zadnjega stekla

(13) Na furgonu ni možno v kombinaciji s pločevinasto pregradno steno brez okna

(14) Ni možno v kombinaciji z brisalcem zadnjega stekla

(15) Ni možno v kombinaciji s funkcionalno klopjo

(16) Ni možno v kombinaciji z avtomatsko klimatsko napravo

(17) Ni možno v kombinaciji s funkcionalno klopjo z oknom

(18) Ni na voljo na verzijah Pod. Kabina dCi 95 1,6L.



Renault TRAFIC Furgon
Dizajn

H1 H2

NOTRANJOST

Notranjost TEMNA CARBON HARM03 S S

OBLAZINJENJE

Oblazinjenje Kompo DRAP11 S S

Oblazinjenje JAVA (Obvezno v kombinaciji s paketom UDOBJE) DRAP03 O O

BARVE KAROSERIJE

ENOSLOJNA BARVA

LEDENIŠKO BELA 369 369 O O

SIVA URBAN KPW KPW O O

RDEČA MAGMA NNS NNS O -

KOVINSKA BARVA

ČRNA MIDNIGHT D68 D68 O O

MODRA PANORAMA J43 J43 O O

BAKRENO RJAVA CNH CNH O O

SIVA CASSIOPEE KNG KNG O O

SIVA PLATINA D69 D69 O O

PEPELNATA BEŽ HNK HNK O O

S = Serija       O = Opcija     - = Ni na voljo



Renault TRAFIC Furgon
Tehnične karakteristike

   MOTOR

dCi 120 dCi 145
Energy

dCi 170

Energy

dCi 145 EDC

Energy

dCi 170 EDC

Gorivo

Katalizator / Filter trdih delcev

Vrsta turbinskega polnilnika

Stop & Start + Energy Smart Management

SPECIFIKACIJE MOTORJA

Prostornina (cm3) / št.valjev / št.ventilov

Max moč kW CEE (KM)

   pri obr/min

88 (120) 

3500

107 (146)

 3500

125 (170)

3500

107 (146)

 3500

125 (170)

3500

Max navor Nm CEE

   pri obr/min

320

1500

350

1500

380

1500

350

1500

380

1500

Vrsta vbrizga

MENJALNIK

Način prestavljanja / število prestav

ZMOGLJIVOSTI

Max hitrost (km/h) 165 176 176 165 165

PORABA IN IZPUSTI (NEDC-BT WORST CASE)

Mestna poraba goriva l/100km 5,7 5,7 5,5 6,8 6,7

Izvenmestna poraba goriva l/100km 5,6 5,5 5,7 5,6 5,6

Mešana poraba goriva l/100km 5,6 5,6 5,7 6 6

Emisije izpusta CO2 g/100km 149 147 149 159 159

PORABA IN IZPUSTI (WLTP)**

Mešana poraba goriva l/100km 6,884-7,76 6,885-8,384 7,037-8,386 7,037-7,835 7,037-7,835

Emisije izpusta CO2 g/100km 181-204 181-220 181-220 185-206 185-206

ZAVORE

ABS z AFU in EBV / ESP 

Spredaj: hlajen disk (DV) Ø (mm)

Zadaj: navaden disk (DP), Ø (mm)

KAPACITETA GORIVA

Kapaciteta rezervoarja goriva (l) / 

Kapaciteta rezervoarja AdBlue (l)

KRMILNI MEHANIZEM

Min obračalni krog med pločniki (m)

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

Referenčna pnevmatika

Druge možne pnevmatike

** Furgon in podaljšana kabina L1 H1 / Furgon L2 H1 in podaljšana kabina / Furgon H2 

DV: Ø 296 x 28

DP: Ø 280 x 12

80 / 

24,7

na L1: 11,84                      na L2: 13,17

205/65 R16

215/60 R17

Da

 1997/4/16

Skupni vod + turbo s spremenljivo geometrijo

Ročni / 6 Avtomatski

Serija / Serija

Komercialni naziv

Dizel

Emisijski standard Euro6Dt

Katalizator + Filter trdih delcev + SCR

Enojni turbo



Renault TRAFIC Furgon
Tehnične karakteristike

   DIMENZIJE

   Furgon

Dimenzije L2 H2

Komercialna nosilnost (P1=1000 / P2=1200) 1000 1200 1200

Največja možna nosilnost (odvisno od motorja) (kg) 1105 1224 1171

Medosna razdalja (mm)

Širina x višina zadnjih vrat (mm) 1.391 x 1.820

Stranska drsna vrata

Širina na višini 600mm  x  višina (mm)

Širina na višini 100mm  x  višina (mm)

Tovorni prostor

Dolžina na podu  x  max. širina (Y3)

             x  višina (EC06)   (mm) x 1.898

Prostornina tovornega prostora (m3) 5,2 5,2 8,6

Širina tovornega prostora med koloteki (mm)

Teže in obremenitve L2H2

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

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

  Podaljšana kabina

Dimenzije

Komercialna nosilnost  (P2=1200)

Največja možna nosilnost (odvisno od motorja) (kg)

Širina  x  višina zadnjih vrat (mm)

Tovorni prostor

Višina tovornega prostora mm)

Širina tovornega prostora med koloteki (mm)

Dolžina tovornega prostora  (mm)

- do klopi na višini 400

- do klopi na višini 1.100

Dolžina pri širini +/-400 od sredine  (mm)

- od  0 do  15  od poda

- od 15 do 30 od poda

- od 30 do 222 od poda

Prostornina tovornega prostora (m3)

Stranska drsna vrata

Širina na višini 600mm  x  višina  (mm)

Širina na višini 100mm  x  višina  (mm)

Teže in obremenitve

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

* Z dodajanjem opreme se skupna nosilnost zmanjša.

2000 / 750

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

** Z jesenjo 2019 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za 

osebna in lahka gospodarska vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih 

parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, 

upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji. Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja 

pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije 

in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne 

spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe. Več o standardu WLTP si lahko preberete na spletni strani https://www.renault.si/odkrijte-renault/novi-

predpisi.html. 

3,2 4,0

907 x 1.284

1.030 x 1.284

L1H1 L2H1

1.887 2.287

2.009 2.409

1.914 levo (400 od sredine)

2.023 desno (400 od sredine)

2.314 levo (400 od sredine)

2.423 desno (400 od sredine)

1.419 1.819

1.340 1.740

1139 1.150

1.391 x 1.320

1.387

1.268

2000 / 750

 1715 / 750 1650 / 750

L1 H1 L2 H1

1200

x 1.387 x 1.387

6,0

1.268

L1H1 L2H1

1.391 x 1.320 1.391 x 1.320

907 x 1.284

1.030 x 1.284

2.537 x 1.662 2.937 x 1.662

L1 H1 L2 H1

1200

1266

3.098 3.498



Renault TRAFIC Furgon
Dimenzije

TRAFIC - furgon 

L1 = osnovna dolžina 4.999 mm

L2 = povečana dolžina 5.399 mm

H1 = osnovna višina 1.971 mm

H1 = osnovna višina 1.967 mm (pri L2)

H2 = povečana višina 2.465 mm

P1 = komercialna nosilnost 1.000 kg

P2 = komercialna nosilnost 1.200 kg

TRAFIC - podaljšana kabina

L1 = osnovna dolžina 4.999 mm

L2 = povečana dolžina 5.399 mm

H1 = osnovna višina 1.971 mm

H1 = osnovna višina 1.967 mm (pri L2)

H2 = povečana višina 2.465 mm

P1 = komercialna nosilnost 1.000 kg

P2 = komercialna nosilnost 1.200 kg

1971 1967



Renault TRAFIC Furgon
Cenik dodatne opreme

z DDV

COUNTRY PAKET 

8201468182 H1 aluminijasti prečni strešni nosilci 106,79 €

8201468185 H2 aluminijasti prečni strešni nosilci 120,15 €

8201656829 L1H1 aluminijasta galerija 785,00 €

TECHNO PAKET

7711574999 Oprema za prostorčno telefoniranje Supertooth Crystal 48,43 €

7711574875 Nosilec za pametne telefone 15,51 €

EASY PAKET

8200461531 Prednje kolesne zavesice 34,99 €

8201373014 Senzorji za parkiranje - zadnji 116,86 €

8201537464 Senzorji za parkiranje - prednji 151,12 €

8201467943 Korito za dno prtljažnika (osebno vozilo L1, 9 sedežev) 120,46 €

8201529538 Pregradna mreža z ločilno pregrado (osebno vozilo) 298,15 €

*Velja samo za Slovenijo.

Kataloška številka   Oprema
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