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Typickými znakmi nového vozidla Renault TRAFIC 
je chrómová maska chladiča a Full LED svetlomety 
so svetelným podpisom v tvare písmena „C“, ktoré 
mu dodávajú dynamický vzhľad a štýl, v ktorom 
sa snúbi modernosť s robustnosťou. Veľmi 
priestorný a dôkladne prepracovaný dizajn interiéru 
inšpirovaný osobnými vozidlami, motor s objemom 
2,0 l a automatická prevodovka vytvárajú z nového 
vozidla TRAFIC ideálneho spoločníka na všetkých 
vašich cestách.

Nový vzhľad 
a nová mobilita





Nový Renault TRAFIC, ktorý predstavuje pozorného 
spoločníka vo vašom každodennom živote, sa 
dôsledne stará o vašu spokojnosť – palubná doska 
ladená do odtieňa čiernej „karbon“, nové čalúnenie, 
chrómové prvky, ergonomická pozícia za volantom, 
kožený volant, komfortné sedenie… Užite si po-
hodlné cestovanie unášané výkonným motorom 
2,0 l spojeným s automatickou prevodovkou 
a spoľahlivo vedeným navigačným systémom.

Prichádza 
nový komfort





Vstúpte 
do novej dimenzie
Na palube nového vozidla TRAFIC Passenger pojem 
priestor naberá na význame: sedadlá (vozidlo je až 
pre 9 osôb) sú dostatočné priestranné, aby vám 
a vašim spolucestujúcim dokázali poskytnúť čo 
najväčšie pohodlie, a čo sa týka batožiny, vďaka 
veľkorysému úložnému priestoru nemusíte robiť 
žiadne kompromisy. Veľké presklenné plochy 
s posuvným oknom, klimatizovaná a presvetlená 
kabína, úložné priestory, modularita… Všetko 
prispieva k pocitu pohodlia. A aby vaše cestovanie 
bolo ešte príjemnejšie, nový Renault TRAFIC je 
vybavený niekoľkými 12 V a USB zásuvkami na 
pripojenie smartphonov, herných konzol a tabletov. 



Jazda s on-line 
pripojením
Vďaka multimediálnym systémom a službám 
nového vozidla Renault TRAFIC zostanete vždy 
on-line. Media Nav Evolution a R-LINK Evolution 
disponujú funkciou zrkadlenia smartphonu, aby 
ste mohli využívať svoje obľúbené aplikácie na 
veľkom dotykovom displeji na palubnej doske. 
Využívať môžete i aplikáciu R&Go, ktorá prepojí 
váš smartphon s vaším vozidlom, aby ste mohli 
ovládať celý váš multimediálny svet. Zažijete ešte 
väčšie potešenie z príjemnej jazdy.

1. R-LINK Evolution – väčšie možnosti individualizácie. 
Základnými komponentmi systému R-LINK Evolution sú 
multimediálny prehrávač, bezdrôtový systém Bluetooth® 
s funkciou audiostreamingu a navigácia, ktorá vďaka 
online pripojeniu zohľadňuje aktuálnu premávku 
a udalosti na trase. Hlavným rozhraním systému R-LINK 
je 7" dotykový kapacitný displej, ale základné funkcie 
zvládne i integrované ovládanie pod volantom

2. R&Go – integrujte svoj smartphon alebo tablet. 
Počúvajte hudbu, spravujte svoje kontakty, využite 
presnosť navigácie, skontrolujte spotrebu… S aplikáciou 
R&Go je to také jednoduché, stačí len umiestniť 
smartphon alebo tablet do príslušného držiaka a nechať 
sa viesť.

3. Media Nav Evolution – najdôležitejšie multimédiá na 
dosah ruky. Multimediálny systém Media Nav Evolution 
s technológiou Bluetooth® a funkciou audiostreamingu 
vám umožní počúvanie hudby alebo telefonovanie bez 
toho, aby ste pustili volant z rúk. Pomocou ovládacích 
prvkov pod volantom alebo 7" dotykovej obrazovky si 
vyberiete vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu a upravíte 
hlasitosť podľa vašich potrieb. Hudbu zo svojich mobilných 
zariadení môžete pripojiť prostredníctvom konektorov 
USB/jack na čelnom paneli.
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Pozvánka na cestu
Nový Renault TRAFIC vás pozýva na jazdu... 
Robustný dizajn, dynamické krivky a neobvykle 
priestorný interiér sú typickými znakmi vozidla 
Renault TRAFIC. Veľmi variabilný interiér sa dá 
jednoducho prispôsobiť využitiu pri pracovných 
cestách alebo nárokom rodinného života. Moderné 
technológie dohliadajú nielen na bezpečnosť, 
ale aj na úspornú prevádzku. S vozidlom Renault 
TRAFIC si budete každú cestu užívať.



Ponuka lakov

Fotografie majú len ilustračný charakter
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Kolesá a pneumatiky

TYP PNEUMATÍK Letné Letné
Veľkosť pneumatík / Kolies 215/65 R16 215/60 R17 
Trieda palivovej účinnosti C C 
Trieda priľnavosti na mokrom povrchu B B
Hlučnosť (dB) 70 70

Čalúnenie

Java

Ozdobný kryt na disk 16" mini Ozdobný kryt na disk 16" maxi

Disky kolies

Disky kolies z ľahkých zliatin 17" 
dizajn Cyclade



Výbava

SÉRIOVÁ VÝBAVA COOL

Dizajn
• Full LED svetlomety 
• LED denné svietenie v tvare písmena „C“
• Pack Look 2: koľajnice bočných posuvných dverí s krytom, 

zadný nárazník čiastočne vo farbe karosérie 
• Zadné stĺpiky vo farbe karosérie, predný nárazník vo farbe karosérie
• Tónované sklá
• Pravé posuvné dvere s pevným oknom
• Ľavý bočný panel s pevným oknom
• Zadné dvere otvárateľné do 180°
• Zadné vyhrievané okná so stieračom
• Oceľové disky kolies 16" s ozdobnými krytmi

Interiér a komfort
• Uzatvárateľná schránka na palubnej doske
• Rádio MP3 Bluetooth USB Jack, s podporou aplikácie R&GO, 

4×15W 1 DIN, ovládanie rádia pod volantom
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča „Komfort“ s lakťovou a bedrovou 

opierkou
• Dvojmiestne sedadlo spolujazdca s úložným priestorom pod sedadlom
• Vyberateľná 3-miestna lavica v druhom rade
• vyberateľná 3-miestna lavica v treťom rade so sklopným operadlom
• Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom pre prednú časť vozidla
• Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
• Elektricky ovládané predné okná, impulzné na strane vodiča



Pohonné jednotky

dCi 120 ENERGY 
dCi 145

ENERGY
dCi 145 EDC6

ENERGY
dCi 170 EDC6

POHONNÁ JEDNOTKA 
Palivo Diesel
Maximálny výkon kW (k) pri otáčkach (ot/min) 88 (120) pri 3 500 107 (146) pri 3 500 107 (146) pri 3 500 125 (170) pri 3 500
Maximálny krútiaci moment Nm pri otáčkach (ot/min) 320 pri 1 500 350 pri 1 500 350 pri 1 500 380 pri 1 500
Typ vstrekovania Common rail s turbodúchadlom s variabilnou geometriou
Zdvihový objem (cm3) 1 997
Počet valcov / ventilov 4 v rade/16
Emisná norma EURO 6
Stop & Štart Nie Áno Áno Áno
Interval údržby Až 40 000 km/2 roky(1)

VÝKONOVÉ PARAMETRE 
Max. rýchlosť (km/h) 165 176 174 179

PREVODOVKY
Typ prevodovky Manuálna prevodovka Manuálna prevodovka Dvojspojková automatická 

prevodovka EDC
Dvojspojková automatická 

prevodovka EDC
Počet prevodových stupňov 6 6 6 6

RIADENIE
Stopový priemer otáčania/obrysový priemer otáčania (m) L1: 11,84/12,40 – L2: 13,17/13,73

BRZDY 
ABS so systémom núdzového brzdenia (AFU) a ESP adaptívny s ASR Sériovo
Vpredu: ventilované brzdové kotúče Ø (mm) × šírka (mm) 296 × 28
Vzadu: plné brzdové kotúče Ø (mm) × šírka (mm) 280 × 12

SPOTREBA A EMISIE(2)

Homologizačný protokol WLTP
Režim Eco Áno Áno Áno Áno
Objem nádrže (l) 80
Objem nádrže na aditívum AdBlue®(3) (l) 20
Spotreba (l/100 km) hodnota Vlow / kombinovaný cyklus 6,9 6,8 6,9 6,9
Emisie CO2 (g/km) hodnota Vlow / kombinovaný cyklus 181 179 182 182
(1) Motor spotrebováva olej na mazanie a chladenie pohyblivých súčiastok. Je bežné, že sa medzi dvoma výmenami oleja vykonáva jedno alebo viac doplnení. (2) Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou 
podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Viac informácií nájdete na https://www.renault.sk/renault-svet/nove-predpisy.html. (3) Vlastné použitie paliva a AdBlue® závisí od podmienok používania 
vozidla, na výbave, na štýle jazdy vodiča a na náklade.



Objavte Nový Renault TRAFIC 
na www.renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série alebo prototypu. V rámci politiky neustáleho zlepšovania svojich výrobkov si Renault 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v špecifi kácii opísaných alebo vyobrazených vozidiel a príslušenstva. O týchto zmenách budú autorizovaní predajcovia Renault informovaní v čo najkratšej časovej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, 
pre ktorú krajinu sú určené (ako sériové, za príplatok alebo ako príslušenstvo), určité druhy výbavy nemusia byť k dispozícii. Najnovšie informácie o našich produktoch získate od najbližšieho predajcu. S ohľadom na technologické možnosti tlače sa môžu 
jednotlivé farby na fotografi ách alebo ilustráciách mierne líšiť od skutočných farieb lakov alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, publikovanie alebo šírenie časti alebo celku obsahu z tejto publikácie je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault zakázané.
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