Renault Trafic Passenger

Kutse reisile
Renault Trafic kutsub sind teele asuma…
Tugev konstruktsioon, dünaamiline kerekuju ja ruumikas salong pakuvad
veelgi rohkem mugavust. Tänu arvukatele salongi ümberpaigutusvõimalustele
sobitub see ideaalselt nii äriliste kui ka perekondlike vajadustega. Kaasaegsed
tehnoloogiad tagavad turvalisuse ning paindliku ja säästliku mootoritöö. Iga
hetk teekonnal muutub nauditavaks.

Mugavus ja uudsus
Tänu tihedale vahule ja istmekuju hoolikale viimistlusele, pakub Renault
Trafic veelgi paremat külgtuge. Kahes suunas reguleeritav rool ja käetoega
iste tagavad ideaalse sõiduasendi igale juhile. Sõna "mugavus" saab Renault
Trafic'us täiesti uue tähenduse.

Nutikad lahendused

Renault Trafic pakub mugavuse suurendamiseks mitmeid innovaatilisi lahendusi. Armatuurlaua kujundus toetab nutitelefonide ja tahvelarvutite kinnitamist,
ühendamist ja laadimist. Satelliitnavigatsioon, tagurduskaamera - Renault Trafic'u rooli taga on kaasaegsed tehnoloogiad juhile pidevalt toeks. Kabiinis on
erinevate panipaikade kogumaht 90 liitrit, mis muudab korra pidamise lihtsaks ja võimaldab kõik vajalikud asjad käepärast hoida. Veelgi rohkem igapäevast
mugavust lisab Renault käed-vabad võtmekaart, mis võimaldab sõiduki avada, käivitada ja lukustada ilma võtit kasutamata. See peab sul lihtsalt kaasas olema.

ENERGY dCi mootorid – silmapaistev jõudlus
Trafic’u panevad liikuma säästlikud, paindlikud ja võimsad mootorid, mille loomisel on Renault ära kasutatud oma Vormel 1® tehnilisi
kogemusi. Efektiivsel ENERGY 1,6 dCi 125 hj, Twin Turbo mootoril on versioon, mis tarbib alla 5,7 l/100 km* pakkudes samal ajal
erakordset sõidunaudingut.
Renault Trafic’u mootorid on ehitatud Renault’ poolt
välja arendatud 1,6 dCi alusele ning on varustatud
parimate kaasaegsete tehnoloogiatega, mis aitavad
vähendada kütusekulu kuni 1 l/100 km*. Saadaval on
varieeruva geomeetriaga turbolaaduriga versioonid
(dCi 95 hj) ning Twin Turbo versioonid (ENERGY dCi
125 hj ja ENERGY dCi 145 hj), mille hulgas igaüks
endale sobiva leiab.

Kaheastmeline turbolaadimine lisab sõidule
paindlikkust, tagab jõulise kiirenduse ka täislastis
sõidukile ja suurema võimsuse kõrgematel kiirustel:
• esimene, väga madala inertsiga turbo, tagab
arvestatava pöördemomendi väikestel pööretel
ning mootori kohese reageerimise paigaltvõtul ja
käiguvahetusel;
• teine turbo rakendub suurematel kiirustel ning
pakub rohkem võimsust ühtlaseks ja sujuvaks
kiirenduseks. Suurem kütusesääst ja veelgi
nauditavam sõit!
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* Kütusekulu kombineeritud tsüklis. Homologeeritud kütusekulu
ja CO2 heitkogused vastavalt kehtivatele EL direktiividele ja
regulatsioonidele. Kütusekulu ja CO2 heitkogused võivad erineda
tulenevalt sõidustiilist, teeoludest või muudest teguritest.
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Twin Turbo mootor
Stop & Start tehnoloogiaga Twin Turbo mootor
ja uus energiat taastootev pidurisüsteem (Energy
Smart Management) aitavad Trafic'ul saavutada
kütusekulu alla 5,7 l/100 km* mis võimaldab teil
omakorda kütuse pealt raha kokku hoida. Tuntav
kütuse kokkuhoid ja suurem sõidunauding.
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Pöördemoment (Nm)
Võimsus (kW)

Mobiilsed tehnoloogiad
R-LINK Evolution - tipptasemel tahvelarvuti koos sisseehitatud
võrguühenduse mooduliga
Internetiühendusega R-LINK Evolutioni puutetundlik ekraan, intuitiivsed
häälkäsklused ja rooli all paiknev kaugjuhtimispult tagavad kiire lipääsu
mitmetele innovaatilistele ja praktilistele rakendustele nagu TomTom®
navigatsioonisüsteem, multimeediasüsteem, telefoni.
Media Nav Evolution - taskukohane ja lihtsalt kasutatav multimeediasüsteem
Puutetundliku ekraaniga tahvelarvuti Renault Media Nav Evolution pakub
ligipääsu paljudele kasulikele ja praktilistele rakendustele nagu liiklusinfoga
navigatsioonisüsteem, raadio ja Bluetooth® tehnoloogia abil audio voogesitus
või ohutu telefonisuhtlus. Media Nav Evolution võimaldab ka nutitelefoni abil
allalaetava AHA® rakenduse abil internetiraadiot või digitaalseid raadiojaamu
kuulata. Renault Media Nav Evolutioniga on sul olulised multimeedialahendused
alati käepärast.
R&Go - nutikas ja praktiline rakendus sinu nutitelefonile või tahvelarvutile
Renault R&Go on praktiline ja intelligentne rakendus, mis võimaldab nutitelefoni
või tahvelarvuti täielikult autoga ühendada. Aseta oma nutitelefon või tahvelarvuti
hoidikusse ja vaata kuidas see töötab. See lihtsalt kasutatav rakendus loob
ergonoomilise ja intuitiivse ligipääsu neljale põhifunktsioonile - multimeedia,
telefonisuhtlus, navigatsioon ja sõiduk. Tänu Renault R&Go rakendusele saad
kuulata muusikat, hallata kontaktandmeid, jälgida navigatsioonisuuniseid,
saada infot kütusekulu kohta või lihtsalt kasutada Driving ECO2 funktsiooni.

Reisi turvaliselt
Sõiduturvalisus on Renault jaoks esmatähtis. Seetõttu on meie sõidukid varustatud parimate tehnoloogiliste lahendustega aktiivse
ja passiivse turvalisuse vallas. Teeme kõik selleks, et tagada parimal tasemel ohutus.

Passiivne turvalisus
Renault Trafic on varustatud kõige olulisemate passiivse
turvalisuse elementidega. Baasvarustuses on juhi ja
kaassõitja turvapadjad. Külgmised turvapadjad on saadaval
lisavarustusena. Turvalisuse tagamiseks on varustuses ka
kolmepunktiturvavööd.

Tagumine parkimisabi
4 sensoriga tagumine parkimisabisüsteem on
deaktiveeritav armatuurlaual asuva nupu abil. See lihtsustab
parkimismanöövreid, andes juhile tagurdamisel lähenevatest
takistustest katkendliku helisignaaliga märku. Vähendab
märkimisväärselt kahjustuste ohtu sõidukile, mida võiks
põhjustada tagurdamisel märkamatuks jäävad takistused.

Mäeltstardi assistent
Lihtsustab paigaltvõttu teel või manööverdamisel, eriti raskelt
koormatud sõiduki puhul.

Kohandamisvõimalused
Tagauksed

180° avanevad klaasidega
tagauksed (standard)

Aknaga tagaluuk
(lisavarustus)

Dekoratiivne
pakett Mini

Dekoratiivne
pakett Medium

Dekoratiivne
pakett Maxi

Istmete paigutus

2-kohta

3-kohta

5-kohta

6-kohta

8-kohta

9-kohta

Mõõtmed
COMBI (L1H1)

GRAND (L2H1)

PAKIRUUMI MAHT* (m3)

L1H1
1
2,5
3,2

8/9-kohaline versioon
8/9-kohaline versioon / kolmas istmerida kokkuklapitud
5/6-kohaline versioon / ilma kolmanda istmereata

L2H1
1,8
3,4
4,1

* Mõõdetud VDA standardse testi meetodil, 200 x 100 x 50 mm suuruste risttahukate abil.
Kasutatav maht on mõõdetud pakiruumi katte kõrgeima positsioonini.

MASSID (kg)

L1H1

2800
Klass
Täismass*
2760-2840
Tühimass*
1797-1807
Maksimaalne kandevõime*
963-1033
Piduritega / piduriteta haagise suurim lubatud mass

2900
2870-2935
1797-1807
1073-1128
2000/750

L2H1
3000
2965-3020
1838-1848
1127-1172

* Sõltuvalt mootorist
Esitatud massid kehtivad lisavarustuseta baassõidukile ning võivad olla erinevad sõltuvalt auto
spetsifikatsioonist (sh. mootorivalik, lisavarustus ja lisaseadmed).

MÕÕTMED (mm)
Välismõõtmed
Üldpikkus
Kogulaius peeglitega / peegliteta
Koormata sõiduki kõrgus
Teljevahe
Esiülend
Tagaülend

L1H1

L2H1

4999
5399
1956 / 2283 1956 / 2283
1971
1971
3098
3498
933
933
968
968

Sisemõõdud
Pakiruumi pikkus 8/9-kohalisel versioonil
8/9-kohalisel versioonil / kolmas istmerida kokkuklapitud
5/6-kohalisel versioonil / ilma kolmanda istmereata
Maksimaalne kaubaruumi laius
Rattakoobaste vaheline laius kaubaruumis
Kasulik kõrgus

736
1152
1650
1662
1268
1369

1136
1552
2050
1662
1268
1369

Külgmised liuguksed
Külgmise liugukse ava laius kõrgusel 600 mm põrandast
Külgmise liugukse ava laius kõrgusel 100 mm põrandast
Külgmiste liuguste ava kõrgus

907
1 030
1 284

907
1 030
1 284

Tagauksed
Tagaukse ava laius kõrgusel 70 mm põrandast
Tagaukse ava kõrgus
Laadimiskõrgus
Väikseim kõrgus maapinnast

1391
1391
1320 / 1295 1320 / 1295
552
552
160
160

Standardvarustus
Business
•• ABS-pidurid koos elektroonilise
pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBV) ja
hädapidurdusassistendiga
•• Dünaamiline stabiilsuskontroll (ESC)
koos Extended Grip haardeteguri
suurendamissüsteemi, mäeltstardiassistendi
ja haagise vibamise kontrollsüsteemiga
(ainult originaal veokonksuga)
•• Rehvirõhu kontrollsüsteem
•• Pardakompuuter
•• Kaheastmeline juhi turvapadi
•• Programmeeritava rõhuga kaassõitja
turvapadi
•• Väljalülitatav kaassõitja turvapadi
•• Immobilaiser
•• Kaugjuhitav kesklukustus
•• Automaatne uste lukustus sõidu ajal
•• Manuaalne lastelukk
•• Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega
küljepeeglid
•• Elektrilised aknatõstukid esiustel
•• Välistemperatuuri näidik
•• Reguleeritava kõrguse, pikisuunas kauguse
ja seljatoe asendiga juhiiste
•• 2-kohaline istepink ees
•• 3-kohaline istepink 2. reas, kergesti
eemaldatav
•• 3-kohaline istepink 3. reas, kokkuklapitav,

kergesti eemaldatav
•• Isofix lasteistmete kinnitussüsteem 2.
istmerea välimistel kohtadel
•• Tekstiilpolster Kario
•• 3 topsihoidjat
•• 12V pistik armatuurlaual
•• 12V pistik taga esimeses reas
•• Peegel kaasreisija päikesesirmis
•• Poole seina kõrguseni ulatuv paneel
polsterdus 2. ja 3. istmereas
•• Pakiruumi plastikust põrandakate
•• Aknaga liuguks paremal küljel
•• Klaasitud vasak külg (kinnised aknad)
•• 180° avanevad klaasidega tagauksed
•• 16“ ilukilbid Mini
•• Tagavararatas

Pildil on kujutatud lisavarustus - nutitelefoni hoidik ja ühekohaline kõrvaliste

Pack Clim (BUSINESS +)
•• Manuaalne kliimaseade ees koos salongi
õhufiltriga
•• Reguleeritava kõrguse, pikisuunas kauguse,
seljatoe asendi ja nimmetoega mugav
juhiiste koos käetoega
•• 2-kohaline istepink ees, panipaigaga
•• Bluetooth® raadio kaugjuhtimisnuppudega
rooli all, USB-liides ja 3,5 mm audiopistik
esipaneelil ning täiendav USB pistik
keskkonsoolil
•• Elektrilised aknatõstukid esiustel koos
impulsslülitiga juhiuksel

•• Tagauste klaasipuhastid
•• Tagauste klaasisoojendus
•• Pakiruumi kate
•• 16“ ilukilbid Maxi

Mootorid
MOOTORID

Mootori töömaht (cm3) silindrite arv / klappide arv
Maksimumvõimsus kW (hj) / pööretel
Maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel
Sissepritse süsteem

dCi 95
Stop&Start

Energy dCi 125
Stop&Start

Energy dCi 145
Stop&Start

1598 / 4 / 16
70 (95) / 3500
260 / 1500
Ühisanumsissepritse + turboülelaadur
muutuva geomeetriaga

1598 / 4 / 16
92 (125) / 3500
320 / 1500

1598 / 4 / 16
107 (145) / 3500
340 /1500

Kütus
Kütusepaagi maht (liitrites)
Heitgaasinorm / katalüsaator / kübemefilter
Käigukast
Stop & Start ja Energy Smart Management

JÕUDLUS

Maksimumkiirus (km/h)
Kiirendus 0-100 km/h (s)

KÜTUSEKULU JA CO2-HEITMED*

Kütusekulu linnas (l/100km)**
Kütusekulu maanteel (l/100km)**
Keskmine kütusekulu (l/100km)**
CO2 -heitmed (g/km)**

Ühisanumsissepritse + topelt-turbo

•

ON
80
Euro 6 / • / •
manuaalkäigukast
•

•

153
15,9

169
11,8

177
11,1

7,0
5,9
6,3
164

6,4
5,3
5,7
149

7,1
6
6,4
167

ROOLISÜSTEEM

L1: 11,84 / L2 : 13,17
L1: 12,40 / L2 : 13,73

Pöörderaadius äärekivide vahel (m)
Pöörderaadius seinte vahel (m)

PIDURISÜSTEEM

ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga
(EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)
Ees: ventileeritavate piduriketaste läbimõõt / paksus - taga: täisketaste läbimõõt / paksus
(mm)

•
296 / 28 – 280 / 12

Rehvid

standardvarustus 215 / 65 R16
lisavarustus 215 / 60 R17

Standardvarustus rehvimõõt
• = standardvarustus - = pole saadaval

* Kütusekulu ja CO2-heitmed on kindlaks tehtud standardse mõõtmismeetodi abil, mis on kehtestatud vastavates sõidukite sertifitseerimist puudutavates seadustes. Kõikide tootjate jaoks kehtiv ühtne mõõtmismeetod, mis võimaldab
sõidukeid võrrelda. Kütusekulu reaalsetes sõidutingimustes sõltub sõiduki töötingimustest, varustusest ja sõidustiilist.
Andmed võivad erineda sõltuvalt sõiduki varustusest. Renault sõidukite utiliseerimine ja jäätmeringlus toimub vastavalt eluea lõppu jõudnud sõidukite ümbertöötlemist käsitlevatele seadustele ja teistele keskkonnakaitse alastele
regulatsioonidele. Auto ja selle kasutatud osad lammutatakse vastavaid jäätmekäitluse nõudeid arvestades.

Suverehvid

REHVI TÜÜP
Rehvimõõt

Tootja, mark
Kütusesäästlikkuse klass
Märghaardumise klass
Müratase (dB)

Continental Van
Contact 200
B
A
72

215 / 65 R16
Goodyear Cargo
Marathon
C
B
70

Aastaringsed

Michelin Agilis 51
C
A
72

215 / 60 R17
Dunlop
Econodrive
C
B
70

205 / 65 R16
Goodyear
CargoVector 2
E
C
70

Lisavarustus

1. Veokonksule paigaldatav jalgrattakandur. Võimaldab mugavalt kuni kolme
ratta transporti.
2. Katuse risttalad. Alumiiniumist või
terasest risttalad võimaldavad vedada
kuni 188 kg raskust täiendavat koormat.
3. Katusekast. Võimaldab sul auto
veomahtu suurendada..
4. Päikesesirm. Lisab mugavust reisimisel.
5. Alarm. Vähendab sõiduki ja selles
olevate esemete varguse riski.

1.

2.

3.

4.

5.

Värvid

Liustikuvalge (369)

Plaatinahall (D69)

Tumehall (KPF)

Bambusroheline (Dpa)

Pruun (Cnh)

Kesköömust (D68)

Magma punane (Nns)

Panorama sinine (J43)

Tumebeež (Hnk)

Kassiopeia hall (Kng)

Kassiopeia hall KNG), plaatinahall (D69), kesköömust (D68), panorama sinine (J43), pruun (CNH),
tumebeež (HNK) on metallikkattega, mis on saadaval lisatasu eest.

Polsterdus

Veljed

16” plekkveljed
Mini-ilukilpidega
(standardvarustuses
mudelil Business)

16” plekkveljed
Max-ilukilpidega
(standardvarustuses
mudelil Pack Clim)

17” valuveljed Cyclade
(lisavarustuses mudelil
Pack Clim)

Kario tekstiilpolster
(standardvarustuses
mudelil Business)

Java tekstiilpolster
(standardvarustuses
mudelil Pack Clim)

Standard- ja lisavarustus
L1H1 2,8 t / 2,9 t
L2H1 3,0 t

VÄLISILME

Business
¤/¤
¤

Combi

Pack Clim
¤/¤
¤

Esivõre, peeglite korpused ja tagaosa on grafiidi värvi, kahevärviline esipõrkeraud (ülaosa kerevärvi, alaosa must)
Dekoratiivne pakett Mini – kere tagaosas: kerevärvi nurgad ja küljeukse kaitseliistud
Dekoratiivne pakett Medium – kere esi- ja tagaosas: kerevärvi esipõrkeraud, taganurgad ja küljeukse kaitseliistud
Dekoratiivne pakett Medium – kroomitud detailide ja tuhmilt läikiva liistuga esivõre, kerevärvi esipõrkeraud, taganurgad, kaitseliistud ja peeglite korpused
Metallikvärv
Täiendavalt toonitud tagumised klaasid
Ilukilbid Mini 16“
Ilukilbid Maxi16“
Valuveljed 17“ Cyclade

•
¤
¤
¤
•
-

•
¤
¤
¤/P
•
¤

ABS koos EBV-ga (elektroonilise pidurdusjõu jaoturiga) ning hädapidurdusassistendiga ja 4 ketaspiduriga
Dünaamiline, koormusega kohanduv veojõukontrolli süsteem ESP, Extended Grip haardejõukontroll, mäeltstardiassistent, haagise “vibamist” tõkestav süsteem,
Elektrooniline immobilaiser
Kaheastmeline juhi turvapadi, peatoed ja kolmepunkti-turvavööd koos pingeregulaatorite ja eelpingutitega
Väljalülitatav kõrvalistuja turvapadi
Külgmised turvakardinad ja rindkere turvapadjad (ainult ühekohalise kõrvalistme korral)
Isofix lasteistmete kinnitussüsteem 2. istmerea välimistel kohtadel
Automaatne uste lukustus sõidu ajal
Rehvirõhu kontrollsüsteem
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik juhtnuppudega roolil
4 sensoriga tagumine parkimisabi
Universaalsed rehvid
Tagavararatta hoidik vargusvastase seadisega
Kaugjuhtimisega kesklukustus ja uste automaatlukustus sõidu ajal (kahe nupuga võti)
Täiendav sissemurdmisvastane süsteem
Kaugjuhtimisega kesklukustus (kaks kolme nupuga võtit) ja selektiivse avamise süsteemiga
Lisavõti
Renault käed-vabad võtmekaart
Alarmivalmidus

•
•
•
•
•
¤
•
•
•
¤
¤
¤
•
¤
¤
¤
¤

•
•
•
•
•
¤
•
•
•
¤/P
¤/P
¤
¤
•
¤
¤
¤
¤
¤

Udutuled
Kaheosalised küljepeeglid
Roolivõimendi, nelja kodaraga rooliratas reguleeritava kõrguse ja sügavusega
Digitaalne tahhomeeter
Pardakompuuter: keskmine kiirus, kogu / keskmine / hetkeline kütusekulu, sõiduulatus, kell, päevane läbisõit ja kogu läbisõit
Välistemperatuuri näidik (koos elektriliselt reguleeritavate, soojendusega küljepeeglitega)

•
•
¤
•
•

¤/P
•
•
¤
•
•

Elektrilised aknatõstukid esiustel
Elektrilised aknatõstukid esiustel (juhi poolel impulsslülitiga)
Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid
Kütte- ja ventilatsioonisüsteem 4-astmelise ventilaatori ja siseõhu ringluse lülitiga
Manuaalne kliimaseade ees, koos salongi õhufiltriga
Manuaalne kliimaseade ees koos lisakütte ja salongi õhufiltriga
Manuaalne kliimaseade auto esi- ja tagaosas koos salongi õhufiltriga
Manuaalne kliimaseade auto esi- ja tagaosas koos lisasoojenduse ja salongi õhufiltriga
Lisasoojendus (2kW) + ventilatsiooniavad salongi tagumisele osale + juhtpaneel taga
12V pistik teises istmereas
Nahkkattega rooliratas (saadaval ainult koos kiirusepiirajaga)

•
¤
•
•
¤
¤
¤
•
-

•
•
•
¤
¤
¤
¤
•
¤/P

Musta ja halli värvi armatuurlaua paneel, musta värvi käigukanginupp
Musta ja halli värvi armatuurlaua paneel, lukustatava panipaigaga, kroomitud servad näidikutel ja kõlaritel, kroomitud käigukanginupu detail ning läikivmustad
ventilatsiooniavade servad
Valgustusega, lukustatav panipaik armatuurlaua alumises osas kõrvalistuja poolel (kliimaseadme korral jahutusfunktsiooniga)
12V pistik armatuurlaual
Kaasaskantav tuhatoos / sigaretisüütaja

•

•

-

¤/P

•
•
¤

•
•
¤

TURVALISUS

NÄHTAVUS, TULED JA SÕITMINE

MUGAVUS

ARMATUURLAUD, ISTMED JA INTERJÖÖR

Reguleeritava kõrgusega mugav juhiiste
Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega mugav käetoega juhiiste
Kahekohaline kõrvaliste tugevdatud küljetoega
Kahekohaline kõrvaliste, tugevdatud küljetoega ja panipaigaga istme all
Reguleeritava kõrgusega mugav kõrvaliste
Mugav ühekohaline kõrvaliste reguleeritav üles-alla ja pikisuunas, reguleeritava selja- ja nimmetoega ning käetoega
Esiistmete soojendus (ainult ühekohalisele kõrvalistmele)
3-kohaline istepink 2. reas, kergesti eemaldatav
3-kohaline istepink 3. reas, kokkuklapitav, kergesti eemaldatav
Käetoed tagumistel istmetel
Tekstiilpolster Kario, must
Tekstiilpolster Java, must

UKSED JA AKNAD

Liuguks paremal aknaga / avatava aknaga
Liuguks vasakul aknaga / avatava aknaga
Keskpaneel vasakul aknaga / avatava aknaga
Tagumised küljeseinad aknaga
180° avanevad tagauksed aknaga
Aknaga tagaluuk
Tagaklaasipuhasti ja -soojendus

KAUBARUUM

Tugevdatud kaubakinnitusaasad põrandal – 6 - L1, 8 - L2 (490 daN 30 s, vastavalt standardile ISO 27956)
Pooles kõrguses kaitsepaneel sõiduki kaubaruumi seinas
Pakiruumi plastikust põrandakate
Pakiruumi kate
Pakiruumi kaitsevõrk

MULTIMEEDIASÜSTEEM

R&GO raadio koos sisseehitatud ekraani ja kaugjuhtimispuldiga rooli all. Bluetooth®, 2 USB-pesa ja 3,5 mm audiopistik (1 DIN mõõdus)
R&GO MP3 CD-raadio koos sisseehitatud ekraani ja kaugjuhtimispuldiga rooli all. Bluetooth®, USB-pesa ja pistik keskkonsoolil ning täiendav USB-port keskkonsoolil
R&GO digitaalvastuvõtjaga raadio (DAB) koos sisseehitatud ekraani ja kaugjuhtimispuldiga rooli all. Bluetooth®, 2 USB-pesa ja 3,5 mm audiopistik (1 DIN mõõdus)
R&GO koodiga MP3 CD-raadio koos sisseehitatud ekraani, DAB vastuvõtja ning kaugjuhtimispuldiga rooli all. Bluetooth® ühendus, USB ja 3,5 mm audiopistik esipaneelil ning
täiendav USB port keskkonsoolil
Media-Nav Evolution: 7” puuteekraaniga navigatsioonisüsteem kaugjuhtimispuldiga rooli all. DAB raadio, MP3-mängija, Bluetooth® ühendus, USB ja 3,5 mm audiopistik (paketi osa)
R-LINK Evolution: 7” puuteekraaniga navigatsiooni süsteem kaugjuhtimispuldiga rooli all. DAB raadio, MP3-mängija, TomTom® navigatsioonisüsteem, Bluetooth® ühendus,
häälkäsklused, USB ja 3,5 mm audiopistik, ühilduvus sõiduki ja internetiga, helisüsteem Auditorium “3D” Sound by Arkamys®, R-Sound Effect
Euroopa kaart (ainult koos navigatsiooniga)
Nutitelefoni hoidik
Rakendus R&GO koos navigatsioonisüsteemiga CoPilot® Premium
Tahvelarvuti hoidik

MUU VARUSTUS

Lisavarustuse juhtmestik
Lisamoodul CAN-võrguga ühendamiseks (kere ümberehituse jaoks)
16” terasveljega varuratas kere all
Rehviparanduskomplekt varuratta asemel
Haagisekonks

PAKETID

JUHTIMISpakett (parkimisandur + püsikiiruse hoidja / kiirusepiiraja)
Interjööri pakett (musta ja halli värvi armatuurlaud koos lukustatava kindalaeka, kroomitud näidikutepaneeli ja kõlarite ümbristega, kroomitud element käigukangi nupul, läikivmusta
raamistusega ventilatsiooniavad + kiiruse piiraja + nahkkattega rool)
Dekoratiivne pakett Maxi Plus (dekoratiivne pakett Maxi + udutuled)
Dekoratiivne pakett Maxi Max (dekoratiivne pakett Maxi + udutuled + täiendavalt toonitud küljeklaasid)
Nähtavuse pakett (valguse- ja vihmasensor + udutuled + tagaklaasisoojendus + tagumised klaasipuhastajad)
Raadio pakett 1 DIN + tahvelarvuti hoidik
• – standardvarustus; о – lisavarustus ; P – paketi osa; - – pole saadaval;
* – Saadaval rakenduste poes App Store (iOS) või Google Play’s (Android)
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Avarda oma Renault TRAFIC’u
kogemust aadressil www.renault.ee

Kõik meetmed on rakendatud selleks, et käesolev trükis oleks täpne ja selle sisu oleks trükkimiskuupäeval ajakohane. Antud dokument on koostatud pilootpartiide ja prototüüpide põhjal. Järgides pideva täiustamise poliitikat
jätab Renault endale õiguse kirjeldatud spetsifikatsioone, sõidukeid ja lisaseadmeid igal ajal muuta. Sellistest muudatustest teatatakse Renault’ edasimüüjatele võimalikult kiiresti. Olenevalt asukohariigist võivad teatud mudelid
erineda ja teatud lisavarustus võib olla mittesaadaval (standardvarustusena, lisavarustusena või lisaseadmena). Uusima info saamiseks võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel erinevad käesoleva
dokumendi piltide värvid veidi tegeliku värvi ja polstri toonidest. Kõik õigused kaitstud. Trükise või selle osade reprodutseerimine mistahes vormis ja mistahes viisil on ilma eelneva Renault’ loata keelatud. 			
Renault soovitab
Piltide kasutusõigus: X. Querel, Y. Brossard / Prodigious Production.
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