
Renault TRAFIC 







Přednosti tohoto užitkového vozu oceníte při jeho 

každodenním používání. Při nakládání, v kabině či na 

silnici nabízí Renault TRAFIC širokou škálu praktických 

řešení, která vám výrazně usnadní každodenní práci. 

Vaši pozornost bezpochyby upoutají také dynamické 

a robustní linie jeho karosérie. 

Připraven 
k práci







Dynamický, robustní profil karosérie, zbrusu nový design kabiny, 

unikátní prvky výbavy a výkonné motory. To vše zaručuje ještě 

efektivnější práci: Renault TRAFIC je inovativní do nejmenších 

detailů. Jeho kabina je skutečná mobilní kancelář vybavená 

nejnovějšími technologiemi. Má nápaditý design a nabízí 

nejdelší nákladový prostor ve své kategorii. Jeho pružné 

a úsporné motory využívají nejnovější technologie.

Inovativnost 
pro každý den





Kabina Renaultu TRAFIC  je koncipována jako pojízdná 

kancelář plná inovativních řešení umožňujících 

upevnění, připojení a nabíjení chytrých telefonů, 

tabletů a notebooků. Úložné prostory o impozantním 

celkovém objemu 90 litrů umožňují přehledně uložit 

všechny předměty každodenní potřeby tak, aby 

byly stále po ruce. Renault TRAFIC je ztělesněním 

inovativnosti, praktičnosti a pohodlí.

Mobilní kancelář



Širokoúhlé zrcátko Wide View vestavěné ve sluneční sloně na straně spolujezdce nabízí rozšířený výhled na pravou stranu a eliminuje tak mrtvý úhel. Zadní 

parkovací kamera vestavěná ve zpětném zrcátku (nebo v displeji systému R-Link) usnadňuje manévrování. Její součástí jsou i zadní parkovací senzory 

s akustickou signalizací. Hands-free karta Renault – snadné a rychlé odemykání dveří a startování motoru vašeho Renaultu TRAFIC. Postačí mít kartu při 

sobě a stisknout tlačítko pro odemknutí dveří či nastartování motoru.

Praktické technologie pro každý den





Díky otvoru v přepážce a průvlakům pod sedadlem spolujezdce převezete předměty o 121 cm delší než je podlaha nákladového prostoru. U verze L2 je to až 

4,15 m. Dvoje široké boční dveře nabízejí snadný přístup do nákladového prostoru a nakládání a vykládání usnadňují také zadní dveře, které se otvírají pod 

úhlem 255°. Konkrétní řešení, která vycházejí vstříc každodenním potřebám.

Maximální efektivita



Furgon dvoukabina nabídne pohodlnou přepravu až 6 osob ale i nákladu, který je bezpečně oddělen pevnou přepážkou.



Pokud vaše potřeby převyšují možnosti verzí dodávaných přímo z výroby nevadí, ve spolupráci s lokálními dodavateli přestaveb jsme schopni navrhnout 

ideální řešení na míru. TRAFIC je skvělým základem například pro chladící vestavbu, mobilní dílnu či ambulanci - záleží jen vás. Naši partneři prochází přísným 

procesem certifikace a je tak zajištěna kvalita provedených úprav i nulový vliv na záruku samotného vozidla. 

Řada možností přestaveb





Motory Energy dCi – výjimečné výkony

Renault TRAFIC je poháněn výkonnými, pružnými a úspornými motory, které využívají bohatých technologických zkušeností značky 

Renault u Formule 1. Motor 1,6 dCi Energy Twin Turbo umožňuje snížit spotřebu paliva pod hranici 6 l/100 km* za současného 

zachování skvělých jízdních prožitků.

Motor Renault TRAFIC s pohonnou jednotkou 

1,6 dCi nejnovější generace, kterou vyvinula značka 

Renault, využívá pokročilé technologie umožňující 

snížení spotřeby o 1 l/100 km*. Motor je dostupný 

ve verzi s turbodmychadlem s variabilní geometrií 

(dCi 95 a dCi 120) a ve verzi Twin Turbo (Energy 

dCi 125 a dCi 145). Nabízí tedy široký výběr, který 

uspokojí požadavky každého uživatele.

Verze Twin Turbo ve spojení s funkcí Stop & Start

a s novým systémem Energy Smart Management 

umožňuje snížit spotřebu paliva na méně než 6 

l/100 km*, což je v kategorii dodávkových vozů 

rekordní výsledek.

Systém dvou turbodmychadel umožňuje pružnou 

jízdu a dynamickou akceleraci i při zatížení a je 

zárukou vysokého výkonu v horním rozsahu otáček:

– první turbodmychadlo s nízkou setrvačností 

zajišťuje vysoký točivý moment již při nízkých 

otáčkách a umožňuje tak rychlou odezvu motoru při 

rozjezdu z místa a při změně rychlostních stupňů, – 

druhé turbodmychadlo se zapojuje do hry při vyšších 

otáčkách a umožňuje bezproblémové dosažení 

vysokého výkonu a zajišťuje stabilní a rovnoměrné 

zrychlování. Větší úspora paliva a více radosti z jízdy!

*  Homologované hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 v souladu 

s platnými předpisy.
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Euro 6 a AdBlue®

Renault TRAFIC nabízí řadu motorů, které splňují normu Euro 6 a jsou vybaveny systémem katalytické 

redukce – SCR (z anglického Selective Catalytic Reduction). Účelem tohoto systému je maximální snížení 

emisí oxidů dusíku NOx díky přípravku AdBlue®.

AdBlue® je aditivum, které se již řadu let používá v nákladních vozidlech a je běžně dostupně na čerpacích 

stanicích. AdBlue® je netoxický a nehořlavý roztok na bázi vody, který je vstřikován do výfukového systému. 

Výrazně snižuje emise nečistot a nesnižuje výkonnost motorů.





Renault TRAFIC nabízí řadu nápaditých řešení, díky nimž má ve své kategorii nejširší možnosti uložení nákladu na trhu. Unikátní řešení v podobě otvorů 

s výklopnými kryty pod sedadlem spolujezdce umožňuje prodloužit ložný prostor o 1,2 m a přepravovat tak náklad o délce až 3,75 m (u verze L2 až 4,15 m).  

Zarážka levého křídla zadních dveří umožňuje v případě potřeby převážet ještě delší náklad s otevřeným pravým křídlem zadních dveří. Objem nákladového 

prostoru – 7,2 m3 u verze L1 a 8,6 m3 u verze L2 – je vysoce optimalizovaný díky karosérii ve tvaru kvádru. Díky tomu umožňuje Renault TRAFIC převážet až 

tři europalety již od verze L1.

Oceňte jeho nápaditost



Renault TRAFIC je nyní ještě praktičtější než dříve a navíc nabízí řadu jedinečných prvků výbavy, jako je například karta Renault Hands Free, vnitřní střešní 

nosič a, v závislosti na verzi, až 18 ok pro upevnění náladu. K Renault TRAFIC je k dispozici široká škála doplňků, z nichž řada slouží k usnadnění a zabezpečení 

přepravy nákladu. Díky tomu Renault TRAFIC uspokojí potřeby a požadavky každého odvětví. Renault TRAFIC je zkrátka automobil plný nápadů.

Nákladový prostor Úložný prostor pod stropem Zarážka levého křídla zadních dveří  / úchyt oka pro upevnění 
nákladu



R-LINK Evolution – integrovaný multimediální systém s online

připojením

Základními komponenty systému R-LINK Evolution jsou multimediální

přehrávač, Bluetooth® handsfree s funkcí audiostreaming a navigace,

která díky online připojení zohlední aktuální provoz a události na trase.

Jeho možnosti jsou dále rozšířeny aplikacemi a službami, které lze získat

v online obchodě R-LINK Store. Hlavním rozhraním systému R-LINK Evolution

je 7" dotykový kapacitní displej, ale ovládání základních funkcí zvládnete

i pomocí integrovaného ovládání pod volantem.

Media Nav Evolution – cenově dostupný a snadno ovladatelný

multimediální systém s integrovanou navigací

V palubní desce umístěný systém s dotykovou obrazovkou umožňuje

přístup k celé řadě užitečných a praktických funkcí, jakými jsou navigace

informující o aktuální dopravní situaci, rádio, poslech hudby prostřednictvím

audiostreamingu a v neposlední řadě Bluetooth® handsfree. Media Nav

Evolution umožňuje také přenos internetového rozhlasového vysílání

pomocí aplikace AHA® (kterou si lze stáhnout do chytrého telefonu). Díky

systému Renault Media Nav Evolution máte nejdůležitější multimediální

funkce vždy na dosah ruky.

R&Go – praktická inteligentní aplikace pro váš chytrý telefon či tablet

Pokud chcete váš smartphone či tablet využít naplno, nezáleží na tom

jaký má systém. Pro Android i iOS máme inteligentní aplikaci, která zajistí

intuitivní přístup k multimédiím, handsfree volání i údajům z palubního

počítače. Navíc v sobě integruje offline navigaci. Stačí ji jen stáhnout,

nainstalovat a propojit zařízení s vozem prostřednictvím Bluetooth®. Je

to tak jednoduché...

* Aplikace je dostupná pro zařízení s operačními systémy iOS a Android.

Multimedia





Rozměry a hmotnosti
Furgon L1H1

Furgon L2H1

ROZMĚRY (mm)
L1H1 L2H1

Objem nákladového prostoru (m3)** 5,2 6

Vnější rozměry

Celková délka 4 999 5 399
Celková šířka bez zrcátek / včetně zrcátek 1 956/2 283 1 956/2 283
Výška nezatíženého vozu 1 971 1 971
Rozvor 3 098 3 498
Přední převis 933 933
Zadní převis 968 968
Nákladový prostor 

Rozměry otvoru v přepážce 510 x 222
Užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku 2 537 2 937
Užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce 2 950 3 350
Celková užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce 3 750 4 150
Užitečná délka ve výšce 400 mm od podlahy 2 537 2 937
Užitečná délka ve výšce 1 m od podlahy 2 250 2 650
Maximální vnitřní šířka 1 662 1 662
Vnitřní šířka mezi podběhy kol 1 268 1 268
Užitečná výška 1 387 1 387
Posuvné boční dveře

Šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy 907 907
Šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy 1 030 1 030
Výška otvoru 1 284 1 284
Zadní dveře

Šířka otvoru zadních dveří ve výšce 70 mm od podlahy 1 391 1 391
Výška otvoru zadních dveří 1 320 1 320
Nákladový práh 552 552
Světlá výška 160 160
** Metoda měření VDA: pomocí jednolitrových kvádrů o rozměrech 200 x 100 x 50 mm.

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ (kg)
L1H1 L2H1

Třída 2,7 t 2,9 t 2,9 t

DMC* 2780-2820 2940-2980 3000-3040
Hmotnost vozidla 
připraveného k jízdě* 1699-1743 1699-1743 1720-1760

Maximální zatížení* 1073-1081 1235-1243 1280
Maximální zatížení přední 
nápravy 1 585

Maximální zatížení zadní 
nápravy 1 650

Maximální hmotnost přívěsu 
brzděného/nebrzděného 2 000/750

* V závislosti na motoru.

Uvedené zatížení platí pro základní variantu bez volitelné výbavy a může se lišit 
v závislosti na specifi kaci vozidla (včetně verze motoru, úrovně standardní výbavy 
a volitelné výbavy).



Furgon L1H2

Furgon L2H2

ROZMĚRY (mm)
L1H2 L2H2

Objem nákladového prostoru (m3)* 7,2 8,6

Vnější rozměry

Celková délka 4 999 5 399
Celková šířka bez zrcátek / včetně zrcátek 1 956 / 2 283 1 956/2 283
Výška nezatíženého vozu 2 456 2 456
Rozvor 3 098 3 498
Přední převis 933 933
Zadní převis 968 968
Nákladový prostor 

Rozměry otvoru v přepážce 510 x 222
Užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku 2 537 2 937
Užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce 2 950 3 350
Celková užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce 3 750 4 150
Užitečná délka ve výšce 400 mm od podlahy 2 537 2 937
Užitečná délka ve výšce 1 m od podlahy 2 250 2 650
Maximální vnitřní šířka 1 662 1 662
Vnitřní šířka mezi podběhy kol 1 268 1 268
Užitečná výška 1 898 1 898
Posuvné boční dveře

Šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy 907 907
Šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy 1 030 1 030
Výška otvoru 1 284 1 284
Zadní dveře

Šířka otvoru zadních dveří ve výšce 70 mm od podlahy 1 391 1 391
Výška otvoru zadních dveří 1 820 1 820
Nákladový práh 552 552
Světlá výška 160 160 
* Metoda měření VDA: pomocí jednolitrových kvádrů o rozměrech 200 x 100 x 50 mm.

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ (kg)
L1H2 L2H2

Třída 2,9 t 2,9 t

DMC 2960-2980 3040-3070
Hmotnost vozidla připraveného k jízdě 1800-1822 1842-1870
Maximální zatížení 1158-1160 1198-1200
Maximální zatížení přední nápravy 1585
Maximální zatížení zadní nápravy 1650
Maximální hmotnost přívěsu brzděného/
nebrzděného 2000 / 750

Uvedené zatížení platí pro základní variantu bez volitelné výbavy a může se lišit v závislosti 
na specifi kaci vozidla (včetně verze motoru, úrovně standardní výbavy a volitelné výbavy).



Rozměry a hmotnosti

Furgon dvoukabina L2H1

Furgon dvoukabina L1H1

Furgon dvoukabina (6místný)

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ (kg)
L1H1 L2H1

Třída 2,7 t 2,9 t 2,9 t

DMC* 2820-2835 2832-2844 2940-2950
Hmotnost vozidla 
připraveného k jízdě* 1845-1855 1845-1855 1900-1910

Maximální zatížení* 975-980 987-989 1040
Maximální zatížení přední 
nápravy 1585

Maximální zatížení zadní 
nápravy 1 650

Maximální hmotnost přívěsu 
brzděného/nebrzděného 2 000/750

* V závislosti na motoru.

Uvedené zatížení platí pro základní variantu bez volitelné výbavy a může se lišit 
v závislosti na specifi kaci vozidla (včetně verze motoru, úrovně standardní výbavy 
a volitelné výbavy).

ROZMĚRY (mm)
L1H1 L2H1

Objem nákladového prostoru (m3)** 3,2 4

Vnější rozměry

Celková délka 4 999 5 399
Celková šířka bez zrcátek / včetně zrcátek 1 956/2 283 1 956/2 283
Výška nezatíženého vozu 1 971 1 971
Rozvor 3 098 3 498
Přední převis 933 933
Zadní převis 968 968
Nákladový prostor 

Užitečná délka měřená ve výšce 30 mm od podlahy po přepážku  1 914–2 023 2 314–2 423
Užitečná délka ve výšce 400 mm od podlahy 1 419 1 819
Užitečná délka ve výšce 1,1 m od podlahy 1 340 1 740
Maximální vnitřní šířka 1 662 1 662
Vnitřní šířka mezi podběhy kol 1 268 1 268
Užitečná výška 1 387 1 387
Posuvné boční dveře

Šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy 907 907
Šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy 1 030 1 030
Výška otvoru 1 284 1 284
Zadní dveře

Šířka otvoru zadních dveří ve výšce 70 mm od podlahy 1 391 1 391
Výška otvoru zadních dveří 1 320 1 320
Nákladový práh 552 552
Světlá výška 160 160
** Metoda měření VDA: pomocí jednolitrových kvádrů o rozměrech 200 x 100 x 50 mm.



Konfigurace

Bez bočních dveří Boční dveře na pravé straně (standard) Boční dveře na pravé i levé straně

Furgon

Prosklené víkoPlné dvoukřídlé dveře 270° (standard) Prosklené dvoukřídlové dveře 270°

Zadní dveře

Součástí volitelné výbavy verzí Pack Cool jsou hliníkové disky.



Standardní výbava

• ABS s EBV a s podporou náhlého brzdění
•  Elektronický stabilizační systém ESC 

s funkcí Extended Grip a systémem 
zabraňujícím „vlnění” přívěsu 
a s asistentem rozjezdu do kopce

• Airbag řidiče
• Palubní počítač
•  Vnější zpětná zrcátka elektricky 

nastavitelná a vyhřívaná
• Elektrické ovládání předních oken
• Centrální zamykání na dálkové ovládání
• Automatické uzamčení dveří při rozjezdu
• Ukazatel venkovní teploty
•  Otevřená přihrádka v horní části palubní 

desky na straně spolujezdce
• Osvětlená přihrádka v palubní desce
• Látkové čalounění Jeans Muscade
•  Komfortní výškově nastavitelné sedadlo 

řidiče (s loketní a bederní opěrkou)
• Dvoumístné sedadlo spolujezdce

• Plná, neprosklená přepážka (furgon)
• Imobilizér
•  Zesílené úchyty v podlaze pro upevnění 

nákladu
•  Levé posuvné dveře plné
•  Dodatkové úchyty pro upevnění nákladu 

v polovině výšky stěn a v horní části 
nákladového prostoru

• Zarážka levého křídla zadních dveří
• Neprosklené zadní dveře, úhel otevření 180°
• Disky 16’’ Mini
• Rezervní kolo

•  Manuální klimatizace s pylovým fi ltrem
•  Rádio R0-13 (podpora aplikace pro Android / 

iPhone R&GO, Bluetooth® handsfree 
s podporou audiostreamu, USB a AUX 
vstup, repro, ovládání pod volantem)

•  Přístrojová deska s chromovými prvky 
a uzavíratelnou schránkou v horní části 
před spolujezdcem

•  Impulzní ovládání okna na straně řidiče
• Látkové čalounění Java
• Zrcátko Wide View
•  Plechová přepážka bez okna s otvorem pro 

převoz dlouhých předmětů
 

•  Dvoumístné sedadlo spolujezdce se 
sklopným opěradlem s držákem na 
dokumenty a úložným prostorem 54 l pod 
sedákem

• Okrasné kryty kol 16" Maxi

PACK COOL (BUSINESS +)

BUSINESS

Fotografie zobrazuje volitelný systém Media Nav Evolution

Fotografie zobrazuje rádio, které představuje volitelnou výbavu.



Motory

dCi 95 dCi 120 Energy dCi 125 Energy dCi 145 

MOTORY

Twin Turbo - - • •
Zdvihový objem (cm3) / počet válců/ventilů 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16
Maximální výkon v kW EHS (k) při ot/min 70 (95) / 3500 88 (120) / 3500 92 (125) / 3500 107 (145) / 3500
Maximální točivý moment v Nm EHS při ot/min 260 / 1500 300 / 1500 320 / 1500 340 / 1500
Režim vstřikování Common Rail + turbodmychadlo s variabilní geometrií Common Rail + Twin Turbo
Objem palivové nádrže (l) 80
Norma emise spalin / katalyzátor / fi ltr pevných částic Euro 6b / • / •
6rychlostí převodovka manuální
Stop&Start a Energy Smart Management - - • •

VÝKONY

Maximální rychlost (km/h) 154 166 174 181
0–100 km/h (s) 15,4 12,6 11,9 10,9

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2*

Městský provoz (l/100 km)** 7,8 / 8,0 / - / - 7,8 / 8,0 / - / - 6,9 / 7,0 / 7,3 / 7,4 7,1 / 7,2 / 7,3 / 7,4
Mimoměstský provoz (l/100 km)** 5,8 / 6,0 / - / - 5,8 / 6,0 / - / - 5,5 / 5,6 / 6,5 / 6,6 5,6 / 5,8 / 6,5 / 6,6
Kombinovaný provoz (l/100 km)** 6,5 / 6,7 / - / - 6,5 / 6,7 / - / - 5,9 / 6,1 / 6,8 / 6,9 6,1 / 6,3 / 6,8 / 6,9
Emise CO2  (g/km)** 170 / 174 / - / - 170 / 174 / - / - 155 / 159 / 175 / 178 160 / 164 / 175 / 178

SYSTÉM ŘÍZENÍ

Průměr otáčení mezi obrubníky (m) L1: 11,84 / L2 : 13,17
Průměr otáčení mezi stěnami (m) L1: 12,40 / L2 : 13,73

BRZDOVÝ SYSTÉM

ABS s podporou náhlého brzdění a EBV / ESC •
Vpředu: ventilované kotouče – vzadu: plné kotouče průměr / tloušťka (mm) 296 / 28 – 280 / 12

PNEUMATIKY

Rozměr standardních pneumatik / kol 205 / 65 R16 205 / 65 R16
• = standardní výbava    - = nedostupné
*  Výše spotřeby paliva a emisí CO2 byla stanovena podle standardní metody měření uvedené v platných předpisech o homologaci vozidel. Díky metodě měření, která je stejná pro všechny výrobce, je možné srovnávat jednotlivá 

vozidla. Spotřeba paliva v reálných podmínkách závisí na provozních podmínkách užívání vozidla, výbavě a jízdním stylu řidiče. Pro optimalizaci spalování Vám doporučujeme prostudovat si tipy dostupné na www.renault.cz.
** Furgon L1H1/L2H1/L1H2 i L2H2/Podvozek.
Výše uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na výbavě vozidla. Vozidla Renault jsou recyklována v souladu se zákonem o recyklaci vozidel stažených z provozu a jinými předpisy o ochraně životního prostředí. Demontáž 
vozidel a jejich opotřebovaných částí je prováděna v souladu s příslušnými předpisy o odpadech. Podrobné informace o požadavcích na ochranu životního prostředí získáte na www.renault.cz a u autorizovaných partnerů Renault.

TYP PNEUMATIK Letní pneumatiky
Celoroční 

pneumatiky

Rozměry pneumatik / kol 205 / 65 R16 205 / 65 R16 215 / 60 R17 205 / 65 R16

Značka Goodyear Cargo 
Marathon TLCCO2

Continental 
VancoEco

Continental 
VancoEco

Goodyear Cargo 
Marathon Michelin Agilis 51 Dunlop Econodrive Goodyear 

CargoVector 2
Třída spotřeby paliva C B C C C C E
Třída přilnavosti za mokra B A B B A B C
Hlučnost (dB) 71 72 70 70 72 70 70



Výbava

Mlhové světlomety. Nezbytné za mlhy, deště či 
hustého sněžení. 2. Zpětné zrcátko Wide View. 

Praktické přídavné zrcátko Wide View ve sluneční 
sloně na straně spolujezdce nabízí rozšířený 
výhled na pravou stranu a eliminuje tak mrtvý 
úhel a přispívá tak ke zvýšení bezpečnosti jízdy. 
3. Pasivní bezpečnost. Robustní karoserie, čelní 
airbagy s příchytným systémem, bezpečnostní 
pásy s předpínači a omezovači napínací síly, 
hlavové a boční airbagy pro ochranu v oblasti 
hrudníku. Renault Trafi c představuje nejvyšší 
úroveň pasivní bezpečnosti. 4. Zadní parkovací 

asistent a couvací kamera. Snadněji se vám 
bude manévrovat vozidlem. Couvací kamera 
zachycuje, co se děje za vozidlem, a vy její záběry
můžete sledovat v zrcátku (Media Nav) anebo 
na obrazovce navigace R-LINK. 5. Zadní 

parkovací senzory. Čtyři zadní parkovací senzory 
s možností deaktivace na panelu přístrojové 
desky. Systém usnadňující parkování varuje řidiče 
před překážkami, vyskytujícími se v prostoru 
za vozidlem. pomocí série zvukových signálů, 
jejichž frekvence se zvyšuje úměrně k zkracující 
se vzdálenosti od překážky. 6. Tempomat 

s omezovačem rychlosti. Díky ovládání přímo 
na volantu, lze maximální rychlost nastavit 
velmi snadno a pokračovat v jízdě.

2.

5. 6.4.

3.1.



1. Otvor v přepážce a průvlaky s bezpečnostními 

dvířky pod sedadlem spolujezdce. Umožní 
převážet předměty o 40 resp. o 121 cm delší než 
je samotná ložná plocha nákladového prostoru.
2. Hands-free karta Renault. S kartou Renault Hands 
Free můžete odemknout či zamknout vůz a nastartovat 
motor, aniž byste ji museli vyndávat z kapsy. Stačí ji 
mít při sobě a stisknout jedno z tlačítek na klice dveří 
nebo tlačítko START. 3. Dřevěné ochranné panely 

pokrývající celou výšku nákladového prostoru. Účinná 
ochrana nákladového prostoru: dřevěná protiskluzová 
podlaha a lakované dřevěné panely chránící boční 
stěny, dveře a podběhy kol a vestavěnou přihrádku. 
4. Dvojité asférické venkovní zpětné zrcátko. Abychom 
vám usnadnili manévrování s vozem a eliminovali 
riziko poškození pneumatik, vybavili jsme Renault 
Trafi c couvacím zrcátkem, které zabírá pneumatiky 
při parkování. 5. Plná přepážka z ocelového plechu. 

6. Věšáky na oděv. Praktickým doplňkem jsou 2 věšáky 
umístněné na zadní straně přepážky nákladového 
prostoru. 7. Plná prosklená přepážka.

5.

2.

1.

3.

7.6.

4.



Výbava

1. Mobilní kancelář. Dvoumístná lavice má dělené opěradlo. U prostřední sedačky jej lze 
sklopit a využít si jako stoleček mobilní kanceláře (výbava na přání). 2. Rádio. Rádio s CD. 
Je vybaveno technologií Bluetooth®, která vám umožní bezpečné  handsfree hovory či 
audiostreaming z mobilního zařízení. Pomocí ovládání pod volantem lze přepínat mezi 
stanicemi, skladbami či přijímat telefonické hovory. 3. Držák tabletu. Držák pro tablety 
s úhlopříčkou od 4,8" do 10,6". 4. Úložný prostor pod lavicí spolujezdce. Umožní využití 
otvoru v přepážce a převoz dlouhých předmětů nebo Vám poslouží svými 54l objemu. 
5. Praktická schránka na straně spolujezdce je vždy po ruce.

2.

1.

3. 5.4.



1. Komfortní samostatné výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce zajistí 

díky loketní a bederní opěrce dostatek komfortu i při dlouhých cestách. 
2. Manuální klimatizace. Manuální klimatizace s přepínáním směru proudu 
vzduchu, s možností vnitřního oběhu a s pylovým fi ltrem. 3. Vyhřívaná 

sedadla. Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce. 4. Větší kabina. Verze 
dvoukabina zajistí pohodlné cestování až 6 osobám a zároveň bezpečnou 
přepravu nákladu odděleného od posádky pevnou přepážkou. Krajní sedadla 
v druhé řadě jsou vybavena systémem ISOFIX. 5. Elektricky ovládaná zpětná 

zrcátka a impulzní ovládání okna řidiče. Vše je na dosah vaší ruky. 6. Držák 

chytrého telefonu. Držák chytrého telefonu je umístěn na přístrojové desce, na 
dosah ruky řidiče, a je přizpůsobený pro upevnění většiny mobilních telefonů 
různých rozměrů (s úhlopříčkou max. 4,7’’) Telefon v něm může být upevněn 
ve svislé nebo vodorovné poloze. Vedle držáku se nachází USB vstup, který 
umožňuje dobíjení telefonu. 7. Elektronický tachograf. Registruje rychlost, 
dobu řízení a dobu aktivity (práce, dostupnost a odpočinek).

1.

5. 6. 7.

4.

3.

2.



Příslušenství

1. Střešní galerie. Hliníková nebo 
ocelová střešní galerie, navržená 
speciálně pro Renault TRAFIC 
a vybavená válcem pro usnadnění 
nakládání. 2. Příčné střešní nosiče. 

Hliníkové nebo ocelové střešní nosiče 
s nosností až 188 kg. 3. Interiérový 

střešní nosič. 4. Ochranné kryty na 

blatníky. 5. Přední a zadní zástěrky. 

Zástěrky chrání dolní část karosérie 
před znečištěním a poškozením 
odletujícím štěrkem.1.

2. 3. 4. 5.

Širokou nabídku příslušenství 
naleznete na internetové stránce:
www.renault.cz



Potahy Kario (standardní 
výbava pro Business)

Potahy Java (standardní 
výbava pro Cool)

Disky kol Potahy

Disky kol 16” s krytem Maxi
(standardní výbava pro 
Cool)

Disky kol 16” s krytem Mini
(standardní výbava pro 
Business)

Disky kol 17” z lehké slitiny
(volitelná výbava pro Cool)

Barvy karosérie

Bílá Glacier (369) Šedá Platine (D69) Černá metalíza (D68)Šedá Taupe (KPF)

Modrá Panorama (J43)Červená Magma (H1: NNS, H2: C70) Zelená Bambou (H1: DPA, H2: DPL) Hnědá Cuivre (CNH)

Béžová Cendré (HNK)

Šedá Cassiopée (KNG)

Laky Šedá Platine (D69), Černá metalíza (D68), Béžová Cendré (HNK), Modrá Panorama (J43), Hnědá Cuivre (CNH) a Šedá Cassiopée (KNG), jsou metalické 

laky dostupné za příplatek.



Značka Renault působí na trhu užitkových vozů již více než sto let. Naším cílem je nabídnout firemním klientům na míru přizpůsobená řešení v oblasti, 

produktů, služeb a obsluhy. Díky tomu jsme od roku 1998 jedničkou na trhu užitkových vozů v Evropě. V průběhu let jsme navázali pevné vztahy s našimi 

zákazníky – odběrateli užitkových vozů. Nyní nadešel čas tyto vztahy ještě více upevnit a zpřehlednit. Proto jsme se rozhodli vytvořit značku Renault Pro+, 

značku expertů určenou všem uživatelům užitkových vozů.

Renault Pro+: značka expertů



Díky rozvinuté síti specializovaných center Renault Pro+ jsme schopni našim zákazníkům nabídnout veškerou pomoc 

a poradenství týkající se produktů, služeb, financování a poprodejního servisu. Každý odborník specializované sítě Renault 

Pro+ splňuje řadu standardů v oblasti obsluhy:

Specializovaná centra Renault Pro+

Usnadněný výběr

Expozice kompletní řady užitkových vozidel

Zkušební jízdy bez objednání

Okamžitá kalkulace

Odborníci v oblasti služeb

Specializovaný prodejce užitkových vozů

Poradce pro poprodejní servis

Garance mobility

Expresní kontroly a diagnostika během hodiny

Náhradní vozy



Objevte Renault TRAFIC
na trafi c.renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si 
RENAULT vyhrazuje právo kdykoli modifi kovat specifi kace i popisované a představované automobily a příslušenství. Tyto modifi kace RENAULT svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou 
lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici ( jako sériové, za příplatek nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého koncesionáře RENAULT. 
Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálů použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Obsah 
této publikace požívá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, 
bez předem uděleného písemného svolení společnosti RENAULT, je zakázána. Tisková chyba vyhrazena. CZ 12/2016 - R2987

Fot.: A. Bernier, E. Matheron-Belay, Y. Brossard / Prodigious Production.
26.09.2016 / 77 11 768 145

UŽITKOVÉ VOZY RENAULT: JEDNIČKA NA EVROPSKÉM TRHU OD ROKU 1998

Renault doporučuje
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