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Renault odporúča



Renault TRAFIC vás pozýva na jazdu...

Robustný dizajn, dynamické krivky a neobvykle 
priestranný interiér sú typické znaky vozidla 
Renault TRAFIC. Vysoko variabilný interiér je možné 
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 užívať každú cestu.

Pozvánka 
na cestu



Hustejšia penová hmota a ergonomické, dôkladné 
spracovanie sedadiel zaručujú správne držanie 
bočných partií tela. Každý vodič si nájde svoju ideálnu 
polohu vďaka volantu nastaviteľnému v oboch osiach 
a nastaviteľným sedadlám s integrovanými lakťovými 
opierkami na bokoch. V novom vozidle Renault TRAFIC 
má slovo pohodlie úplne nový význam.

Moderné 
technológie 
v službách pohodlia



Inteligentné riešenia

Renault TRAFIC je plný inovatívnych riešení, ktoré zvyšujú pohodlie na palube. Palubná doska bola navrhnutá tak, aby umožňovala upevnenie, pripojenie 
a nabíjanie tabletov a smartphonov. Satelitná navigácia, zadná parkovacia kamera – za volantom vozidla Renault TRAFIC nepretržite pociťujete podporu 
technológií novej generácie. Kabína vozidla ponúka úložné priestory s celkovým objemom až 90 litrov, vďaka tomu máte všetko potrebné stále na dosah 
ruky. Ešte väčšie pohodlie zaisťuje aj karta Hands Free Renault, ktorá slúži na odomknutie aj naštartovanie vozidla.
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Motory Energy dCi: výnimočné výsledky
Nový Renault TRAFIC je poháňaný výkonnými, pružnými a úspornými motormi, ktoré svedčia o úspešnej histórii technológií 
Renault v pretekoch Formule 1. Motor Energy Twin Turbo 1,6 dCi 125 miluje výzvy a nepripúšťa kompromisy – ani pri spotrebe len 
5,7 l/100 km* vás nepripraví o pôžitok z jazdy.

Motor Twin Turbo
Verzia Twin Turbo je vybavená kombináciou 
systémov Stop & Start a Energy Smart Management. 
Výsledkom je znížená spotreba paliva na minimálnych 
5,7 l/100 km*, čo predstavuje rekordný výsledok 
v danej triede.

•	Systém dvoch turbodúchadiel umožňuje pružnú 
jazdu a výbornú dynamiku bez ohľadu na 
zaťaženie. Vysoký výkon je navyše zaručený aj 
pri vysokých otáčkach.

•	Prvé turbodúchadlo s veľmi nízkou zotrvačnosťou 
umožňuje dosiahnutie vysokého krútiaceho 
momentu už pri nízkych otáčkach a zaručuje 
okamžitú reakciu motora pri rozjazde.

•	Druhé turbodúchadlo sa spína vo vyšších otáčkach, 
čím zabezpečuje dosiahnutie vysokého výkonu 
a pomáha hladkej a vyrovnanej akcelerácii.

*  Homologované hodnoty spotreby paliva a emisie CO2 v súlade 
s príslušnými predpismi.

Motor osobného vozidla Renault TRAFIC s pohonnou 
jednotkou 1,6 dCi, ktorú vyvinula značka Renault, 
využíva technológie najnovšej generácie umožňujúce 
zníženie spotreby paliva o 1 l/100 km*. Začleňuje 
sa teda do širokého radu pohonov, z ktorých si 
podľa svojich požiadaviek vyberie každý vodič. Je 
dostupný vo verzii s turbodúchadlom s variabilnou 
geometriou (dCi 95) a vo verzii Twin Turbo (Energy 
dCi 125 a dCi 145).

Krútiaci moment (Nm)
Výkon (kW)

ENERGY dCi 125



S novým Renault TRAFIC nemusíte robiť žiadne 
kompromisy. Nápadité riešenia ponúkajú široké 
možnosti usporiadania interiéru podľa vašich potrieb.
Vďaka tomu sa do vozidla pohodlne zmestí až 9 osôb 
aj s batožinou. Renault TRAFIC je praktické vozidlo 
s veľmi jednoducho konfigurovateľným interiérom. 
Zadné sedadlá je možné sklopiť alebo vybrať. Toto 
praktické riešenie umožňuje prepraviť ešte viac 
batožiny. Kabína nového Renault TRAFIC neprestáva 
prekvapovať svojou kapacitou a variabilitou.

Navrhnutý 
vo veľkom štýle 



R-LINK Evolution – integrovaný multimediálny systém s online 
pripojením
Základnými komponentmi systému R-LINK Evolution sú multimediálny 
prehrávač, Bluetooth® handsfree s funkciou audiostreamingu a navigácia, 
ktorá vďaka online pripojeniu zohľadní aktuálnu premávku a udalosti 
na trase. Jeho možnosti sú ďalej rozšírené aplikáciami a službami, ktoré 
je možné získať v online obchode R-LINK STORE. Hlavným rozhraním 
systému R-LINK je 7" dotykový kapacitný displej, ale ovládanie základných 
funkcií zvládnete aj pomocou integrovaného ovládania pod volantom.

Media Nav Evolution – cenovo dostupný a jednoducho ovládateľný 
multimediálny systém s integrovanou navigáciou
V palubnej doske umiestnený systém s dotykovou obrazovkou umožňuje 
prístup k celému radu užitočných a praktických funkcií, akými sú navigácia 
informujúca o aktuálnej dopravnej situácii, rádio, počúvanie hudby 
prostredníctvom  audiostreamingu a v neposlednom rade Bluetooth® 

handsfree. Media Nav Evolution umožňuje aj prenos internetového 
rozhlasového vysielania pomocou aplikácie AHA® (ktorú je možné stiahnuť 
do smartphonu). Vďaka systému Renault Media Nav Evolution máte 
najdôležitejšie multimediálne funkcie vždy na dosah ruky.

R&Go – praktická inteligentná aplikácia pre smartphone či tablet
Ak chcete využívať svoj smartphone či tablet naplno, nezáleží na tom, 
aký má systém. Pre Android aj iOS máme inteligentnú aplikáciu, ktorá 
zaistí intuitívny prístup k multimédiám, telefonovaniu handsfree, údajom 
z palubného počítača. Navyše v sebe integruje offline navigáciu. Stačí si ju 
len stiahnuť, nainštalovať a prepojiť zariadenie s vozidlom prostredníctvom 
Bluetooth®. Je to také jednoduché...

Multimédiá



Rozmery a hmotnosť

DĹŽKA KAROSÉRIE L2H1

DĹŽKA KAROSÉRIE L1H1

Verzia
Passenger

Verzia
Passenger 
Combi Van

Varianty vnútorného usporiadania kabíny

Dvojkrídlové presklené 
dvere 180° (štandardná 

výbava)

Presklené výklopné 
dvere (voliteľné)

Zadné dvere

2-miestne 8-miestne5-miestne3-miestne 9-miestne6-miestne

Konfigurácia

ObjEM NáKLADOVÉHO PRIESTORu* (M3)
L1H1 L2H1

Verzia 8/9 miest 1 1,8
Verzia 8/9 miest / so sklopeným tretím radom sedadiel 2,5 3,4
Verzia 8/9 miest / bez tretieho radu sedadiel 3,2 4,1
* Merané podľa metodiky VDA pomocou kvádrov s objemom 1 l s rozmermi 200 x 100 x 50 mm.
Úložný objem meraný do výšky hornej úrovne krytu batožinového priestoru.

HMOTNOSTI A ZAŤAŽENIE (KG)
L1H1 L2H1

verzia 2800 2900 3000
DMC* 2760 – 2840 2870 – 2935 2965 – 3020
Prevádzková hmotnosť* 1797 – 1807 1797 – 1807 1838 – 1848
Maximálne užitočné zaťaženie* 963 – 1033 1073 – 1128 1127 – 1172
Maximálna hmotnosť brzdeného / nebrzdeného 
prívesu 2000/750

* V závislosti na motorizácii a výbave.
Uvedené údaje platia pre základnú verziu bez voliteľnej výbavy a môžu sa líšiť v závislosti od 
špecifikácií vozidla (motor, štandardná výbava atď.)

ROZMERY (MM)
L1H1 L2H1

Vonkajšie rozmery
Celková dĺžka 4999 5399
Celková šírka bez / so spätnými zrkadlami 1956 / 2283 1956 / 2283
Výška nezaťaženého vozidla 1971 1971
Rázvor 3098 3498
Dĺžka predného previsu 933 933
Dĺžka zadného previsu 968 968

Vnútorné rozmery
Užitočná dĺžka nákladového priestoru v 8-/9-miestnej verzii 736 1136

v 8-/9-miestnej verzii/so sklopeným tretím radom sedadiel 1152 1552
v 5-/6-miestnej verzii/bez tretieho radu sedadiel 1650 2050

Maximálna vnútorná šírka 1662 1662
Vnútorná šírka medzi blatníkmi 1268 1268
Užitočná šírka 1369 1369

Posuvné bočné dvere
Šírka otvoru bočných posuvných dverí vo výške 600 mm od podlahy 907 907
Šírka otvoru bočných posuvných dverí vo výške 100 mm od podlahy 1030 1030
Výška otvoru posuvných bočných dverí 1284 1284

Zadné dvere
Šírka otvoru zadných dverí vo výške 70 mm od podlahy 1391 1391
Výška vstupu do nákladového priestoru (krídlovými zadnými dverami / výklopnými zadnými 
dverami) 1320 / 1295 1320 / 1295

Výška hrany nákladového priestoru 552 552
Svetlá výška 160 160



TYP PNEuMATÍK Letné pneumatiky Celoročné pneumatiky
Rozmery pneumatík/kolies 215 / 65 R16 215 / 60 R17 205 / 65 R16

Značka
Continental Van

Contact 200
Goodyear Cargo  

Marathon
Michelin Agilis 51

Dunlop  
Econodrive

Goodyear  
CargoVector 2

Trieda palivovej úspornosti B C C C E
Trieda priľnavosti na mokrom povrchu A B A B C
Hlučnosť (dB) 72 70 72 70 70

dCi 95  
Stop&Start

Energy dCi 125  
Stop&Start

Energy dCi 145  
Stop&Start

MOTORY
Zdvihový objem (cm3) / Počet valcov / ventilov 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16
Maximálny výkon kW (k) – pri otáčkach min 70 (95) / 3500 92 (125) / 3500 107 (145) / 3500
Maximálny krútiaci moment (Nm) – pri otáčkach min 260 / 1500 320 / 1500 340 /1500

Typ vstrekovania Common rail s turbodúchadlom 
s variabilnou geometriou

Common rail s paralelným systémom twin-turbo

Druh paliva  
Objem palivovej nádrže (l) 80
Emisná norma / Katalyzátor / Filter pevných častíc Euro 6 / • / •
6-stupňová prevodovka manuálna
Stop & Start a Energy Smart Management • • •

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h) 153 169 177
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 15,9 11,8 11,1

SPOTREbY A EMISIE CO2*
Mestská prevádzka (l/100 km) 7,0 6,4 7,1
Mimo mesto (l/100 km) 5,9 5,3 6
Kombinovaná (l/100 km) 6,3 5,7 6,4
Emisie CO2 (g/km) 164 149 167

jAZDNÉ VLASTNOSTI 
Priemer otáčania stopový (m) L1: 11,84 / L2: 13,17
Priemer otáčania obrysový (m) L1: 12,40 / L2: 13,73

bRZDNÝ SYSTÉM
ABS s pohotovostným brzdovým asistentom a EBV/ESC •
Predné kolesá: ventilované brzdové kotúče – Zadné kolesá: plné brzdové kotúče priemer / 
hrúbka (mm) 296 / 28 – 280 / 12

PNEuMATIKY

Rozmery pneumatík / štandardných kolies

V štandardnej výbave:
215 / 65 R16
Za príplatok:
215 / 60 R17

•	=	štandardná	výbava				-	=	nie	je	k	dispozícii
 
* Výška spotreby paliva a emisií CO2 bola stanovená podľa štandardnej metódy merania uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka metóde merania, ktorá je rovnaká pre všetkých výrobcov, je možné porovnávať 
jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča. Na optimalizáciu spaľovania odporúčame preštudovať si tipy dostupné na internetových 
stránkach www.renault.sk.
Vyššie uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od typu vozidla.
Vozidlá Renault sú recyklované v súlade so zákonom o recyklácii vozidiel stiahnutých z prevádzky a inými predpismi o ochrane životného prostredia. Demontáž vozidiel a ich opotrebovaných častí je vykonávaná v súlade s príslušnými 
predpismi o odpadoch. Podrobné informácie o požiadavkách na ochranu životného prostredia získate na www.renault.sk a u autorizovaných partnerov Renault.

Výbava

 • Manuálna klimatizácia vpredu
 • Komfortné výškovo nastaviteľné sedadlo 
vodiča s lakťovou a bedrovou opierkou

 • 2-miestna sedačka v prvom rade, na mieste 
spolujazdca s úložným priestorom

 • Rádio s MP3, Bluetooth® USB Jack, 
s podporou aplikácie R&GO, ovládanie rádia 
pod volantom

 • Elektrické ovládanie okien vpredu 
s impulzným ovládaním na strane vodiča

 • Zadné stierače
 • Vyhrievanie okien zadných dverí
 • Kryt batožinového priestoru 
 • Kryty kolies 16" Maxi

 • ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej 
sily a asistenčným systémom bŕzd 

 • Elektronický stabilizačný systém (ESC) 
doplnený o funkciu trakčnej kontroly 
Extended Grip a asistenta rozjazdu do kopca

 • Systém kontroly tlaku v pneumatikách
 • Palubný počítač
 • Predný airbag na strane vodiča 
a spolujazdca

 • Deaktivovateľný airbag na mieste 
spolujazdca

 • Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 
v kľúči

 • Uzamknutie dverí po rozjazde
 • Detská poistka
 • Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie 
spätné zrkadlá

 • Elektrické ovládanie okien vpredu
 • Indikátor vonkajšej teploty
 • Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

 • V prvom rade 2-mieste sedadlo pre 
spolucestujúcich

 • Ľahká demontáž 3-miestnej lavice v druhom 
rade

 • Ľahká demontáž 3-miestnej lavice v treťom 
rade

 • 2 úchyty na detské sedačky ISOFIX 
v druhom rade sedadiel

 • Čalúnenie Jeans Muscade
 • 3 držiaky na nápoje
 • 12-V zásuvka na prístrojovej doske
 • 12-V zásuvka v treťom rade
 • Plastová ochrana bokov batožinového 
priestoru do úrovne okien

 • Látkové čalúnenie batožinového priestoru
 • Pravé posuvné dvere s fixným oknom
 • Ľavý bočný panel s pevným oknom 
 • Zadné dvere otvárateľné do 180°, presklené
 • Kryty kolies 16" Mini
 • Rezervné koleso

COOL (buSINESS +)

buSINESS

Fotografia zachytáva držiak na smartphone  (za príplatok) a samostatné sedadlo spolujazdca.

Motory



Výbava

1. Hmlové svetlomety. Nevyhnutné 
v hmle, daždi či hustom snežení. 2. Zadný 
parkovací asistent a parkovacia kamera. 
Bude sa vám jednoduchšie manévrovať 
s vozidlom. Parkovacia kamera zachytáva, 
čo sa deje za vozidlom, a vy môžete sledovať 
jej zábery v zrkadle (MediaNav) alebo na 
obrazovke navigácie (R-Link). 3. Tempomat 
s obmedzovačom rýchlosti. Vďaka ovládaniu 
priamo na volante je možné nastaviť maximálnu 
rýchlosť veľmi jednoducho a pokračovať 
v jazde. 4. Dvojité asférické vonkajšie spätné 
zrkadlo. Aby sme vám uľahčili manévrovanie 
s vozidlom a eliminovali riziko poškodenia 
pneumatík, vybavili sme Renault Trafic 
parkovacím zrkadlom, ktoré sníma pneumatiky 
pri parkovaní. 5. Zadné parkovacie senzory. 
Štyri zadné parkovacie senzory s možnosťou 
deaktivácie na paneli prístrojovej dosky. Systém 
uľahčujúci parkovanie varuje vodiča pred 
prekážkami vyskytujúcimi sa v priestore za 
vozidlom pomocou série zvukových signálov, 
ktorých frekvencia sa zvyšuje úmerne 
k skracujúcej sa vzdialenosti od prekážky.

1. Dvojmiestne sedadlo spolujazdca. 
Disponuje úložným priestorom s objemom 
54 litrov. 2. Karta Renault Hands Free. 
Takmer neustále máte plné ruky práce. 
Rozhodli sme sa preto zjednodušiť prístup 
do vozidla a jeho naštartovanie. S kartou 
Renault Hands Free stačí stlačiť tlačidlo 
otvárania dverí alebo naštartovania 
motora. 3. Kožený volant. Je elegantný 
a príjemný na dotyk pri riadení. 
4. Manuálna klimatizácia. Manuálna 
klimatizácia s možnosťou regulácie smeru 
prúdenia vzduchu a okruhu je vybavená 
protipeľovým filtrom. 5. Samostatné 
sedadlo spolujazdca disponuje reguláciou 
výšky, nastaviteľnou bedrovou opierkou 
a lakťovou opierkou.

1. 1.

3. 4. 5.

2.

4. 5.

3.

2.



Výbava

1.  Media Nav Evolution – multimédiá vždy poruke. Multimediálny 
systém Media Nav Evolution s technológiou Bluetooth® a funkciou 
audiostreamingu vám umožní počúvať hudbu alebo telefonovať 
bez toho, aby ste púšťali volant z rúk. Pomocou ovládacích 
prvkov na volante alebo 7" dotykovej obrazovky si vyberiete 
obľúbenú rozhlasovú stanicu a upravíte hlasitosť prenosu podľa 
svojich potrieb. Všetky mobilné zariadenia si môžete zapojiť 
prostredníctvom konektorov USB/jack na čelnom paneli. 2. Držiak 
tabletu/poznámkového bloku. Chcete si vziať na cestu aj tablet? 
Vložte ho do špeciálneho držiaka (pre tablet veľkosti od 4,8" do 
10,6'') na prístrojovej doske, pripojte ho cez rozhranie Bluetooth® 
a môžete vyraziť. Vstupy USB/jack na prepojenie s vozidlom sú 
na čelnom paneli. 3. Držiak smartphonu*. Telefón potrebujete 
mať na dosah. Vložte ho do držiaka s reguláciou polohy a nabíjajte 
cez rozhranie USB umiestnené nad držiakom. 4. Systém Renault 
R-LINK Evolution. Základnými komponentmi systému R-LINK 
Evolution sú multimediálny prehrávač, Bluetooth® handsfree 
s funkciou audiostreamingu a navigácia, ktorá vďaka online 
pripojeniu zohľadní aktuálnu premávku a udalosti na trase. 
Hlavným rozhraním systému R-LINK je 7" dotykový kapacitný 
displej, ale základné funkcie zvládne aj integrované ovládanie pod 
volantom.  5. Rádio CD Connect R&Go. Rádio s prehrávačom 
CD a reguláciou tlačidlami na volante umožňuje handsfree 
telefonovanie vďaka technológii bluetooth®. Konektory USB 
a jack nájdete na čelnom paneli a tiež na hlavnej konzole pri 
držiaku na telefón. Hudbu ale môžete streamovať aj zo svojho 
mobilného zariadenia pomocou technológie Bluetooth®.

* Pre smartphony do veľkosti 4,7".

1. Pasívna bezpečnosť. Robustná karoséria, 
predné airbagy s príchytným systémom, 
bezpečnostné pásy s predpínačmi 
a obmedzovačmi napínacej sily, hlavové 
a  bočné airbagy na ochranu v oblasti 
hrudníka. Renault Trafic predstavuje 
najvyššiu úroveň pasívnej bezpečnosti. 
Pomocou upevňovacieho systému ISOFIX, 
ktorý je inštalovaný pri sedadlách v druhom 
rade, je možné eliminovať aj bezpečnostné 
riziká detských pasažierov. 2. Štvorpolohový 
kryt batožinového priestoru. Skryje vaše 
veci pred zvedavými pohľadmi, ale fungovať 
môže aj ako polica. S dvoma vodorovnými 
a dvomi zvislými polohami vám umožňuje 
usporiadať váš batožinový priestor podľa 
vašich potrieb. 3. Presklenné zadné výklopné 
dvere so stieračom. 4. Robustné ťažné 
zariadenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť. 
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu: 
2000 kg. 5. Súprava na opravu poškodených 
pneumatík.

2.

4.

1.

3.

2. 3.

1.

4. 5.5.



1. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie. 
Umožňuje jednoduchú prepravu 3 bicyklov. 
2. Strešné nosiče. Hliníkové alebo oceľové 
nosiče umožňujú prepravu nákladu 
s hmotnosťou až 188 kg. 3. Strešný 
box. Zvyšuje prepravnú kapacitu vozidla. 
4.  Slnečná clona. Zvyšuje komfort 
cestovania 5. Alarm. Znižuje riziko krádeže 
či vykradnutia vozidla.

Príslušenstvo

1.

2. 3. 4. 5.

Farby karosérie

sivá Platine (D69)

červená Magma (NNS)

hnedá Cuivre (CNH)sivá Taupe (KPF)

modrá Panorama (J43) sivá Cassiopée (KNG)

biela Alpine (369)

čierna Midnight (D68)

zelená Bambou (DPA)

béžová Cendre (HNK)

Sivá Platine (D69), hnedá Cuivre (CNH), čierna Midnight (D68), modrá Panorama 
(J43), béžová Cendre (HNK) a sivá Cassiopée (KNG) sú metalické laky, ktoré 
ponúkame za príplatok.

Čalúnenie Jeans Muscade
(štandardná výbava)

Čalúnenie Java
(voliteľné)

Disky kolies Čalúnenie

Ozdobný kryt 16" Maxi 
(štandardná pre výbavu 
Cool)

Ozdobný kryt na disk 16"
Mini (štandardná pre 
výbavu Business)

Disky kolies z ľahkej zliatiny 
17" Cyclade (voliteľné) 

Širokú ponuku príslušenstva nájdete na internetovej 
stránke:
www.renault.sk


