
Renault  
Nový TRAFIC Passenger

NOVÝ TRAFIC PASSENGER

COOL L1 COOL L1  
zosilnený podvozok

COOL L2

dCi 120  28 890 €    29 390 €    30 590 €    

ENERGY dCi 145  29 990 €     30 490 €     31 690 €    

ENERGY dCi 145 EDC*  31 890 €     32 390 €    33 590 €    

ENERGY dCi 170 EDC*  32 990 €    33 490 €    34 690 €    

Platnosť cenníka od 11. 6. 2019.  20190611-40
1)  Platí pri akontácií 35% a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. RENAULT FINANCE znamená financovanie poskytované 

spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

* v predaji na jeseň 2019

AKCIOVÉ PAKETY  
OPCIÍ
S 30% CENOVÝmI
zVÝhODNENIAmI

RENAULT TRAFIC PASSENGER 
DCI 120 L1 COOL

Už OD 24 290 €
Uvedená pRvá Cena pLatí 
pRi vyUžití pOdmienOk pRe 
fiRemnýCh kLientOv pLatnýCh 
pRi OdbeRe 1 vOzidLa

FINANCOVANIE 103% 
značkOvé finanCOvanie 
RenaULt finanCe  
s pRepLatkOm iba 3%1)

 



VÝBAVA
Passenger  

COOL 
PAKETY
paket viditeľnosť (dažďový a svetelný senzor + hmlové svetlomety) pkLe05 215 €
paket komfort (tempomat s obmedzovačom rýchlosti, zadné parkovacie senzory) nemožno s pkJ1fC. pkCLs1 370 €
paket komfort plus* (tempomat s obmedzovačom rýchlosti, zadná parkovacia kamera vrátanie zadných 
parkovacích senzorov)

nutné pkLe05. 
nemožno s pkJ1fC. pkeL03 510 €

paket interiér* (kožený volant, tempomat s obmedzovačom rýchlosti, samostatné výškovo nastaviteľné 
sedadlá spolujazdca "komfort" s lakťovou a bedrovou opierkou, lakťovej opierky na zadných sedadlách)

nemožno s pkCLs1  
a pkeL03. pkJ1fC 530 €

paket Combi van (bez sedadiel v treťom rade, zaplechované boky vzadu) pksie6 -1 200 €

AKTÍVNA A PASÍVNA BEzPEČNOSŤ
abs s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd, systém núdzového brzdenia abs •

elektronický stabilizačný systém esC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému kontroly  
trakcie extended Grip

asResp •

tempomat s obmedzovačom rýchlosti Rv 240 € / paket
airbagy vodiča a spolujazdca aiRba2 •

bočné airbagy vodiča a spolujazdca abLavi 480 €
isOfiX na bočných sedadlách v druhom rade isOfiX •

DESIGN
metalický lak alebo farba mimo štandardnej ponuky - 840 €
predný a zadný nárazník čiastočne lakovaný.  zadné stĺpiky vo farbe karosérie.  vonkajšie spätné zrkadlá 
nelakované.  mriežka chladiča s chróm. detaily. Lakovaný kryt koľajnice posuvných dverí. aCCtC4 •

predný plne, zadný nárazník čiastočne lakovaný. zadné stĺpiky a vonkajšie spätné vo farbe karosérie.  
mriežka chladiča s chróm. detailmi. Lakovaný kryt koľajnice posuvných dverí.

nutné s pROJab  
alebo pkLe05 aCCtC5 120 €

zatmavené zadné bočné okná a zadné sklo vstLaR 160 € / paket
pravé posuvné dvere s fixným oknom pLdCvf •

pravé posuvné dvere s otvárateľným oknom pLdCvO 150 € / paket
Ľavý bočný panel s fixným oknom pnLGvf •

Ľavý bočný panel s otvárateľným oknom pnLGvO 150 € / paket
Ľavé posuvné dvere s fixným oknom pLGCvf 500 €
pravé posuvné dvere s otvárateľným oknom pLGCvO 650 €
zadné dvere delené, otvárateľné do 180° paRv18 •

zadné výklopné dvere hayvit 200 €
DISKY KOLIES
disky kolies z ľahkých zliatin 17" Cyclade strieborné pktRk3 700 €
plnohodnotná rezerva RsnORt •

Uzamykateľný držiak rezervného kolesa nemožno s ktGRep pnRsi 100 €
súprava pre opravu pneumatík namiesto rezervného kolesa ktGRep 0 €
INTERIÉR
čierný interiér Carbone haRm03 •

čalúnenie Java dRap03 •

palubná doska s uzatvárateľnou schránkou a chróm. výduchy klimatizácie pRLUX •

kožený volant nutné s Rv vLCUiR 120 € / paket
záchytná sieť do batožinového priestoru fiRbaG 100 €
kryt batožinového priestoru CChbaG •

SEDADLÁ
výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča "komfort" s lakťovou a bedrovou opierkou CORhaC •

dvojmiestne sedadlo spolujazdca s úložným priestorom pod sedákom bQfiXR •

samostatné výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca "komfort" s lakťovou a bedrovou opierkou nutné s CORhaC paRhaC 200 € / paket
3-miestna lavica v druhom rade vyberateľná 3p2Ran •

3-miestna lavica v treťom rade vyberateľná so sklopným operadlom 3p3Ran •

bez sedadiel v treťom rade 0p3Ran 800 € / paket
vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca nutné s abLavi sGaCha 240 €
Lakťovej opierky na zadných sedadlách na e0 nutné s CORhaC aCCaR 200 €
VIDITEĽNOSŤ
full Led svetlomety so svetelným podpisom v tvare písmena "C" Ledh2 •

predné hmlové svetlomety pROJab 190 € / paket
elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá sklopné Ret02 •

dažďový a svetelný senzor a cornering funkcie pre hmlové svetlomety nutné pROJab aLeva 120 € / paket
vyhrievané zadné sklo a zadný stierač eLa LaC •

• v sérii
- nedostupné
* Okno na ľavej a pravej strane musí byť rovnakého typu (pevné / posuvné). 



VÝBAVA

Passenger  
COOL 

KOmFORT
manuálna klimatizácia vpredu Ca01 •

manuálna klimatizácia vpredu s posilneným kúrením 5 kW Ca03 600 €
manuálna klimatizácia vpredu a vzadu s oddeleným ovládaním a posilneným kúrením 5 kW Ca04 1 000 €  / paket
kúrenie pre zadnú časť vozidla s oddeleným ovládaním (výduchy pre druhý rad) ChaUad 400 € / paket
impulzné ovládanie okna vodiča Lvavip •

Centrálne zamykanie s poistkou proti vlámaniu (superlocking) sUpCpe 40 €
kľúč s 3 tlačidlami (zamykanie/odomykanie/odomykanie nákladového priestoru) sOp05C 160 €
hands-free karta sOp03C 350 €
náhradný kľúč CLesUp 80 €
predpríprava pre alarm pReaLa 80 €
RIADENIE
zadné parkovacie senzory RdaR01 300 € / paket
zadná parkovacia kamera vrátanie zadných parkovacích senzorov vyžaduje pkeL03 RdaR03 500 € / paket
zosilnená batéria batRef 80 €
mULTImÉDIA
multimediálny systém R-Link evolution s integrovanou navigáciou tomtom® (7" dotykový displej, 
bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, Usb a aUX vstup, ovládanie pod volantom)  
s mapovým pokrytím celej európy 
s predplateným pripojením a online dopravným spravodajstvom na 3 roky

pksp34 1 000 €

multimediálny a navigačný systém media nav 4.0 (7" displej, bluetooth® handsfree s podporou 
audiostreamingu, Usb a aUX vstup, ovládanie pod volantom) + základné mapové pokrytie  
(Cz, sk, pL, hU, est, Ltv, Lva)

pk29a7 480 €

mapové pokrytie strednej a východnej európy pre media nav: 
a, b, bih, bG, Cz, d, dk, est, fin, fL, GR, h, hR, Ch, is, i, kz, L, Lt, Lv, mne, n, nL, pL, RO ,  
Rsb, Rsm, s, sk, sL, sCv, tR"

mapest 120 €

Rádio 1din mp3 bluetooth Usb Jack 4x15W 1din Ra419 •

Rádio 1din dab mp3 bluetooth Usb Jack 4x15W 1din Ra420 80 €
držiak na smartphone (max. 4,5") pReteL 80 €
držiak na tablet  (4,8" až 10,6") tabpdb 60 €
EXTERIÉR

Ťažné zariadenie nemožno s kombináciou 
pksiGn + bQfiXR atRem 400 €

• v sérii
- nedostupné
1) mapy európy vr. fRa, p, e, Uk, iRL je možné zakúpiť online. viac informácií na renault.naviextras.com



mOTORIzACE dCi 120 ENERGY
dCi 145

ENERGY
dCi 145 EDC

ENERGY
dCi 170 EDC

emisná norma euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

typ vstrekovania Common rail s turbom  
s variabilnou geometriou

Common rail s turbom  
s variabilnou geometriou

Common rail s turbom  
s variabilnou geometriou

Common rail s turbom  
s variabilnou geometriou

maximálny výkon kW (k) 88 (120) 107 (145) n/a n/a
 – pri otáčkach / min 3 500 3 500 3 500 3 500
maximálny krútiaci moment nm 320 350 350 380
 – pri otáčkach / min 1 500 1 500 n/a n/a
počet valcov 4 4 4 4
počet ventilov 16 16 16 16
zdvihový objem 1997 1997 1997 1997
systém stop&start - • • •
filter pevných častíc • • • •

prevodovka manuálna 6-stup. manuálna 6-stup. dvojspojková automat. 
6-stup.

dvojspojková automat. 
6-stup.

alternátor 150a • • • •
VÝKONY
maximálna rýchlosť (km/h) 165 176 n/a n/a
BRzDY
vpredu: kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm) 296 / 28
vzadu: kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm) 280 / 12
PRIEmER OTÁČANIA
kombinovaná (l/100 km) 6,9 6,8 n/a n/a
emise CO2 (g/km) 181 179 n/a n/a
Objem palivovej nádrže (l) 80 80 80 80
Objem nádrže aditivum adblue (l) 20 20 20 20
PNEUmATIKY
disky kol z lehkých slitin 17" (v sérii) 215/65 R16 C 106/104 t
disky kol z lehkých slitin 17" (volitelné) 215/60 R17 C 109/107 t

*  Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidlá a slúžia na 
porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. spotreba paliva a emisie CO2 konkrétneho vozidla sa v reálnych podmienkach môžu líšiť od 
uvedených výsledkov merania, pretože tieto hodnoty okrem iného závisia od hmotnosti vozidla (ktorá je daná počtom cestujúcich, zaťažením a nainštalovanú 
výbavou), na technickom stave vozidla (napr .: tlak v pneumatikách), na zručnostiach a správanie vodiča a na cestných podmienkach (prevádzka, stav vozovky a pod.). 
v rámci programu driving eCO2 sú vozidlá skupiny Renault vybavené riešeniami, ktoré vodičom umožňujú vedome riadiť ekonomicky a ekologicky a prispievať tak  
k ochrane životného prostredia. vozidlá koncernu Renault sú takisto, v súlade s predpismi o požiadavkách na ochranu životného prostredia, konštruované s využitím 
recyklovaných dielov a materiálov.

podrobné informácie o požiadavkách na ochranu životného prostredia získate na www.renault.sk a u autorizovaných partnerov Renault.

TEChNICKÉ ÚDAJE



nezáväzné ceny vrátane dph odporúčané spoločnosťou Renault slovensko, spol. s r.o. v cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. všetky ceny a údaje sú len 
informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu 
s podpisom jednajúcich osôb. konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť 
ceny, príslušné špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie.

hmOTNOSTI

hmOTNOSTI (kg) Cool L1 Cool L2
maximálna povolená hmotnosť1) 3 000 3 070
prevádzková hmotnosť1), 2) 2 063 2 108
maximálne užitočné zaťaženie3) 937 962
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu4) 750 750
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu4) 2 000 2 000

1)  približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.
2)  hodnota podľa smernice 92/21 / ehs v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a phm pri 90% naplnení nádrže).
3)    skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia možno zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená 

motorizáciou a výbavou vozidla.
4)  pri 12% stúpaní.

ROzmERY

VONKAJŠIE ROzmERY (mm) L1 L2
dĺžka 4 999 5 399
Šírka bez / so spätnými zrkadlami 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283
výška nezaťaženého vozidla 1 971 1 971
Rázvor 3 098 3 498
dĺžka predného previsu 933 933
dĺžka zadného previsu 968 968
svetlá výška (min) 160 160
priemer otáčania stopový (m) 11,84 13,17
priemer otáčania obrysový (m) 12,4 13,73
VNÚTORNÉ ROzmERY (mm) L1 L2
Šírka v lakťoch v prvom rade 1 624 1 624
Šírka v lakťoch v druhom rade 1 651 1 651
Šírka v lakťoch v treťom rade 1 622 1 622
Šírka batožinového priestoru maximálna 1 662 1 662
Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies 1 268 1 268
výška batožinového priestoru po strechu 1 369 1 369
dĺžka batožinového priestoru vo výške operadla sedačky 449 849
dĺžka ložnej plochy - základné usporiadanie 736 1 136
dĺžka ložnej plochy - sklopený tretí rad sedadiel 1 152 1 552
dĺžka ložnej plochy - bez tretieho radu sedadiel 1 650 2 050
dĺžka ložnej plochy - bez druhého a tretieho radu sedadiel 2 537 2 937
OBJEm BATOžINOVÉhO PRIESTORU (m³) L1 L2
základné usporiadanie 1 1,8
sklopený tretí rad sedadiel 2,5 3,4
bez tretieho radu sedadiel 3,2 4,1
POČET mIEST  
série 9 9



AKCIOVÉ BALÍČKY PRÍSLUŠENSTVA

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane dph, bez montáže. detailné informácie o kompletnej ponuke vám poskytne váš predajca Renault.

tRafiC passenGeR
držiak telefónu magnetický 29,90 €
Ochrana blatníkov - predná alebo zadná    81,90 €
zadné zástierky    43,90 €
Ochrana hrany batožinového priestoru     79,90 €
vaňa batožinového priestoru 129,00 €
súprava povinnej výbavy Renault (autolekárnička, pracovné rukavice, lano, výstražná vesta a trojuholník)    39,90 €

VÝBER z ORIGINÁLNEhO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

strešná tyč 2 ks, gumové koberce novestra pre 1. a 2. rad  
sedadiel.
Cena 317 €

Ťažné zariadenie demontovatelné vrátane 7-pin kabeláže, ochrana 
nákladovej hrany, gumové koberce novestra pre 1. a 2. rad sedadiel. 
Cena 570 €

využite cenové zvýhodnenie 20% v rámci akciovej ponuky balíčkov príslušenstva:


