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Renault doporučuje

Renault TRAFIC SpaceClass
Predĺžte si svoj zážitok s Renault TRAFIC SpaceClass
na www.renault.sk



Zastavte sa pohľadom na jeho suverénnych líniách, chrómovanej 
maske chladiča, exkluzívnom dizajne svetiel, diskoch kolies z 
ľahkých zliatin s rozmerom 17 palcov s diamantovým efektom. 
Nechajte sa uniesť jeho harmonickým dizajnom, výrazným 
farebným odtieňom Sivej Comete, tmavo tónovanými sklami 
okien… Renault TRAFIC SpaceClass okamžite vyzýva na ďalšie 
cesty, ktoré sú komfortnejšie, rafinovanejšie, inšpiratívnejšie. Na 
krátkych aj dlhých výletoch zaistí vodičovi i tým najnáročnejším 
cestujúcim nový zážitok z cestovania.

Obrázky a texty sa týkajú všeobecne celého modelového radu  
Renault TRAFIC SpaceClass. Podrobný rozsah štandardných a príplatkových 
výbav nájdete v tabuľkách na konci brožúry.

Dajte sa viesť 
svojou intuíciou



Chceli sme, aby sa všetky vaše cesty zmenili na jedinečné zážitky, a preto sme venovali pozornosť každému detailu: denné svietenie LED so svetelným 
podpisom v tvare písmena „L“, kryty vonkajších spätných zrkadiel v lesklej čiernej farbe a 17-palcové kolesá z ľahkých zliatin s diamantovým efektom sľubujú 
intenzívnu radosť z jazdy. Renault TRAFIC SpaceClass si svoju nálepku exkluzivity naozaj zaslúži.

Neprehliadnuteľná elegancia





Niektoré miesta vzbudzujú túžbu vydať sa ešte 
ďalej. Medzi ne patrí interiér vozidla Renault TRAFIC 
SpaceClass. S vyvýšenou polohou sedenia, kožou 
čalúnenými ergonomickými sedadlami, kožou 
potiahnutým volantom a veľkým množstvom úložných 
priestorov vyzýva na pokojnú jazdu. Čierne lesklé 
dekory a prvky z matného chrómu evokujú interiér 
luxusnej limuzíny. Na stredovej konzole je umiestnené 
ovládanie automatickej klimatizácie a sedempalcový 
displej multimediálneho a navigačného systému R-LINK 
Evolution alebo Media Nav Evolution. Predné a zadné 
parkovacie senzory so zadnou parkovacou kamerou 
vám uľahčia parkovanie. 

Odhaľte svoje 
vnútorné 
bohatstvo



Renault TRAFIC SpaceClass bol navrhnutý na prepravu až deviatich osôb. Všetkým cestujúcim ponúka 
maximálny možný komfort. Jeho modulárna koncepcia sa snúbi s pohodlím. Exkluzívne kožené čalúnenie, 
prídavná klimatizácia a vykurovanie a lampičky LED na čítanie premieňajú priestor pre cestujúcich na 
privátny apartmán, v ktorom je možné vďaka zatmaveným zadným sklám odpočívať alebo nerušene 
pracovať. Zásuvky 220 V a 12 V a porty USB umožňujú nabíjanie smartphonov, tabletov alebo počítačov. 
S Pack Signature sa Renault TRAFIC SpaceClass dokonca premieňa na mobilný salónik so sklopnými 
stredovými stolíkmi a otočnými samostatnými sedadlami uchytenými v koľajniciach.

Pocity nikdy nemali toľko 
priestoru na vyjadrenie



Vďaka mnohým možnostiam usporiadania interiéru 
modelu Renault TRAFIC SpaceClass nájdete vždy 
riešenie na mieru podľa vašich potrieb. S prepravnou 
kapacitou 7 až 9 osôb poslúži ako vozidlo pre veľkú 
rodinu a priateľov, ale zaistí aj komfortnú prepravu vašich 
obchodných partnerov na letisko. Na mieste spolujazdca 
môžete zvoliť buď komfortné samostatné sedadlo, alebo 
dvojmiestnu lavicu s úložným priestorom pod sedadlom. 
Usporiadanie zadných dvoch radov môže mať hneď tri 
varianty. Základný má podobu dvoch trojmiestnych 
lavíc delených na dvojmiestne a jednomiestne sedadlo. 
Obe tieto sedadlá je možné vďaka systému koľajníc 
integrovaných v podlahe nezávisle od seba posúvať, 
prípadne odobrať. Pack Signature nahradzuje delenú 
lavicu v druhom rade za dve samostatné a otočné 
sedadlá. Pack Escapade má v druhom rade takisto dve 
otočné samostatné sedadlá, tretí rad sedadiel však 
premení na trojmiestnu lavicu s možnosťou rozloženia 
na úplne rovné lôžko.

Neobmedzená 
variabilita pre 
vašu rodinu  
aj podnikanie



Farby karosérie

Exteriér
 •Metalický lak
 •Tmavý interiér Carbone v kombinácii s čiernou
 •Denné svietenie LED
 •Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Cyclade 
 • Hmlové svetlomety s funkciou prisvecovania do zákrut 
 •Zatmavené zadné sklá
 •Pravé posuvné dvere s posuvným oknom
 •Zadné parkovacie senzory

Interiér
 •Volant potiahnutý kožou 
 • Látkové čalúnenie Java čierne
 • 2 lavice na koľajniciach (2+1 so systémom Easy 
Entry)
 • 2 úchyty ISOFIX pre druhý a tretí rad sedadiel
 •Úložný priestor v 2. a 3. rade sedadiel s držiakom  
na nápoje (3. rad)

 •Automatická klimatizácia vpredu
 •Prídavná manuálna klimatizácia
 • 6 lampičiek LED na čítanie
 •Zásuvka 220 V a zásuvka 12 V (3. rad)
 • 2 porty USB (na nabíjanie) (3. rad)
 •Koberec podlahy pre druhý a tretí rad
 •Rádio s CD a USB, 4 × 15 W 2 DIN a ovládaním rádia 
pod volantom
 •Uzatvárateľná schránka v hornej časti palubnej 
dosky

Pack Signature (voliteľná výbava)
 • 2 samostatné otočné sedadlá Isofix na koľajniciach 
(2. rad)
 • 3-miestna lavica, vyberateľná (3. rad) 
(2-miestna lavica + sedačka)
 • Lampička LED na čítanie bez automatického 
vypnutia v 3. rade
 •Posuvný a demontovateľný stolík
 •Kožené čalúnenie Riviera čierne

Pack Escapade (voliteľná výbava)
 • 2 samostatné otočné sedadlá Isofix na koľajniciach 
(2. rad)
 • 3-miestna lavica rozložiteľná na rovné lôžko s 
ukotveniami ISOFIX na vonkajších miestach (3. rad)
 • Lampička LED na čítanie bez automatického 
vypnutia v 3. rade
 •Posuvný a demontovateľný stolík

Hlavné prvky výbavy na želanie
 •Kožené čalúnenie
 •Disky kolies z ľahkých zliatin Cyclade 17" čierne s 
diamantovým efektom
 •Predné parkovacie senzory a  zadná  
parkovacia kamera
 •Multimediálny systém R-LINK Evolution s 
integrovanou navigáciou TomTom®

 •Multimediálny systém Media Nav Evolution s 
integrovanou navigáciou
 • Ľavé posuvné dvere s posuvným oknom
 •Predné lavicové sedadlo s úložným priestorom pod 
lavicou s objemom 54 l (1. rad)

Výbava

Disky kolies Čalúnenie

Sivá Comète Sivá Platine Čierna Midnight

Rozmery

Vonkajšie a vnútorné rozmery (mm) L1H1 L2H1
Celková dĺžka 4 999 5 399
Celková šírka/so spätnými zrkadlami 1 956/2 283 1 956/2 283
Výška pri nenaloženom stave 1 971 1 971
Rázvor 3 098 3 498
Predný/zadný previs 933/968 933/968
Ložná dĺžka* v 7 – 9-miestnej verzii 683 908
Ložná dĺžka* v 4 – 6-miestnej verzii** 1 583/1 601 1 908/1 996
Ložná dĺžka* v 2 − 3-miestnej verzii 2 514 2 914
Max. vnútorná šírka 1 625 1 625
Šírka medzi podbehmi kolies 1 230 1 230
Užitočná výška 1 300 1 300
Svetlá výška 160 160
Výška pod strechou v 1. rade sedadiel 1 010 1 010
Výška pod strechou v 2. rade sedadiel 894 894
Výška pod strechou v 3. rade sedadiel 894 894

Priestor na kolená na samostatnom sedadle 266 v 2. rade 
156 v 3. rade

338 v 2. rade 
253 v 3. rade

Priestor na kolená na lavici 192 v 2. rade 
156 v 3. rade

265 v 2. rade 
253 v 3. rade

Priestor na kolená chrbtom v smere jazdy na samostatnom sedadle v 1. rade 126 255
Priestor na kolená chrbtom v smere jazdy na lavici v 1. rade 51 179
* Ložná dĺžka na podlahe s výklopnými dverami. ** Podľa typu sedadiel. 4 634

Rozmery bočných a zadných dverí (mm) L1H1 L2H1
Šírka otvoru bočných posuvných dverí vo výške 100 mm od podlahy 1 030 1 030
Výška otvoru bočných posuvných dverí 1 255 1 255
Šírka otvoru zadných dverí vo výške 70 mm od podlahy 1 255 1 255
Výška otvoru dverí/výklopných dverí 1 300 1 300
Nakladací prah v zadných dverách 552 552

Motor (ENERGY Twin Turbo, diesel, 6-stup. manuálna prevodovka)
Energy dCi 125

Stop & Start
Energy dCi 145

Stop & Start
Emisná norma Euro 6 Euro 6
Max. krútiaci moment (Nm) 320 340
Kombinovaná spotreba NEDC (l/100 km) 5,9 6,1
CO2 (g/km)* 155 159
* Spotreba paliva a emisie C02 sú homologizované podľa štandardnej predpísanej metódy, ktorá je zhodná pre všetkých 
výrobcov automobilov a umožňuje porovnanie jednotlivých vozidiel. Skutočná spotreba závisí od podmienok používania vozidla, 
výbavy a štýlu jazdy vodiča.

Hmotnosti a zaťaženie (kg)
Verzia L1H1 L2H1
Celková prípustná hmotnosť vozidla* 2 890−2 995 2 970−3 030
Pohotovostná hmotnosť* 1 954−2 146 1 986− 2 189
Max. užitočné zaťaženie* 744−1 039 761−1 044
Max. hmotnosť prívesu (brzdeného/nebrzdeného) 2 000/750 2 000/750
* Podľa verzie / paketov a počtu miest.

Modrá Panorama Béžová Cendré Hnedá Cuivré Sivá Cassiopée

Disky kolies z ľahkých 
zliatin 17", dizajn 
Cyclade

Čalúnenie Java čierneDisky kolies z ľahkých zliatin 
17", dizajn Cyclade, čierne  
s diamantovým efektom

Kožené čalúnenie 
Riviera


