Renault TRAFIC

Ниво на
оборудване

Двигател

Код версия

Цена без ДДС

Цена с ДДС

Life L1H1 8+1 места
Zen L2H1 7+1 места

dCi 120 к.с. BVM6
dCi 120 к.с. BVM6

PG1M1 112 S6
PG1E2 212 S6

41 658 лв
43 325 лв

50 490 лв
52 490 лв

BVM6: 6-степенна механична предавателна кутия

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
LIFE
ABS - Aнтиблокираща система на спирачките свързана с 4-те дискови спирачки, включва: EBV - система за разпределяне на спирачното усилие, AFU - електронна система за
подпомагане при екстремно спиране
ESP - Eлектронна система за динамичен контрол на траекторията, включва: ASR - система за тракшън контрол; LAC - адаптивен контрол на товара (в зависимост дали колата
е натоварена или не) ; ARP - активна защита против преобръщане; TSA - система против преобръщане на ремарке
HSA - система за подпомагане на потеглянето под наклон
Еxtended grip - система за повишено сцепление при неравни/хлъзгави настилки (активира се от бутон)
Stop&Start система за включване/изключване на двигателя и икономично шофиране
ЕSM - Интелигентна електронна система за оптимизиране на електрическия поток в автомобила
3 места на втори ред
3 места на трети ред
Предни брони частично в цвета на купето, черен мат под логото, черна предна решетка, черни странични огледала, задна черна броня, черни задни колони
Борд компютър
Предни, фронтални въздушни възглавници
Седалка на водача с регулиране по височина
Система за закрепване на детска седалка ISOFIX
Климатик за предните пътници
Радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB + AUX IN входове с управление от волана
Електрически регулируеми и отопляеми странични огледала със сензор за външната температура
Електрически предни стъкла
Датчик показващ налягането в гумите
Фиксирана пасажерска седалка
Авариен комплект Renault, съдържащ сертифицирани аптечка, прахов пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник
Филтър за твърди частици
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Ключ за дистанционно отключване / заключване на автомобила с 2 бутона
6 степенна механична скоростна кутия
Централно заключване
Тонирани стъкла
Дневни светлини
Поленов филтър
Горивен филтър със сепаратор за вода
Асиметрична остъклена двукрила задна врата, отваряща се на 180 градуса
Дясна остъклена плъзгаща се странична врата с неотваряем прозорец
Ляво остъклено пано с неотваряем прозорец
Подготовка за лоши пътища
Защита под колата
Нормален размер резервна гума
Гумени стелки за предните места
16" стоманени джанти
Каучуково покритие на товарното отделение
Тасове
Гумени стелки за предните места
Резервоар AdBlue 20 литра

ZEN включва LIFE плюс следното оборудване:
Предни брони частично в цвета на купето, черен мат под логото, черна предна решетка, черни странични огледала, задна броня частично в цвета на купето, задни колони
в цвета на купето, покривни лайстни в цвета на купето (Заден визуален пакет)
Покритие за багажа в товарното отделение (2 възможни позиции)
Седалка на водача с регулиране по височина и подлакътник
Седалка на пътника с регулиране по височина и подлакътник (единична)
Задни чистачки
Тасове Макси
Предни импулсни ел. стъкла
Фарове за мъгла
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Ниво на
оборудване

ОПЦИИ LIFE / ZEN

Код

Цена с
ДДС

Предни брони частично в цвета на купето, черно матово покритие под логото, черна предна решетка, черни странични
огледала, задна броня частично в цвета на купето, задни колони в цвета на купето, покривни лайстни в цвета на купето
(Заден визуален пакет)

LIFE

ACCTC3

350 лв.

Фарове за мъгла

LIFE

PROJAB

Седалка на водача с регулиране по височина и подлакътник

LIFE

CORHAC

Предни импулсни ел. стъкла

LIFE

LVAVIP

Странични въздушни възглавници; Седалка на водача с подлакътник

LIFE

ABLAVI CORHAC

Автоматично активиране на чистачките и фаровете; Фарове за мъгла

LIFE

ALEVA PROJAB

190 лв.
280 лв.
150 лв.
930 лв.
290 лв.

Климатик + контролнен блок за топло/студено отпред + контролен блок за студено отзад. Двата са независими.;
Покритие за товарното отделение

LIFE

CA02

990 лв

Климатик + контролен блок топло/студено отпред + контролен блок за студено отзад + допълнителен дизелов агрегат
за отопление. Двата контролни блока са независими.; Покритие за товарното отделение

LIFE

CA04

2740 лв

Задни чистачки, Отопление на задния прозорец

LIFE

ELA LAC

Остъклена, еднокрила, отваряща се нагоре задна врата; Задни чистачки Отопление на задния прозорец

LIFE

HAYVIT ELA LAC

Седалка на пътника с регулиране по височина (единична)

LIFE

PAREHA

Седалка на пътника и водача с регулиране по височина и подлакътник (единична)

LIFE

PARHAC CORHAC

290 лв.
0 лв.
150 лв.
350 лв.

Заден парктроник и камера за задно виждане; Автоматично активиране на чистачките и фаровете; Фарове за мъгла

LIFE

RDAR03 ALEVA PROJAB

850 лв.

Предни отопляеми седалки; Странични въздушни възглавници; Седалка на водача и пътника с подлакътник (единична)

LIFE

SGACHA ABLAVI
CORHAC PARHAC

Ключ за дистанционно отключване / заключване на автомобила с 3 бутона; Предни импулсни ел. стъкла

LIFE
LIFE

SOP02C LVAVIP
SOP03C LVAVIP

Карта за дистанционно отключване / заключване на автомобила и стартиране на двигателя; Предни импулсни ел. стъкла
Предни брони в цвета на купето, черно матово покритие под логото, черна предна решетка, черни странични огледала,
задна броня частично в цвета на купето, задни колони в цвета на купето, покривни лайстни в цвета на купето (Преден и
заден визуален пакет)

1 200 лв.
200 лв.
350 лв.

LIFE / ZEN

ACCTC4

450 лв.

Без седалки на трети ред (автомобилът остава с хомологация за 8+1 места за LIFE и 7+1 места за ZEN)

LIFE / ZEN

0P3RAN

Аксесоари за пушачи

LIFE / ZEN

AVCACF

Преходник за включване към мултиплексната система

LIFE / ZEN

BOIADP

-1 500 лв.
50 лв.
190 лв.

Климатик + контролен блок топло/студено отрпед + допълнителен дизелов агрегат за отопление.

LIFE / ZEN

CA03

2 590 лв.

Допълнително окабеляване за монтиране на допълнително оборудване на 12V

LIFE / ZEN
LIFE / ZEN

CABADP
CHAUAD CA02

80 лв.
1 190 лв.

Климатик + контролнен блок за топло/студено отпред + контролен блок за топло/студено отзад. Двата са независими.
Климатик + контролен блок топло/студено отрпед + контролен блок за топло отзад + допълнителен дизелов агрегат за
отопление. Двата контролни блока са независими.

LIFE / ZEN

CHAUAD CA03

2 790 лв.

Климатик + контролен блок топло/студено отпред + контролен блок за топло/студено отзад + допълнителен дизелов
агрегат за отопление. Двата контролни блока са независими.

LIFE / ZEN

CHAUAD CA04

2 940 лв.

Допълнителен ключ

LIFE / ZEN

CLESUP

Ограничител на скоростта - 90 км/ч

LIFE / ZEN

LVIT01

Ограничител на скоростта - 100 км/ч

LIFE / ZEN

LVIT02

Ограничител на скоростта - 110 км/ч

LIFE / ZEN

LVIT03

Ограничител на скоростта - 120 км/ч

LIFE / ZEN

LVIT04

Ограничител на скоростта - 130 км/ч

LIFE / ZEN

LVIT05

Отваряем прозорец на дясна остъклена плъзгаща се врата; Лява остъклена плъзгаща се врата с отваряем прозорец

LIFE / ZEN

PLDCVO PLGCVO

Отваряем прозорец на дясна остъклена плъзгаща се врата; Ляво остъклено пано с отваряем прозорец

LIFE / ZEN

PLDCVO PNLGVO

Лява остъклена плъзгаща се врата с неотваряем прозорец

LIFE / ZEN

PLGCVF

Всесезонни гуми (само за 16" джанти)

LIFE / ZEN

PNEUTT

Кош за резервна гума

LIFE / ZEN

PNRSI

Подготовка за аларма

LIFE / ZEN

PREALA

Оборудване за захващане на смартфон

LIFE / ZEN

PRETEL

Радио CD / MP3 + Bluetooth, USB & AUX с управление от волана

LIFE / ZEN

RAD51C

17'' алуминиеви джанти

LIFE / ZEN

RALU17 SSENJO

Заден парктроник

LIFE / ZEN

RDAR01

Регулатор/ограничител на скоростта

LIFE / ZEN

RV

40 лв.
130 лв.
130 лв.
130 лв.
130 лв.
130 лв.
650 лв.
450 лв.
270 лв.
350 лв.
85 лв.
30 лв.
80 лв.
90 лв.
1 100 лв.
290 лв.
120 лв.

Цветна навигационна система с вграден 7'' сензорен дисплей и карта на България, централна и източна Европа, Радио с
Bluetooth, USB & AUX с управление от волана

LIFE / ZEN

PK29F5

690 лв.

Предни брони в цвета на купето, основа под логото в черен лак, хромирана предна решетка, странични огледала в цвета
на купето, задна броня частично в цвета на купето, задни колони в цвета на купето, покривни лайстни в цвета на купето
(Пакет "Стил")

ZEN

ACCTC5

550 лв.

Странични въздушни възглавници

ZEN

ABLAVI

Задни подлакътници

ZEN

ACCAR

Автоматично активиране на чистачките и фаровете

ZEN

ALEVA

Фиксирана двуместна пасажерска седалка тип пейка с товарно помещение
Климатик + контролнен блок за топло/студено отпред + контролен блок за студено отзад. Двата контролни блока са
независими.
Климатик + контролнен блок за топло/студено отпред + контролен блок за студено отзад + допълнителен дизелов
агрегат за отопление. Двата контролни блока са независими.
Остъклена, еднокрила, отваряща се нагоре задна врата

ZEN

BQFIXR

650 лв.
340 лв.
100 лв.
120 лв.

ZEN

CA02

990 лв.

ZEN

CA04

2 740 лв.

ZEN

HAYVIT

-390 лв.

Лукс изпълнение на седалките (тапицерия "Java"), затворено помещение за вещи в горната част на таблото от страната
на пасажера

ZEN

PRLUX DRAP03

290 лв.

Заден парктроник и камера за задно виждане; Автоматично активиране на чистачките и фаровете (ако няма навигация
камерата се визуализира в огледалото за задно виждане)

ZEN

RDAR03 ALEVA

660 лв.

Предни отопляеми седалки; Странични въздушни възглавници

ZEN

SGACHA ABLAVI

Ключ за дистанционно отключване / заключване на автомобила с 3 бутона

ZEN

SOP02C

Карта за дистанционно отключване / заключване на автомобила и стартиране на двигателя

ZEN

SOP03C

Кожен волан; Регулатор на скоростта

ZEN

VLCUIR RV

ZEN

VSTLAR

850 лв.
50 лв.
200 лв.
220 лв.
390 лв.

LIFE / ZEN

PM

690 лв.

Затъмнени задни и странични прозорци
Цвят металик

Стандартна гаранция (3 години или 100 000 км)
Удължаване на стандартната гаранция до:
3 години
4 години
5 години

100 000 км
Стандартна
490 лв. (Y4K100)
890 лв. (Y5K100)

120 000 км
150 000 км
170 000 км
350 лв. (Y3K120)
890 лв. (Y3K150) 1 290 лв. (Y3K170)
590 лв. (Y4K120) 1 090 лв. (Y4K150) 1 490 лв. (Y4K170)
1 090 лв. (Y5K120) 1 390 лв. (Y5K150) 1 690 лв. (Y5K170)
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200 000 км
1 800 лв. (Y3K200)
1 990 лв. (Y4K200)
2 300 лв. (Y5K200)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛ
Еконорма
Работен обем (см3)
Брой цилиндри / клапани
Максимална мощност к.с. (kW) @ об/мин
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин
Stop&Start система

dCi 120 к.с. L1H1

dCi 120 к.с. L2H1

Евро 6

Евро 6

1598

1598

4/16

4/16

88/ 120

88/ 120

260

260

да

да

BVM

BVM

6

6

ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ
Механична (BVM) / Автоматична (BVA)
Брой предавки

РАЗХОД НА ГОРИВО(1)
6,9 / 7,1
182 / 187

Смесен (л/100 км)
CO2 емисии при смесен цикъл (г/км)*

Спирачки
296/28
280/12

Предни - дискови вентилирани
Задни - дискови обикновени

ГУМИ
215 / 65 R 16" - 215 / 60 R 17''

Джанти, съгласно оборудване

РАЗМЕРИ (мм)
Междуосие
Дължина
Ширина без / с огледала

3098
4999

3498
5399
1956 / 2283

ОБЕМИ (кг)
80
20

Капацитет на резервоар (л)
Капацитет на резервоар AdBlue (л) (2)

Стойностите за разход на гориво и СО2 емисии са сертифицирани и измерени по стандартен и регулиран метод. Той е идентичен за всички производители и
позволява стойностите за разход на гориво и CO2 емисии на различните превозните средства да бъдат сравнени.
(1)Реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар,
брой пътници и др.).
Реалният разход на AdBlue® зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар,
брой пътници и др.).
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
Име
Зелен "Бамбук"
Сив "Таупе"
Червен "Магма"
Бял "Казабланка"
Кафяв "Мед"
Черен "Полунощ"
Сив "Платина"
Бежов "Камък"
Син "Панорама"
Сив "Касиопея"

Код
неметалик
неметалик
неметалик
неметалик
металик
металик
металик
металик
металик
металик

ODPL
OVKPF
OVNNS
OV369
TECNH
TED68
TED69
TEHNK
TEJ43
TEKNG

Дата на последна актуализация: 11.03.2019 г.
Снимките са илюстративни. Максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода
(NB: Една опция може да бъде съставена от два и повече кода).
Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата
информация в настоящата ценова листа.
Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.
Гаранция за срок от 3 години и пробег до 100 000 км., което настъпи първо. Прилага се за нови автомобили с изключение на таксиметрови, учебни, полицейски,
пожарни, линейки и рент-а-кар автомобили
Разходът на гориво и CO2 емисиите са измерени в контролирана среда според приложимото законодателство на ЕС.
Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните показатели.
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