RENAULT ERHVERVSBILER
TRAFIC
Priser & Udstyr

TRAFIC KASSEVOGN

Prisliste gældende fra 01.07.2018

Max anhængervægt 2.000 kg.
* S/S = Motor med Start og Stop teknologi.
** Lasteevene er beregnet ud fra egenvægt. Ønskes lastevnen beregnet ud fra køreklar vægt fratrækkes 75 kg for fører og 82 kg for drivmidler.
*** Priser inkl. 30% afgift, ekskl. moms og levering. Leveringsomkostninger er 3.900 kr. ekskl. moms.

STANDARDUDSTYR TRAFIC KASSEVOGN
• 16" stålfælge med navkapsler "Bol"

• Fører- og passagerairbag

• 2-personers passagerbænksæde

• Førersæde med indstilling af højde,

• 3-punkts sikkerhedsseler ved alle sæder

længde, ryglænshældning og varme

• ABS-bremser med bremsekraftfordeling (EBV)

• Gardinairbag, fører og passager

• AdBlue-tank (20 liter)

• Højre skydedør uden rude

• Armlæn på førersæde

• Kørecomputer

• Bagdøre uden rude med 180° åbning

• Lastsikringsøjer i lastrummet

• Blokeringslås til venstre bagdør

• Nakkestøtte på alle pladser

• Brændstoftank (80 liter)

• Radio med ratbetjening, MP3 og Bluetooth®

• Centrallås med fjernbetjening

• Rat, længde- og højdejusterbart

• Elektronisk startspærre

• Regn- og lyssensor

• El-ruder med singletouchfunktion

• Servostyrning

• El-sidespejle med varme

• Tonede ruder

• ESP med Hill Start Assist, Extended Grip og

• Tågeforlygter med statisk kurvelys

Trailer Sw ay Control mod anhængersvingninger

Bilerne er vist med ekstraudstyr

DØRER OG INDRETNING

Pris ekskl. moms og
levering

Bagdøre 180° med ruder

846 kr

Bagdøre 270° med ruder

2.538 kr

Bagdøre 270° uden ruder

1.692 kr

Bagklap med rude

3.300 kr

Bagrude med varme
Bagrude med visker/vasker

592 kr
2.623 kr

Fast rude i venstre side (kun til mandskabsvogn)

677 kr

Foldbar passagerbænk med opbevaring

846 kr

Foldbar passagerbænk med opbevaring og skillevæg uden rude, med lastluge

1.269 kr

Foldbar passagerbænk m. opbevaring og skillevæg med rude og lastluge

1.692 kr

Højre skydedør med fast rude *

677 kr

Højre skydedør med oplukkelig rude (kun til mandskabsvogn)

1.523 kr

Oplukkelig rude i venstre side (kun til mandskabsvogn)

1.523 kr

Skillevæg med rude

1.015 kr

Venstre skydedør

2.200 kr

Venstre skydedør med fast rude (kun til mandskabsvogn)

2.877 kr

Venstre skydedør med oplukkelig rude (kun til mandskabsvogn)

3.723 kr

* Uden højre skydedør (kun adgang til varerummet via bagdørene) (ikke til L2H2-versioner)

DIVERSE

0 kr

Pris ekskl. moms og
levering

17" aluminiumsfælge (ikke til L2H2-versioner)

2.961 kr

Anhængertræk

3.085 kr

Digital fartskriver + forstærket batteri (ikke kombinerbart med MediaNav navigation EVOLUTION)

5.500 kr

Dækreparationssæt

423 kr

Ekstra 12V-udtag

254 kr

Heldækkende hjulkapsler

423 kr

Interiørdetaljer i alu-finish og låg til handskerum i instrumentbordets top
Mud and Snow dæk

1.269 kr
761 kr

Reservehjul

1.354 kr

Sportspakke 1 (indfarvede sidesøjler bag + skinne v. skydedør) (ikke til L2H2-versioner)

1.269 kr

Sportspakke 2 (Sportspakke 1 + indfarvet kofanger for) (ikke til L2H2-versioner)

1.692 kr

Sportspakke 3 (Sportspakke 2 + indfarvede sidespejl, kromlister og blanksorte detaler på
front) (ikke til L2H2-versioner)

2.115 kr

Stofindtræk, sort "Java"

LAK

423 kr

Pris ekskl. moms og
levering

Metallak

3.808 kr

Speciallak

4.654 kr

EKSTRAUDSTYR
KOMFORT
Aircondition for + pollenfilter

Pris ekskl. moms og
levering
6.346 kr

Aircondition for + Eberspaecher uden timer + pollenfilter

10.577 kr

Automatisk aircondition

10.577 kr

Automatisk aircond. m. Eberspaecher, uden Timer

14.808 kr

Centrallås m. dobbeltlåsning

1.269 kr

Cruise control

1.861 kr

Dæktryksmålere

508 kr

Ekstra nøgle

211 kr

Europakort til MediaNav EVOLUTION (indeholder ikke kort over Frankrig, Monaco, Spanien,
Portugal, Andorra og Gibraltar. Kan tilkøbes særskilt - hør mere hos din forhandler)

846 kr

Europakort til R-Link navigation EVOLUTION

846 kr

Flådestyringsenhed

1.523 kr

Fjernbetjent centrallås m. separat lås af lastrum

1.269 kr

Højdejusterbart individuelt passagersæde m. armlæn og varme

2.115 kr

Læderrat

3.554 kr

MediaNav navigation EVOLUTION inkl. kort over Skandinavien samt radio m.
MP3, USB, Bluetooth og AUX + cruise control + flådestyringsenhed

10.154 kr

Opgradering af MediaNav navigation EVOLUTION med DAB-radio + flådestyringsenhed

10.905 kr

Nøglekort m. håndfri betjening (ikke til L2H2-versioner)

2.115 kr

Parkeringssensor bag

3.385 kr

Parkeringssensor bag og bakkamera (ikke til L2H2-versioner)

3.808 kr

R-Link navigation
SmartDock telefonholder inkl. R&Go multimedie-applikation til Apple App Store (iOS) og Google
Play (Android). Kræver månedligt abonnement - hør mere hos din forhandler.
Tilskudsvarmer u. timer
Vidvinkelspejl (ekstra spejl i solskærm, der mindsker den blinde vinkel langs siden)

10.900 kr
254 kr
10.154 kr
254 kr

Tekno-pakke til L1H1 / L2H1-versioner
Parkeringssensorer bag ogbakkamera + vidvinkelspejl + cruise control + aircondition for og
pollenfilter + MediaNav navigation EVOLUTION m. kort over Skandinavien og radio m.
MP3/USB/Bluetooth/AUX

16.923 kr

Tekno-pakke til L1H1 / L2H1-versioner
Opgradering af Tekno-pakke L1H1/L2H1-versioner med DAB-radio.

18.192 kr

Tekno-pakke til L2H2-versioner
Parkeringssensorer bag + vidvinkelspejl + cruise control + aircondition for og pollenfilter +
MediaNav navigation EVOLUTION m. kort over Skandinavien og radio m. MP3/USB/Bluetooth/AUX

16.500 kr

Tekno-pakke til L2H2-versioner
Opgradering af Tekno-pakke L2H2-versioner med DAB-radio.

17.769 kr

Tekno-pakke Light
Cruise control + aircondition for + pollenfilter

8 207 kr

SECURITY+ - FORLÆNGET GARANTI*
Garanti 3 år/100.000 km

Priser ekskl. moms

Standard

Security+ Forlænget garanti 3 år/150.000 km

4.392 kr

Security+ Forlænget garanti 4 år/100.000 km

5.192 kr

Security+ Forlænget garanti 4 år/150.000 km

6.792 kr

Security+ Forlænget garanti 5 år/100.000 km

5.992 kr

Security+ Forlænget garanti 5 år/150.000 km

9.272 kr

Security+ Forlænget garanti 6 år/100.000 km

8.392 kr

Security+ Forlænget garanti 6 år/150.000 km

10.792 kr

* Se dækning og betingelser hos din Renault forhandler.

DIMENSIONER
L1H1

L2H2

L2H1

UDSNIT AF EKSTRAUDSTYR

MediaNav navigation med 7”
touchscreen

Bakkamera med visning i
bakspejl

SmartDock-holdere til telefon

Sidebeklædning i plastik

Luge under passagersæde, der
kan åbnes og give ekstra
lastlængde i varerum

Foldbar passagerbænk m.
opbevaring

Interiørdetaljer i alu-finish og låg til handskerum i
instrumentbordets top

Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl. Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner
og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Renault forhandler.
Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB – Industriparken 21A, 1. sal - 2750 Ballerup. www.renault.dk

