Prislista Gällande från 1 juli 2018)
a

Renault TRAFIC SKÅP
DUBBELHYTT
CREW CAB L2H1
MOTORER

VÄXELLÅDA

FÖRBRUKNING

ORDINARIE PRIS

125 hk S/S Twin-Turbo

6-vxl manuell

6,1L/100 km

301 400 kr

KAMPANJ NORDIC LINE
271 400 kr

145 hk S/S Twin-Turbo

6-vxl manuell

6,3 L/100 km

310 400 kr

280 400 kr

STANDARD UTRUSTNING

Tillval för NORDIC LINE
AC med tillsatsvärmare
Designpaket (exteriör design paket med stötfångare fram i karossens färg)
Farthållare med reglage i ratten
Läderkläddratt
Media Nav 2.0 navigationssystem och radio AUX/USB & Bluetooth®)
Parkeringssensor bak

STANDARD UTRUSTNING
DUBBELHYTT
• 12V-uttag (i kupé)
• Ergonomiskt glidsäten bak med armstöd
• Förvaring (i coupé)
• Heltäckande hjulsida
• Höger sidolastdörr med fönster och sol
markiser
• Högtalare (fram och bak)
• Individuella LED-lampor bak
• Instrumentbräda med front i mörkgrått
och
mellangrått
med
slutna
förvaringsutrymmen,
kromad
instrumentpanelssarg,
sarg
runt
sidoventilationsmunstyckena i högblank
svart finish, kromad växelöversikt på
växelspaksknoppen, kromad list runt
högtalarna.
• Java klädsel
• Luftkonditionering utan tillsatsvärmare.

• Passagerarbänk fram (= 3 sittplatser fram)
ingen förvaring under bänken
• Spegel ”Wide View”( eliminering av döda
vinkeln)
• Säte med isofix
• Vänster sidolastdörr med fönster
• Moderna antihalk golv
SÄKERHET
• ABS
med
EBV
(elektronisk
bromsfördelning)
och
panikbromsassistans, kopplat till fyra
skivbromsar
• Automatisk låsning av dörrar och luckor
under körning
• Bälteslarm
• Centrallås, fjärrstyrt
• Dimljus, regn och ljus sensor
• Elektroniskt antisladdsystem (ESP) som
anpassas efter lasten, Extended Grip,
starthjälp i backe, system för

släpvagnsstabilisering, adaptiv
belastningskontroll
• Elektronisk startspärr
• Krockkudde
på
förar
och
sidopassagerarplatsen, nackskydd och
trepunktsbälte
• Centrallåsning
av
dörrarna
med
fjärrkontroll och automatisk låsning av
dörrarna under körning
• Trepunktsbälten på alla sittplatser.
• Reservhjul
• Sidokrockskyddsgardiner
KÖRNING
• Eco-läge för förbrukningsreduktion.
• Färddator: medelhastighet, total/medel/momentanförbrukning, räckvidd, klocka,
total mätarställning och trippmätare
• Servostyrning och höjd och djupjusterbar
ratt

KOMFORT
• Elektriska
fönsterhissar
fram
(impulsfunktion till förarsida)
• Höjdjusterbart förarsäte med värme.
• Yttertemperaturmätare
EXTERIÖR
• 16" plåtfälgar med navkapslar

• Kylargrill,
främre
stötfångare,
backspegelkåpor och bakre insteg i
grafitsvart
LASTUTRYMME
• Inklädnad av vägg, hjulhus och dörrsidor
• Lastöglor i lastutrymme
• Låsspärr på vänster bakdörren.

• Plåtade bakdörrar 180°
• Trägolv
SIKT, STRÅLKASTARE
• El-ytterbackspeglar (med dubbla glas)
LJUD, MULTIMEDIA
• Radio Bluetooth med MP3, USB, AUX

TILLVAL (bl.a)

17’’ aluminiumfälgar

2 400 kr

Dragkrok (13 pin)

3200 kr

Farthållare

2 400 kr

Hållare för surfplatta

400 kr

Trägolv i lastutrymmet

1 600 kr

Elektronisk klimatanläggning fram med extra värmeelement

10 320 kr

Backkamera med visning i innerbackspegeln (eller på R-Link-skärmen)
Renault R-Link Evolution: multimedia pekskärm 7", kodad radio med rattreglage, Bluetooth ®, USB- och
telepluggingångar
MEDIA NAV: Navigeringssystem med pekskärm på 7", radio Bluetooth®, USB- och telepluggingångar i
frontpanelen, kodat med reglage i ratten

3 200 kr

Alla priser är exklusive moms
STORLEK OCH MÅTT:

2-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka (läs mer på www.renault.se).
Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och
specifikationer utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.
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7 200 kr
3 920 kr

