
Renault TRAFIC osobowy





Renault Trafic zaprasza do ruszenia w drogę...

Solidny design, dynamiczne kształty i niezwykle 
przestronne wnętrze zapewnią ci jeszcze wyższy 
komfort jazdy. Dzięki licznym możliwościom 
aranżacji wnętrze daje się idealnie dopasować do 
wszelkich zastosowań, zarówno zawodowych, jak 
i rodzinnych. Zaawansowane technologie czuwają 
nad bezpieczeństwem oraz zapewniają elastyczną 
i oszczędną pracę jednostek napędowych. Każdy 
wyjazd w trasę staje się przyjemnością.

Zaproszenie  
do podróży



Dzięki zastosowaniu zwartej pianki i starannemu 
dopracowaniu kształtów siedzenia w Renault Trafic 
zapewniają lepsze podparcie boczne. Każdy kierowca 
znajdzie dla siebie idealną pozycję za kierownicą 
za sprawą regulowanej w dwóch płaszczyznach 
kierownicy oraz siedzeń wyposażonych w podłokietniki. 
W Renault Trafic słowo „komfort” nabiera całkiem 
nowego znaczenia.

Połączenie 
komfortu 
i nowoczesności





Inteligentne rozwiązania

Renault Trafic obfituje w innowacyjne rozwiązania podnoszące komfort. Deska rozdzielcza została tak zaprojektowana, aby umożliwić mocowanie, podłączanie 
oraz ładowanie tabletów i smartfonów. Nawigacja satelitarna, kamera cofania... za kierownicą Renault Trafic zaawansowane technologie wspierają kierowcę 
w każdej chwili. W kabinie jest aż 90 l schowków umożliwiających uporządkowanie i przechowywanie w zasięgu ręki wszystkich używanych każdego dnia 
przedmiotów. Dla jeszcze większego komfortu na co dzień karta Renault Hands Free umożliwia dostęp i uruchamianie pojazdu oraz blokowanie drzwi bez 
użycia klucza. Wystarczy ją mieć przy sobie.
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Silniki Energy dCi: wyjątkowe osiągi
Renault Trafic osobowy jest napędzany wydajnymi, elastycznymi i oszczędnymi silnikami, w których wykorzystano bogate 
technologiczne doświadczenie Renault w Formule 1. Silnik Energy Twin Turbo 1,6 dCi 125 stawia czoła wyzwaniu i obniża zużycie 
paliwa do poziomu 5,7 l/100 km* przy zachowaniu dużej przyjemności prowadzenia.

Silnik Twin Turbo
Wersja Twin Turbo w połączeniu z układem Stop&Start 
oraz nowym układem odzyskiwania energii przy 
zwalnianiu/hamowaniu (Energy Smart Management) 
pozwala obniżyć zużycie paliwa do progu  
5,7 l/100 km*, co jest rekordowym wynikiem dla tej 
kategorii samochodów.

Podwójne doładowanie zapewnia elastyczną jazdę 
i mocne przyspieszenie, nawet pod obciążeniem, 
a jednocześnie większą moc na wyższych obrotach:
• pierwsza turbosprężarka o bardzo małej 

bezwładności umożliwia uzyskanie znacznego 
momentu obrotowego dostępnego od najniższych 
obrotów w celu zapewnienia natychmiastowej 
reakcji silnika przy ruszaniu z miejsca i zmianie 
biegów;

• druga turbosprężarka wkracza do akcji przy 
wyższych obrotach i umożliwia bezproblemowe 
osiągnięcie wysokiej mocy i ciągłego, 
równomiernego przyspieszenia.

Większa oszczędność paliwa i większa przyjemność
prowadzenia!

* Homologowane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Silnik Renault Trafic zbudowany na bazie opracowanej 
przez Renault jednostki 1,6 dCi najnowszej generacji 
został wyposażony w zaawansowane rozwiązania 
pozwalające obniżyć zużycie paliwa o 1 l/100 km*. 
Jest on dostępny w wersji z układem doładowania 
o zmiennej geometrii (dCi 95) oraz w wersji Twin 
Turbo (Energy dCi 125 i Energy dCi 145), tworząc 
szeroką gamę silników zdolną sprostać potrzebom 
każdego użytkownika.

Moment obrotowy (Nm)
Moc (KM)

ENERGY dCi 125







Renault Trafic jest wzorem pomysłowości oraz 
możliwości aranżacji wnętrza. To niezbędne, 
aby móc pomieścić nawet 9 osób wraz 
z ich bagażami. Z tyłu jest bardzo dużo miejsca, 
a pasażerowie mają zapewniony wysoki 
poziom komfortu dzięki wygodnym kanapom. 
Praktyczne i oferujące liczne możliwości aranżacji 
wnętrza Renault Trafic jest wyposażone 
w całkowicie składaną i wyjmowaną tylną kanapę, 
umożliwiającą przewóz jeszcze większej ilości 
bagaży. Kabina Renault Trafic zaskakuje pojemnością 
i możliwościami konfiguracji.

Zaprojektowane 
z rozmachem



R-LINK Evolution – wysokiej klasy wbudowany tablet z modułem 
łączności sieciowej
System Renault R-LINK Evolution z dostępem do internetu dzięki swemu 
dotykowemu ekranowi, funkcji intuicyjnych poleceń głosowych i zespołowi 
przełączników w kierownicy oferuje wyjątkowo prosty dostęp do szeregu 
innowacyjnych i praktycznych funkcji: nawigacji TomTom®, multimediów, 
łączności telefonicznej, informacji o pojeździe, jak również do oferty 
aplikacji, które można pobrać z R-LINK Store. Renault R-LINK na dobre 
połączył świat samochodów i cyfrowych technologii.

Media Nav Evolution – wbudowany, prosty w obsłudze i przystępny 
cenowo system multimedialny
Pokładowy tablet Renault Media Nav Evolution z dotykowym ekranem 
zapewnia Ci dostęp do szeregu użytecznych i praktycznych funkcji, takich 
jak nawigacja z informacją o ruchu drogowym, radio, słuchanie muzyki 
w audiostreamingu czy też bezpieczna łączność telefoniczna dzięki 
technologii Bluetooth®. Media Nav Evolution umożliwia również słuchanie 
radia internetowego za pośrednictwem aplikacji AHA® (do pobrania na 
smartfona) czy też cyfrowych stacji radiowych. Dzięki Renault Media 
Nav Evolution najważniejsze funkcje multimedialne pozostają zawsze 
w zasięgu ręki.

R&Go – praktyczna i inteligentna aplikacja w Twoim smartfonie 
lub tablecie
Renault R&Go jest praktyczną i inteligentną aplikacją umożliwiającą pełne 
zintegrowanie Twojego smartfona lub tabletu z samochodem Renault. 
Umieść swój smartfon lub tablet w uchwycie i zobacz, jak to działa. Ta 
prosta w obsłudze aplikacja umożliwia ergonomiczny, intuicyjny dostęp 
do czterech głównych funkcji: multimediów, łączności telefonicznej, 
nawigacji i samochodu. Dzięki aplikacji Renault R&Go słuchanie muzyki, 
obsługa listy kontaktów, precyzyjna nawigacja czy uzyskanie informacji 
na temat zużycia paliwa bądź korzystanie z funkcji Driving ECO2 są teraz 
dziecinnie proste.

Mobilne technologie





Bezpieczeństwo bierne 
Renault Trafic jest wyposażone w najważniejsze elementy 
bezpieczeństwa biernego. W standardzie ma poduszkę 
powietrzną kierowcy i pasażera. Boczne poduszki powietrzne 
dostępne są w opcji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
zamontowano 3-punktowe pasy bezpieczeństwa.

Wspomaganie ruszania pod górę
Ułatwia ruszanie na podjeździe oraz manewrowanie, 
w szczególności przy dużym obciążeniu pojazdu.

Bezpieczeństwo na drodze należy do priorytetów Renault. Dlatego nasze samochody wyposażone są w najlepsze technologie 
w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego. Wszystko po to, by zapewnić ochronę na najwyższym poziomie.

Podróżuj bezpiecznie

Radar cofania
Radar cofania z 4 czujnikami, z możliwością dezaktywacji 
przyciskiem na desce rozdzielczej. Ułatwiający manewry 
parkowania system wspomagania parkowania ostrzega 
kierowcę o przeszkodach znajdujących się za samochodem 
za pomocą serii sygnałów dźwiękowych następujących po 
sobie coraz szybciej w miarę zbliżania się do przeszkody. Dzięki 
temu znacząco zmniejsza się ryzyko uderzenia w niewidoczną 
przeszkodę i uszkodzenia pojazdu. 



System mocowania fotelików Isofix
Bezpieczeństwo dzieci jest zapewnione dzięki mocowaniom 
fotelików Isofix oraz możliwości dezaktywowania poduszki 
powietrznej pasażera.

Układ kontroli toru jazdy ESC
Posiada niezbędne w codziennym użytkowaniu funkcje, m.in. 
Extended Grip (większa skuteczność napędu) – umożliwia 
odzyskanie przyczepności na trudnych nawierzchniach, takich 
jak piasek, błoto lub śnieg.

Regulator-ogranicznik prędkości
Umożliwia ustawienie wybranej stałej prędkości (funkcja 
regulatora) lub dozwolonej prędkości maksymalnej (funkcja 
ogranicznika). Przełączniki umieszczone w kierownicy 
umożliwiają zmianę pożądanej prędkości.



Pakiet 
ozdobny
Mini

Pakiet 
ozdobny
Medium

Pakiet 
ozdobny
Maxi

Możliwe konfiguracje wnętrza

Drzwi dwuskrzydłowe
przeszklone 180° (seryjnie)

Klapa przeszklona
(opcja)

Tylne drzwi

2-miejscowy 8-miejscowy5-miejscowy3-miejscowy 9-miejscowy6-miejscowy

Konfiguracje



Wymiary i masy

GRAND (L2H1)

COMBI (L1H1)

POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA* (M3)
L1H1 L2H1

Wersja 8-/9-miejscowa 1 1,8
Wersja 8-/9-miejscowa / ze złożonym trzecim rzędem 
siedzeń 2,5 3,4

Wersja 5-/6-miejscowa / bez kanapy trzeciego rzędu 3,2 4,1
* Metoda pomiaru VDA: za pomocą 1-litrowych prostopadłościanów o wymiarach  
200 x 100 x 50 mm.
Pojemność użyteczna mierzona jest do wyższego położenia przesłony części bagażowej.

MASY I ŁADOWNOŚCI (KG)
L1H1 L2H1

wersja 2800 2900 3000
DMC* 2760-2840 2870-2935 2965-3020
Masa pojazdu gotowego do jazdy* 1797-1807 1797-1807 1838-1848
Ładowność maksymalna* 963-1033 1073-1128 1127-1172
Masa maksymalna przyczepy hamowanej / 
niehamowanej 2000/750

* W zależności od silnika.

Podana ładowność dotyczy wersji podstawowej bez opcji i może się różnić w zależności od 
specyfikacji auta (w tym wersji silnikowej, poziomu wyposażenia standardowego oraz opcji 
dodatkowych).

WYMIARY (MM)
L1H1 L2H1

Wymiary zewnętrzne
Długość całkowita 4999 5399
Szerokość całkowita / z lusterkami bocznymi 1956 / 2283 1956 / 2283
Wysokość pojazdu pustego 1971 1971
Rozstaw osi 3098 3498
Zwis przedni 933 933
Zwis tylny 968 968

Wymiary wewnętrzne
Długość załadunku w wersji 8-/9-miejscowej 736 1136

w wersji 8-/9-miejscowej / ze złożonym trzecim rzędem siedzeń 1152 1552
w wersji 5-/6-miejscowej / bez kanapy trzeciego rzędu 1650 2050

Maksymalna szerokość wewnętrzna 1662 1662
Szerokość wewnętrzna między nadkolami 1268 1268
Wysokość użyteczna 1369 1369

Przesuwne drzwi boczne
Szerokość otworu przesuwnych drzwi bocznych na wysokości 600 mm od podłogi 907 907
Szerokość otworu przesuwnych drzwi bocznych na wysokości 100 mm od podłogi 1030 1030
Wysokość otworu przesuwnych drzwi bocznych 1284 1284

Tylne drzwi
Szerokość otworu drzwi tylnych na wysokości 70 mm od podłogi 1391 1391
Wysokość otworu drzwi tylnych / tylnej klapy 1320 / 1295 1320 / 1295
Próg załadunku 552 552
Prześwit 160 160



Wyposażenie seryjne

 • Ręczna klimatyzacja z przodu i filtr kabinowy 
(przeciwpyłkowy)

 • Komfortowy fotel kierowcy z regulacją 
wzdłużną, wysokości, pochylenia 
oparcia i podparcia lędźwiowego oraz 
podłokietnikiem

 • 2-miejscowa kanapa z przodu po stronie 
pasażera, ze schowkiem

 • Radioodtwarzacz Bluetooth® z pilotem 
sterującym umieszczonym pod kierownicą, 
złączem USB i gniazdem jack na panelu 
czołowym oraz dodatkowym gniazdem USB 
w konsoli centralnej

 • Elektrycznie podnoszone szyby przednie 
z wyłącznikiem impulsowym po stronie 
kierowcy

 • Wycieraczki szyb w drzwiach tylnych
 • Podgrzewanie szyb w drzwiach tylnych
 • Przesłona części bagażowej
 • Kołpaki kół 16” Maxi

 • ABS z EBV i ze wspomaganiem nagłego 
hamowania

 • Układ kontroli toru jazdy (ESC) z Extended 
Grip i wspomaganiem ruszania pod 
górę oraz systemem zapobiegającym 
„myszkowaniu” przyczepy (w przypadku 
zamówienia haka holowniczego)

 • System kontroli ciśnienia w oponach
 • Komputer pokładowy
 • Poduszka powietrzna kierowcy 
o programowanym  poziomie ciśnienia

 • Poduszka powietrzna pasażera 
o programowanym  poziomie ciśnienia

 • Dezaktywacja poduszki powietrznej 
pasażera

 • Blokada rozruchu
 • Centralny zamek drzwi z pilotem na fale 
radiowe

 • Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
 • Ręczna blokada drzwi (w celu zapewnienia 
 bezpieczeństwa dzieci)

 • Elektrycznie sterowane, podgrzewane 
lusterka boczne

 • Elektrycznie podnoszone szyby przednie
 • Wskaźnik temperatury zewnętrznej
 • Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości, 
położenia wzdłużnego i kąta pochylenia 
oparcia

 • 2-miejscowa kanapa z przodu po stronie 
pasażera

 • Drugi rząd: kanapa 3-miejscowa, łatwo 
demontowalna 

 • Trzeci rząd: kanapa 3-miejscowa, składana, 
łatwo demontowalna

 • System mocowania fotelików dla dzieci 
Isofix na bocznych miejscach w drugim 
rzędzie

 • Tapicerka Kario
 • 3 uchwyty na kubki
 • Gniazdo 12 V w desce rozdzielczej
 • Gniazdo 12 V w pierwszym rzędzie z tyłu
 • Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej 
pasażera

 • Wewnętrzne panele zabezpieczające 
do połowy wysokości ścianki w drugim 
i trzecim rzędzie 

 • Wykładzina części bagażowej z tworzywa
 • Przeszklone boczne drzwi przesuwne 
z prawej strony (szyba stała)

 • Przeszklony lewy płat nadwozia (szyba 
stała)

 • Przeszklone tylne drzwi o kącie otwarcia 
180°

 • Kołpaki kół 16’’ Mini
 • Koło zapasowe

PACK CLIM (BUSINESS +)

BUSINESS

Zdjęcie przedstawia opcjonalny uchwyt do smartfona oraz pojedynczy fotel pasażera



TYP OPON Opony letnie Opony całoroczne
Rozmiar opon / kół 215 / 65 R16 215 / 60 R17 205 / 65 R16

Marka 
Continental Van

Contact 200
Goodyear Cargo  

Marathon
Michelin Agilis 51

Dunlop  
Econodrive

Goodyear  
CargoVector 2

Klasa efektywności paliwowej B C C C E
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni A B A B C
Hałas (dB) 72 70 72 70 70

dCi 95  
Stop&Start

Energy dCi 125  
Stop&Start

Energy dCi 145  
Stop&Start

SILNIKI
Pojemność skokowa (cm3) / liczba cylindrów / zaworów 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr./min 70 (95) / 3500 92 (125) / 3500 107 (145) / 3500
Maksymalny moment obrotowy EWG (Nm) przy obr./min 260 / 1500 320 / 1500 340 /1500

Typ wtrysku Common Rail + turbosprężarka 
o zmiennej geometrii

Common Rail + Twin Turbo

Rodzaj paliwa ON 
Pojemność zbiornika paliwa (l) 80
Norma emisji spalin / katalizator / filtr cząstek stałych Euro 6 / • / •
6-biegowa skrzynia biegów mechaniczna
Stop&Start i Energy Smart Management • • •

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 153 169 177
Od 0 do 100 km/h (s) 15,9 11,8 11,1

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2*
Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km) 7,0 6,4 7,1
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 5,9 5,3 6
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6,3 5,7 6,4
Emisja CO2 (g/km) 164 149 167

UKŁAD KIEROWNICZY 
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m) L1: 11,84 / L2 : 13,17
Średnica zawracania pomiędzy ścianami (m) L1: 12,40 / L2 : 13,73

UKŁAD HAMULCOWY
ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania i EBV / ESC •
Przód: tarcze wentylowane – tył: tarcze pełne średnica / grubość (mm) 296 / 28 – 280 / 12

OPONY

Rozmiar opon / kół standardowych
W standardzie:  
215 / 65 R16  

W opcji: 215 / 60 R17
• = seryjnie – = niedostępne
 
* Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia 
porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami dostępnymi 
na www.renault.pl.
Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.
Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych 
części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Silniki



Opcje

1. Reflektory przeciwmgłowe. Zwiększ 
swoją widoczność we mgle oraz podczas 
opadów deszczu i śniegu. 2. Radar i kamera 
cofania. Manewry będą łatwiejsze! Dzięki 
kamerze cofania widać, co dzieje się z tyłu, 
w wewnętrznym lusterku cofania albo na 
ekranie nawigacji. 3. Regulator-ogranicznik 
prędkości. Dzięki sterowaniu na kierownicy 
można ustawić prędkość maksymalną 
i kontynuować podróż. Sterowniki przy 
kierownicy sprawiają, że jest to wyjątkowo 
proste. 4. Podwójne lusterko wsteczne 
zewnętrzne asferyczne. Aby ułatwić manewry 
samochodem i nie dopuścić do uszkodzenia 
opon, wyposażyliśmy Renault Trafic w lusterko 
cofania, dzięki któremu widać opony podczas 
parkowania. 5. Radar cofania. Radar cofania 
z 4 czujnikami, z możliwością dezaktywacji 
przyciskiem na desce rozdzielczej. Ułatwiający 
manewry parkowania system wspomagania 
parkowania ostrzega kierowcę o przeszkodach 
znajdujących się za samochodem za pomocą 
serii sygnałów dźwiękowych następujących po 
sobie coraz szybciej w miarę zbliżania się do 
przeszkody. Dzięki temu znacząco zmniejsza się 
ryzyko uderzenia w niewidoczną przeszkodę 
i uszkodzenia pojazdu.

1.

4. 5.

3.

2.



1. Kanapa 2-miejscowa po stronie 
pasażera z przodu. Ze schowkiem 
o pojemności 54 litrów. 2. Karta Renault 
Hands Free. Często się zdarza, że masz 
zajęte ręce, dlatego ułatwiliśmy dostęp 
do samochodu i jego uruchamianie. 
Jeżeli masz ze sobą kartę Renault Hands 
Free, wystarczy, że naciśniesz przycisk 
otwierania drzwi lub uruchamiania 
samochodu. 3. Kierownica obszyta 
skórą. Dodaje elegancji oraz komfortu 
prowadzenia pojazdu. 4. Ręczna 
klimatyzacja. Ręczna klimatyzacja 
z przełącznikiem kierunku nawiewu 
i zamkniętego obiegu oraz filtrem 
przeciwpyłkowym. 5. Komfortowy 
indywidualny fotel pasażera z regulacją 
wysokości i podparcia lędźwiowego, 
z podłokietnikiem.

1.

3. 4. 5.

2.



Opcje

1. Media Nav Evolution. Prosty dostęp do multimediów. 
Bądź zawsze w kontakcie! Dzięki multimedialnemu systemowi 
Media Nav Evolution oraz technologii Bluetooth® możesz 
słuchać muzyki w audiostreamingu i dzwonić, korzystając 
z zestawu głośnomówiącego. Dzięki sterownikom przy kierownicy 
i dotykowemu ekranowi 7" możesz wybrać ulubioną stację 
radiową i dostosować głośność. Możesz także podłączyć 
wszystkie swoje urządzenia dzięki złączom USB oraz jack 
znajdującym się w panelu przednim. 2. Podkładka pod notatki 
lub tablet. Chcesz zabrać w podróż swój tablet? W tym celu 
możesz skorzystać ze specjalnego uchwytu zamontowanego 
w desce rozdzielczej. Kompatybilny z tabletami o rozmiarach od 
4,8" do 10,6''. Dzięki dobremu zamocowaniu możesz w łatwy 
sposób korzystać ze swojego tabletu. Radio R&Go. To oczywiście 
radio… ale także zestaw głośnomówiący Bluetooth®, złącza 
USB oraz jack w panelu przednim. Korzystaj także z drugiego 
wejścia USB znajdującego się w pobliżu uchwytu smartfona. 
3. Uchwyt na smartfon*. Miej telefon zawsze w zasięgu ręki. 
Umieść go w uchwycie na smartfon z regulacją położenia 
i naładuj, używając wejścia USB zainstalowanego w jego pobliżu. 
4. Pakiet Renault R-LINK Evolution. Tablet multimedialny 
7” R-LINK, polecenia głosowe, kodowane radio sterowane 
przyciskami w kierownicy, nawigacja TomTom®, audiostreaming 
i telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth®, gniazda USB 
i jack, łączność z pojazdem i z internetem, system nagłośnienia 
Auditorium „3D” Sound by Arkamys®, R-sound Effect. 5. Radio 
CD Connect R&Go. Radio z odtwarzaczem płyt CD i przyciskami 
sterowania w kierownicy umożliwiające prowadzenie rozmów 
telefonicznych za pośrednictwem zestawu głośnomówiącego 
Bluetooth®. Ma złącze USB i jack w panelu czołowym oraz 
dodatkowe gniazdo w konsoli centralnej, w pobliżu uchwytu 
na smartfon. Złącza te umożliwiają odsłuchiwanie muzyki 
w audiostreamingu z przenośnych urządzeń audio. Dostępny jest 
również radioodbiornik do odbioru naziemnych stacji cyfrowych 
(zależnie od kraju). Jest on kompatybilny z uchwytem na smartfon 
(w opcji) i z aplikacją R&Go. 

* Smartfony maksymalnie do 4,7".
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1. Bezpieczeństwo bierne. Wzmocniona 
struktura, przednie poduszki powietrzne 
z mocowaniem przytrzymującym, 
pasy bezpieczeństwa z napinaczami 
i ogranicznikami wysiłku, boczne poduszki 
powietrzne kurtynowe i na klatkę piersiową... 
Renault Trafic gwarantuje najlepszy poziom 
bezpieczeństwa pasywnego. Możesz być 
także spokojny o bezpieczeństwo dzieci 
dzięki systemowi mocowania Isofix 
zainstalowanemu przy siedzeniach w drugim 
rzędzie. 2. Przykrycie części bagażowej 
w 4  pozycjach. Praktyczne przykrycie części 
bagażowej ustrzeże bagaż przed wzrokiem 
niepożądanych osób. Dzięki dwupoziomowej 
regulacji w pionie i poziomie możesz łatwo 
dostosowywać przestrzeń do swoich potrzeb. 
3. Klapa tylna przeszklona z wycieraczką. 
4. Trwały hak holowniczy zaprojektowany 
do intensywnej eksploatacji. Maksymalny 
dopuszczalny ciężar holowany: 2000 kg 
dla przyczepy z hamulcami. 5. Zestaw do 
naprawy uszkodzenia opony.2. 3.

1.

4. 5.



1. Bagażnik na rowery montowany na 
haku. Pozwala w łatwy sposób przewieźć 
3 rowery. 2. Poprzeczki dachowe. 
Aluminiowe lub stalowe poprzeczki 
dachowe umożliwiające przewóz do 
188 kg dodatkowego ładunku. 3. Kufer 
dachowy. Pozwala zwiększyć możliwości 
transportowe pojazdu. 4. Osłona 
przeciwsłoneczna. Zwiększa komfort 
podróżowania. 5. Alarm. Zmniejsza 
ryzyko kradzieży auta oraz rzeczy 
pozostawionych w kabinie.

Akcesoria

1.

2. 3. 4. 5.

Pełna gama akcesoriów znajduje się na stronie:
www.renault.pl/samochody/samochody-nowe/ 
/trafic-osobowy/akcesoria.html 



Strefa kolorów

Szary Platynowy (D69)

Czerwony Magma (NNS)

Brązowy Cuivre (CNH)Szary Taupe (KPF)

Niebieski Panorama (J43) Szary Kasjopea (KNG)

Biel Alpejska (369)

Czarny Metaliczny (D68)

Zielony Bambou (DPA)

Beż Popielaty (HNK)

Lakiery: Szary Platynowy (D69), Brązowy Cuivre (CNH), Czarny Metaliczny (D68),
Niebieski Panorama (J43), Beż Popielaty (HNK) oraz Szary Kasjopea (KNG),  
są lakierami metalizowanymi, dostępnymi za dopłatą.

Tapicerka Kario  
(seryjna)

Tapicerka Java 
(opcjonalna w Pack Clim)

Obręcze kół Tapicerki

Obręcze kół 16”  
z kołpakiem Maxi 
(seryjnie w Pack Clim)

Obręcze kół 16”  
z kołpakiem Mini  
(seryjnie w Business)

Obręcze kół 17” ze stopu 
metali lekkich Cyclade (opcja 
w Pack Clim)



Combi
Business Pack Clim

L1H1 2,8 t / 2,9 t ¤ / ¤ ¤ / ¤
L2H1 3,0 t ¤ ¤
WYGLĄD NADWOZIA
Osłona chłodnicy, obudowy lusterek bocznych i tylny stopień w kolorze grafitowym, przedni zderzak dwukolorowy  (górna część w kolorze nadwozia, dolna część czarna) • -
Pakiet ozdobny Mini – w tylnej części: tylne narożniki i osłony prowadnic drzwi bocznych w kolorze nadwozia ¤ -
Pakiet ozdobny Medium – w przedniej i tylnej części nadwozia: zderzak przedni w kolorze nadwozia, tylne narożniki  i osłony prowadnic drzwi bocznych w kolorze nadwozia ¤ •
Pakiet ozdobny Maxi – osłona chłodnicy z chromowanymi wstawkami i listwą lakierowaną na czarny błyszczący  kolor, zderzak przedni w kolorze nadwozia, tylne narożniki, osłony 
prowadnic i obudowy lusterek bocznych  w kolorze nadwozia - ¤

Lakier metalizowany ¤ ¤
Dodatkowe przyciemniane szyby z tyłu - ¤/P
Kołpaki kół Mini 16” • -
Kołpaki kół Maxi 16” - •
Aluminiowe obręcze kół 17” Cyclade - ¤
BEZPIECZEŃSTWO
ABS z EBV (elektroniczny korektor siły hamowania) i systemem wspomagania nagłego hamowania,  z 4 hamulcami tarczowymi • •
System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC dostosowujący się do obciążenia, Extended Grip, wspomaganie  ruszania pod górę, system zapobiegający „myszkowaniu” przyczepy, 
adaptacyjny system kontroli obciążenia • •

Elektroniczna blokada rozruchu • •
Poduszka powietrzna kierowcy o programowanym poziomie ciśnienia, zagłówki i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa • •
Poduszka powietrzna pasażera na miejscu bocznym z możliwością dezaktywacji (z ogranicznikiem napięcia  i napinaczem na miejscach skrajnych) • •
Boczne poduszki kurtynowe przednie (oraz poduszka chroniąca klatkę piersiową w przypadku wersji z pojedynczym  fotelem pasażera z przodu) ¤ ¤
System mocowania fotelików dla dzieci Isofix na bocznych miejscach w drugim rzędzie • •
Ręczna blokada drzwi (w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci) • •
System kontroli ciśnienia w oponach • •
Regulator-ogranicznik prędkości z pilotem sterującym umieszczonym na kierownicy - ¤/P
Radar cofania wyposażony w 4 czujniki ¤ ¤/P
Opony wielosezonowe ¤ ¤
Uchwyt na koło zapasowe z zabezpieczeniem antykradzieżowym ¤ ¤
Centralna blokada drzwi sterowana pilotem i automatyczna blokada drzwi podczas jazdy (kluczyk z dwoma przyciskami) • •
Dodatkowa blokada antywłamaniowa ¤ ¤
Dwa kluczyki z 3 przyciskami pilota centralnej blokady i możliwością selektywnego otwierania drzwi ¤ ¤
Dodatkowy kluczyk ¤ ¤
Karta Hands Free - ¤
Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu autoalarmu ¤ ¤
WIDOCZNOŚĆ – OŚWIETLENIE – PROWADZENIE POJAZDU
Reflektory przeciwmgłowe - ¤/P
Podwójne lusterka boczne • •
Wspomaganie układu kierowniczego, czteroramienna kierownica z regulacją ustawienia wysokości i głębokości • •
Tachograf cyfrowy ¤ ¤
Komputer pokładowy: średnia prędkość, łączne / średnie / chwilowe zużycie paliwa, zasięg na pozostałym paliwie,  zegar, przebieg dzienny i całkowity • •
Wskaźnik temperatury zewnętrznej (razem z elektrycznie sterowanymi, podgrzewanymi lusterkami bocznymi) • •

KOMFORT
Elektrycznie podnoszone szyby przednie • -
Elektrycznie podnoszone szyby przednie z wyłącznikiem impulsowym po stronie kierowcy ¤ •
Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne • •
Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami nawiewu i obiegiem zamkniętym • -
Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej części pojazdu z filtrem przeciwpyłkowym ¤ •
Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej części pojazdu, z dodatkową nagrzewnicą i filtrem przeciwpyłkowym ¤ ¤
Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej i tylnej części pojazdu z filtrem przeciwpyłkowym - ¤
Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej i tylnej części pojazdu, z dodatkową nagrzewnicą i filtrem przeciwpyłkowym - ¤
Dodatkowe ogrzewanie (2 KW) + nawiewy na tył + panel sterujący z tyłu ¤ ¤
Gniazdo 12 V w drugim rzędzie • •
Kierownica pokryta skórą (wyłącznie z regulatorem prędkości) - ¤/P
DESKA ROZDZIELCZA, SIEDZENIA I WYGLĄD KABINY
Deska rozdzielcza z panelem w czarnym i szarym kolorze, wstawka w gałce dźwigni zmiany biegów w czarnym kolorze • •
Deska rozdzielcza z panelem w czarnym i szarym kolorze z zamykanym schowkiem, z chromowanymi obramowaniami  zegarów oraz głośników, chromowaną wstawką w gałce dźwigni 
zmiany biegów i obramowaniami nawiewów  powietrza lakierowanymi na błyszczący czarny kolor - ¤/P

Oświetlony zamykany schowek w dolnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera  (chłodzony w wersjach z klimatyzacją) • •
Gniazdo 12 V w desce rozdzielczej • •
Przenośna popielniczka / zapalniczka ¤ ¤

Wyposażenie i opcje



Combi
Business Pack Clim

Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości • -
Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem ¤ •
Dwumiejscowa kanapa z przodu po stronie pasażerów ze wzmocnionym podparciem bocznym • -
Dwumiejscowa kanapa z przodu po stronie pasażerów ze wzmocnionym podparciem bocznym  i schowkiem pod siedziskiem - •
Komfortowy fotel pasażera z regulacją wysokości ¤ -
Komfortowy indywidualny fotel pasażera z regulacją wysokości, położenia wzdłużnego, pochylenia oparcia  i podparcia lędźwiowego oraz z podłokietnikiem - ¤
Przednie siedzenia: podgrzewane (1 lub 2 w zależności od konfiguracji miejsc z przodu) ¤ ¤
Drugi rząd siedzeń: ławka 3-miejscowa 1/3:2/3 (łatwo demontowalna) • •
Trzeci rząd siedzeń: ławka pełna 3-miejscowa (składana i łatwo demontowalna) • •
Podłokietniki na miejscach tylnych - ¤
Tapicerka Kario, w kolorze czarnym • •
Tapicerka Java, w kolorze czarnym - ¤
DRZWI I PRZESZKLENIA
Boczne drzwi przesuwne po prawej stronie przeszklone / z otwieraną szybą •/¤ •/¤
Boczne drzwi przesuwne po lewej stronie przeszklone / z otwieraną szybą ¤/¤ ¤/¤
Środkowy panel po lewej stronie przeszklony / z otwieraną szybą •/¤ •/¤
Tylne boczne płaty nadwozia przeszklone • •
Tylne drzwi o kącie otwarcia 180° przeszklone • •
Przeszklona tylna klapa ¤ ¤
Wycieraczka i ogrzewana tylna szyba ¤/P •
STREFA ŁADUNKOWA
Wzmocnione podłogowe zaczepy – 6 w L1, 8 w L2 (490 daN przy 30 s, norma ISO 27956) • •
Wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w tylnej strefie pojazdu • •
Wykładzina części bagażowej z tworzywa • •
Przesłona części bagażowej ¤ •
Siatka zabezpieczająca bagaż - ¤
RADIOODTWARZACZE I MULTIMEDIA
Kodowany radioodbiornik z wbudowanym wyświetlaczem, z pilotem sterującym umieszczonym pod kierownicą,  Bluetooth®, gniazdo USB x 2 i jack (rozmiar 1 DIN) ¤/P •
Kodowany radioodtwarzacz CD MP3 z wbudowanym wyświetlaczem, z pilotem sterującym umieszczonym pod  kierownicą, Bluetooth®, gniazdo USB i jack na konsoli centralnej oraz 
dodatkowe gniazdo USB w konsoli centralnej ¤ ¤

Kodowany radioodbiornik z wbudowanym wyświetlaczem, z wbudowanym wyświetlaczem, z możliwością odbioru  naziemnych rozgłośni cyfrowych (DAB), z pilotem sterującym 
umieszczonym pod kierownicą, Bluetooth®,  gniazdo USB x 2 i jack (rozmiar 1 DIN) ¤/P ¤

Kodowany radioodtwarzacz CD MP3 z wbudowanym wyświetlaczem, z możliwością odbioru naziemnych rozgłośni  cyfrowych (DAB), z pilotem sterującym umieszczonym pod 
kierownicą, Bluetooth®, gniazdo USB i jack na konsoli  centralnej oraz dodatkowe gniazdo USB w konsoli centralnej ¤ ¤

Media Nav Evolution: nawigacja z 7-calowym ekranem dotykowym, kodowany radioodbiornik MP3 Bluetooth® ze złączami USB  i jack na konsoli centralnej oraz pilotem sterującym 
umieszczonym pod kierownicą (funkcjonuje jako pakiet) ¤ ¤

Pakiet Renault R-Link: 7-calowy ekran dotykowy, polecenia głosowe, kodowany radioodbiornik MP3 z pilotem  sterującym umieszczonym pod kierownicą, nawigacja TomTom®, 
audiostreaming i telefoniczny zestaw głośnomówiący  Bluetooth®, gniazda USB i jack, łączność z pojazdem i z internetem, system nagłośnienia Auditorium  3D Sound by Arkamys®, 
R-sound Effect

- ¤/P

Mapa Europy (w przypadku zamówienia nawigacji) ¤ ¤/P
Uchwyt do smartfona ¤ ¤
Aplikacja R&Go z nawigacją CoPilot® Premium * *
Uchwyt do tabletu ¤/P ¤
INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Okablowanie do dodatkowego wyposażenia ¤ ¤
Dodatkowy moduł umożliwiający przyłączenie się do CAN (dla wykonawców zabudów) ¤ ¤
Koło zapasowe z obręczą stalową 16” (umieszczone pod podwoziem) • •
Zestaw do naprawy uszkodzenia opony – zamiast koła zapasowego ¤ ¤
Hak holowniczy ¤ ¤
PAKIETY
Pakiet Control (czujnik cofania + regulator-ogranicznik prędkości) - ¤
Pakiet Wnętrze (deska rozdzielcza z panelem w czarnym i szarym kolorze z zamykanym schowkiem,  z chromowanymi obramowaniami zegarów oraz głośników, chromowaną wstawką 
w gałce dźwigni zmiany  biegów i obramowaniami nawiewów powietrza lakierowanymi na błyszczący czarny kolor + regulator-ogranicznik  prędkości + skórzana kierownica - ¤

Pakiet ozdobny Maxi Plus (pakiet ozdobny Maxi + światła przeciwmgłowe) - ¤
Pakiet ozdobny Maxi Max (pakiet ozdobny Maxi + światła przeciwmgłowe + szyby boczne dodatkowo  przyciemniane) - ¤
Pakiet Vision (czujnik światła / deszczu + światła przeciwmgłowe + tylna szyba ogrzewana + wycieraczki tylnej szyby) ¤ -
Pakiety radioodtwarzaczy o rozmiarze 1 DIN + uchwyt do tabletu ¤ -
• = w standardzie;   ¤ = w opcji;   - = niedostępne;   * = dostępne w Apple App Store (iOS) i Google Play (Android)



Odkryj Renault TRAFIC 
na traficosobowy.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów 
Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą 
występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego 
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym 
Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
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