
Renault TRAFIC PAssengeR

TRAFIC PAssengeR euro6
VERZE CELKOVÁ HMOTNOST MOTORIZACE BUSINESS COOL COOL COMBI VAN (6 MÍST)

L1H1                                                                                                         

2,7 t

 energy 1,6 dCi 95 639 900 674 900 644 900

 energy 1,6 dCi 125 674 900 725 900 695 900

 energy 1,6 dCi 145 - 759 900 729 900

2,9 t
 energy 1,6 dCi 125 689 900 740 900 710 900

 energy 1,6 dCi 145 - 774 900 744 900

L2H1 2,9 t

 energy 1,6 dCi 95 679 900 714 900 684 900

 energy 1,6 dCi 125 714 900 765 900 735 900

 energy 1,6 dCi 145 - 799 900 769 900

RenAULT TRAFIC COMBI VAn 
5/6/TI MísTná VeRze
s CenOVýM zVýHOdněníM

30 000 Kč

RenAULT TRAFIC PAssengeR 
energy 1,6 dCi 95 euro 6 L1H1 
2 800 kg BUsIness

již od 530 900 Kč
UVEdENÁ pRVNÍ CENA pLATÍ přI VyUžITÍ 
pOdMÍNEK pRO fIREMNÍ KLIENTy 
pLATNýCH přI OdBěRU 1 VOZU

VYUŽIJTe nABídKY 
znAčKOVéHO FInAnCOVání 
RenAULT FInAnCe:

ÚVěR 103 %
přEpLACENÍ pOUZE 3 %1)

Platnost ceníku od 1. 1. 2016.
1)  Při akontaci 35 % a délce splácení 36 měsíců. nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI 

Financial services, s.r.o. 



TRAfIC pASSENGER
Business Cool

PAKeTY
pack Komfort (tempomat s omezovačem rychlosti, zadní parkovací senzory) - 5 000
pack Komfort plus (tempomat s omezovačem rychlosti, zadní parkovací kamera), (nutno s dešťovým a světelným senzorem 
a předními mlhovými světlomety) - 12 000

pack Interiér (volant potažený kůží, tempomat s omezovačem rychlosti, uzaviratelná schránka v horní části palubní desky 
před spolujezdcem), (nutno s látkovým čalouněním Java černé) - 5 000

pack Techno (Rádio R0-13 Mp3 Bluetooth USB Jack 4x15W 1dIN, držák na pC tablet s přípojkou USB pro dobíjení) 9 000 -
pack R-Link (Multimediální systém R-Link s online připojením a s celoevropským mapovým pokrytím, 4x20W) (nutno 
s tempomatem s omezovačem rychlosti) - 20 000

pack design plus (přední mlhové světlomety, pack Look 3, zatmavená zadní okna) - 6 000
pack Combi Van (bez sedadel ve třetí řadě, zaplechované boky vzadu) -30 000 -30 000
AKTIVní A PAsIVní BezPečnOsT
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd • •
Elektronický stabilizační systém ESC a systém kontroly trakce ASR s kontrolou nedotáčivosti CSV • •
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce • •
Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce (v případě vozidla bez komfortního samostatného výškově nastavitelného 
sedadla spolujezdce je boční airbag pouze na straně řidiče) - 12 000

Systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
2 úchyty na dětské sedačky ISOfIX ve druhé řadě sedadel • •
VněJŠí VzHLed
Ocelová disky kol 16" • •
Okrasné kryty kol mini / celoplošné •/- -/•
disky kol z lehké slitiny 17", design Cyclade (nelze s opcí celoročních pneu) - 15 000
Vnější vzhled: přední nárazník částečně v barvě karoserie. Čelní maska v černé barvě. přední gril v černé barvě, vnější 
zpětná zrcátka v černé barvě, kolejnice bočních posuvných dveří bez krytu, zadní nárazník černý, zadní sloupky černé • -

pack Look 1: kolejnice bočních posuvných dveří s krytem, zadní nárazník částečně v barvě karoserie, zadní sloupky 
v barvě karoserie 4 000 -

pack Look 2: pack Look 1 a navíc přední nárazník v barvě karoserie 7 000 •
pack Look 3: pack Look 2 a navíc čelní maska v leskle černé barvě, přední gril v s chromovými prvky, vnější zpětná zrcátka 
v barvě karoserie, (nutno s předními mlhovými světlomety) - 3 000

Metalický lak 20 500 20 500
InTeRIéR
Tmavý interiér Carbone v kombinaci s šedou barvou • •
Látkové čalounění Jeans Muscade černé • •
Látkové čalounění Java černé a stříbrné prvky přístrojové desky (nutno s uzaviratelnou schránkou v horní části palubní 
desky před spolujezdcem) - 2 000

Uzaviratelná schránka v horní části palubní desky před spolujezdcem (nutno s látkovým čalouněním Java černé) - 2 500
VIdITeLnOsT A OsVěTLení
denní svícení (funkce integrována do hlavních světlometů) • •
přední mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do zatáček - 5 000
dešťový a světelný senzor (nutno s předními mlhovými světlomety) - 2 000
Vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač 4 500 •
Řízení
Asistent rozjezdu do kopce • •
Systém kontroly trakce Extended Grip • •
Elektronický posilovač řízení s variabilním účinkem • •
palubní počítač • •
Rezervní kolo • •
Tachograf 20 000 20 000
Celoroční pneumatiky (nelze s disky kol z lehké slitiny 17", design Cyclade) 6 000 6 000
Uzamykatelný držák rezervního kola 2 500 2 500
sedAdLA
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče • -
Komfortní výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou (nelze se samostatným výškově nastavitelným 
sedadlem spolujezdce) 5 000 •

dvoumístné sedadlo spolujezdce • -
dvoumístné sedadlo spolujezdce s úložným prostorem pod sedákem - •
Samostatné výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce (nelze s komfortním výškově nastavitelným sedadlem řidiče s 
loketní a bederní opěrkou) 2 500 -

Komfortní samostatné výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce s loketní a bederní opěrkou - 5 000
3místná lavice v druhé řadě vyjímatelná • •
3místná lavice ve třetí řadě vyjímatelná se sklopným opěradlem • •
Loketní opěrky na zadních sedadlech - 5 000
Bez sedadel ve třetí řadě -20 000 -20 000

VýBAVA

• v sérii
- nedostupné



TRAfIC pASSENGER
Business Cool

KOMFORT
Manuální klimatizace vpředu 25 000 •
Manuální klimatizace vpředu s posíleným topením pro přední část vozu 40 000 15 500
Manuální klimatizace vpředu a vzadu s odděleným ovládáním a posíleným topením pro přední část vozu - 25 000
posílené topení pro přední část vozu 22 000 -
Vytápění pro zadní část vozu s odděleným ovládáním (nutno s manuální klimatizací vpředu s posíleným topením pro 
přední část vozu nebo s manuální klimatizací vpředu a vzadu s odděleným ovládáním a posíleným topením pro přední 
část vozu)

5 000 5 000

Kožený volant (nutno s tempomatem s omezovačem rychlosti) - 3 000
Elektrické ovládání oken vpředu • •
Impulzní ovládání oken na straně řidiče - •
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka • •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči • •
Klíč se 2 tlačítky (zamykání/odemykání) • •
Klíč se 3 tlačítky (zamykání/odemykání/odemykání nákladového prostoru) - 4 000
Hands-free karta Renault - 8 500
Náhradní klíč 2 000 2 000
předpříprava pro alarm 2 500 2 500
Zadní parkovací senzory 9 000 9 000
Zadní parkovací kamera vč. zadních parkovacích senzorů (nutno s dešťovým a světelným senzorem a s předními 
mlhovými světlomety) - 15 000

Tempomat s omezovačem rychlosti - 6 000
Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce (nutno s bočními airbagy řidiče a spolujezdce) - 5 000
Tónovaná skla • •
Zatmavená zadní okna - 4 000
KOMUnIKACe
předpříprava na rádio (kabeláž a anténa, bez reproduktorů) • -
Rádio R0-13 Mp3 Bluetooth® USB Jack, s podporou aplikace R&GO, 4x15W 1 dIN, ovládání rádia pod volantem 10 000 •
Rádio R0-13 Cd Mp3 Bluetooth® USB Jack, s podporou aplikace R&GO, 4x15W 2 dIN, ovládání rádia pod volantem 12 000 2 000
držák na smartphone s přípojkou USB pro dobíjení (nutno s rádiem R0-13 1dIN nebo s rádiem R0-13 2dIN) 2 500 2 500
držák na pC tablet s přípojkou USB pro dobíjení (na Cool pouze s rádiem R0-13 1dIN) pack Techno 2 500
Mutlimediální a navigační systém Media Nav Evolution s mapovým pokrytím východní Evropy, ovládání rádia pod volantem - 22 000
Multimediální a navigační systém R-Link s online připojením, 4x20W, ovládání rádia pod volantem - pack R-Link
Mapové pokrytí celé Evropy - 3 000
Telekomunikační jednotka TCU - 5 000
VnITŘní PROsTOR A VARIABILITA
Levý boční panel s pevným oknem1) • •
Levý boční panel s posuvným oknem1) 5 000 5 000
Levé posuvné dveře s fixním oknem1) 15 000 15 000
Levé posuvné dveře s posuvným oknem1) 17 500 17 500
pravé posuvné dveře s fixním oknem1) • •
pravé posuvné dveře s posuvným oknem1) 2 500 2 500
prosklené boky vzadu • •
Zaplechované boky vzadu pack Combi Van pack Combi Van
Zadní dveře otvíratelné do 180° prosklené • •
Zadní výklopné dveře (na Business nutno s vyhřívaným zadním sklem a zadním stěračem) 5 000 5 000
Záchytná síť do zavazadlového prostoru - 3 000
plastová ochrana boků zavazadlového prostoru do úrovně oken • •
Kryt zavazadlového prostoru 4 000 •
Gumová podlaha nákladového prostoru • •
eXTeRIéR
Tažné zařízení 8 000 8 000
dOPLŇKY PRO KAROsáŘsKé PŘesTAVBY
Multiplexní adaptační jednotka 4 000 4 000
Kabely na přestavbu 1 000 1 000

VýBAVA

• v sérii
- nedostupné
1) okno na levé i pravé straně musí být shodného typu (pevné / posuvné)

ROzŠíŘení sMLUVní záRUKY gARAnCe+ nA
3 roky/100 000 km* 7 732
3 roky/150 000 km* 22 131
3 roky/200 000 km* 48 751
PRAVIdeLné seRVIsní PROHLídKY PŘedePsAné VýROBCeM
3 roky / 100 000 km 13 782
3 roky / 150 000 km 21 284
3 roky / 200 000 km 42 580

* Smluvní záruka se standardně poskytuje na dobu 2 let bez omezení ujetých kilometrů.

sMLUVní záRUKY A seRVIsní sMLOUVY



AKční BALíčKY PŘísLUŠensTVí

Všechny ceny jsou včetně dpH a bez montáže.          * Business pack je určen pouze pro vozy se zadními křídlovými dveřmi.

Uvedené ceny příslušenství jsou včetně dpH, bez montáže. detailní informace o kompletní nabídce Vám poskytne Váš prodejce Renault.

TRAfIC pASSENGER
Business Cool

dětská sedačka dUO pLUS ISOfIX šedá (1–4 roky, 9–18 kg) 8 490 8 490
dětská sedačka Kid fix (4–10 let, 15–35 kg) 5 990 5 990
Vana zavazadlového prostoru 3 490 3 490
dVd Video přehrávač Click & Go (2 obrazovky, 2 přehrávače) 13 790 13 790
Sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, pracovní rukavice, lano, výstražná vesta a trojúhelník) 999 999
Mechanické zabezpečení řadící páky Construct / defend 5 090 5 090

VýBěR z ORIgInáLníHO PŘísLUŠensTVí RenAULT

Střešní tyč 2x, gumové koberce Novestra pro 1. a 2. řadu 
sedadel.
Cena 7 490 Kč

Tažné zařízeni RdSO, ochrana nákladové hrany, gumové koberce 
Novestra pro 1. a 2. řadu sedadel.
Cena 15 090 Kč

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

Střešní galerie ocelová, manipulační plošina, zadní žebřík.

Cena 25 290 Kč

Střešní galerie ocelová, manipulační plošina, zadní žebřík.

Cena 26 890 Kč

USINESS PACK USINESS PACKL1* L2*



AKční nABídKA zIMní VýBAVY

samostatná 
pneumatika

 (1 ks)

Komplet pneumatiky 
s plechovým diskem 

(1 ks)

Komplet pneumatiky 
s diskem z lehké slitiny 

(1 ks)

dunlop LT 60 215/65 R16 C 106/104T     eE   dC   a 1-70 3 057 4 461 6 189 dezent TH dark

Nokian WR C3 215/60 R17 C 109/107T  eC   dE   b 2-72 3 470 - 6 933 dezent TH

BeneFITY zdARMA*:

přezutí zdarma zdarma zdarma

Bezpečnostní šrouby - - zdarma

Okrasné kryty kol - zdarma -

Renault Comfort assistance na 5 měsíců - zdarma zdarma

     
       Nokian WR C3            dunlop LT dezent TH dark 7x16 dezent TH 7,5x17

*  Nabídka platí od 1. 1. do 31. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Renault. přezutí zdarma platí při koupi sady 4 ks pneumatik Nokian, Goodyear nebo 
dunlop, zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží) kromě případných nákladů spojených s nutností použití čidla pro systém stálé kontroly tlaku v pneumatikách (SSpp). při 
koupi sady 4 ks kompletu disků s prémiovými pneumatikami (Nokian, Goodyear, dunlop)  je platná nabídka Renault Comfort Assistance a ozdobných krytů kol (u plechových disků) 
nebo bezpečnostních šroubů (u hliníkových disků) zdarma. dostupnost a cena ALU disku se může lišit dle motorizace Vašeho vozidla. Kompletní nabídku ALU kol získáte u svého 
prodejce. Renault Comfort Assistance je asistenční služba, která kryje mimo jiné případy defektu pneumatiky. Více na www.renault.cz/assistance. Uvedené ceny jsou včetně dpH.

e=  valivý odpor; 

d=  brzdné vlastnosti na mokru; 

 b =  třída hlučnosti – vnější hlučnost v dB



MOTORIzACe energy 1,6 dCi 95 energy 1,6 dCi 125 energy 1,6 dCi 145
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6

Typ vstřikování Common rail s turbem 
s variabilní geometrií

Common rail s turbem 
s pevnou geometrií

Common rail s turbem 
s pevnou geometrií

Turbokmpresor Jednoduché turbo Twin Turbo Twin Turbo
Maximální výkon kW (k) 70 (95) 92 (125) 107 (145)
- při otáčkách / min 3 500 3 500 3 500
Maximální točivý moment Nm 260 320 340
- při otáčkách / min 1 500 1 500 1 500
počet válců 4 4 4
počet ventilů 16 16 16
Zdvihový objem 1 598 1 598 1 598
Systém Stop&Start • • •
filtr pevných částic • • •
převodovka Manuální 6-stup. Manuální 6-stup. Manuální 6-stup.
Alternátor 150A • • •
VýKOnY
Maximální rychlost (km/h) 153 169 177
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 15,9 11,8 11,1
BRzdY
Vpředu: kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm) 296 / 28
Vzadu: kotoučové plné Ø (mm) / tloušťka (mm) 280 / 12
PRŮMěR OTáčení
průměr otáčení stopový (m) L1 / L2 11,84 / 13,17
průměr otáčení obrysový (m) L1 / L2 12,40 / 13,73
sPOTŘeBY A eMIse*
Městský provoz (l/100 km) 7,0 6,4 7,1
Mimo město (l/100 km) 5,9 5,3 6,0
Kombinovaná (l/100 km) 6,3 5,7 6,4
Emise CO2 (g/km) 164 149 167
Objem palivové nádrže (l) 80 80 80
Objem nádrže aditiva AdBlue (l) 20 20 20
PneUMATIKY
Sériové 215/65 R16 C 106/104 T 215/65 R16 C 106/104 T 215/65 R16 C 106/104 T
Alternativa 215/60 R17 C 109/107 T 215/60 R17 C 109/107 T 215/60 R17 C 109/107 T

*  Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání 
vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy.

TeCHnICKé ÚdAJe

ROzMěRY

POčeT MísT 
Trafic passenger (série  / v opci) 9 / 8
Trafic passenger Combi Van (série  / v opci) 6 / 5
VněJŠí ROzMěRY (mm) L1 L2
délka 4 999 5 399
Šířka bez / se zpětnými zrcátky 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283
Výška nezatíženého vozu 1 971 1 971
Rozvor 3 098 3 498
délka předního převisu 933 933
délka zadního převisu 968 968
Světlá výška (min) 160 160
průměr otáčení stopový (m) 11,84 13,17
průměr otáčení obrysový (m) 12,4 13,73
VnITŘní ROzMěRY (mm) L1 L2
Šířka v loktech v první řadě 1 624 1 624
Šířka v loktech ve druhé řadě 1 651 1 651
Šířka v loktech ve třetí řadě 1 622 1 622
Šířka zavazadlového prostoru maximální 1 662 1 662
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy kol 1 268 1 268
Výška zavazadlového prostoru po střechu 1 369 1 369
délka zavazadlového prostoru ve výšce opěradla sedačky 449 849
délka ložné plochy – základní uspořádání* 736 1 136
délka ložné plochy – sklopená třetí řada sedadel 1 152 1 552
délka ložné plochy – bez třetí řady sedadel 1 650 2 050
délka ložné plochy – bez třetí řady sedadel a se sklopenou druhou řadou sedadel 2 066 2 466
délka ložné plochy – bez druhé a třetí řady sedadel 2 537 2 937
OBJeMY zAVAzAdLOVéHO PROsTORU (m³) L1 L2
Základní uspořádání 1 1,8
Sklopená třetí řada sedadel 2,5 3,4
Bez třetí řady sedadel 3,2 4,1
Bez třetí řady sedadel a se sklopenou druhou řadou sedadel 4,7 5,7



Nezávazné ceny s dpH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní 
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem 
jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit 
příslušné specifikace vozidel či příslušenství. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou 
neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.

HMOTnOsTI

HMOTnOsTI
L1H1 2,7t
energy dCi 

95

L1H1 2,7t
energy dCi 
125 / 145

L1H1P2 
energy dCi  
125 / 145

L2H1P2 
energy dCi  

95

L2H1P2 
energy dCi  
125 / 145

Maximální povolená hmotnost1) 2 760 2 770 2 880 2 965 2 975
provozní hmotnost1), 2) 1 872 1 882 1 882 1 913 1 923
Maximální užitečné zatížení3) 888 888 998 1 052 1 052
Max. zatížení přední / zadní nápravy1) 1 365/1 395 1365/1395 1418/1422 1361/1519 1361/1519
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)4) 750 750 750 750 750
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)4) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

1) přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.
2) Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a pHM při 90% naplnění nádrže).
3)  Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivně motorizací a výbavou 

vozidla.
4) při 12% stoupání.


