Новиот

Renault TRAFIC

Нов изглед,
нова мобилност
Новиот Renault TRAFIC со силен карактер:
хромираната предна маска и LED светлата
во облик на буквата C му даваат динамичен и
модерен лик . Комфорната и удобна внатрешност
со збогатена опрема, 2-литарскиот мотор и
автоматскиот менувач гарантираат дека новиот
Renauld TRAFIC ќе биде совршен партнер за сите
ваши патувања.

Дајте му предност
на новиот вид
удобност
Новиот Renault TRAFIC е со темно сива инструмент
табла, нови навлаки, хромирани детали, ергономска
положба за возење, кожен управувач* и удобни
седишта дизајнирани за секојдневна употреба.
Навигацискиот систем, силниот 2-литарски мотор
и автоматскиот менувач обезбедуваат удобно и
пријатно возење.
* Кожа од говeдско потекло.

Влезете во нова
димензија
Поимот за простор во новиот модел Renault
TRAFIC има ново значење: седиштата (до 9
патници) нудат голем простор за вас и патниците,
а во багажниот простор има доволно место
за целиот ваш багаж. Големите стаклени
површини и лизгачката врата, светлиот патнички
простор, многубројните места за складирање и
внатрешниот распоред кој се прилагодува на
вашите потреби, даваат чувство на топлина и
удобност. Новиот Renault TRAFIC е опремен со
електрични приклучоци и USB приклучоци за
паметни телефони, играчки и таблет компјутери.

Поврзаност на патот
Останете поврзани со помош на мултимедијалните
системи во новото возило Renault TRAFIC.
Системите Media Nav Evolution и R- LINK Evolution
овозможуваат содржините и апликациите од
вашиот паметен телефон да ги следите на
големиот екран чувствителен на допир на
инструмент таблата. Управувањето со вашето
мултимедијално опкружување може да оди и
преку апликацијата R&Go која го поврзува вашиот
паметен телефон или таблет со возилото. Уште
поголеми задоволства и потполна опуштеност
при возењето!
1.

1. Со системот R-LINK Evolution возилото може
уште подобро да го прилагодите по сопствена
желба. Направете го возењето уште поудобно преку
податоците за возилото, навигацискиот систем Tom
Tom, функциите на телефонот и мултимедијалната
опрема. Со приказот на екранот на вашиот паметен
телефон може да ги користите сите ваши апликации.
2. R&Go, апликација за интеграција на паметен
телефон или таблет: за слушање музика, управување
со контакти, прецизна навигација или проценка на
потрошувачката на гориво. Едноставно поставете
го својот паметен телефон или таблет на носачот и
следете ги упатствата.
3. Со системот Media Nav Evolution целата
мултимедијална опрема ви е на дофат на рака.
Новитет е функцијата за следење на екранот од вашиот
паметен телефон (Android Auto™* или Apple Car Play**).
Мултимедијалниот екран чувствителен на допир, меѓу
другото ви овозможува пристап до навигацискиот
систем, телефонирање без ангажирање на рацете,
дигитално радио и музика.

2.

*Android Auto™ e бренд на компанијата Google Inc. Апликацијата
не е достапна во сите држави.
**Apple CarPlay e бренд на компанијата Apple Inc.

3.

Единствено
искуство
Патничкиот простор во верзијата Escapade*
на новиот Renault TRAFIC Space Class се
прилагодува на вашите желби. Тоа е вистинска
мобилна дневна соба (наслонот на седиштата
се одвојува, клупата е на водилки, наслонот за
раце се прилагодува, лизгачко склопливо столче)
која може да стане удобна спална (клупата
може да се спушти и да се прилагоди во рамен
душек долг 1,95 метри). Овозможува авантура
со семејството или пријателите, а може да го
збогатите со дополнителна опрема како диодни
светла за читање, приклучоци од 220 V и 12 V
како и USB приклучоци.
* *Верзии или пакет на дополнителна опрема се во зависност
од државата.

Палета на бои

Ледено бела (369)*

Црвена Magma (NNS)*

Сива Urban (KPW)*

Сива Platina (D69)**

Сива Cassiopée (KNG)**

Црна Midnight (D68)**

Бакарно кафена (CNH)**

Пепел беж (HNK)**

Сина Panorama (J43)**

* Обична боја со транспарентен лак.
** Металик боја.
Фотографиите се симболични и необврзувачки.

Навлаки

Kompo

Java

Украсни капаци и фелни

41 cm (16'') фелна Mini

41 cm (16'') фелна Maxi

43 cm (17'') алуминиумски
фелни Cyclade

Тркала и пневматици*
ВИД НА ПНЕВМАТИЦИ
Хомологациска ознака
Големина на пневматиците/фелна
Производител/марка
Енергетска ефикасност
Зафат на влажна подлога
Шум (dB)

Летни пневматици

Летни пневматици

Летни пневматици

Сезонски пневматици

M1
215/65 R16
Goodyear Cargo Marathon
C
B
70

N1
215/65 R16
Michelin Agilis 51
C
A
72

N1
215/60 R17
Dunlop Econodrive
C
B
70

N1
205/65 R16
Goodyear Cargo Vector 2
E
C
69

*Понудата може да се разликува во зависност од државата

Опрема

СЕРИСКА ОПРЕМА = CONFORT
Дизајн
• LED фарови и LED дневни светла со светлосен потпис во облик на буквата С
• Нов симбол со хромирана лајсна
• Нова предна маска со хромирана долна ивица
• Нова рачка на менувачот
• Контролна табла во темно сива боја
• Нови навлаки од KOMPO текстил
• Двобоен браник
• Хромирана рамка на менувачот

Oпрема
• Клуч на преклопување со 3 копчиња
• Филтер против прав
• 12 V приклучок на ценрталната конзола во вториот ред на седишта
• Возачко седиште со прилагодување по висина

СЕРИСКА ОПРЕМА = DYNAMIQUE
Дизајн
• Дополнителни хромирани детали на предната маска
• Хромирани украсни елементи на отворите за клима, вентилационите
отвори, контролните копчиња на инструмент таблата
• Преден браник, задни светла, капаци и надворешни огледала во боја на
каросеријата
• Навлаки JAVA од текстил
• Затемнети странични прозори

Oпрема
• Затворена преграда на инструмент таблата
• Нов авторадио 1DlN (USB-приклучок, Bluetooth®, прекинувачи на
управувачот)
• Возачко седиште прилагодливо по висина, со потпора во лумбалниот
дел и наслон за раце
• Греење и клима уред

СЕРИСКА ОПРЕМА = SPACECLASS

Oпрема
• Странични лизгачки врати (лева и десна)
• 2 седишта со Isofix прицврстување на водилките (во вториот ред седишта)
• Триделна клупа со трансформација во душек со Isofix прицврстување на
страничните седишта (3 ред седишта) (со доплата)
• 6 одделни LED лампи за читење +LED лампа за читење во третиот ред
седишта, без временско подесување
• Мобилно подвижно столче (со доплата )
• Клима уред
• Клима уред и рачно подесување на забрзано греење во задниот ред
седишта
• Приклучок 220V /300W и 2 USB приклучоци (во 3 ред седишта)
• Заштитни патосници напред и подна облога позади со алуминиумски
водилки
• Кожен управувач со детали во мат хром боја

Дизајн
• Елементи во сјано црна боја
• 17- инчни алуминиумски фелни Cyclade
• Металик боја
• Затемнети задни стакла "Dark Privacy" (90% заштита)

* Кожа од говедско потекло

Откријте го новиот Renault Trafic
нa www.renault.mk
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