Renault TRAFIC
Версія
Код версії
Привід
Довжина/ висота
Двигун (потужність), паливо
Коробка передач, кіл-ть ступенів
Тип палива
Кіл-ть місць
Рекомендована вартість автомобіля, грн з ПДВ
Рекомендована акційна вартість автомобіля виробництва січень-вересень 2017р., грн з ПДВ
СПЕЦІАЛЬНА КРЕДИТНА ПРОПОЗИЦІЯ*
СЕРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
Коди опцій
Безпека
Система курсової стійкості (ESP) + система, що полегшує початок руху на схилі і запобігає відкату
автомобіля назад на крутому підйомі (HSA)
ABS з електронною системою розподілу гальмівних зусиль EBV
Фронтальна подушка безпеки для водія
Центральний замок c 2 кнопками на ключі (замикання / відмикання)
Іммобілайзер
Датчик води в паливному фільтрі
Захист піддона картера двигуна
Оглядовість, освітлення
Легке тонування стекол
Денні ходові вогні
Електросклопідіймачі для передніх дверей
Комфорт
Опалення та вентиляція (4 режими) з рециркуляцією повітря
Система "STOP AND START"
Бортовий комп'ютер
Ящик для рукавичок з підсвічуванням
Гумовий настил у вантажному відсіку
Запасне колесо повного розміру
Сидіння
Двомісне сидіння в кабіні для передніх пасажирів
Регульоване по висоті сидіння водія
3-місне сидіння в 1 ряду салону
3-місне сидіння в 2 ряду салону
Сидіння із системою ISOFIX
Тканева оббивка сидінь
Перегородки, двері
Праві зсувні двері з фіксованим склом

COMBI
COMBI
PG1E1 212 D6
PG1E1 212SA6
Передній
Передній
L2H1
L2H1
1.6 (115 к.с.)
1.6 (140 к.с.)
дизель
дизель
МКП6
МКП6
механічна
механічна
6-ступенева
6-ступенева
Евро-5
Евро-5
8/9
8/9
829 103 грн.
869 983 грн.
762 775 грн.
800 384 грн.
0,01 %* на 2 РОКИ

ASRESP

Б

Б

ABS
AIRBA1
CPE SOP01C
FLTDIE
PROSCS

Б
Б
Б
Б
Б
Б

Б
Б
Б
Б
Б
Б

VT
FDIU1
LVAVEL

Б
Б
Б

Б
Б
Б

CHOREC
STOSTA
ADAC
TACHCA
RSNORT

Б
Б
Б
Б
Б

Б
Б
Б
Б
Б
Б

BQFIXE
COREHA
3P2RAN
3P3RAN
ISOFIX
DRA DRAP01

Б
Б
Б
Б
Б
Б

Б
Б
Б
Б
Б
Б

PLDCVF

Б

Б

Задні засклені двері, що відкриваються на 180 ° (без обігріву скла)

PARV18

Б

Б

Ліва середня частина кузова з фіксованим склом
Задні боковини кузова засклені
Дизайн
Ковпаки колес mini
Cталеві 16 дюймові диски (розмір шин: 195/75R16)
ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

PNLGVF
CSVITF

Б
Б

Б
Б

ENJO01
RTOL16

Б
Б

Б
Б

AIRBA2

6 472 грн.

6 472 грн.

PKABC (AIRBA2 ABLAVI
CORHAC)

15 540 грн.

15 540 грн.

5 587 грн.

5 587 грн.

13 800 грн.

13 800 грн.

0 грн.

0 грн.

3 084 грн.

3 084 грн.

2 565 грн.

2 565 грн.

275 грн.
275 грн.

275 грн.
275 грн.

641 грн.

Б

LVAVIP

3 572 грн.

3 572 грн.

PROJAB

3 236 грн.

3 236 грн.

ALEVA

4 976 грн.

4 976 грн.

Безпека
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира
Передні бічні подушки безпеки і шторки + Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира +
водійське сидіння, що регулюється за висотою із поперековим регулюванням та підлокітником

Пакет: Ключ с 3-мя кнопками (3-тя кнопка для замикання/відмикання задніх дверей), імпульсний
PKCL (LVAVIP SOP02C)
електросклопідйомник з боку водія. Замовляється разом з RET02
Пакет: Ключ-карта "Вільні руки", імпульсний електросклопідйомник з боку водія. Замовляється
PKCL3 (LVAVIP
SOP03C)
разом з RET02
SOP04C
Ключ з 2-мя кнопками: замикання всіх дверей / відмикання тільки двері водія.
Ключ з 3-ма кнопками. Замикання всіх дверей / відмикання тільки двері водія. Третя кнопка для
SOP05C
замикання / відмикання задніх дверей.
замовляється разом з опції LVAVIP "Імпульсний склопідйомник"
Подвійне замикання (при подвійному натисканні на кнопку замикання, автомобіль не відкривається
SUPCPE
зсередини)
CLESUP
Додатковий ключ
PREALA
Підготовка для сигналізації (необхідна для установки незаводской сигналізації)
Оглядовість, освітлення
RET02
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом і обігрівом і датчиком температури
Передні електросклопідйомники (імпульсний зі сторони водія).
замовляється разом з RET02 "Зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом і обігрівом"
Протитуманні фари
Автоматичне включення ближнього світла фар + очищувач вітрового скла з датчиком дощ.
замовляється разом з PROJAB "Протитуманні фари"

Комфорт
Пакет: Кондиціонер для кабіни водія, фільтр салону, бойлер для прискореного прогрівання салону
PK0013 (CHAUAD CA03)
та двигуна. Замовляється разом з RET02
Пакет: Кондиціонер для переднього і пасажирського відсіків, фільтр салону, бойлер для
PKCA4 (CA04 CHAUAD
прискореного прогрівання салону та двигуна, додатковий обігрів пасажирського відсіку, багажна
CCHBAG)
поличка. Замовляється разом з RET02
RV
Круіз-контроль
RDAR01
Датчик паркування
Пакет: Камера заднього огляду з заднім датчиком парковки, датчик світла, датчик дощу,
PKTR01 (RDAR03
ALEVA PROJAB)
протитуманні фари
VLCUIR
Шкіряне оздоблення керма. Замовляється разом з RV
Сидіння
Cидіння водія, що регулюється за висотою,з попереким регулюванням і підлокітником
Пакет: Одномістне сидіння переднього пасажира регульоване по висоті + фронтальна подушка
безпеки переднього пасажира
Пакет: Сидіння водія, що регулюється за висотою з поперековим регулюванням і підлокітником +
одномісне переднє сидіння пасажира , що регулюється за висотою з підлокітником + фронтальна
подушка безпеки водія та переднього пасажира
Сидіння водія з підігрівом
замовляється разом з CORHAC або PARHAC

Без третього ряду сидінь
Незасклена задня частина кузова
замовляється разом з 0P3RAN "Без третього ряду сидінь"
Сітка для кріплення багажу
Багажна поличка
Тягово-зчіпний пристрій
Перегородки, двері
Скло, що відкривається в правих зсувних дверях+ скло, що відкривається в лівій центральній
частині кузова
Скло, що відкривається в правих зсувних дверях+ ліві бічні зсувні двері зі склом, що відкривається
Ліві бічні зсувні двері з фіксованим склом
Склоочисник і і обігрів заднього скла
Пакет: Відкидні засклені задні двері + Cтеклоочисник і обігрів заднього скла
Мультимедіа
Мультимедійна система MediaNAV Evolution з навігацією і стандартною картографією
Пакет: Мультимедійна система RLINK Evolution з сенсорним екраном 7”: розпізнівання голосу,
навігація TomTom® LIVE і стандартна картографія, Bluetooth, hands-free, MP3, радіо, 3,5мм jack,
USB, підкермове управління + круїз контроль + блок управління TCU + функціональність Android
Auto™ для додатків смартфона Android сумісних з водінням
Додаткова картографія (карти Росії, Білорусі, Єгипту, Йорданії, Лівану, Ізраїлю)
Аудіосистема (1 Din) MP3, Bluetooth + USB із управлінням під рульовим колесом
Аудіосистема (2 Din) MP3, СD, Bluetooth + USB із управлінням під рульовим колесом
Тримач для смартфона +USB роз'єм. Замовляється з однією з аудіосистем
Тримач для планшета+USB роз'єм. Замовляється з аудіосистемою RAD50A
Дизайн
Передній бампер пофарбований в тон кузова + вставки в тон кузова над задніми фарами (+ рейки
бічних дверей в тон кузова)
Пофарбування кузова в колір "металік"
ПОДОВЖЕНА ГАРАНТІЯ **
Подовжена гарантія 4 роки або 200 000 км **
Подовжена гарантія 5 років або 200 000 км **

73 364 грн.

73 364 грн.

81 179 грн.

81 179 грн.

3 511 грн.
10 014 грн.

3 511 грн.
10 014 грн.

18 226 грн.

18 226 грн.

1 740 грн.

1 740 грн.

CORHAC

1 954 грн.

1 954 грн.

PAREHA+ AIRBA2

9 098 грн.

9 098 грн.

PARHAC+ AIRBA2+
CORHAC

11 510 грн.

11 510 грн.

SGACHA

4 915 грн.

4 915 грн.

0P3RAN

-9 892 грн.

-9 892 грн.

CSTOLE

-1 282 грн.

-1 282 грн.

FIRBAG
CCHBAG
ATREM

3 206 грн.
4 580 грн.
5 251 грн.

3 206 грн.
4 580 грн.
5 251 грн.

PKVITC (PLDCVO
PNLGVO)

6 839 грн.

6 839 грн.

PKVO (PLDCVO
PLGCVO)
PLGCVF
ELA LAC
HAYVIT ELA LAC

22 745 грн.

22 745 грн.

19 387 грн.
8 671 грн.
5 740 грн.

19 387 грн.
8 671 грн.
5 740 грн.

PKPT01 (RAD14D
NAV0G2) + AFDEP1

9 678 грн.

9 678 грн.

15 815 грн.

15 815 грн.

2 931 грн.
6 472 грн.
8 090 грн.
1 282 грн.
1 618 грн.

2 931 грн.
6 472 грн.
8 090 грн.
1 282 грн.
1 618 грн.

ACCTC4

5 801 грн.

5 801 грн.

PM

14 624 грн.

14 624 грн.

EW4200

39 977 грн.
45 394 грн.

39 977 грн.
45 394 грн.

RAD58A NAV3G3 RV
TCU0G2 SPMIR
MAPSUP
RAD50A
RAD51C
PRETEL
TABPDB

EW5200

Б - базове обладнання, О - опційне обладнання, — - не встановлюється
* Ви можете отримати кредит по програмі Renault Finance для придбання автомобіля Renault на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяці, аванс – 55% від вартості авто,
максимальна сума – 2 600 000 грн., процентна ставка – 0,01 % річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5 %, комісія за відкриття поточного рахунку –
50 грн., комісія за отримання витягів з ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання витягів з ДРРПНМ – 199 грн. Орієнтовна сукупна вартість кредиту становить 25,24 грн. щодо кожної
1000 грн. кредитних коштів при строку кредитування 24 місяці. Реальна процентна ставка становить від 2,46 % річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України
за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування
дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує ПАТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.
Пропозиція діє з 02.06.2017 по 28.02.2018 року на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться АТО. Деталі на сайті
renault.ua або за телефоном гарячої лінії 0 800 500 351. (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку – безкоштовні)
** Під «Подовженою гарантією» розуміється можливість придбання нового автомобіля Renault (згідно переліку моделей з відповідною позначкою (EW4200 або EW5200)) з:
• 4-ма роками заводської гарантії або 200 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає першою);
• 5-ма роками заводської гарантії або 200 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає першою);
Вартість подовженої гарантії сплачується в складі ціни за автомобіль і не може бути сплачена окремо.
Детальні умови придбання автомобіля з опцією «подовжена гарантія» Ви можете дізнатись у представників офіційної дилерської мережі Renault в Україні.

Прайс-лист діє станом на 14.02.2018
Акційні ціни діють до 28.02.2018
Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Renault в Україні. Для отримання інформації по остаточній ціні звертайтеся до
офіційних дилерів Renault в Україні. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що
встановлює зобов'язання компанії Renault.
На автомобілі надається гарантія 3 роки або 100 000 км.
Гарантія на кузов 6 років від наскрізної корозії.
Гаряча лінія Renault: 0-800-500-351 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах территорії України)
www.renault.ua
Деякі опції замовляються лише в пакеті з іншими опціями або можуть бути несумісні для одночасного замовлення. Деталі необхідно уточнювати у дилера
безпосередньо при виконанні замовленні автомобіля у виробництво. Кількість опцій при замовленні автомобіля у виробництво обмежена

