
НОВОТО
RENAULT 
TRAFIC



партньорът за всички 
ваши пътешествия







динамика  
и елегантност

*допълнително оборудване

Нова радиаторна решетка, 17-инчови 
джанти*, емблематични C-образни LED 
предни фарове... Renault TRAFIC идва в цвят 
червен „Carmin”, който истински подчертава 
неговата динамичност. В напълно обновения 
пътнически салон хоризонтална лента 
допълва елегантното арматурно табло.



репликиране на съдържанието на 
смартфона чрез Apple CarPlay™

безжично зарядно устройство

6,6-литрова жабка Easy Life

комфорт и 
свързаност
Просторният пътнически салон, големите 
плъзгащи се стъкла отзад и многобройните 
възможности за съхранение на вещи (до 86 л) 
заедно допринасят за комфорта на водача и 
пътниците. Влезте в свързана със света среда: 
8-инчов екран със или без вградена
навигация*, безжично зарядно устройство*,
репликиране на приложенията на
смартфона...

*допълнително оборудване
Apple CarPlay™ е търговска марка на Apple Inc.



конфигурация с 9 места



багажник с обем от 1000 до 6000 литра



многобройни възможности
Renault TRAFIC ще посрещне всички ваши нужди 
с багажно пространство до 6000 литра. А 
благодарение на несравнимото модулно 
разпределение с 3, 6 или 9 места можете да 
организирате интериора на Renault TRAFIC по 
всеки желан от вас начин.

до 9 места без компромис с размера на багажника



все по-безопасен път
С новото Renault TRAFIC можете да шофирате в пълна 
безопасност. Седемнадесет полезни и интелигентни 
системи в помощ на водача улесняват вашите пътувания 
и маневри и ги правят по-безопасни.

Нова предна въздушна възглавница - която може да 
бъде дезактивирана, за да монтирате детско столче - 
защитава и двамата пътници отпред, допълвайки 
страничните въздушни възглавници. Триточковите 
предпазни колани с ограничители на натоварването и 
обтегачи са сред бордовите функции за безопасност.

Фаровете за мъгла с функция за осветяване в завой се 
включват автоматично при маневриране с ниска 
скорост. Така можете да завивате безопасно.

Благодарение на камерата в горната част на предното 
стъкло, дългите светлини автоматично превключват на 
къси, когато е необходимо. Камерата анализира 
светлинните потоци въз основа на околната осветеност и 
пътните условия.

Сензорите за паркиране ви предупреждават за всички 
препятствия отзад, отпред или отстрани чрез звуков и 
визуален сигнал.



Адаптивният круиз контрол ви помага да поддържате безопасна 
дистанция спрямо превозното средство отпред по време на 
шофиране. Системата задейства спирачките, когато дистанцията 
е твърде къса, и ускорява, когато пътят отново е свободен.

Предупреждението при напускане на лентата на движение е 
активно при скорост между 70 и 180 км/ч. Системата ви 
предупреждава, ако пресечете непрекъсната или прекъсната 
бяла линия без подаден мигач.

Предупреждението за наличие на обект в „сляпата“ точка на 
автомобила - активно при скорост между 30 и 140 км/ч - 
автоматично ви известява (чрез предупредителни светлинни 
индикатори) за всяко превозно средство, което не се вижда в 
страничното огледало.

Системата за предупреждение за превишаване на скоростта с 
разпознаване на пътните знаци ви информира за ограниченията 
чрез инструменталния панел и ви предупреждава, ако ги 
превишите, благодарение на камерата, разположена в горната 
част на предното стъкло.

Активната система за аварийно спиране ви помага да избегнете 
или смекчите сблъсъци в града или на магистралата през деня 
и през нощта. Сензорите отчитат опасността от сблъсък. Ако не 
успеете да реагирате или не реагирате достатъчно бързо, 
системата се задейства и автомобилът спира.

Предупреждението за умора на водача анализира неговото 
поведение, като се фокусира конкретно върху управлението на 
волана. Визуален и звуков сигнал на таблото ви подканва да 
направите почивка.





цветова палитра джанти и тасове

тапицерия

Сив „Хайленд“ (металик) Сив „Комета“ (металик)

Червен „Carmine“  (металик) Черен „Midnight black” (металик)

Ледниковобял (неметалик) Тъмносив „Grey urban” (неметалик)

 Червен „Магма“ (неметалик) снимките имат илюстративен характер

16” стоманени джанти с 
тасове Siras

17” алуминиеви джанти 
Avens

текстилна тапицерия Kompo

текстилна тапицерия Java



renault.bgRenault препоръчва

Конфигурирайте и поръчайте Renault TRAFIC 
на www.renault.bg

автори на фотографиите: © Renault Marke�ng 3D-Commerce, Ge�y Images, A. Taquet - юни, 2021.

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част от политиката за 
постоянно усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации, автомобили и аксесоари. Търговските представители на Renault се 
уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар) може да 
не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен Търговски представител, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат 
да се различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто 
и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Renault.
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