
RENAULT
TRAFIC VAN

НОВОТО



проектиран за 
ефективност

до 4,15м дължина 
на товарене

10 асистиращи 
системи за 
водача

Новото Renault Trafic Van преработи гамата си за максимална ефективност. 
Предлага се в 2 дължини, 2 височини, с единична или удължена кабина за да 
се адаптира към вашия бизнес. Мобилен офис, свързаност с репликация на 
смартфон, комфорт на борда, дължина на товарене и полезен обем - всичко 
е оптимизирано.



до 1250 кг 
полезен товар

до 2,5т 
капацитет за 
теглене

до 88 литра 
обем за 
съхранение в 
кабината

до 8,9 м3 
използваем обем



дизайн на ваше 
разположение



Динамичният и елегантен външен дизайн на новото Renault Trafic Van е 
преди всичко функционален. С-образните 100% LED фарове подобряват 
видимостта през нощта. Електрически прибиращите се огледала 
улесняват ежедневието за водача; кубичната му форма прави товаренето 
по-удобно и разпределението на товарите по-лесно, а елегантните 
17-инчови алуминиеви джанти отразяват вниманието, отделено на най-
малките детайли.



най-добра в сегмента 
дължина на товарене
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1. до 4,15 м товарна дължина благодарение 
на клапата под пътническата седалка

2. до 8,9 м3 товарен обем
3. товарна зона с до 18 точки за закрепване 

и две LED светлини



Със своите рекордни 4,15 м* товарна дължина благодарение на клапата 
под пътническата седалка и 2,5 тона капацитет за теглене, нищо не спира 
новото Renault Trafic Van. Можете да поберете всичко необходимо в наличния 
до 8,9 м3 обем: инструменти, консумативи, обемисти предмети, строителни 
материали и др.

Двете LED светлини в зоната за товарене, както и 18-те точки за закрепване 
допълват удобствата за работа.

*в L2 версия
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използвайте 
максимално 
мобилния офис

С лумбално регулируема позиция за шофиране, стилен интериор 
с хромирани елементи, арматурно табло с лесно четим 4,2-инчов 
цифров екран и с индукционното зарядно за смартфон, разполагате 
с удобно бизнес пространство, където и да отидете. Останете 
свързани с мултимедийната система easy link с 8-инчов централен 
екран. Използвайте вашите приложения за навигация и планирайте 
маршрутите си с Android Auto™ или Apple CarPlay™ репликация на 
смартфон чрез USB връзка. Наличните до 88,3 литра отделения за 
съхранение в кабината подсилват усещането за пространство – най-
доброто в своята категория. 7-литровата жабка-чекмедже „Easy Life”, 
иновация на Renault, прави ежедневието още по-лесно.
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1. 7-литрова жабка-чекмедже „Easy Life”
2. индукционно зарядно устройство
3. репликация на смартфон чрез Android 

Auto™ или Apple CarPlay™
4. истински мобилен офис: задната част 

на централната сгъваема седалка се 
превръща в бюро за вашия компютър

* В зависимост от версията.
Android Auto™ е марка на Google Inc. Apple CarPlay™ е марка на Apple Inc. 



4



(1) Цвят неметалик (2) Цвят металик 
Изображенията са илюстративни

Син ‘‘Cumulus’’(1)

Сив ‘‘Highland’’(2)

Червен ‘‘Carmin’’(2) Сив ‘‘Oyster’’(2)

Сив ‘‘Grey urban’’(1)

Сив ‘‘Comet’’(2)

Черен ‘‘Midnight black’’(2)

Бял ‘‘Glacier’’(1)

Червен ‘‘Magma’’(1)

Цветове



Renault recommande renault.bg

конфигурирайте и поръчайте вашето Renault Trafic на www.renault.bg
Бяха взети всички мерки, за да се гарантира, че тази публикация е точна и актуална при отпечатване. Tози документ е създаден въз основа на предварителни серии и прототипи. В съответствие със своята 
политика за непрекъснато подобряване на продуктите, Renault си запазва правото да променя спецификации, превозни средства и аксесоари, описани и представени по всяко време. Всички подобни 
промени се съобщават на дилърите на Renault възможно най-бързо. В зависимост от страната на продажба, някои версии може да се различават и някое оборудване може да не е налично (стандартно, като 
опция или като аксесоар). Моля свържете се с най-близкия дилър за най-нова информация. Поради технически ограничения на печата, цветовете представени в този документ може леко да се различават 
от тези на действителната боя или вътрешната облицовка. Всички права запазени. Възпроизвеждане във всеки формат и по какъвто и да е начин на цялата или част от тази публикация е забранено без 
предварително писмено разрешение от Renault.
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Renault препоръчва


