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De Renault Trafic Passenger nodigt u uit om op pad 
te gaan. Een robuust design, dynamische lijnen en 
royale afmetingen om de rit nog comfortabeler te 
maken. Vrij baan voor flexibiliteit, de ruimte kan 
worden aangepast aan het meest specifieke gebruik, 
zakelijk of privé. Nieuwe technologieën ten dienste 
van uw veiligheid en een soepele zuinige motor. 
Reizen wordt een feest.

Uitnodigend
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De Trafic zit boordevol innovatieve oplossingen 
voor uw comfort. Het dashboard is ontworpen om 
uw tablet en smartphone aan te sluiten en op te 
laden. Navigatie, achteruitrijcamera.. aan het stuur 
wordt u voortdurend geholpen door verschillende 
technologieën. Het interieur beschikt over 90 liter 
aan opbergruimte om al uw spullen te organiseren. 
De stoelen zijn voorzien van een extra schuimlaag 
om het comfortniveau nogmaals te verhogen. De 
Trafic passenger geeft het word 'Comfort' pas echt 
betekenis.

Comfort en 
design
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1. 2. 4.

3.

Intelligente oplossingen

1. Opbergruimtes. De Trafic Passenger heeft talrijke mooi geïntegreerde opbergruimtes, die goed toegankelijk zijn vanaf de bestuurdersplaats. Een grote 
bak van 54 liter onder de zitting van de bijrijdersbank maakt het mogelijk om grotere spullen uit het zicht op te bergen. 2. Tablethouder. Het dashboard van 
de Trafic Passenger biedt plaats voor uw multimedia tablet, dankzij een fraai ingebouwde steun in de middenconsole. 3. Handsfreecard. De handsfreecard 
maakt het mogelijk om de deuren te openen en de auto te starten zonder sleutel. 4. Achteruitrijcamera. Met de beelden van de achteruitrijcamera die 
worden weergegeven op de binnenspiegel manoeuvreert u gemakkelijker. De camera is gekoppeld aan de parkeersensoren.  
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Met de innovatieve oplossingen in de Trafic Passenger, 
bent u altijd efficiënt onderweg. Neem een kijkje bij 
deze X-ray van de meest efficiënte motoren op de 
markt en de ruime cabine van de Trafic. 

Renault Trafic  
door de scanner
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De ENERGY dCi Twin Turbo motor. Dubbele prestaties! 
De Renault Trafic profiteert van de technieken die ondermeer zijn gebaseerd op de ervaring en het succes van Renault in de F1®. 
Het motorengamma combineert zuinigheid met kracht en souplesse. De 1.6 dCi ENERGY motor is erin geslaagd om het verbruik 
te verlagen tot 5,6 L/100 km, terwijl het rijplezier behouden blijft.

De Twin Turbo motorisatie
De Twin Turbo motor, gekoppeld aan Stop & Start en 
het nieuwe systeem voor terugwinnen van energie 
bij het afremmen (Energy Smart Management), 
zorgt ervoor dat het verbruik onder de grens van 
6 l/100 km* kan zakken, een record voor een auto 
van deze categorie. De dubbele turbo zorgt voor een 
soepel rijgedrag en voor veel acceleratievermogen, 
terwijl hij bovendien meer vermogen levert in de 
hoge toerentallen:
• de eerste, snel reagerende turbo levert een hoog 
koppel in de lage toerentallen waardoor de auto bij 
het wegrijden over veel vermogen beschikt.
• de tweede turbo wordt geactiveerd in de hogere 
toerentallen en zorgt op dat moment voor meer 
vermogen en voor constante acceleratie zonder 
tempo te verliezen.
• zuiniger en meer rijplezier! Met de Trafic wint u 
op elk vlak.

* Gehomologeerd verbruik conform de geldende wetgeving

De motor van de Trafic is gebaseerd op de 
nieuwste dCi die door Renault is ontwikkeld en 
profiteert van moderne technologie waarmee 
het brandstofverbruik met 1 l / 100 km* verlaagd 
kan worden. De Trafic is verkrijgbaar met een 
enkele turbo (dCi 95 en dCi 120) en een Twin Turbo  
(dCi 125 en dCi 145) motor, zodat er een uitgebreid 
gamma aan motoren wordt aangeboden dat aan 
al uw behoeften voldoet.

Couple (Nm)
Puissance (ch)

ENERGY dCi 125
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De Trafic Passenger heeft handige snufjes, maar 
is ook flexibel. Dat moet ook, om 9 passagiers met 
hun bagage te kunnen vervoeren. De ruimte op de 
achterste zitplaatsen is zeer royaal, de passagiers 
zitten comfortabel op de ergonomisch vormgegeven 
banken. De praktische Renault Trafic Passenger 
is uitgerust met een opklapbare en verwijderbare 
achterbank, om nog meer plaats te bieden voor 
bagage. De ruimte van de Trafic Passenger blijft u 
verrassen.

Royaal 
ontworpen
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R-LINK Evolution, geïntegreerde tablet, gericht op performance
Het Renault R-LINK systeem zit geïntegreerd in het dashboard van de auto. 
Gemak is hierbij een sleutelaspect van het systeem, dankzij het touchscreen, 
spraakopdrachten en de stuurwielbediening voldoet het R-LINK systeem 
hieraan. Renault R-LINK bezit ook nog een aantal innovatieve en praktische 
functies: TomTom navigatie, telefoon verbinding (Bluetooth) en een catalogus 
van downloads die besteld kunnen worden via de R-LINK store.

Media Nav Evolution, een mulitimedia systeem dat goed toegankelijk is
Renault Media Nav, een ingebouwde tablet met touch screen, biedt 
toegang tot nuttige en praktische functies. Navigatie, radio, muziek via 
audiostreaming en handsfree telefonie via Bluetooth®. Met Renault Media Nav  
zijn de belangrijkste multimediafuncties binnen handbereik.

Renault R&Go
Renault R&Go is een praktische en slimme app die is ontwikkeld voor een 
perfecte integratie van uw mobiele telefoon en/of tablet in uw Renault.  
Plaats uw smartphone of tablet in de houder en laat u leiden door een nieuwe 
ervaring. Deze gebruiksvriendelijke app biedt toegang tot 4 menu’s op een 
ergonomische en intuïtieve manier. Uw muziek afspelen, uw contacten beheren, 
nauwkeurig navigeren, of informatie opvragen over uw brandstofverbruik 
en de Driving eco2-functies gebruiken. Dit alles is nu mogelijk dankzij de 
nieuwe app R&Go van Renault op uw tablet of smartphone.

Drive connected
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Carrosseriekleuren  De kleuren voor het Trafic gamma

Afmetingen  Alle belangrijke afmetingen

Configuraties  Uw Trafic op maat

Uitrustingen  Interieur en essentiële uitrustingen

Opties  De opties die aan uw eisen voldoen

Accessoires  De onmisbare uitrusting
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Carrosseriekleuren

Gris Platine (D69) M

Rouge Magma (NNS)

Brun Cuivré (CNH) M

Gris Taupe (KPF)

Bleu Panorama (J43) M

Gris Cassiopée (KNG) M

Blanc Glacier (369)

Noir Midnight (D68) M

Vert Bambou (DPA)

Beige Cendré (HNK) M M : Metaallak
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Afmetingen

Grand Passenger

Passenger

Gewichten (kg)
Passenger Grand Passenger

Versies 2 800 2 900 3 000
GVW* 2 760-2 840 2 870-2 935 2 965-3 020
Leeggewicht* 1 797-1 807 1 797-1 807 1 838-1 848
Maximum laadgewicht* 963-1 033 1 073-1 128 1 127-1 172
Maximum trekgewicht (geremd/ongeremd) 2 000/750
* Afhankelijk van motorisatie

LAADVOLUME* (m3)
Passenger Grand Passenger

8-9 plaatsen 1,0 1,8
8-9 plaatsen/3 stoelen per rij 2,5 3,4
5-6 plaatsen 3,2 4,1
5-6 plaatsen/2 stoelen per rij (Combi)** 4,7 5,7
2-3 plaatsen (Combi) 5,2 6
* Méthode VDA : De ruimte wordt gemeten met behulp van 1 liter elementen met de afmetingen 200 x 100 x 50 mm.

Afmetingen (mm)
Passenger Grand Passenger

Exterieur
Totale lengte 4 999 5 399
Totale breedte (zonder/met buitenspiegels) 1 956/2 283 1 956/2 283
Totale hoogte 1 971 1 971
Wielbasis 3 098 3 498

Interieur
Lengte laadruimte met 8/9 zitplaatsen 736 1 136
Lengte laadruimte met 8/9 zitplaatsen en opgeklapte 3e bank 1 152 1 552
Lengte laadruimte met 5/6 plaatsen 1 650 2 050
Lengte laadruimte en opgeklapte 2e bank (Combi) 2 066 2 466
Lengte laadruimte met 2/3 plaatsen (Combi) 2 537 2 937
Breedte laadruimte 1 662 1 662
Breedte laadruimte tussen wielkasten 1 268 1 268
Hoogte interieur 1 369 1 369

Zijschuifdeur
Breedte zijschuifdeur op 600 mm 907 907
Breedte zijschuifdeur op 100 mm 1 030 1 030
Hoogte opening zijschuifdeur 1 284 1 284

Achterdeur
Breedte achterdeuren op 70 mm 1 391 1 391
Hoogte opening achterzijde deuren/klep 1 320/1 295 1 320/1 295
Laadhoogte onbeladen 552 552
Tildrempel 160 160
* lengte laadruimte op laadvloer
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Configuraties

2 plaatsen 8 plaatsen5 plaatsen3 plaatsen 9 plaatsen6 plaatsen

Versies

Achterdeuren 180° 
draaibaar met raam

Achterklep met 
raam

Achterdeuren

Passenger
1 of 2 zij-schuifdeuren

Grand Passenger
1 of 2 zij-schuifdeuren

Flexibiliteit
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Geleiderail in carosseriekleur

Geleiderail in carosseriekleur

Voorbumper in carosseriekleur

Voorbumper in carosseriekleur,  
buitenspiegels in carosseriekleur,  

chroomlook accenten in grill

Achterkolom
in carosseriekleur

Achterkolom
in carosseriekleur

Wielen

Stalen wiel met 
wieldop 16“ Paris

Lichtmetalen wiel 17“ 
Cyclade

Exterieur Expression

Exterieur Turbo2 

Stalen wiel 16“  
met naafafdekking
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Uitrusting

 • 80 liter tank
 • 8 + 1 zitplaatsen
 • 4 Handgrepen in achtercompartiment
 • 1 Handgreep bij rechter zijschuifdeur
 • 3-punts rolgordels op alle plaatsen  
(bij voorste buitenste plaatsen in hoogte 
verstelbaar) en hoofdsteunen op alle 
zitplaatsen

 • 6-versnellingsbak met versnellingspook op 
dashboard

 • 12 V-aansluiting centraal in cabine en achterin
 • ABS en noodstopbekrachtiging
 • Achterdeuren 180° draaibaar met ramen
 • Airbag bestuurder en passagier
 • Bandenspanningcontrolesysteem
 • Bank op rij 2 en rij 3 met 3 zitplaatsen 
(achterste rij opklapbaar)

 • Bekerhouders (3)
 • Bekleding stof 'Kario noir'
 • Bestuurdersstoel in lengte, hoogte en 
rugleuning verstelbaar

 • Bijrijdersbank
 • Bumpers vóór en achter en beschermstrips 
zijkant in antraciet kleur

 • Centrale portiervergrendeling  
met FM-afstandsbediening

 • Dagrijverlichting
 • Dashboardvak met klep en verlichting 
(gekoeld indien met airconditioning)

 • Eco-mode (past de prestaties van de motor 
aan om de actieradius te optimaliseren, 
uitschakelbaar)

 • Elektrisch bedienbare ramen vóór
 • Elektrisch bedienbare en verwarmde 
buitenspiegels

 • Elektronische startonderbreker
 • Elektronische toerenteller

 • ESC (Electronic Stability Control)  
met Extended Grip Control en Hill

 • Start Assist
 • Hemelbekleding cabine en 
achtercompartiment

 • Kunststoffen bescherming onderzijde zijkant 
achtercompartiment

 • Kunststoffen vloerbedekking in cabine en 
achtercompartiment

 • Luchtrecirculatiestand ventilatie
 • Opbergvak linksonder in dashboard
 • Open opbergvak centraal en rechts bovenin 
het dashboard

 • Paneel met vast raam links
 • R-Plug & Radio met geïntegreerd display, 
Digital Audio Broadcasting

 • (DAB), Bluetooth, bedieningssatelliet aan 
de stuurkolom en AUX-ingang (type: USB/
MP3-speler)

 • Ramen tussen C en D stijl
 • Schakelindicator t.b.v. reductie 
brandstofverbruik

 • Stalen 16 Inch wielen met grijze 
naafafdekking met Renault-logo

 • Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
 • Uitneembare bank op rij 2 en rij 3 met  
3 zitplaatsen en Isofix bevestigingssysteem 
op centrale zitplaats (achterste rij opklapbaar)

 • Variabele stuurbekrachtiging
 • Verlichting in achtercompartiment  
(2 plafonnières), geschakeld met deuren en 
afstandsbediening

 • Volwaardig reservewiel (bandenreparatieset 
op Grand Passenger)

 • Zijschuifdeur rechts met vast raam
 • Zonwerend glas

 • Airconditioning vóór (handmatig bediend)
 • Achterruitenwissers, sproeier en verwarming
 • Armsteun en lendesteun op bestuurdersstoel
 • Bagagedek
 • Kolom rondom achterlichten, afdekstrip 
over geleiderail zijschuifdeur, voorbumper en 
zijpanelen achterbumper in carrosseriekleur

 • Opbergruimte onder bijrijdersbank

 • Sneltoets op elektrisch bedienbaar raam 
bestuurder

 • Sleutel met 3 knoppen (afzonderlijk 
vergrendelen / ontgrendelen van de cabine / 
achtercompartiment)

 • Wieldoppen 'Paris' (zilverkleurig, incl. zwarte 
stalen velgen)

Authentique

expression (Authentique +)

Afgebeeld met optionele smartphone houder
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 • Achterklep met raam inclusief ruitenwisser, 
sproeier en verwarming

 • Afsluitbaar opbergvak in bovenzijde 
dashboard passagierszijde

 • Airconditioning vóór en achter (handmatig 
bediend)

 • Armsteunen op achterbanken
 • Bagagescheidingsnet
 • Bekleding stof luxe 'Java noir'
 • Bijrijdersstoel comfort (met lendesteun en 
armsteun)

 • Buitenspiegels in carrosseriekleur
 • Chroomkleurige sierstrips in het dashboard
 • Cruisecontrol en -snelheidsbegrenzer
 • Kolom rondom achterlichten, afdekstrip 
over geleiderail zijschuifdeur, voorbumper en 
zijpanelen achterbumper & buitenspiegels in 
carrosseriekleur

 • Lederen stuurwiel
 • Lichtmetalen wielen 'Cyclade' 17'' zilverkleurig 
met 215/65 banden

 • Mistlampen geïntegreerd in voorbumper
 • Parkeersensoren achter
 • Regen- en lichtsensor
 • Spotverlichting voor bestuurder en passagier
 • Verwarming achter incl. bedieningspaneel en
 • Luchtuitstroomopeningen achter
 • Zijschuifdeur links met schuifraam
 • Zijschuifdeur rechts met schuifraam

turbo2 (expression +)

Kario noir (stof) Java noir (stof)

bekledingen

Afgebeeld met optionele MediaNav
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Opties

1. Mistlampen voor. Mistlampen verhogen 
de zichtbaarheid en veiligheid in uitdagende 
weersomstandigheden. 2. Achteruitrijcamera.
Met de beelden van de achteruitrijcamera die 
worden weergegeven in de binnenspiegel 
(of R-LINK scherm) wordt de schadekans 
aanzienlijk kleiner. De camera is gekoppeld 
aan de parkeersensoren. 3. Cruise control 
en snelheidsbegrenzer (afhankelijk van 
versie). Hiermee kunt u een constante snelheid 
(cruise control functie) of een maximale 
snelheid (snelheidsbegrenzer functie) 
instellen. Via de stuurwielbediening kan de 
snelheid worden geregeld. 4. Buitenspiegels 
met dodehoekfunctie. Verbetert het zicht 
bij inparkeren of andere manoeuvres. 
5. Parkeersensoren (afhankelijk van versie). 
Aan de achterzijde zitten vier (uitschakelbare) 
parkeersensoren. Om parkeermanoeuvres 
makkelijker te maken, zorgen de sensoren voor 
een toenemende piep indien er een obstakel 
achter de auto is. Hierdoor wordt het risico op 
schade of een ongeluk beperkt.

1.

4. 5.

3.

2.
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1. Bijrijdersbank. Bank met opbergruimte 
van 54 liter onder de stoel. 2. Handsfreecard.
Toegang, starten en vergrendelen van de 
portieren, zonder sleutel. Gewoon door de 
kaart bij u te houden. 3. Lederen stuurwiel. 
4. Handbediende airconditioning. Heeft 
een lucht recycling functie en pollenfilter. 
5. Comfort stoel voor de passagier. 
In combinatie met  verschillende 
verstelmogelijkheden.

1.

3. 4. 5.

2.
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Opties

1. Het Media Nav Evolution. Dit systeem vervult al uw behoeften 
op het gebied van multimedia. Met een 7" (18 cm) touchscreen, 
radio met stuurwielbediening en Bluetooth technologie zodat 
u kunt luisteren naar uw muziek en handfree kan telefoneren.  
U kunt ook uw mobiele apparaten verbinden via de USB poort 
en een AUX ingang, toegankelijk via het bedieningspaneel aan 
de voorkant. Media Nav Evolution wordt geleverd met een 
navigatiesysteem met een 2D en 2.5D (birdview) display. Dankzij 
de USB poort en de speciale web interface, kunt u ook NAVTEQ 
kaarten updaten met uw computer. 2. Tablet houder en R&Goradio. 
Deze radio inclusief stuurwielbediening, maakt het mogelijk 
om handsfree te bellen met behulp van Bluetooth. Daarnaast 
is er ook een tweede, aparte USB poort naast de tablethouder.  
Deze radio is compatibel met de tablet houder (optioneel) en met 
de R&Go applicatie die in de radio zit. 3. R-LINK. Renault R-LINK 
beschikt over een 7" multimedia touchscreen, stembediening, 
radio met stuurwielbediening, TomTom navigatie, muziek 
streamen, handsfree bellen, internet en voertuig connectiviteit.  
Dit systeem biedt het beste op het gebied van Renault multimedia.. 
4. Connect R&Go radio CD speler. Deze radio, met CD speler 
en stuurwielbediening, maakt het mogelijk om handsfree 
te bellen met behulp van Bluetooth. USB en AUX ingangen 
zijn geïntegreerd in het bedieningspaneel aan de voorkant.  
Digitale radio (DAB) is ook beschikbaar. Deze radio heeft tevens 
de R&Go applicatie waarmee u uw smartphone via een app kunt 
koppelen aan de radio en o.a. autofuncties zoals het verbruik en 
ecoscore kunt raadplegen.2. 3.

1.

4.
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1. Airbags. De Trafic is uitgerust met 
uitstekende passieve veiligheidssystemen, 
versterkte carrosserieconstructie, een 
frontairbags voor de bestuurder en de bijrijder 
(optioneel), in combinatie met gordels met 
gordelspanners en spankrachtbegrenzer, zij- 
en gordijnairbags (optioneel). 2. Bagagedek. 
Houdt uw baggage uit het zicht. 3. Achterklep 
met raam. Met verwarmbaar raam en 
ruitenwissers met sproeier. 4. Trekhaak. 
Tot 2 ton trekvermogen met geremde 
aanhangwagen. 5. Bandenreparatieset. 
Als vervanging van het reservewiel. Zorgt 
voor een snelle oplossing bij een lekke band.2. 3.

1.

4. 5.
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1. Fietsendrager. Geschikt voor veilig 
vervoer van drie fietsen. 2. Dakdragers. 
Met deze dakdragers is het mogelijk 
om tot wel 190 kg op het dak te 
vervoeren. 3. Dakkoffer. 340 liter / 50 kg  
laadcapaciteit. Met deze dakkoffer 
is het mogelijk om tot 4 paar ski's te 
vervoeren (ski-rek inbegrepen). Dit is 
een waterdichte koffer voorzien van een 
Easy-snap beveiligingssyteem. Met TÜV 
en City Crash Test goedkeuring, kunt 
u met deze dakkoffer veilig de weg op.  
4. Zonnescherm. Deze accessoire zorgt 
voor extra comfort voor de passagiers. 
5. Alarm. Een essentieel onderdeel om 
de veiligheid van uw voertuig en lading 
te waarborgen. Het alarm verminderd 
het risico dat er iets uit de cabine wordt 
gestolen of zelfs het hele voertuig.

Accessoires

1.

2. 3. 4. 5.
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1. Scheidingsrek. Vervoer uw spullen veilig 
en apart van elkaar. 2. Stoelbekleding 
Super Aquila. Ze bieden een goede 
bescherming voor de originele bekleding 
van het voertuig en zijn comfortabel en 
duurzaam. 3. Premium textielmatten.  
Op maat gemaakt en ze worden bevestigd 
met behulp van drukknoppen. De 
vloermatten bieden bescherming voor de 
vloer van het voertuig en zijn gemakkelijk 
te reinigen. 4. Kofferlade. Geschikt voor 
het apart vervoeren van producten. Ideaal 
om de vuile producten apart te vervoeren 
van de schone producten. Het beschermt 
de bekleding en is gemakkelijk te reinigen. 
5. Bagagenet. Garandeert dat de bagage 
tijdens het rijden op zijn plek blijft.

1.

2. 3. 4. 5.
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1. Sidesteps. Stijlaccessoire  die 
het aanzicht van de auto versterkt.  
2. Zonwerend glas.Verhoogt het 
comfort van alle passagiers. 3. Kunststof 
beschermstrips rond de wielkasten. 
4. Deurgreep met bescherming.  
5. Verchroomde spiegelkappen. Verhoogt 
de elegantie van de Trafic.

Accessoires

1.

2. 3. 4. 5.
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1. Tablethouder.Boven de radio te plaatsen en geschikt voor 
tablets van 4,8" tot 10,6". 2. Camerasysteem Road Eyes. 
Dashcam voor het monitoren van elke rit. Deze wordt inclusief 
geleverd met een full HD 2,5" scherm, een GPS tracker en 
een stevige behuizing. De video- en audio-opnamen worden 
opgeslagen op een 8GB geheugenkaart. De opnamen kunnen 
gedownload worden via Google Maps en de meegeleverde software.  
3. TomTom Go 500. Los navigatiesysteem met een kaart van 
Europa en verkeersinformatie. 4. Nomad Video Logicom DJIX 
Systeem. Voor plezier en ontspanning tijdens lange ritten. Met 
twee schermen van 7" is het optimaal genieten van de kwaliteit 
dat het scherm biedt. Videos zijn af te spelen via een SD kaart. 
5. Carkit Parrot Neo. Bel altijd veilig en handsfree. De meeste 
mobiele telefoons op de huidige markt kunnen verbinden met 
dit systeem. Met spraakherkenning, mogelijkheid tot verbinden 
van twee telefoons en het streamen van muziek is het voor alle 
passagiers een goede carkit.

1.

2. 3. 4. 5.
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Renault belooft

 - Uw vragen via internet worden binnen 1 (werk) dag behandeld.

 - U kunt binnen één week proefrijden met het model van uw keuze.

 - Na de bestelling van uw nieuwe Renault informeren wij u over de voortgang.

 - Voor elk werkplaatsbezoek geldt: wij houden ons aan de afgesproken tijd dat de auto klaar zal zijn en de 

gefactureerde prijs komt overeen met de prijsopgave.

 - Een reparatie waar u geen toestemming voor heeft gegeven, wordt niet aan u gefactureerd.

 - Dit geeft de garantie dat er geen reparaties uitgevoerd worden zonder uw toestemming.

 - Iedere reparatie in onze werkplaats wordt één jaar gegarandeerd, voor zowel onderdelen als arbeidsloon.

 - Wij belonen uw loyaliteit met onze Renault Route Service én de andere voordelen van MY Renault.

 - De helderheid van all-in prijzen.

 - Wacht u bij ons, dan kunt u gratis gebruikmaken van onze WiFi.
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Passieve veiligheidssystemen
Voor de bestuurder en zijn passagier, in combinatie met 
gordels met gordelspanners en spankrachtbegrenzer,  
zij- en gordijnairbags (afhankelijk van de versie). De passagiers 
achterin beschikken over gordels met spankrachtbegrenzers. 

Hill-start assist
Voorkomt bij het wegrijden op een helling gedurende twee 
seconden dat de auto achteruit rijdt, de tijd die de bestuurder 
nodig heeft om het rempedaal rustig los te laten en het 
gaspedaal in te trappen. 

Voor Renault is uw veiligheid en de veiligheid van andere weggebruikers van essentieel belang. Onze auto's beschikken over de 
beste technologieën op het gebied van actieve en passieve veiligheid. De Trafic is standaard uitgerust met de nieuwste generatie 
ESP en biedt zijn inzittenden efficiënte bescherming dankzij een uitgebreid gamma veiligheidsuitrustingen en rijhulpsystemen. 

Veiligheid voor alles

Parkeersensoren achter
Aan de achterzijde zitten vier parkeersensoren die uit 
kunnen worden geschakeld via een knopje op het dashboard.  
Om parkeermanoeuvres makkelijker te maken, zorgen de 
sensoren voor een toenemende piep indien er een obstakel 
achter de auto is. Hierdoor wordt het risico op schade of een 
ongeluk veel kleiner.
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Isofix Bevestiging
De veiligheid van kinderen wordt gegarandeerd dankzij een 
Isofix bevestiging op de zijzitplaatsen op de tweede zitrij,  
en de mogelijkheid om de passagiersairbag uit te schakelen.

De nieuwste generatie ESP
Het ESP (Electronic Stability Program) zorgt voor de  
stabiliteit van de auto. Het detecteert het gewicht van de 
lading, waardoor uw voertuig beter op koers blijft. De nieuwste 
generatie ESP is uitgebreid met drie onmisbare functies voor 
dagelijks gebruik: Extended Grip zorgt ervoor dat de auto grip 
heeft op een rulle ondergrond, zoals zand, modder of sneeuw. 
Het Trailer Swing Control systeem registreert slingeringen van 
de aanhanger en corrigeert deze. Daarnaast is de Trafic ook 
uitgerust met Hill-start assist.

Cruise control- en snelheidsbegrenzer 
Met de cruise control- en snelheidsbegrenzer kan een constante 
of een maximale snelheid worden aangepast via de bediening 
op het stuurwiel. 
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Renault TRAFIC

Maakt uw reis af
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Renault TRAFIC

Vervolg de ervaring 
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (Augustus 2016) te vermelden. De brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante 
verbetering van zijn producten behoudt Renault zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de 
Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoires). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. 
Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze folder afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie 
in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schri� elijke toestemming van Renault.
Reanault adviseert
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