
RENAULT TRAFIC фургон

TRAFIC фургон (3-місний)
 Вартість, грн. з 

ПДВ¹

Комплектація Версія Об'єм, м³ Вантажність Повна маса Двигун

L1H1 5,2 1160 кг 2900 кг 1,6 dCi 115 778 700
1198 кг 2990 кг 1,6 dCi 115 803 600
1199 кг 3010 кг 1,6 dCi 140 824 900

TRAFIC фургон з подвійною кабіною (6-місний)
 Вартість, грн. з 

ПДВ¹

Комплектація Версія Об'єм, м³ Вантажність Повна маса Двигун

985 кг 2920 кг 1,6 dCi 115 885 200
986 кг 2940 кг 1,6 dCi 140 906 500

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ МОДЕЛІ 3-місний фургон

БЕЗПЕКА
Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах Б
Система курсової стійкості ESP + Система допомоги водію при старті на підйомі HAS Б
Гальмівна система ABS з електронною системою розподілу гальмівних зусиль EBV Б
Система для поганих доріг Extended Grip Б
Фронтальна подушка безпеки водія Б
Центральний замок з дистанційним керуванням Б
Ключ з 2-ма кнопками: замикання / відмикання Б
Іммобілайзер Б
Повнорозмірне запасне колесо Б

Б

Б

Б

ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ
6-ступенева механічна коробка передач Б
Обігрів та вентиляція з рециркуляцією повітря Б
Електросклопідіймачі для передніх дверей                                  Б
Електродзеркала заднього огляду з обігрівом Б
Аудіопідготовка: 2 динаміка, живлення радіо та динаміків, антена Б
Регулювання керма за висотою та глибиною Б

легко впорається з буденними справами

Вартість

Вартість

Comfort

Comfort

Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос 
буксирувальний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці)

Адаптація до холодного клімату: акумуляторна батарея та технічні рідини для складних умов експлуатації

Адаптація до поганих доріг: задні бризковики, сталевий захист піддону картера двигуна, спеціальні ущільнювачі 
для герметизації салону від пилу

L2H1 6,0

L2 H1 4,0



Система "STOP AND START (з двигуном 140 к.с) Б
Еко-режим Б
Бортовий комп'ютер Б
Ящик для рукавичок з підсвічуванням (з охолодженням, якщо є кондиціонер) Б
Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води Б
Протисажний фільтр вихлопної системи Б
Паливний бак 80л Б

ВАНТАЖНИЙ ВІДСІК
Суцільна металева перегородка Б
Пластикова перегродка з вікном за 2-м рядом сидінь -
Такелажні петлі на підлозі та бокових панелях (до 20 шт в залежності від версії) Б
Праві зсувні суцільнометалеві двері Б
Праві зсувні засклені двері О
Задні розпашні суцільнометалеві двері, що відкриваються на 180° Б
Система блокування лівої частини розпашних дверей для їзди з відкритою правою частиною Б
Засклена ліва середня частина кузова О
Суцільнометалева ліва середня частина кузова Б
Суцільнометалеві задні бокові панелі Б

СИДІННЯ
Стандартне 2-місне сидіння для передніх пасажирів Б
Сидіння водія з регулюванням за висотою Б
Сидіння водія з регулюванням за висотою, з підлокітником О
Стандартне 3-місне сидіння 2-го ряду з регульованими підголівниками та 3-точковими пасками безпеки -
Тканева оббивка сидінь KOMPO Б

ДИЗАЙН
Чорна планка з логотипом з хромованою вставкою Б
Нижня частина решітки радіатора з хромованою вставкою Б
Передній бампер 2-х тонів, верхня частина в колір кузова Б
Панель приладів та дверні карти кольору Сarbone Б
Ковпаки колес mini Б
Cталеві 16 дюймові диски (розмір шин: 195/75R16) Б

ГАРАНТІЯ
Гарантія 3 роки або 100 000 км Б

ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ МОДЕЛІ 3-місний фургон

БЕЗПЕКА
Фари FULL LED 10 086
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира 5 043
Передні бічні подушки безпеки і бічні шторки безпеки 7 910

3 032

3 032

Пакет "Ключ3": Ключ-карта "Вільні руки" + Імпульсний електросклопідіймач з боку водія 8 405

2 703

Додатковий третій ключ ідентичний основному 494
Підготовка електропроводки для встановлення незаводської сигналізації 297
Сигналізація з датчиками периметру та об'єму 13 448
Механічний замок підвищеної безпеки (задні розпашні двері) 10 086
Механічний замок підвищеної безпеки (зсувні + розпашні двері) 13 448
Антикрадіжна корзина запасного колеса 1 022

Центральний замок SUPERLOCK: при подвійному натисканні на кнопку замикання, автомобіль не відкривається 
зсередини (у випадку розбиття скла та спроб відкрити двері зсередини)

Пакет "Ключ2": Ключ с 3-ма кнопками (замикання\відмикання всіх дверей, 3-тя кнопка для відмикання задніх 
дверей) + Імпульсний електросклопідіймач з боку водія

Пакет "Ключ5": Ключ з 3-ма кнопками (замикання всіх дверей\відмикання дверей водія, 3-тя кнопка для 
відмикання задніх дверей) + Імпульсний електросклопідіймач з боку водія



ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ
Пакет "Комфорт": Датчики світла та дощу + Протитуманні фари 7 746
Пакет "Комфорт" + Камера заднього огляду із заднім парктроніком 16 810

Пакет "Комфорт" + Камера заднього огляду із задн та передн парктр-м (вир-во до грудня 2021) 24 555

15 129

36 981

Автономний опалювач для швидкого прогріву двигуна та кабіни 20 172
Кондиціонер салону 26 895
Кондиціонер салону + автономний опалювач для швидкого прогріву двигуна та кабіни 40 343
Клімат-контроль 33 619
Клімат-контроль + автономний опалювач для швидкого прогріву двигуна та кабіни 47 067
Задній парктронік 3 362
Задній і передній парктронік  (вир-во до грудня 2021) 11 767
Круїз-контроль 2 703

6 724
2 011
1 022
1 022

ВАНТАЖНИЙ ВІДСІК
Без металевої перегородки за 1-им рядом сидінь -857
Металева перегородка з люком для довгих речей (сумісна тільки з подвійним сидінням з нішою) 1 351
Металева перегородка з вікном 1 022
Металева перегородка з вікном та люком (сумісна тільки з подвійним сидінням з нішою) 1 681

73 962

Захист стін пластиком на пів висоти 2 703
Деревяний захист інтер'єру: бокові панелі на всю висоту, підлога та колісні арки з нішами 18 491

26 566

Розетка на 12V на задній лівій стійці 659
Посилене LED освітлення 5 372
LED світильники 1 022

330
Алюмінієвий багажник на дах 33 619
Алюмінієвий багажник на дах з доріжкою 40 343
Драбина задніх дверей для доступу до багажника даху 9 756
Задні незасклені двері, що відкриваються на 270° (L2) 6 460
Задні засклені двері, що відкриваються на 270° з обігрівом та склоочисником (L2) 17 667
Задні засклені двері, що відкриваються на 180° з обігрівом та склоочисником 12 854
Відкидні засклені задні двері з обігрівом та склоочисником 9 427
Суцільнометалеві ліві зсувні двері 10 086
Засклені праві зсувні двері 3 263
Засклені праві зсувні двері з кватиркою 5 702
Засклені ліві та праві зсувні двері 16 711
Засклені ліві та праві зсувні двері з кватиркою 24 193
Засклена ліва середня частина кузова +  Засклені праві зсувні двері 6 526
Засклена ліва середня частина кузова з кватиркою +  Засклені праві зсувні двері з кватиркою 11 404

Дзеркало огляду сліпої зони з боку пасажира

Максимальний пластиковий захист інтер'єру на всю висоту, термоформований захист колісних арок та 
дерев'яна нековзка підлога для інтенсивного використання

Пакет "Майстер": Максимальний пластиковий захист інтер'єру, термоформований захист колісних арок та 
дерев'яна нековзка підлога для інтенсивного використання + LED світильники + Алюмінієвий багажник даху з 
доріжкою + Алюмінієва драбина на задніх дверях (не доступно для 6-місної версії 115 к.с.)

Попільничка + прикурювач

Пакет "Комфорт+": Датчики світла та дощу + Протитуманні фари + Камера заднього огляду із заднім 
парктроніком + Ключ-карта "Вільні руки" + Імпульсний електросклопідіймач з боку водія

Тягово-зчіпний пристрій (фаркоп)
Посилена аккумуляторна батарея 760A - без S&S; 800A - з S&S

Пакет "Бізнес": Кондиціонер кабіни + Фари FULL LED + Протитуманні фари + Аудіосистема Radio Connect R&Go + 
Докстанція для планшета + Пофарбовані в тон кузова: задні стійки, верх заднього бампера, заглушка рельси + 
хром решітки радіатора

Такелажні петлі на стінах (4 на кожній стороні на 2 рівнях)

Гачки для одягу 2шт на перегородці



МЕДІА
Аудіосистема Radio Connect R&Go: цифрове радіо, MP3, Bluetooth, USB, AUX 6 724

10 712

19 512

Додаткова картографія 3 263
Док-станція для смартфону + 1 USB (замовляється з аудіосистемою) 1 351
Докстанція для планшета з регулюванням 4,8''-10,6" (замовляється з Radio Connect R&Go) 1 351

СИДІННЯ
Три індивідуальні комфортні сидіння 2-го ряду з нішами, підлокітниками, Isofix, розеткою 12В -
Сидіння водія з підлокітником, що регулюється за висотою 1 945
Cидіння водія підвищеного комфорту з підлокітником, з регулюванням висоти і попереку 2 142
Cидіння пасажира підвищеного комфорту з регулюванням висоти, попереку та підлокітником 3 362
Подвійне пасажирське сидіння із поворотним столиком та закритою нішою під сидінням 5 043
Подвійне пасажирське сидіння із закритою нішою -
Підігрів сидіння (тільки з передніми, бічними подушками безпеки та одинарними сидіннями) 5 372

ДИЗАЙН
В тон кузова: задні стійки, верх заднього бампера, заглушка рельси + хром решітки радіатора 6 427
В тон кузова: задні стійки, бампери, заглушка рельси, дзеркала + хром решітки радіатора 7 284

6 065

Повнорозмірні ковпаки коліс Maxi 659
Фарба металік 13 612

ГАРАНТІЯ
24 127

45 880
53 395
66 843

Б- стандартне обладнання; o - обладнання замовляється як опція; - обладнання не пропонується

Подовжена гарантія 3 роки  або 150 000 км ² 
Подовжена гарантія 3 роки  або 200 000 км ² 

Мультимедійна система R-LINK Evo з сенсорним екраном 7”: цифрове радіо, Bluetooth, 2 USB, AUX, MP3, динаміки 
2x20W, навігація, картографія України, підтримка технологій реплікації смартфону** + Круїз контроль

¹ Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, що пропонується дилером Renault в Україні. Для 
отримання інформації по остаточній ціні звертайтеся до офіційних дилерів Renault в Україні. АТ "Рено Україна" залишає за собою 
право змінювати ціну без попереднього повідомлення. Даний прайс-лист не є публічною офертою, призначений тільки для 
інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії Renault.

Подовжена гарантія 4 роки  або 200 000 км ² 
Подовжена гарантія 5 років або 200 000 км ² 

Гаряча лінія Renault: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку – 
безкоштовні)

Прайс-лист діє станом на 19.04.2022  року.

www.renault.ua

При наявності в автомобілі вікон розташованих з обох боків вантажного відсіку фургону, або з одного боку - в зсувних дверях, а з 
іншого - в боковій панелі вантажного відсіку фургону, автомобіль оформлюється на митниці як «вантажно-пасажирський» (код 
товару 8703). В інших випадках, автомобіль офрмлюється як вантажний (8704).

 ² Під «Подовженою гарантією» розуміється можливість придбання нового автомобіля Renault (згідно переліку моделей з відповідною 
позначкою (EW4200 або EW5200)) з:
• 3-ма роками заводської гарантії або 150 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає першою);
• 3-ма роками заводської гарантії або 200 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає першою);
• 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.

** За умови наявності відповідного функціоналу/додатку у смартфоні. АТ «Рено Україна» не відповідає за доступність та можливість 
функціонування відповідних функцій/додатків смартфону в Україні.

Пакет "Дизайн+": Хромовані вставки в інтер'єрі (повітроводи, динаміки, ручки, панель приладів) + Шкіряне 
оздоблення керма та важеля коробки передач + Круїз-контроль

Мультимедійна система MediaNav Evo з сенсорним екраном 7”: цифрове радіо, Bluetooth, USB, AUX, навігація, 
картографія України, підтримка технологій реплікації смартфону**


