UUSI

RENAULT
TRAFIC COMBI

Kumppanisi kaikkiin
seikkailuihin

Dynaamisuutta
ja eleganssia
Uusi etuosan muotoilu, 17" alumiinivanteet*,
ikoniset C-muotoiset LED-päiväajovalot...
Oheinen Trafic Combi on viimeistelty
tyylikkäällä Carmin-punaisella korivärillä,
joka erityisesti tuo esiin sen dynaamiset
yksityiskohdat. Kojelaudan uudistettu
horisontaalinen ulkoasu korostaa ohjaamon
harmonista vaikutelmaa.
*lisävaruste

6,6-litrainen Easy Life -säilytyslaatikko (lisävaruste)

Mukavuutta ja
yhdistettävyyttä
Avara matkustamo, suuret avattavat liukuikkunat
ja laajat säilytystilavaihtoehdot (yhteensä jopa
86 litraa ohjaamossa) lisäävät matkustajien ja
kuljettajan mukavuutta. 8" kosketusnäyttö*
älypuhelimien peilaustoiminnoilla ja valinnaisella
navigointilaitteistolla*, sekä puhelimien langaton
induktiolatausalusta* mahdollistavat saumattoman yhdistettävyyden ulkopuolisiin palveluihin.
*lisävaruste

Älypuhelimien peilaustoiminnot (lisävaruste)

Langaton puhelinlatausalusta (lisävaruste)

Yhdeksänpaikkainen matkustamo

Tavaratilan tilavuus on muunneltavissa jopa 1 000-6 000 litran kokoiseksi istuinrivejä muokkaamalla
Yhdeksän hengen istuinpaikkojen lisäksi Trafic Combi tarjoaa jopa 1 800 litraa tavaratilaa lisävarusteisen tavaratilan väliverkon avulla

Lukuisia
mahdollisuuksia
Trafic Combi täyttää vaativatkin kuljetustarpeet
jopa 6 000 litran tavaratilan ansiosta*.
Sen modulaarisen matkustamon ansiosta voit
järjestää istuimet esimerkiksi kolmelle, kuudelle
tai yhdeksälle matkustajalle.

*Toinen ja kolmas istuinrivi poistettuna

turvallisempaa matkantekoa
Uudella Renault Trafic Combilla voit ajaa turvallisesti. Jopa seitsemäntoista aktiivisesti
kuljettajaa avustavaa järjestelmää ovat apuna matkallasi ja tekevät siitä helppoa ja
turvallista.

Kuljettajan ja etumatkustajan etu- ja sivuturvatyynyt (vakiovaruste)
– joista matkustajan turvatyyny on poiskytkettävissä lasten
turvaistuimen käyttöä varten. Kolmipisteturvatyöt esikiristimellä ja
voimanrajoittimella kuuluvat luonnollisesti vakiovarustukseen.

Etusumuvalot kulmavalotoiminnolla (vakiovaruste) - kytkeytyvät
automaattisesti käännyttäessä matalilla nopeuksilla ja parantavat
näkyvyyttä hämärässä.

Kaukovaloassistentti (lisävaruste) vaihtaa lähi- ja kaukovalojen välillä
tarpeen mukaan. Tuulilasin ylälaitaan sijoitettu kamera havaitsee
vastaantulevat valonlähteet ja ohjaa kaukovalojen kytkeytymistä
automaattisesti.

Pysäköintitutkat (vakiovarusteena taakse)varoittavat pysäköitäessä
auton etu- ja takapuolella, sekä sivuilla olevista esteistä ja tekevät
pysäköinnistä vaivatonta.

Mukautuva vakionopeuden säädin (lisävaruste)auttaa säilyttämään
turvallisen välimatkan edellä ajavaan autoon. Järjestelmä käyttää jarruja
kun etäisyys pienenee ja kiihdyttää jälleen automaattisesti kun tie on
vapaa.

Kaistaltapoistumisvaroitin (lisävaruste) aktivoituu 70 km/h
nopeudesta ylöspäin. Järjestelmä varoittaa visuaalisesti ja äänimerkillä,
kun ylität näkyvän kaistaviivan ilman suuntavilkkua.

Katvealueen varoitusjärjestelmä (lisävaruste) toimii 30 km/h
nopeudesta ylöspäin, ja varoittaa automaattisesti peilin merkkivalolla
katvealueella sijaitsevista ajoneuvoista.

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ylinopeusvaroittimella
(lisävaruste) kertoo tiellä voimassaolevan nopeusrajoituksen
mittaristossa.

Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (lisävaruste) auttaa
ennaltaehkäisemään vaaratilanteita. Kamera- ja tutkajärjestelmän
havainnot käynnistävät automaattisen hätäjarrutuksen, jos kuljettaja ei
reagoi lähestyvään ajoneuvoon. (Huom! Ei jalankulkija- tai
pyöräilijätunnistusta!)

Kuljettajan vireystilan valvonta (lisävaruste) analysoi kuljettajan
ajokäyttäytymistä erityisesti ohjauspyörän liikkeiden perusteella.
Visuaalinen- ja äänimerkkivaroitus ilmoittavat, kun on aika pitää taukoa
ajamisesta.

korivärit
vanteet ja koristekapselit
verhoilut
varustetasot

korivärit

Highland Harmaa (metalliv.)

koristekapselit ja vanteet

Comete Harmaa (metalliv.)

16” Siras -koristekapseli
(vakiovaruste)

17” Avens -alumiinivanne
(lisävaruste)

verhoilut

Carmin Punainen (metalliv.)

Midnight Musta (metalliv.)

Kompo tekstiiliverhoilu (vakiovaruste)

Glacier Valkoinen (perusv.)

Urban Harmaa (perusv.)

Magma Punainen (perusv.)

Värisävyt ovat viitteellisiä, ja voivat näyttää erilaisilta kuin
luonnossa paino-, tai näyttölaiteteknisistä syistä.

Java -tekstiiliverhoilu (lisävaruste)

varustelu

Kuva viitteellinen, tarkasta täsmälliset ajankohtaiset varustesisällöt hinnastosta

Kuva viitteellinen, tarkasta täsmälliset ajankohtaiset varustesisällöt hinnastosta

Trafic Combi -vakiovarusteet

Trafic Combi -lisävarusteet

• 12 V virran ulosotto kojelaudassa ja toisella istuinrivillä
• Ajotietokone, 3,5" mustavalkonäyttö mittaristossa
• Alumiininväriset koristelistat kojelaudassa ja
ohjauspyörässä, sekä alumiiniset ovenkahvat
• Audiojärjestelmän kaukosäätö
• Avoimet säilytyslokerot kojelaudan päällä
• Connect R&Go DAB-radio, jossa AUX-, USB- ja Bluetooth
-liitettävyys, ja kaukosäätöviiksi
• ESP-ajovakaudenhallinta ja mäkilähtöavustin
• Ilmastointi ohjaamossa
• Istuinlämmitus kuljettajalle (ja matkustajalle jos
yksipaikkainen etumatkustajan istuin)
• Kaksi kpl kaukosäätöavaimia, joista toinen taitettava
• KOMPO -istuinverhoilu
• Korinvärinen etupuskuri, takavalojen kehykset,
takapuskurin sivut, liukuoven kiskon suojalista ja
ulkopeilien kotelot
• Kromisomisteet jäähdyttimen säleikössä
• Kuljettajan istuimessa pituus-, korkeus- ja ristiselän tuen
säätö

• Kuljettajan ja etumatkustajien etu- sivu- ja
verhoturvatyynyt
• LED-päiväajovalot, sekä lähi- ja kaukovalot
• Liukuovi oikealla, avattavalla ikkunalla
• "Soft Feel" -päällysteinen ohjauspyörä
• Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö
• Pariovet takana, ikkunoilla joissa lämmitys ja pyyhkimet
• Automaattitoiminen polttoainekäyttöinen lisälämmitin
• Sadetunnistin ja automaattiset tuulilasinpyyhkimet
• Sumuvalot (LED) eteen kulmavalotoiminnolla
• Start & Stop -järjestelmä
• Sähkösäätöiset ja lämmitettävät ulkopeilit
• Sähkötoimiset lasinnostimet
• Teräsvanteet kokokapselein, 16"
• Vakionopeuden säädin
• Varapyörä, täysikokoinen

• 4,2" värinäyttö mittaristossa
• Adaptiivinen vakionopeuden säädin
• AEBS -aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (ei jalankulkijatai pyöräilijätunnistusta)
• Alumiinivanteet, 17"
• Automaattiset kaukovalot
• Korinväriset kylkilistat ja takapuskuri
• Easy Link -järjestelmä 8" kosketusnäytöllä, USB/AUX/
Bluetooth -liitettävyys + Android Auto ja Apple CarPlay
-älypuhelinpeilaustuki
• Ecall -hätäpuhelujärjestelmä
• Esiin vedettävä säilytyslaatikko hansikaslokeron tilalle
• HandsFree -avainkortti kävele pois -toiminnolla, sekä
avaimeton käynnistys
• JAVA -istuinverhoilu
• Kaistaltapoistumisvaroitin
• Kannelliset säilytyslokerot kojelaudan päälle
• Kattojäähdytys / -ilmastointi matkustamoon
• Katvealueen varoitusjärjestelmä
• Keskuslukitus turvalukituksella (ovet ei avattavissa
sisäpuolelta)

• Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä
• Kyynärnojat toiselle ja kolmannelle istuinriville
• Langaton induktiolatausalusta älypuhelimille
kojelautaan
• LED-kattovalaistus ohjaamoon
• Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä
• Lisäavain (kaksi kpl vakiona)
• Liukuovi myös vasemmalle, avattavalla ikkunalla
• Navigointi Easy Link -järjestelmään
• Peruutuskamera
• Pysäköintitutkat eteen ja sivuille
• Sähköisesti koria vasten taittuvat sivupeilit
• Tavaraverkko
• Lisätummennus matkustamon ikkunoihin
• Yksiosainen etumatkustajan istuin korkeussäädöllä ja
istuinlämmityksellä
• Yksiosainen takaluukku ikkunalla, lämmityksellä ja
pyyhkimellä

Tutustu lisää Renault Trafic Combi -mallistoon osoitteessa www.renault.fi
RENAULT on pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan, että tässä esitteessä mainitut tiedot ovat oikeellisia ja ajantasaisia julkaisuhetkellä. Tämä dokumentti on laadittu autojen esituotantovaiheessa. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi
RENAULT varaa oikeuden muuttaa tässä esitteessä listattuja tietoja ilman ennakkoilmoitusta millä tahansa ajanhetkellä. RENAULT -jälleenmyyjiä tiedotetaan kaikista muutoksista niin pian kuin mahdollista. Automallien vakio- ja/
tai lisävarusteet voivat poiketa tämän esitteen tiedoista maakohtaisten erojen vuoksi. Kaikki sitovat tiedot on vahvistettava erikseen jälleenmyyjältä. Jotkin tässä esitteessä olevat kuvat voivat mm. värien osalta poiketa todellisuudesta tulostus-, tai näyttölaiteteknisistä syistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun muuttaminen, uudelleentuotanto ja edelleen julkaisu on kielletty ilman RENAULT’n lupaa.
* Sen mukaan, kumpi takuuehdoista täyttyy ensin (saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi).
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