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De effectiviteit van de Trafic wordt bewezen op 
de werkplaats. Met een hoog laadvolume tot wel 
8,6 m3 kunt u gemakkelijk al uw gereedschap en 
materialen kwijt. Dit komt mede door de laadruimte 
die praktisch is ingedeeld, waardoor u deze 
optimaal kunt benutten. Het doorsteekluik in het 
tussenschot maakt het mogelijk om lange objecten 
te vervoeren tot wel 4,15 m (L2). Ook de cabine 
maakt uw werk prettiger door alle  innovatieve 
oplossingen en opbergmogelijkheden.  De 
Trafic maakt uw dagelijkse werkzaamheden als 
professional een stuk aangenamer!

Gemaakt voor 
professionals







Een robuust en dynamisch design, een compleet en hoogwaardig 
interieur, unieke uitrusting en nog efficiëntere motoren:  
de Trafic innoveert op elk vlak. De cabine is ontworpen als 
een 'mobiel kantoor' waarin al uw mobiele apparaten perfect 
worden geintegreerd. Handig: hij heeft de langste laadlengte 
in zijn klasse. Zijn soepele en bijzonder zuinige motoren 
zijn voorzien van  betrouwbare en  moderne technologie.  
Met de Trafic profiteert u dagelijks van deze innovaties.

Innovaties voor  
elke dag





Het interieur van de Trafic is ontworpen als een 
verlengstuk van het kantoor. De cabine bevat 
allerlei slimme systemen voor uw tablet en laptop, 
om ze aan te sluiten en op te laden. U beschikt 
in het interieur over 90 liter opbergruimte om al 
uw spullen op te bergen en binnen handbereik 
te houden. Innovatief, praktisch en comfortabel...  
Met de Trafic wordt mobiliteit gemakkelijk.

Een mobiel 
kantoor



Omdat gemak en veiligheid achter het stuur essentieel is, biedt de Trafic hier slimme oplossingen voor. De ''Wide View'' dodehoekspiegel in de zonneklep 
vergroot uw zijdelingse gezichtsveld waardoor uw dode hoek met 75% wordt verkleind. De achteruitrijcamera met het geïntegreerde scherm in de 
achteruitkijkspiegel (of in het navigatiescherm) maakt het makkelijker voor u om veilig te manoeuvreren. En voor uw comfort maakt de handsfree card 
het mogelijk de deuren te openen en de auto te starten zonder sleutel. Slimme technologie om uw dagelijks werk gemakkelijk te maken.

Slimme technologie
voor dagelijks gemak









Een verhoogd laadvolume zonder toename van de buitenafmetingen: de Trafic maakt dit mogelijk dankzij het slimme doorlaadluik (optioneel) dat een laadlengte  
tot 4,15 m mogelijk maakt. Om nog efficiënter te kunnen laden, is het mogelijk om beide achterdeuren tot wel 255 graden naar buiten te draaien (optioneel). 
De brede zijschuifdeur maakt het laden eenvoudig. Concrete oplossingen die uw dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken.

Optimale efficiëntie



De Trafic Dubbele Cabine biedt een grote laadruimte en kan tegelijk tot wel 6 personen comfortabel vervoeren. De twee schuifdeuren (links optioneel) 
maken het zeer gemakkelijk om in en uit te stappen. Dit is nog een voorbeeld van de praktische oplossingen die de Trafic biedt om uw dagelijkse 
werkzaamheden makkelijker te maken.



De Renault Bedrijfswagen range biedt vele op- en ombouw mogelijkheden, aangepast aan uw professionele behoeften: van gekoeld vervoer,  
laad- en kiepbakken, imperial platformen, opbergkasten in de laadruimte, tot vervoer van minder valide personen. Onze aangepaste voertuigen zijn 
ontwikkeld door Renault in samenwerking met gecertificeerde ombouwers. Hierdoor wordt een hoge kwaliteit gegarandeerd en kan er worden voldaan 
aan uw specifieke wensen.

Een grote verscheidenheid aan op-  
en ombouw mogelijkheden



Bedrijfswageninrichting
Renault Bedrijfswagens biedt u de mogelijkheid om de 
laadruimte van uw Trafic volledig af te stemmen op uw 
specifieke wensen. De ruimte in uw Trafic wordt zo optimaal 
benut. Kasten, deuren, lades, rekken, werkbladen en koffers, 
de laadruimte van de Trafic wordt een mobiele werkplek.  
U heeft uw gereeedschap altijd bij de hand en kunt het veilig 
opbergen. Deze kwaliteitsproducten zijn vervaardigd om een 
lange tijd mee te gaan en u veel gemak te bieden. Bovendien 
zijn de onderdelen flexibel in te zetten en makkelijk over te 
zetten naar een volgende Trafic. Dat bespaart tijd en geld.

Oplossing op maat
De ombouwoplossingen die Renault Bedrijfswagens biedt zijn 
divers en op maat gemaakt voor uw specifieke activiteiten. 
Diverse door Renault gecertificeerde ombouwbedrijven 
garanderen een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.  
Een voorbeeld hiervan is gekoeld transport. De ombouw 
voldoet aan alle eisen voor hygiëne en zorgt ervoor dat 
goederen die gekoeld moeten worden vervoerd met een 
optimale temperatuur aankomen op bestemming.

Laadruimtebescherming
Naast een praktische inrichting is het belangrijk om de laadruimte 
te beschermen tegen beschadigingen. Renault Bedrijfswagens 
biedt een ruim assortiment oplossingen hiervoor. Van een 
robuuste vloerplaat met antislip-laag, wielkastbescherming 
tot verschillende oplossingen voor de zijwandbekleding.  
Lat-om-lat bekleding beschermt de carrosserie tegen de lading 
en tegelijkertijd is het mogelijk hier lading mee vast te zetten.  
De mogelijkheden zijn divers en er is altijd een passende 
oplossing voor uw specifieke wensen.







De sportieve uitstraling is niet het enige dat de TRAFIC Formula 
Edition zo aantrekkelijk maakt. Dankzij het doorlaadluik* onder 
de bijrijdersstoel heeft u tot 4,15 meter aan nuttige laadlengte 
ter beschikking, voor extra lange ladingen. Aan boord bent u 
de bestuurder van een mobiel kantoor dat in het teken staat van 
prestaties en effectiviteit. Ook het interieur heeft een hoogwaardige 
afwerking, met een lederen stuurwiel en vloermatten voorzien 
van accenten in Siriusgeel. Met de TRAFIC Formula Edition neemt 
u een voorsprong in stijl.

* Optie

Neem een lengte 
voorsprong

Renault TRAFIC Formula Edition







Met de innovatieve oplossingen in de Trafic,  
boost u de efficiëntie van uw bedrijf. Neem een 
kijkje bij deze X-ray van de meest efficiënte motoren 
op de markt en de grote laadruimte van de Trafic.

Renault Trafic 
door de scanner



De ENERGY dCi Twin Turbo motor. Dubbele prestaties!
De Renault Trafic biedt motoren die zuinig rijden, soepelheid en prestaties combineren. De 1.6 dCi ENERGY TwinTurbo is erin 
geslaagd om het verbruik onder de grens van 6 l/100 km* te brengen, zonder het rijplezier te verminderen.

De motor van de Trafic is gebaseerd op de 
nieuwste 1.6 dCi die door Renault is ontwikkeld 
en profiteert van moderne technologie waarmee 
het brandstofverbruik met 1 L/100 km verlaagd 
kan worden. Hij is verkrijgbaar met een turbo met 
variabele geometrie (dCi 95 en dCi 120) en een 
TwinTurbo (dCi 125 en dCi 145), zodat er een 
uitgebreid gamma motoren wordt aangeboden 
dat aan alle behoeften kan voldoen.
De TwinTurbo 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* komt, een record voor 
een bedrijfswagen van deze categorie.

De Twin Turbo motoren
De dubbele turbo zorgt voor een soepel rijgedrag en 
voor veel acceleratievermogen, ook met belading, 
terwijl hij bovendien meer vermogen levert in 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 constant 
acceleratie zonder tempo te verliezen. Zuiniger en 
meer rijplezier! Met de Trafic wint u op elk vlak.

* Gehomologeerd verbruik conform de geldende wetgeving.





De Trafic beschikt over tal van handigheden waardoor de beste laadcapaciteit op de markt wordt geboden. Het nieuwe doorsteekluik (optioneel) onder de 
bijrijdersbank maakt het mogelijk om 1,2 m aan lengte te winnen, zodat er met gesloten deuren materiaal van 3,75 m vervoerd kan worden (4,15 m in de L2 versie).  
Met het blokkeersysteem van de linker achterdeur kunnen er, indien nodig, nog langere voorwerpen worden vervoerd. Hiermee kan de bestuurder met 
een geopende rechter achterdeur rijden. Het laadvolume (5,2 m3 voor de L1 varianten en 6 m3 voor de L2 varianten) is vergroot dankzij de extra lengte 
van de laadruimte die nog steeds een 'hoekig' design heeft. De Trafic biedt u ook de mogelijkheid om 3 europallets te vervoeren vanaf de L1 varianten.  
De Trafic is nog praktischer en biedt u unieke uitrustingen, zoals de handsfree card, de inwendige imperiaal en tot 18 bevestigingspunten  
(afhankelijk van de versie) in de laadruimte.

Innovatieve oplossingen



Om het opbergen gemakkelijker te maken en het vervoer veiliger, wordt de Trafic geleverd met meer dan 60 accessoires, waarvan ongeveer dertig zijn 
gericht op het laden. Bij elk beroep past een eigen Trafic: er zijn talloze ombouwmogelijkheden om de auto te laten voldoen aan de specifieke eisen van 
uw werkzaamheden.
De Trafic is uitgerust met een af-fabriek voorbereiding voor ombouwmogelijkheden, hierdoor wordt de ombouw vergemakkelijkt en is er een nog groter 
aantal ombouwmogelijkheden mogelijk. Renault maakt in Europa gebruik van een uitgebreid netwerk van gecertificeerde carrosseriebouwers die uw 
Trafic volledig volgens uw wensen kunnen aanpassen.



R-LINK, een geïntegreerd tablet (afbeelding linksboven)
Renault R-LINK, een geïntegreerd tablet die eenvoudig toegang biedt tot 
allerlei praktische toepassingen via het touchscreen. Enkele voorbeelden van de 
mogelijkheden met R-LINK zijn:TomTom® LIVE navigatie, multimedia, verbinding 
met uw telefoon, data van het voertuig en een catalogus van applicaties die 
kunnen worden gedownload vanuit de R-LINK store. Met Renault R-LINK maakt 
u de verbinding tussen uw auto en de digitale wereld compleet! 

Media Nav, een effectief multimediasysteem (afbeelding op rechter pagina)  
Renault Media Nav, de tablet met touchscreen, biedt u verschillende slimme 
en praktische functies zoals navigatie, radio, muziek streamen en handsfree 
telefoneren met de Bluetooth® technologie. Met Renault Media Nav heeft u al 
de multimedia mogelijkheden bij de hand.
Media Nav wordt geleverd met  een touchscreen navigatie. Simpel en 
intuïtief, of u nu een adres invoert of de kaarten van de website update.  
Pas het Birdview map display aan naar uw wensen en activeer de stembediening.
Luister naar de muziek die u op uw mobiel heeft staan, dankzij de Bluetooth® 
technologie, of door in te pluggen via de AUX/USB ingang.

R&Go, een slimme en handige app (afbeelding linksonder) 
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 download de R&Go app van de 
Apple App store (iOS) of Google Play (Android). Deze gebruiksvriendelijke app 
biedt toegang tot 4 menu’s: Multimedia, Telefoon, Navigatie en Drive ECO2.  
Uw muziek afspelen, contacten beheren, nauwkeurig navigeren, of informatie 
opvragen over uw brandstofverbruik en rijgedrag... Het is nu mogelijk dankzij 
de nieuwe app R&Go van Renault op uw tablet of smartphone.

Drive connected!





Passieve veiligheidssytemen
De Trafic is uitgerust met uitstekende passieve veiligheidssytemen. Versterkte 
carrosserieconstructie, frontairbags voor de bestuurder en zijn bijrijder, in combinatie 
met gordels met gordelspanners en spankrachtbegrenzer en zij- en gordijnairbags  
(afhankelijk van de versie of optioneel).

'Wide View' Spiegel
Deze brede spiegel in de zonneklep vergroot meer dan twee keer de gezichtshoek naar de 
rechterzijkant. Zo merkt de bestuurder gemakkelijker voertuigen op die in zijn dode hoek 
rijden (afhankelijk van versie).

Voor Renault is uw veiligheid en de veiligheid van andere weggebruikers van essentieel belang. Onze bedrijfswagens 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.

Werk in alle veiligheid



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.

Hill-start assist
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 de trappen.

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.





Afmetingen  Alle belangrijke afmetingen van uw bedrijfswagen

Configuraties  De bedrijfswagen op maat voor uw werkzaamheden

Uitrustingen  Interieur en essentiële uitrustingen 

Opties  De opties die aan uw eisen voldoen

Accessoires  De onmisbare uitrusting

Carrosseriekleuren  De kleuren voor het gamma van de Trafic



Afmetingen
Gesloten Bestel L1H1

Gesloten Bestel L2H1

Gesloten Bestel Platform 
Cabine

L1H1 L2H1 L1H2 L2H2 L2H1
Exterieur
Totale lengte 4 999 5 399 4 999 5 399 5 538**
Totale breedte (zonder/met buitenspiegels) 1 956/2 283 1 956/2 283 1 956/2 283 1 956/2 283 1 956/2 185**
Totale hoogte onbeladen 1 971 1 971 2 465 2 464 -
Overbouw voor/achter 933/968 933/968 933/968 933/968 933/1 107**
Wielbasis 3 098 3 498 3 098 3 498 3 498
Laadhoogte onbeladen 552 552 552 552 -
Laadruimte
Lengte laadruimte op laadvloer 2 537 2 937 2 537 2 937 -
Lengte laadruimte op laadvloer incl. doorlaadluik 2 950 3 350 2 950 3 350 -
Lengte laadruimte op laadvloer tot dashboard 3 715 4 115 3 715 4 115 -
Lengte laadruimte op 400mm van de laadvloer 2 537 2 937 2 537 2 937 -
Lengte laadruimte op 1m van de laadvloer 2 250 2 650 2 250 2 650 -
Breedte laadruimte (maximaal) 1 662 1 662 1 662 1 662 -
Breedte laadruimte tussen de wielkasten 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268
Breedte en hoogte doorlaadluik 510 x 222 -
Hoogte laadruimte 1 387 1 387 1 898 1 898 -
Volume laadruimte (m3, VDA methode) 5,2 6,03 7,2* 8,6* -
Deuren
Breedte opening zijschuifdeur op 600mm van de laadvloer 907 907 907 907 -
Breedte opening zijschuifdeur op 100mm van de laadvloer 1 030 1 030 1 030 1 030 -
Hoogte opening zijschuifdeur 1 284 1 284 1 284 1 284
Hoogte opening achterzijde 1 320 1 320 1 820 1 820 -
Breedte opening achterzijde op 70mm van de laadvloer 1 391 1 391 1 391 1 391 -
Overig
Ø draaicirkel tussen stoepranden (m) 11,8 13,2 11,8 13,2 13,2
Ø draaicirkel tussen muren (m) 12,4 13,7 12,4 13,7 13,7
1 Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven. * Inclusief 0,3 m3 opbergruimte onder dak cabine. ** Maximaal met opbouw.



Dubbele Cabine L2H1

AFMETINGEN DUBBELE CABINE1
Dubbele
Cabine
L2H1

Exterieur
A Totale lengte 5 399

Totale breedte (zonder/met buitenspiegels) 1 956/2 284
C Totale hoogte onbeladen 1 971

Overbouw voor/achter 933/968
B Wielbasis 3 498

Laadhoogte onbeladen 552
Dubbele Cabine

G Lengte zitt ing 470
I Hoogte van de zitt ing 420
F Cabine ruimte (gemeten t.o.v. een vaste bijrijdersbank) 920
H Beenruimte (gemeten t.o.v. een vaste bijrijdersbank) 315
K Hellingshoek rugleuning 21°

Laadruimte
D Lengte laadruimte 1 960
E Lengte laadruimte (gemeten op 750mm hoogte) 1 770
L Lengte laadvloer bij doorsteek onder zitt ing dubbele cabine 2 400
J Hoogte van laadruimte onder bank 220

Hoogte laadruimte 1 387
Breedte laadruimte (maximaal) 1 662
Breedte tussen de wielkasten 1 268
Doorsteekbreedte onder 3-zits voorgevormde bank 1 234
1 Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven



Configuraties

1 Zijschuifdeur 2 Zijschuifdeuren

Gesloten bestel met ramen rondom

Zonder zijschuifdeur 1 Zijschuifdeur 2 Zijschuifdeuren

Gesloten bestel

1 Zijschuifdeur 2 Zijschuifdeuren

Dubbele cabine

1 Zijschuifdeur 2 Zijschuifdeuren

Gesloten bestel met ramen op 2e rij





1. Doorlaadluik onder de passagiers-zitbank. 
Dankzij dit slimme luik, heeft de Trafic de langste 
laadruimte op de markt (tot wel 4,15 m in de L2 versie).  
2. Hands-free card. Toegang, starten en vergrendelen 
van de portieren, zonder sleutel. Gewoon door de 
kaart bij u te houden. 3. Laadruimtebekleding. Om 
de carrosserie in de laadruimte goed te beschermen.  
4. Buitenspiegels op extra brede steunen. 
Om uw zicht te verbeteren bij het gebruik van 
een bredere opbouw  bij een Platform Cabine.  
5. Kledinghaken. Aan het tussenschot zijn kledinghaken 
bevestigd voor bijvoorbeeld uw jas (aan de kant 
van de laadruimte). 6. Raam in het tussenschot,  
om optimaal zicht naar achteren te hebben, zowel in 
de laadruimte als het verkeer.

5. 6.

2.

3.

1.

4.

Opties



1. Mobiel kantoor. De Trafic beschikt over een tweepersoons passagiersbank met opbergruimte 
voor een laptop (afhankelijk van versie), een oppervlakte om te schrijven en opbergvak van 54 liter.  
2. 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. 3. Tablet houder en R&Go radio. 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. 4. Het Media Nav Evolution systeem vervult al uw behoeften op het gebied van multimedia. Met 
een 7“ (18cm) 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. 5. 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.

2.

1.

3. 5.4.



1. Comfort stoel voor de passagier met verschillende verstelmogelijkheden.  
2. Handbediende airconditioning met lucht recycling functie en pollenfilter.  
3. Verwarmbare stoelen. Voor extra comfort gedurende de koude dagen.  
4. Dubbele Cabine. De driepersoons bank met armsteunen, verstelbare 
rugleuningen, in hoogte verstelbare hoofdsteunen en een Isofix aansluiting bij de 
stoelen aan de zijkant. De Dubbele Cabine is ook uitgevoerd met zonneschermen, 
LED leeslampjes, speakers, een 12V-aansluiting en instapverlichting  
(afhankelijk van de uitvoering). 5. Automatisch geregelde airconditioning. 
Stel de airconditioning in op de door u gewenste temperatuur via het display.  
6. Elektronische tachograaf. Met deze tachograaf kunt u uw snelheid registreren, 
rijtijd en de activiteit tijdens het werk.

1.

5. 6.4.

3.

2.

Opties



Accessoires

1. Aluminium imperiaal, loopplank en ladder. 
Hiermee kunt u lange ladingen vervoeren op 
het dak. De loopplank en de ladder maken 
het makkelijker om toegang te krijgen tot 
de imperiaal. 2. Laaddrempelbescherming. 
Op de achterbmuper is een bescherming 
aangebracht. 3. Mistlampen. De mistlampen 
verbeteren het zicht van de bestuurder.  
4. Windgeleiders. Hiermee kunt u 
comfortabel met de ramen open rijden, 
zonder dat de wind naar binnen stroomt 
of een hinderlijk geluid maakt.  De 
geleider is bestand tegen slecht weer en 
autowasstraten. 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. 6. Raamroosters. De ramen in de 
achterdeur kunnen worden voorzien van 
beschermende roosters. Deze beschermen 
zowel de ramen als de goederen, zonder dat 
uw zicht wordt belemmerd. 7. Trekhaak. 
Maakt het mogelijk om veilig uw professionele 
uitrusting of goederen te vervoeren achter 
uw voertuig. 8. Parkeersensoren achter. 
De parkeersensoren vergemakkelijken het 
parkeren door het detecteren van obstakels 
die mogelijk kunnen worden geraakt.

1.

5. 6. 7.

2.

3.

4.

8.



1. Laadruimtebescherming. De vloer, zijpanelen 
en wielkasten kunnen worden voorzien van 
bescherming. Hierdoor wordt de laadruimte 
van uw Trafic beschermd tegen beschadigingen. 
2. Inwendige imperiaal. Biedt u de mogelijkheid 
om lange voorwerpen op te bergen bovenin de 
laadruimte. De maximale belasting bedraagt 
13 kg (alleen op L1 uitvoering). 3 + 4. Stoffen of 
kunstleren stoelhoezen. Ze bieden een goede 
bescherming voor de originele bekleding van 
het voertuig en zijn comfortabel en duurzaam. 
De hoezen zijn te gebruiken in combinatie met 
de zijairbags. 5 + 6. Vloermatten van rubber 
of stof. Op maat gemaakt en ze worden 
bevestigd met behulp van drukknopen.  
De vloermatten bieden bescherming voor 
de vloer van het voertuig en zijn gemakkelijk 
te reinigen. 7. Brandblusserhouder.  
Berg hier een 1kg of 2kg brandblusser op, 
altijd goed bereikbaar voor de bestuurder.  
8. LED verlichting. Optimaliseert de verlichting 
in de laadruimte. 

1.

5. 6. 7.

2.

3.

4.

8.

Accessoires



1. Imperiaal. Een aluminium of roestvast 
stalen imperiaal, speciaal ontworpen 
voor de Trafic. De imperiaal kan worden 
uitgerust met een roller om het laden 
te vergemakkelijken. 2. Dakdragers.  
Deze dakdragers zorgen ervoor dat u tot 
wel 188 kg extra lading kunt vervoeren. 
3. Deurgreep met bescherming.  
4. Kunststof beschermstrips rond de 
wielkasten. 5. Spatlappen voor en achter 
De spatlappen beschermen de onderzijde 
van de auto tegen beschadigingen door 
modder en grind.1.

2. 3. 4. 5.



Carrosseriekleuren

(NNS / C 70)*(1)

Vert Bambou
(DPA / DPL)*(1)

Gris Cassiopée (KNG)**



Brun Cuivre (CNH)** Beige Cendré (HNK)**

* Standaardkleur
** Metaalkleur
(1) DPL op H2 versies





Renault Services

Garantie, services & financiering
Renault geeft op haar nieuwe bedrijfswagens, vanaf de datum 
van aflevering, standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie zonder 
kilometerbeperking, inclusief gratis Renault Route service. Renault 
geeft op nieuwe bedrijfswagens 12 jaar plaatwerkgarantie (m.u.v. 
Master: 6 jaar) en 3 jaar lakgarantie. 

Renault Route Service*.
Renault Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit 
vrijwel geheel Europa bereikbaar om u te helpen als uw auto strandt 
met pech of schade. De Renault-dealer zorgt voor vlotte reparatie en 
Renault Route Service zorgt voor onderdak of vervangend vervoer**. 
In Nederland belt u het gratis telefoonnummer 0800-0303.

Renault Route Service Plus*.
Deze uitbreiding op Renault Route Service biedt nog meer zekerheid 
in binnen- en buitenland. Renault Route Service Plus dekt o.a. het 
volgende:
 - Hotelovernachting of vervangend vervoer (creditcard 
vereist) waar nodig, bij langere reparatieduur. 

 - Terugbrengen van de auto als deze in het buitenland niet 
repareerbaar is. 

 - Ook is het mogelijk om uit te breiden met een pakket voor 
aanhanger- en caravanservice.

Renault GarantiePlus contract**. 
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor het Renault 
GarantiePlus contract. Met het Renault GarantiePlus contract 
verlengt u uw standaard garantie van minimaal 24 maanden 
met een aanvullende garantieperiode tot  4 jaar met een 
maximale kilometerstand van 100.000 km. U kunt gedurende 
de looptijd van uw GarantiePlus  contract tevens kosteloos 
gebruik maken van de diensten van Renault Route –Service 
hiermee heeft u o.a. recht op hulp bij pech onderweg.  
Met de GarantiePlus Pas, die u bij dit contract ontvangt, kunt 
u vrijwel overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht voor  
reparatie & onderhoud.

Financiering – Renault Financial Services 
Renault Financial Services is de huisbankier van Renault en verzorgt 
leasing- en financieringsproducten. Bij de Renault dealer kunt u 
terecht voor deskundig advies en het beheer van uw wagenpark, 
maar ook om uw auto te financieren. Voor zowel nieuwe auto’s als 
voor occasions heeft Renault Financial Services altijd een passende 
oplossing voor u.

Leasing – Renault Business Finance 
Financial Lease is een object gebonden financiering.  
Dat wil zeggen dat de aangeschafte auto als onderpand dient.  
Bij Financial Lease staat de auto op uw balans en bent u dus 
economisch eigenaar van de auto gedurende de looptijd van het 
lease contract. Deze financieringsvorm kent een vaste looptijd  
die volledig is af te stemmen op de gebruiksduur van de auto.  
De auto kan voor het volledige bedrag, exclusief BTW,  
gefinancierd worden eventueel met een slottermijn. 
De maandelijkse leasetermijn bestaat uit rente en aflossing.  
Door aan het einde van het contract de slottermijn te 
voldoen, wordt u tevens de juridische eigenaar van de auto.  
Financial Lease is een on-balance financieringsvorm.
Full Operational Lease is de meest complete vorm van leasen. 
U laat alle financiële, beheersmatige en administratieve taken 
over aan Renault Business Finance. Verzekering, onderhoud 
en vervangend vervoer zijn inbegrepen. Bovendien kunt u een 
contract uitbreiden met het gebruik van een brandstofpas.  
Full Operational Lease is een “off balance” financieringsnorm 
waarbij Renault Business Finance al uw zorgen uit handen neemt.

* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault Garantie-Onderhoudsboekje



Renault is al meer dan een eeuw aanwezig op de markt voor lichte bedrijfswagens. Hierdoor kunnen wij onze zakelijke klanten innovatieve en op maat gemaakte 
oplossingen bieden op het gebied van mobiliteit.
Om deze reden is Renault al sinds 1998 het meest verkochte lichte bedrijfswagen merk in Europa.
Door de jaren heen hebben wij een sterke en duurzame band opgebouwd met onze bedrijfswagen klanten. Door te investeren in deze relatie, willen wij u nog 
beter van dienst zijn in de toekomst. 
Dat is waarom wij hebben besloten Renault Pro+ te introduceren, een expert merk voor alle gebruikers van bedrijfswagens. 
Het doel van Renault Pro+ is om u verder te helpen met uw werkzaamheden als professional. Dit doet Renault Pro+ door steeds weer vernieuwend te zijn,  
u een optimale service te garanderen en altijd een oplossing op maat te bieden. Als expert zullen wij altijd ons uiterste best doen om u optimaal van dienst te zijn. 

Renault Pro+
Expert in bedrijfswagens



Binnen het Renault netwerk zijn een aantal dealers aangewezen als Renault Pro+ expert. Zij voldoen aan specifieke eisen 
om u op professioneel gebied nog beter van dienst te kunnen zijn: 

Het gespecialiseerde Renault Pro+ netwerk

Wij helpen u om te kiezen
 Het volledige bedrijfswagen gamma tentoongesteld
 Een proefrit zonder afspraak
 Snel een offerte op maat (inclusief ombouw)

De specialisten staan voor u klaar
 Een verkoopadviseur gespecialiseerd in bedrijfswagens
 Een After Sales adviseur bedrijfswagens 
 Een Pro+ ontvangstruimte

Uw mobiliteit gegarandeerd
 Verruimde openingstijden
 Snelle diagnose en service binnen een uur
 Vervangend vervoer op maat



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.





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 (mei 2018) te vermelden. Deze 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 accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. 
Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke 
gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schrift elijke toestemming van Renault.
Reanault adviseert

 – 77 11 556 315 - MEI 2018
Boeingavenue 275 - 1119 PD Schiphol-Rijk / Postbus 75784 - 1118 ZX / Tel. 0800-0303 / Handelsregister Amsterdam 33102829 
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