Новий RENAULT
TRAFIC
Запрошує Вас у дорогу!

Combi L2H1,
9 місць

Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ
Дизель 1,6 (115 к.с.) Євро 5, 4х2, МКП-6
Дизель 1,6 (140 к.с.) Євро 5, 4х2, МКП-6

Кредитна програма "Renault Бонус" ³

2020 р. вир-ва¹

874 900

Renault Бонус²

814 900

2020 р. вир-ва¹

918 400

Renault Бонус²

858 400

від 12134 грн/міс

Комплектація

Combi L2H1,
9 місць

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ МОДЕЛІ
БЕЗПЕКА
Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах
Фари FULL LED
Система курсової стійкості ESP + Система допомоги водію при старті на підйомі HAS
Гальмівна система ABS з електронною системою розподілу гальмівних зусиль EBV
Система оптимізації зчеплення коліс Extended Grip
Фронтальна подушка безпеки для водія
Центральний замок з дистанційним керуванням
Ключ з 2-ма кнопками: замикання / відмикання
Іммобілайзер
Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води
Адаптація до поганих доріг: задні бризковики, сталевий захист піддону картера двигуна, збільшений кліренс, спеціальні ущільнювачі для
герметизації салону від пилу
Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючі
жилети, робочі рукавиці)
ОБЛАДНАННЯ
Електросклопідіймачі для передніх дверей
Електродзеркала заднього огляду з обігрівом
Регулювання керма за висотою та глибиною
Гумовий настил у вантажному відсіку
Повнорозмірне запасне колесо
Система "STOP AND START (з двигуном 140 к.с)
Еко-режим (з двигуном 140 к.с)
Бортовий комп'ютер
Обігрів та вентиляція (4 режими) з рециркуляцією повітря для кабіни
Ящик для рукавичок з підсвічуванням
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•
•
•
•
•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ДВЕРІ ТА СТЕКЛА
Праві зсувні двері з фіксованим склом
Задні розпашні засклені двері, що відкриваються на 180 ° (без обігріву скла)
Ліва середня частина кузова з фіксованим склом
Ліва та права задні бокові панелі з фіксованим склом
Тонування стекол

•
•
•
•
•

СИДІННЯ
Двомісне сидіння для передніх пасажирів
Сидіння водія, що регулюється за висотою
3-місне сидіння в 2-му ряду, що знімається та складається 1/3 для доступу до 3 ряду
3-місне сидіння в 3-му ряду, що складається та знімається
Сидіння із системою ISOFIX
Тканева оббивка сидінь JAVA NOIR

•
•
•
•
•
•

ДИЗАЙН
Чорна планка з логотипом на решітці радіатора з хромованою вставкою
Нижня частина решітки радіатора з хромованою вставкою
Передній бампер 2-х тонів, верхня частина в колір кузова
Панель приладів та дверні карти кольору Сarbone
Хромовані вставки в інтер'єрі (повітроводи, динаміки, ручки, КПП, панель приладів)
Ковпаки колес mini
Cталеві 16 дюймові диски (розмір шин: 195/75R16)

•
•
•
•
•
•
•

ГАРАНТІЯ
Гарантія 3 роки або 100 000 км

•

ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ МОДЕЛІ
БЕЗПЕКА
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира
Передні бічні подушки безпеки і бічні шторки
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира + Передні бічні подушки безпеки і шторки + Cидіння водія підвищеного комфорту з
регулюванням висоти, попереку та підлокітником

Combi L2H1,
9 місць
6 897
7 574
16 115

Ключ з 2-мя кнопками: замикання всіх дверей / відмикання тільки дверей водія
Ключ с 3-ма кн-ми (3-тя кнопка для відмик задн дверей) + Імпульсний електросклопід-ч з боку водія
Ключ з 3-ма кнопками: замикання всіх дверей\відмикання дверей водія (3-тя кнопка для замикання\відмикання задніх дверей) + Імпульсний
електросклопідіймач з боку водія

2 127
5 930

Ключ-карта "Вільні руки" + Імпульсний електросклопідіймач з боку водія
Центральний замок SUPERLOCK: при подвійному натисканні на кнопку замикання, автомобіль не відкривається зсередини, у випадку розбиття
скла та спроб відкрити двері зсередини
Додатковий третій ключ ідентичний двом першим
Підготовка електропроводки для встановлення незаводської сигналізації

11 861

ОБЛАДНАННЯ
Імпульсний електросклопідіймач передніх дверей з боку водія
Датчик світла та дощу + Протитуманні фари
Протитуманні фари
Сітка на всю висоту салону для розмежування багажного відділення від салону
Багажна поличка
Тягово-зчіпний пристрій (фаркоп)
Посилена аккумуляторна батарея 760A - з S&S; 800A - без S&S
Мультиплексний блок для підключення додаткового обладнання при трансформації
Електропроводка для дод.обладнання при трансформації
КОМФОРТ
Автономний опалювач для швидкого прогрівання двигуна та кабіни
Кондиціонер кабіни з фільтром салону
Кондиціонер кабіни і пасажирського відсіку з фільтром салону + Багажна поличка
Кондиціонер кабіни з фільтром салону + Автономний опалювач для швидкого прогрів двигуна та кабіни
Кондиціонер кабіни і пасажирського відсіку з фільтром салону + Автономний опалювач для швидкого прогрівання двигуна та кабіни + Багажна
поличка
Додатковий обігрівач пасажирського відсіку з центральним заднім дифузором в підлозі
Кондиціонер кабіни з фільтром салону + Додат-й обігрівач салону з централ-м задн дифузором в підлозі
Кондиціонер кабіни і пасажирського відсіку з фільтром салону + Додатковий обігрівач салону з центральним заднім дифузором в підлозі +
Багажна поличка
Кондиціонер кабіни з фільтром салону + Автономний опалювач для швидкого прогрівання двигуна та кабіни + Додатковий обігрівач
пасажирського відсіку з центральним заднім дифузором в підлозі

5 930

2 740
483
290

3 803
8 734
3 449
3 416
4 867
6 446
1 934
3 223
645

34 357
30 619
43 543
51 568
69 327
12 892
43 511
56 435
61 237

Кондиціонер кабіни і пасажирського відсіку з фільтром салону + Автономний опалювач для швидкого прогрівання двигуна та кабіни +
Додатковий обігрівач пасажирського відсіку з центральним заднім дифузором в підлозі + Багажна поличка
Кондиціонер кабіни і пасажирського відсіку з фільтром салону + Автономний опалювач для швидкого прогрівання двигуна та кабіни + Багажна
поличка + Датчики світла та дощу + Протитуманні фари + Мультимедійна система MediaNav Evo з навігацією + Камера заднього виду з
парктроніком + Круїз-контроль
Круїз-контроль
Круїз-контроль + Шкіряне оздоблення керма та важеля коробки передач
Задній парктронік
Камера заднього огляду з парктроніком + Датчики світла та дощу + Протитуманні фари

77 352

93 241
3 739
5 576
6 446
19 370

ДВЕРІ ТА СТЕКЛА
Ліві бічні зсувні двері з фіксованим склом
Відкидні засклені задні двері із склоочисником і обігрівом скла
Незасклена задня частина кузова без 3-го ряду сидінь
Праві зсувні двері зі склом, що відкр-ся + Ліва центральна частина кузова зі склом, що відкр-ся
Праві зсувні двері зі склом, що відкр-ся + Ліві зсувні двері зі склом, що відкр-ся
Склоочисник і обігрів скла задніх дверей

19 983
6 382
-14 181
7 316
24 237
9 218

МЕДІА
Мультимедійна система MediaNav Evo з сенсорним екраном 7”: навігація, картографія України, Bluetooth, hands-free, MP3, радіо, 3,5мм jack, USB
1.7A, динаміки 4x15W, підкермове управління, функція дублювання смартфону

10 281

Мультимедійна система R-LINK Evo з сенсорним екраном 7”: розпізнівання голосу, навігація TomTom® LIVE, стандартна картографія, Bluetooth,
hands-free, MP3, радіо, 3,5мм jack, USB 2.1A, динаміки 4x20W, підкермове управління + Круїз контроль + Функція дублювання смартфону + Блок
управління TCU

16 824

Додаткова картографія
Док-станція для смартфону та додатковий USB роз'єм на панелі приладів (замовляється з аудіосистемою)

3 126
1 354

СИДІННЯ
Без 3-го ряду сидінь
Cидіння водія підвищеного комфорту з регулюванням висоти, попереку та підлокітником
Одномісне сидіння передн пасажира, що регул-ся за висотою + Фронтальна подушка безп передн пасажира
Одномісне сидіння передн пасажира підвищеного комфорту\з регулюванням за висотою\попереку\з підлокітником + Сидіння водія
підвищеного комфорту з регулюванням висоти\попереку\з підлокітником + Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира
Підігрів сидінь (замовляється з одним, або двома одинарними сидіннями з підлокітником, фронтальними і бічними подушками безпеки)

ДИЗАЙН
Пофарбовані в тон кузова: вставки над задніми фарами, верхня бокова частина заднього бампера, заглушка рельси бічних дверей

-12 892
2 063
6 672
12 247
5 221

4 125

Пофарбовані в тон кузова: вставки над задніми фарами, верхня бокова частина заднього бампера, заглушка рельси бічних дверей + Решітка
радіатора з хромованим покриттям

6 156

Пофарбування кузова в колір "металік"

15 567

ГАРАНТІЯ
Подовжена гарантія 3 роки або 150 000 км ⁴
Подовжена гарантія 3 роки або 200 000 км ⁴
Подовжена гарантія 4 роки або 200 000 км ⁴
Подовжена гарантія 5 років або 200 000 км ⁴

23 592
44 864
52 213
65 362

КОНТРАКТ "ЗРУЧНИЙ СЕРВІС"
Контракт "Зручний сервіс". Пакет Розумний на 3 роки та 100 тис км ⁵

39 643

Б - стандартне обладнання; XXX грн - вартість опції обладнання; - обладнання не пропонується
Прайс-лист діє станом на 01.09.2020 року.
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.
² Спеціальна ціна за умовами придбання в кредит за програмою Renault Фінанс, для фізичних та юридичних осіб. Під знижкою
мається на увазі сума зменшення рекомендованої клієнтської вартості автомобіля до спеціальної ціни за умови придбання у кредит за
програмою Renault Фінанс.
³ Ви можете отримати кредит за програмою Renault Finance для придбання автомобіля на наступних умовах: максимальний строк
кредиту – 84 місяці, розмір першого внеску – від 10% до 50% (максимальний) від вартості автомобіля, максимальна сума кредиту – 2
600 000 грн., процентна ставка – 13,9% річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,9%, комісія за
операції в Державному реєстрі – 750 грн. Реальна процентна ставка становить від 35,38% річних. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний № 149 у Державному реєстрі банків. Кредит надається у відділеннях Банку
на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та проведення військової операції під
керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Детальні умови кредитування на сайті
www.credit-agricole.ua. Замовником реклами є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Для отримання кредиту згідно з програмою Renault Finance обов'язково придбання наступних послуг: страхування КАСКО та ОСЦПВ
(надає СК «ARX»: Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №483293 від 17.09.2009 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АГ №569137 від
24.12.2010 р.; СК «УНІКА»: Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293990 від 07.08.2014 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293760
від 21.05.2014 р.; СК «Українська страхова група»: Ліцензія Держфінпослуг серія АГ № 569295 від 21.01.2011 р., Ліцензія
Держфінпослуг серія АВ №500320 від 13.01.2010 р.; СК «ПЗУ УКРАЇНА»: Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №500102 від 15.12.2009
р., Ліцензія Держфінпослуг серія АГ №569236 від 14.01.2011 р.) та страхування життя і здоров'я позичальника (надає ПрАТ «СК
«Кардіф»: Ліцензія АВ №520997 від 11.02.2010 р. та АВ №520999 11.02.2010 р.; СК «УНІКА»: Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ
№293990 від 07.08.2014 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293760 від 21.05.2014 р.).
Щомісячний платіж розраховано за строком кредитування 84 місяці, розмір першого внеску – 30% від вартості автомобіля з
урахуванням вартості страхування КАСКО 1-го року (розраховано за тарифом СК «ARX» - КАСКО 6,2%, франшиза 0,5%. Надає СК
«ARX»: Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №483293 від 17.09.2009 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АГ №569137 від 24.12.2010 р.) та
страхування життя і здоров'я позичальника (розраховано за тарифом СК «Кардіф» – 4,99% від суми кредиту. ПрАТ «СК «Кардіф»:
Ліцензія АВ №520997 від 11.02.2010 р. та АВ №520999 11.02.2010 р.).

Кредит розраховано від цін діючих станом на 01.09.2020 на версію Renault Trafic Combi дизель 1,6 (115 л.с.), Євро-5 МКП-6 (мається
на увазі рекомендована клієнтська вартість автомобіля 2020 р.в. зі знижкою за кредитною програмою Renault Бонус).
Кредитна пропозиція діє з 01.09.2020 до 30.09.2020.
⁴ 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.
⁵ Під «Контрактом "Зручний сервіс". Пакет Розумний» розуміється опція «Додаткове сервісне обслуговування», яку можливо обрати
при придбанні нового автомобіля Renault (згідно переліку моделей з відповідною позначкою), що передбачає технічне
обслуговування протягом 3 років або до досягнення 100 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає першою).
Вартість опції «Додаткове сервісне обслуговування» включається в складі ціни за автомобіль і не може бути сплачена окремо.
Гаряча лінія Renault: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку –
безкоштовні)
www.renault.ua

