
Cennik obowiązuje od dnia 04.12.2015 r., dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2016 r, spełniających normę emisji spalin Euro 6. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba 

samochodów w promocji ograniczona. Szczegóły w salonie. 

Cennik obowiązuje od dnia 05.02.2019 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba samochodów  w promocji ograniczona. Szczegóły w salonie. 

 

  

RENAULT FINANSOWANIE 

LEASING OD 101%(2) 

LEASING 3 RATY GRATIS(3) 

KREDYT 50/50(4) 

KREDYT 4X25(5) 

KREDYT ULGOWY(6) 

UBEZPIECZENIE 4,9%(7) 

 

 

CENA KATALOGOWA W ZŁ 

2 

 

Easy Service już od 1 799 zł netto  

w ramach Renault Finansowanie (1) 

Zapytaj sprzedawcę o ofertę                       

już na 1 samochód 
 

 

SILNIK DŁUGOŚĆ DMC BUSINESS PACK CLIM

1.6 Blue dCi 95 101 000 106 050

1.6 Blue dCi 120 106 100 110 600

1.6 Blue dCi 120 Grand Passenger L2 2,9t 110 300 114 800

Passenger L1 2,8t

PASSENGER COMBI



 

  

 CENA PROMOCYJNA: 2 200 zł 

ZYSK KLIENTA: 27% 

 

 

 

 

 

 

CENA PROMOCYJNA: 1 800 zł 

ZYSK KLIENTA: 13% 
 

 Pakiet WNĘTRZE (Pack Clim) 
• deska rozdzielcza z zamykanym 

schowkiem, elementami chromowanymi i 

ozdobnymi obramowaniami nawiewów 

• regulator/ogranicznik prędkości 

• skórzana kierownica 

 

Pakiet OZDOBNY MAXI PLUS (Pack 

Clim) 
• pakiet Ozdobny Maxi 

• światła przeciwmgłowe 

 

Pakiet CONTROL2 (Pack Clim) 
• kamera cofania 

• regulator/ogranicznik prędkości 

 

 

Pakiet CONTROL (Pack Clim) 

• czujnik cofania 

• regulator/ogranicznik prędkości 

 

CENA PROMOCYJNA: 800 zł 

ZYSK KLIENTA: 30% 

 

CENA PROMOCYJNA: 1 800 zł 

ZYSK KLIENTA: 25% 

 

CENA PROMOCYJNA: 1 700 zł 

ZYSK KLIENTA: 32% 

 

CENA PROMOCYJNA: 1 000 zł 

ZYSK KLIENTA: 43% 

 

Pakiet OZDOBNY MAXI MAX (Pack Clim) 
• pakiet Ozdobny Maxi 

• światła przeciwmgłowe 

• szyby boczne dodatkowo przyciemniane 

 

 

Pakiet VISION (Business) 

• czujnik światła/deszczu 

• światła przeciwmgłowe 

• tylna szyba ogrzewana 

• wycieraczki tylnej szyby 

 



 

  

Business Pack Clim

L1H1 2,8t ● ●

L2H1 2,9t ● ●

WYGLĄD NADWOZIA
Osłona chłodnicy, obudowy lusterek bocznych i tylny stopień w kolorze grafitowym, przedni zderzak dwukolorowy (górna część 

w kolorze nadwozia, dolna część czarna)
● - 

Pakiet Ozdobny Mini - w tylnej części : tylne narożniki i osłony prowadnic drzwi bocznych w kolorze nadwozia 800 - 

Pakiet Ozdobny Medium - w przedniej i tylnej części nadwozia: zderzak przedni w kolorze nadwozia, tylne narożniki i osłony prowadnic 

drzwi bocznych w kolorze nadwozia.  
1 200 ●

Pakiet Ozdobny Maxi - osłona chłodnicy z chromowanymi wstawkami i listwą lakierowaną na czarny błyszczący kolor, zderzak przedni 

w kolorze nadwozia, tylne narożniki, osłony prowadnic i obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia 
- 1 550

Lakier metalizowany  2 450 2 450

Dodatkowe przyciemniane szyby z tyłu - 600/P

Kołpaki kół Mini 16'' ● -

Kołpaki kół Maxi 16'' - ●

BEZPIECZEŃSTWO

ABS z EBV (Elektroniczny korektor siły hamowania) i systemem wspomagania nagłego hamowania, z 4 hamulcami tarczowymi  ● ●

System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC dostosowujący się do obciążenia, Extended Grip, wspomaganie ruszania pod górę, system 

zapobiegający "myszkowaniu" przyczepy, adaptacyjny system kontroli obciążenia 
● ●

Elektroniczna blokada rozruchu ● ●

Poduszka powietrzna kierowcy o programowanym poziomie ciśnienia, zagłówki i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa ● ●

Poduszka powietrzna pasażera na miejscu bocznym z możliwością dezaktywacji (z ogranicznikiem napięcia i napinaczem na miejscach 

skrajnych)  
● ●

Boczne poduszki kurtynowe przednie (oraz poduszka chroniąca klatkę piersiową w przypadku wersji z pojedynczym fotelem pasażera 

z przodu) 
3 850 3 850

System mocowania fotelików dla dzieci Isofix na bocznych miejscach w drugim rzędzie  ● ●

Ręczna blokada drzwi (w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci)  ● ●

System kontroli ciśnienia w oponach  ● ●

Regulator/ogranicznik prędkości z pilotem sterującym umieszczonym na kierownicy - 550/P

Radar cofania wyposażony w 4 czujniki 1 250 1 250/P

Radar cofania z kamerą cofania - 1 950/P

Uchwyt na koło zapasowe z zabezpieczeniem antykradzieżowym 185 185

Centralna blokada drzwi sterowana pilotem i automatyczna blokada drzwi podczas jazdy (kluczyk z dwoma przyciskami)  ● ●

Dodatkowa blokada antywłamaniowa 550 550

Dwa kluczyki z 3 przyciskami pilota centralnej blokady i możliwością selektywnego otwierania drzwi 550 550

Dodatkowy kluczyk 300 300

Karta Hands Free - 1 250

Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu autoalarmu 370 370

WIDOCZNOŚĆ - OŚWIETLENIE - PROWADZENIE POJAZDU
Reflektory przeciwmgłowe 850 850/P

Podwójne lusterka boczne ● ●

Wspomaganie układu kierowniczego, czteroramienna kierownica z regulacją ustawienia wysokości i głębokości  ● ●

Komputer pokładowy: średnia prędkość, łączne / średnie / chwilowe zużycie paliwa, zasięg na pozostałym paliwie, zegar, przebieg 

dzienny i całkowity  
● ●

Czujnik światła i czujnik deszczu 550 550/P

Wskaźnik temperatury zewnętrznej (razem z elektrycznie sterowanymi, podgrzewanymi lusterkami bocznymi)  ● ●

KOMFORT
Elektrycznie podnoszone szyby przednie  ● -

Elektrycznie podnoszone szyby przednie z wyłącznikiem impulsowym po stronie kierowcy 120 ●

Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne ● ●

Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami nawiewu i obiegiem zamkniętym  ● ●

Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej części pojazdu z filtrem przeciwpyłkowym 5 000 ●

Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej części pojazdu, z dodatkową nagrzewnicą i filtrem przeciwpyłkowym 8 000 3 000

Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej i tylnej części pojazdu z filtrem przeciwpyłkowym - 2 000

Ręcznie sterowana klimatyzacja w przedniej i tylnej części pojazdu, z dodatkową nagrzewnicą i filtrem przeciwpyłkowym  - 5 000

Ręcznie sterowana klimatyzacja oraz ogrzewanie w przedniej i tylnej części pojazdu, z dodatkową nagrzewnicą i filtrem przeciwpyłkowym  - 6 000

Dodatkowe ogrzewanie (2KW) + nawiewy + panel sterujący 1 000 1 000

Gniazdo 12V w drugim rzędzie  ● ●

Kierownica pokryta skórą (wyłącznie z regulatorem prędkości) - 300/P

DESKA ROZDZIELCZA, SIEDZENIA I WYGLĄD KABINY
Deska rozdzielcza z panelem w czarnym i szarym kolorze, wstawka w gałce dźwigni zmiany biegów w czarnym kolorze ● ●

Deska rozdzielcza z panelem w czarnym i szarym kolorze z zamykanym schowkiem, z chromowanymi obramowaniami zegarów oraz 

głośników, chromowaną wstawką w gałce dźwigni zmiany biegów i obramowaniami nawiewów powietrza lakierowanymi na błyszczący 

czarny kolor 

- 300/P

Oświetlony zamykany schowek w dolnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera (chłodzony w wersjach z klimatyzacją) ● ●

Gniazdo 12V w desce rozdzielczej  ● ●

Zestaw dla palaczy 90 90

Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości ● -

Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem  400 ●

Dwumiejscowa kanapa z przodu po stronie pasażerów ze wzmocnionym podparciem bocznym  ● -

Dwumiejscowa kanapa z przodu po stronie pasażerów ze wzmocnionym podparciem bocznym i schowkiem pod siedziskiem  - ●

Komfortowy fotel pasażera z regulacją wysokości 250 -

Komfortowy indywidualny fotel pasażera z regulacją wysokości, położenia wzdłużnego, pochylenia oparcia i podparcia lędźwiowego oraz z 

podłokietnikiem 
- 250

Przednie siedzenia: podgrzewane (1 lub 2 w zależności od konfiguracji miejsc z przodu)  650 650

Drugi rząd siedzeń: ławka 3-miejscowa 1/3:2/3 (łatwo demontowalna) ● ●

Trzeci rząd siedzeń: ławka pełna 3-miejscowa (składana i łatwo demontowalna)  ● ●

Podłokietniki na miejscach tylnych - 900

Tapicerka Kario w kolorze czarnym  ● ●

Tapicerka Java w kolorze czarnym  - 300



 

  

Business Pack Clim

DRZWI I PRZESZKLENIA

Boczne drzwi przesuwne po prawej stronie przeszklone / z otwieraną szybą ●/400 ●/400

Boczne drzwi przesuwne po lewej stronie przeszklone / z otwieraną szybą 2200/2600 2200/2600

Tylne boczne płaty nadwozia przeszklone ● ●

Tylne drzwi o kącie otwarcia 180° przeszklone ● ●

Pakiet Ozdobny Maxi - osłona chłodnicy z chromowanymi wstawkami i listwą lakierowaną na czarny błyszczący kolor, zderzak przedni 

w kolorze nadwozia, tylne narożniki, osłony prowadnic i obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia 
0 0

Wycieraczka i ogrzewana tylna szyba 900/P ●

STREFA ŁADUNKOWA

Wzmocnione podłogowe zaczepy - 6 w L1, 8 w L2 (490 daN przy 30 s, norma ISO 27956) ●  ●

Wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w tylnej strefie pojazdu  ● ●

Wykładzina części bagażowej z tworzywa ● ●

RADIOODTWARZACZE I MULTI MEDIA
Radioodbiornik z wbudowanym wyświetlaczem, z pilotem sterującym umieszczonym pod kierownicą, Bluetooth®, gniazdo USB x 2 i jack 

(rozmiar 1 DIN)  
900 ●

Radioodtwarzacz CD MP3 z wbudowanym wyświetlaczem, z pilotem sterującym umieszczonym pod kierownicą, Bluetooth®, gniazdo USB 

i jack na konsoli centralnej oraz dodatkowe gniazdo USB w konsoli centralnej (rozmiar 2 DIN)
1400 500

Media Nav Evolution: Nawigacja z 7-calowym ekranem dotykowym, kodowany radioodbiornik MP3 Bluetooth® ze złączami USB i jack na 

konsoli centralnej oraz pilotem sterującym umieszczonym pod kierownicą (funkcjonuje jako Pakiet) 
2300 1350

Pakiet R-Link z rozszarzoną mapą Europy - 3500

Uchwyt do smartfona max. do 4,7" 250 250

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Okablowanie do dodatkowego wyposażenia 120 120

Dodatkowy moduł umożliwiający przyłączenie się do CAN (dla wykonawców zabudów)  800 800

Koło zapasowe z obręczą stalową 16” * ● ●

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony - zamiast koła zapasowego (seryjnie dla silnika dCi 95) 0 0

PAKIETY

Pakiet CONTROL (czujnik cofania + regulator/ogranicznik prędkości) - 1000

Pakiet CONTROL2 (czujnik cofania z kamerą cofania + regulator/ogranicznik prędkości + czujniki światła i deszczu + św. przeciwmgłowe) - 2150

Pakiet WNĘTRZE (deska rozdzielcza z panelem w czarnym i szarym kolorze z zamykanym schowkiem, z chromowanymi obramowaniami 

zegarów oraz głośników, chromowaną wstawką w gałce dźwigni zmiany biegów i obramowaniami nawiewów powietrza lakierowanymi 

na błyszczący czarny kolor + regulator/ogranicznik prędkości + skórzana kierownica

- 800

Pakiet OZDOBNY MAXI PLUS (pakiet Ozdobny Maxi + światła przeciwmgłowe) - 1800

Pakiet OZDOBNY MAXI MAX (pakiet Ozdobny Maxi + światła przeciwmgłowe + szyby boczne dodatkowo przyciemniane) - 2200

Pakiet VISION 1 (czujnik światła / deszczu + światła przeciwmgłowe) 990 990

Pakiet VISION 2 (czujnik światła / deszczu + światła przeciwmgłowe + tylna szyba ogrzewana + wycieraczki tylnej szyby) * 1800 -

Pakiet VISION & LOOK (Czujniki parkowania tylne z kamerą cofania + regulator/ogranicznik prędkości + czujnik światła i deszczu + św. 

przeciwmgłowe + Pakiet ozdobny Maxi + skórzana kierownica + szyby boczne tylne i tylna przyciemniane)
- 2900

Pakiet Przeszklenie (ściana lewa środkowa przeszklona z szybą odsuwaną + drzwi prawe odsuwane przeszklone z szybą odsuwaną) - 1400

Pakiet Brygadowy (brak kanapy w 3-cim rzędzie siedzeń + ściany boczne w części tylnej nieprzeszklone) - 0

• = W standardzie ; o = W opcji; - = Niedostępne ; P - w pakiecie; *= nie dotyczy silnika dCi 95



L1H1 

 

 

  

L2H1 

Pojemność skokowa (cm3) / Liczba cylindrów / zaworów 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr/min 70 (95) / 3 500 89 (120) / 3 500

Maksymalny moment obrotowy EWG (Nm) przy obr/min 260 / 1500 300 / 1 500

Typ wtrysku

Rodzaj paliwa

Pojemność zbiornika paliwa (L)

Pojemność zbiornika AdBlue® (L)

Norma emisji spalin / Katalizator / Filtr cząstek stałych

6-biegowa skrzynia biegów

Stop & Start i Energy Smart Management • •

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 153 166

Od 0 do 100 km/h (s) 15,9 bd.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (NEDC)*

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100km)** bd bd

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100km)** bd bd

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km)** bd bd

Emisja CO2 (g/km) bd bd

UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m)

Średnica zawracania pomiędzy ścianami (m)

UKŁAD HAMULCOWY

ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania i EBV / ESC

Przód: tarcze wentylowane - Tył: tarcze pełne średnica / grubość (mm)

OPONY

Rozmiar opon / kół standardowych

• = seryjnie - = niedostępne

* Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów 

metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania 

zachęcamy do zapoznania się z poradami dostępnymi na www.renault.pl.

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.

Samochody Renault podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu 

samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl i u 

Autoryzowanych Partnerów Renault.

•

296 / 28 - 280 / 12

215/65 R16

SILNIK 1.6 Blue dCi 95

L1: 11,84 / L2 : 13,17

L1: 12,40 / L2 : 13,73

ON

80

Euro 6 / • / •

mechaniczna

1.6 Blue dCi 120

Common rail + turbosprężarka o zmiennej geometrii

20



 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Renault Trafic wynosi od 5,7 do 6,4 l/100km, a emisja CO2 od 149  do 167 

g/km. Wartości te zostały określone w ramach oficjalnych procedur badawczych przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w dniu publikacji. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych 

warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu 

(zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny                   (np.: 

ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). 

Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie 

wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska. 

Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem 

części i materiałów pochodzących z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska 

znajdują się na renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

 

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba 

samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie 

edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.  

 

(1) Klient nabywając umowę serwisową Easy Service, uzyskuje prawo do określonych napraw, wykonywania usług serwisowych oraz 

Assistance od momentu zawarcia tej umowy. Umowa obowiązuje do 1 roku po zakończeniu gwarancji fabrycznej lub do przebiegu 120 tys. 

km w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Oferta dostępna wyłącznie w ramach Renault Finansowanie. Szczegółowy zakres usług 

określony jest w Ogólnych Warunkach Umowy Serwisowej Easy Service w ramach Renault Finansowanie, dostępnych u Autoryzowanych 

Partnerów Renault. 

(2) Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw.  Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI 

Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. 

(3) Leasing 3 raty gratis to trzy pierwsze, miesięczne, bezpłatne raty w ofercie dla przedsiębiorstw o następujących parametrach: okres 

leasingu 36, 48, 60 miesięcy, minimalna opłata wstępna 20%. 

(4) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 70 719 zł, okres 12 miesięcy, wpłata 

własna 35 360 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 767,98 zł. Rata kredytu do spłaty 

po 12 miesiącach wynosi 37 127,48 zł. Całkowita kwota kredytu: 35 359,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 37 127,48 zł. Stan na dzień 

02.01.2019. 

(5) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu 4x25 wynosi 9,26%. 

(6) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,90% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 70 698 zł okres 36 miesięcy, 

wpłata własna 29 975,95 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 3,99%, finansowane: opłata przygotowawcza 1 628,88 zł i 

ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 829,56 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 1 304,19 zł. Całkowita kwota kredytu : 40 722,05 zł. Całkowita 

kwota do zapłaty: 46 950,75 zł. Stan na dzień 02.01.2019. 

(7) Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC/OC/NNW/CA ) w cenie 4,9% wartości samochodu w Programie Renault-PZU dostępny w 

połączeniu z ofertą Renault Finansowanie dla modeli Trafic. Ubezpieczenie w Programie Renault-PZU skierowane jest do klientów 

indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Stan oferty na dzień 05.02.2019. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Szczegóły w salonie Renault. 

Kredyty oferowane są przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności 

faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą           

w Warszawie. 

 

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień  publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający  zastrzega możliwość zmiany 

ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć 

wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży,                                

zgodnie  z postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych  Partnerów Renault. 

 


