
Renault TRAFIC
Nieuwe





Bij elk beroep horen specifieke werkzaamheden, 
en dat weet jij als geen ander. Renault heeft 
de TRAFIC opnieuw uitgevonden om aan jouw 
behoeften te voldoen. Hij is er in tal van versies, 
van gesloten bestelwagen tot dubbele cabine, 
zodat je ongetwijfeld een TRAFIC vindt waarmee 
je optimaal aan de slag kunt. En voor wie nog net 
ietsje meer wil, zijn er voor de nieuwe Renault 
TRAFIC ook tal van aanpassingen op maat. Het 
opmerkelijke laadvermogen wordt gekoppeld 
aan een nieuw ontwerp. Het motoren aanbod 
is nu verrijkt met een 2.0-liter dieselmotor met 
automatische EDC versnellingsbak.

Nieuwe  
Renault TRAFIC: 
veelzijdigheid is  
zijn troef





De nieuwe Renault TRAFIC is stijlvoller en valt 
meteen op. De grille met chromen afwerking, 
C-vormige lichtsignatuur en full LED-koplampen 
stralen dynamiek en robuustheid uit. De Renault 
TRAFIC is meer dan alleen maar een bestelwagen; 
hij blinkt ook uit door efficiëntie en veiligheid.

Sterke 
persoonlijkheid 



Echt  
mobiel kantoor
Welkom in je nieuwe werkruimte. Het interieur 
van de nieuwe Renault TRAFIC is ruim en 
comfortabel. Er zijn voorin drie volwaardige 
zitplaatsen. Je kunt in optimale omstandigheden 
werken, kijk maar eens naar de ergonomische 
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun, 
het in hoogte en diepte verstelbare stuurwiel en 
de vanaf comfortuitvoering standaard aanwezige 
airconditioning. De rijke uitrusting en de afwerking 
van het interieur zorgen ervoor dat je je snel thuis 
voelt in de cabine. Aan nuttige voorzieningen is er 
geen gebrek: met 90 liter opbergruimte, inclusief 
een grote 54-liter bak onder de passagiersstoel, 
heb je alles binnen handbereik. De nieuwe  
Renault TRAFIC is jouw partner in efficiëntie.







Geschikt voor 
personen en alle 
soorten belading 
Personen of goederen, de nieuwe Renault TRAFIC 
vervoert alles! Met een ongeëvenaarde laadlengte 
van 4,15 m (door de ingenieuze doorlaadmogelijkheid 
onder de passagiersstoel) en een bruikbare inhoud van 
maximaal 8,6 m3, kan hij alle materiaal, gereedschap 
en omvangrijke of omslachtige voorwerpen 
vervoeren! Dankzij de grote schuifdeuren aan de 
zijkant en de achterdeuren die tot 250° opengaan, 
heb je gemakkelijk toegang tot de laadruimte voor 
het in- of uitladen. En gaat een hele werkploeg 
mee op stap? De versie met dubbele cabine biedt 
comfortabel plaatst aan maximaal 6 personen. Met 
de nieuwe Renault TRAFIC verenig je het nuttige 
met het aangename!





Vergroot je 
mogelijkheden
Wat je activiteit ook is, wij hebben de Renault 
TRAFIC die je nodig hebt. De Renault bedrijfswagen 
range biedt vele op- en ombouwmogelijkheden, 
aangepast aan je professionele behoeften: van 
gekoeld vervoer, laad- en kiepbakken, opbergkasten 
in de laadruimte, tot het 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.



1.

2. 3.

Blijf te allen tijde verbonden dankzij de 
multimediasystemen en diensten van de nieuwe 
Renault TRAFIC. Met Media Nav Evolution en 
R-LINK Evolution kun je via je gekoppelde 
smartphone je favouriete apps bedienen op het 
grote touchscreen centraal in het dashboard. 
En dan is er ook nog de R&Go-applicatie, die je 
smartphone of tablet met de TRAFIC verbindt 
en waarmee je je hele multimediawereld kunt 
beheren. Nog meer rijplezier, in alle veiligheid.

1. Media Nav Evolution, onmisbare multimedia binnen 
handbereik. Dit nieuwe systeem is compatibel met 
Android Auto™ en Apple CarPlay™, zodat je je apps 
op elk moment kunt gebruiken. en de ingebouwde 
touchpad geeft je toegang tot alle functies: navigatie 
met verkeersinformatie, handsfree bellen, digitale radio 
DAB en muziekstreaming. 

2. R&Go, integreer je smartphone of tablet. Naar je 
muziek luisteren, je contacten beheren, nauwkeurig 
navigeren en het verbruik volgen, is allemaal heel 
eenvoudig met de R&Go-app: plaats je smartphone of 
tablet op de houder en ga aan de slag.

3. Verder personaliseren met R-LINK Evolution. Via 
de R-LINK Store kun je voertuiginformatie, TomTom-
navigatie, telefonie, multimedia en apps downloaden. 
Een aanwinst voor het rijcomfort. Je hebt ook toegang 
tot al je apps met Android Auto™ smartphone.

Android Auto™ is een handelsmerk van Google Inc. 
Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc.

Verbonden terwijl  
je rijdt 







Rijd in alle veiligheid
Om het rijden minder inspannend, veiliger 
en vlotter te laten verlopen, is de nieuwe  
Renault TRAFIC uitgerust met tal van 
rijhulpsystemen. Voor makkelijker parkeren zijn 
er parkeersensoren in de achterbumper. Het beeld 
van de achteruitrijcamera is geïntegreerd in de 
achteruitkijkspiegel of in het navigatiescherm. 
De brede spiegel die in de zonneklep van 
de passagier is geïntegreerd, toont de dode 
hoek aan de rechterkant voor extra veiligheid. 
Bochtenverlichting, in combinatie met mistlampen, 
verbeterd het zicht op bochtige wegen. De nieuwe 
Renault TRAFIC staat garant voor comfort en 
veiligheid.



Rijd overal, 
weer of geen weer 
Ben je een onderhoudsmonteur, werk je in de 
agrarische sector of ben je ondernemer? rijd je 
in alle weersomstandigheden, op verschillende 
soorten terrein en soms ook op slechte wegen? 
Soms kun je dan wat meer tractie gebruiken 
en daarom ontwikkelde Renault een nieuwe 
technologie: Extended Grip. Een technologie die 
je bestelwagen beter geschikt maakt voor moeilijk 
berijdbare, onverharde of modderige wegen.  
De regelcomputer krijgt gegevens van de wielen 
om de prestaties van het voertuig te optimaliseren. 
Bij verlies van tractie wordt de aandrijfkracht per 
wiel aangepast om de grip en de wegligging te 
verbeteren.
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Kleuren



(1) standaard lak. (2) metallic lak.



Interieur

Uitvoering

®

GÉNÉRIQUE 



Uitrusting 

COMFORT (GÉNÉRIQUE +)



Interieur 

LUXE (COMFORT+) 

Uitrusting



Bekleding 

Stalen wielen 16” 
naafafdekking

Stalenwielen 16” met 
wieldop ‘Paris’

Wielen 

Lichtmetalen wiel 17” 
‘Cyclade’

Java noirKompo noir



1 Zijschuifdeur  2 Zijschuifdeuren

1 Zijschuifdeur 

Zonder zijschuifdeur 1 Zijschuifdeur  2 Zijschuifdeuren (met ramen)

1 Zijschuideur 2 Zijschuifdeuren

Dubbele Cabine

2 Zijschuifdeuren

Configuraties 

Gesloten Bestel met 
ramen rondom

Gesloten Bestel

Gesloten Bestel met 
ramen op 2e rij



Achterdeuren 180°/255° 
draaibaar met ramen

AchterklepAchterdeuren 
180°/255° draaibaar

Deuren achter

Platform Cabine



Comfort en technologie

1.

2 . 3 .

1. Parkeersensor. Om parkeermanouvres te 
vergemakkelijken, waarschuwt de parkeerassistent je 
met geluidssignaal voor obstakels achter de wagen. 
Dit vermindert het risico op aanrijding en schade aan 
je voertuig.

2. Handsfree card. Hiermee kun je de TRAFIC 
vergrendelen, ontgrendelen en starten, zonder dat je 
de card in je hand hoeft te nemen, gewoon door op de 
portier- of startknop te drukken.

3. Airbags. Airbags voor bestuurder en passagier, 
hoofdsteunen en driepuntgordels. Deactivering van 
de passagierairbags, waardoor je een kinderzitje kunt 
installeren met de rug naar de weg gekeerd (zoals 
voorgeschreven). Gordijnairbags voor, gecombineerd 
met een borstairbag in het geval van een individuele 
passagiersstoel.

4. Luik onder de bank. Twee luiken in het tussenschot 
en onder de passagiersstoel vergroten de laadlente 
met 1,21 m.



4 .



Accessoires

1.



1. Diverse dakdragers. Draag zware lasten veilig op 
het dak van uw voertuig (tot 100 kg). Er zijn diverse 
dakdrager systemen te leveren voor de Renault TRAFIC.

2 . Premium vloermatten. Geniet van hoogwaardige 
materialen en voeg een vleugje bescherming toe aan 
uw voertuig met premium vloermatten. Ze zijn op maat 
gemaakt en gemakkelijk te bevestigen.

Zie de TRAFIC accessoire brochure voor meer informatie.
2.



Kwaliteit

« Van de creatie in onze ontwerpstudio’s en de productie tot de distributie via ons netwerk: 
altijd is het de zoektocht naar kwaliteit die ons leidt. »

Laurens van den Acker - Directeur Design - Groupe Renault

Kwaliteit, made in France
Van de eerste Renault R16 die onze fabriek in Sandouville verliet in 1964, tot de Renault ESPACE van 
nu: de focus ligt op kwaliteit bij alle 14 modellen die sinds 2014 in Sandouville worden geproduceerd, 
waaronder ook de TRAFIC. Hij wordt in meer dan 50 landen op de markt gebracht en is binnen Europa 
de nummer 1 in zijn segment. Dit succes hebben we ook te danken aan de 2.800 gemotiveerde 
medewerkers. Zij zetten tijdens het hele fabricageproces hun beste beentje voor om je het meest 
efficiente, functionele en zuinige bedrijfsvoering aan te bieden.

Onberispelijke kwaliteit
Renault spant zich in om efficiënte, robuuste en gebruiksvriendelijke voertuigen te ontwerpen en te 
produceren. Voertuigen die baanbrekend zijn op het gebied van design en technologie. Het is dan ook 
geen toeval dat vandaag de dag meer dan 500.000 klanten op de Renault TRAFIC vertrouwen. Het is te 
danken aan tientallen jaren van onderzoek, van openstaan voor de verwachtingen van de gebruiker en 
aan een gedegen kennis van hun gewoonten en behoeften. Materiaalkeuze, comfort en het modulaire 
karakter van de cabine, inventiteit van de uitrusting en technologie, Renault heeft zich met de nieuwe 
TRAFIC niet beperkt tot de kwaliteiten die in het oog springen, maar werkte ook aan betere prestaties en 
functies om je een intelligente en eigentijdse oplossing aan te bieden die past bij jouw werkzaamheden.

Een motor van de 5e generatie met optimale prestaties
Meer vermogens en koppel, en een minimaal brandstofverbruik. Ziedaar de voornaamste troeven van 
de nieuwe 2.0-liter motor die in Cleon wordt gebouwd. In combinatie met de nieuwe automatische EDC 
zes versnellingsbak met dubbele koppeling biedt hij meer rijplezier en koppelt hij souplesse en een 
directere gasreactie aan een laag brandstofverbruik. De automatische versnellingsbak werd ontwikkeld 
met het Duitse merk Getrag, onbetwiste leider en een referentie bij de topmerken. Bovendien is de 
nieuwe TRAFIC uitgerust met full LED-koplampen die veiliger en efficiënter zijn.



Service

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

Garantie, service & financiering
Renault geeft op al 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 strand met pech of schade. De 
Renault-dealer zorgt voor vlotte reparatie en Renault 
Route Service zorgt voor onderdak of vervoer**.  
In Nederland belt u het gratis 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:
- Hotelovernachtingen of vervangend vervoer 

(creditcard vereist) waar nodig, bij langere 
reparatieduur. 

- Terugbrengen van 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 ook 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’ financieringsvorm waarbij 
Renault Business Finance al uw zorgen uit handen 
neemt.



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







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 (november 2019) 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.
Renault adviseert

    Photo credits : Y. Brossard, T. Makolski - Mathématic - © Renault Marketing 3D-Commerce – 77 11 650 509 – November 2019.
Boeingavenue 275 - 1119 PD Schiphol-Rijk / Postbus 75784 - 1118 ZX / Tel. 0800-0303 / Handelsregister Amsterdam 33102829 
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