KAINORAŠTINĖ KAINA EUR SU PVM
VARIKLIS
Energy 1.6 dCi 125

36 380

SPECIALUS PASIŪLYMAS
Energy 1.6 dCi 145

L1

30 930
37 960

SPECIALUS PASIŪLYMAS

32 270

Energy 1.6 dCi 125

37 410

SPECIALUS PASIŪLYMAS

Grand L2

31 800

Energy 1.6 dCi 145

38 990

SPECIALUS PASIŪLYMAS

33 150

Kainoraštis galioja nuo 2018-04-16

NAUJASIS Renault TRAFIC SpaceClass
Mobili verslo klasė

Renault Lizingo palūkanų marža tik
1,6 % + Euribor

3+2 metų arba 100.000 km garantija įskaitant
periodinių techninių aptarnavimų išlaidas – už
patrauklią kainą*
*Pasiūlymo laikas ribotas

IŠORĖS APDAILA
Apdailos paketas (Matinės juodos spalvos ženkliuko rėmelis, chromuotos priekinės grotelės, kėbulo spalvos bamperiai, šoninės
apsaugos ir veidrodėlių korpusai)
Apdailos paketas PLUS (Apdailos paketas + galinis bamperis + šoninės apsaugos juostos + veidrodėlių korpusai + durų rankenėlės
matinės juodos spalvos)

363
●

Metalizuoti dažai

●

Tamsinti galiniai langai (10% šviesos pralaidumas)

●

17" lieti ratlankiai; CYCLADE raštas
17" deimantinio atspalvio lieti ratlankiai; CYCLADE raštas
SAUGOS PRIEMONĖS

●
158

Antiblokavimo sistema (ABS) su stabdymo jėgos koregavimo įtaisu (EBV) ir avarinio stabdymo sistema, 4 diskiniai stabdžiai
Prie apkrovos prisitaikanti elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC), su sukibimą su kelio danga gerinanti, įkalnę įveikti
padedanti ir priekabos siūbavimą mažinanti funkcijomis

●

Variklio imobilizatorius

●

Adaptyvioji vairuotojo oro pagalvė, galvos atramos ir 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai
Išjungiama kraštinės keleivio sėdynės vietos oro pagalvė (su kraštinėse vietose įtaisytais saugos diržų įtempimo ribotuvu ir
temptuvu)

●

Šoninės užuolaidinės oro pagalvės (vienvietę priekinę sėdynę turinčiuose variantuose yra ir krūtinės ląstą sauganti oro pagalvė)

●

●
908/P

Įranga lsofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės kraštiniu vietų

●

Įranga lsofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės apsukamų kraštinių vietų

P

Rankiniu būdu įjungiamas užraktas (vaikų saugumui)

●

Padangų oro slėgio jutikliai

●

Greičio reguliatorius-ribotuvas su ant vairaračio įtaisytais valdymo mygtukais

●

4 užpakaliniai atstumo jutikliai
4 užpakaliniai atstumo jutikliai su galinio vaizdo kamera
Atsarginio rato laikiklis, saugantis nuo vagių
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas, užrakinantis duris pradėjus važiuoti (raktas su dviem mygtukais)
Papildoma apsaugos nuo įsilaužimo sistema

●
545
48
●
133

Du nuotoliniai centrinio užrakto raktai su 3 mygtukais (duris galima atrakinti atskirai)

●

Papildomas raktas

73

Laisvų rankų kortelė-raktas

303

Įranga signalizacijai įtaisyti

97

MATOMUMAS - APŠVIETIMAS - VAIRAVIMAS
Rūko žibintai

●

LED dienos šviesos

●

Dviejų dalių šoniniai veidrodėliai

●

Vairo stiprintuvas, 4 stipinų vairas, vairo kolonėles gylio ir aukščio reguliavimas
Kelionės kompiuteris (rodo vidutinį greitį, visas, vidutines ir esamojo laiko degalų sąnaudas, kiek galima nuvažiuoti su likusiu degalų
kiekiu ir paros bei bendrą ridą)

●

Automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesu žibintai ir valytuvai

●

Vidaus temperatūros jutiklis (su elektra valdomais ir šildomais šoniniais veidrodžiais)

●

●

PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA
Elektra valdomi priekinių durų langai (su vairuotojo pusėje įtaisytu impulsiniu jungikliu)

●

Elektra valdomi šoniniai šildomi veidrodėliai

●

Klimato kontrolė priekinėms vietoms / rankiniu budu reguliuojamas oro kondicionierius galinėms vietoms su dulkiu filtru
Klimato kontrolė priekinėms vietoms / rankiniu budu reguliuojamas oro kondicionierius galinėms vietoms su dulkiu filtru ir papildomu
aušinimo skysčio šildytuvu

●
847

USB ir 220V (300W) iungtys antroje sėdynių eilėje

●

Odinis vairas

●

PRIETAISŲ SKYDAS, SĖDYNĖS, KABINOS APDAILA
Juodos spalvos prietaisų skydas su rakinama dėtuve ir chromuotais prietaisų ciferblatų bei garsiakalbių apvadais, chromuotas
pavarų svirties rankenos intarpas ir juodi žvilgūs ortakių apvadai
Apatinėje prietaisu skydo dalyje keleivio pusėje jtaisyta apšviečiama rakinama dėtuvė (šaldoma)

●
●

12 V jungtis priekyje

●

Rūkančiųjų paketas (cigarečių uždegiklis ir mobili peleninė)

24

Komfortabili vairuotojo sėdynė su aukščio, nugaros išlinkimo reguliavimu ir porankiu
Dvivietė priekinė keleivių sėdynė su sutvirtintais šonais ir po apačia įtaisyta dėtuve (negalima su odiniais apmušalais ir su
SIGNATURE paketu)

●

Komfortabili priekinio keleivio sėdynė su aukščio, nugaros išlinkimo reguliavimu ir porankiu
Priekinės sėdynės: Šildomos (1 arba 2, priklauso nuo konfigūracijos)

121
●
157

Antra sėdynių eilė su 3 sėdimomis vietomis (nulenkiama ir išimamam, slankiojanti bėgeliais, dvivietė sėdynė + vienvietė sėdynė)

●

Trečia sėdynių eilė su 3 sėdimomis vietomis (nulenkiama ir išimamam, slankiojanti bėgeliais, dvivietė sėdynė + vienvietė sėdynė)

●

Užpakaliniu vietų porankiai

●

Medžiaginiai juodos spalvos apmušalai, JAVA

●

DURYS IR LANGAI
Dešiniosios slankiosios durys: įstiklintos / su atidaromu langu
Kairiosios slankiosios durys: įstiklintos / su atidaromu langu

●
400

Įstiklinta užpakalinė sienų dalis

●

įstiklintos pakeliamos užpakalinės durys su šildomu stiklu ir valytuvu

●

KELEIVIŲ SALONO DALIS
Pilna šoninių sienų apdaila
Bagažinės uždanga
Tinklelis bagažo tvirtinimui
RYŠIO PRIEMONĖS
Radijas su ekranu, prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, centriniame valdymo pulte įtaisytomis 2 USB jungtimis, jungtimi
Bluetooth® ir garso įrangos jungtimi (2 DIN)

●
●
206

●

Multimedijos įranga MEDIA NAV Evolution navigacijos įranga su 7 colių įstrižainės jutikliniu ekranu, radijas su MP3 grotuvu, jungtis
Bluetooth® , centriniame valdymo pulte įtaisytos USB ir garso įrangos jungtys ir prie vairaračio įtaisytas valdymo pultasų

569

Multimedijos įranga R-Link Evolution ir išplėstu Europos žemėlapiu

860

Išmaniojo telefono laikiklis

61

KITA ĮRANGA
Laidai papildomai įrangai įtaisyti
Papildomas modulis, leidžiantis prisijungti prie automobilio valdymo blokų duomenų perdavimo tinklo CAN (įrengiant kėbulą)
Po kėbulo apačia įtaisytas 16" atsarginis ratas su skardiniu ratlankiu
Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys (vietoje atsarginio rato)
Velkamasis kablys
ĮRANGOS PAKETAI
Apdailos paketas (Matinės juodos spalvos ženkliuko rėmelis, chromuotos priekinės grotelės, kėbulo spalvos bamperiai, šoninės
apsaugos ir veidrodėliu korpusai)
Apdailos paketas PLUS (Apdailos paketas + galinis bamperis + šoninės apsaugos juostos + veidrodėlių korpusai + durų rankenėlės
matinės juodos spalvos)
SIGNATURE* paketas su priedais (Šoninės užuolaidinės oro pagalvės (vienvietę priekinę sėdynę turinčiuose variantuose yra ir
krūtinės ląstą sauganti oro pagalvė + odiniai apmušalai + 2 atskiros apsukamos sėdynės antroje eilėje + slankiojantis ir
išsilankstantis staliukas tarp sėdynių )
ESCAPADE paketas su priedais ( 2 atskiros apsukamos sėdynės antroje eilėje + slankiojantis ir išsilankstantis staliukas tarp
sėdynių+ trečios eilės sėdynių suolas išsilankstantis į miegamąją lovą )

• = standartinė įranga; o = pasirenkama įranga; - = negalima įranga; P = paketo elementas

* Nuotraukoje SIGNATURE Paketo apdaila

●
194
●
0
605
363
●
3533
3267

VARIKLIAI

Energy 1,6 dCi 125 AG

Energy 1,6 dCi 145 AG

Darbinis tūris (cm3) / cilindrų / vožtuvų skaičius

1598 / 4 / 16

1598 / 4 / 16

Didžiausiai variklio galia kW (AG) esant aps. /min.

92 (125) / 3 500

107 (145) /3500

Didžiausias sukimo momentas Nm esant aps./min.

320/1500
dyzelinas

Degalų rūšis

80

Degalų bako talpa (l)

Euro 6b / • / •

Teršalų emisijos standartas / katalizinis keitiklis / kietųjų dalelių filtras

mechaninė, 6 pavarų

Pavarų dėžė
Įranga Stop & Start ir Energy Smart Management

340/1500
Common rail su dviguba turbina

Degalų įpurškimo būdas

•

•

GREITIS
Didžiausias greitis (km/val)

169

177

Pagreitėja nuo iki 100 km/val. (s)

11,8

11,1

Mieste (l/100km)

6,4

7,1

Užmiestyje (l/100km)

5,3

6

Mieste ir užmiestyje (l/100km)

5,7

6,4

CO2 emisija (g/km)

149

167

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA

VAIRO MECHANIZMAS
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių (m)

L1: 11,84 / L2 : 13,17

Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp sienų (m)

L1: 12,40 / L2 : 13,73

STABDŽIAI
ABS su avarinio stabdymo sistema ir EBV / ESP
Priekiniai aušinami diskiniai stabdžiai, užpakaliniai neaušinami diskiniai
stabdžiai: skersmuo / storis (mm)

•
296 / 28 - 280 / 12

PADANGOS
Padangų matmenys / standartiniai ratlankiai

standartinė įranga 215/65 R16
pasirenkama įranga 215/60 R17

• standartinė įranga - negalima
*Degalų sąnaudos ir CO2 emisija nustatytos teisės aktuose numatyta tvarka

SpaceClass

SpaceClass Grand

Šis pasiūlymas yra komercinės informacijos pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobiliu kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. Anksčiau skelbtuose
kainoraščiuose nurodytos kainos nebegalioja. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis
priklauso nuo vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, automobilyje sumontuotos įrangos, vežamų
krovinių, keleiviu skaičiaus ir pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje butu pateikta tiksli naujausia informacija. Automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl
kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima
greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos (standartines ar pasirenkamos) gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašome
kreiptis į įgaliotuosius atstovus.

