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FOCUS 02/03

INNOVASJON

DYNAMISKE OG ROBUSTE LINJER, NY UTFORMING AV FØRERHUSET, HELT NYTT UTSTYR OG NYE MOTORER 
– ENDA HØYERE EFFEKTIVITET. MED NYE TRAFIC FÅR DU INNOVASJON PÅ ALLE OMRÅDER. FØRERHUSET ER 
ET MOBILT KONTOR DER ALT TILKOBLET UTSTYR INTEGRERES PERFEKT. TAKKET VÆRE SMART DESIGN FÅR 
DU DEN LENGSTE LASTELENGDEN I DENNE KATEGORIEN. MOTORENE ER SMIDIGE OG ØKONOMISKE OG ER 
UTSTYRT MED DEN BESTE TEKNOLOGIEN. MED NYE TRAFIC FÅR DU INNOVATIVE LØSNINGER I HVERDAGEN

I HVERDAGEN
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1. Arbeidsrom i førerhuset. Førerhuset i nye Renault Trafic er romslig, lyst og fremfor alt svært praktisk med mange oppbevarings- og tilkoblingsmuligheter  
–  det fungerer perfekt som en utvidelse av kontoret. 2. Ny front. Fronten er dynamisk og robust med store, ekspressive frontlys og støtfanger som rammer inn 
og beskytter. 3. Oppbevaringsrom under setebenken for passasjerer. Med nye Trafic får du den lengste lastelengden på markedet takket være dette smarte 
oppbevaringsrommet. 4. Trafics nye motorer har bedre ytelse enn noensinne og bruker mindre enn 0,6 l / mil*. 5. Handsfree-kort. Åpne, starte og låse uten 
å bruke nøkkel – du trenger bare å ha kortet på deg.

*Forbruk er godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser.
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MOBILT KONTOR
OMBORD

FØRERHUSET I NYE TRAFIC ER DESIGNET SOM EN UTVIDELSE AV KONTORET. DET ER FULLT AV INNOVATIVE 
LØSNINGER FOR Å KOBLE TIL OG LADE NETTBRETT, DATAMASKINER OG SMARTTELEFONER. DU HAR 90 L 
OPPBEVARINGSPLASS OMBORD TIL Å ORGANISERE TINGENE DINE SLIK AT DU ALLTID HAR DEM LETT TIL-
GJENGELIG. INNOVATIV, PRAKTISK OG KOMFORTABEL – NYE TRAFIC GJØR DET ENKELT Å VÆRE MOBIL.



1. Speil «Wide view»*. Dette speilet, som er integrert i solskjermen, øker synsfeltet til sidene og gjør det mulig å se i blindsonen 3/4 bakover. 2. Oppbevaring. 
Med nye Renault Trafic får du enda flere praktiske løsninger: 14 oppbevaringsrom er godt integrert og smart plassert i førerhuset, deriblant et stort rom på 54 l 
under setebenken for passasjerer. 3. Støtte til nettbrett. Takket være støtten på midtkonsollen er nettbrettet ditt alltid godt festet og lett tilgjengelig. 4. Et ryg-
gekamera er integrert i det innvendige speilet og gjør det enkelt å manøvrere. Kameraet kompletterer lyden fra ryggesensoren. 5. Komfortable seter. Takket 
være tykkere skum og spesiell vektlegging av formen har setene i nye Trafic god sidestøtte. Alle kan finne sin ideelle kjøreposisjon takket være rattet som kan 
reguleres i høyden og lengden og setet som kan reguleres på en optimal måte (høyde, korsrygg, lengde).

*Innvendig speil for blindsonen.
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SMARTE
LØSNINGER
I NYE TRAFIC HAR RENAULT UTVIKLET HELT NYE LØSNINGER FOR 
Å GJØRE LASTEROMMET ENDA MER PRAKTISK. DET ENESTÅENDE 
SYSTEMET MED OPPBEVARINGSROM UNDER SETEBENKEN FOR 
PASSASJERER GJØR DET MULIG Å TRANSPORTERE MATERIALER 
MED EN LENGDE PÅ INNTIL 4,15 METER*. ET SMART LASTEROM 
OG ET STORT UTVALG AV TILBEHØR GJØR LASTINGEN ENKEL. 
NYE TRAFIC ER INTELLIGENT UTFORMET OG GIR UENDELIG MED 
MULIGHETER.

ye Trafic har en rekke smarte løsninger og en lastekapasitet som er blant markedets beste. Det 
nye systemet med lasterom under setebenken for passasjerer øker lengden med 1,2 meter slik at 
du kan laste gjenstander med en lengde på 3,75 m (4,15 m for L2)*.

Låsesystemet for venstre bakdør gjør det mulig å sikre lasten ved sporadisk transport av enda lengre 
gjenstander, når det er nødvendig å kjøre med høyre bakdør åpen. Lastevolumet – 5,2 m3 for L1 og 6 
m3 for L2 –  er maksimert takket være et lasterom som er like kubeformet som alltid. Med nye Trafic 
kan du transportere 3 europaller fra og med versjon L1. 

Nye Trafic er enda mer praktisk enn tidligere modeller. Den har fått helt nytt utstyr slik som hands-
free-kort, innvendig takgrind, og inntil 16 lastesikringskroker i gulvet avhengig av versjon. For å gjøre 
oppbevaring og sikring enkelt leveres nye Trafic med mer enn 60 tilbehørselementer, 30 av dem for 
lasting. Nye Trafic har mange tilpasningsmuligheter og kan skreddersys behovene til din yrkesgruppe. 
Renault har designet nye Trafic slik at den er klargjort for tilpasninger, og vi har et nettverk av godkjente 
verksteder til å gjennomføre dem. I nye Trafic kommer smarte løsninger til sin rett.

N

Handsfree-kort

* Europeisk standard, kan avvike i Norge.



Oppbevaringsrom under passasjersete Innvendig «takgrind»

Blokkeringslås på bakdøren 

Surrekroker

Lasterom
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ENERGY dCi MOTOR
DOBBEL YTELSE



NYE TRAFIC DRAR FORDEL AV DEN SAMME TEKNOLOGISKE EKSPERTISEN SOM RENAULT F1 OG HAR 
ET MOTORUTVALG SOM KOMBINERER NØKTERNHET, SMIDIGHET OG YTELSE. MED 1,6 DCI ENERGY 
TWIN TURBO ER DRIVSTOFFORBRUKET REDUSERT TIL UNDER 0,6L/MIL* SAMTIDIG SOM DE GODE 
KJØREEGENSKAPENE ER BEVART.

otoren i nye Trafic kommer fra den nyeste generas-
jonen 1,6 dCi, utviklet av Renault, og er utstyrt med 
avansert teknologi som gjør det mulig å redusere driv- 

stofforbruket med 0,1l/mil*. Den kommer i 3 motoralternativer,  
dCi 90 hk, Twin Turbo dCi 120 hk og Twin Turbo dCi 140 hk.  
Det store utvalget motorversjoner gjør at alle kan finne en som 
passer for dem.

TwinTurbo motoren sammen med Stop & Start og det nye sys-
temet for å gjenvinne energi ved fartsreduksjon (Energy Smart 
Management) gjør det mulig å redusere drivstofforbruket til un-
der 0,6l/mil*, som er ny rekord for varebiler i denne kategorien.

Dobbel turbo gir smidig kjøring og jevn akselerasjon, samtidig 
som den gir større kraft ved høye turtall:
• Den første turboen med svært lav motstand gir høyt 

dreiemoment ved lave turtall og høy reaksjonsevne ved 
oppstart og fartsøkning.

• Den andre turboen tar over ved høyere turtall. Den gjør 
det mulig å hente høy kraft uten rykking og få jevn og 
konstant akselerasjon.

Spar penger og få en bedre kjøreopplevelse! Med nye Trafic 
oppnår du fordeler på alle områder.

M

*Forbruk er godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser. 

Dreiemoment (Nm)   
Effekt (kW) tr/min

ENERGY dCi 140

tr/min

dCi 115

tr/min

dCi 115
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NÅR DU KJØRER
TILKOBLET

MED NYE TRAFIC KOMMER DU ALLTID DIT DU SKAL, TAKKET VÆRE MEDIA NAV-TEKNOLOGIEN OG 
R&GO-APPEN. KOBLE SMARTTELEFONEN ELLER NETTBRETTET TIL APPEN OG FORBLI TILKOBLET PÅ 
EN SIKKER MÅTE.



Renault R&GO er en smart og praktisk app, 
som er utviklet for at mobilenheter og nettbrett 
skal kunne integreres perfekt i Renault-biler. 
Bare plasser smarttelefonen eller nettbrettet 
ditt i holderen og du vil få en ny opplevelse. 
Med denne brukervennlige appen får du til-
gang til 4 dimensjoner – multimedia, telefoni,  

navigasjonssystem og kjøretøy – på en ergono-
misk og intuitiv måte. Spill musikk, administrer 
kontaktene dine, naviger nøyaktig eller hent 
informasjon om forbruket ditt og bruk funks-
jonene Driving eco2. Alt takket være den nye 
R&GO-appen fra Renault.

RENAULT R&GO

1. Ved hjelp av ett enkelt trykk på skjermen kan du tilpasse visningen av kart i 2D eller 2,5 Birdview. 2. MEDIA NAV har trykkfølsom navigering. Det er enkelt og 
intuitivt å registrere en adresse eller oppdatere kartene på https://renault.naviextras.com/. 3. Hør på musikk ved hjelp av Bluetooth® eller koble til USB- eller 
jack-inngangene. 4. Takket være Bluetooth®-teknologien får du handsfree telefon. Du får også tilgang til kontaktene dine og anropsloggen.

 

MEDIA NAV
Med Renault MEDIA NAV får du tilgang til praktiske og nyttige funksjoner: Navigasjonssystem, radio, audiostreaming og handsfree telefon takket være Blue-
tooth®-teknologi. Med Renault MEDIA NAV har du de viktigste multimediafunksjonene lett tilgjengelig. 
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SIKKER
NÅR DU JOBBER

FOR RENAULT ER SIKKERHET VIKTIGST AV ALT. BILENE VÅRE ER UTSTYRT MED DEN BESTE TEKNOLOGIEN  
FOR AKTIV OG PASSIV SIKKERHET. NYE TRAFIC HAR DEN NYE GENERASJONEN ESP OG EN REKKE  
SIKKERHETSUTSTYR OG KJØREASSISTANSESYSTEMER – DET GJØR AT DE SOM ER I BILEN ER  
BESKYTTET PÅ EN EFFEKTIV MÅTE.



1. 2.
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FOREBYGGE
For å forutse farlige situasjoner og 
informere føreren i alle situasjoner

INFORMERE OG BESKYTTE
Sikkerhet for alle

DECADE OF ACTION FOR 
ROAD SAFETY 2011-2020
SUPPORTED BY RENAULT

KORRIGERE
Avansert teknologi som  
endrer alt

BESKYTTE
Alle som sitter i bilen, men 
også andre trafikanter på veien

Renault fokuserer på mennesket og deltar i 
en rekke forskjellige initiativer når det gjelder 
forebygging og informasjon om risiko i trafik-
ken – på skoler, på universiteter, blant barn 
og ungdom og ved internasjonale institusjoner  
Renault har også engasjert seg for å bedre  
effektiviteten til redningstjenestene.

• Hos Renault jobber over 600 personer kun med sikkerhet.
• 100 millioner euro investeres hvert år i forskning og utvikling av sikkerhet.
• Vi gjennomfører 400 reelle krasjtester og 4 000 simuleringer i året.

Renault-sikkerhet uttrykt med tall

Som sjåfør i nye Trafic kan du nyte godt av  
optimal sikt og kjørekomfort.
Med Wide View (1) -skjermen, som er inte-
grert i solskjermen, får du bedre sikt til sidene, 
og du kan se i blindsonen. 
Hastighetsbegrenseren (2) brukes til å fast-
sette en hastighet eller en maksimal hastighet. 
Betjening på rattet brukes til å justere valgt 
hastighet. 
Ryggesensor (3) eller ryggekamera brukes 
for trygg manøvrering.

Den nye adaptive ESP (4) har blitt bedre med 
tre uvurderlige funksjoner:
Extended Grip (forbedret trekkraft) gir bedre 
gripeevne på myke overflater som sand, leire 
eller snø. 
Bakkestartassistanse (5) holder bremsen  
automatisk inne i to sekunder slik at føreren får 
tid til å akselerere. 
Tilhengerstabilisering oppdager svingninger 
og korrigerer dem. ESP sikrer at kjøretøyet er 
stabilt og registrerer lastenivået for å korrigere 
på en mest mulig effektiv måte.

Nye Trafic er utstyrt med den beste teknologien 
for passiv sikkerhet (6). Forsterket struktur,  
kollisjonsputer foran, sikkerhetsbelter med  
aktive beltestrammere og beltekraftbegrensere, 
kollisjonsputer på siden, gardin og bryst  
(avhengig av versjon).

6.
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CARLAB / TRAFIC

* Avhengig av motor.

  L1H1 L2H1
LASTEVOLUM (M³)(VDA) 5,2 6
YTRE MÅL  
 Total lengde 4 999 5 399
 Total bredde / med sidespeil  1 956/2 283 1 956/2 283
 Høyde uten last 1 971 1 971
 Akselavstand 3 098 3 498
 Overheng foran 933 933
 Overheng bak 968 968
LASTEROM  
 Bredde x høyde på luken i skilleveggen                             510 x 222 
 Lastelengde gulv  2 537 2 937
 Lastelengde gulv (inkludert rommet under setebenken) 2 950 3 350
 Lastelengde på gulv (inkludert fotrom) 3 750 4 150
 Lastelengde 400 mm fra gulv 2 537 2 937

    
Versjoner L1H1  L2H1
 Maks. tillatt totalvekt* 2 740 - 2 920  3 010
 Egenvekt med fører* 1 740 - 1 758  1 811
 Nyttelast inkl. passasjerer* 1 000 - 1 162  1 199
 Maksimal belastning på foraksel  1 585 
 Maksimal belastning på bakaksel   1 650 
 Maksimal hengervekt (brems / uten brems)   2000/750 

  L1H1 L2H1
 Lastelengde 1 m fra gulv 2 250 2 650
 Maksimal innvendig bredde 1 662 1 662
 Bredde mellom hjulhusene 1 268 1 268
 Lastehøyde 1 387 1 387
SKYVEDØR(ER) PÅ SIDEN(E)  
 Innlastingsbredde skyvedør på siden 600 mm fra gulvet 907 907
 Innlastingsbredde skyvedør på siden 100 mm fra gulvet  1 030 1 030
 Innlastingshøyde skyvedør på siden 1 284 1 284
BAKDØR  
 Innlastingsbredde 70 mm fra gulv 1 391 1 391
 Innlastingshøyde 1 320 1 320
 Lasteterskel 552 552
 Bakkeklaring  160  160 

MÅL
HØYDE, BREDDE, LASTEVOLUM – EN VAREBIL DESIGNET FOR Å IMØTEKOMME DINE BEHOV.

VAREBIL

MÅL VAREBIL (MM)

VEKT OG LAST VAREBIL (KG)

VAREBIL L1H1

VAREBIL L2H1



CARLAB

SETETREKK

HJULKAPSLER OG FELGER

FARGER, MATERIALER – VELG KOMFORTNIVÅ.

VELG DEN STILEN SOM PASSER DEG.

CHROMO ZONE
STANDARD LAKK, METALLFARGET – ET STORT UTVALG FLOTTE FARGER.

HVIT GLACIER (OV 369)* 

SØLV PLATINIUM (TE D69)**

TREKK KARIO

16” MAXI-HJULKAPSLER

GRÅ TAUPE (OV KPF)* 

SORT MIDNIGHT (TE D68)** 

TREKK JAVA

17” ALIMINIUMSFELGER CYCLADES MINIKAPSLER

RØD MAGMA (OVNNS)* GRØNN BAMBOU (DPA)* 

BRUN (TE CNH)** 

GRÅ CASSIOPÉE (TE KNG)** 

BEIGE CENDRÉ (TE HNK)**BLÅ PANORAMA (TE J43)** 

* Standardlakk
** Metallic lakk
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SKREDDERSYDD FOR DEG

CARLAB / TRAFIC

VAREROM UTEN VINDU

VAREROM MED VINDU

BAKDØRER

DESIGNPAKKE

VAREROM MED VINDU PÅ 
SIDEN OG BAK

LUKKET VAREROM

1 SKYVEDØR

BAKRE DØRER UTEN VINDU, 
180/270 GRADER

STØTFANGER BAK OG FORAN SAMT SIDEDØRS SKINNER OG SIDESPEIL I SAMME FARGE SOM KAROSSERIET, KROMLISTER SAMT SORTE DETALJER I GRILLEN.

1 SKYVEDØR 

SKYVEDØR BEGGE SIDER

BAKRE DØRER MED VINDU, 
180/270 GRADER

SKYVEDØR BEGGE SIDER

1 SKYVEDØR SKYVEDØR BEGGE SIDER

TOPPHENGSLET BAKLUKE  
MED VINDU



CARLAB
MOTORER
Sylindervolum (cm3) / Antall sylindre / ventiler 1 598/4/16 1 598/4/16 1 598/4/16
Maks. effekt kW CEE (hk) ved o/min. 66 (90) / 3 500 88 (120) / 3 500 103 (140)/3 500
Maks. dreiemoment ved Nm CEE ved o/min. 260 / 1 500 320 / 1 500 340 / 1 500
Type innsprøytning Common rail + turbo
Drivstoff og tankvolum (l) Diesel - 80 Diesel - 80 Diesel - 80
Miljøstandard / katalysator / partikkelfilter Euro 5 / • / • Euro 5 / • / • Euro 5 / • / •
6-trinns girkasse Manuell Manuell Manuell
Stop & Start + Energy Smart Management - • •

KJØREYTELSER
Maks. hastighet (km/t) 153 172 181
0/100 km/t (s) 15,9 12 10,8

DRIVSTOFFORBRUK OG CO²*-UTSLIPP (L1/L2)
Forbruk ved bykjøring (l/mil) 0,78/0,79 0,66/0,68 0,71/0,72

Forbruk ved landeveiskjøring (l/mil) 0,57/0,59 0,55/0,57 0,55/0,57
Forbruk ved blandet kjøring (l/mil) 0,65/0,66 0,59/0,61 0,61/0,62

CO²-utslipp (g/km) 170/174 155/160 160/164

STYRING (L1/L2) 
Svingradius mellom fortauskanter (m) 11,84/13,17 11,84/13,17 11,84/13,17
Svingradius mellom vegger (m) 12,40/13,73 12,40/13,73 12,40/13,73

BREMSER
ABS med AFU og EBV / adaptiv ESP med ASR Standard Standard Standard
Foran: ventilerte skiver – Bak: solide skiver Ø / bredde (mm) 296/28 - 280/12 296/28 - 280/12 296/28 - 280/12

DEKK
Størrelse på dekk / felger 215/65 R16

MOTORER
DRIVSTOFFORBRUK, YTELSE – ALL NØDVENDIG INFORMASJON OM BILEN DIN.

•: Standardutstyr   -: Ikke tilgjengelig
* Drivstofforbruket og CO²-utslipp er godkjent i henhold til en forskriftsmessig standardmetode for varebilene L1–L2. Metoden er identisk for alle bilprodusenter og gjør det 
dermed mulig å sammenligne biler fra forskjellige produsenter. Forbruket under reelle kjøreforhold varierer avhengig av forholdene bilen brukes under, utstyret og førerens 
kjørestil. 

dCi 90
Energy dCi 120  

Twin Turbo
Energy dCi 140  

Twin Turbo

Som tolvdobbel verdensmester med sine motorer i Formel 1® er Renault kjent for sin ekspertise og for sine 
høye krav. Den unike motorkunnskapen dette gir, gjør det mulig å utvikle seriemotorer som utmerker seg på 
mange områder:
• Redusert drivstofforbruk og CO²-utslipp
• Utvikling av teknologiske løsninger som gir maksimal ytelse og stor kjøreglede
• Robuste motorer som er testet under ekstreme forhold på Formel 1®-baner.

205/65 R16

Common rail + Twin Turbo 
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UTSTYR
UTVENDIG
Grill, støtfanger foran, sidespeilhus og stigtrinn bak i gråsort •

Designpakke: Grill med kromdetaljer og sort stripe, støtfanger foran og bak i samme farge som karosseriet, sidelister bak, sidedørs skinner og sidespeilhus  
i samme farge som karosseriet  

¤

Metallic lakk / spesiallakk ¤ / ¤

Mini navkapsler 16’’ / Maxi 16’’ hjulkapsler ¤ / • 
Cyclades 17’’ aluminiumsfelger ¤

SIKKERHET
ABS med EBV (elektronisk bremsekraftfordeler) og panikkbremseassistent, som er koblet til 4 skivebremser •

Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) som tar hensyn til lastetilstanden, kombinert med Extended grip, bakkestartassistent,  tilhengerstabilisering (bare med tilhenger),  
adaptiv lastekontroll

•

Elektronisk startsperre •
Adaptiv kollisjonspute på førersiden, hodestøtte og trepunktsbelter (med beltestrammere og beltekraftbegrenser) •
Deaktiverbar kollisjonspute på passasjersiden (montering av barnesete mot kjøreretningen i henhold til trafikkbestemmelser) •
Dekktrykkontroll ¤
Sidekollisjonspute, gardin (+ bryst for det individuelle passasjersetet) •

Cruise control/hastighetsbegrenser med betjening på rattet •
Ryggesensor (4 sensorer), kan deaktiveres fra instrumentpanelet •
Ryggekamera med skjerm på innvendig speil (eller på R-Link-skjermen avhengig av utstyr) ¤
Oppbevaring for reservehjul med tyverisikring (forutsetter reservehjul) ¤

Sentrallås med fjernbetjening og automatisk låsing under kjøring •
Sentrallås med tyverisikring •
To nøkler med to knapper inkludert fjernbetjening / med mulighet for bare å låse førerdøren  ¤
To nøkler med tre knapper inkludert fjernbetjening / med mulighet for bare å låse førerdøren • / ¤
Ekstra nøkkel ¤
Handsfree nøkkelkort ¤
Forberedelse for alarm ¤

SIKT – BELYSNING – KJØRING
Tåkelykter ¤
Sidespeil med doble speilglass •
Innvendig “Wide View”-speil (eliminering av dødvinkel) •
Servostyring, 4-eikers ratt, justerbart i høyde og lengde •
Eco-mode knapp •
Elektronisk fartsskriver ¤
Kjørecomputer: gjennomsnittshastighet, total-/gjennomsnitts-/momentanforbruk, rekkevidde, klokke, kilometerteller/trippteller •
Temperaturmåler for utvendig temperatur •

KOMFORT
Elektriske vindusheiser foran / pulsstyring på førersiden •/ •
Elektrisk betjente sidespeil med oppvarming •
Manuelt klimaanlegg foran med ekstra tilleggsvarmer og pollenfilter •
Automatisk klimaanlegg foran* ¤
Automatisk klimaanlegg foran med tilleggsvarmer* ¤
Tilleggsvarmer på 5 kW, ikke programmerbart, for raskere oppvarming av kupeen •
Skinnratt** (forutsetter hastighetsbegrenser) ¤

INSTRUMENTPANEL, SETER OG INNVENDIG PRESENTASJON
Instrumentpanel i mørk karbon og mellomgrått, girspaken i mørk karbon •

Instrumentpanel i mørk karbon og mellomgrått med lukket oppbevaringsrom, kromring på instrumentpanelet, lister rundt luftdysene i blank sort, girspaken i krom,  
kromlister rundt høyttalerne

¤

Hanskerom med lys og kjøling (forutsatt klimaanlegg) •
Førersete med forsterket sidestøtte, regulering av høyde, avstand og seteryggvinkel •
Setebenk med to plasser foran, forsterket sidestøtte •
Setebenk «mobilt kontor»: setebenk foran med to plasser og oppbevaringsplass for bærbar PC, arbeidsbord, oppbevaringsrom på 54 l under setet •
Individuelt komfort-passasjersete foran med regulering av høyde, avstand, seteryggvinkel, korsrygg og med armlene ¤
Seter foran med oppvarming (hvis setebenk på passasjersiden: setebenk uten oppvarming) •
Uten setebenk for passasjerer ¤
Trekk Kairo, sort •
Trekk Java, sort ¤

Nordic Edition



CARLAB
LASTEROM
Forsterkede surrekroker i gulvet, 8 i L1, 10 i L2 •
8 ekstra surrekroker i halv høyde og øverst (10 på biler uten sidedør) •
Tregulv i lasterom •
Tregulv i lasterom for hard bruk ¤
Kledning i halv høyde bak •
Innvendig takgrind ¤

SKILLEVEGG, DØRER OG VINDUER
Lasteluke i skillevegg, forsterket oppbevaringsrom under setebenken og vindu i skilleveggen •
Kleskroker i lasterommet ¤
Skyvedør på høyre side uten vindu / med vindu / vindu som åpnes ¤ / •/ ¤
Skyvedør på venstre side uten vindu / med vindu / vindu som åpnes ¤/¤/¤
Bakdører 180° uten vinduer / med vinduer (med bakrutevisker og bakruteoppvarming) ¤ / •
Bakdører 270° uten vinduer / med vinduer (kun L2, uten bakrutevisker) ¤ / ¤
Topphengslede bakdører med vindu, bakrutevisker og bakruteoppvarming •
Blokkeringslås på venstre bakdør •

KOMMUNIKASJON
Bluetooth®-radio, DAB-radio, USB- og jack-innganger i fronten med betjening fra rattet, ekstern USB og integrert display •
Bluetooth®-radio/CD-spiller, DAB-radio, USB- og jack-innganger i fronten med betjening fra rattet, ekstern USB og integrert display ¤

R-Link*: 7-tommers multimediaskjerm, radio med betjening fra rattet, TomTom®-navigasjon, audiostreaming, handsfree telefon  
med Bluetooth®, DAB, USB- og jack-innganger, tilkobling, «3D» sound by Arkamys®, R-sound Effect

¤

Europakart ¤
Holder for smarttelefon •
R&GO-app ***
Holder for nettbrett ¤

ANNET UTSTYR
Ekstra 12 V-kontakt i lasterommet ¤
Kraftuttak på motor ¤
Batterikabler for påbygg (CAN Multiplex) ¤
Adapter kabel ¤
Reservehjul, 16’’ stålfelger i sort •
Reparasjonskit for dekk – i stedet for reservehjul ¤
Tilhengerfeste •

• = Standardutstyr; ¤ = Ekstrautstyr; - = Ikke tilgjengelig; * = Tilgjengelig på et senere tidspunkt; ** = Okseskinn; *** = Tilgjengelig i Apple App Store (iOS) og Google Play (Android)
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Vi har gjort alt for å gjøre informasjonen i denne brosjyren så nøyaktig og oppdatert som mulig. Renault forbeholder seg imidlertid, som et ledd i 
våre løpende forbedringer av modellprogrammet, retten til å foreta endringer på modellene uten varsel, herunder egenskaper, spesifikasjoner, utstyr 
og tilbehør. Brosjyren kan være uaktuell eller unøyaktig på enkelte områder, siden egenskaper, utstyr, spesifikasjoner og tilbehør kan ha blitt endret 
siden utgivelsesdatoen og derfor kan avvike fra beskrivelsene. Kontakt din Renault-forhandler før kjøp for å være sikker på at egenskaper, utstyr, 
spesifikasjoner og tilbehør på den bestilte bilen svarer til forventningene dine. I henhold til lover om opphavsrett er kopiering av hele eller deler av 
denne publikasjonen ikke tillatt uten skriftlig forhåndstillatelse fra RENAULT.


