
ЦЕНИ 
Погледнете и споредете ги цените на поединечните верзии на возилото  

RENAULT TRAFIC ПАТНИЧКИ 

ВЕРЗИЈА ВРАТИ KS/Kw MАX. km/h l/100 km ПРОСЕК 
ЦЕНА СО ДДВ ВО 
€ 

ЦЕНА СО ДДВ ВО 
ДЕН. 

Модели со дизел мотор 

Passenger L1H1P2 2.0 dCi, 9 сед 4 90/66 150 8,8 22.290 1.377.522 

Passenger L2H1P2 2.0 dCi, 9 сед. 4 115/84 160 7,9 22.290 1.420.782 

Passenger Privilege L1H1P1 2.0 
dCi, 7сед. 

4 115/84 160 7,9 23.290 1.439.322 

 

ОПРЕМА 
Погледнете и споредете ги пакетите на опрема за поединечните верзии на возилото  

RENAULT TRAFIC ПАТНИЧКИ 

СЕРИСКА ОПРЕМА ЗА PASSENGER СЕРИСКА ОПРЕМА ЗА PASSENGER PRIVILEGE 

- АВЅ + EBD, 
- Наслони за глава подесиви по висина, 

- Втор ред седишта, 
- Трет ред седишта, 

- Воздушно перниче за возачот, 
- Електрични предни стакла, 

- Десна лизгачка врата со прозор, 
- Задна врата што се подигнува со брисач, 

- Електрично подесиви и греени ретровизори, 
- Централно заклучување со далечинско управување, 

- Затемнети стакла, 
- Висинско подесување на возачкото седиште 

- АВЅ + EBD, 
- Сензор за дожд, 

- Клима уред, 
- Воздушно перниче за возачот и совозач, 

- Алуминиумски бандажи 16", 
- Потпирачи за глава подесиви по висина, 

- Втор ред со две седишта, 
- Трет ред со три седишта, 

- Електрични предни стакла, 
- Десна лизгачка врата со прозор, 

- Задна врата што се подигнува со брисач, 
- Електрично подесиви и греени ретровизори, 

- Централно заклучување со далечинско управување, 
- Патен компјутер, 

- Затемнети стакла, 
- Возачко седиште подесивo по висина 

Легенда:  - не може да се вгради,    - опција,    - сериска опрема 

ОПЦИИ НА ОПРЕМАТА PASSENGER 
PASSENGER 
PRIVILEGE 

Клима уред 
  

Клима уред напред и позади со можност за дополнително греење позади 
  

Клима уред напред и позади 
  

Дополнително греење (во комбинација со клима уред напред и позади со мозност за дополнително 
греење позади)   

Воздушнo перничe позади 
  

Воздушни перничиња за возач и совозач 
  

Странични воздушни перничиња напраед и воздушни завеси 
  

Темпомат 
  

Пакет Сигурност (странични предни воздушни перничиња, воздушна завеса, ESP) 
  



Пакет Comfort (автоматски брисачи со сензор за дожд, електрично подигање на стаклата импулсно кај 
возачот + предни светла за магла)   

Пакет Look (алуминиумски бандажи 16" и надворешен изглед TOTAL) 
  

Патен компјутер 
  

Греени предни седишта 
  

Дигитален тахограф 
  

Помош при паркирање позади 
  

Предни светла за магла 
  

Супер заклучување + далечинско централно заклучување 
  

Алармен уред + кодиран клуч 
  

Средишен наслон за раце 
  

Радио CD MP3 
  

Кука за влечење 
  

Совозачко седиште подесиво по височина 
  

Клупа во втор ред со 3 седишта 
  

Застаклена двокрилна задна врата со отворање 180° 
  

Лева клизна врата со прозор на отворање 
  

Заштитна мрежа помеѓу патничкиот и товарниот простор 
  

Поклопец за багажниот простор 
  

Приклучок 12V 
  

Пакет за пушачи 
  

Алуминиумски бандажи 16" 
  

Пакет надворешен изглед TOTAL 
  

Метална или посебна боја 
  

 

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА 
Практична, неопходна или едноставно пријатна: дополнителна опрема за Вашиот нов Renault автомобил 

RENAULT TRAFIC ПАТНИЧКИ 

ОПРЕМА 
ЦЕНА СО ДДВ ВО 
€ 

ЦЕНА СО ДДВ ВО 
ДЕН. 

Клима уред 900 55.620 

Клима уред напред и позади со мозност за дополнително греење позади (4) 1250 77.250 

Клима уред напред и позади (6) 900 55.620 

Дополнително греење (во комбинација со клима уред напред и позади со можност за дополнително 400 24.720 



RENAULT TRAFIC ПАТНИЧКИ 

греење) 

Воздушни перничиња позади (1) 300 18.540 

Странични воздушни завеси напраед и воздушни завеси 800 49.440 

Совозачко седиште подесиво по височина 250 15.450 

Ограничувач на брзина 150 9.270 

Пакет Сигурност (1) (странични предни воздушни перничиња, воздушна завеса, ESP)  950 58.710 

Пакет Comfort (автоматски брисачи со сензор за дожд, електрично подигање на стаклата импулсно кај 
возачот + предни светла за магла) (5) 

550 33.990 

Пакет Look (алуминиумски бандажи 16” и надворешен изглед TOTAL) (2) 800 49.440 

Патен компјутер 150 9.270 

Греени предни седишта 250 15.450 

Дигитален тахограф 550 33.990 

Помош при паркирање позади 300 18.540 

Предни светла за магла 200 12.360 

Супер заклучување + далечинско централно заклучување 350 21.630 

Алармен уред + кодиран клуч 300 18.540 

Средишен наслон за раце 1 (3) 100 6.180 

Радио CD MP3 350 21.630 

Кука за влечење 300 18.540 

Клупа во втор ред со 3 седишта 0 0 

Застаклена двокрилна задна врата со отворање 180° 250 15.450 

Лева клизна врата со прозор на отворање 400 24.720 

Заштитна мрежа помегу патничкиот и товарниот простор 300 18.540 

Покрив за багажниот простор 200 12.360 

Приклучок 12V 80 4.944 

Пакет надворешен изглед TOTAL 600 37.080 

Метална или посебна боја 650 40.170 

 


