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Czekają Cię
wyjątkowe chwile
Swoją wyrazistą sylwetką Renault Talisman wprowadza
nową energię do kanonów obowiązujących w tej klasie
samochodów. Imponujący przód, smukłe linie, atletyczne
nadkola i światła o wyrazistym charakterze. Pełne harmonii
i elegancji kształty Renault Talisman przyciągają spojrzenia.

Limuzyna
z charakterem
Każdy szczegół ma znaczenie dla wyeksponowania
osobowości auta. Rasowy design Renault Talisman
został podkreślony elegancją 19-calowych obręczy kół
i wyrafinowanym kształtem chromowanych bocznych wlotów
powietrza. Charakterystyczny układ świateł łączy przenikliwe
spojrzenie reflektorów LED Pure Vision z oryginalną linią
świateł do jazdy dziennej w kształcie litery C. Świadczą one
o silnym charakterze i nowoczesności Renault Talisman.

Twoja nowa strefa komfortu
Poznaj przestronne i niebywale komfortowe wnętrze Renault Talisman. Obszerne przednie fotele z możliwością
masażu i wentylacji zapewniają komfort klasy biznes. Design podkreśla ergonomię i elegancję wnętrza. Na desce
rozdzielczej pojawiają się dyskretne przeszycia, świadczące o wyjątkowej dbałości o szczegóły. A środkowa
konsola o minimalistycznej i wyrafinowanej linii zapewnia dostęp do zaawansowanych technologii.

Ekskluzywna wersja dla wymagających

Odkryj unikalną estetykę Renault Talisman w wersji INITIALE PARIS. 19-calowe obręcze kół o czarnym wykończeniu,
specjalny kolor Fioletowy Amethyste, tapicerka ze skóry Nappa, doskonały komfort akustyczny. Wersję INITIALE PARIS
charakteryzuje niezwykła dbałość o najdrobniejsze szczegóły. Idealny wyraz know-how Renault w jego najlepszym wydaniu.

Intensywna
przyjemność
jazdy
System Renault MULTI-SENSE w połączeniu
z technologią 4CONTROL i sterowanym zawieszeniem
dostarcza zupełnie wyjątkowych wrażeń z jazdy.
Pozwala wybrać styl, w jakim chcesz prowadzić swój
samochód – od najbardziej sportowego po najbardziej
komfortowy – i za każdym razem przeżyć unikalne
chwile. Wszystkie technologie zapewniające intensywne
doznania z jazdy są idealnie zsynchronizowane:
ustawienie zawieszenia, zwrotność czterech kół
skrętnych, szybkość reakcji skrzyni biegów EDC,
przyspieszenia, brzmienie silnika i praca układu
kierowniczego, oświetlenie wnętrza czy komfort
siedzeń. Pięć trybów i pięć niepowtarzalnych stylów
jazdy.

1. Układ 4CONTROL: 4 koła skrętne zapewniają wyjątkową zwrotność i precyzję prowadzenia, dostosowując rodzaj reakcji do włączonego trybu MULTI-SENSE. 2. Sterowane zawieszenie. Dzięki elektronicznie regulowanej
sile tłumienia amortyzatorów Renault Talisman dostosowuje się do profilu drogi oraz wybranej dynamiki i stylu jazdy. 3. Praca silnika. Zupełnie jakbyś zmienił samochód, reakcja auta na wciśnięcie pedału gazu zmienia się
w zależności od wybranego trybu jazdy. 4. Szybkość reakcji skrzyni EDC. Zmiana biegów może być bardziej płynna lub szybka. To Ty decydujesz, jakich doznań poszukujesz. 5. Siła potrzebna do obrócenia kierownicy.
Talisman dysponuje inteligentnym wspomaganiem układu kierowniczego. Opór kierownicy jest dostosowany do wybranego przez Ciebie trybu jazdy. 6. Funkcja masażu. W trybie Komfort specjalnie dobrana, zmienna
siła masażu w fotelu kierowcy zapewni Ci wyjątkowy relaks. 7. Instrumenty pokładowe. Każdy tryb jazdy różni się stylem i rodzajem wyświetlanych informacji. 8. Oświetlenie wnętrza. Wybierz tonację oświetlenia,
która najbardziej pasuje do Twojego nastroju. Masz pięć kolorów do wyboru: zielony, niebieski, czerwony, fioletowy i beżowy. 9. Brzmienie silnika. Od bardzo cichego po rasowe, brzmienie silnika idealnie dopasowuje się
do dynamiki jazdy. 10. Klimatyzacja. W trybie Eco możesz kontrolować temperaturę we wnętrzu, a jednocześnie zwiększyć oszczędność energii.

4CONTROL
– gwarancja pełnej
kontroli
Renault Talisman pewnie pokonuje zakręty dzięki unikalnemu
systemowi 4CONTROL połączonemu z układem Electronic
Damper Control (elektronicznie regulowana siła tłumienia
amortyzatorów). Podczas jazdy po mieście zsynchronizowana
praca 4 kół skrętnych zapewnia zwrotność porównywalną
z małym autem miejskim. W trasie, dzięki połączeniu ze
sterowanym zawieszeniem, system 4CONTROL gwarantuje
precyzję toru jazdy i doskonałe trzymanie się drogi. Reakcje
układu zawieszenia dostosowują się do wybranego trybu
jazdy systemu MULTI-SENSE, dostarczając niepowtarzalnej
przyjemności z jazdy.

Intuicyjne technologie,
zupełnie nowe doznania
Wejdź w multimedialny świat Renault Talisman. Przejmij
pełną kontrolę nad autem i steruj intuicyjnie wszystkimi
jego funkcjami za pośrednictwem systemu multimedialnego
R-LINK 2 z ekranem dotykowym o przekątnej 7” lub 8,7”.
Spersonalizuj tryb wyświetlania, pobierz ulubione aplikacje,
zapisz w pamięci ustawienia przedniego fotela i bocznych
lusterek, skonfiguruj do 6 indywidualnych profili. Steruj
emocjami za pomocą unikalnego systemu MULTI-SENSE,
który dostosowuje zachowanie auta do wybranego trybu
jazdy. Korzystaj z technologii wspomagających prowadzenie
i z wyświetlacza Head-Up, zapewniających komfortową
i bezpieczną podróż.

BOSE® Surround
– idealnie czysty dźwięk
Zanurz się w dźwięku najwyższej jakości dzięki
systemowi BOSE® Surround, opracowanemu specjalnie
dla Renault Talisman z uwzględnieniem akustyki
jego wnętrza. Precyzyjna scena dźwiękowa, bogata
i zrównoważona, mocne i realistyczne basy – głośniki
wysokiej klasy zapewniają wyjątkowy realizm dźwięku,
jak podczas koncertu na żywo.

Zaawansowane systemy
wspomagające prowadzenie i bezpieczeństwo
Dzięki systemom wspomagającym prowadzenie Renault Talisman zapewnia jeszcze więcej komfortu, bezpieczeństwa i przyjemności jazdy. Te intuicyjne w obsłudze technologie
pomagają utrzymać bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego, ostrzegają przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, pozwalają dostosować prędkość do sytuacji na drodze,
szybciej zahamować w nagłych przypadkach, a nawet zaparkować „bez użycia rąk”.

Aktywny regulator prędkości. Za bardzo zbliżasz się do pojazdu jadącego z przodu? Aktywny regulator
prędkości automatycznie dostosowuje prędkość samochodu w celu utrzymania bezpiecznej odległości
od pojazdu poprzedzającego.

System ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych. System
pozwala Ci dostosować prędkość samochodu do informacji o ograniczeniach podawanych przez znaki
drogowe zarejestrowane przez kamerę. Dzięki tablicy wskaźników oraz przeziernemu wyświetlaczowi
Head-Up informacje te nie umkną kierowcy.

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania. W przypadku
nagłego hamowania system uzupełnia działanie systemów ABS i ESC,
pozwalając skrócić drogę hamowania i uniknąć kolizji z pojazdem
poprzedzającym.

Easy Park Assist. System mierzy ilość wolnego miejsca i określa tor
jazdy auta. Pozwól mu przejąć kontrolę nad kierownicą i przekonaj się,
jak łatwe może być parkowanie.

Idealne połączenie przyjemności z jazdy i efektywności
Oferowane w Renault Talisman i Talisman Grandtour silniki Energy są wydajne, niezawodne i oszczędne. Wyposażone w najnowsze technologie, m.in.
downsizing, system Stop & Start czy funkcję odzyskiwania energii podczas hamowania, zapewniają wzorcowy poziom sprawności, wysokie osiągi
i skuteczność, a tym samym gwarantują dużą przyjemność jazdy przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa.

Energy TCe 150 EDC & Energy TCe 200 EDC
Intensywne doznania z jazdy
Silniki benzynowe Energy TCe 150 i Energy TCe 200 powstały na bazie jednostki opracowanej przez Renault Sport
Technologies. Dzięki wysokim osiągom i dynamicznym przyspieszeniom zapewniają wyjątkową przyjemność z jazdy.
W połączeniu z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów EDC o 7 przełożeniach gwarantują elastyczną pracę i szybkie
reakcje w każdym zakresie obrotów.

Energy dCi 130 & Energy dCi 130 EDC
Przyjemność prowadzenia i wysoka efektywność
Silnik Energy dCi 130 jest dostępny ze skrzynią manualną lub automatyczną skrzynią biegów EDC z podwójnym sprzęgłem
o 6 przełożeniach. Zapewni radość z jazdy nawet najbardziej wymagającym kierowcom, oczekującym dużej przyjemności
prowadzenia i niskiego zużycia paliwa.

Energy dCi 160 EDC
Przyjemna dynamika
Dzięki technologii Twin Turbo i automatycznej skrzyni biegów EDC z podwójnym sprzęgłem silnik Energy dCi 160 łączy
płynną pracę z dynamiką jazdy. Szybkość reakcji w każdym zakresie obrotów gwarantuje wysoką przyjemność i wyjątkowe
doznania z jazdy.
* Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach
dotyczących homologacji pojazdów. Silnik termiczny charakteryzujący się najwyższą sprawnością dla danego modelu pod względem
emisji CO2 i zużycia paliwa jest wyróżniany przez Renault nowym znakiem ECO2 = Efficient CO2 Optimization.

Powitanie
z klasą
Wyposażony w kartę Renault Hands Free samochód
wita kierowcę: włączają się światła do jazdy dziennej,
rozkładają się lusterka boczne, aktywuje się centralny
wyświetlacz TFT i ekran systemu multimedialnego
R-LINK 2, a w zależności od wersji wyposażenia włącza
się oświetlenie wnętrza. Klapę bagażnika możesz
otworzyć bezdotykowo – wystarczy przesunąć
stopą pod tylnym zderzakiem. Talisman w wersji
Grandtour oferuje zarówno bezdotykowe otwieranie,
jak i zamykanie bagażnika. Po wyłączeniu silnika fotel
kierowcy z elektryczną regulacją cofa się o 50 mm, aby
umożliwić Ci wygodne opuszczenie auta.

Praktyczne
schowki
We wnętrzu Renault Talisman rozmieszczono
pomysłowe schowki o łącznej objętości 25 l, w tym
schowek w konsoli centralnej, który jest chłodzony
w wersjach z automatyczną skrzynią biegów EDC
z podwójnym sprzęgłem. W tylnej kanapie, składanej
w układzie 1/3-2/3, znajduje się praktyczny otwór
do przewożenia nart. W wersji sedan bagażnik ma
rekordową w tym segmencie pojemność 608 dm3.
Wersja Grandtour oferuje 572 dm 3 pojemności
bagażnika, którą można powiększyć dzięki systemowi
Easy Break oraz składanej osłonie części bagażowej.
System Easy Break to praktyczne rozwiązanie, które
pozwoli Ci w prosty sposób złożyć tylną kanapę i tym
samym uzyskać 1681 dm3 pojemności bagażnika.
Renault Talisman jest świetnie przygotowany na
przyjęcie Ciebie i Twoich bliskich.

Strefa kolorów

BIEL ALPEJSKA*

BIAŁA PERŁA

BEŻ DUNE

NIEBIESKI COSMOS

BRĄZOWY VISON

SZARY KASJOPEA

SZARY PLATYNOWY

CZARNY ETOILE

CZERWONY CARMIN

FIOLETOWY AMETHYSTE**

* Lakier niemetalizowany. ** Specjalny kolor nadwozia dostępny wyłącznie dla wersji INITIALE PARIS.

Wyposażenie
BUSINESS

Stalowe obręcze kół 16”,
wzór Complea

••ABS z systemem wspomagania nagłego
hamowania (AFU)
••System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)
••System wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
••System kontroli ciśnienia w oponach
••Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
(możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej
pasażera)
••Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
z przodu chroniące klatkę piersiową i miednicę
••Poduszki kurtynowe
••Regulator-ogranicznik prędkości
•• Automatyczny hamulec postojowy elektromechaniczny
••System Stop & Start
••System ESM (Energy Smart Management)
••3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich
i tylnych miejscach
••Sygnalizacja niezapięcia pasów

••System mocowania fotelika dziecięcego Isofix na
bocznych tylnych miejscach
••System wspomagania parkowania tyłem
••Zagłówki na przednich i tylnych miejscach
z regulacją wysokości
••Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
••Centralny zamek zdalnie sterowany za pomocą
kluczyka
••System uruchamiania silnika za pomocą kluczyka
••Zespół wskaźników z kolorowym 7-calowym
ekranem TFT
••Wskaźnik zmiany biegów (w wersjach ze skrzynią
manualną)
••Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
••Czujnik światła i deszczu
••Elektrycznie sterowane, składane ręcznie
i podgrzewane lusterka boczne
••Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne,
impulsowe po stronie kierowcy i pasażera z przodu

••Radioodtwarzacz cyfrowy (DAB) z Bluetooth®,
wyświetlaczem 4,2”, pilotem sterującym pod
kierownicą, złączem USB/jack
••Złącze 12 V z przodu i z tyłu
••Funkcja Eco
••Tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
z podłokietnikiem i otworem do przewożenia nart
••Fotele przednie z regulacją wysokości
••Centralna konsola z podłokietnikiem i schowkiem
w podłokietniku oraz dwoma miejscami na kubki
••Zamykany schowek w desce rozdzielczej
••Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy lusterek
w kolorze nadwozia
••Chromowane obramowanie szyb bocznych
••Tapicerka materiałowa, grafitowa, z motywem
••Skórzana kierownica z regulacją wysokości
i głębokości
••Światła do jazdy dziennej LED
••Światła przeciwmgłowe

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16”,
wzór Sequence (w opcji)

••Światła tylne LED włączone na stałe (dla wersji
Grandtour)
••Instalacja do montażu alarmu
••Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
(w wersjach benzynowych koło zapasowe
dojazdowe występuje seryjnie)
••Relingi dachowe w kolorze matowego chromu
(dla wersji Grandtour)
••Funkcjonalna przegroda w bagażniku
(dla wersji Grandtour)
••System Easy Break (dla wersji Grandtour)
••Stalowe obręcze kół 16”, wzór Complea

Wyposażenie
LIMITED (BUSINESS +)

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17”,
wzór Celsium

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16”, Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18”,
wzór Sequence (w opcji)
wzór Duetto (w opcji)

••System wspomagania parkowania przodem i tyłem
••Karta Renault Hands Free z funkcją powitalną
••System multimedialny R-LINK 2 z nawigacją,
mapą Europy w wersji rozszerzonej,
2 USB/1 jack, radioodtwarzaczem cyfrowym
(DAB), nagłośnieniem 3D Sound by Arkamys
i dostępem do usług online
••Dotykowy ekran pojemnościowy 7”
••System MULTI-SENSE w wersji podstawowej
••Elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne
••Fotel kierowcy z regulacją wysokości i części
lędźwiowej oraz funkcją masażu
••Fotel pasażera z regulacją wysokości i części
lędźwiowej

••Tapicerka materiałowa łączona ze skórą
ekologiczną (dla wersji Limited)
••Szyby tylne przyciemniane
••Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
••Elektrycznie regulowane szyby tylne z włącznikiem
impulsowym
••Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
z chromowaną wstawką
••Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym
błyszczącym
••Dywaniki podłogowe
••Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17”, wzór
Celsium

Wyposażenie
INTENS (LIMITED +)

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18”, Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17”, Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19”,
wzór Bayadere (w opcji)
wzór Duetto
wzór Alizarine (w opcji)

Zdjęcie przedstawia wnętrze z wyposażeniem opcjonalnym (m.in. wyświetlacz Head-Up)

••Światła przednie Full LED Pure Vision
••Światła tylne LED włączone na stałe
••Światła przeciwmgłowe LED
••Visio System: funkcja automatycznej zmiany
świateł drogowych na mijania, system kontroli
pasa ruchu, system ostrzegania o nadmiernej
prędkości z funkcją rozpoznawania znaków
drogowych
••Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 8,7”
••Złącza 2 USB/1 jack z tyłu
••Zewnętrzne oświetlenie pod lusterkami bocznymi
••Ambientowe oświetlenie wnętrza
••Tapicerka materiałowa łączona ze skórą
ekologiczną (dla wersji Intens)

Tapicerka materiałowa łączona ze
skórą ekologiczną

Tapicerka skórzana grafitowa*
(w opcji)

••Szyby tylne standardowe (bez przyciemnienia)
••Dywaniki podłogowe dostępne w ofercie
akcesoriów
••Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
••Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18”, wzór
Duetto

* Skóra bydlęca. Fotele pokryte skórą (skóra bydlęca barwiona) – część przednia siedzenia, oparcia oraz podparć bocznych foteli. Pozostałe części pokryte impregnowaną tkaniną.

Tapicerka skórzana brązowa*
(w opcji)

Wyposażenie
SL MAGNETIC (INTENS +)

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18”,
wzór Grand Tour

Zdjęcie przedstawia wnętrze z wyposażeniem opcjonalnym (m.in. wyświetlacz Head-Up)

Tapicerka skórzana w kolorze
jasnoszarym*

••4 koła skrętne systemu 4CONTROL i układ
Electronic Damper Control (elektronicznie
regulowana siła tłumienia amortyzatorów)
••Fotele przednie z regulacją elektryczną, z funkcją
wentylacji i pamięcią ustawienia po stronie
kierowcy
••Podgrzewane fotele przednie
••Szyby tylne przyciemniane
••Tapicerka skórzana w kolorze jasnoszarym
••Żaluzje przeciwsłoneczne na szybach bocznych
z tyłu (dla wersji Grandtour)
••Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18”, wzór
Grand Tour

* Skóra bydlęca. Fotele pokryte skórą (skóra bydlęca barwiona) - część przednia siedzenia, oparcia oraz podparć bocznych foteli. Pozostałe części pokryte impregnowaną tkaniną.

Wyposażenie
INITIALE PARIS (SL MAGNETIC +)

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19”,
wzór INITIALE PARIS

Wnętrze z tapicerką skórzaną grafitową*

••Kamera cofania
••System kontroli martwego pola
••Aktywny system wspomagania nagłego
hamowania
••System kontroli bezpiecznej odległości
••Wyświetlacz Head-Up
••Aktywny regulator prędkości (w bezpłatnej opcji)
••Elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne
z pamięcią ustawienia
••Szyby boczne klejone
••Elektrycznie i bezdotykowo otwierana klapa
bagażnika
••Zagłówki przednie typu Relaks
••System multimedialny R-LINK 2 z ekranem 8,7”,
nagłośnieniem BOSE® Surround oraz funkcją
Active Noise Cancelling (aktywna redukcja szumów
dla wersji diesel Energy dCi 160)

Wnętrze z tapicerką skórzaną cieniowaną* (w opcji)

••Tapicerka skórzana Nappa grafitowa (cieniowana
szaro-grafitowa w opcji bezpłatnej)
••Nakładki na progi drzwi INITIALE PARIS
••Oznakowanie INITIALE PARIS
••Dywaniki podłogowe
••Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19“, wzór
INITIALE PARIS

* Skóra bydlęca. Fotele pokryte skórą (skóra bydlęca barwiona) – część przednia siedzenia, oparcia oraz podparć bocznych foteli. Pozostałe części pokryte impregnowaną tkaniną.

Dane techniczne Talismana
SILNIKI
Rodzaj paliwa
Typ skrzyni biegów
Norma emisji spalin
Typ silnika
Rodzaj wtrysku
Pojemność skokowa (cm3)
Średnica cylindra × skok tłoka (mm)
Liczba cylindrów / zaworów
Stopień sprężania
Maksymalna moc w kW (KM) przy obr./min
Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min
Stop & Start / Energy Smart Management
Filtr cząstek stałych

ENERGY
TCe 150 EDC
benzyna
automatyczna EDC 7-b.
Euro 6
turbo
bezpośredni
1618
79,5 × 80,5
4 / 16
10:1
110 (150) przy 5200
220 przy 1750
tak / tak
-

ENERGY
TCe 200 EDC
benzyna
automatyczna EDC 7-b.
Euro 6
turbo
bezpośredni
1618
79,5 × 80,5
4 / 16
10:1
147 (200) przy 6000
260 przy 2500
tak / tak
-

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie układu kierowniczego
Średnica zawracania min. pomiędzy murami (m) 2 koła skrętne / 4 koła skrętne
Średnica zawracania min. pomiędzy krawężnikami (m) 2 koła skrętne / 4 koła skrętne
Całkowita liczba obrotów kierownicy między skrajnymi położeniami
2 koła skrętne / 4 koła skrętne

OSIĄGI

Prędkość maksymalna w km/h
0 do 100 km/h (s)

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2*

Pojemność zbiornika paliwa 2 koła skrętne / 4 koła skrętne
Emisja CO2 (g/km)
Cykl miejski (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
Cykl mieszany (l/100 km)

ENERGY
dCi 130
diesel
manualna 6-b.
Euro 6
turbo o zmiennej geometrii
Common Rail
1598
80 × 79,5
4 / 16
15,7:1
96 (130) przy 4000
320 przy 1750
tak / tak
tak

ENERGY
dCi 130 EDC
diesel
automatyczna EDC 6-b.
Euro 6
turbo o zmiennej geometrii
Common Rail
1598
80 × 79,5
4 / 16
15,7:1
96 (130) przy 4000
320 przy 1750
tak / tak
tak

ENERGY
dCi 160 EDC
diesel
automatyczna EDC 6-b.
Euro 6
twin-turbo
Common Rail
1598
80 × 79,5
4 / 16
15,4:1
118 (160) przy 4000
380 przy 1750
tak / tak
tak

zmienne, elektryczne
12,1 / 11,3
11,6 / 10,8
2,8 / 2,4

210
9”6

237
7”6

205
10”4

205
10”8

215
9”4

51
127 / 130**
7,5
4,6 / 4,7**
5,6 / 5,8**

51
127 / 130**
7,5
4,6 / 4,7**
5,6 / 5,8**

52 / 47
102
4,5
3,5
3,9

52 / 47
112 / 115**
4,8 / 4,9**
3,9 / 4,1**
4,2 / 4,4**

52 / 47
115 / 118**
5,0 / 5,1**
4,0 / 4,4**
4,4 / 4,5**

KOŁA I OPONY

Obręcze kół i rozmiar opon (w zależności od wersji)

16” 215/60 R16 95H; 17” 225/55 R17 101W; 18” 245/45 R18 100W; 19” 245/40 R19 98Y

ZAWIESZENIE
Przednie
Tylne

typu Mac-Pherson z trójkątnym dolnym wahaczem
oś półsztywna

UKŁAD HAMULCOWY

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

MASY (kg)*

Masa własna
Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem

296 / 26

320 / 28

296 / 26
290 / 11

296 / 26

320 / 28

1430
2030
1500

1430
2030
1500

1430
2030 / 2042**
1600

1481 / 1499**
2081 / 2099**
1800

1518 / 1522**
2118 / 2122**
1800

* Dane dotyczą obręczy kół 16” i 17”. ** Dane dla obręczy kół 18” i 19” (w przypadku gdy oferowana jest wersja z 18” lub 19” i wartości są inne niż dla obręczy kół 16” i 17”).
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w zależności od wersji wynosi w zależności od wersji od 3,9 do 5,8 l/100km, a emisja CO2 od 102 do 130 g/km. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin zostały określone zgodnie z obowiązującymi w dniu publikacji przepisami na podstawie oficjalnych testów w warunkach
laboratoryjnych. Zużycie paliwa oraz emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe, w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają: masa pojazdu (w tym zainstalowane wyposażenie dodatkowe, liczba pasażerów,..), umiejętności
i zachowania kierowcy oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, nawierzchni ciśnienie w oponach, , itp.). Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 oferuje w swoich samochodach rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną
i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska.
Samochody Koncernu Renault budowane są również z części pochodzących z odzysku i recyklingu zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na stronie www.renault.pl

Wymiary Talismana

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3)
Pojemność całkowita (z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)
Maksymalna objętość przestrzeni bagażowej (tylna kanapa złożona)
WYMIARY (mm)
A
Długość całkowita
B
Rozstaw osi
C
Przedni zwis
D
Tylny zwis
E
Rozstaw kół przednich (koła 17”)
F
Rozstaw kół tylnych (koła 17”)
całkowita z rozłożonymi lusterkami bocznymi / ze
G/G1 Szerokość
złożonymi lusterkami bocznymi
H
Wysokość pojazdu nieobciążonego

608
1022
4849
2809
959
1081
1614
1609
2081 / 1890
1463

H1
J
K
L
M
M1
N
N1
P

Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą tylną klapą
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego
Prześwit pojazdu nieobciążonego
Promień na wysokości kolan na tylnych miejscach
Szerokość nad podłokietnikami z przodu
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu
Szerokość na wysokości barków z przodu
Szerokość na wysokości barków z tyłu
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° na przednich
miejscach (dach stały / dach otwierany)

1752
718
145
262
1512
1461
1485
1400
902 / 843

P1

Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° na tylnych
miejscach (dach stały / dach otwierany)

854 / 848

Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Szerokość otworu bagażnika u góry
Maksymalna szerokość otworu bagażnika
Szerokość otworu bagażnika u dołu
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej po złożeniu tylnej
kanapy
Długość bagażnika za tylną kanapą
Wysokość pod tylną półką

1050
1136
1038
935
2076
1204
417

Dane techniczne Talismana Grandtour
SILNIKI
Rodzaj paliwa
Typ skrzyni biegów
Norma emisji spalin
Typ silnika
Rodzaj wtrysku
Pojemność skokowa (cm3)
Średnica cylindra × skok tłoka (mm)
Liczba cylindrów / zaworów
Stopień sprężania
Maksymalna moc w kW (KM) przy obr./min
Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min
Stop & Start / Energy Smart Management
Filtr cząstek stałych

ENERGY
TCe 150 EDC
benzyna
automatyczna EDC 7-b.
Euro 6
turbo
bezpośredni
1618
79,5 × 80,5
4 / 16
10:1
110 (150) przy 5200
220 przy 1750
tak / tak
-

ENERGY
TCe 200 EDC
benzyna
automatyczna EDC 7-b.
Euro 6
turbo
bezpośredni
1618
79,5 × 80,5
4 / 16
10:1
147 (200) przy 6000
260 przy 2500
tak / tak
-

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie układu kierowniczego
Średnica zawracania min. pomiędzy murami (m) 2 koła skrętne / 4 koła skrętne
Średnica zawracania min. pomiędzy krawężnikami (m) 2 koła skrętne / 4 koła skrętne
Całkowita liczba obrotów kierownicy między skrajnymi położeniami
2 koła skrętne / 4 koła skrętne

OSIĄGI

Prędkość maksymalna w km/h
0 do 100 km/h (s)

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2*

Pojemność zbiornika paliwa 2 koła skrętne / 4 koła skrętne
Emisja CO2 (g/km)
Cykl miejski (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
Cykl mieszany (l/100 km)

ENERGY
dCi 130
diesel
manualna 6-b.
Euro 6
turbo o zmiennej geometrii
Common Rail
1598
80 × 79,5
4 / 16
15,7:1
96 (130) przy 4000
320 przy 1750
tak / tak
tak

ENERGY
dCi 130 EDC
diesel
automatyczna EDC 6-b.
Euro 6
turbo o zmiennej geometrii
Common Rail
1598
80 × 79,5
4 / 16
15,7:1
96 (130) przy 4000
320 przy 1750
tak / tak
tak

ENERGY
dCi 160 EDC
diesel
automatyczna EDC 6-b.
Euro 6
twin-turbo
Common Rail
1598
80 × 79,5
4 / 16
15,4:1
118 (160) przy 4000
380 przy 1750
tak / tak
tak

zmienne, elektryczne
12,1 / 11,3
11,6 / 10,8
2,8 / 2,4

209
9”9

231
7”9

200
10”8

200
11”2

213
9”6

51
132 / 135**
7,6 / 7,8**
4,8 / 4,9**
5,8 / 6,0**

51
132 / 135**
7,6 / 7,8**
4,8 / 4,9**
5,8 / 6,0**

52 / 47
106 / 108**
4,6 / 4,8**
3,7 / 3,8**
4,0 / 4,2**

52 / 47
115 / 117**
5,0
4,0 / 4,2**
4,4 / 4,5**

52 / 47
118 / 120**
5,0 / 5,1**
4,2 / 4,3**
4,5 / 4,6**

KOŁA I OPONY

Obręcze kół i rozmiar opon (w zależności od wersji)

16” 215/60 R16 95H; 17” 225/55 R17 101W; 18” 245/45 R18 100W; 19” 245/40 R19 98Y

ZAWIESZENIE
Przednie
Tylne

typu Mac-Pherson z trójkątnym dolnym wahaczem
oś półsztywna

UKŁAD HAMULCOWY

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

MASY (kg)*

Masa własna
Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem

296 / 26

320 / 28

296 / 26
290 / 11

296 / 26

320 / 28

1490 / 1494**
2140 / 2144**

1490 / 1494**
2140 / 2144**

1504 / 1516**
2152 / 2164**
1850

1536 / 1540**
2184 / 2190**

1540
2190

* Dane dotyczą obręczy kół 16” i 17”. ** Dane dla obręczy kół 18” i 19” (w przypadku gdy oferowana jest wersja z 18” lub 19” i wartości są inne niż dla obręczy kół 16” i 17”).
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w zależności od wersji wynosi w zależności od wersji od 4,0 do 6,0 l/100km, a emisja CO2 od 106 do 135 g/km. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin zostały określone zgodnie z obowiązującymi w dniu publikacji przepisami na podstawie oficjalnych testów w warunkach
laboratoryjnych. Zużycie paliwa oraz emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe, w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają: masa pojazdu (w tym zainstalowane wyposażenie dodatkowe, liczba pasażerów,..), umiejętności
i zachowania kierowcy oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, nawierzchni ciśnienie w oponach, , itp.). Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 oferuje w swoich samochodach rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną
i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska.
Samochody Koncernu Renault budowane są również z części pochodzących z odzysku i recyklingu zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na stronie www.renault.pl

Wymiary Talismana Grandtour

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3)
Pojemność całkowita (z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)
Maksymalna objętość przestrzeni bagażowej (tylna kanapa złożona)
WYMIARY (mm)
A
Długość całkowita
B
Rozstaw osi
C
Przedni zwis
D
Tylny zwis
E
Rozstaw kół przednich (koła 17”)
F
Rozstaw kół tylnych (koła 17”)
całkowita z rozłożonymi lusterkami bocznymi / ze
G/G1 Szerokość
złożonymi lusterkami bocznymi
H
Wysokość pojazdu nieobciążonego

572
1681
4865
2809
959
1097
1614
1609
2081 / 1890
1465

H1
J
K
L
M
M1
N
N1
P

Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą tylną klapą
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego
Prześwit pojazdu nieobciążonego
Promień na wysokości kolan na tylnych miejscach
Szerokość nad podłokietnikami z przodu
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu
Szerokość na wysokości barków z przodu
Szerokość na wysokości barków z tyłu
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° na przednich
miejscach (dach stały / dach otwierany)

2111
571
145
262
1512
1461
1485
1400
902 / 843

P1

Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° na tylnych
miejscach (dach stały / dach otwierany)

886 / 874

Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Szerokość otworu bagażnika u góry
Maksymalna szerokość otworu bagażnika
Szerokość otworu bagażnika u dołu
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej po złożeniu tylnej
kanapy
Długość bagażnika za tylną kanapą
Wysokość pod tylną półką

969
1075
1037
1100
2011
1116
432

Akcesoria
Unikalny styl i komfortowe wnętrze

1.

2.

3.

4.

8.

6.

5.

7.

1. Spojler bagażnika. Podkreśla styl i dynamikę nadwozia Renault
Talisman. 2. Listwa ochronna na próg bagażnika. Wykonana
z polerowanej stali nierdzewnej, zdobi i chroni próg bagażnika.
3. Tekstylne dywaniki Premium i podświetlane nakładki
progowe. Stylowe zabezpieczenie dolnej części nadwozia i podłogi.
4. Felgi ze stopu metali lekkich, wzór Bayadere 17” w kolorze
ciemny metalik. Kolekcja ekskluzywnych felg aluminiowych
Renault to gwarancja świetnego designu. 5. Składana wykładzina
do bagażnika Easy Flex. Nieprzemakalna, dopasowuje się
do kształtu bagażnika Renault Talisman Grandtour w celu
zapewnienia jego maksymalnej ochrony. 6. Uchwyt na tablet.
Praktyczne rozwiązania pozwalające pasażerom na wygodne
oglądanie filmów. 7. Wieszak do mocowania na zagłówku.
Ten bardzo estetyczny dzięki chromowanemu wykończeniu
wieszak umożliwia zawieszenie kurtki lub marynarki za przednim
siedzeniem. 8. Zestaw głośników Focal Music Premium 8.1.
Samochodowe głośniki Hi-Fi zapewnią mocny i czysty dźwięk.

Akcesoria
Rekreacja

1.

2.

1. Bagażnik na rowery mocowany na haku holowniczym. Składany
i odchylany, umożliwia bezpieczne i proste przewożenie rowerów.
2. Składany hak holowniczy. Składany jednym ruchem, dostępny w kilka
sekund. W pozycji złożonej jest niewidoczny pod zderzakiem. 3. Aluminiowe
poprzeczki dachowe QuickFix i bagażnik na narty. Proste w użyciu
i szybkie w montażu, umożliwiają bezpieczny transport wszystkich
rodzajów nart i desek surfingowych na dachu Talismana. 4. Kufer dachowy
Renault. Praktyczny i wytrzymały, o aerodynamicznym kształcie, staje się
niezbędny podczas podróży. Dostępne pojemności: 380 l, 480 l oraz 630 l.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze prezentującej akcesoria
modelu Talisman i Talisman Grandtour.

3.

4.

Odkryj Renault Talisman
na talisman.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo
do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na
rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem
wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od
rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura
nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Renault zaleca
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