Prisliste Gældende fra 1 juli 2018

Renault TALISMAN
SPORT TOURER

hk

CO2
g/km

KM/L

GEAR

150

132

17,2

Energy dCi 110

110

98

Energy dCi 110 EDC

110

99

Energy dCi 130

130

Energy dCi 130 EDC
Energy dCi 160 EDC

MOTOR

GRØN
AFGIFT*

ZEN

INTENS

7-gear EDC aut.

1 190 kr.

375.880 kr.

–

27,0

6-gear manuelt

1 600 kr.

311.880 kr.

–

26,3

6-gear EDC aut.

1 600 kr.

321.880 kr.

–

106

25,0

6-gear manuelt

1.600 kr.

338.880 kr.

366.880 kr.

130

115

22,7

6-gear EDC aut.

1 740 kr.

348.880 kr.

376.880 kr.

160

117

22,2

6-gear EDC aut.

2 160 kr.

–

401.880 kr

ENERGI

BENZIN
Energy TCe 150 EDC
DIESEL

Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 1999/100) med standard-fælge (17"). Vælger man 18" eller 19" aluminiumsfælge ændres brændstofforbruget sig. Dette betyder, at fradraget bliver lavere og
slutprisen tilsvarende højere. Hvor meget det ændrer sig, afhænger af motorversionen. For yderligere detaljer, spørg din forhandler. Priserne er inkl. leveringsomkostninger 3.980 kr.
* Grøn ejerafgift er pr. halvår. Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode

Standardudstyr ZEN
SIKKERHED
– ABS-bremser med elektronisk
bremsekraftfordeling (EBV) og
bremseassistent (BAS)
– Adaptive fører- og passagerairbag samt
sideairbags (hoved/bryst) (passergerairbag
kan frakobles)
– Advarsel v. vognbaneskift
– Automatisk låsning af dørene under kørslen
– Automatisk nær-/fjernlys
– Dækreparationssæt (udgår ved valg af
reservehjul som ekstraudstyr)
– Dæktrykssensorer
– Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) med
antispin (ASR)
– Gardinairbags i loftbeklædningen til
beskyttelse af hovedet, for/bag
– ISOFIX-beslag på bagsædets yderste
pladser
– Selealarm på alle siddepladser
– Skiltegenkendelse og advarsel v. for høj fart

KØRSEL
– Brugerdefineret speedometer med 7" TFTskærm
– Cruise Control/hastighedsbegrænser
– Eco Mode køreindstilling
– Elektronisk parkeringsbremse
– Gearskifteindikator
– Hill Start Assist
– Kørecomputer
– Parkeringssensorer for og bag
– Renault Multi-Sense®
– Stop & Start
KOMFORT
– Automatisk klimaanlæg , dobbeltzone
individuelt justerbare
– El-ruder for og bag m. singletouchfunktion
– Højdeindstillelige forsæder m. lændestøtte
og varme
– Læderrat m. varme, højde- og
dybdeindstilleligt
– Luftventilation bag

– Midterarmlæn bag m. opbevaringsrum,
kopholdere og ski-luge
– Midterarmlæn for m. opbevaringsrum
(køling m. EDC aut.) og kopholdere
– Nøglekort m. håndfri betjening og
”velkomst-sekvens”
UDVENDIGT
– 17"aluminiumsfælge, ”Bayadère”
– Indfarvede dørhåndtag m. krom på øverste
kant
INDVENDIGT
– ”Easy Break” splitbagsæde, 1/3-2/3
– Stofindtræk i sort
UDSYN, LYGTER
– C-Shape forlygter m. LED kørelys
– Dobbelte forlygter
– El-klapbare sidespejle med varme
– Follow-me Home
– Forlygtespulere
– LED-baglygter
– Regn- og lyssensor.
–

– Tågeforlygter
– Varme i bagrude
LYD, MULTIMEDIE
– 12V-stik bag
– 2 x USB-in, AUX-in, 12V-stik og SD-in for

– R-Link 2-infotainmentsystem: 7” adaptiv
touchscreen, DAB+, Bluetooth®audiostreaming+telefoni, stemmebetjening,
ratbetjening og 8 højttalere, Android Auto &
Apple Carplay.

Ekstraudstyr ZEN
– 18" aluminiumsfælge "Duetto" **

8.900 kr.

– Netadskillelse

– Adaptiv Cruise Control (maks. 150 km/t) *

8.900 kr.

– Nødreservehjul

– Bakspejl med automatisk afblænding

900 kr.

2.900 kr.
2.500 kr.

– Panorama el-soltag

14.900 kr.
14.900 kr.

– Komplette LED-forlygter, Pure Vision® + Tågeforlygter
med statisk kurvelys

8.900 kr.

– Sikkerhedspakke: Aktivt nødbremsesystem (AEBS) +
afstandskontrol

– Metallak

8.900 kr.

– Technopakke 1: Advarsel ved blinde vinkler,
sidesensorer og bakkamera

– Navigation med Europakort og 3 års fri opdatering

3.900 kr.

9.900 kr.

*

Kun i kombination med Sikkerhedspakke
**
Afhængig af version kan brændstofforbruget ændre sig ved valg af 18” fælge. Det ændrede fradrag vil også ændre slutprisen på bilen

Standardudstyr INTENS ( Zen+)
SIKKERHED
– Advarsel ved blinde vinkler
– Afstandskontrol
– Aktivt nødbremsesystem (AEBS)
KØRSEL
– Adaptiv Cruise Control (maks. 150 km/t)
– Bakkamera og sidesensorer (udover
sensorer for og bag)

KOMFORT
– Bakspejl med automatisk afblænding
INDVENDIGT
– Ambient Lightning: Indstillelig
kabinebelysning i fem farver, forbundet til
Renault Multi-Sense®
– Indstigningslister for og bag
– Sort indtræk i stof og kunstlæder

UDSYN, LYGTER
– Komplette LED-forlygter, Pure Vision®
– Tågeforlygter med statisk kurvelys
LYD, MULTIMEDIE
– 8,7" adaptiv touchscreen, navigation med
Europakort og 3 års fri opdatering

Ekstraudstyr INTENS
– 18" Style-pakke: 18" aluminiumsfælg "Duetto",
mørkttonede sideruder og bagrude *

11.900 kr.

– Læderindtræk: "Riviera" (sort eller brunt ** ), elindstilleligt forsæder m. massagefunktion og ventilation.
Førersæde med memory-funktion.

– 18” 4Control-pakke: 18" aluminiumsfælg "Duetto",
mørkttonede sideruder og bagrude , 4-hjulsstyring,
adaptive støddæmpere *

31.900 kr.

– Metallak

8.900 kr.

– Komfortpakke: Adskillelsesnet og solgardiner bag

2.900 kr.

2.500 kr.

38.900 kr.

– 19" Style-pakke: 19" aluminiumsfælg "Alizarine",
mørkttonede sideruder og bagrude, adaptive
støddæmpere *

*

– 24.900 kr.

– 19” 4Control-pakke: 19" aluminiumsfælg "Alizarine",
mørkttonede sideruder og bagrude , 4-hjulsstyring,
adaptive støddæmpere *

38.900 kr.

– Nødreservehjul

– Bose® Surround lydsystem med 12 højtalere og Active
Noise Control

13.900 kr.

– Panorama el-soltag

– Elektronisk bagklap med håndfri åbning

8.900 kr.

– CD-afspiller i handskerum

1.000 kr.

– Teknopakke 2: Head-up Display og håndfri parkering

14.900 kr.
9.900 kr.

Afhængig af version kan brændstofforbruget ændre sig ved valg af 18” eller 19” fælge. Det ændrede fradrag vil også ændre slutprisen på bilen
Brunt læder kun i kombination med Teknopakke 2

**

SECURITY+ FORLÆNGET GARANTI
– 5 år / 100 000 km

6.990 kr.

– 6 år / 150 000 km

14.990 kr.

Se dækning og betingelser på www.renault.dk

Versionen vist på billedet er med eftermonteret udstyr. Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl. Ekstraudstyr kan
være forbeholdt visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Renault forhandler.
Version 2018-02-01 - Renault Danmark, en filial af Renault Nordic AB - Industriparken 21A - 2750 Ballerup www.renault.dk

