Renault TALISMAN

Izžareva močan
značaj
Njegov značaj je viden v vsaki podrobnosti. Renault
TALISMAN odlikujejo elegantno oblikovana 19-palčna
platišča in kromirane stranske zračne odprtine. Njegov
svetlobni podpis združuje pronicljiv pogled žarometov
Full LED Pure Vison® in edinstveno oblikovanje dnevnih
luči v obliki črke "C". Vsi ti elementi izžarevajo značaj in
sodobnost.

Celovita paleta
občutkov
Edinstven sistem Renault MULTI-SENSE® v kombinaciji
s tehnologijo 4CONTROL® ter variabilnim vzmetenjem
ponuja popolnoma novo izkušnjo pri vožnji. Z enim
samim dotikom obnašanje vozila prilagodite svojemu
razpoloženju. Sistem MULTI-SENSE® z načini "Comfort",
"Sport", "Eco", "Neutral" in "Perso" prilagodi nastavitve
vozila glede na vaše trenutne želje. Vse tehnologije,
ki vplivajo na občutke med vožnjo, delujejo povsem
usklajeno: prilagodljivost variabilnega vzmetenja,
okretnost sistema 4CONTROL®, odzivnost samodejnega
menjalnika EDC, odziv ob pritisku na stopalko za plin,
trdota volanskega obroča, ambientalna osvetlitev,
konﬁguracija merilnikov, zvok motorja in masažna
nastavitev sedežev. Izkusite pet edinstvenih doživetij
med vožnjo.

S sistemom
4CONTROL
se zlijete s cesto
Renault TALISMAN prevzame nadzor nad ovinki s
svojim edinstvenim sistemom 4CONTROL®: 4-kolesno
krmiljenje, združeno z variabilnim vzmetenjem. Pri
mestni vožnji se vaše vozilo z obračalnim krogom
prednjih in zadnjih koles po okretnosti lahko kosa z
mestnimi malčki. Na cesti pa sinergija uporabljenih
tehnologij omogoča izjemno natančnost smeri vožnje
in lege vozila na cesti. Podvozje se odziva glede na
oprijem vozila s cestiščem ter vam ponuja intenzivne
občutke pri vožnji.

Intuitivna tehnologija,
neverjetni občutki
Renault TALISMAN vas vabi na večpredstavnostno
doživetje na velikem zaslonu. Prevzemite nadzor nad
vozilom in intuitivno upravljajte z vsemi funkcijami na
8,7" zaslonu na dotik R-LINK 2®. Prilagodite prikaz
podatkov po svojih željah, shranite svoje nastavitve
sedežev in vzvratnih ogledal ter ustvarite do šest
proﬁlov.
Popeljite se s strastjo z edinstvenim sistemom
MULTI-SENSE®, s katerim se vozilo prilagodi vašemu
razpoloženju. Z uporabo tehnologij za pomoč pri vožnji
in prikazom podatkov na head-up zaslonu ste varni na
poti. Spremljajo vas inovacije Renault.

Čisti zvok s sistemom
Bose® Surround Sound
System
Zvok po meri, ki je bil posebej zasnovan za novi Renault
TALISMAN, je dosežek tesnega sodelovanja inženirjev
družb Bose® in Renault. Prvovrsten in uravnotežen zvok
doseže vse kotičke v potniškem prostoru. Natančna
zvočna kulisa, realistični nizki toni ... 12 visokozmogljivih
zvočnikov daje občutek, kot da ste na zasebnem
koncertu. Pripravite se na nevsakdanje zvočno in čutno
doživetje.

Najboljša učinkovitost in zmogljivost obenem
Renault TALISMAN ponuja motorje ENERGY, ki med vožnjo poskrbijo za pravi užitek in majhno porabo goriva, saj imajo vgrajene najnovejše tehnologije
za izboljšanje zmogljivosti in učinkovitosti. Vse različice vozila pa so opremljene s sistemom Stop & Start.

ENERGY TCe 200 EDC
Izraziti občutki

ENERGY dCi 160 EDC
Dinamičen užitek

Motor ENERGY TCe 200 je razvila ekipa Renault Sport
Technologies. Z njim boste doživeli občutke zmogljivosti
in dinamike. V kombinaciji s samodejnim 7-stopenjskim
menjalnikom EDC z dvojno sklopko zagotavlja prožno in
odzivno vožnjo v vseh območjih vrtljajev.

Motor ENERGY dCi 160 EDC s Twin Turbo tehnologijo in
samodejnim menjalnikom EDC z dvojno sklopko združuje
prožnost in živahnost. Odzivnost v vseh območjih vrtljajev
motorja ponuja neprimerljive občutke in udobje med vožnjo.

ENERGY dCi 130 in ENERGY dCi 130 EDC
Udobje in učinkovitost
Motor ENERGY dCi 130, na voljo s šeststopenjskim ročnim
menjalnikom ali samodejnim menjalnikom EDC z dvojno
sklopko, bo tudi najzahtevnejše voznike navdušil zaradi svoje
nizke porabe goriva in užitka, ki ga nudi pri vožnji.

ENERGY dCi 110
Učinkovitost na najvišji ravni
Motor ENERGY dCi 110 preseneča z užitkom pri vožnji in
z izpusti, ki dosegajo le 95-98 g/km CO2*.

* Poraba goriva in emisij pri kombinirani vožnji. Poraba goriva in emisije so homologirane po veljavnih predpisih.

Izbor barv

* Posebna barva Initiale Paris.

Ledeniško Bela

Biserno Bela

Bež Dune

Modra Cosmos

Rjava Vision

Siva Cassiopee

Siva Platine

Črna Etoile

Rdeča Carmin

Črna Amethyst*

Ustvarjalna delavnica
LIFE

16" Flexwheel okrasni pokrov Complea
Slika je simbolna.

Varnost
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• ESP, ASR, Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
• Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
• Stranski varnostni blazini + varnostni zavesi za
prednja in zadnja sedeža
• Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne
blazine
• Prednji varnostni pasovi nastavljivi po višini
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov (5)
• Sistem ISOFIX pritrdišč na stranskih sedežih zadaj
• Tretja zavorna luč
• Samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru
trčenja ali sunkovitega zaviranja
• Vzdolžni strešni nosilci (Grandtour)

Oblazinjenje v tkanini - Titanium črna

Vožnja
• Sistem Energy Smart Management
• Gumb ECO
• Senzor za dež in avtomatski vklop luči
• Samodejna parkirna zavora
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Indikator prestavnega razmerja
(samo za ročni menjalnik)
Udobje
• Samodejna 2-področna klimatska naprava s tipalom
zaznave strupenih plinov
• Zračnika za potnike zadaj
• Ogrevano zadnje steklo
• Centralno zaklepanje
• Zložljiv ključ
• Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini

• Električni pomik prednjih stekel z impulzno fukncijo
• Električni pomik zadnjih stekel
• Pomično prekrivalo prtljage (Grandtour)
• Pritrdilna mesta za mrežo v prtljažnem prostoru
(Grandtour)
• Dvojno dno s pregradno polico v prtljažnem
prostoru (Grandtour)
Multimedija
• Radio Bluetooth, USB, AUX
Ureditev
• Odprtina za smuči in naslon za roke na zadnji klopi
• Zadnja klop deljiva v razmerju 60/40

Dizajn
• LED dnevne luči C-shape
• Zadnji žarometi z LED obrobo (Limuzina)
• Full LED Pure Vision zadnji žarometi (Grandtour)
• Zunanji ogledali z LED smerniki
• Meglenki spredaj
• Tonirana stekla
• Posebni okrasni pokrovi Flexwheel Complea 16"
• Notranjost v črni barvi
• Oblazinjenje v tkanini - Titanium črna
• Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
Dodatki
• Zasilno rezervno kolo
• Filter trdnih delcev (pri dizelskih motorjih)

Ustvarjalna delavnica
BUSINESS (LIFE +)

Platišča iz lahke litine 17" Bayadere

Platišča iz lahke litine 18" Duetto
Slika je simbolna.

Vožnja
• Sistem MULTI-SENSE®
• Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj

Oblazinjenje v tkanini - Titanium črna

Udobje
• Električno nastavljivi in ogrevani poklopni
stranski ogledali
• Kartica Renault za prostoročno upravljanje
• Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z
impulzno fukncijo
• Volanski obroč v Nappa usnju

(Opcijsko)

Multimedija
• Multimedijski sistem R-Link 2 z zaslonom
na dotik 7" in 3D zvok by Arkamys + spletna
povezava + kartograﬁja Evrope + DAB
• Priključki: 2x USB
• Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android
Auto™ in Apple CarPlay™

jeklena platišča Flexwheel 16’’ z okrasnimi
pokrovi Complea (opcijsko)

Dizajn
• Platišča iz lahke litine 17" Bayadere
• LED meglenki spredaj

Ustvarjalna delavnica
ZEN (BUSINESS+)

Platišča iz lahke litine 18" Duetto

Slika je simbolna.

Vožnja
• Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave
voznega pasu
• Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo
prometnih znakov
• Opozorilnik varnostne razdalje
• Sistem samodejnega zaviranja v sili

Oblazinjenje v kombinaciji tekstila in
umetnega usnja ZEN

Udobje
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• Samodejni preklop med zasenčenimi /
nezasenčenimi žarometi
• Prednja sedeža nastavljiva po višini in ledvenem
delu

Oblazinjenje v usnju - Titanium
črna (Opcijsko)

Dizajn
• Platišča iz lahke litine 18" Duetto
• Full LED Pure Vision prednji žarometi; prednji
meglenki s funkcijo osvetlitve ovinkov
• Full LED Pure Vision zadnji žarometi
• Zračnika za potnike zadaj s kromirano obrobo
• Ambientalna osvetlitev potniškega prostora
• Zaščita pragov vrat
• Oblazinjenje v kombinaciji tekstila in umetnega
usnja ZEN

Platišča iz lahke litine 19" Alizarine Platišča iz lahke litine 17" Bayader
(Opcijska platišča)
(v paketu) (Opcijska platišča)

Oblazinjenje v usnju - Riviera java

Oblazinjenje v usnju - Svetlo siva

(Opcijsko)

(Opcijsko)

Ustvarjalna delavnica
ICONIC (ZEN+)

Slika je simbolna.

Vožnja
• Sistem 4CONTROL®
• Variabilno vzmetenje
• Aktivni tempomat z radarjem

Oblazinjenje v usnju - Svetlo siva

Udobje
• Električno nastavljiva (6 načinov) in ventilirana
prednja sedeža z masažno funkcijo
• Gretje sedežev spredaj

Platišča iz lahke litine 18" Grandtour

Multimedija
• Head-up zaslon
Dizajn
• Oblazinjenje v usnju - Svetlo siva
• Platišča iz lahke litine 18" Grandtour

Ustvarjalna delavnica
INITIALE PARIS (ICONIC+)

Platišča iz lahke litine 19" Initiale Paris

Slika je simbolna.

Vožnja
• Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
• Sistem za nadzor mrtvega kota + lateralni senzorji
• Sistem 4Control®
(opcijsko za Grandtour dCi 160 EDC)
• Električno nastavljivi in ogrevani poklopni
• stranski ogledali s spominom
• Električno nastavljiva (8 načinov) in ventilirana
prednja sedeža z nastavljivo dolžino sedalne
površine in masažno funkcijo
• Komfortni naslonjali Relax za glavo voznika in
sovoznika
• Laminirana akustična stranska stekla

Slika je simbolna.

Udobje
• Prostoročno odpiranje prtljažnika Easy
Trunk Access
• Prostoročno odpiranje in zapiranje prtljažnika
• Easy Trunk Access (Grandtour)
Dizajn
• Platišča iz lahke litine 19" Initiale Paris
• Oblazinjenje v Nappa usnju - Titanium črna
• Zaščitne preproge Initiale Paris

Dvobarvno oblazinjenje v Nappa usnju - Oblazinjenje v Nappa usnju - Titanium
Cameiux siva (opcijsko)
črna

Multimedija
• Multimedijski sistem R-Link 2 z zaslonom na dotik
8,7" + Radio BOSE® Surround Sound System z 12
zvočniki + DAB + Bose oznake na zvočnikih v vratih
+ CD MP3 (samo za Limuzino)

Dimenzije
PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (dm3)
Prostornina prtljažnika VDA v skladu
s standardom ISO 383
Prostornina prtljažnika VDA nad odstranljivim podom
prtljažnega prostora
Prostornina prtljažnika VDA pri preklopljenih
sedežih v 2. vrsti, do višine naslonjal v 1. vrsti
Prostornina odlagalnega mesta, pod odstranljivim
podom prtljažnega prostora

GRANDTOUR

LIMUZINA

572

608

492

515

-

1 022

80

93

Prostornina prtljažnega prostora do strehe,
2. vrsta sedežev preklopljena

1 681

-

Dimenzije (mm)
A
Celotna dolžina vozila
Medosna razdalja
B
Previs spredaj
C
D Previs zadaj
Kolotek spredaj, 17" aluminijasta platišča
E
Kolotek zadaj, 17" aluminijasta platišča
F

4865
2 809
959
1 098
1 614
1 609

4 849
2 809
959
1 081
1 614
1 609

Celotna širina vozila brez /
G/ z zunanjinim ogledal /
G1 z zloženimi ogledali

1 868/
2 081/
1 890

1 868/
2 081/
1 890

P

Višina praznega vozila
Višina praznega vozila pri odprtih prtljažnih vratih
Višina praga prtljažnika pri praznem vozilu
Razdalja od tal pri praznem vozilu
Prostor v predelu kolen v 2. vrsti sedežev
Širina v višini komolcev spredaj
Širina v višini komolcev zadaj
Širina v višini ramen spredaj
Širina v višini ramen zadaj
Višina od sedišča do strehe spredaj,
sedež v srednjem položaju

1 465
2 111
571
145
262
1 512
1 461
1 485
1 400
902 OS/
843 SO*

1 463
1 752
718
145
262
1 512
1 461
1 485
1 400
902 OS/
843 SO*

Q

Višina od sedišča do strehe zadaj,
sedež v srednjem položaju

886 OS/
874 SO*

854 OS/
848 SO*

969/1 075

1 050/1 136

1 037
1 436

1 038
1 142

H
H1
J
K
L
M
M1
N
N1

Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Širina odprtine prtljažnih vrat na zgornjem delu/
največja širina odprtine prtljažnih vrat
Spodnja širina odprtine prtljažnih vrat
Notranja širina med blatniškima košema
Največja nakladalna dolžina
(pri preklopljenih zadnjih sedežih)
Nakladalna dolžina za zadnjimi sedeži
Višina pod zadnjo polico

* Običajna streha/Strešno okno.

2 011

2 076

1 116
432

1 204
417

Doživite poglobljeno izkušnjo novega Renault TALISMAN
na www.renault.si

Renault TALISMAN

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal
zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Pripravljena je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov
pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene speciﬁkacije, vozila in dodatno opremo. Renaultovi koncesionarji so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, določena
oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna oprema). Za najnovejše informacije se obrnite na lokalnega koncesionarja. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije
ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING, junij 2018.
Renault priporoča

Renault TALISMAN
Cenik vozil
01.10.2018
kW (KM)

CO2
(g/km)

LIFE

BUSINESS

ZEN

S-EDITION

INITIALE
PARIS

Blue dCi 120

88 (120)

129

23.090 €

24.990 €

26.990 €

--

--

Blue dCi 150

110 (150)

129

--

26.890 €

28.890 €

--

--

kW (KM)

CO2
(g/km)

LIFE

BUSINESS

ZEN

S-EDITION

INITIALE
PARIS

165 (225)

169

--

--

--

33.190 €

36.690 €

Dizelski motor

Bencinski motor
TCe 225 EDC FAP

Doplačilo za verzijo Grandtour

1.400 €

Podaljšano jamstvo
Podaljšano jamstvo (5 let/150.000km)

1.200 €

Pogodba o vzdrževanju My Revision (5 let/ 150.000 km)
Blue dCi 120

1.987 €

Blue dCi 150

1.987 €

TCe 225 EDC FAP

1.901 €

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Skupna kombinirana poraba goriva: 3,6 - 5,8 l/100 km.
Emisija CO2: 129 – 169 g/km.
Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.
Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Renault.
Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

Renault TALISMAN
Serijska oprema
Serijska oprema LIFE

Varnost
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
Sistem proti blokiranju koles - ABS
ESP, ASR, Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini + varnostni zavesi
za prednja in zadnja sedeža
Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov (5)
Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev (stranska sedeža zadaj)
Tretja zavorna luč
Samodejni vklop varnostnih utripalk v
v primeru trčenja ali sunkovitega zaviranja
Vzdolžni strešni nosilci (Grandtour)
Udobje
Samodejna 2-področna klimatska naprava s
tipalom zaznave strupenih plinov
Zračnika zadaj
Ogrevano zadnje steklo
Daljinsko centralno zaklepanje
Zložljiv ključ
Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali
Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini
Električni pomik prednjih stekel z impulzno funkcijo
Električni pomik zadnjih stekel
Pomično prekrivalo prtljage (Grandtour)
Pritrdilna mesta za mrežo v prtljažnem prostoru (Grandtour)
Dvojno dno s pregradno polico v prtljažnem prostoru (Grandtour)

Vožnja
Sistem Energy Smart Management
Funkcija načina vožnje ECO
Senzor za dež in avtomatski vklop luči
Samodejna parkirna zavora
Regulator in omejevalnik hitrosti
Indikator prestavljanja (samo za ročni menjalnik)
Dizajn
LED dnevne luči C-shape
Zadnji žarometi z LED obrobo (Limuzina)
Full LED Pure Vision zadnji žarometi (Grandtour)
Zunanji ogledali z LED smerniki
Meglenki spredaj
Tonirana stekla
Jeklena platišča Flexwheel 16'' z okrasnimi pokrovi Complea
Notranjost v črni barvi
Oblazinjenje v tkanini - Titanium črna
Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
Ureditev
Odprtina za smuči in naslon za roke na zadnji klopi
Zadnja klop deljiva v razmerju 60/40
Dodatki
Zasilno rezervno kolo
Filter trdnih delcev (pri dizelskih motorjih)
Multimedija
Radio, Bluetooth, USB, AUX

Serijska oprema BUSINESS
Dodatno na opremo LIFE
Udobje
Električno nastavljivi in ogrevani poklopni stranski ogledali
Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila
Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z impulzno funkcijo
Volanski obroč v Nappa usnju
Vožnja
Sistem Multi-Sense®
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj

Dizajn
Platišča iz lahke litine 17" Bayadere
LED meglenki spredaj
Multimedija
Multimedijski sistem R-Link 2 z zaslonom na dotik 7" in
3D zvok by Arkamys + spletna povezava +
kartografija Evrope + DAB
Priključki: 2x USB
Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in
Apple CarPlay™

Renault TALISMAN
Serijska oprema
Serijska oprema ZEN
Dodatno na opremo BUSINESS
Vožnja
Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu
Opozorilnik prekoračitve hitrosti s
prepoznavo prometnih znakov
Opozorilnik varnostne razdalje
Sistem samodejnega zaviranja v sili
Udobje
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Samodejni preklop med zasenčenimi / nezasenčenimi žarometi
Prednja sedeža nastavljiva po višini in v ledvenem delu

Dizajn
Platišča iz lahke litine 18" Duetto
Full LED Pure Vision prednji žarometi + prednji LED meglenki s
funkcijo osvetlitve ovinkov
Full LED Pure Vision zadnji žarometi
Zračnika zadaj s kromirano obrobo
Ambientalna osvetlitev potniškega prostora
Zaščita pragov prednjih vrat
Oblazinjenje v kombinaciji tekstila in umetnega usnja ZEN
0
0
0

Serijska oprema S-EDITION
Dodatno na opremo ZEN
Vožnja
Opozorilnik varnostne razdalje
Sistem samodejnega zaviranja v sili
Sistem 4Control®
Udobje
Električno nastavljiva (6 načinov) in ventilirana prednja
sedeža z masažno funkcijo
Gretje sedežev spredaj

Dizajn
Oblazinjenje v Nappa usnju - S-EDITION
Platišča iz lahke litine 18" Grandtour
Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Senčniki na bočnih steklih zadaj

Serijska oprema INITIALE PARIS
Dodatno na opremo S-EDITION
Vožnja
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Sistem za nadzor mrtvega kota + lateralni senzorji

Udobje
Prostoročno odpiranje prtljažnika Easy Trunk Access
Prostoročno odpiranje in zapiranje prtljažnika
Easy Trunk Access (Grandtour)
Električno nastavljivi in ogrevani poklopni
stranski ogledali s spominom
Električno nastavljiva (8 načinov) in ventilirana prednja sedeža z
nastavljivo dolžino sedalne površine in masažno funkcijo
Komfortni naslonjali Relax za glavo voznika in sovoznika
Laminirana akustična stranska stekla

Dizajn
Platišča iz lahke litine 19" Initiale Paris
Oblazinjenje v Nappa usnju - Titanium črna
Zaščitne preproge Initiale Paris
0
Multimedija
Multimedijski sistem R-Link 2 z zaslonom na dotik 8,7" +
Radio BOSE® Surround Sound System z 12 zvočniki + DAB
+ CD MP3 (samo za Limuzino)
-

Renault TALISMAN
Cenik opcij
LIFE

BUSINESS

ZEN

S-EDITION

INITIALE
PARIS

MREZA

150€

150€

150€

150€

150€

Samozatemnitveno vzvratno ogledalo

RETRCR

-

150€

-

-

-

Full LED Pure Vision prednji žarometi (samo za Grandtour)
Ambientalna osvetlitev potniškega prostora
Prednja sedeža nastavljiva po višini in v ledvenem delu
Pranje žarometov (samo za Grandtour)

LEDH2

400€
150€
50€
-

S
100€

100€

-

BRISZA

-

RIDO01

-

-

50€

-

-

RDATA

-

-

400€

400€

-

HAYMOT

-

-

500€

500€

-

DANGMO
ITPK8

-

-

500€

500€

-

CUIR01
SGAV09

-

-

2000€

-

-

CUIR02
SGAV09

-

-

2000€

-

-

CUIR15
SGAV09

-

-

2000€

-

-

CUIR05

-

-

-

-

0€

ITPK6

-

-

-

200€

200€

ITPK8

-

-

-

300€

300€

RH

S

S

S

S

0€

Jeklena platišča Flexwheel 16'' z okrasnimi pokrovi Complea

RTOL16
RDIF02

-

-150€

-

-

-

Platišča iz lahke litine 18" Duetto

RALU18
RDIF10

-

600€

-

-

-

Platišča iz lahke litine 17" Bayadere

RALU17
RDIF04

-

-

-150€

-

-

Platišča iz lahke litine 19" Alizarine Red

RALU19
RDIF34

-

-

-

910€

-

Priključek 1x AUX, 2x USB (za polnjenje) zadaj

PRIAC3

-

-

1€

-

-

Dodatno zatemnjena stekla zadaj

VSTLAR

-

-

150€

-

-

Panoramsko strešno okno
Nekovinska barva
Kovinska barva
Kovinska barva - posebna

SOPAN

0€
700€
-

0€
700€
-

0€
700€
-

1200€
0€
700€
1000€

1200€
0€
700€
1000€

PK150

-

-

1200€

1200€

-

VARNOST / UDOBJE
Pregradna mreža med potniškim in prtljažnim prostorom
(samo za Grandtour)

Senčila v zadnjih stranskih vratih (samo za Grandtour)
Prostoročno odpiranje prtljažnika Easy Trunk Access
(samo za Limuzino)
Prostoročno odpiranje in zapiranje prtljažnika Easy Trunk Access
(Samo za Grandtour)
Sistem za nadzor mrtvega kota + Lateralni UV senzorji +
Sistem prostoročnega parkiranja Easy Park Assist + Pomoč pri parkiranju
360° + kamera za vzvratno vožnjo
Oblazinjenje v usnju - Titanium črna +
Električno nastavljiva (6 načinov) in
ventilirana prednja sedeža z masažno funkcijo (1)
Oblazinjenje v usnju - Riviera rjava +
Električno nastavljiva (6 načinov) in
ventilirana prednja sedeža z masažno funkcijo (1) (3)
Oblazinjenje v usnju - Svetlo siva +
Električno nastavljiva (6 načinov) in
ventilirana prednja sedeža z masažno funkcijo (1)
Dvobarvno oblazinjenje v Nappa usnju - Cameiux siva
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj +
kamera za vzvratno vožnjo
Sistem prostoročnega parkiranja Easy Park Assist + Pomoč pri parkiranju
360° + kamera za vzvratno vožnjo
Regulator in omejevalnik hitrosti (4)

ECAMH1
SGAV02

-

DIZAJN

MULTIMEDIJA
Paket BOSE Surround System (2)
Multimedijski sistem R-Link 2 z zaslonom na dotik 8,7" +
Radio BOSE® Surround Sound System z 12 zvočniki +
Bose oznake na zvočnikih v vratih + CD MP3 reža + DAB
Opombe:
(1) Obvezno s paketom WINTER
(2) Za verzijo Grandtour obvezno vpisati kodo PK160
(3) Obvezno s paketom TECHNO
(4) Negativna opcija (zamenja aktivni tempomat)

S = Serija
- = ni na voljo

Renault TALISMAN
Cenik opcij
LIFE

BUSINESS

ZEN

S-EDITION

INITIALE
PARIS

PKCA01

-

700€

-

-

-

PKACA2

-

400€

-

-

-

Paket VISIO
- Samodejni preklop med zasenčenimi / nezasenčenimi žarometi
- Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
- Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu

PKSTOS

-

400€

-

-

-

Paket ASISTENT
- Sistem za nadzor mrtvega kota + lateralni UV senzorji
- Sistem za pomoč pri parkiranju
spredaj in zadaj + kamera za vzvratno vožnjo

PKIN05

-

400€

400€

400€

-

Paket WINTER
- Sistem za čiščenje prednjih žarometov
- Gretje sedežev spredaj
- Gretje volanskega obroča

PAKSP2

-

500€

500€

-

-

Paket 4CONTROL
- Platišča iz lahke litine 19" Alizarine
- Sistem 4Control
- Variabilno vzmetenje

PKSN02

-

-

2000€

-

-

Paket TECHNO (2)
- Aktivni tempomat z radarjem
- Head Up zaslon - dvižni zaslon pred voznikom

PKACA6

-

-

800€

-

-

Paket WINTER IP
- Sistem za čiščenje prednjih žarometov
- Gretje volanskega obroča

PAKETS

-

-

-

300€

300€

PAKETI
Paket FULL LED Pure Vision (Samo za Limuzino)
- Full LED Pure Vision prednji žarometi +
LED prednji meglenki s funkcijo osvetlitve ovinkov
- Full LED Pure Vision zadnji žarometi
Paket VARNOST (1)
- Sistem samodejnega zaviranja v sili
- Opozorilnik varnostne razdalje

Opombe:
(1) Za verzijo Grandtour obvezno vpisati kodo PKAC1
(2) Za verzijo Grandtour obvezno vpisati kodo PKACA1

- = Ni na voljo

Renault TALISMAN
Dizajn
OBLAZINJENJE
Oblazinjenje v tkanini - Titanium črna
Oblazinjenje v kombinaciji umetnega usnja in tkanine ZEN
Oblazinjenje v usnju - Titanium črna
Oblazinjenje v usnju - Riviera rjava
Oblazinjenje v usnju - Svetlo siva
Oblazinjenje v Nappa usnju - S-EDITION
Oblazinjenje v Nappa usnju - Titanium črna
Dvobarvno oblazinjenje v Nappa usnju - Cameiux siva

ZEN

S-EDITION

INITIALE
PARIS

CUIR05

S
-

S
-

S
O
O
O
-

S
-

S
O

HARM01

S

S

S

S

S

OV369

O

O

O

O

O

TECNM

TERPR

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

TEGNG

-

-

-

-

O

RTOL16 RDIF02

S
-

O
S
O
-

O
S
O
-

S
O
-

S

DRAP03
CUIR01
CUIR02
CUIR15
CUIR16
CUIR04

BARVE KAROSERIJE
ENOSLOJNA BARVA
Ledeniško Bela
KOVINSKA BARVA
Rjava Vison
Siva Platine
Črna Etoile
Bež Dune
Siva Cassiopee
Rdeča Carmin
Biserno Bela
Modra Cosmos
KOVINSKA BARVA - POSEBNA
Črna Amethyst

TED69
TEGNE
TEHNP
TEKNG
TENPF
TEQNC

NAPLATCI
Jeklena platišča Flexwheel 16'' z okrasnimi pokrovi Complea
Platišča iz lahke litine 17" Bayadere
Platišča iz lahke litine 18" Duetto
Platišča iz lahke litine 18" Grandtour
Platišča iz lahke litine 19" Alizarine *
Platišča iz lahke litine 19" Alizarine Red
Platišča iz lahke litine 19" Initiale Paris
O = Opcija

BUSINESS

DRAP01

HARMONIJA
Notranjost v temni barvi

S = Serija

LIFE

RALU17 RDIF04
RALU18 RDIF10
RALU18 RDIF11
RALU19 RDIF30
RALU19 RDIF34
RALU19 RDIF31

- = Ni na voljo * Na voljo v paketu

Jeklena platišča Flexwheel 16'' z
okrasnimi pokrovi Complea

Platišča iz lahke litine 17"
Bayadere

Platišča iz lahke litine 19"
Alizarine *

Platišča iz lahke litine 18"
Duetto

Platišča iz lahke litine 19"
Alizarine Red

Platišča iz lahke litine 18"
Grandtour

Platišča iz lahke litine 19"
Initiale Paris

Renault TALISMAN
Tehnične karakteristike
M5P

TIP MOTORJA
KOMERCIALNI NAZIV
OBLIKA
Gorivo
Depolucijska norma
Pogon
Pogon odmične gredi

R9N

TCe 225 EDC FAP
Limuzina

Grandtour
Bencin
Euro 6Dt
2WD
Veriga

Blue dCi 120
Limuzina

Blue dCi 150

Grandtour Limuzina
Dizel
Euro 6Dt
2WD
Veriga

Grandtour

MOTOR
1798
4 / 16
165 (225)
Neposredni

1749
1749
4/16
4/16
88 (120)
110 (150)
300 / 1750
340 / 1750
Večtočkovni neposredni po skupnem vodu

DA

DA

Samodejni
7

Ročni
6

električni variabilni servo
11,6

električni variabilni servo
11,6

10,8

10,8

Mac Pherson
samovodilna poltoga

Mac Pherson
samovodilna poltoga

R17 225/55
R18 245/25
R19 245/40

R16 J6,5 41 - 215/60 95H
R17 J7 43 - 225/55 101W
R18 J7,5 46 - 245/45 100W
R19 J8 48 - 245/40 98Y

Gibna prostornina (cm3)
Število cilindrov / ventilov
Največja moč kW (KM)
Največji navor Nm (pri št. vrtljajev/min)
Vbrizg goriva
Stop&Start in zaviranje z rekuperacijo
zavorne energije

MENJALNIK
Tip
Število prestav

KRMILNI MEHANIZEM
Tip
Ø obračalni krog med pločniki (m)
Ø obračalni krog med pločniki
s 4 Control (m)

PODVOZJE
Sprednja prema
Zadnja prema

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
Platišče - pnevmatika

ZAVORE
Serijsko
Serijsko
320 x 28
290 x 11

ABS + pomoč pri zaviranju v sili
Elektronski razdelilnik zavorne sile
Spredaj: zračeni koluti (DV) Ø (mm)
Zadaj: polni koluti (DP) Ø (mm)

serijsko
serijsko
296 x 26
290 x 11

296 x 26
290 x 11

ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)
0 - 100 km/h (s)
1000 m D.A. (s)

240
7,4-7,6
27,6-27,9

240
7,5-7,7
27,8-28

-

-

-

-

7,5
4,6
5,6

7,6
4,8
5,8

5,6
4,2
4,7

5,8
4,5
5

5,6
4,3
4,7

5,9
4,5
5

164-172
0,3929
0,0257
0,0216
0,00032
2,44
0,0223

164-172
0,3929
0,0257
0,0333
0,00032
2,44
0,0223

125
-

132
-

125
-

132
-

PORABA
Mestna vožnja (l/100 km) - NEDC
Izvenmestna vožnja (l/100 km) - NEDC
Mešana vožnja (l/100 km) - NEDC

IZPUSTI
*Izpust CO2 (g/km)
CO (g/km)
THC (g/km)
NOx (g/km)
Emisija trdih delcev (g/km)
Število delcev (x1011)
NMHC (g/km)

KAPACITETE
Posoda za gorivo (4 CONTROL) /
posoda za AdBlue

51 (47)

51 (47) / 17

MASE (kg) Limuzina / Grandtour
Masa vozila pripravljenega za vožnjo
Največja dovoljena masa vozila
Največja dovoljena masa skupine vozil
Dovoljena vlečna masa z zavorami
Dovoljena vlečna masa brez zavor
- podatki bodo na voljo kasneje

1430
2064
3564
1500
750

1490
2105
3605
1500
750

1387
2157
3957
1800
730

1427
2157
3957
1800
750

1430
2198
3998
1800
750

1504
2198
3998
1800
750

Renault TALISMAN
Cenik dodatne opreme
Kataloška številka
Limuzina

Oprema

Grandtour

Maloprodajna
cena z DDV

8201579994
7711420778
7711577325
7711226912

COUNTRY
Aluminijasti prečni strešni nosilci
Nosilec za 4 pare smuči/2 snežni deski
Nosilec za kolo Proride 80 na strešnih nosilcih, za 1 kolo
Vmesnik za kabelski snop vlečnega priključka (13/7 polov)

290 €
51 €
95 €
21 €

7711550108
7711783363

TECHNO
Garmin 50LMT-D DriveSmart
Vzvratna tablica Nextbase Android 10’

244 €
317 €

EASY
Kolesne zavesice
Sistem prednjih parkirnih senzorjev - 4 senzorji
Korito za dno prtljažnika
Korito za dno prtljažnika
Ležeča odlagalna mreža

22 €
188 €
94 €
94 €
25 €

8201212479
8201537464
8201622902
8201626485
7711422533

