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Renault odporúča





So svojím športovým charakterom rozbúri Renault Talisman 
stojaté vody svojej kategórie. Mohutná predná časť, výrazný 
profil, atletické ramená a sebaistý pohľad. Veľké harmonické 
plochy robia z modelu Talisman príťažlivý a dynamický sedan, 
ktorý sľubuje budúce veľkolepé okamihy.

Veľké okamihy 
z perspektívy



Odraz silnej 
osobnosti

Jeho osobnosť sa prejavuje v každom detaile. 

Renault Talisman dáva na obdiv svoj dizajn elegantnými 
19-palcovými diskami kolies a chrómovým dekorom bočných 
prívodov vzduchu. Jeho svetelný pohľad je kombináciou 
prenikavých svetlometov LED PURE VISION a výrazného 
dizajnu svetiel na denné svietenie v tvare písmena „C“. Jeho 
charakter a moderné ladenie sa odrážajú v mnohých prvkoch.



Objavte priestranný a pohodlný interiér. Vo vnútornom priestore panuje sloboda pohybu a suverénny komfort. 
Vpredu vás privítajú široké ventilované sedadlá s masážnou funkciou ako v Business triede. Ich konštrukcia 
je ergonomická a elegantná. Čalúnenie palubnej dosky zdobí jemné prešitie stelesňujúce zmysel pre detail. 
Stredová konzola s čistými líniami sprístupňuje celú technologickú výbavu vozidla. To najlepšie na vás však čaká 
za volantom vozidla Renault Talisman. 

Vaša nová komfortná zóna



Precíznosť a exkluzivita

Objavte ešte atraktívnejšiu verziu modelu Talisman v podobe Initiale Paris. Disky diamantovo čiernej farby, špecifické 
farebné odtiene, čalúnenie v koži Nappa a výnimočný akustický komfort. Svojou precíznosťou siahajúci až do najmenších 
detailov je podpis Initiale Paris stelesnením know-how značky Renault najvyššej úrovne.



Vďaka unikátnemu systému 4CONTROL v kombinácii so 
systémom Electronic Damper Control (elektronické riadenie 
tuhosti tlmičov) je Renault Talisman v zákrutách dokonale 
stabilný. Vďaka synchronizovanej práci štyroch aktívne 
riadených kolies je v mestskej premávke rovnako dobre 
manévrovateľný ako malé mestské autá. Pri jazde mimo 
mesta zaručuje systém 4CONTROL spolu s prispôsobením 
tuhosti tlmičov vynikajúcu smerovú stabilitu a priľnavosť. 
Renault Talisman je vybavený systémom Multi-Sense®, ktorý 
umožňuje zvoliť si štýl riadenia – od komfortného po športový 
– a vždy zažiť jedinečné chvíle. Podvozok sa prispôsobí vášmu 
štýlu riadenia a prináša intenzívne jazdné zážitky. 

4CONTROL
– záruka dokonalej
kontroly



Renault Talisman vám ponúka multimediálny zážitok na 
veľkej obrazovke. Prevezmite kontrolu nad svojím vozidlom 
a ovládajte všetky jeho funkcie intuitívne pomocou 8,7" 
dotykového tabletu R-Link 2. Prispôsobte si zobrazenie, 
stiahnite si svoje obľúbené aplikácie (sprievodca Michelin®, 
čítanie e-mailov atď.), uložte si svoje nastavenie sedadiel 
a vonkajších spätných zrkadiel a konfigurujte až 6 profilov.
Uplatnite svoju voľbu pomocou exkluzívneho systému  
Multi-Sense®, ktorý prispôsobí správanie vozidla vašej nálade. 
Využite technológie asistenčných systémov riadenia a head-
up display na komfortnú a pokojnú jazdu. Inovácie značky 
Renault vás budú sprevádzať.

Intuitívne technológie, 
neobyčajné zážitky



Bose® Surround
– dokonale čistý zvuk
Nechajte sa unášať zvukom najvyššej kvality vďaka 
systému Bose® Surround, ktorý bol navrhnutý 
špeciálne pre Renault Talisman a zohľadňuje akustiku 
jeho interiéru. Verný, bohatý a vyrovnaný zvuk, 
silné a realistické basy – trinásť vysokokvalitných 
reproduktorov vytvára priestorový zvuk, ktorý sa blíži 
kvalite živých koncertov.



Pokročilé bezpečnostné a asistenčné systémy
Vďaka asistenčným systémom ponúka Renault Talisman ešte väčší komfort, bezpečnosť a potešenie z riadenia. Tieto technológie, ktoré sa vyznačujú intuitívnym ovládaním, pomáhajú 
udržať bezpečnú vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami, varujú pred neúmyselným opustením jazdného pruhu, umožňujú prispôsobiť rýchlosť situácii na ceste, v naliehavých 
prípadoch rýchlejšie zabrzdiť a dokonca aj zaparkovať bez nutnosti ovládať volant.

adaptívny tempomat.  idete príliš blízko vozidla pred vami? adaptívny tempomat automaticky prispôsobí 
rýchlosť jazdy tak, aby bola dodržaná bezpečná vzdialenosť.

systém varovania pri prekročení rýchlosti s rozpoznávaním dopravných značiek. systém umožňuje 
prispôsobiť rýchlosť jazdy informáciám na dopravných značkách, ktoré vozidlo automaticky rozpoznáva 
pomocou kamery. Vďaka ukazovateľom na prístrojovej doske a projekčnému displeju „head-up display“ 
tieto informácie vodičovi určite neuniknú.

active Emergency Braking system. tento systém, ktorý dopĺňa 
funkciu systémov aBs/EsC, umožňuje skrátiť brzdnú dráhu a vyhnúť 
sa zrážke s vozidlom idúcim pred vami.

Easy Park assist. systém meria dostupný priestor a určí jazdnú dráhu 
na správne zaparkovanie. Odovzdajte mu riadenie a presvedčite sa, 
aké jednoduché môže byť parkovanie.



Energy TCe 150 EDC & Energy TCe 200 EDC 
intenzívny zážitok z jazdy

Benzínové motory Energy TCe 150 a Energy TCe 200 sú 
inšpirované motormi navrhnutými divíziou Renault Sport 
Technologies. Vďaka vysokému výkonu a dynamickému 
zrýchleniu zaručujú intenzívne jazdné zážitky. V kombinácii so 
7-stupňovou automatickou dvojspojkovou prevodovkou EDC 
ponúkajú pružnosť a rýchle reakcie pri akýchkoľvek otáčkach.

Energy dCi 130  
Potešenie z riadenia a vysoká účinnosť

Motor Energy dCi 130 je dostupný v kombinácii s manuálnou 
prevodovkou. Prináša radosť z jazdy aj tým najnáročnejším 
vodičom, ktorí požadujú intenzívne jazdné zážitky a zároveň 
nízku spotrebu.

Energy dCi 160 EDC 
Príjemná dynamika

Vďaka technológii Twin Turbo a automatickej dvojspojkovej 
prevodovke EDC prepája motor Energy dCi 160 plynulý 
chod s dynamickou jazdou. Rýchle reakcie pri akýchkoľvek 
otáčkach sú zárukou potešenia z riadenia a intenzívnych 
jazdných zážitkov.

Energy dCi 110 
Pohodlná jazda

Motor Energy dCi 110 prináša vodičovi maximálne potešenie 
z jazdy, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že v kombinácii 
so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou sú jeho emisie iba 
95 g CO2/km. Vďaka dokonalej energetickej účinnosti je tento 
motor držiteľom označenia Renault ECO2*.

motory modelu talisman sú výkonné, spoľahlivé a úsporné. sú vybavené najnovšími technológiami, konštruované s použitím metódy downsizing 
a ponúkajú systém stop & start či funkciu rekuperácie brzdnej energie. Ponúkajú spoľahlivosť, vysoký výkon a účinnosť. Zaručujú tak výnimočné jazdné 
zážitky a zároveň nízku spotrebu.

*  názvom ECO2 (Efficient CO2 Optimization) sa označuje najhospodárnejší a najúspornejší motor daného modelu, pokiaľ ide 
o emisie CO2 a spotrebu paliva. toto označenie sa udeľuje, iba ak sú emisie CO2 motora najnižšie v porovnaní s konkurenciou.

Výkon bez kompromisov



Srdečné 
privítanie
Vozidlo je vybavené kartou hands-free Renault, vďaka 
ktorej vás spozná, keď sa k nemu priblížite, a pripraví 
vám srdečné privítanie: rozsvieti denné svetlá, vyklopí 
vonkajšie spätné zrkadlá, aktivuje centrálny displej 
TFT a displej systému R-LINK 2. V závislosti od verzie 
výbavy tiež zapne osvetlenie interiéru. 

Veko batožinového priestoru je možné otvoriť 
bezdotykovo pohybom nohy pod zadným nárazníkom 
a v prípade verzie Talisman Grandtour je možné ho 
týmto spôsobom aj zavrieť. Sedadlo vodiča sa po 
vypnutí motora automaticky posunie o 50 mm, aby 
sa uľahčilo vystupovanie.



Milé prijatie
V kabíne sú rozmiestnené dômyselné úložné priestory 
s  celkovým objemom 25 litrov vrátane schránky 
v stredovej lakťovej opierke, ktorá obsahuje chladiacu 
časť (v prípade vozidiel s prevodovkou EDC).

Objem batožinového priestoru je 608 litrov vo verzii 
sedan a 572 litrov vo verzii Grandtour a možno ho 
zvýšiť vďaka sklopným operadlám zadných sedadiel, 
ktoré sú delené v pomere 1/3 – 2/3 a majú aj otvor na 
prepravu lyží. Verzia Grandtour ponúka delenú podlahu 
batožinového priestoru, vďaka ktorej je možné vytvoriť 
dve oddelené časti. Pod ňou sa nachádzajú ďalšie 
úložné priehradky. Renault Talisman ponúka ideálne 
usporiadanie pre vás a vašich blízkych.



* nemetalický lak    ** špeciálna farba karosérie pre verziu initiale Paris

Biela Glacier* Biela nacré Béžová Dune modrá Cosmos

Hnedá Vison sivá Cassiopée sivá Platine Čierna Étoilé

Červená Carmin Čierna améthyste**

Farby karosérie
lifE

Výbava

 • aBs s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily 
a asistenčným systémom bŕzd

 • Elektronický stabilizačný systém EsC 
s protipreklzovým systémom asR a kontrolou 
nedotáčavosti CsV

 • asistent rozjazdu do kopca

 • Predný airbag na strane vodiča a spolujazdca

 • Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane 
vodiča aj spolujazdca

 • Hlavové airbagy v prvom a druhom rade

 • automatické uzamknutie dverí počas jazdy

 • systém isOFiX – príprava na upevnenie detskej 
sedačky na zadných bočných sedadlách

 • tempomat s obmedzovačom rýchlosti

 • Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie

 • Denné svietenie lED

 • Follow me Home – nastaviteľné oneskorenie 
zhasínania svetlometov

 • Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie 
spätné zrkadlá

 • Dažďový a svetelný senzor

 • Poloautomatická parkovacia brzda

 • Režim ECO

 • Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa

 • automatická dvojzónová klimatizácia

 • Výklopný kľúč s diaľkovým ovládaním

 • Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

 • Volant a hlavica radiacej páky potiahnuté kožou

 • Elektrické ovládanie predných a zadných okien, 
impulzné ovládanie okien vpredu

 • sedadlá vodiča a spolujazdca manuálne 
nastaviteľné v 6 smeroch

 • Zadné sedadlá s deleným operadlom v pomere 
60/40 s otvorom na prevoz dlhých predmetov

 • stredová lakťová opierka pre vodiča s odkladacím 
priestorom

 • Palubný počítač s multifunkčným farebným 
displejom tFt

 • Rádio s Bluetooth®, displej 4,2", 1x vstup UsB 
a Jack

 • súprava na opravu pneumatík

 • Oceľové disky kolies 16", dizajn Complea

 • Zadné svetlomety lED Edge light (iba pre 
Grandtour)

 • strešné lišty chrómované (iba pre Grandtour)

 • Delený batožinový priestor s odkladacími 
priehradkami pod podlahou (iba pre Grandtour)

 • sklopenie operadiel zadných sedadiel 
z batožinového priestoru (iba pre Grandtour)

Oceľové disky kolies 16", 
dizajn Complea

Disky kolies z ľahkej zliatiny 16",  
dizajn sequence (voliteľné)



ZEn (lifE +)

Výbava
inTEns (ZEn +)

Výbava

 • systém varovania pred opustením jazdného pruhu

 • automatické prepínanie diaľkových svetiel

 • systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním pred prekročením povolenej rýchlosti

 • Predné svetlomety lED PURE VisiOn®

 • Zadné svetlomety lED Edge light (iba pre sedan)

 • impulzné ovládanie okien vpredu a vzadu

 • Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

 • 2x vstup UsB na nabíjanie, 1x Jack pre cestujúcich vzadu

 • Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou

 • slnečné záclonky na zadných oknách v druhom rade (iba pre Grandtour)

Fotografia zobrazuje systém R-link 2 s 8,7" displejom a Head-Up display (voliteľné).

 • Predné hmlové svetlomety

 • systém Renault multi-sense

 • Eco Couching

 • Zadné parkovacie senzory

 • Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky sklopné

 • Hands-free karta Renault s funkciou Welcome 
scenario

 • sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné 
v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová 
opierka s masážnou funkciou

 • sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v 
6 smeroch s manuálne nastaviteľnou bedrovou 
opierkou

 • multimediálny a navigačný systém R-link 2, displej 
7" horizontálny (navigačný systém tomtom 
s mapovým pokrytím Európy, Bluetooth® 
hands-free s funkciou audiostreamingu, digitálny 
príjem rádia DaB, podporuje prehrávanie formátov 
mP3, vstup UsB, iPod a Jack, prístup k online 
aplikáciám, ovládanie rádia pod volantom, hlasové 
ovládanie)

 • Disky kolies z ľahkej zliatiny 17", dizajn Bayadère

* sedadlá čalúnené kožou (farbená pravá koža) – predná časť sedadla, operadlá, opierky hlavy a bočné opierky. Ostatné časti interiéru sú čalúnené impregnovanou látkou.

Disky kolies z ľahkej zliatiny 18", 
dizajn Duetto (voliteľné)

Disky kolies z ľahkej zliatiny 17", 
dizajn Bayadère

Disky kolies z ľahkej zliatiny 16",  
dizajn sequence (voliteľné)

Disky kolies z ľahkej zliatiny 18", 
dizajn Duetto (voliteľné)

Kožené čalúnenie, čierne* (voliteľné)

Disky kolies z ľahkej zliatiny 19", 
dizajn alizarine (voliteľné)

Kožené čalúnenie, hnedé* (voliteľné)

Disky kolies z ľahkej zliatiny 17", 
dizajn Bayadère

látkové poťahy v kombinácii 
s prvkami z ekologickej kože



iniTialE PaRis (inTEns +)

Výbava

* sedadlá čalúnené kožou (farbená pravá koža) – predná časť sedadla, operadlá, opierky hlavy a bočné opierky. Ostatné časti interiéru sú čalúnené impregnovanou látkou.

Technické údaje TALISMAN

 • Pack 4Control (systém 4Control so 4 aktívne 
riadenými kolesami, systém Electronic Damper 
Control – prispôsobenie tuhosti tlmičov)

 • active Emergency Braking system - systém 
aktívneho núdzového brzdenia

 • safe Distance Warning - systém upozornenia na 
dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti

 • adaptívny tempomat (pre Grandtour voliteľné za 0 €)

 • Head-Up display

 • Predné a zadné parkovacie senzory

 • Kožené čalúnenie nappa

 • Volant potiahnutý kožou nappa

 • sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky 
nastaviteľné v 8 smeroch, manuálne nastaviteľná 
dĺžka sedacej časti, elektricky nastaviteľná 
bedrová opierka v 4 smeroch s masážnou funkciou 
a s pamäťou polohy u vodiča, vyhrievané a vetrané 
predné sedadlá

 • sedadlo vodiča s funkciou Easy Entry (automatické 
odsunutie sedadla vodiča na lepšie nastupovanie 
a vystupovanie)

 • Predné opierky hlavy typu Relax

 • Zatmavené zadné bočné okná a vrstvené bočné sklá

 • Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, 
vyhrievané a sklopné s pamäťou polohy, 
automatické naklonenie zrkadla na strane 
spolujazdca pri zaradení spiatočky

 • multimediálny a navigačný systém R-link 2, 
displej 8,7" vertikálny (navigačný systém tomtom 
s mapovým pokrytím Európy, Bluetooth® 
hands-free s funkciou audiostreamingu, digitálny 
príjem rádia DaB, podporuje prehrávanie formátov 
mP3, vstup UsB, iPod a Jack, prístup k online 
aplikáciám, ovládanie rádia pod volantom, hlasové 
ovládanie)

 • Bose surround sound system s 13 reproduktormi

 • Disky kolies z ľahkej zliatiny 19", dizajn initiale Paris

 • Koberčeky initiale Paris

 • Bezdotykové elektrické ovládanie veka 
batožinového priestoru (iba pre Grandtour)

moToRy
EnERGy 

TCe 150 EDC
EnERGy 

TCe 200 EDC
EnERGy
dCi 110

EnERGy
dCi 130

EnERGy
dCi 160 EDC

Palivo benzín benzín diesel diesel diesel

Typ prevodovky Dvojspojková EDC – 7-stup. 
automatická

Dvojspojková EDC – 7-stup. 
automatická Manuálna 6-stup. Manuálna 6-stup. Dvojspojková EDC – 6-stup. 

automatická
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Typ motora 4-valcový turbo 4-valcový turbo 4-valcový turbo 4-valcový turbo s variabilnou 
geometriou 4-valcový twin turbo

Typ vstrekovania priame viacbodové priame viacbodové priame s Common Rail priame s Common Rail priame s Common Rail

moToR  

Zdvihový objem (cm3) 1 618 1 618 1 461 1 598 1 598
Vŕtanie x zdvih (mm) 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 X 80,5 76 X 80,5 76 X 80,5
Počet valcov/ventilov 4/16 4/16 4/8 4/16 4/16
Kompresný pomer 10 : 1 10 : 1 15,5 : 1 15,7 : 1 15,4 : 1
Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min 110 (150) pri 5 200 147 (200) pri 6 000 81 (110) pri 4 000 96 (130) pri 4 000 118 (160) pri 4 000
Maximálny krútiaci moment v Nm pri ot./min 220 pri 1 750 260 pri 2 500 260 pri 1 750 320 pri1 750 380 pri 1 750
Systém Stop & Start/Energy Smart Management áno/áno áno/áno áno/áno áno/áno áno/áno
Filter pevných častíc - - áno áno áno

sysTÉm RiaDEnia 

Elektrický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom štandardne
Priemer otočenia na 1 otočenie volantom bez systému 4Control/s ním (m) 17 / 13
Počet otočení volantom medzi krajnými polohami bez systému 4Control/s ním 2,8 / 2,4

VÝKony 

Maximálna rýchlosť (km/h) 215 237 190 205 215
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 9,6 7,6 11,9 10,4 9,4

KolEsÁ a PnEUmaTiKy 

Rozmery pneumatík (v závislosti od verzie) 16“: 215/60 R16 95H; 17“: 225/55 R17 101W; R18“: 245/45 R18 100W; R19“: 245/40 R19 98Y

sPoTREBa PaliVa a EmisiE Co2

Objem palivovej nádrže bez systému 4Control/s ním 51/51 51/51 52/- 52/47 52/47
Emisie CO2 (g/km) 127 127 95 102 116
Priemerná spotreba (l/100 km) 5,6 5,6 3,6 3,9 4,4

BRZDy

Vpredu: priemer (mm)/hrúbka (mm) 296 / 26 320 / 28 296 / 26 296 / 26 320 / 28
Vzadu: priemer (mm)/hrúbka (mm) 290 / 11
Údaj o spotrebe paliva a emisií CO2 bol stanovený podľa štandardnej metódy merania uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka metóde merania, ktorá je rovnaká pre všetkých výrobcov, je možné porovnávať 
jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča.
Vozidlá Renault sa recyklujú v súlade so zákonom o recyklácii vozidiel stiahnutých z prevádzky a inými predpismi o ochrane životného prostredia. Demontáž vozidiel a ich opotrebovaných častí sa vykonáva v súlade s príslušnými pred-
pismi o odpadoch. Podrobné informácie o požiadavkách týkajúcich sa ochrany životného prostredia získate na stránke www.renault.sk a u autorizovaných partnerov Renault.

Disky kolies z ľahkej zliatiny 19", 
dizajn initiale Paris 

Čalúnenie nappa v čiernej farbe* Čalúnenie nappa v sivočiernej 
farbe* (voliteľné)

interiér v prípade čalúnenia nappa v sivočiernej farbe (voliteľné)interiér v prípade čalúnenia nappa v čiernej farbe



Rozmery TALISMAN

oBjEm BaTožinoVÉho PRiEsToRU (dm3)
Objem batožinového priestoru (metóda VDA) 608
Maximálny objem so sklopenými zadnými sedadlami 
(metóda VDA) 1 022

RoZmERy (mm)
a Dĺžka 4 848
B Rázvor 2 808
C Predný previs 959
D Zadný previs 1 081
E Rozchod vpredu (17" kolesá) 1 614

f Rozchod vzadu (17" kolesá) 1 609
G Celková šírka bez vonkajších spätných zrkadiel 1 868

G1 Celková šírka s vonkajšími spätnými zrkadlami 
vyklopenými/sklopenými 2 081/1 890

h Výška nezaťaženého vozidla 1 463
h1 Výška nezaťaženého vozidla s otvoreným vekom 1 752
j Výška prahu nezaťaženého vozidla 590
K Svetlá výška nezaťaženého vozidla 145
l Priestor na nohy vo výške kolien na zadných sedadlách 262
m Šírka v lakťoch na predných sedadlách 1 512
m1 Šírka v lakťoch na zadných sedadlách 1 461
n Šírka v ramenách na predných sedadlách 1 485
n1 Šírka v ramenách na zadných sedadlách 1 400

P Výška pod strechu pod uhlom 14° na predných 
sedadlách 902 / 843

Q Výška pod strechu pod uhlom 14° na zadných 
sedadlách 854 / 848

y Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti  
Maximálna šírka otvoru batožinového priestoru

1 050
1 136

y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti 1 038
y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies 1 101

Z1 Maximálna užitočná dĺžka batožinového priestoru 
(sklopené zadné sedadlá) 2 076

Z2 Užitočná dĺžka batožinového priestoru k zadným 
sedadlám 1 204

Z3 Vnútorná výška kufra 417

Technické údaje TALISMAN Grandtour

moToRy
EnERGy 

TCe 150 EDC
EnERGy 

TCe 200 EDC
EnERGy
dCi 110

EnERGy
dCi 130

EnERGy
dCi 160 EDC

Palivo benzín benzín diesel diesel diesel

Typ prevodovky Dvojspojková EDC – 7-stup. 
automatická

Dvojspojková EDC – 7-stup. 
automatická Manuálna 6-stup. Manuálna 6-stup. Dvojspojková EDC – 6-stup. 

automatická
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Typ motora 4-valcový turbo 4-valcový turbo 4-valcový turbo 4-valcový turbo s variabilnou 
geometriou 4-valcový twin turbo

Typ vstrekovania priame viacbodové priame viacbodové priame s Common Rail priame s Common Rail priame s Common Rail

moToR  

Zdvihový objem (cm3) 1 618 1 618 1 461 1 598 1 598
Vŕtanie x zdvih (mm) 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 X 80,5 76 X 80,5 76 X 80,5
Počet valcov/ventilov 4/16 4/16 4/8 4/16 4/16
Kompresný pomer 10 : 1 10 : 1 15,5 : 1 15,7 : 1 15,4 : 1
Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min 110 (150) pri 5 200 147 (200) pri 6 000 81 (110) pri 4 000 96 (130) pri 4 000 118 (160) pri 4 000
Maximálny krútiaci moment v Nm pri ot./min 220 pri 1 750 260 pri 2 500 260 pri 1 750 320 pri1 750 380 pri 1 750
Systém Stop & Start/Energy Smart Management áno/áno áno/áno áno/áno áno/áno áno/áno
Filter pevných častíc - - áno áno áno

sysTÉm RiaDEnia 

Elektrický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom štandardne
Priemer otočenia na 1 otočenie volantom bez systému 4Control/s ním (m) 17 / 13
Počet otočení volantom medzi krajnými polohami bez systému 4Control/s ním 2,8 / 2,4

VÝKony 

Maximálna rýchlosť (km/h) 209 231 185 200 213
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 9,9 7,9 12,2 10,8 9,6

KolEsÁ a PnEUmaTiKy 

Rozmery pneumatík (v závislosti od verzie) 16“: 215/60 R16 95H; 17“: 225/55 R17 101W; R18“: 245/45 R18 100W; R19“: 245/40 R19 98Y
sPoTREBa PaliVa a EmisiE Co2

Objem palivovej nádrže bez systému 4Control/s ním 51/51 51/51 52 52/47 52/47
Emisie CO2 (g/km) 132 132 98 106 117
Priemerná spotreba (l/100 km) 5,8 5,8 3,7 4,0 4,5

BRZDy

Vpredu: priemer (mm)/hrúbka (mm) 296/26 320/28 296/26 296/26 320/28
Vzadu: priemer (mm)/hrúbka (mm) 290/11
 

Údaj o spotrebe paliva a emisií CO2 bol stanovený podľa štandardnej metódy merania uvedenej v platných predpisoch o homologizácii vozidiel. Vďaka metóde merania, ktorá je rovnaká pre všetkých výrobcov, je možné porovnávať 
jednotlivé vozidlá. Spotreba paliva v reálnych podmienkach závisí od prevádzkových podmienok používania vozidla, výbavy a jazdného štýlu vodiča.
Vozidlá Renault sa recyklujú v súlade so zákonom o recyklácii vozidiel stiahnutých z prevádzky a inými predpismi o ochrane životného prostredia. Demontáž vozidiel a ich opotrebovaných častí sa vykonáva v súlade s príslušnými pred-
pismi o odpadoch. Podrobné informácie o požiadavkách týkajúcich sa ochrany životného prostredia získate na stránke www.renault.sk a u autorizovaných partnerov Renault.



Rozmery TALISMAN Grandtour

oBjEm BaTožinoVÉho PRiEsToRU (dm3)
Objem batožinového priestoru (metóda VDA) 572
Maximálny objem so sklopenými zadnými sedadlami 
(metóda VDA) 1 681

RoZmERy (mm)
a Dĺžka 4 865
B Rázvor 2 809
C Predný previs 959
D Zadný previs 1 097
E Rozchod vpredu (17" kolesá) 1 614

f Rozchod vzadu (17" kolesá) 1 609
G Celková šírka bez vonkajších spätných zrkadiel 1 868

G1 Celková šírka s vonkajšími spätnými zrkadlami 
vyklopenými/sklopenými 2 081/1 890

h Výška nezaťaženého vozidla 1 465
h1 Výška nezaťaženého vozidla s otvoreným vekom 2 111
j Výška prahu nezaťaženého vozidla 571
K Svetlá výška nezaťaženého vozidla 145
l Priestor na nohy vo výške kolien na zadných sedadlách 262
m Šírka v lakťoch na predných sedadlách 1 512
m1 Šírka v lakťoch na zadných sedadlách 1 461
n Šírka v ramenách na predných sedadlách 1 485
n1 Šírka v ramenách na zadných sedadlách 1 400

P Výška pod strechu pod uhlom 14° na predných 
sedadlách 902 / 843

P1 Výška pod strechu pod uhlom 14° na zadných 
sedadlách 854 / 848

y Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti  
Maximálna šírka otvoru batožinového priestoru

969
1 075

y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti 1 037
y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies 1 436

Z1 Maximálna užitočná dĺžka batožinového priestoru 
(sklopené zadné sedadlá) 2 111

Z2 Užitočná dĺžka batožinového priestoru k zadným 
sedadlám 1 116

Z3 Vnútorná výška kufra 432 1.4. Čierne hliníkové disky, dizajn Bayadère 17". Exkluzívne hliníkové 
disky Renault dodajú vášmu vozidlu eleganciu. 2. ozdobné krídlo 
kufra. Zdôrazní štýl a dynamiku vášho vozidla Renault talisman. 
3. ochranná lišta hrany batožinového priestoru. Ochranná lišta 
z leštenej antikorovej ocele zdobí a chráni hranu batožinového priestoru.

1.

3. 4.2.

jedinečný štýl

Príslušenstvo

RoZmERy



Viac informácií nájdete v brožúre predstavujúcej príslušenstvo pre 
modely Talisman a Talisman Grandtour.

5.

1. skladacia ochrana batožinového priestoru Easy flex. 
nepremokavá, kopíruje tvar batožinového priestoru, aby zaistila 
maximálnu ochranu.  2. Držiak tabletu. Praktické riešenie, ktoré 
cestujúcim umožňuje pohodlné sledovanie filmov. 3. Textilné 
autokoberce Premium a podsvietené prahové lišty. Štýlová 
ochrana dolnej časti karosérie a podlahy. 4. Vešiak na opierku 
hlavy. Estetický vešiak s chrómovanou povrchovou úpravou 
umožňuje pohodlné zavesenie kabáta alebo saka za predné 
sedadlo. 5. Reproduktory focal music Premium 8.1. súprava 
Hi-Fi reproduktorov a subwoofera zaisťujúca maximálny zážitok 
z počúvania hudby vďaka vysokej kvalite zvuku.4.

ochrana a komfort

3.

2.

1.

1. nosič bicyklov na upevnenie na ťažnom zariadení. skladací a sklápací 
nosič na jednoduchú a bezpečnú prepravu bicyklov. 2. Výklopné ťažné 
zariadenie. Výklopné jedným pohybom a pripravené na použitie v priebehu 
niekoľkých sekúnd. sklopené pod nárazníkom neruší dizajn vášho vozidla. 
3. hliníkové strešné tyče Quickfix a nosič lyží. Jednoduché použitie 
a rýchla montáž. Umožňujú bezpečný prevoz lyží a snowboardov na 
streche vozidla Renault talisman. 4. strešný box Renault. Praktický 
a odolný strešný box nevyhnutný na cesty. aerodynamický a atraktívny 
dizajn. Dostupné objemy: 380 l, 480 l a 630 l.   

1. 2.

4.3.

Voľný čas

PríslušenstvoPríslušenstvo




