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Лекият спортен акцент във визията на Renault Talisman 
разчупва установените правила в категорията с 
обещание за нови емоции. Дизайнът излъчва стил и 
мощ, с издължен профил, атлетични колесни арки и 
уверен поглед. С щедри и хармонични обеми, Talisman 
е динамичен седан, който подканва към вълнуващи 
преживявания. 

Очакват ви
вълнуващи
преживявания





Отражение 
на една силна 

индивидуалност 
Индивидуалността на Talisman се разкрива 
във всеки детайл. Неговият изискан дизайн 
се от ра зява в 18 -инчовите д жант и и 
хромираните странични вентилационни отвори.  
Светлинният му подпис съчетава проникващия поглед 
на фаровете LED PURE VISION с отличителния дизайн на 
дневните светлини във формата на « C ». Детайли, които 
разкриват характера му и изграждат един подчертано 
модерен стил.





Открийте просторния, комфортен интериор на Talisman, който ви гарантира удобство и свобода на 
движение. Предните седалки са широки, вентилирани и с масажна функция, за да се чувствате като 
в бизнес класа. В дизайна на интериора са водещи принципите за ергономичност и елегантност, като 
вниманието към всеки детайл се разкрива и в облицовката на арматурното табло, декорирана с фин шев. 
Централната конзола успокоява погледа с изчистен дизайн и предлага разнообразие от технологии на 
една ръка разстояние. Интериорът разполага с множество щедри и практични отделения. Зад волана 
на Renault Talisman получавате най-доброто.

Вашата нова зона на комфорт



С Renault Talisman всеки завой е под контрол, благодарение на ексклузивната система 4Control, свързана с управление на
шасито. В града, едновременно завиващите предни и задни колела позволяват на вашия седан по-малък радиус на завой
за по-лесно маневриране като при градски автомобил. На пътя всички внедрени технологии позволяват да се постигне 
изключителна прецизност на траекторията, стабилно управление и безопасност. Реакциите на шасито се адаптират 
спрямо избрания стил на управление Multi-Sense®, за да ви позволят още по-динамично шофиране при пълна безопасност 
и стабилно прилепване към пътя.

4CONTROL, 
за да се слееш с пътя







Renault Talisman ви предлага мултимедийна система 
с голям екран. Управлявайте всички функции на 
автомобила интуитивно от 8,7-инчов сензорен екран 
R-Link 2. Персонализирайте дисплея, запаметете 
настройките на седалката и на страничните огледала и 
конфигурирайте до 6 профила.
Изпитайте още по-голяма емоция от шофирането с 
ексклузивната система Multi-Sense®, която адаптира 
поведението на автомобила спрямо вашите желания. 
Възползвайте се от технологиите за помощ при 
управление и от удобния ъгъл на визуализация, за да 
пътувате спокойно. Иновациите на Renault са навсякъде 
с вас.

Интуитивни
технологии,

нови усещания



life

Ателие по креативност

16’’ стоманени джанти с тасове Complea

ZeN (life +)

17’’ алуминиеви джанти Bayadère



Ателие по креативност

18’’ двуцветни алуминиеви джанти Duetto

iNteNs (ZeN +)



Аксесоари

1.2. Покривни лайстни Quickfix и багажник за ски. Лайстните 
дават възможност за монтаж на аксесоари като покривен багажник 
за ски. Монтажът е бърз и лесен благодарение на системата 
QuickFix. 3. Комплект сенници. Осигурява оптимална защита от 
слънчеви и ултравиолетови лъчи и допринася за ежедневния ви 
комфорт. Изработени от издръжлива материя, лесни за монтаж и 
демонтаж. Предлагат се за всички задни стъкла. 4. Спойлер за 
багажника. Подчертава стила и спортния характер на вашето 
Renault Talisman. 

1. 2.

4.3.



1.

1. Закачалка на подглавника. Благодарение на своята 
хромирана повърхност, закачалката изглежда естетично 
и позволява внимателно окачване на дрехи на гърба 
на предната седалка. 2. Поставка за таблет. Монтира 
се на подглавниците на предните седалки, за да може 
пътниците отзад да гледат видео на таблет с размер 
от 7 до 10 инча. 3. Постелка за багажник с две лица. 
Изработена по размер и с две лица – текстил и каучук, 
които се сменят спрямо превозвания багаж, постелката 
гарантира сигурна защита на пода на багажника. 4. 
Мрежа за подреждане на багаж. Придържа предметите 
в багажника по време на пътуване. 4.

3.

2.



Ледниково бял * Перлено бял Бежов Син Космос

* Цвят неметалик. 
Снимките са илюстративни.

Кафяв «Vision» Сив Касилопея Платинено сив Черен

Червен «Carmin»

Цветове





Съдържанието на тази брошура е точно и актуализирано към датата на отпечатване. Този документ е реализиран въз основа на предварителни серии или прототипи, като автомобилите са само за презентация. В рамките на своята политика за постоянно
усъвършенстване, Renault си запазва правото да внася във всеки един момент изменения в описаните и представени автомобили и аксесоари. Тези изменения се съобщават на дилърите на Renault в най-кратък срок. Консултирайте се с вашия местен дилър,
за да получите най-актуалната информация. Поради техническите ограничения на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават от реалните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното
обзавеждане. Всички права са запазени. Възпроизвеждането, под каквато и да е форма и с каквито и да е средства, на част или на цялата публикация, е забранена без предварителното разрешение на Рено Нисан България ЕАД.
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Научете повече за Renault Talisman
на www.renault.bg


