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Ještě stylovější 
verze kombi
Nový TALISMAN Grandtour je výsledkem důmyslně 
vytvořené rovnováhy mezi asertivním vnějším 
vzhledem a odlehčeným a velkorysým prostorem 
pro cestující, který upřednostňuje pohodlí řidiče 
a spolujezdce. Prostřednictvím systému Easy Break 
a elektricky otevíratelných zadních výklopných 
dveří s dálkovým otevíráním projevuje schopnost 
porozumět tomu, jak sladit moderní s praktickým. 
Nový TALISMAN Grandtour zahrnuje výjimečný 
podvozek 4CONTROL s řízením všech kol kombino-
vaný s elektronickým ovládáním tlumičů, díky 
čemu je agilnější, stabilnější a bezpečnější, ať už 
při nízké, nebo vysoké rychlosti.







Cestujte 
první třídou
Nový TALISMAN Grandtour INITIALE PARIS 
do  dá  vá pojmu cestování další rozměr. Nabízí 
prvotřídní zážitek z cestování spojením kultivova-
nosti a všestrannosti pro všechny vaše každodenní 
cesty. Díky komfortu, který zajišťují přední ventilo-
vaná a vyhřívaná sedadla čalouněná kůží Nappa* 
s masážní funkcí a integrovanými opěrkami hlavy 
Relax, máte pocit, jako byste pluli v pohyblivé 
lóži. Elegantní stehy  Cognac ladí s obložením 
s efektem běleného dře  va, a to vše je doplněno 
novým špičkovým audio systémem Bose® s 13 re   -
produktory pro jedinečný smyslo  vý zážitek. Je na-
bitý technologiemi, které mimo jiné zahrnují nový 
10,2" digitální přístrojový štít řidiče, 9,3" obrazovku 
multimediálního systému EASY LINK, head-up 
displej atd. Nesmíme zapomenout na systém 
MULTI-SENSE, který vám umožňuje přizpůsobit 
jízdní režimy podle svých představ (My Sense, 
Comfort, Sport nebo ECO). S modelem TALISMAN 
Grandtour INITIALE PARIS se všechny vaše cesty 
stanou nezapomenutelnými zážitky!

* Hovězí kůže.



Nový TALISMAN Grandtour nabízí nový asistenční 
systém EASY-DRIVE, který zajistí vaši bezpečnost 
a pohodlí za všech okolností.
Díky novým adaptivním světlometům LED Matrix 
Vision se světelný paprsek automaticky přizpůsobí 
podmínkám na silnici a umožní vám jet s trvale 
zapnutými dálkovými světly, aniž byste oslňovali 
ostatní účastníky silničního provozu, a to včetně 
chodců.
Easy Pilot – asistent pro jízdu po dálnici a v koloně 
upravuje rychlost a udržuje bezpečnou vzdálenost 
od vozidla vpředu, přičemž stabilizuje vozidlo 
v jízdním pruhu při rychlostech od 0 km/h do 
160 km/h. Když se doprava zpomalí, vozidlo se 
zastaví a po 3 sekundách se automaticky znovu 
rozjede, aniž by od vás požadovalo jakoukoliv 
činnost.

Asistenční systémy: 
svoboda cestování 
v naprostém klidu

1. Adaptivní světlomety LED Matrix Vision.

2.  Easy Pilot – asistent pro jízdu po dálnici a v koloně 
(kombinuje funkci adaptivního tempomatu Stop & Go 
a asistenční systém udržení v jízdním pruhu).

1.

2.



Červená Millesime** Šedá Cassiopée**

Bílá Nacré***Šedá Baltique**

Černá Etoilé**Bílá Glacier*

Šedá Highland**

*  Nemetalický lak
** Metalický lak
*** Speciální metalický lak

Barvy

Modrá Cosmos**



Výbava

Asistenční systémy
• Safe Distance Warning System
•  Upozornění na překročení rychlosti s rozpoznáváním 
dopravních značek

•  Systém varování před opuštěním jízdního pruhu
• Zadní parkovací kamera
• Automatické přepínání dálkových světel
• Systém sledování mrtvého úhlu
•  Active Emergency Braking System s detekcí chodců 
a cyklistů

Jízda
•  Ekojízda (monitorování, hodnocení, koučování, 
doporučení a režim ECO)

•  MULTI-SENSE (výběr a přizpůsobení jízdních režimů 
s 8 přizpůsobitelnými režimy osvětlení)

Komfort
• Chlazená odkládací schránka
•  Přední a zadní okna s impulzním ovládáním
•  Bezrámečkové elektrochromatické vnitřní 
zpětné zrcátko

• Sluneční clony pro zadní sedadla
•  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce 
s elektricky nastavitelnou masážní bederní opěrkou

Vnější vzhled 
• Vnější uvítací osvětlení s osvětlením na klikách dveří
• Shark anténa
• Hliníkové střešní ližiny
• Dynamické přední a zadní ukazatele směru LED
• Světlomety LED Pure Vision
•  Zadní světla s 3D efektem, chromovaná lišta
• 17" ráfky kol z lehké slitiny, design Pierre
• Přední mlhová světla LED

Vnitřní vzhled
• Strop v barvě Light Sand Grey
•  Vnitřní obložení se stříbrným křížovým reliéfním vzorem
• Černá palubní deska a obložení dveří s prošíváním
•  Kombinované koženkové/látkové čalounění 
• Tónovaná zadní boční okna a zadní okno

Multimédia 
• 2 zadní konektory USB a 1 konektor jack
•  Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 
9,3" kompatibilní s Android Auto™ a Apple CarPlay™, 
Bluetooth®, DAB, vstupy USB a Jack

•  Přístrojový štít s 10,2" barevným multifunkčním 
displejem

Bezpečnost
• ABS s asistentem nouzového brzdění
•  Adaptivní čelní airbagy řidiče a spolujezdce 
(airbag spolujezdce lze deaktivovat)

•  Boční airbagy v úrovni pánve/hrudníku pro řidiče 
a spolujezdce na předním sedadle

• Přední a zadní hlavové airbagy
•  Dešťový a světelný senzor (automatická potkávací světla, 
aktivace a rychlost stěračů)

•  Elektronický stabilizační systém (ESC) a asistent 
rozjezdu do kopce

• Isofix na 2 zadních sedadlech
•  Elektronická parkovací brzda s funkcí auto-hold

Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc. * Hovězí kůže.

INTENS



* Hovězí kůže.

Jízda
• Head-up displej
• Systém varování před opuštěním jízdního pruhu s aktivní 
korekcí jízdní dráhy

• Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní 
parkovací kamera a automatický parkovací asistent – 
podélný, kolmý a úhlový)

• Systém 4Control se 4 aktivně řízenými koly
• Systém Electronic Damper Control (přizpůsobení tuhosti 
tlumičů) 

• Adaptivní tempomat Stop&Go (0–160 km/h)

Komfort
• Opěrky hlavy pro řidiče a spolujezdce typu Relax
• Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru 
s možností otevření pohybem nohy pod zadním 
nárazníkem

• Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné 
v 8 směrech, manuálně nastavitelná délka sedáku, 
elektricky nastavitelná bederní opěrka ve 4 směrech 
s masážní funkcí a s pamětí polohy, ventilovaná přední 
sedadla

• Vrstvená boční okna 
• Výškově a délkově nastavitelný volant INITIALE PARIS 
potažený perforovanou kůží Nappa* 

Multimédia
• Indukční nabíječka
• Audiosystém Bose® s 13 reproduktory a 5 poslechovými 
režimy

Vnější vzhled 
• Označení INITIALE PARIS
• Osvětlení klik dveří
• Adaptivní světlomety LED Matrix Vision
• 19" ráfky kol z lehké slitiny INITIALE PARIS

Vnitřní vzhled 
• Strop v barvě černá Titane (volitelně strop v barvě 
pískově šedá)

• Ozdobné obložení INITIALE PARIS v dřevěném dekoru
• Kůží* potažená palubní deska v barvě černá Titane se 
stehy Cognac

• Čalounění INITIALE PARIS z kůže Nappa* v barvě 
černá Titane se stehy Cognac (volitelně kůže* v barvě 
pískově šedá Sable)

• Chromované prahy dveří s nápisem INITIALE PARIS
• Koberečky INITIALE PARIS

INITIALE PARIS (= INTENS +)



Renault doporučuje

Zajištění přesnosti a aktuálnosti této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými zásadami neustálého zlepšování produktů si 
společnost Renault vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifi kace vozidla a příslušenství. Všechny takové úpravy jsou prodejcům Renault sdělovány v nejkratší možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou některé verze lišit 
a určité vybavení nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). Nejnovější informace vám poskytne nejbližší prodejce. Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev skutečného laku 
nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv způsobem celé nebo jen části této publikace je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault. 
 CZ 10/2020

                                Autorská práva k fotografi ím: U. Heckmann © Renault Marketing 3D-Commerce – vytištěno v EU – říjen 2020.
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Další informace o modelu Renault TALISMAN Grandtour najdete 
na www.renault.cz


