
Renault TALISMANRenault TALISMAN
a TALISMAN Grandtour





Se svým sportovním charakterem rozbouří Renault TALISMAN 

stojaté vody své kategorie. Mocná přední část, výrazný profi l, 

atletická ramena a sebejistý pohled. Velké harmonické plochy 

činí z modelu TALISMAN přitažlivý a dynamický sedan, který 

pyšně slibuje budoucí velkolepé okamžiky.

Velké okamžiky 
z perspektivy





Odraz silné 
osobnosti

Renault TALISMAN dává na odiv svůj design elegantními 

19palcovými disky kol a chromovými dekory bočních přívodů 

vzduchu. Jeho světelný pohled je kombinací pronikavých 

světlometů LED PURE VISION a výrazného designu světel pro 

denní svícení ve tvaru písmene „C“. Jeho charakter a moderní 

styl se odráží v celé řadě prvků.





Objevte prostorný a pohodlný interiér. V interiéru panuje svoboda pohybu a suverénní komfort. Vpředu vás přivítají 

široká, ventilovaná sedadla s masážní funkcí jako v Business třídě. Jejich konstrukce je ergonomická a elegantní. 

Čalounění palubní desky zdobí jemné prošití ztělesňující smysl pro detail. Středová konzole se vyznačuje čistými 

liniemi a je branou do světa moderních palubních technologií a pokročilých asistenčních systémů. To nejlepší na 

vás však čeká za volantem vozu Renault TALISMAN.

Vaše nová komfortní zóna



Preciznost a exkluzivita

Objevte ještě atraktivnější verzi modelu TALISMAN v podobě verze Initiale Paris. Disky s diamantovým efektem a motivem 

Eiff elovy věže, speciální lak černá Amethyste, čalounění kůží Nappa a výjimečný akustický komfort. Svou precizností 

sahající do detailu je podpis Initiale Paris ztělesněním toho nejlepšího od značky Renault.





Intenzivní 
jízdní zážitky

Systém Multi-Sense v kombinaci s technologií 4Control 

a  nastavitelnou tuhostí podvozku poskytuje zcela 

jedinečné zážitky z  jízdy. Umožňuje vybrat jízdní 

režim, který vám bude nejvíce vyhovovat. Na výběr 

je od sportovního režimu až po komfortní nastavení. 

Každý režim je jedinečný a slibuje jiné zážitky. Pokud si 

nevyberete z předvolených jízdních režimů, k dispozici 

je ještě jeden, plně personalizovatelný. Nastavení 

systému Multi-Sense upravuje charakteristiku podvozku, 

nastavení systému 4Control, tuhost posilovače řízení, 

odezvu motoru a převodovky EDC. Díky systému Multi-

-Sense si dokonce můžete změnit světelnou atmosféru 

ve voze. Pět režimů a pět jedinečných nastavení.



1. 4Control: 4 řízená kola poskytují výjimečnou manévrovatelnost a přesnost při jízdě. 2. Posilovač řízení. Přizpůsobuje se jízdnímu stylu a zvolenému jízdnímu režimu. 3. Odezva motoru. Jako kdybyste změnili auto. 
Systém Multi-Sense mění odezvu motoru na sešlápnutí plynového pedálu v závislosti na jízdním režimu. 4. Rychlost odezvy automatické dvouspojkové převodovky EDC. V závislosti na nastavení a stylu jízdy umí být 
převodovka opravdu hladká, nebo rychlá při sportovním stylu jízdy. Rozhodněte se, jaké zážitky hledáte. 5. Odpor řízení. Renault TALISMAN má inteligentní posilovač řízení, který umí být sportovně tuhý pro lepší odezvu, 
nebo lehký, aby byla zajištěna snadná manévrovatelnost. 6. Masážní funkce. Masážní sedadlo řidiče poskytuje mimořádný komfort a relaxaci na dlouhých cestách. 7. Palubní přístroje. Každý jízdní režim má vlastní vzhled 
palubních přístrojů. Liší se i obsah zobrazovaných informaci. 8. Osvětlení interiéru. Zvolte barevné schéma, které nejlépe vystihuje vaši náladu. K dispozici je pět barev: zelená, modrá, červená, fi alová a béžová. 9. Zvuk 

motoru. Od velmi tichého až po sportovní zvuk. 10. Klimatizace. V režimu Eco je zajištěna optimální teplota uvnitř a zároveň dochází k úspoře energie.



Díky unikátnímu systému 4Control v kombinaci se systé-

mem Electronic Damper Control (elektronické řízení tuhosti 

tlumičů) je Renault TALISMAN v zatáčkách dokonale sta-

bilní. Díky synchronizované práci čtyř aktivně řízených kol 

je v městském provozu stejně dobře manévrovatelný jako 

malá městská auta. Při jízdě mimo město zaručuje systém 

4Control spolu s přizpůsobením tuhosti tlumičů vynikající 

směrovou stabilitu a přilnavost. Renault TALISMAN je vy-

baven systémem Multi-Sense®, který umožňuje zvolit si 

styl řízení – od komfortního po sportovní – a pokaždé zažít 

jedinečné chvíle. Podvozek se přizpůsobí vašemu stylu řízení 

a přináší intenzivní jízdní zážitky. 

4Control
– záruka dokonalé
kontroly







Renault TALISMAN vám nabízí multimediální zážitek na 

velké obrazovce. Převezměte kontrolu nad svým vozidlem 

a  ovládejte všechny jeho funkce intuitivně pomocí 8,7" 

vertikálního displeje systému R-LINK 2. Přizpůsobte si 

zobrazení, stáhněte si své oblíbené aplikace, uložte si svá 

nastavení sedadel a vnějších zpětných zrcátek a konfi gurujte 

až 6 profi lů. K dispozici je rovněž systém Multi-Sense®, který 

přizpůsobí chování vozidla vaší náladě. Využijte pokročilé 

asistenční systémy a head-up displej pro komfortní a klidnou 

jízdu. Inovace značky Renault vás budou provázet na vašich 

cestách každý den.

Intuitivní technologie, 
neobyčejné zážitky



Bose® Surround
– dokonale čistý zvuk

Nechte se unášet zvukem nejvyšší kvality díky systému 

Bose® Surround, který byl navržen speciálně pro 

Renault TALISMAN a zohledňuje akustiku jeho interiéru. 

Věrný, bohatý a vyrovnaný zvuk, silné a realistické 

basy – třináct vysoce kvalitních reproduktorů vytváří 

prostorový zvuk, který se blíží kvalitě živých koncertů.





Pokročilé bezpečnostní a asistenční systémy

Díky asistenčním systémům nabízí Renault TALISMAN ještě větší komfort, bezpečnost a potěšení z řízení. Tyto technologie, které se vyznačují intuitivním ovládáním, pomáhají udržet 

bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi, varují před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, umožňují přizpůsobit rychlost situaci na silnici, v naléhavých případech 

rychleji zabrzdit, a dokonce i zaparkovat bez nutnosti ovládat volant.

Adaptivní tempomat. Jedete příliš blízko vozidla před vámi? Adaptivní tempomat automaticky přizpůsobí 
rychlost jízdy tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost.

Systém varování při překročení rychlosti s rozpoznáváním dopravních značek. Systém umožňuje 
přizpůsobit rychlost jízdy informacím na dopravních značkách, které vůz pomocí kamery automaticky 
rozpoznává. Díky ukazatelům na přístrojové desce a head-up displeji tyto informace řidiči určitě neuniknou.



Aktivní systém podpory náhlého brzdění. Tento systém, který doplňuje 
funkci systémů ABS/ESC, umožňuje zkrátit brzdnou dráhu a vyhnout 
se srážce s vozidlem jedoucím před vámi.

Easy Park Assist. Systém měří dostupný prostor a určí jízdní dráhu pro 
správné zaparkování. Předejte mu řízení a přesvědčte se, jak snadné 
může parkování být.





Vřelé 
přivítání

Vůz je vybaven hands-free kartou Renault, díky které 

vás pozná, jakmile se k němu přiblížíte, a připraví vám 

vřelé přivítání: rozsvítí denní světla, vyklopí vnější 

zpětná zrcátka, aktivuje centrální TFT displej a displej 

systému R-LINK 2. V závislosti na verzi výbavy také 

zapne osvětlení interiéru.

Víko zavazadlového prostoru lze otevřít bezdotykově 

pohybem nohy pod zadním nárazníkem. TALISMAN ve 

verzi Grandtour nabízí bezdotykové otvírání i zavírání 

zavazadlového prostoru. Sedadlo řidiče se po vypnutí 

motoru automaticky posune o 50 mm pro usnadnění 

vystupování. 



Srdečné přijetí

V kabině jsou rozmístěny důmyslné úložné prostory 

o  celkovém objemu 25 litrů, včetně schránky ve 

středové loketní opěrce, která je dokonce klimatizovaná 

(u vozidel s převodovkou EDC).

Objem zavazadlového prostoru činí 608 litrů u verze 

sedan a 572 litrů u verze Grandtour a lze ho zvýšit díky 

sklopným opěradlům zadních sedadel, která jsou dělená 

v poměru 1/3-2/3 a mají i otvor pro přepravu lyží. Verze 

Grandtour nabízí dělenou podlahu zavazadlového 

prostoru, díky níž lze vytvořit dvě oddělené části. Pod 

ní se nachází další úložné přihrádky. Renault TALISMAN 

nabízí ideální uspořádání pro vás a vaše blízké.





* nemetalický lak    ** speciální barva karoserie pro verzi Initiale Paris

Barvy karoserie

Bílá Glacier* Bílá Nacré Béžová Dune Modrá Cosmos

Hnědá Vison Šedá Cassiopée Šedá Platine Černá Étoilé

Červená Carmin Černá Améthyste**



INTENS 

Výbava

Vyobrazená verze obsahuje výbavu na přání

Disky kol z lehkých slitin 18",
design Duett o

Kožené čalounění, černé* 
(na přání)

Disky kol z lehkých slitin 19",
design Alizarine (na přání)

Kožené čalounění, hnědé* 
(na přání)

Disky kol z lehkých slitin 17",
design Bayadere (na přání)

Látkové potahy v kombinaci
s prvky z ekologické kůže

* Sedadla čalouněná kůží (barvená hovězí kůže) – přední část sedadla, opěradla, opěrky hlavy a boční opěrky. Ostatní části interiéru jsou čalouněné impregnovanou látkou.

BEZPEČNOST

 • Systém varování před opuštěním jízdního pruhu
 • Systém rozpoznávání dopravních značek 
s varováním o překročení povolené rychlosti

 • Automatické přepínání dálkových světel

VNĚJŠÍ VZHLED

 • Disky kol z lehkých slitin 18", design Duett o

VNITŘNÍ VZHLED 

 • Kombinace látkového čalounění s koženkou 
v černé barvě

VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ

 • Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, 
vyhřívaná a sklopná, s osvětlením nástupního 
prostoru při odemčení vozu

 • Tónovaná skla
 • Dešťový a světelný senzor
 • Full LED světlomety (přední LED PURE VISION® 
a zadní LED Edge Light)

 • Přední LED mlhové světlomety s funkcí 
přisvěcování do zatáček

 • Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
 • Osvětlení interiéru Ambient Lighting

ŘÍZENÍ

 • Zadní a přední parkovací senzory
 • Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem
 • Poloautomatická parkovací brzda
 • Systém Renault Multi-Sense®

KOMFORT

 • Hands-free karta Renault s uvítací funkcí Welcome 
Scenario

 • Dvouzónová automatická klimatizace
s odděleným nastavením pro řidiče a spolujezdce

 • Elektrické ovládání předních a zadních oken, 
impulzní ovládání oken vpředu a vzadu

 • Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné 
v 6 směrech, elektricky nastavitelná bederní 
opěrka ve 4 směrech s masážní funkcí, sedadlo 
spolujezdce manuálně nastavitelné v 6 směrech, 
s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou

MULTIMÉDIA

 • Multimediální a navigační systém R-Link 2, displej 
8,7" vertikální. Zdarma po dobu tří let: aktualizace 
map a online informace o dopravě TomTom Traffi  c.

 • Palubní počítač s multifunkčním barevným TFT 
display

 • 3D Sound by Arkamys s 8 reproduktory



INITIALE PARIS

Výbava

BEZPEČNOST

 • Adaptivní tempomat (na přání za 0,-)
 • Head-Up displej
 • Systém sledování mrtvého úhlu
 • Safe Distance Warning
 • Active Emergency Braking System

VNĚJŠÍ VZHLED

 • Disky kol z lehkých slitin 19", design Initiale Paris

VNITŘNÍ VZHLED

 • Kožené čalounění Nappa v černé barvě, 
přístrojová deska v černé barvě

VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ

 • Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná 
a sklopná, s pamětí polohy, vyhřívaná, 
automatické naklonění zrcátka na straně 
spolujezdce při zařazení zpátečky, s osvětlením 
nástupního prostoru při odemčení vozu

 • Zatmavená zadní okna a vrstvená boční skla

ŘÍZENÍ

 • Zadní a přední parkovací senzory, zadní parkovací 
kamera

KOMFORT

 • Elektrické otevírání 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 sedadla řidiče, ventilovaná přední sedadla

 • Opěrky hlavy pro řidiče a spolujezdce typu Relax
 • Koberečky Initiale Paris
 • Vyhřívání předních sedadel

MULTIMÉDIA

 • Multimediální a navigační systém R-Link 2, display 
8,7" vertikální. Po dobu tří let aktualizace map 
a online informace o dopravě TomTom Traffi  c.

 • Bose Surround Sound System s 13 reproduktory, 
Active Noise Control (pouze pro Energy dCi)

* Sedadla čalouněná kůží (barvená hovězí kůže) – přední část sedadla, opěradla, opěrky hlavy a boční opěrky. Ostatní části interiéru jsou čalouněné impregnovanou látkou.

Disky kol z lehkých slitin 19", 
design INITIALE PARIS 

Kožené čalounění Nappa v šedo-černé barvě*Kožené čalounění Nappa v černé barvě*



Rozměry TALISMAN

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3)

Objem zavazadlového prostoru (metoda VDA) 608

Maximální objem se sklopenými zadními sedadly (metoda VDA) 1 022

ROZMĚRY (mm)

A Délka 4 849

B Rozvor 2 809

C Přední převis 959

D Zadní převis 1 081

E Rozchod vpředu (17" kola) 1 614

F Rozchod vzadu (17" kola) 1 609

G/G1
Celková šířka s vnějšími zpětnými zrcátky vyklopenými/
sklopenými

2 081/1 890

H Výška nezatíženého vozu 1 463

 

H1 Výška nezatíženého vozu s otevřeným víkem 1 752

J Výška prahu nezatíženého vozu 718

K Světlá výška nezatíženého vozu 145

L Prostor pro nohy ve výši kolen na zadních sedadlech 262

M Šířka v loktech na předních sedadlech 1 512

M1 Šířka v loktech na zadních sedadlech 1 461

N Šířka v ramenech na předních sedadlech 1 485

N1 Šířka v ramenech na zadních sedadlech 1 400

P
Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech 
(pevná střecha / střecha)

902 / 843

Q
Výška pod střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech
(pevná střecha / střecha)

854 / 848

 

Y
Šířka otvoru zavazadlového prostoru v horní části 
Maximální šířka otvoru zavazadlového prostoru

1 050
1 136

Y1 Šířka otvoru zavazadlového prostoru v dolní části 1 038

Y2 Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy kol 935

Z1
Maximální užitečná délka zavazadlového prostoru 
(sklopená zadní sedadla)

2 076

Z2 Užitečná délka zavazadlového prostoru k zadním sedadlům 1 204

Z3 Vnitřní výška kufru 417



Rozměry TALISMAN Grandtour

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3)

Objem zavazadlového prostoru (metoda VDA) 572

Maximální objem se sklopenými zadními sedadly (metoda VDA) 1 681

ROZMĚRY (mm)

A Délka 4 865

B Rozvor 2 809

C Přední převis 959

D Zadní převis 1 097

E Rozchod vpředu (17" kola) 1 614

F Rozchod vzadu (17" kola) 1 609

G/G1
Celková šířka s vnějšími zpětnými zrcátky vyklopenými/
sklopenými

2 081/1 890

H Výška nezatíženého vozu 1 465

 

H1 Výška nezatíženého vozu s otevřeným víkem 2 111

J Výška prahu nezatíženého vozu 571

K Světlá výška nezatíženého vozu 145

L Prostor pro nohy ve výši kolen na zadních sedadlech 262

M Šířka v loktech na předních sedadlech 1 512

M1 Šířka v loktech na zadních sedadlech 1 461

N Šířka v ramenech na předních sedadlech 1 485

N1 Šířka v ramenech na zadních sedadlech 1 400

P
Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech 
(pevná střecha / střecha)

902 / 843

P1
Výška pod střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech
(pevná střecha / střecha)

886 / 874

 

Y
Šířka otvoru zavazadlového prostoru v horní části 
Maximální šířka otvoru zavazadlového prostoru

969
1 075

Y1 Šířka otvoru zavazadlového prostoru v dolní části 1 037

Y2 Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy kol 1 100

Z1
Maximální užitečná délka zavazadlového prostoru 
(sklopená zadní sedadla)

2 011

Z2 Užitečná délka zavazadlového prostoru k zadním sedadlům 1 116

Z3 Vnitřní výška kufru 432



8.

1. Ozdobné křídlo kufru. Zvýrazňuje styl a dynamiku karosérie 
vozu Renault TALISMAN. 2. Ochrana hrany zavazadlového 

prostoru. Ochranná lišta z leštěné nerezové oceli zdobí a chrání 
práh zavazadlového prostoru. 3. Textilní koberce a podsvícené 

kryty prahů. Stylová ochrana dolní části karosérie a podlahy vozu. 
4. Disky z lehké slitiny, design Bayadere 17" v barvě tmavého 

kovu. Kolekce exkluzivních hliníkových disků Renault nabízí skvělý 
design. 5. Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex. Ne-
promokavá podložka kopírující tvar zavazadlového prostoru vozu 
Renault TALISMAN Grandtour zaručuje jeho maximální ochranu. 
6. Držák tabletu. Praktické řešení, které pasažérům umožňuje 
pohodlné sledování fi lmů. 7. Věšák na opěrku hlavy. Estetické 
ramínko umožňuje pohodlné zavěšení kabátu nebo saka za předním 
sedadlem. 8. Reproduktory Focal Music Premium 8.1. Sada Hi-Fi 
reproduktorů, které nabízejí silný a čistý zvuk.7.

Jedinečný styl a pohodlný interiér

3.

6.

5.

Příslušenství

1. 2. 4.



Více informací a kompletní nabídku doplňků najdete v brožuře 

představující příslušenství pro modely TALISMAN a TALISMAN Grandtour.

1. Nosič jízdních kol na tažné zařízení. Skládací a sklápěcí nosič pro snadný 
a bezpečný převoz jízdních kol. 2. Výklopné tažné zařízení. Výklopné 
jedním pohybem a připravené k použití během několika vteřin. Sklopené 
pod nárazníkem neruší design vašeho vozu. 3. Hliníkové střešní tyče 

Quickfi x a nosič lyží. Jednoduché použití a rychlá montáž. Umožňují 
bezpečný převoz lyží a snowboardů na střeše vozu Renault TALISMAN. 
4. Střešní box Renault. Praktický a odolný střešní box nezbytný na cesty 
zvýší přepravní kapacity vašeho vozu. Aerodynamický a atraktivní design. 
Dostupné objemy: 380 l, 480 l a 630 l. 

1. 2.

4.3.

Volný čas

Příslušenství







Od září 2018 jsou všechny nové vozy homologovány podle protokolu WLTP – nových celosvětově harmonizovaných zkušebních postupů pro lehká vozidla. Pro lepší pochopení bylo stanoveno přechodné období, během něhož jsou hodnoty spotřeby paliva a emise výfukových plynů testované 
v rámci WLTP zpětně překládány do starého protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto přechodné období se liší v závislosti na zemi. Více informací na htt ps://www.renault.cz/renault-svet/nove-predpisy.html
Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si společnost Renault Česká republik, a.s. vyhrazuje právo kdykoli modifi kovat specifi kace i popisovaná a představovaná vozidla. Jednotlivé verze 
se mohou lišit, některé prvky výbavy nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelné výbavy se mohou vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotografi e v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Z technických 
a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Spojte se, prosím, se svým dealerem RENAULT, aby vám poskytl aktuální informace. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. 
Jakékoli neoprávněné nakládání (zejména užití, reprodukce celé nebo části publikace provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault Česká republika, a.s.) je zakázáno a podléhá sankcím v souladu s platnou právní úpravou. 
Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní záruka Renault 5 let je záruka poskytovaná na nová vozidla RENAULT a jejíž konkrétní rozsah a krytí je uvedeno v Záručních podmínkách, které tvoří nedílnou součást objednávky nového vozidla RENAULT.
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Objevte Renault TALISMAN

na talisman.renault.cz

Renault doporučuje


