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Renault TALISMAN Initiale Paris
Exkluzivní verze spojující know-how značky Renault s myšlenkou na naprostou spokojenost uživatelů a jejich
maximální komfort.
Design kabiny je do detailu propracovaný s použitím kvalitních materiálů. Pohodlná sedadla jsou potažena
kůží Nappa příjemnou na dotyk, vkusné detaily a dokonalá zvuková akustika kabiny Vám naznačují, že se
nacházíte na výjimečném místě.
Pouze verze Initiale Paris může mít speciální metalickou barvu Černá Améthyste.
Unikátní výbava Initiale Paris:
Design
• Kožené čalounění Nappa v černé barvě, přístrojová deska
v bílé barvě

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

Řízení automobilu
• Systém 4Control se 4 aktivně řízenými koly
• Systém Electronic Damper Control (přizpůsobení tuhosti tlumičů)
• Pack City (zadní a přední parkovací senzory, zadní parkovací
kamera, systém sledování mrtvého úhlu)
Komfort
• 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
• Sedadlo řidiče s funkcí Easy Entry (automatické odsunutí sedadla
řidiče pro lepší nastupování a vystupování)
• Opěrky hlavy pro řidiče a spolujezdce typu Relax
• 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
13 vYSOcE výkONNých REPRODUkTORů
1 Středopásmový
reproduktor
průměru 8 cmpředních sedadel
•
Vyhřívání
v palubní desce.
2 Dva výškové neodymové reproduktory o průměru
2,5 cm v palubní desce.

Multimédia
• Mutlimediální a navigační systém R-Link 2, displej 8,7" vertikální
4 Dva výškové neodymové reproduktory o průměru
2,5 cm v zadních dveřích.
Verzi Initiale Paris si můžete doplnit o:
(navigační system s dynamickým plánováním trasy dle aktuální
5 Dva širokopásmové reproduktory o průměru
situace TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím Evropy, • Pack Winter pro Initiale Paris (vyhřívaný volant, ostřikovače
16,5 cm v zadníchdopravní
dveřích.
6 Dva středopásmové reproduktory o průměru
®
předních světlometů)
Bluetooth
hands-free s funkcí audiostreamingu, digitální příjem
7 cm v zadní odkládací
desce.
7 Dva eliptické basové reproduktory o rozměru
• Panoramatické střešní okno - elektricky otevíratelné v přední
DAB, podporuje přehrávání MP3 formátů, vstup USB, iPod
15 × 23 cm v zadnírádia
odkládací desce.
ELEkTRONIcký AUDIOSYSTÉM
části
a Jack, přístup k online aplikacím, ovládání rádia pod volantem,
8 Digitální zesilovač v palubní desce se systémem
•
Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací
digitálního zpracování
signálu Bose: ovládání)
hlasové
• 7pásmový ekvalizér
kamera a inteligentní parkoací asistent - podélný, kolmý a úhlový)
•
Bose
Sound System s 13 reproduktory
2 pro
zpracováníSurround
signálu
• Centerpoint
• SurroundStage pro zpracování signálu
13 vYSOcE výkONNých REPRODUkTORů
®
• Elektrické otevírání víka1 zavazadlového
prostoru s možností
• CD přehrávač ve schránce spolujezdce
Středopásmový reproduktor průměru 8 cm
otevření pohybem nohy pod
zadním
nárazníkem
v palubní
desce.
Bezpečnost a asistenční systémy řízení
2 Dva výškové neodymové reproduktory o průměru
• Adaptivní tempomat
2,5 cm v palubní desce.
• Head-Up displej
3 Dva širokopásmové reproduktory o průměru
16,5 cm v předních dveřích.
• Safe Distance Warning
4 Dva výškové neodymové reproduktory o průměru
• Active Emergency Braking System
2,5 cm v zadních dveřích.
3 Dva širokopásmové reproduktory o průměru
16,5 cm v předních dveřích.

SYSTÉM BOSE SURROUND
PRO RENAULT TALISMAN
®

®

5 Dva širokopásmové reproduktory o průměru
16,5 cm v zadních dveřích.

13 vysoce výkonných reproduktorů
6 Dva středopásmové reproduktory o průměru
1	Středopásmový
reproduktor
o průměru 8 cm
7 cm v zadní odkládací
desce.
v palubní
desce.
7 Dva eliptické
basové reproduktory o rozměru
× 23 cm v zadní
odkládací desce.
2	Dva15výškové
neodymové
reproduktory
o průměru
2,5 cm v palubní desce.
ELEkTRONIcký AUDIOSYSTÉM
3	Dva širokopásmové reproduktory o průměru
8 Digitální zesilovač v palubní desce se systémem
16,5digitálního
cm v předních
dveřích.
zpracování signálu
Bose:
4	Dva•výškové
neodymové reproduktory
7pásmový ekvalizér
®
pro v
zpracování
signálu
• Centerpoint
o průměru
2,5 2cm
zadních
dveřích.
SurroundStage® pro zpracování signálu
5	Dva•širokopásmové
reproduktory o průměru
16,5 cm v zadních dveřích.
6	Dva středopásmové reproduktory o průměru
7 cm v zadní odkládací desce.
7	Dva eliptické basové reproduktory o rozměru
15 × 23 cm v zadní odkládací desce.

každá součástka systému Bose byla vytvořena pro optimální fungování v souladu s dalšími komponenty. Pokud je některý díl audiosystému z výroby nahrazován přístrojem z druhomontáže, může dojít k velmi
podstatnému snížení jeho výkonnosti.

ELEKTRONICKÝ AUDIOSYSTÉM
8	Digitální zesilovač v palubní desce se
systémem digitálního zpracování signálu
Bose:
• 7pásmový ekvalizér
• Centerpoint® 2 pro zpracování signálu
• SurroundStage® pro zpracování signálu

VOLITELNÁ VÝBAVA
Intens

Initiale Paris

pakety
15 000

•

Pack Viditelnost (Full LED přední světlomety LED Pure Vision a zadní LED Edge Light)

Pack City (zadní a přední parkovací senzory, zadní parkovací kamera, systém sledování mrtvého úhlu)

•

•

Pack Visio System (systém varování před opuštěním jízdního pruhu, automatické přepínání dálkových světel, systém
rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti)

•

•

-

5 000

10 000

-

35 000

-

40 000

•

Pack Leather v černé barvě (kožené čalounění Riviera v černé barvě, Pack Winter, sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky
nastavitelné v 6 směrech, elektricky nastavitelná bederní opěrka ve 4 směrech, s masážní funkcí, s pamětí polohy
na straně řidiče, ventilovaná přední sedadla)

70 000

-

Pack Leather v hnědé barvě (kožené čalounění Riviera v hnědé barvě, Pack Winter, Pack Safety, sedadlo řidiče a spolujezdce
elektricky nastavitelné v 6 směrech, elektricky nastavitelná bederní opěrka ve 4 směrech, s masážní funkcí, s pamětí polohy
na straně řidiče, ventilovaná přední sedadla)

105 000

-

Aktivní a pasivní bezpečnost
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd

•

•

Elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV

•

•

Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody
Asistent rozjezdu do kopce
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu spolujezdce)
Boční airbagy chránící hlavu a hrudník na straně řidiče a spolujezdce
Hlavové airbagy v první a druhé řadě

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na předních sedadlech

•

•

•
•
•
•
•
Pack Safety
Pack Safety
Pack City
•
•
•
•
Pack Safety
Pack Safety

•
•
•
•
•
0
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
0
•
15 000
21 000
26 000
-

•
•
•
•
•
21 000
26 000
26 000

•
Pack Leather
v černé barvě
Pack Leather
v hnědé barvě
-

-

®

Pack Winter (vyhřívaný volant, ostřikovače předních světlometů)
Pack Winter Plus (vyhřívání předních sedadel, vyhřívaný volant,
ostřikovače předních světlometů)
Pack Safety (Active Emergency Brake System, Safe Distance Warning,
Adaptivní tempomat, Head-Up Display)
Pack 4Control (systém 4Control® se 4 aktivně řízenými koly, Systém Electronic Damper Control – přizpůsobení tuhosti
tlumičů, zatmavená zadní okna)

Tříbodové bezpečnostní pásy ve druhé řadě sedadel
Zvuková a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů na všech místech
Systém ISOFIX - příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech
Automatické uzamčení dveří za jízdy
Tempomat s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat
Head-Up display
Systém sledování mrtvého úhlu
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu
Systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti
Systém sledování únavy řidiče
Automatické přepínání dálkových světel
Safe Distance Warning
Active Emergency Braking System
VNĚJŠÍ VZHLED
Vnější kliky dveří v barvě karoserie, chromované rámování bočních oken
Chromové lišty v blízkosti předních mlhových světel
Chromové designové prvky ve spodní části zadního nárazníku
Označení Initiale Paris
Disky kol z lehkých slitin 17", design Bayadére
Disky kol z lehkých slitin 18", design Duetto
Disky kol z lehkých slitin 19", design Alizarine (nutno s Pack 4Control)
Disky kol z lehkých slitin 19", design Initiale Paris
Metalický lak
Speciální metalický lak Bílá Nacré
Speciální metalický lak Černá Améthyste
VNITŘNÍ VZHLED
Kombinace látkového čalounění s koženkou v černé barvě
Kožené čalounění Riviera v černé barvě, přístrojová deska v černé barvě
Kožené čalounění Riviera v hnědé barvě, přístrojová deska v hnědé barvě
Kožené čalounění Nappa v černé barvě, přístrojová deska v černé barvě
Kožené čalounění Nappa v šedočerné barvě, přístrojová deska v bílé barvě
Označení Initiale Paris
• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

•
0
•

VOLITELNÁ VÝBAVA
Intens
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
Full LED světlomety (přední LED PURE VISION® a zadní LED Edge Light)
•
LED denní svícení
•
Přední LED mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do zatáček
•
Ostřikovače předních světlometů
Pack Winter Plus
Funkce Follow Me Home - nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů
•
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, s osvětlením nástupního
•
prostoru při odemčení vozu
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
Akustické čelní sklo
•
Panoramatické střešní okno - elektricky otevíratelné v přední části
30 000
Tónovaná zadní okna
•
Zatmavená zadní okna
Pack 4Control
Zatmavená zadní okna a vrstvená boční skla
Dešťový a světelný senzor
•
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
•
Osvětlení interiéru Ambient Lighting
•
ŘÍZENÍ
Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem
•
Poloautomatická parkovací brzda
•
Systém Renault Multi-Sense® (nutno s Mutlimediálním a navigačním systém R-Link 2)
•
Systém 4Control se 4 aktivně řízenými koly
Pack 4Control
Systém Electronic Damper Control (přizpůsobení tuhosti tlumičů)
Pack 4Control
Zadní a přední parkovací senzory
•
Zadní a přední parkovací senzory, zadní parkovací kamera
Pack City
Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera a inteligentní parkovací asistent - podélný, kolmý a úhlový)
Ukazatel optimálního rychlostního stupně
•
Systém Eco-mode
•
Sada na opravu pneumatik (pouze motorizace dCi, nelze s rezervou)
•
Dojezdová rezerva (motorizace TCe mají dojezdovou rezervu v sérii)
3 000
KOMFORT
Dvouzónová automatická klimatizace s odděleným nastavením pro řidiče a spolujezdce
•
Hands-free karta Renault s uvítací funkcí Welcome Scenario, která se aktivuje při přiblížení k vozu
•
Elektrické otevírání víka zavazadlového prostoru s možností otevření pohybem nohy pod zadním nárazníkem
10 000
Předpříprava na alarm
•
Výškově a podélně nastavitelný volant
•
Multifunkční volant a hlavice řadící páky potažená kůží
•
Vyhřívaný volant
Pack Winter Plus
Elektrické ovládání přední 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
Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 6 směrech, elektricky nastavitelná bederní opěrka ve 4
Pack Leather v černé /
směrech s masážní funkcí, sedadlo řidiče s pamětí polohy, ventilovaná přední sedadla
hnědé barvě
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
Pack Leather v černé /
Sedadlo řidiče s funkcí Easy Entry (automatické odsunutí sedadla řidiče pro lepší nastupování a vystupování)
hnědé barvě
Opěrky hlavy pro řidiče a spolujezdce typu Relax
Vyhřívání předních sedadel
Pack Winter Plus
Zadní sedadla s děleným opěradlem v poměru 1/3–2/3 s otvorem pro převoz dlouhých předmětů
•
Klimatizovaná přední loketní opěrka (na nápoje o objemu 0,5 l + 0,33 l, pouze pro motorizace s převodovkou EDC)
•
Zadní loketní opěrka s držákem na nápoje
•
Koberečky Initiale Paris
• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

Initiale Paris
•
•
•
Pack Winter
•
•
•
30 000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12 000
•
•
•
3 000
•
•
•
•
•
Nappa
Pack Winter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VOLITELNÁ VÝBAVA
MULTIMÉDIA
Palubní počítač s multifunkčním barevným TFT display
Mutlimediální a navigační systém R-Link 2, display 8,7" vertikální (navigační system s dynamickým plánováním trasy dle aktuální
dopravní situace TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím Evropy, Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, digitální příjem
rádia DAB, podporuje přehrávání MP3 formátů, vstup USB, iPod a Jack, přístup k online aplikacím, ovládání rádia pod volantem,
hlasové ovládání)
Zdarma po dobu tří let: aktualizace map a online informace o dopravě TomTom Traffic.
Mutlimediální a navigační systém R-Link 2, display 8,7" vertikální (navigační system s dynamickým plánováním trasy dle aktuální
dopravní situace TomTom HD Traffic s mapovým pokrytím Evropy, Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu, digitální příjem
rádia DAB, podporuje přehrávání MP3 formátů, vstup USB, iPod a Jack, přístup k online aplikacím, ovládání rádia pod volantem,
hlasové ovládání)
Zdarma po dobu tří let: aktualizace map a online informace o dopravě TomTom Traffic.
Bose Surround Sound System s 13 reproduktory, Active Noise Control
CD přehrávač ve schránce spolujezdce
2x vstup USB pro nabíjení, 1x Jack pro zadní cestující

Intens

Initiale Paris

•

•

•

-

25 000

•

-

3 000
•

• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

Nabídka zimních kompletních kol a pneumatik
KOMPLET
S HLINÍKOVÝM DISKEM
CONTINENTAL TS 850 P
245/45 R18 100V
C C 72 dB

PNEUMATIKA

PNEUMATIKA

NOKIAN WR A4
225/55 R17 101V
C B 72 dB

CONTINENTAL TS 850 P
245/45 R18 100V
C C 72 dB

9 599 Kč/ks
38 396 Kč/sada 4 ks

ventilek TPMS

3 239 Kč/ks

4 589 Kč/ks

12 956 Kč/sada 4 ks

VYSVĚTLIVKY:

18 356 Kč/sada 4 ks

disk Duetto
montáž
středová krytka

špičková kvalita

špičková kvalita

rozšířená garance

renomovaný výrobce

renomovaný výrobce

na pneu

valivý odpor

brzdné vlastnosti na mokru

třída hlučnosti – vnější hlučnost v dB

Nabídka platí do 31. 5. 2020 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Renault. Všechny uvedené ceny jsou v Kč a včetně DPH. Uvedené ceny kompletů jsou včetně ozdobných
krytů kol / středových krytek a montáže. Montáž zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží). Ozdobné kryty kol / středové krytky jsou poskytnuty dle aktuální dostupnosti.
Rozšířená garance na pneumatiku je poskytnuta na dobu jednoho roku od koupě kompletního kola s hliníkovým diskem na neúmyslná neopravitelná poškození pneumatiky (např.
průrazy, propíchnutí apod.). Zákazníkovi bude v takovém případě nabídnuta nová pneumatika, viz podmínky na www.renault.cz. Kompletní nabídku disků naleznete na https://disky.
renault.cz nebo u svého prodejce. Akční nabídku samostatných pneumatik najdete na https://pneumatiky.renault.cz nebo u svého prodejce. Aktuálnost doporučených cen konzultujte,
prosím, u participujících partnerů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

SMLUVNÍ ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Smluvní záruka Renault (5 let / 150 000 km)
Navýšení krytí záruky na 200 000 km*
Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)
- 5 let / 100 000 km
Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)
- 5 let / 150 000 km

TCe 225
EDC GPF

Blue dCi
150

Blue dCi
160 EDC

Blue dCi
200 EDC

25 490
29 690

25 490
42 690

25 490
50 390

25 490
50 390

47 990
55 590

47 990
62 890

47 990
71 190

47 990
71 190

•
11 490

•
11 490

•
11 490

• v ceně vozidla
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
* Nabídka navýšení krytí záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 let / 100 000 km v ceně nového vozu.
Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

•
11 490

Balíky příslušenství

Využijte cenového 20% zvýhodnění v rámci akční nabídky balíků
příslušenství:
DVENTURE
PACK
DVENTURE PACK

OUNTRY PACK

OUNTRY PACK

TYLING PACK

TYLING PACK

AMILY PACK

AMILY PACK

OMFORT PACK

OMFORT PACK

OLIDAY PACK

OLIDAY PACK

Střešní tyče QuickFix (2 ks), koberec zavazadlového prostoru
DVENTURE PACK
oboustranný (textil/guma), gumové koberce.
Cena 7 090 Kč
OUNTRY PACK

Výklopné tažné zařízení vč. 13-pin kabeláže, ochrana hrany
zavazadlového prostoru - nerezová ocel, gumové koberce (5 ks).

Cena 27 090 Kč

TYLING PACK

AMILY PACK
OMFORT PACK
OLIDAY PACK

Ozdobné křídlo kufru, vnitřní osvětlené prahy dveří - sada 4 ks
(nerezová ocel).
Cena 7 690 Kč

VÝBĚR Z ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ RENAULT
Střešní tyče QuickFix
Textilní koberce Premium (4 kusy)
Textilní koberce Premium Initiale Paris (4 kusy)
Gumové koberce (5 kusů)
Univerzální zástěrky - přední nebo zadní (2ks)
Střešní box 480l černý
Sada povinné výbavy
Vnitřní osvětlené prahy dveří – nerezová ocel, přední a zadní (4 kusy)
Ochrana hrany zavazadlového prostoru – nerezová ocel
Vana zavazadlového prostoru
Koberec zavazadlového prostoru, oboustranný (textil/guma)
Parkovací asistent - přední
Nosič kol na tažné zařízení - Coach (pro 2 kola)
Sluneční clony – kompletní sada (všechna zadní okna)
Držák telefonu otočný
Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže. Uvedené ceny balíků příslušenství jsou včetně DPH, již po slevě a bez montáže.

4 990
1 990
2 190
1 790
729
9 890
999
5 290
2 990
2 690
2 090
4 190
12 190
3 290
459

Technické údaje a rozmery
Motorizace

TCe 225 EDC GPF
Dvouspojková
EDC - 7stup.
automatická
1 798
benzín

Typ převodovky
Zdvihový objem (cm3)
Palivo
Počet válců / ventilů

Manuální 6stup.
1 749
diesel

Blue dCi 160 EDC
Dvouspojková
EDC - 6stup.
automatická
1 997
diesel

Blue dCi 200 EDC
Dvouspojková
EDC - 6stup.
automatická
1 997
diesel

4/16

4/16

4/16

4/16

přímé vícebodové
165 / 225 při 5 500
300 při 2 000
Euro 6
ano

přímé Common Rail
110 / 150 při 3 500
340 při 1 750
Euro 6
ano

přímé Common Rail
118 / 160 při 3 750
360 při 1 500
Euro 6
ano

přímé Common Rail
147 / 200 při 3 500
400 při 1 750
Euro 6
ano

225 / 55R17
245 / 45R18
245 / 40R19

225 / 55R17
245 / 45R18
245 / 40R19

225 / 55R17
245 / 45R18
245 / 40R19

225 / 55R17
245 / 45R18
245 / 40R19

7,4 / 7,6
240

10,3 / 10,5
210

9,9 / 10,0
216

8,8 / 8,9
230

11,6 / 10,8

11,6 / 10,8

11,6 / 10,8

11,6 / 10,8

2,8 / 2,4

2,8 / 2,4

2,8 / 2,4

2,8 / 2,4

320 / 28
290 / 11

296 / 26
290 / 11

320 / 28
290 / 11

320 / 28
290 / 11

7,2–7,3
9,9–10,1
5,6–5,7
164–169
51 / 47
-

4,6–4,8
5,4–5,6
4,2–4,4
122–126
51 / 47
17

4,8–5,1
5,5–5,9
4,4–4,7
126–135
51 / 47
17

4,9–5,1
5,5–6,0
4,6–4,7
130–135
51 / 47
17

608
515

608
515

608
515

608
515

1 022

1 022

1 022

1 022

1 487–1 535
577–529
2 064
3 564
1 500
750

1 533–1 610
624–547
2 157
3 957
1 800
750

1 595–1 650
602–547
2 197
3 997
1 800
750

1 595–1 650
602–547
2 197
3 997
1 800
750

1 463 mm

Typ vstřikování
Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min)
Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min)
Emisní norma
Systém Stop&Start a rekuperace energie při brzdění
Pneumatiky *
Disky kol z lehkých slitin 17"
Disky kol z lehkých slitin 18"
Disky kol z lehkých slitin 19"
VÝKONy
Zrychlení 0–100 km/h (s) bez / se systémem 4Control
Maximální rychlost (km/h)
Řízení
Průměr otočení na 1 otočku volantu bez / se systémem
4Control (m)
Počet otáček volantu mezi krajínimi polohami bez / se
systémem 4Control
Brzdy
Vpředu: Ø (mm) / tloušťka (mm)
Vzadu: Ø (mm) / tloušťka (mm)
SPOTŘEBA A EMISE**
Kombinovaná spotřeba (l)
Spotřeba město (l)
Spotřeba mimo město (l)
Emise CO2 (g/km)
Objem palivové nádrže (l) bez / se systémem 4Control
Objem nádrže AdBlue (l)
ROZMĚRY A HMOTNOSTI***
Objem zavazadlového prostoru celkový (dm3, metoda VDA)
Objem zavazadlového prostoru nad vyjímatelným dnem (dm3)
Maximální objem zavazadlového prostoru se sklopnými
zadními sedadly (dm3; metoda VDA)
Provozní hmotnost
Maximální užitečné zatížení (kg)
Maximální povolená celková hmotnost (kg)
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy (kg)
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

Blue dCi 150

1 614 mm
1 868 mm
2 081 mm
(1 890 mm sklopená zrcátka)

959 mm

2 808 mm
4 849 mm

1 081 mm

1 609 mm

*	Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně
Váš prodejce.
**	Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání
vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních
podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC.
***	Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).
Nabídka financování Fair Credit ECO pro model Renault Talisman Intens Blue dCi 150: pořizovací cena předmětu financování vč. DPH je 789 900 Kč; spotřebitel
uhradí z vlastních zdrojů: 394 950 Kč (50 % z pořizovací ceny) a bude čerpat úvěr 394 950 Kč, pevná úroková sazba: 0,0 % p. a., RPSN: 8,3 %, p. a. 1.–36. pravidelná
měsíční splátka úvěru: 10 971 Kč, měsíční splátka havarijního pojistného a povinného ručení: 1 867 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 12 838 Kč, poplatek za
poskytnutí úvěru 0 Kč, celková splatná částka vč. havarijní poj. a pov. ručení 462 168 Kč, délka úvěru 36 měsíců. Renault Finance znamená financování poskytované
společností RCI Financial Services, s. r. o.
Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících
osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace
vozidel či příslušenství.
Smluvní záruka Renault 5 let/150 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.

