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Nowy standard elegancji





Nowa wizja 
flagowego sedana
Poczuj siłę stylu Nowego Renault TALISMAN 
Elegancka, rasowa sylwetka doskonale wpisuje 
się w charakter auta stworzonego do dalekich 
podróży. Jego cechy szczególne to podkreślony 
chromowaną listwą ozdobną kultowy przód 
o unowocześnionej linii, charakterystyczny 
układ przednich i tylnych świateł w stylu  
high-tech, sekwencyjne kierunkowskazy LED, 
antena w kształcie płetwy rekina, nowe kolory 
nadwozia i aluminiowe obręcze kół z diamentowym 
połyskiem. Wsiadając do kabiny, przygotuj się na 
doznanie wysublimowanego komfortu: całkowicie 
nowa skórzana* lub materiałowa (w zależności 
od poziomu wyposażenia) tapicerka, nowa 
środkowa konsola podkreślona podświetlonymi 
i chromowanymi elementami, wykończona 
piankową powłoką deska rozdzielcza i panele 
drzwi z przeszyciami. Zarówno na zewnątrz, jak 
i we wnętrzu Nowy TALISMAN kontynuuje tradycję 
najwyższej dbałości o design i jakość.

* Skóra bydlęca.



Jeszcze bardziej 
komfortowa wersja 
Grandtour
Nowy TALISMAN w wersji Grandtour stanowi 
subtelne, doskonale wyważone połączenie 
pełnego wyrazu designu nadwozia i przestronnego, 
rozświetlonego wnętrza, które stawia na pierwszym 
miejscu komfort kierowcy i pasażerów. Przyjazne 
wnętrze obfituje w szlachetne materiały, 
a dbałość o uprzyjemnienie każdej podróży 
jest widoczna w najdrobniejszych szczegółach, 
łącznie z podświetlanymi uchwytami na kubki. 
Wyposażona w system Easy Break i automatyczną, 
bezdotykowo otwieraną klapę bagażnika wersja 
Grandtour doskonale łączy zmysł praktyczny 
z nowoczesnością.







Wybierz podróż  
w klasie biznes
Zrelaksuj się! Wnętrze samochodu to prawdziwy 
salon na kołach. Komfort podgrzewanych foteli 
i kierownicy, wyrafinowana pikowana tapicerka 
ze skóry Nappa*, siedzenia z wbudowanymi 
funkcjami masażu i wentylacji, elementy ozdobne 
inspirowane efektem rozbielonego drewna oraz 
przeszycia Cognac podkreślają wyrafinowany styl 
Nowego TALISMANA INITIALE PARIS.
Równie ważne miejsce w Nowym TALISMANIE 
zajmują zaawansowane technologie: nowy zespół 
zegarów z 10-calowym ekranem cyfrowym, 
9,3-calowy tablet EASY LINK z dostępem do 
internetu, system audio Bose® z trzynastoma 
głośnikami i przede wszystkim rewelacyjny układ 
jezdny 4CONTROL z elektryczną regulacją siły 
tłumienia amortyzatorów, który możesz w prosty 
sposób ustawić za pomocą systemu MULTI-SENSE 
nowej generacji.

* Skóra bydlęca.



Teraz inaczej spojrzysz  
na codzienne trasy



Teraz inaczej spojrzysz  
na codzienne trasy



Pełna kontrola  
nad torem jazdy
Niespotykana zwrotność Nowego TALISMANA, 
także w mieście, stanowi prawdziwe technologiczne 
osiągnięcie. Dzięki unikatowemu systemowi 
4CONTROL z czterema kołami skrętnymi 
precyzja toru jazdy na drodze nie ma sobie 
równej, a zwinność w mieście godna jest auta 
miejskiego. Sprzężona z systemem 4CONTROL 
elektryczna regulacja siły tłumienia amortyzatorów 
dodatkowo wzmacnia wrażenie przywierania auta 
do drogi. Reakcja amortyzatorów automatycznie 
dostosowuje się do licznych parametrów, takich 
jak stan nawierzchni czy wybrany tryb jazdy. Odkryj 
na nowo przyjemność panowania nad torem jazdy.







Noc  
w nowym świetle
Podróżuj w nocy tak jak w pełnym świetle dnia. 
Innowacyjny system oświetlenia LED Matrix Vision 
oświetla każdy szczegół drogi, zapewniając Ci 
maksimum bezpieczeństwa. Jego zasada działania 
jest bardzo prosta. W każdym kloszu reflektorów 
– w odpowiedzi na informacje o zbliżających się 
pojazdach docierające z nowej kamery czołowej 
– włącza się lub wyłącza automatycznie od jednego 
do czterech modułów. Dzięki temu wiązka światła 
jest zawsze optymalna i w żadnym wypadku 
nie oślepia innych użytkowników drogi, łącznie 
z pieszymi. 



1. EASY PILOT – asystent jazdy w korku i na autostradzie. 
Dostosowuje zachowanie auta do Twojego nastroju. 
System jest aktywny w zakresie od 0 do 170 km/h, 
reguluje prędkość samochodu i pozwala zachować 
bezpieczną odległość od pojazdu jadącego z przodu, 
a jednocześnie utrzymuje samochód w osi pasa ruchu. 
Gdy sznur pojazdów zwalnia, samochód również się 
zatrzymuje i automatycznie rusza z miejsca, by zapewnić 
kierowcy komfort i bezpieczeństwo.

2. Asystent utrzymania samochodu na pasie ruchu 
(LKA). System jest aktywny w zakresie od 70 do 180 km/h, 
działa na układ kierowniczy w celu sprowadzenia 
samochodu z powrotem na dany pas ruchu w przypadku 
przekroczenia ciągłej lub przerywanej linii bez uprzednio 
włączonego kierunkowskazu.

1.

2.

Najlepsze 
technologie dla 
zwiększenia komfortu 
i bezpieczeństwa
Podróżuj z absolutnym spokojem ducha. Systemy 
wspomagania prowadzenia EASY DRIVE w Twoim 
Nowym TALISMANIE lub TALISMANIE Grandtour 
uwolnią Cię od stresu związanego z ruchem 
drogowym. Pozostają zawsze w trybie czuwania, 
gotowe, by wkroczyć do akcji. Zaufaj im, aby 
prowadzić jeszcze bezpieczniej i bardziej komfortowo 
w każdej sytuacji.



1. Aktywny system wspomagania nagłego 
hamowania z wykrywaniem rowerzystów i pieszych 
(AEBS). Podczas jazdy po mieście lub na autostradzie 
pozwala uniknąć lub złagodzić skutki kolizji z innym 
pojazdem. Przy małych prędkościach radar systemu 
wykrywa wszelkie ryzyko kolizji z innym pojazdem, 
rowerzystą lub pieszym i włącza hamowanie, jeśli 
w porę nie zareagujesz.

2. System kontroli zmęczenia kierowcy (UTA). 
System najpierw analizuje Twój styl jazdy, a następnie 
interpretuje każdą jego nietypową zmianę, na przykład 
drobne szarpnięcie kierownicą, gdy samochód zbacza 
ze swego toru jazdy. Włącza się wówczas alarm, by 
Cię o tym powiadomić i skłonić do zrobienia przerwy 
w podróży, sygnalizując to potrójnym komunikatem 
– wizualnym, dźwiękowym i drganiami kierownicy.4.

3.





Bądź stale połączony
Lubisz mieć do wszystkiego dostęp? O wszystkim 
decydować? Nowy TALISMAN jest stworzony dla 
Ciebie. Technologia MULTI-SENSE pozwala autu 
dostosować się do Twoich upodobań. Masz do 
wyboru cztery unikatowe wystroje wnętrza i cztery 
zasadniczo różniące się między sobą tryby jazdy: 
Eco, Comfort, Sport oraz MySense z możliwością 
personalizacji. Z łatwością utrzymasz łączność ze 
światem zewnętrznym. Dzięki EASY LINK możesz 
na ekranie 9,3’’ ustawiać parametry interfejsu 
i poruszać się między elementami menu według 
swojej własnej logiki. Teraz w prosty i praktyczny 
sposób będziesz mógł korzystać ze swoich 
ulubionych mobilnych usług: multimediów, 
zestawu telefonicznego kompatybilnego 
z systemem Android Auto™ i Apple CarPlay™, 
nawigacji z funkcją wyszukiwania adresów Google, 
informacji o cenach paliw oraz ruchu drogowym 
w czasie rzeczywistym, automatycznych aktualizacji 
czy zdalnego zarządzania samochodem. W tym 
technologicznym świecie nie zapomniano też 
o Twoim smartfonie – na środkowej konsoli 
znajdziesz bezprzewodową ładowarkę indukcyjną. 

Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. 
Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc. 



Wyjątkowy dźwięk 
sygnowany przez 
BOSE®

Każdy lubi inną muzykę. Dzięki nowemu systemowi 
Bose® z trzynastoma głośnikami możesz wybrać 
jedną z pięciu scen dźwiękowych stworzonych, 
by zaspokoić upodobania Twoje lub pasażerów, 
niezależnie od ich liczby. W trybie Lounge dźwięk 
jest łagodny, w Surround otacza Cię zewsząd jak 
w sali kinowej. Tryb Studio to kameralne studio 
nagraniowe, zaś Immersion generuje przestrzenny 
dźwięk jak w czasie koncertu. W trybie Driver 
kierowca wykorzystuje możliwości systemu według 
własnego uznania. Zwiększ głośność i odkryj 
fascynującą moc systemu stworzonego z jedną 
myślą – pobudzić Twoje emocje.







Wnętrze dla Ciebie
Przestronne wnętrze, liczne schowki, uchwyty na 
kubki, komfort godny klasy biznes na wszystkich 
siedzeniach i możliwość zmiany aranżacji wnętrza. 
W Nowym TALISMANIE i TALISMANIE Grandtour 
nie zapomniano o niczym, by zapewnić jak najlepsze 
warunki podróżowania. Doskonale obejmujące ciało 
przednie fotele z funkcją masażu zadbają o Twoje 
plecy. Z tyłu niezależne i bardzo wygodne siedzenia 
pomieszczą wszystkich pasażerów, zapewniając 
im komfort i ochronę przyciemnianymi szybami 
i indywidualnymi osłonami przeciwsłonecznymi. 
Wykorzystaj bez ograniczeń przestrzeń wnętrza. 
Dzięki systemowi Easy Break dzielona w układzie 
1/3-2/3 tylna kanapa daje się złożyć do położenia 
płaskiej podłogi, umożliwiając przewóz nawet 
bardzo długich przedmiotów. Zrobisz to jednym 
ruchem za pomocą dźwigni znajdującej się od 
strony bagażnika. Kolej na Ciebie! Wszystkie Twoje 
codzienne pragnienia możesz teraz spełnić łatwiej 
niż kiedykolwiek dotąd.



Kolory nadwozia

Biała Perła1, 2

Szary Baltique1

Biel Alpejska3

Szary Highland1



Szary Kasjopea1

Czarny Etoile1

Niebieski Cosmos1

Czerwony Millesime1

1 Lakier metalizowany. 2 Lakier z efektem specjalnym za dopłatą. 3 Niemetalizowany z lakierem bezbarwnym. Zdjęcia niewiążące.



Wystroje wnętrza

Bezpieczeństwo czynne i bierne
• ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania 

(AFU)
• System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)
• System wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
• 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne 

i kurtynowe)
• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich 

i tylnych miejscach
• Zagłówki z regulacją wysokości na przednich i tylnych 

miejscach
• System mocowania fotelika dla dziecka Isofix  

na bocznych tylnych miejscach
• Instalacja do montażu alarmu
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Regulator-ogranicznik prędkości 

Prowadzenie pojazdu
• Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego 
• Układ odzyskiwania energii podczas hamowania 

(Energy Smart Management)
• Automatyczny hamulec postojowy, 

elektromechaniczny

• Komputer pokładowy 
• Zespół zegarów i wskaźników z 7-calowym kolorowym 

ekranem TFT
• Karta Renault Hands Free z funkcją powitalną
• System MULTI-SENSE (wersja podstawowa)
• System kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
• System wspomagania parkowania tyłem

Widoczność – oświetlenie
• Światła przednie Full LED Pure Vision w kształcie 

litery C
• Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości 

pracy, czujnik deszczu i światła
• Lusterko wewnętrzne o 2 położeniach (dzień/noc)
• Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych

Komfort
• Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
• Lusterka boczne elektrycznie sterowane i składane 

oraz podgrzewane
• Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
• Centralny zamek drzwi  

• Kierownica z regulacją wysokości i głębokości,  
pokryta skórą 

Fotele – schowki 
• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
• Tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3 

z podłokietnikiem i otworem na narty

Multimedia
• System multimedialny EASY LINK 7” (DAB) 

Bluetooth®, 2×USB/jack, funkcją kompatybilności 
smartfona (Android Auto™/Apple CarPlay™)

• Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli centralnej

Wygląd wnętrza
• Tonacja wnętrza w kolorze czarnym z jasną podsufitką
• Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym ZEN

Wygląd zewnętrzny
• Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
• Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia, 

z ozdobną chromowaną listwą
• Ozdobna chromowana listwa wokół szyb bocznych

• Grill przedni chromowany
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 17” PIERRE 
• Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
• Koło zapasowe dojazdowe  

(dla silników benzynowych/Diesla)
• Lakier niemetalizowany Biel Alpejska

Zen



Prowadzenie pojazdu
• System ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją 

rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
• System kontroli pasa ruchu (LDW)
• Aktywny system wspomagania nagłego hamowania 

z funkcją wykrywania pieszych (AEBS)
• System kontroli bezpiecznej odległości (DW)
• System kontroli martwego pola (BSW)
• System wspomagania parkowania tyłem/przodem
• Kamera cofania

Widoczność – oświetlenie
• Światła przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania 

zakrętów
• Tylne światła LED 3D Edge Light (włączone na stałe)
• Kierunkowskazy sekwencyjne z przodu i z tyłu
• Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych  

na mijania (AHL)
• Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne 

i bezramkowe

Komfort
• Kierownica z regulacją wysokości i głębokości,  

pokryta skórą 

Fotele – schowki 
• Fotel kierowcy z regulacją elektryczną podparcia 

lędźwiowego, masażem oraz fotel pasażera z regulacją 
podparcia lędźwiowego

Multimedia
• Cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25”
• System multimedialny EASY LINK 9,3” (DAB) 

z nawigacją, Bluetooth®, 2×USB/jack, funkcją 
kompatybilności smartfona (Android Auto™/Apple 
CarPlay™)

• Mapa Europy w wersji rozszerzonej
• Ładowarka indukcyjna

Wygląd wnętrza
• Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym 

z elementami skóry ekologicznej INTENS

Wygląd zewnętrzny
• Chromowana listwa ozdobna w światłach tylnych
• Antena w kształcie płetwy rekina
• Szyby tylne przyciemniane

Intens (Zen +)

Android Auto™ jest marką Google Inc. 
Apple CarPlay™ jest marką Apple Inc.



Bezpieczeństwo czynne i bierne
• Zagłówki na przednich miejscach typu Relax

Prowadzenie pojazdu
• System utrzymywania pasa ruchu (LKA)
• Aktywny regulator prędkości (ACC) 
• System wspomagania parkowania bokiem, system 

Easy Park Assist

Widoczność – oświetlenie
• Światła przednie Renault LED Matrix Vision

Komfort
• Lusterka boczne elektrycznie sterowane i składane 

oraz podgrzewane, z pamięcią i funkcją indeksacji
• Elektrycznie bezdotykowo otwierana klapa bagażnika

Fotele – schowki 
• Fotele przednie z regulacją elektryczną  

w 8 kierunkach, masażem, funkcją wentylacji, 
regulacją długości siedziska i z pamięcią ustawienia 
fotela kierowcy

• Fotele przednie podgrzewane 

Multimedia
• System multimedialny EASY LINK 9,3” (DAB) 

z nawigacją, Bluetooth®, 2×USB/jack, funkcją 
kompatybilności smartfona (Android Auto™/Apple 
CarPlay™) i systemem nagłośnienia Bose® Surround 
Sound System

• 1×AUX, 2×USB z funkcją ładowania smartfona w tylnej 
części konsoli centralnej

Wygląd wnętrza
• Tonacja wnętrza w kolorze czarnym z ciemną 

podsufitką
• Tapicerka skórzana Nappa* w kolorze czarnym

Wygląd zewnętrzny
• Oznakowanie zewnętrzne INITIALE PARIS
• Szyby tylne przyciemniane laminowane
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19” INITIALE 

PARIS

Wystroje wnętrza

Initiale Paris (Intens +)

 * Skóra bydlęca.
Android Auto™ jest marką Google Inc. 
Apple CarPlay™ jest marką Apple Inc.



Wymiary (mm)

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3 VDA)
Minimalna pojemność użytkowa bagażnika pod przesłoną 529
Minimalna pojemność użytkowa bagażnika ze zwiniętą przesłoną 534
Maksymalna pojemność użytkowa bagażnika nad wyjmowaną podłogą 1638
Pojemność użytkowa pod wyjmowaną podłogą 68

TALISMAN

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3 VDA)
Minimalna pojemność użytkowa bagażnika nad wyjmowaną podłogą 608
Maksymalna pojemność użytkowa bagażnika nad wyjmowaną podłogą 1022
Pojemność użytkowa pod wyjmowaną podłogą 93

TALISMAN Grandtour
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Tapicerki

* Skóra bydlęca.

Tapicerka ze skóry* Nappa INITIALE 
PARIS w kolorze czarnym

Tapicerka skórzana Riviera  
w kolorze czarnym

Tapicerka ze skóry* Nappa INITIALE PARIS  
w kolorze jasnoszarym

Tapicerka skórzana Riviera  
w kolorze jasnoszarym

Tapicerka materiałowa w kolorze 
czarnym z elementami skóry 

ekologicznej

Tapicerka skórzana Riviera  
w kolorze brązowym

Tapicerka materiałowa  
w kolorze czarnym



Obręcze kół

Obręcze kół 18” StellarObręcze kół 17” Pierre

Obręcze kół 19” INITIALE PARISObręcze kół 19” Sato



Akcesoria

1.



1. Bagażnik na trzy rowery. Niezależnie od tego, czy 
jesteś sam, czy z innymi, możesz w prosty i bezpieczny 
sposób przewieźć swoje rowery! Bagażnik szybko 
zamocujesz na relingach dachowych. To idealna opcja, 
by zapewnić sobie dobrą widoczność i jednocześnie 
dostęp do bagażnika i haka.

2. Składany hak holowniczy półelektryczny. Skorzystaj 
z systemu rozkładania haka w kilka sekund, bez użycia 
narzędzi i bez wysiłku. Możesz ciągnąć przyczepę, 
przyczepę kempingową lub zamocować bagażnik 
na rowery. Złożysz go jednym ruchem – hak stanie 
się niewidoczny i nie będzie psuł estetyki Twojego 
samochodu.

3. Poprzeczki dachowe QuickFix i kufer dachowy 
480 l. Innowacyjny system QuickFix jest łatwy i szybki 
w montażu i zwiększa możliwości przewozu bagażu. Na 
poprzeczkach można zamocować bagażnik na rowery, 
narty lub kufer dachowy różnych rozmiarów.

4. Wieszak na ubrania mocowany na zagłówku. 
Umożliwia zawieszenie kurtki lub marynarki za przednim 
siedzeniem. Zdejmowany i łatwy do zamocowania, 
szybko okaże się niezbędnym elementem w kabinie 
TALISMANA. Dzięki perfekcyjnemu wykończeniu jest 
elegancki i estetyczny. 

5. Tekstylne dywaniki podłogowe Premium. Wykonane 
na miarę i spersonalizowane. Dają się z łatwością 
mocować za pomocą zatrzasków zabezpieczających. 
Zadbaj o lepsze zabezpieczenie swojego Nowego 
TALISMANA.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze prezentującej 
akcesoria do TALISMANA.

3.

5.

2.

4.







Odkryj Renault TALISMAN 
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach 
polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych 
Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre 
elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze 
zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem 
Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura 
nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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