Novi

Renault TALISMAN

Prestižna in mogočna
limuzina v novi
preobleki
Pustite se zapeljati dizajnu novega TALISMANA!
Njegove prenovljene linije potrjujejo značaj
avtomobila za dolge vožnje ter njegovo eleganco
in edinstven stil. Prepoznavne lastnosti: značilna
preoblikovana maska, izpopolnjena s kromirano
letvijo, nove visokotehnološke prednje in zadnje
luči s prepoznavnim svetlobnim podpisom znamke,
LED-smerokazi s sekvenčnim delovanjem, antena
v obliki plavuti, nove barve karoserije in nova
dvobarvna aluminijasta platišča.

Še več elegance pri
različici Grandtour
Karavanska različica novega TALISMANA je rezultat
rahločutnega ravnotežja med odločnim zunanjim
dizajnom ter svetlim in prostornim potniškim
prostorom, v katerem je voznikovo udobje in udobje
njegovih sopotnikov na prvem mestu. S sistemom
Easy Break in daljinskim odpiranjem prtljažnih
vrat z električnim upravljanjem dokazuje, kako
povezati sodobnost s priročnimi rešitvami. Tako kot
limuzino jo odlikuje izjemno podvozje 4CONTROL s
krmiljenjem vseh štirih koles, ki skupaj z elektronsko
krmiljenimi blažilniki pripomore k večji okretnosti in
natančnemu krmiljenju avtomobila, pa tudi k njegovi
večji stabilnosti in varnosti ter lažjemu vodenju tako
pri nizkih kot pri visokih hitrostih.

Potujte v prvem
razredu!
Novi TALISMAN INITIALE PARIS dodaja pojmu
potovanja novo razsežnost. S tem, ko združuje
preﬁnjenost in vsestransko uporabnost, vam ponuja
vrhunsko vožnjo na vseh vsakdanjih poteh. Po
zaslugi udobnih sedežev z vdelanim vzglavnikom
Relax, ogrevanega volana* ter oblazinjenja iz usnja**
Nappa z vgrajeno masažno in prezračevalno funkcijo
se počutite kot v potujoči dnevni sobi. Elegantni
šivi rjave barve Cognac se ujemajo z okrasnimi
oblogami z učinkom beljenega lesa, k edinstveni
čutni izkušnji pa pripomore tudi novi vrhunski
avdiosistem Bose® s 13 zvočniki. Tudi tehnologije
ne primanjkuje, za kar poskrbijo nova instrumentna
plošča z 10,2-palčnim prilagodljivim digitalnim
zaslonom, povezljiv 9,3-palčni tablični računalnik
EASY LINK, projekcijski prikazovalnik podatkov in
druga oprema. Pri tem ne smemo pozabiti na sistem
Renault MULTI-SENSE, s katerim lahko prilagodite
način vožnje po svojih željah (My Sense, Comfort,
Sport ali ECO). Z avtomobilom TALISMAN INITIALE
PARIS postanejo vsa vaša potovanja nepozabna
doživetja!
* Na voljo kot opcija v Paketu ZIMA PLUS.
** Usnje živalskega izvora.

Sistemi za pomoč pri
vožnji: svoboda povsem
brez-skrbnega potovanja
Novi TALISMAN je tako v limuzinski različici kot v
različici Grandtour opremljen z novim sistemom za
pomoč pri vožnji EASY-DRIVE, ki vam zagotavlja
1.

varnost in udobje v vseh okoliščinah.
Zahvaljujoč novim prilagodljivim LED-žarometom
Matrix Vision se svetlobni snopi samodejno
prilagajajo prometnim razmeram, kar vam omogoča
vožnjo s stalno vklopljenimi dolgimi lučmi, ne da bi
slepili druge udeležence v prometu, vključno s pešci.
Pomočnik za vožnjo po avtocesti in v gostem
prometu uravnava hitrost vožnje in vzdržuje
varno razdaljo do vozil, ki vozijo pred vami, hkrati
pa zagotavlja ohranjanje vozila na sredini voznega
pasu pri hitrosti vožnje od 0 do 160 km/h. Ko
se prometni tok upočasni, se vozilo ustavi in po
3 sekundah samodejno znova spelje, ne da bi vam
bilo treba posredovati.
1. Prilagodljivi LED-žarometi Matrix Vision

2.

2. Pomočnik za vožnjo po avtocesti in v gostem prometu
(kombinacija samoprilagodljivega tempomata s funkcijo
Stop&Go ter sistema za pomoč pri ohranjanju vozila na
voznem pasu)

CARLAB Barvna paleta

Modra Cosmos (RPR)*

Črna Etolie (GNE)*

Ledeniško Bela (369)

Siva Highland (KQA)*

Rdeča Millesime (NPN)*

Biserno bela (QNC)*

Siva Cassiopee (KNG)*

Siva Baltique (KQD)*

* Kovinska barva

Izvedenke
Varnost
• Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
• Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
• Sistem za direktno merjenje tlaka v pnevmatikah
• Stranski varnostni blazini
• Varnostni sistem ESP in pomoč pri speljevanju
navkreber
• Kit za popravilo pnevmatik
• 3. zavorna luč
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov (za vse
sedeže)
• Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
• Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX
• Predoprema za alarm
• Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne
blazine
• Naprava s tipalom za zaznavo strupenih plinov
• Svetloba na kljukah vrat pri pozdravnem scenariju
• Regulator in omejevalnik hitrosti
Udobje
• Samodejna. 2-področna klimatska naprava s tipalom
zaznave strupenih plinov
• Zračnika zadaj
• Ogrevano zadnje steklo
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Naslonjala za glavo voznika in sovoznika nastavljiva
po nagibu
• Naslonjala za glavo v 2. vrsti
Varnost
• Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave
voznega pasu
• Bočni senzorji
• Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo
prometnih znakov
• Opozorilnik varnostne razdalje
• Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev
pri mestni vožnji
• Zadnja kamera
Udobje
• Zračnika zadaj s kromirano obrobo
• Prednja sedeža nastavljiva po višini v ledvenem delu
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo.
• Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z
impulzno funkcijo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prednja sedeža nastavljiva po višini
Sredinski naslon za roke spredaj
Akustično vetrobransko steklo
Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon
vozila
Električni pomik prednjih stekel z impulzivno funkcijo
Električni pomik zadnjih stekel
12V vtičnica zadaj
Vzmetenje brez možnosti nastavitve
Svetloba na kljukah vrat pri pozdravnem scenariju
Zadnja klop deljiva v razmerju 60/40
Odprtina za smuči in naslon za roke na zadnji klopi

Vožnja
• Senzor za dež in samodejni vklop luči
• Avtomatska električna parkirna zavora s funk.
samod. zadrževanja
• Ročna zatemnitev vzvratnega ogledala
• Sistem Energy Smart Management
• Funkcija načina vožnje ECO
• Indikator prestavljanja (samo za ročni menjalnik)
• Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
• Sistem Multi-Sense®
• Sistem za zaznavo utrujenosti voznika

Dizajn
• Tonirana stekla
• Električno nastavljiva, ogrevana in poklopljiva stranska
ogledala
• LED dnevne luči C-shape
• Oblazinjenje v črnem blagu
• Notranjost v temni barvi
• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• ECO LED dnevne luči
• Volanski obroč v usnju*
• 43-centimetrska (17’’) platišča iz lahke litine Pierre
• LED Pure vision prednji žarometi
• LED zadnji žarometi
• Dinamični smerniki
Multimedija
• Tipka za aktivacijo glasovnega upravljanja
• Barvni 18-centimetrski (7”) informacijski zaslon z
merilniki
• Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android Auto™
in Apple CarPlay™
• Multimedijski 18-centimetrski (7”) zaslon z 2x USB
in 1x AUX + DAB

ZEN
Vožnja
• Sistem za nadzor mrtvega kota
• Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
• Samodejni vklop/izklop dolgih luči
Dizajn
• Dodatno zatemnjena stekla zadaj
• Oblazinjenje v tkanini - Vinyl Intens
• Zaščita pragov vrat
• Ambientalna osvetlitev potniškega prostora
• LED meglenki spredaj
Multimedija
• Kartograﬁja Evrope
• Barvni 25-centimetrski (10”) informacijski zaslon z
merilniki in prikazom navigacije
• Brezžično polnjenje mobilnega telefona
• Multimedijski 24-centimetrski (9,3”) zaslon z
navigacijo 2x USB in 1x AUX + DAB

INTENS (ZEN +)
Android Auto™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple CarPlay™ je blagovna znamka družbe Apple Inc. * Usnje živalskega izvora.

CARLAB Izvedenke

INITIALE PARIS (= INTENS +)
Udobje
• Prostoročno odpiranje prtljažnika Easy Trunk Access
• Akustična laminirana stranska stekla
• Komfortna naslonjala Relax za glavo voznika in sovoznika
• Električno nastavljiva (8 načinov) in ventilirana prednja
sedeža z nastavljivo dolžino sedalne površine in
masažno funkcijo (Voznikov sedež s spominom)
• Električno nast.in ogrev. poklopno stransko ogled.s
spomin. in funkcijo pogleda proti tlom pri vzvratni vožnji
• Gretje sedežev spredaj
Varnost
• Sistem za pomoč pri ohranjanja vozila na voznem pasu
- LKA
• Sistem za pomoč pri parkiranju 360°

Vožnja
• Sistem 4Control®
• Variabilno vzmetenje
• Head-up zaslon (električno poklopljiv)
• Aktivni tempomat
Dizajn
• Oblazinjenje v Nappa usnju* - Initiale Paris
• Notranjost v črni barvi
• Prilagodljive luči LED Matrix Visio
• 48-centimetrska (19”) platišča iz lahke litine Initiale Paris
• Preproge Initiale Paris
Multimedija
• Priključek 1x AUX, 2x USB (za polnjenje) zadaj
• Multimedijski 24-centimetrski (9,3”) zaslon z navigacijo,
Radio BOSE, Internetni radio + DAB

Doživite poglobljeno izkušnjo Renault TALISMAN
na www.renault.si

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal
zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.renault.si.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje
pravico, da kadar koli spremeni predstavljene speciﬁkacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera
oprema (serijska, opcijska ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali
materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
Avtorji fotograﬁj:: U. Heckmann © Renault Marketing 3D-Commerce | Renault Nissan Slovenija d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | September 2020
Renault priporoča

renault.si

NOVI Renault TALISMAN
Cenik vozil
01.09.2020

kW (KM)

CO2 (g/km) WLTP

ZEN

Blue dCi 120

88 (120)

129 - 135

Blue dCi 150

110 (150)

132 - 142

Blue dCi 200 EDC

147 (200)

146 - 156

Dizelski motor

INTENS

INITIALE PARIS

27.590 €

--

--

28.990 €

31.290 €

--

--

35.390 €

42.190 €

Doplačilo za verzijo Grandtour

1.100 €

Podaljšano jamstvo
Podaljšano jamstvo (5 let/150.000km)

1.260 €

Pogodba o vzdrževanju My Revision (5 let/ 150.000 km)
Blue dCi 120

1.945 €

Blue dCi 150

1.945 €

Blue dCi 200 EDC

2.147 €

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Skupna kombinirana poraba goriva (WLTP): 4,9 - 6,0 l/100 km.
Emisija CO2 (WLTP): 129 - 156 g/km.
Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.
Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Renault.
Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

#
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NOVI Renault TALISMAN
Serijska oprema
Serijska oprema ZEN

Varnost

Udobje

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU

Samo. 2-področna klimatska naprava s tipalom zaznave strupenih plinov

Sistem proti blokiranju koles - ABS

Zračnika zadaj

Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini

Ogrevano zadnje steklo

Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika

Daljinsko centralno zaklepanje

Sistem za direktno merjenje tlaka v pnevmatikah

Naslonjala za glavo voznika in sovoznika nastavljiva po nagibu

Stranski varnostni blazini

Naslonjala za glavo v 2. vrsti

Varnostni sistem ESP in pomoč speljevanja navkreber

Prednja sedeža nastavljiva po višini

Kit za popravilo pnevmatik

Sredinski naslon za roke spredaj

3. zavorna luč

Akustično vetrobransko steklo

Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov (za vse sedeže)

Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila

Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas

Električni pomik prednjih stekel z impulzivno funkcijo

Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX

Električni pomik zadnjih stekel

Predoprema za alarm

12V vtičnica zadaj

Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine

Vzemetenje brez možnosti nastavitve

Naprava z tipalom zaznave strupenih plinov

Svetloba na kljukah vrat pri pozdravnem scenariju

Regulator in omejevalnik hitrosti

Zadnja klop deljiva v razmerju 60/40

-

Odpritna za smuči in naslon za roke na zadnji klopi

Vožnja

.

Senzor za dež in samodejni vklop luči

Dizajn

Avtomatska električna parkirna zavora s funk. samod. zadrževanja

Tonirana stekla

Ročna zatemnitev vzvratnega ogledala

Električno nastavljiva, ogrevana in poklopljiva stranska ogledala

Sistem Energy Smart Management

LED dnevne luči C-shape

Funkcija načina vožnje ECO

Oblazinjenje v črnem blagu

Indikator prestavljanja (samo za ročni menjalnik)

Notranjost v temni barvi

Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj

Bočni smerniki na zunanjih ogledalih

Sistem Multi-Sense®

ECO LED dnevne luči

Sistem za zaznavo utrujenosti voznika

Volanski obroč v usnju

.

Platišča iz lahke litine 17" Pierre

Multimedija

LED Pure vision prednji žarometi

Tipka za aktivacijo glasovnega upravljanja

LED zadnji žarometi

Barvni 7" informacijski zaslon z merilniki

Dinamični smerniki

Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay

-

Multimedijski 7" zaslon z 2x USB in 1x AUX + DAB

-

Serijska oprema INTENS

-

Dodatno na opremo ZEN

-

-

-

Varnost

Udobje

Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu

Zračnika zadaj s kromirano obrobo

Bočni senzorji

Prednja sedeža nastavljiva po višini v ledvenem delu

Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov

Samozatemnitveno vzvratno ogledalo

Opozorilnik varnostne razdalje

.

Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev pri mestni vožnji

Dizajn

Zadnja kamera

Dodatno zatemnjena stekla zadaj

.

Oblazinjenje v tkanini - Vinyl Intens

Vožnja

Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z impulzno funkcijo

Sistem za nadzor mrtvega kota

Zaščita pragov vrat

Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

Ambientalna osvetlitev potniškega prostora

Samodejni vklop/izklop dolgih luči

LED meglenki spredaj

.

Senčnika za stranksih steklih zadajh ( samo Grandtour)

Multimedija

0

Kartografija Evrope

0

Barvni 10" informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije

0

Brezžično polnjenje mobilnega telefona

0

Multimedijski 9,3" zaslon z navigacijo 2x USB in 1x AUX + DAB

0

.

0

Serijska oprema INITIALE PARIS

-

Dodatno na opremo INTENS

-

0

0

Udobje

Varnost

Prostoročno odpiranje prtljažnika Easy Trunk Access

Sistem za pomoč pri ohranjanja vozila na voznem pasu - LKA

Akustična laminirana stranska stekla

Sistem za pomoč pri parkiranju 360°

Komfortna naslonjala Relax za glavo voznika in sovoznika

-

Električno nastavljiva (8 načinov) in ventilirana prednja sedeža z

Vožnja

nastavljivo dolžino sedalne površine in masažno

Sistem 4Control®

funkcijo (Voznikov sedež s spominom)

Variabilno vzmetenje

Električno nast.in ogrev. poklopno stransko ogled.s spomin.

Head-up zaslon (električno poklopljiv)

in funkcijo pogleda proti tlom pri vzvratni vožnji

Aktivni tempomat

Gretje sedežev spredaj

-

-

Multimedija

Dizajn

Priključek 1x AUX, 2x USB (za polnjenje) zadaj

Oblazinjenje v Nappa usnju - Initial Paris

Multimedijski 9,3" zaslon z navigacijo, Radio BOSE,

Notranjost v črni barvi

Internetni radio + DAB

Prilagodljive luči LED Matrix Visio

-

Platišča iz lahke litine 19" Initiale Paris

-

Preproge Initiale Paris

-

#
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NOVI Renault TALISMAN
Cenik opcij
ZEN

INTENS

INITIALE PARIS

7L

400€

-

-

Paket PARKIRANJE (1)
- Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
- Kamera za vzvratno parkiranje
- Sistem za nadzor mrtvega kota
- Bočni senzorji

PK2DRV

500€

-

-

Paket NAVIGACIJA (8)
- Kartografija Evrope
- Multimedijski 18cm (7") zaslon z navigacijo + DAB

PKRDO

400€

-

-

Paket VARNOST
- Aktivni tempomat
- Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev pri mestni vožnji
- Opozorilnik varnostne razdalje

PKSAF1

600€

-

-

Paket VOŽNJA (2)
- Opozorilo na prečni promet pri vzvratni vožnji
- Aktivni tempomat
- Head-up zaslon (električno poklopljiv)
- Avtonomna vožnja

PKEQE

-

1500€

-

Paket 4CONTROL
- Sistem 4Control®
- Variabilno vzmetenje
- Platišča iz lahke litine 48cm (19") Sato

PKSN02

-

1500€

-

Paket ZIMA
- Gretje volanskega obroča
- Sistem za čiščenje prednjih žarometov
- Gretje sedežev spredaj

PAKSP2

-

500€

-

Paket ZIMA PLUS
- Gretje volanskega obroča
- Sistem za čiščenje prednjih žarometov

PAKSP3

-

-

300€

Paket VOŽNJA PLUS
- Opozorilo na prečni promet pri vzvratni vožnji
- Avtonomna vožnja

PKDN01

-

-

900€

PAKETI
Paket VISIO
- Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu
- Samodejni vklop/izklop dolgih luči
- Sistem za prepoznavo prometnih znakov

#
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NOVI Renault TALISMAN
Cenik opcij
ZEN

INTENS

INITIALE PARIS

HARM04

-

2000€
2000€
2000€
0€
0€

0€
S
0€

Platišča iz lahke litine 46cm (18") Stellar

RALU18
RDIF12

900€

900€

-

Prilagodljive LED luči Matrix Visio (+ Brez samodejnega vklopa/izklopa
dolgih luči)

ADB00
NOAHL

-

800€

S

0€

0€

0€

700€
1200€

700€
1200€

700€
1200€

RCTA0

P
150€/P
200€
-

400€/P
500€
300€
400€
S
S
360€/P
300€/P

S
S
S
400€
S
S
S
300€

SGAV09

-

0€

-

REACTI

150€

S

S

NA42A

-

1200€

S

RSGALT
MREZA

150€
150€

150€
150€

150€
150€

HAYMOT

-

500€

S

RDATA

-

400€

S

DIZAJN
Oblazinjenje v Črnem usnju (5)
Oblazinjenje v Rjavem usnju (5)
Oblazinjenje v Bež usnju (5)
Oblazinjenje v Bež Nappa usnju z okrasnimi prešivi - Initale Paris
Notranjost v črni barvi (6)
Notranjost v peščeno sivi barvi

CUIR17
CUIR18
CUIR19
CUIR21
HARM03

Nekovinska barva
Kovinska barva
Panoramsko strešno okno (4)
VARNOST in UDOBJE
Aktivni tempomat (7)
Sistem za pomoč pri ohranjanja vozila na voznem pasu - LKA
Sistem za pomoč pri parkiranju 360°
Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
LED meglenki spredaj
Head-up zaslon (električno poklopljiv) (7)
Opozorilo na prečni promet pri vzvratni vožnji (7)
Električno nastavljiva (6 načinov) in ventilirana prednja sedeža z
masažno funkcijo (5)
Brezžično polnjenje mobilnega telefona
MULTIMEDIJA
Multimedijski 9,3" zaslon z navigacijo, Radio BOSE, Internetni radio +
DAB (3)
DODATNO
Zasilno rezervno kolo
Mreža v prtljažnem prostoru (samo na Grandtour)
Prostoročno odpiranje in zapiranje prtljažnika Easy Trunk Access
(samo za Grandtour)
Prostoročno odpiranje in zapiranje prtljažnika Easy Trunk Access
(samo za Limuzino)

SOPAN

RVDIST
DLIGM2
ITPK7
AVOSP1
ITPK4
PROJA2
PRHMD1

Opombe:
(1) Za Grandtour namesto PK2DRV = PK6DRV

S = Serija

(2) Za Grandtour namesto PKEQE = PKSAF2

P = v Paketu

(3) Obvezno dodati opcijo EQSPHP

- = Ni na voljo

(4) Obvezno s CUIR21 in HARM04 na nivoju opreme INITIALE PARIS
(5) Obvezno skupaj s SGAV09, PAKSP2 in CUIR17 / CUIR18 / CUIR19
(6) Obvezno skupaj s CUIR17/CUIR18, SGAV09 in PAKSP2
(7) Na nivoju opreme INTENS pri avtomatskih EDC menjalnikih v paketu, za ročne menjalnike opcija
(8) Obvezno skupaj z ITPK4

#
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NOVI Renault TALISMAN
Dizajn

OBLAZINJENJE
Oblazinjenje v tkanini - Črna
Oblazinjenje v tkanini - Vinyl Intens
Oblazinjenje v Črnem usnju
Oblazinjenje v Rjavem usnju
Oblazinjenje v Bež usnju
Oblazinjenje v Črnem Nappa usnju z okrasnimi prešivi - Initale Paris
Oblazinjenje v Bež Nappa usnju z okrasnimi prešivi - Initale Paris
HARMONIJA
Notranjost v temni barvi
Notranjost v črni barvi
Notranjost v peščeno sivi barvi
BARVE KAROSERIJE
ENOSLOJNA BARVA
Ledeniško Bela
KOVINSKA BARVA
Črna Etolie
Siva Cassiopee
Siva Highland
Siva Baltique
Rdeča Millesime
Biserno Bela
Modra Cosmos

O = Opcija

INTENS

INITIALE
PARIS

S
-

S
O
O
O
-

S
O

HARM04

S
-

S
O
O

S
O

OV369

O

O

O

TEGNE

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

S
O
-

S
O
P
-

S

DRAP08
DRAP10
CUIR17
CUIR18
CUIR19
CUIR20
CUIR21

HARM01
HARM03

TEKNG
TEKQA
TEKQD
TENPN
TEQNC
TERPR

PLATIŠČA
Platišča iz lahke litine 43cm (17") Pierre
Platišča iz lahke litine 46cm (18") Stellar
Platišča iz lahke litine 48cm (19") Sato
Platišča iz lahke litine 48cm (19") Initiale Paris
S = Serija

ZEN

RALU17 RDIF06
RALU18 RDIF12
RALU19 RDIF33
RALU19 RDIF32

- = Ni na voljo P = Na voljo v paketu

Platišča iz lahke litine 43cm (17") Pierre

Platišča iz lahke litine 48cm (19") Sato

Platišča iz lahke litine 46cm (18") Stellar

Platišča iz lahke litine 48cm (19") Initiale Paris

#

Confidential C

NOVI Renault TALISMAN
Tehnične karakteristike
R9N

TIP MOTORJA
Blue dCi 120

KOMERCIALNI NAZIV
OBLIKA

Limuzina

Blue dCi 150

Grandtour

Limuzina

Blue dCi 200 EDC

Grandtour

Limuzina

Grandtour

Dizel

Gorivo

Euro 6Dt

Depolucijska norma
Pogon

2WD

Pogon odmične gredi

Veriga

MOTOR
Gibna prostornina (cm3)

1749

1749

Število cilindrov / ventilov

4/16

4/16

4/16

88 (120)

110 (150)

147 (200)

340 / 1750

400 / 1750

Največja moč kW (KM)

300 / 1750

Največji navor Nm (pri št. vrtljajev/min)

1997

Večtočkovni neposredni po skupnem vodu

Vbrizg goriva
Stop&Start in zaviranje z rekuperacijo
zavorne energije

DA

MENJALNIK
Tip
Število prestav

Ročni

avtomatski EDC

6

6

KRMILNI MEHANIZEM
električni variabilni servo

Tip
Ø obračalni krog med pločniki (m)

11,6

Ø obračalni krog med pločniki
s 4 Control (m)

10,8

PODVOZJE
Mac Pherson

Sprednja prema

samovodilna poltoga

Zadnja prema

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
225/55R17
245/45R18
245/40R19

Platišče - pnevmatika

ZAVORE
serijsko

ABS + pomoč pri zaviranju v sili

serijsko

Elektronski razdelilnik zavorne sile
Spredaj: zračeni koluti (DV) Ø (mm)

296 x 26

296 x 26

296 x 26

Zadaj: polni koluti (DP) Ø (mm)

290 x 11

290 x 11

290 x 11

ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)

203

203

210

210

230

0 - 100 km/h (s)

11,9

11,9

10,5

10,5

8,8

230
8,8

1000 m D.A. (s)

33,7

33,7

31,9

31,9

29,6

29,6

4,9

5,1

5,1

5,2

5,7

5,9

PORABA - WLTP*
Mešana vožnja (l/100 km) - WLTP*

IZPUSTI
129 - 135

129 - 135

132 - 142

132 - 142

146 - 156

146 - 156

CO (g/km)

0,028

0,028

0,0373

0,0373

0,0488

0,0488

THC (g/km)

-

-

-

-

-

-

NOx (g/km)

0,0629

0,0629

0,0488

0,0488

0,0461

0,0461

Emisija trdih delcev (g/km)

0,00035

0,00035

0,00058

0,00058

0,0036

0,0036

0,64

0,64

0,71

0,71

1,57

1,57

-

-

-

-

-

-

Izpust CO2 (g/km) - WLTP*

Število delcev (x1011)
NMHC (g/km)

KAPACITETE
Posoda za gorivo (4 CONTROL) /
posoda za AdBlue

51 (47) / 17

MASE (kg) Limuzina / Grandtour
Masa vozila pripravljenega za vožnjo

1533

1555

1605

1610

1645

1655

Največja dovoljena masa vozila

2157

2198

2157

2198

2197

2241

Dovoljena vlečna masa z zavorami

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Dovoljena vlečna masa brez zavor

730

750

730

750

730

750

- = podatki bodo na voljo kasneje

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna
in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa
omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa
oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.
Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi
protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja.
Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.
Več o standardu WLTP si lahko preberete na spletni strani https://www.renault.si/odkrijte-renault/novi-predpisi.html.
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