Renault TALISMAN
a TALISMAN Grandtour

Veľké okamihy
z perspektívy
So svojím športovým charakterom rozbúri Renault TALISMAN
stojaté vody svojej kategórie. Silná predná časť, výrazný proﬁl,
atletické ramená a sebaistý pohľad. Veľké harmonické plochy
robia z modelu TALISMAN príťažlivý a dynamický sedan, ktorý
pyšne sľubuje budúce veľkolepé okamihy.

Odraz silnej
osobnosti
Renault TALISMAN dáva na obdiv svoj dizajn elegantnými
19-palcovými diskmi kolies a chrómovými prvkami bočných
prívodov vzduchu. Jeho svetelný pohľad je kombináciou
prenikavých svetlometov LED PURE VISION a výrazného
dizajnu svetiel na denné svietenie v tvare písmena „C“. Jeho
charakter a moderný štýl sa odráža v množstve prvkov.

Vaša nová komfortná zóna
Objavte priestranný a pohodlný interiér. V interiéri panuje sloboda pohybu a suverénny komfort. Vpredu vás
privítajú široké ventilované sedadlá s masážnou funkciou ako v triede Business. Ich konštrukcia je ergonomická
a elegantná. Čalúnenie palubnej dosky zdobí jemné prešitie stelesňujúce zmysel pre detail. Stredová konzola
sa vyznačuje čistými líniami a je bránou do sveta moderných palubných technológií a pokročilých asistenčných
systémov. To najlepšie na vás však čaká za volantom vozidla Renault TALISMAN.

Precíznosť a exkluzivita

Objavte ešte atraktívnejšiu verziu modelu TALISMAN v podobe verzie Initiale Paris. Disky s diamantovým efektom
a motívom Eiffelovej veže, špeciálny lak čierna Amethyste, čalúnenie kožou Nappa a výnimočný akustický komfort. Svojou
precíznosťou siahajúcou do detailu je podpis Initiale Paris stelesnením toho najlepšieho od značky Renault.

Intenzívne
jazdné zážitky
Systém Multi-Sense v kombinácii s technológiou
4Control a nastaviteľnou tuhosťou podvozku
poskytuje úplne jedinečné zážitky z jazdy. Umožňuje
vybrať jazdný režim, ktorý vám bude najviac
vyhovovať. Môžete si vybrať od športového režimu
až po komfortné nastavenie. Každý režim je jedinečný
a sľubuje iné zážitky. Ak si nevyberiete z predvolených
jazdných režimov, k dispozícii je ešte jeden, plne
personalizovateľný. Nastavenie systému Multi-Sense
upravuje charakteristiku podvozku, nastavenie systému
4Control, tuhosť posilňovača riadenia, odozvu motora
a prevodovky EDC. Vďaka systému Multi-Sense si
dokonca môžete zmeniť svetelnú atmosféru vo vozidle.
Päť režimov a päť jedinečných nastavení.

1. 4Control: Štyri riadené kolesá poskytujú výnimočnú manévrovateľnosť a presnosť pri jazde. 2. Posilňovač riadenia. Prispôsobuje sa jazdnému štýlu a zvolenému jazdnému režimu. 3. Odozva motora. Ako keby ste
zmenili auto. Systém Multi-Sense mení odozvu motora na zošliapnutie plynového pedála v závislosti od jazdného režimu. 4. Rýchlosť odozvy automatickej dvojspojkovej prevodovky EDC. V závislosti od nastavenia
a štýlu jazdy dokáže byť prevodovka skutočne hladká alebo rýchla pri športovom štýle jazdy. Rozhodnite sa, aké zážitky hľadáte. 5. Odpor riadenia. Renault TALISMAN má inteligentný posilňovač riadenia, ktorý vie byť
športovo tuhý pre lepšiu odozvu alebo ľahký, aby sa zaistila ľahká manévrovateľnosť. 6. Masážna funkcia. Masážne sedadlo vodiča poskytuje mimoriadny komfort a relaxáciu na dlhých cestách. 7. Palubné prístroje.
Každý jazdný režim má vlastný vzhľad palubných prístrojov. Líši sa aj obsah zobrazovaných informácií. 8. Osvetlenie interiéru. Zvoľte farebnú schému, ktorá najlepšie vystihuje vašu náladu. K dispozícii je päť farieb: zelená,
modrá, červená, ﬁalová a béžová. 9. Zvuk motora. Od veľmi tichého až po športový zvuk. 10. Klimatizácia. V režime Eco je zaistená optimálna teplota vnútri a zároveň dochádza k úspore energie.

4Control
– záruka dokonalej
kontroly
Vďaka unikátnemu systému 4Control v kombinácii so
systémom Electronic Damper Control (elektronické riadenie
tuhosti tlmičov) je Renault Talisman v zákrutách dokonale
stabilný. Vďaka synchronizovanej práci štyroch aktívne
riadených kolies je v mestskej premávke rovnako dobre
manévrovateľný ako malé mestské autá. Pri jazde mimo
mesta zaručuje systém 4Control spolu s prispôsobením
tuhosti tlmičov vynikajúcu smerovú stabilitu a priľnavosť.
Renault Talisman je vybavený systémom Multi-Sense , ktorý
umožňuje zvoliť si štýl riadenia – od komfortného po športový
– a vždy zažiť jedinečné chvíle. Podvozok sa prispôsobí vášmu
štýlu riadenia a prináša intenzívne jazdné zážitky.

Intuitívne technológie,
neobyčajné zážitky
Renault TALISMAN ponúka multimediálny zážitok na veľkej
obrazovke. Prevezmite kontrolu nad svojím vozidlom
a ovládajte všetky jeho funkcie intuitívne pomocou
vertikálneho displeja systému R-LINK 2 veľkosti 8,7".
Prispôsobte si zobrazenie, stiahnite si obľúbené aplikácie,
uložte si nastavenie sedadiel a vonkajších spätných zrkadiel
a konﬁgurujte až 6 proﬁlov. K dispozícii je tiež systém
Multi-Sense®, ktorý prispôsobí správanie vozidla vašej nálade.
Využite pokročilé asistenčné systémy a head-up displej na
komfortnú a pokojnú jazdu. Inovácie značky Renault vás budú
sprevádzať na cestách každý deň.

Bose® Surround
– dokonale čistý zvuk
Nechajte sa unášať zvukom najvyššej kvality vďaka
systému Bose ® Surround, ktorý bol navrhnutý
špeciálne pre Renault TALISMAN a zohľadňuje
akustiku jeho interiéru. Verný, bohatý a vyrovnaný
zvuk, silné a realistické basy – trinásť vysokokvalitných
reproduktorov vytvára priestorový zvuk, ktorý sa blíži
kvalite živých koncertov.

Pokročilé bezpečnostné a asistenčné systémy
Vďaka asistenčným systémom ponúka Renault TALISMAN ešte väčší komfort, bezpečnosť a potešenie z riadenia. Tieto technológie, ktoré sa vyznačujú intuitívnym ovládaním, pomáhajú
udržať bezpečnú vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami, varujú pred neúmyselným opustením jazdného pruhu, umožňujú prispôsobiť rýchlosť situácii na ceste, v naliehavých
prípadoch rýchlejšie zabrzdiť a dokonca aj zaparkovať bez nutnosti ovládať volant.

Adaptívny tempomat. Idete príliš blízko vozidla pred vami? Adaptívny tempomat automaticky prispôsobí
rýchlosť jazdy tak, aby bola dodržaná bezpečná vzdialenosť.

Systém varovania pri prekročení rýchlosti s rozpoznávaním dopravných značiek. Systém umožňuje
prispôsobiť rýchlosť jazdy informáciám na dopravných značkách, ktoré vozidlo automaticky rozpoznáva
pomocou kamery. Vďaka ukazovateľom na prístrojovej doske a projekčnému displeju „head-up display“
tieto informácie vodičovi určite neuniknú.

Aktívny systém podpory náhleho brzdenia. Tento systém, ktorý
doplňuje funkciu systémov ABS/ESC, umožňuje skrátiť brzdnú dráhu
a vyhnúť sa zrážke s vozidlom idúcim pred vami.

Easy Park Assist. Systém meria dostupný priestor a určí jazdnú dráhu
na správne zaparkovanie. Odovzdajte mu riadenie a presvedčite sa,
aké jednoduché môže byť parkovanie.

Srdečné
privítanie
Vozidlo je vybavené kartou hands-free Renault, vďaka
ktorej vás pozná, keď sa k nemu priblížite, a pripraví
vám srdečné privítanie: rozsvieti denné svetlá, vyklopí
vonkajšie spätné zrkadlá, aktivuje centrálny displej
TFT a displej systému R-LINK 2. V závislosti od verzie
výbavy takisto zapne osvetlenie interiéru.
Veko batožinového priestoru je možné otvoriť
bezdotykovo pohybom nohy pod zadným nárazníkom.
TALISMAN vo verzii Grandtour ponúka bezdotykové
otváranie aj zatváranie batožinového priestoru. Sedadlo
vodiča sa po vypnutí motora automaticky posunie
o 50 mm, aby uľahčilo vystupovanie.

Milé prijatie
V kabíne sú rozmiestnené dômyselné úložné priestory
s celkovým objemom 25 litrov vrátane schránky
v stredovej lakťovej opierke, ktorá je dokonca
klimatizovaná (v prípade vozidiel s prevodovkou EDC).
Objem batožinového priestoru je 608 litrov vo verzii
sedan a 572 litrov vo verzii Grandtour a možno ho
zvýšiť vďaka sklopným operadlám zadných sedadiel,
ktoré sú delené v pomere 1/3-2/3 a majú aj otvor na
prepravu lyží. Verzia Grandtour ponúka delenú podlahu
batožinového priestoru, vďaka ktorej je možné vytvoriť
dve oddelené časti. Pod ňou sa nachádzajú ďalšie
úložné priehradky. Renault Talisman ponúka ideálne
usporiadanie pre vás a vašich blízkych.

Farby karosérie

Biela Glacier*

Biela Nacré

Béžová Dune

Modrá Cosmos

Hnedá Vison

Sivá Cassiopée

Sivá Platine

Čierna Étoilé

Červená Carmin

Čierna Améthyste**

* nemetalický lak ** špeciálna farba karosérie pre verziu Initiale Paris

Výbava
INTENS

Vyobrazená verzia obsahuje výbavu na prianie

BEZPEČNOSŤ
• Systém varovania pred opustením jazdného pruhu
• Systém rozpoznávania dopravných značiek
s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel
VONKAJŠÍ VZHĽAD
• Disky kolies z ľahkých zliatin 18", dizajn Duetto
VNÚTORNÝ VZHĽAD
• Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou
v čiernej farbe

VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE
• Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky
nastaviteľné, vyhrievané a sklopné, s osvetlením
nástupného priestoru pri odomknutí vozidla
• Tónované sklá
• Dažďový a svetelný senzor
• Svetlomety Full LED (predné LED PURE VISION®
a zadné LED Edge Light)
• Predné hmlové svetlomety LED s funkciou
prisvecovania do zatáčok
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Osvetlenie interiéru Ambient Lighting

Disky kolies z ľahkých zliatin 18",
dizajn Duetto

Disky kolies z ľahkých zliatin 17",
dizajn Bayadere (na prianie)

Disky kolies z ľahkých zliatin 19",
dizajn Alizarine (na prianie)

Látkové poťahy v kombinácii
s prvkami z ekologickej kože

Kožené čalúnenie, čierne*
(na prianie)

Kožené čalúnenie, hnedé*
(na prianie)

KOMFORT
• Karta hands-free Renault s uvítacou funkciou
Welcome Scenario
• Dvojzónová automatická klimatizácia s oddeleným
nastavením pre vodiča a spolujazdca
• Elektrické ovládanie predných a zadných okien,
impulzné ovládanie okien vpredu a vzadu
• Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v 6
smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka
v 4 smeroch s masážnou funkciou, sedadlo
spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch,
s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou

RIADENIE
• Zadné a predné parkovacie senzory
• Elektrický posilňovač riadenia s variabilným
účinkom
• Poloautomatická parkovacia brzda
• Systém Renault Multi-Sense®
* Sedadlá čalúnené kožou (farbená pravá koža) – predná časť sedadla, operadlá, opierky hlavy a bočné opierky. Ostatné časti interiéru sú čalúnené impregnovanou látkou.

MULTIMÉDIÁ
• Multimediálny a navigačný systém R-Link 2,
vertikálny displej 8,7". Zdarma po dobu troch
rokov: aktualizácia máp a online informácie
o premávke TomTom Traffic.
• Palubný počítač s multifunkčným farebným
TFT displejom
• 3D Sound by Arkamys s 8 reproduktormi

Výbava
INITIALE PARIS

Disky kolies z ľahkých zliatin 19”,
dizajn INITIALE PARIS

Kožené čalúnenie Nappa v čiernej farbe*

Kožené čalúnenie Nappa v sivo-čiernej farbe*

BEZPEČNOSŤ
• Adaptívny tempomat (na prianie za 0,-)
• Head-up displej
• Systém sledovania mŕtveho uhla
• Safe Distance Warning
• Active Emergency Braking System

VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE
• Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné
a sklopné, s pamäťou polohy, vyhrievané,
automatické naklonenie zrkadla na strane
spolujazdca pri zaradení spiatočky, s osvetlením
nástupného priestoru pri odomknutí vozidla
• Zatmavené zadné okná a vrstvené bočné sklá

VONKAJŠÍ VZHĽAD
• Disky kolies z ľahkých zliatin 19" dizajn Initiale Paris

RIADENIE
• Zadné a predné parkovacie senzory, zadná
parkovacia kamera

VNÚTORNÝ VZHĽAD
• Kožené čalúnenie Nappa v čiernej farbe,
prístrojová doska v čiernej farbe

KOMFORT
• Elektrické otváranie veka batožinového priestoru
s možnosťou otvorenia pohybom nohy pod
zadným nárazníkom
• Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky
nastaviteľné v 8 smeroch, manuálne nastaviteľná
dĺžka sedáka, elektricky nastaviteľná bedrová
opierka v 4 smeroch s masážnou funkciou
a s pamäťou polohy sedadla vodiča, ventilované
predné sedadlá
• Opierky hlavy pre vodiča a spolujazdca typu Relax
• Koberčeky Initiale Paris
• Vyhrievanie predných sedadiel

* Sedadlá čalúnené kožou (farbená pravá koža) – predná časť sedadla, operadlá, opierky hlavy a bočné opierky. Ostatné časti interiéru sú čalúnené impregnovanou látkou.

MULTIMÉDIÁ
• Multimediálny a navigačný systém R-Link 2,
vertikálny displej 8,7". Po dobu troch rokov
aktualizácia máp a online informácie o premávke
TomTom Traffic.
• Bose Surround Sound System s 13 reproduktormi,
Active Noise Control (len pre Energy dCi)

Rozmery TALISMAN

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (DM3)
Objem batožinového priestoru (metóda VDA)
Maximálny objem so sklopenými zadnými sedadlami (metóda VDA)
ROZMERY (mm)
A
Dĺžka
B
Rázvor
C
Predný previs
D
Zadný previs
E
Rozchod vpredu (17" kolesá)
F
Rozchod vzadu (17" kolesá)
šírka s vonkajšími spätnými zrkadlami
G/G1 Celková
vyklopenými/sklopenými
H
Výška nezaťaženého vozidla

608
1 022

4 849
2 809
959
1 081
1 614
1 609
2 081/1 890
1 463

H1
J
K
L
M
M1
N
N1
P

Výška nezaťaženého vozidla s otvoreným vekom
Výška prahu nezaťaženého vozidla
Svetlá výška nezaťaženého vozidla
Priestor na nohy vo výške kolien na zadných sedadlách
Šírka v lakťoch na predných sedadlách
Šírka v lakťoch na zadných sedadlách
Šírka v ramenách na predných sedadlách
Šírka v ramenách na zadných sedadlách
Výška pod strechu pod uhlom 14° na predných sedadlách
(pevná strecha/strecha)

1 752
718
145
262
1 512
1 461
1 485
1 400
902 / 843

Q

Výška pod strechu pod uhlom 14° na zadných sedadlách
(pevná strecha/strecha)

854 / 848

Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti
Maximálna šírka otvoru batožinového priestoru
Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti
Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies
Maximálna užitočná dĺžka batožinového priestoru
(sklopené zadné sedadlá)
Užitočná dĺžka batožinového priestoru k zadným sedadlám
Vnútorná výška kufra

1 050
1 136
1 038
935
2 076
1 204
417

Rozmery TALISMAN Grandtour

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (DM3)
Objem batožinového priestoru (metóda VDA)
Maximálny objem so sklopenými zadnými sedadlami (metóda VDA)
ROZMERY (mm)
A
Dĺžka
B
Rázvor
C
Predný previs
D
Zadný previs
E
Rozchod vpredu (17" kolesá)
F
Rozchod vzadu (17" kolesá)
šírka s vonkajšími spätnými zrkadlami
G/G1 Celková
vyklopenými/sklopenými
H
Výška nezaťaženého vozidla

572
1 681

4 865
2 809
959
1 097
1 614
1 609
2 081/1 890
1 465

H1
J
K
L
M
M1
N
N1
P

Výška nezaťaženého vozidla s otvoreným vekom
Výška prahu nezaťaženého vozidla
Svetlá výška nezaťaženého vozidla
Priestor na nohy vo výške kolien na zadných sedadlách
Šírka v lakťoch na predných sedadlách
Šírka v lakťoch na zadných sedadlách
Šírka v ramenách na predných sedadlách
Šírka v ramenách na zadných sedadlách
Výška pod strechu pod uhlom 14° na predných sedadlách
(pevná strecha/strecha)

2 111
571
145
262
1 512
1 461
1 485
1 400
902 / 843

P1

Výška pod strechu pod uhlom 14° na zadných sedadlách
(pevná strecha/strecha)

886 / 874

Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti
Maximálna šírka otvoru batožinového priestoru
Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti
Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies
Maximálna užitočná dĺžka batožinového priestoru
(sklopené zadné sedadlá)
Užitočná dĺžka batožinového priestoru k zadným
Vnútorná výška kufra

969
1 075
1 037
1 100
2 011
1 116
432

Príslušenstvo
Jedinečný štýl a pohodlný interiér

1.

2.

3.

4.

8.

6.

5.

7.

1. Ozdobné krídlo kufra. Zvýrazňuje štýl a dynamiku karosérie
vozidla Renault TALISMAN. 2. Ochrana hrany batožinového
priestoru. Ochranná lišta z leštenej antikorovej ocele zdobí a chráni
prah batožinového priestoru. 3. Textilné koberce a podsvietené
kryty prahov. Štýlová ochrana dolnej časti karosérie a podlahy
vozidla. 4. Disky z ľahkej zliatiny, dizajn Bayadere 17” vo farbe
tmavého kovu. Kolekcia exkluzívnych hliníkových diskov Renault
ponúka skvelý dizajn. 5. Ochrana batožinového priestoru EasyFlex.
Nepremokavá podložka kopírujúca tvar batožinového priestoru
vozidla Renault TALISMAN Grandtour zaručuje jeho maximálnu
ochranu. 6. Držiak tabletu. Praktické riešenie, ktoré umožňuje
pasažierom pohodlné sledovanie ﬁlmov. 7. Vešiak na opierku hlavy.
Estetický vešiak umožňuje pohodlné zavesenie kabáta alebo saka
za predným sedadlom. 8. Reproduktory Focal Music Premium 8.1.
Súprava Hi-Fi reproduktorov, ktoré poskytujú silný a čistý zvuk.

Príslušenstvo
Voľný čas

1.

2.

1. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie. Skladací a sklápací nosič na
jednoduchú a bezpečnú prepravu bicyklov. 2. Výklopné ťažné zariadenie.
Výklopné jedným pohybom a pripravené na používanie v priebehu
niekoľkých sekúnd. Sklopené pod nárazníkom neruší dizajn vozidla. 3.
Hliníkové strešné tyče Quickﬁx a nosič lyží. Jednoduché použitie a rýchla
montáž. Umožňujú bezpečný prevoz lyží a snowboardov na streche vozidla
Renault TALISMAN. 4. Strešný box Renault. Praktický a odolný strešný box,
nevyhnutný na cesty, zvýši prepravnú kapacitu vozidla. Aerodynamický
a atraktívny dizajn. Dostupné objemy: 380 l, 480 l a 630 l.

Viac informácií a kompletnú ponuku doplnkov nájdete v brožúre
predstavujúcej príslušenstvo pre modely Talisman a Talisman Grandtour.

3.

4.

Objavte Renault TALISMAN
na talisman.renault.sk

Od septembra 2018 sú všetky nové vozidlá homologizované podľa protokolu WLTP - nových celosvetových harmonizovaných skúšobných postupov pre ľahké vozidlá. Pre lepšie pochopenie bolo stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sú hodnoty spotreby paliva a emisií výfukových plynov
testované v rámci WLTP a spätne prekladané do starého protokolu NEDC (NEDC-BT). Toto prechodné obdobie sa líši v závislosti od krajiny. Viac informácií na https://www.renault.sk/renault-svet/nove-predpisy.html
Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu pozornosť. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť Renault Slovensko, spol. s r.o., vyhradzuje právo kedykoľvek modiﬁkovať špeciﬁkácie aj opisované a predstavované
vozidlá. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť, niektoré prvky výbavy nemusia byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľnej výbavy sa môžu vylučovať alebo byť medzi sebou prepojené. Fotograﬁe v tejto publikácii nemusia presne zodpovedať opisu verzie
ponúkanej na slovenskom trhu. Z technických a polygraﬁckých dôvodov sa môžu farby reprodukované v tejto publikácii mierne odlišovať od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Skontaktujte sa s predajcom RENAULT, aby vám poskytol aktuálne informácie. Obsah
tejto publikácie je chránený podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie (predovšetkým použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Renault Slovensko, spol.
s r.o.) je zakázané a podlieha sankciám v súlade s platnou právnou úpravou. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Zmluvná záruka Renault 5 rokov je záruka poskytovaná na nové vozidlá RENAULT a jej konkrétny rozsah a krytie sú uvedené
v Záručných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky nového vozidla RENAULT.
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