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LINK 9,3” Multimedya sistemi, Head up display, 
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*Araç üzerinde gösterilen ekipmanlar ve sunulanlar farklılık gösterebilir.





CARLAB 

1.3 TCe 160 bg EDC

Silindir hacmi (cm3) 1332

Çap x Strok (mm) 72,2 X 81,4

Silindir/subap adedi 4 / 16

Maksimum güç (bg/dd) 157 / 5500 - 6000

Maksimum tork (Nm/dd) 270 / 1800 - 3750

Stop&Start VAR

Emisyon normu Euro 6

Vites kutusu tipi
7 ileri / EDC

(Çift Kavramalı Otomatik)

Maximum hız (km/s) 207

0 - 100 km/s hızlanma (sn) 9,6

Yakıt deposu (l) 50****

CO
2
 salımı (g/km)*,** 122 - 125

Yakıt tüketimi (l/ 100 km)**

     Şehiriçi 6,6 - 6,7

     Şehir dışı 4,6 - 4,8

     Ortalama 5,4 - 5,5

Aracın yürür vaziyette ağırlığı (sürücü dahil) (kg) 1497

*CO
2
 karma salınım değerleridir.

**Yakıt tüketim ve CO
2 

emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları,yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.

***Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

****Opsiyon olarak 4Control Sisteminin seçilmesi durumunda yakıt deposu 45 litredir.



CARLAB 

(ABS) Anti Blokaj Fren Sistemi S

(ESC) Elektronik Denge Programı S

(AFU) Acil Fren Destek Sistemi S

(HSA) Yokuşta Kalkış Destek Sistemi S

(ASR) Elektronik Patinaj Önleme Sistemi S

Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları     S

Yan ve perde hava yastıkları S

Ön yolcu hava yastığı iptal kilidi S

Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S

Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control) S

Ön ve arka park sensörü S

Geri görüş kamerası S

Dinamik LED dönüş sinyali S

LED gündüz farları S

LED ön sis farları S

LED ön farlar S

(AHL) Otomatik Uzun/Kısa Farlar S

(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi S

(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi S

(BSW) Kör Nokta Uyarı Sistemi S

(LCW) Şerit Değişimi Uyarı Sistemi S

(LDW) Şerit Takip Sistemi S

(ACC) Adaptif Cruise Control Kontrol Paketi

(RCTA) Arka Çapraz Uyarı Sistemi Kontrol Paketi

(TSR) Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi Kontrol Paketi

Eller Serbest Park Sistemi Kontrol Paketi

LED MATRIX VISION ön farlar O

Çift bölgeli otomatik klima S

Eller Serbest Renault Card sistemi S

Elektrikli park freni (Auto-hold) S

Otomatik yanan farlar S

Yağmur sensörü S

7" TFT gösterge ekranı S

Tek dokunuşla açılan elektrikli ön ve arka camlar S

Elektrokrom çerçevesiz dikiz aynası S

Deri direksiyon S

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S



Elektrikli, ısıtmalı, katlanır ve hafızalı yan aynalar S

Elektrikli ayarlanabilen, hafızalı, havalandırmalı, bel destekli, masajlı sürücü koltuğu S

Elektrikli ayarlanabilen, havalandırmalı, bel destekli, masajlı ön yolcu koltuğu S

Ön koltuk kol dayama S

Arka koltuk kol dayama S

Arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 katlanma özelliği S

Siyah deri döşeme S

Isıtmalı ön koltuklar S

Kahverengi deri döşeme O

Kum gri deri döşeme O

EASY LINK 9,3" Multimedya sistemi: Bluetooth®, USB, Navigasyon S

Apple CarPlay S

Kablosuz şarj özelliği O

MULTI-SENSE Sistemi S

Head Up Display S

4CONTROL Sistemi* O

Elektronik Amortisör O

Metalik boya O

Karartılmış arka camlar S

Eller Serbest Bagaj Kapağı S

Elektrikli açılır panoramik cam tavan** O

Yedek lastik O

18" alüminyum alaşımlı jantlar S

19" alüminyum alaşımlı jantlar*** O

* 4 Control Sistemi, Elektronik Amortisör ile birlikte alınmalıdır.

** Elektrikli açılır panoramik cam tavan, Kum gri deri döşeme ile birlikte alınmalıdır.

*** 19  alüminyum alaşımlı jantlar, Elektronik Amortisör ile birlikte alınmalıdır.
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Yen� Araç Garant�s�, malzeme, montaj ve üret�m hatalarına 

karşı k�lometre sınırı olmaksızın 2 yıldır.

Yen� Tal�sman, 2 yıl sınırsız k�lometre garant�s�ne ek olarak 

3 yıl / 100.000 km (hang�s� önce dolarsa) yen� araç garan-

t�s� kapsamındadır. Ant�korozyon Garant�s�, k�lometre sınırı 

olmaksızın 12 yıl, Boya Garant�s� �se k�lometre sınırı olmak-

sızın 3 yıl süre �ç�n geçerl�d�r. Aracın yaşı ne olursa olsun, 

Renault Yetk�l� Serv�sler�nde, yapılan tüm müdahaleler, 

malzeme, montaj ve üret�m hatalarına karşı 2 yıl / 60.000 

km Yedek Parça ve Onarım Garant�s� kapsamındadır.

Türkiye’nin her yerinde günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı 

ve kazalı araçlara yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti 

veren numaralı telefondan 

ulaşabilirsiniz.

H�ç k�mse Renault’nuzun bakım ve onarımını Renault’dan 

daha �y� yapamaz, aracınızı Renault’dan daha �y� donanım ve 

aksesuarlarla teçh�z edemez.  

• İlk montaj parçalarına eşdeğer kal�tede olan Renault 

Orj�nal Yedek Parçaları Renault’nuzun or�j�nal değer�n�n 

korunmasını sağlar. 

• Artı Oto, çok caz�p şartlar ve uygun f�yatlarla otomob�l 

k�ralama h�zmet� ver�r.

• Aracınızı k�ş�selleşt�rmek �ç�n, sağlam ve �ler� teknoloj�l�, 

gen�ş Renault Aksesuarları yelpazes�nden seç�m�n�z� yapa-

b�l�rs�n�z. 

• Aracınıza yapılan her müdahaleden sonra aracınızdak� 

40 nokta, Renault şebekes� çalışanları tarafından güven-

l�ğ�n�z �ç�n ücrets�z olarak kontrol ed�l�r. Sonuçlar, Kontrol 

Sert�f�kası �le s�ze ver�l�r. Ayrıca, aracınız, dış yıkaması yapı-

larak, s�ze tem�z b�r şek�lde tesl�m ed�lecekt�r.

• Her b�r serv�s paket�n�n f�yatının baştan bell� olduğu 

Renault F�x Serv�s Paketler� aracın bakımı �ç�n gerekl� 

temel �şlemler� ve bakım sırasında değ�şt�r�len parçaları 

kapsıyor. D�ğer b�r dey�şle, bu paketler s�ze yedek parça, 

�şç�l�k ve KDV’s� �ç�nde, “herşey dah�l” f�yatlarla sunuluyor.

 



RENAULT’DA
SÖZÜMÜZ SÖZ

Sizi her zaman dinliyoruz.
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2Renault Talisman ile tanışmak için 

’yi ziyaret edin

Broşürün içeriğinin, baskı tarihi itibarıyla doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Bu broşür, ön seri veya prototiplerden hazırlanmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası 

çerçevesinde Renault, broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Renault Yetkili Satıcılarına en kısa sürede 

bildirilir. Ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir; bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak için, en 

yakın Renault Yetkili Satıcısına başvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle broşürde yer alan renkler, araçların gerçek boya veya iç döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her 

hakkı mahfuzdur. Broşürün, hangi şekilde ve ne amaçla olursa olsun, Renault’nun ön onayı olmaksızın, tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.


