Renault TALISMAN

Îndrăznește să treci la
nivelul următor
Renault TALISMAN aduce o notă de sportivitate în clasa din
care face parte și rescrie codurile prestabilite ale segmentului
său. El exprimă pasiune prin partea frontală agresivă, profilul
dinamic și silueta impunătoare. Datorită volumelor generoase
și armonioase, TALISMAN este o berlină atractivă, care te va
duce la nivelul următor.

Amprentele unei
personalităţi puternice
Fiecare detaliu conturează personalitatea unică a
lui TALISMAN. La nivel de design, se remarcă jantele
elegante de 18“ și barele laterale cromate. Semnătura sa
luminoasă combină intensitatea farurilor cu tehnologia
LED Pure Vision® și design-ul special al farurilor de zi,
în forma literei “C”. Toate aceste elemente sugerează
forță de caracter și spirit contemporan.

O extensie
a simţurilor
TALISMAN te conduce pe calea inovaţiei. Datorită sistemului MULTI-SENSE oferit în
exclusivitate, TALISMAN îți oferă o experiență de condus care se adaptează dispoziției tale.
Funcția 4Control, prin asocierea unică în segment cu amortizoarele variabile, te ajută să
stăpânești perfect mașina în viraje. Poţi adapta și controla parametrii mașinii prin intermediul
ecranului tactil de mari dimensiuni al sistemului multimedia R-LINK2 încorporat în planșa
de bord. Sistemul BOSE® Surround îţi oferă o experienţă auditivă memorabilă, datorită
fidelităţii și preciziei sunetelor. Cu Renault TALISMAN, fiecare destinație este o ocazie pentru
a experimenta emoții noi.

O experienţă personalizată

Renault TALISMAN îţi oferă controlul așa cum nu l-ai simţit niciodată, pentru o experienţă intensă, adaptată stilului tău de
condus. Ergonomia postului de conducere a fost concepută special pentru confortul tău. Oferind o varietate de senzaţii,
butonul de selecţie MULTI-SENSE este situat la îndemâna șoferului, pe consola centrală. În funcţie de modul ales, universul
interior al mașinii se transformă – de la afișajul panoului de bord, ambianţa luminoasă, până la activarea funcţiei de masaj
a scaunelor. Tableta intuitivă R-LINK2 cu acces la internet situată în partea centrală a tabloului de bord te conectează
la tot ce contează, în timp ce tu controlezi tehnologia de la bord. Renault TALISMAN reinventează plăcerea condusului.

Noua ta zonă de
confort
Descoperă un interior spațios și confortabil, cu o atmosferă
plăcută, în care pasagerii se bucură de suficient spațiu.
Scaunele din față încălzite, dotate cu funcțiile de masaj și
de ventilație, sunt demne de o călătorie la business class. În
spate, te bucuri de un spațiu generos pentru picioare și umeri.

Detaliile fac diferența
Fiecare detaliu își are locul său. Iar toate la un loc
reflectă spiritul TALISMAN: confort prin rafinament.
Astfel, planșa de bord este pusă în valoare prin cusături
elegante, iar datorită ergonomiei consolei centrale, ai
acces cu ușurinţă la toată gama de tehnologii de care
dispune mașina.

Renault TALISMAN
Tehnologie de vârf
Renault TALISMAN excelează la toate capitolele. Intensitatea experienţei la volan: datorită
tehnologiei sale exclusive MULTI-SENSE și a combinaţiei sistemului 4CONTROL cu
amortizoarele variabile. Tehnologie: datorită tabletei multimedia R-LINK2 cu un ecran
de 8,7”, a cadranelor TFT de 7” configurabile din tabloul de bord, a sistemului de afișaj
”head-up display” sau a sistemului audio BOSE® Surround. Dinamism: datorită motorizărilor
sale extrem de eficiente. Ușor de condus: datorită sistemelor de asistenţă pentru șofer.
Confort: graţie spaţiului său generos. Iar acestea sunt doar câteva dintre caracteristicile
remarcabile ale lui Renault TALISMAN. Pe restul, vă invităm să le descoperiţi.

Cucerește orice drum
Cu Renault TALISMAN controlezi perfect virajele datorită
sistemului său exclusiv 4CONTROL cu 4 roţi directoare și
sistemului de amortizoare variabile. Funcţia MULTI-SENSE
schimba complet comportamentul mașinii, ca și cum ai avea
mai multe mașini într-una singură.

Senzații
la alegere
Sistemul exclusiv Renault MULTI-SENSE valorifică
tehnologia 4CONTROL combinată cu sistemul de
amortizoare variabile pentru a oferi o experienţă
de condus memorabilă. Cu un simplu click, adaptezi
comportamentul mașinii în funcţie de dispoziţia ta.
Poţi alege între 5 moduri de condus, variind de la modul
sport la modul confort. Toate tehnologiile disponibile
participă la crearea unei varietăţi de senzaţii: reacțiile
sistemului de amortizoare variabile, agilitatea sistemului
4CONTROL, reactivitatea cutiei de viteze EDC, reacţia
acceleraţiei, configuraţia instrumentelor de bord, direcţia
controlată, lumina ambientală, sunetul motorului și
confortul scaunelor. Descoperă cinci experiențe de
condus unice.

7

10

8

9

6

3

2

4

5

1

1. Sistemul 4CONTROL : 4 roţi directoare, pentru un control mai precis al direcţiei; 2. Sistem de amortizoare variabile. Datorită suspensiilor reglabile electronic, Renault TALISMAN se adaptează tipului de drum, dinamicii
vehiculului și modului de condus selectat. 3. Reactivitatea motorului. Reactivitatea motorului variază în funcție de modul de condus ales, ca și cum ai schimba mașina. 4. Schimbarea vitezelor cu ajutorul cutiei EDC. O trecere
mai ușoară sau mai rapidă de la o treaptă de viteză la alta pentru a-ți oferi senzațiile dorite. 5. Controlul direcţiei. Beneficiezi acum de o servodirecție inteligentă, care se adaptează în funcţie de modul de condus ales. 6. Scaune
cu funcția de masaj. Intensitatea masajului poate fi reglată pentru a-ți oferi relaxarea de care ai nevoie în fiecare moment. 7. Afișajul instrumentelor de bord. Fiecare mod de condus dispune de afișaj și de informații diferite.
8. Ambianţa luminoasă. Descoperă relaxarea pe care ți-o oferă iluminatul interior în nuanțe de albastru, roșu, verde, sepia sau violet. 9. Sunetul motorului. De la tonalitățile cele mai liniștitoare la tonalități mai energice. În
perfectă armonie cu starea ta. 10. Sistemul de climatizare. Controlează temperatura de la bord și economisește energie în modul eco.

4CONTROL, pentru a te
adapta perfect drumului.
Renault 4CONTROL, sistemul exclusiv cu patru roţi
directoare, a fost conceput pentru a putea aborda virajele
în deplină siguranţă. În oraș, bracajul conjugat al roţilor
faţă și spate oferă o manevrabilitate asemănătoare cu
cea a unei mașini de clasă mică. Atunci când vehiculul
rulează la viteze mari, tehnologiile utilizate asigură
o precizie înaltă a traiectoriei și o ţinută de drum
excepţională, pentru o stabilitate fără egal. Iar șasiul
își adaptează reacţiile în funcţie de modul de condus
prin MULTI-SENSE.

R-LINK 2, tableta intuitivă
și conectată la internet
Renault TALISMAN te invită să descoperi o nouă
experiență multimedia pe ecranul său de mari
dimensiuni. Urcă-te la volan și controlează toate funcțiile
mașinii cu ajutorul tabletei conectate R-LINK2 de 8,7”,
cu comenzi intuitive. Personalizează meniul cu ajutorul
sistemului de widgets, iar funcțiile preferate și utilizate
cel mai frecvent îți vor fi permanent la îndemână. Poți să
îți personalizezi tipul de afișaj, poţi descărca aplicațiile
preferate, poţi salva setările pentru scaunul șoferului
sau pentru poziţia oglinzilor retrovizoare și poţi sa
configurezi până la 6 profiluri diferite. Selectează unul
dintre modurile de condus MULTI-SENSE. Configurează
tehnologiile de asistență pentru condus și afișajul
”head-up display”, pentru a te bucura de o călătorie
liniștită, datorită inovaţiilor Renault. Conectată la
internet, tableta R-LINK2 îți oferă acces la aplicațiile și
serviciile propuse de Renault în R-LINK Store.

BOSE® Surround,
fidelitatea sunetului
Sistemul BOSE® Surround oferă o experiență muzicală
pe măsura Renault TALISMAN. Oriunde te-ai afla în
interiorul mașinii, te bucuri de un sunet de o înaltă
acurateţe, bine echilibrat, care nu pierde nimic din
varietatea sa. Cele 13 difuzoare performante îţi creează
senzaţia că asiști la un concert privat. Toate nuanţele
sunt redate cu fidelitate. Sistemul exclusiv BOSE®
reproduce sunetul în funcție de caracteristicile acustice
ale Renault TALISMAN. Personalizat, creat pentru a-ți
oferi în orice călătorie un sunet mult mai expresiv…
până la emoție.

Inovația,
cel mai bun copilot
Mai multe posibilități, un plus de liniște și de plăcere la volan. Cu ajutorul funcțiilor de asistență pentru condus Renault, călătoria ta intră într-o nouă dimensiune. Avertizare în caz de
depășire a benzii de circulație, avertizare pentru păstrarea distanței de siguranță, frânare activă de urgență, cruise control adaptiv, asistență la parcarea cu fața, cu spatele sau lateral,
o mulțime de funcții integrate într-o tehnologie de ultimă generație.

Cruise control adaptiv. Sistemul cruise control adaptiv reglează automat viteza necesară pentru
a menține distanța corespunzătoare și pentru a nu te apropia prea mult de mașina din față.

Avertizare în caz de depășire a vitezei cu sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere.
Sistemul îți permite să-ți adaptezi viteza în funcție de datele de pe indicatoare înregistrate de
camera video. Avertizarea vizuala este foarte eficientă datorită afișajului ”head-up display”.

Frânare activă de urgență. În cazul unei frânări de urgență,
sistemul acționează împreună cu funcția ABS/ESC pentru a
reduce distanța de oprire.

Easy Park Assist - asistenţa la parcare. Sistemul măsoară locul
și definește traiectoria mașinii. Lasă-l să preia controlul volanului
și parcarea nu va mai fi o problemă pentru tine.

Eficiență la cel mai înalt nivel și un plus de performanță
Dotate cu tehnologii de ultimă generație, pentru a fi în același timp performante și eficiente, motoarele ENERGY disponibile pe Renault TALISMAN
răspund tuturor exigențelor atât în ceea ce privește plăcerea de a conduce, cât și economia de carburant. Sunt echipate cu funcția Stop & Start și
recuperarea energiei la frânare.

ENERGY TCe 200 EDC
Senzații intense

ENERGY dCi 160 EDC
Dinamism și plăcere de a conduce

Motorul ENERGY TCe 200 reprezintă o extensie a motorului
dezvoltat de Renault Sport Technologies. Este un motor
performant, potrivit unui stil de condus sportiv. Asociat unei
cutii automate EDC cu dublu ambreiaj și 7 trepte, acest motor
oferă flexibilitate și reactivitate în toate turațiile.

Datorită tehnologiei Twin Turbo și a cutiei automate EDC
cu dublu ambreiaj, motorul ENERGY dCi 160 EDC combină
flexibilitatea cu viteza de reacţie. Reactivitatea disponibilă
în toate turațiile motorului oferă senzații la volan mai presus
de aștepări.

ENERGY dCi 131
Plăcere de a conduce și eficienţă

ENERGY dCi 110
Reactivitate controlată

Motorul ENERGY dCi 131, disponibil cu o cutie manuală cu
6 trepte, îi va satisface și pe cei mai exigenți șoferi atât în
ceea ce privește consumul de carburant, cât și plăcerea de
a conduce.

Motorul ENERGY dCi 110 surprinde prin cantitatea redusă
de emisii de numai 95 g/km de CO2* atunci când este asociat
cutiei de viteze manuale cu 6 trepte.

* Emisiile în ciclu mixt, omologate conform reglementărilor în vigoare. Valorile emisiilor de CO2 sunt valabile doar pentru roțile de 16 și 17“. Valorile
sunt diferite pentru roțile de 18“. Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate într-un laborator acreditat, în condiţiile
standard impuse de reglementările în vigoare la data fabricaţiei vehiculului, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 715/2007, cu
modificările și completările ulterioare. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic,
ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică. Semnătura ECO2 definește motorizarea termică ce oferă cea mai scăzută
amprentă de carbon pentru fiecare vehicul Renault. Această performanță a fost obținută datorită tehnologiilor inovatoare a căror eficiență permite
atingerea celui mai bun nivel de emisii de CO2 și de consum de carburant.

O primire
de excepţie
Automobilul te recunoaște atunci când te apropii de el,
farurile de zi și luminile din interior se aprind, oglinzile
exterioare se depliază, iar iluminatul ambiental se
activează. Interiorul are o capacitate de depozitare de
25 de litri, oferindu-ți spații de depozitare inteligente
care includ, printre altele, și un compartiment de
refrigerare, disponibil pentru modelele cu cutie de
viteze EDC. Renault TALISMAN este prevăzut chiar și cu
o trapă integrată pentru schiuri. Poți deschide automat
portbagajul activând în trecere cu piciorul senzorul aflat
sub bara de protecție din spate. Portbagajul îți oferă
un spațiu de depozitare generos de 608 dm3, care
poate fi mărit datorită modularității banchetei 2/3-1/3.
Scaunul șoferului se deplasează cu 50 milimetri în spate
atunci când oprești motorul, pentru a-ți facilita ieșirea
din mașină, revenind apoi în poziția inițială în funcție
de parametrii setaţi. Renault TALISMAN este perfect
conceput pentru orice moment din viață, pentru a-ți
găzdui toate bagajele și toți prietenii și pentru a te
ajuta să te bucuri de toate pasiunile tale. Tot ce ai de
făcut este să te urci la volan și să pornești în călătorie.

Gamă de culori Culorile TALISMAN
Atelier de creație Niveluri de echipare
Accesorii Echipamente care îți definesc stilul
Drum bun Motorizările
Echipamente și opțiuni Lista completă
Dimensiuni Volum și planuri

Gamă de culori

Blanc Glacier

Blanc Nacré

Beige Dune

Bleu Cosmos

Brun Vison

Gris Cassiopée

Gris Platine

Noir Étoilé

Rouge Carmin

Atelier de creație
LIFE

Jante 16“ cu capace Complea

Siguranţă și sisteme de asistenţă pentru condus
••ABS cu sistem de asistență la frânarea de urgenţă
••ESP (sistem de stabilitate electronică a
autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă
••Tempomat - limitator de viteză (cruise control)
••Airbaguri frontale șofer și pasager + Airbaguri
laterale bazin/torace pentru șofer și pasager față +
Airbaguri laterale de tip cortină față și spate
••Airbag pasager deconectabil
••Centuri de siguranță pentru locurile din față
reglabile pe înălțime
••Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor
de siguranță
••Oglinzi retrovizoare reglabile electric și
degivrante
••Senzor de ploaie și lumină
••Proiectoare de ceață
••Puncte de fixare isofix și I-SIZE pentru cele două
locuri laterale spate
••Frână de parcare asistată
••Senzor de presiune pneuri
••Roată de rezervă pentru uz temporar

Post conducere
••Tablou de bord digital tip TFT 7’’
••Indicator de schimbare a treptei de viteză (numai
pentru cutia de viteze manuală)
••Funcție ECO MODE
••Funcție Stop & Start
••Sistem de recuperare a energiei la frânare (Energy
Smart Management)
Confort
••Climatizare automată bi-zonă cu senzor de
toxicitate
••Aeratoare pentru locurile din spate
••Afișaj pentru temperatura exterioară
••Banchetă spate rabatabilă 60/40 cu trapă pentru
schiuri și cotieră
••Închidere centralizată cu telecomandă
••Funcție «follow me home»
••Volan reglabil în înălţime și profunzime
••Geamuri electrice faţă și spate cu impuls pentru
șofer și pasagerul faţă

••Scaune față reglabile manual și cu funcție de
reglare a înălțimii pentru scaunul șoferului
••Spaţiu de depozitare sub cotiera centrală
••Spaţiu de depozitare în consolă refrigerat (doar
pentru cutia EDC)
Multimedia
••Radio Bluetooth, cu priză USB și Jack, comenzi
vocale pentru telefon
Design
••Tapițerie textilă		
••Faruri de zi LED
••Lumini de semnalizare LED în oglinzile laterale
••Mânerele ușilor în culoarea caroseriei
••Jante 16’’ cu capace Complea

Opțiuni
••Senzori de parcare spate
••Renault R-LINK2, sistem multimedia conectat cu
ecran tactil de 7’’ și cartografia României
••Jante de aliaj Bayadère de 17’’
••Vopsea metalizată

Atelier de creație
ZEN (LIFE +)

Jante 17“ Bayadère

Siguranţă și sisteme de asistenţă pentru condus
••Senzori de parcare față/spate
••Renault MULTI-SENSE (alegerea modurilor de
condus)
Confort
••Geamuri electrice faţă și spate cu impuls
••Scaun pentru șofer reglabil manual pe înălțime cu
reglaj electric lombar și funcție de masaj
••Scaun pentru pasagerul din față reglabil manual pe
înălțime și lombar
Multimedia
••Renault R-LINK2, sistem multimedia conectat cu
ecran tactil de 7’’, harta Europei
Design
••Jante de aliaj Bayadère de 17’’

Opțiuni
••Jante de aliaj Duetto de 18’’
••Pack Confort (conține card de acces și demaraj
’’mâini libere’’, oglinzi retrovizoare rabatabile
electric, cameră video pentru marșarier și senzor
de avertizare pentru unghiul mort)
••Pack full LED PURE VISION cu funcție cornering
light (conține faruri Full LED Pure Vision cu
funcție cornering light, stopuri spate Full LED și
proiectoare de ceață LED)
••Pack Iarnă (conține scaune față și volan cu funcție
de încălzire)
••Pack Confort Plus (conține tapițerie de piele Riviera
și scaune faţă electrice, cu reglaj lombar, ventilaţie,
funcție de masaj și funcție de memorie pentru
scaunul șoferului)
••Pack Visio (oglindă retrovizoare electrocrom și
geamuri spate cu tentă închisă)

••Trapă panoramică
••Vopsea metalizată

Jante 18“ Duetto

Atelier de creație
INTENS (ZEN +)

Jante 18“ Duetto

Siguranţă și sisteme de asistenţă pentru condus
••Oglindă retrovizoare electrocrom
••Oglinzi retrovizoare electrice, degivrante,
rabatabile electric cu funcție de memorie
••Senzor de avertizare pentru unghiul mort (blind
spot warning)
••Faruri full LED PURE VISION cu funcție cornering
light și stopuri spate tip LED cu efect 3D
••Proiectoare de ceață LED
Confort
••Sistem de închidere și demaraj ’’mâini libere’’ tip
’’Full Magic’’
••Lumină de întâmpinare sub oglinzile exterioare
••Scaun pentru șofer reglabil electric, cu funcție
de memorare și reglaj electric lombar, funcție de
masaj și ventilație
••Scaun pentru pasagerul din față reglabil electric, cu
reglaj electric lombar, funcție de masaj și ventilație
••Scaune față și volan cu încălzire
••Tapițerie de piele* Riviera de culoare negru
*Piele de origine bovină.

Multimedia
••Renault R-LINK2, sistem multimedia conectat cu
ecran tactil de 8,7’’, harta Europei
Design
••Ambianță de lumini interioare
••Praguri de uși față și spate
••Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din
spate
••Mânerele ușilor cu decor cromat
••Geamuri spate și lunetă cu tentă închisă
••Jante de aliaj Duetto de 18’’
Opțiuni
••Sistem audio BOSE®
••Pack Asistență la conducere (conține funcția
de comutare automată între luminile de drum/
întâlnire, alertă de depășire a limitei de viteză cu
recunoașterea panourilor de semnalizare, alertă la
schimbarea benzii și ecran Head-up Display)

••Pack Securitate (conține frânare activă de urgență,
alertă distanță de siguranță și cruise control
adaptiv)
••Pack ’’Easy parking’’ (conține sistem de asistență
la parcare ’’mâini libere’’ și sistem automat de
deschidere al portbagajului, cu senzor)
••Pack 4CONTROL (sistemul 4CONTROL cu
amortizoare variabile)
••Trapă panoramică
••Vopsea metalizată

Accesorii

Echipamente care îți definesc stilul

1.

2.

3.

4.

1. Jante aliaj 17”Bayadère. Culoare: Negru. Exprimă-ți personalitatea
cu selecția de jante exclusive Renault. Siguranță fără concesii.
2. Eleron portbagaj. Un plus de sportivitate pentru TALISMAN, care va
face diferenţa. Echipează-l și eliberează-l pe șosea.
3. Prag portbagaj din inox. Pragul portbagajului îmbracă și protejează
zona de încărcare a portbagajului.

Viața la bord

2.

5.

3.

1.

4.

1. Covoraș din material textil pentru podea Premium și Praguri
iluminate ușă față și spate. Protejează cu stil partea de jos a ușii și
mocheta din interiorul mașinii tale.
2. Suport tabletă. Este ușor de fixat pe tetieră și permite pasagerilor
din spate să vizioneze conţinutul video de pe o tabletă tactilă în
deplin confort.
3. Covoraș portbagaj reversibil. Reversibil, din material textil și
cauciuc, se adaptează la toate obiectele transportate și protejează
pe termen lung portbagajul mașinii.
4. Suport de prindere pe tetieră. Îți permite sa așezi cu grijă hainele
pe spatele scaunului din faţă. Ușor de instalat, practic prin simplitate.
În plus, finisajul său cromat îl transformă într-un obiect elegant,
integrat firesc în interiorul mașinii tale.
5. Pachet boxe FocalMusic Premium 8.1 Înaltă fidelitate încorporată,
pentru un plus de rafinament și claritate. Călătoriile tale vor beneficia
de o ambianţă sonoră la calitate premium.

Accesorii

Timp liber

1.
1. Suport de biciclete pentru atelaj. Pliabil și basculabil pentru acces ușor
la portbagaj. Permite transportarea facilă, fără nicio ajustare și în condiţii de
siguranţă, a tuturor bicicletelor familiei.
2. Atelaj retractabil. Retractabil dintr-o singură mișcare, este disponibil în
câteva secunde, fără alte instrumente și fără efort. Invizibil în poziţia pliată
sub bara parașoc, acesta respectă designul TALISMAN. De origine Renault,
garantează o compatibilitate perfectă cu vehiculul și previne orice risc de
deformare. Comunică cu sistemul antiderapare ESP al vehiculului pentru a
asigura stabilitate maximă și securitate la remorcare.
3. Bare portbagaj pavilion din aluminiu QuickFix. Ușor de montat datorită
sistemului de fixare rapidă QuickFix. Permit transportarea unui suport de
biciclete, a unui suport de schiuri sau a unei cutii portbagaj pentru a crește
capacitatea de transport a vehiculului.
4. Cutie portbagaj Urban Loader. Practică în toate călătoriile tale, își permite
să reglezi capacitatea de încărcare în funcţie de nevoile tale. Sistemul său de
fixare intuitivă permite o instalare rapidă.

2.

3.

4.

Drum bun!
MOTOR

Tip carburant
Norma de poluare
Tip de motor (injecție/turbo)
Capacitate (cm3)
Alezaj x Cursă (mm)
Număr de cilindri/supape
Coeficientul de compresie
Putere maximă (kW/CP) la viteza de (tr/min)
Cuplu maxim (Nm) la viteza de (tr/min)
Tip injecție
Catalizator
Stop & Start/ENERGY Smart Management

CUTIE DE VITEZE

Tipul cutiei de viteze
Numărul treptelor de viteză

PERFORMANȚĂ

Coeficient aerodinamic SCx (m²)
Viteză maximă (km/h)
de la 0 la 100 km/h (s)
0-400 m (s) cu plecare de pe loc
0-1000 m (s) cu plecare de pe loc

CONSUM ȘI EMISII*

Ciclu combinat NEDC (l/100 km)
CO2 ciclu combinat (g/km)
Capacitatea rezervorului de combustibil în (l)

DIRECȚIE

Direcție
Diametrul de bracaj între trotuare (m) 2RD/4RD
Diametrul de bracaj 0,3 rotaţii ale volanului (m) 2RD/4RD
Diametrul de bracaj 1 rotaţie a volanului (m) 2RD/4RD
Rotaţii ale volanului (de la un capăt la altul) 2RD/4RD

OSII
Tip de osie față/spate
Diametru bară stabilizatoare față/spate (mm) 2RD
Diametru bară stabilizatoare față/spate (mm) 4RD

FRÂNARE

Față: diametru discuri ventilate (mm)/grosime (mm)
Spate: diametru discuri pline (mm)/grosime (mm)

MASE (KG)

Masa proprie
Masă maximă autorizată (MMA)
Sarcina utilă (cu nivel minim de echipamente)
Masa maximă remorcabilă cu frânare
Masa maximă remorcabilă fără frânare

ENERGY
TCe 200 EDC

ENERGY
dCi 110

ENERGY
dCi 131

ENERGY
dCi 160 EDC

Benzină
Euro 6

Diesel
Euro 6

Injecție turbo directă 4 cilindri

Injecție turbo în rampă comună 4 cilindri

1.618
79,5 x 80,5
4/16
10 :1
147 (200) la 6.000
260 la 2.000
Injecție directă
Da
Da/Da

1.461
76 x 80,5
4/8
15,5 :1
81 (110) la 4.000
260 la 1.750
În rampă comună + multiinjecție
Da
Da/Da

Diesel
Euro 6
Injecție turbo în rampă comună cu
geometrie variabilă 4 cilindri
1.598
76 x 80,5
4/16
15,7 :1
96 (131) la 4.000
320 la 1.750
În rampă comună + multiinjecție
Da
Da/Da

Diesel
Euro 6
Injecție turbo în rampă comună
4 cilindri Twin Turbo
1.598
76 x 80,5
4/16
15,4 :1
118 (160) la 4.000
380 la 1.750
În rampă comună + multiinjecție
Da
Da/Da

Cutie ECD automată cu dublu ambreiaj
7

Manuală
6

Manuală
6

Cutie ECD automată cu dublu ambreiaj
6

0,635
237
7,6
15,6
28,2

0,635
190
11,9
18,3
33,6

0,635
205
10,4
17,4
31,5

0,635
215
9,4
16,8
30,4

5,8
130
50

3,6
95
50

3,9
102
50

4,5
118
50

Cremalieră servodirecție
11,6/10,8
47/31
17/13
2,8/2,4

Cremalieră servodirecție
11,6/10,8
47/31
17/13
2,8/2,4

Cremalieră servodirecție
11,6/10,8
47/31
17/13
2,8/2,4

Cremalieră servodirecție
11,6/10,8
47/31
17/13
2,8/2,4

Pseudo osie McPherson cu
braț lăsat/semirigidă
Diametru bară stabilizatoare 26/
bară stabilizatoare integrată în osie
Diametru bară stabilizatoare 26/
bară stabilizatoare integrată în osie

Pseudo osie McPherson cu
braț lăsat/semirigidă
Diametru bară stabilizatoare 26/
bară stabilizatoare integrată în osie

Pseudo osie McPherson cu
braț lăsat/semirigidă
Diametru bară stabilizatoare 26/
bară stabilizatoare integrată în osie

-

-

Pseudo osie McPherson cu
braț lăsat/semirigidă
Diametru bară stabilizatoare 26/
bară stabilizatoare integrată în osie
Diametru bară stabilizatoare 26/
bară stabilizatoare integrată în osie

Față: 320 x 28
Spate: 290 x 11

Față: 296 x 26
Spate: 290 x 11

Față: 296 x 26
Spate: 290 x 11

Față: 320 x 28
Spate: 290 x 11

1.505
2.030
525
1.500
750

1.462
1.987
525
1.600
730

1.505
2.042
537
1.600
750

1.597
2.122
525
1.800
750

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate într-un laborator acreditat, în condiţiile standard impuse de reglementările în vigoare la data fabricaţiei vehiculului, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 715/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică. Valorile emisiilor de CO2 sunt valabile doar pentru roțile de 16 și 17“. Valorile sunt diferite pentru roțile de 18“.
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SIGURANȚĂ ȘI SISTEME DE ASISTENȚĂ PENTRU CONDUS
SIGURANȚĂ
ABS cu asistență pentru frânare de urgență
Sistem de stabilitate electronică a autovehiculului (ESP)
Asistență pentru pornirea în rampă
Sistem de control activ al tracțiunii (sistem antiderapare avansat)
Frână de parcare asistată
Airbaguri adaptive pentru șofer și pasagerul din față (airbag deconectabil pentru pasagerul din față)
Airbaguri laterale torace/bazin pentru șofer și pasagerul din față
Airbaguri laterale de tip cortină față și spate
Senzor de ploaie și de lumină (faruri automate pentru fază scurtă (sistem de activare și de reglare a vitezei ștergătoarelor de parbriz)
Senzori de toxicitate și filtru combinat: protecție împotriva particulelor ultrafine, gazelor și mirosurilor
Blocare automată a portierelor în timpul condusului
Dispozitive de prindere Isofix și i-Size pentru cele 2 scaune laterale din spate
Roată de rezervă temporară
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

SISTEME DE ASISTENȚĂ PENTRU CONDUS
Senzori de parcare spate
Senzori de parcare față
Tempomat/limitator de viteză
Computer de bord
Cameră video pentru marșarier
Avertizare pentru păstrarea distanței de siguranță
Frânare activă de urgență
Comutare automată între faza scurtă și faza lungă
Avertizare în caz de depășire a benzii de circulație
Avertizare unghi mort
Avertizare în caz de depășire a vitezei cu sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere
Sistem de parcare cu funcția „mâini libere”
Easy Trunk Access (acces ușor la portbagaj)
Cruise control adaptiv
Afișaj Head-up display

POST DE CONDUCERE
Cutie manuală cu 6 trepte de viteză - Diesel
Cutie automată EDC cu 6 trepte de viteză - Diesel
Cutie automată EDC cu 7 trepte de viteză - Benzină
Renault MULTI-SENSE
Sistem de amortizoare pilotat
Sistem 4CONTROL
Mod de conducere Eco (monitorizare, calculare, îndrumare și consiliere )

DESIGN
DESIGN EXTERIOR
Faruri cu LED-uri Pure Vision
Jante flex de 16“
Jante din aliaj de 17“
Jante din aliaj de 18“
Geamuri laterale și lunetă cu tentă închisă
Vopsea metalizată
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DESIGN INTERIOR
Planșă de bord de culoare neagră
Scaune din material textil de culoare neagră
Scaune din piele* Riviera de culoare neagră
Scaune din piele* Riviera maro închis

CONFORT ȘI MULTIMEDIA
CONFORT
Plafon panoramic cu sistem electric de deschidere cu parasolar electric din material textil
Card de acces/demarare Renault cu funcţia „mâini libere” cu aprindere a farurilor la apropiere
(aprindere faruri de zi și lămpilor indicatoare de direcție)
Aer condiţionat automat cu reglare bi-zonă
Aeratoare pentru scaunele din spate
Geamuri electrice față cu funcție de deschidere la o singură atingere și protecție antiprindere și geamuri electrice spate
Geamuri electrice față și spate cu funcție de deschidere la o singură atingere și protecție antiprindere
Oglindă interioară electrocromă zi/noapte automată
Oglinzi exterioare cu sistem electric de reglare și de degivrare
Oglinzi exterioare rabatabile electric
Lumini ambientale
Volan încălzit
Proiectoare de ceață LED
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SCAUNE
Banchetă 60/40 fracționară cu cotieră și trapă pentru schiuri
Scaun pentru șofer cu reglare manuală în înălțime
Scaun pentru pasagerul din față reglabil manual pe înălțime
Scaun pentru șofer reglabil manual pe înălțime cu reglaj electric lombar și funcție de masaj
Scaun pentru șofer reglabil electric, cu functie de memorare si reglaj electric lombar, cu functie de masaj si ventilatie
Scaun pentru pasagerul din față reglabil electric, cu reglaj electric lombar, funcție de masaj și ventilație
Scaun încălzit pentru șofer (șezut și spătar)
Scaun încălzit pentru pasagerul din față (șezut și spătar)
Volan cu reglare pe înălțime și adâncime
Volan din piele*

MULTIMEDIA
Sistem multimedia conectat cu tabletă tactilă de 7“ conectare Bluetooth®
Sistem multimedia conectat cu tabletă tactilă de 8,7“ conectare Bluetooth®
Navigație 2D/2,5D cu harta Europei
Sunet Arkamys 8 difuzoare
Sunet Sistem BOSE® Surround® 13 difuzoare
Prize scaune față: 2 USB, 1SD, 1 AUX
Prize scaune spate : 2 USB, 1 AUX

ARANJAMENT
Spațiu de depozitare sub cotieră cu placă detașabilă
Spațiu de depozitare în consolă cu sistem de refrigerare (modelele echipate cu cutie EDC)

•: standard; ¤: opțional; -: indisponibil. * Piele bovină.

Dimensiuni

Volum portbagaj (dm3 VDA - conform standardului ISO 3832)
Total
Deasupra plafonului detașabil al portbagajului
Banchetă rabatată complet până la scaunele din față
Sub podeaua detașabilă a portbagajului

608
515
1 022
93

Plan coté (mm)
A
Lungime
B
Ampatament
C
Consolă față
D
Consolă spate

4 848
2 808
959
1 081

Dimensiuni (mm)
E
Ecartament față, jante din aliaj de 17“
F
Ecartament spate, jante aliaj de 17“
G/G1 Lățime cu/fără oglinzi retrovizoare/pliate
H
Înălțimea vehiculului neîncărcat
H1
Înălțime cu hayonul deschis al vehiculului neîncărcat
J
Înălțimea pragului portbagajului al vehiculului neîncărcat
K
Garda la sol a vehiculului neîncărcat
L
Raza la genunchi pe rândul spate
M
Lățimea la nivelul coatelor față
M1 Lățimea la nivelul coatelor spate

1 614
1 609
1 869/2 081/1 890
1 463
1 752
718
145
262
1 512
1 461

Dimensiuni (mm)
N
Lățime în dreptul bandourilor laterale față
1 485
N1
Lățime în dreptul bandourilor laterale spate
1 400
P
Înălțimea până la pavilion (locuri față), scaun în poziție mediană 902 PN/843 PP*
Înălțimea până la pavilion (locuri spate), scaun în poziție
Q
854 PN/848 PP*
mediană
Y
Lățimea acces superioară/maximă portbagaj
1 050/1 136
Y1
Lățime acces inferior portbagaj
1 038
Y2
Lățimea interioară la nivelul roților
1 142
Z1
Lungimea de încărcare maximă**
2 076
Z2
Lungimea de încărcare maximă în spatele banchetei
1 204
Z3
Înălțimea sub tableta portbagajului
417
* Pavilion normal / Pavilion panoramic. ** de la hayon la scaunele din spate rabatate

Serviciile Renault. Stai fără griji.
Contracte de întreținere
oferite de Renault
Descrierea serviciului:
• Prestații de întreținere vehicul oferite într-o gamă
simplă (2 oferte în standard: Easy și Full); cu opțiune
pentru pneuri/înlocuire sezonieră; Contractul Full
include servicii adiționale: Extensie de Garanție, ITP,
înlocuiri elemente supuse uzurii.
• Parametrabil până la 60 luni sau 200.000 km, în funcție
de nevoia clientului.
• Disponibil la momentul livrării vehiculului.
Totul în deplină siguranță, prin:
- Expertiza rețelei autorizate Renault și calitatea pieselor
originale Renault.
- Valorificarea vehiculului în cazul unei revânzări.
- Inserabil în finanțarea vehiculului.

Contracte de garanție extinsă
Descrierea serviciului:
• Prelungește avantajele garanţiei inițiale (Constructor),
cu servicii similare, piese și manoperă.
• Personalizabil după ani și kilometri, adaptat nevoii client
(până la 200.000 km).
• Disponibil din momentul livrării vehiculului până la
împlinirea unui an de la livrare.

• Include înlocuire și/sau reparare componente mecanice,
electrice și electronice defecte (piese și manoperă
incluse)
Mai multă liniște pentru tine!
- Reparații de calitate în rețeaua Renault.
- Contractul este transferabil și îți aduce plus de valoare
în cazul revânzării vehiculului.

Contracte de Asistenţă Rutieră PLUS
Descrierea serviciului:
• Asistență Rutieră Completă și Permanentă
• Disponibil în 4 variante în funcție de vârsta și tipul
vehiculului :
- Gold Europe Turisme 1 AN, Gold Europe Turisme 3 ANI.
- Gold Europe Utilitare 1 AN, Gold Europe Utilitare 3 ANI.
Avantajele tale:
- Serviciu disponibil NON-STOP, 365 zile/an, 7 zile/7,
24h/24
- Fără limită de km și fără limitarea numărului de
intervenții
- Contract disponibil pentru vehicule cu vârsta până
la 10 ani
- Preț competitiv

Serviciile și ofertele prezentate în această broșură sunt supuse unor condiții și sunt valabile la data editării broșurii (iulie 2018). Pentru informații complete, consultați condițiile contractuale disponibile în rețeaua autorizată Renault
și pe www.renault.ro

Rețeaua Renault promite
--Să răspundă cererilor tale efectuate online în mai puțin de 24 de ore lucrătoare
--Să îți pună la dispoziție pentru testare un vehicul din parcul de demonstrație, imediat sau în 48 de ore lucrătoare
--Să te informeze asupra parcursului comenzii până la momentul livrării
--Să îți restituie vehiculul la ora și prețul stabilite, la fiecare vizită în service
--Să nu îți factureze intervenții efectuate fără acordul tău

Renault TALISMAN

Take control

Experiența Renault TALISMAN merge mai
departe pe www.renault.ro

Conținutul prezentei publicații este exact și actualizat la data tipăririi, iulie 2018. Acest document a fost realizat pornind de la serii anterioare sau prototipuri. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault își
rezervă dreptul de a modiﬁca, în orice moment, conţinutul legat de speciﬁcaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modiﬁcări sunt aduse la cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp.
În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot ﬁ diferite, anumite echipamente pot să nu ﬁe disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Te rugăm să consulţi agentul Renault local pentru a primi cele mai recente informaţii. Având
în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot ﬁ ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este
interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau pentru orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
– Fotografii realizate de: © Renault Marketing 3D-Commerce, U. Heckmann, A. Bernier, S. Jahn –Architecte de la Philharmonie de Paris: Jean Nouvel, Spilt House Architecture by jva.

