
Renault TALISMAN
PREMIERE EDITION
 Take Control

CENÍK PREMIERE EDITION
Energy TCe 150 EDC 669 900 Kč

Energy dCi 130 669 900 Kč

Staňte se jedním z prvních majitelů Renault TALISMAN
Na výběr máte ze 2 motorů Energy a 3 metalických laků: 

Šedá Cassiopée, Šedá Platine, Hnědá Vison.

Jedinečnost a individualita 
vozu Renault Talisman

Efektivní motory Energy TCe 150 
EDC se 7stupňovou dvouspoj ko-
vou automatickou převodovkou 
a  diese lový Energy dCi 130. Tři 
metalické odstíny barev...

Komfort na dlouhých 
cestách

•  Full LED technologie 
světlometů LED PURE VISION®

•  Široká sedadla jako ve třídě 
Business

• Vyhřívaná přední sedadla
• Vyhřívaný volant

Jistota a bezpečí ve městě 
díky Pack City

• Zadní a přední parkovací senzory
• Zadní parkovací kamera
• Systém sledování mrtvého úhlu

Multimediální a navigační 
systém R-Link 2

•  Navigační systém TomTom 
s 7“ kapacitním horizontálním 
displayem

• Mapové pokrytí Evropy
• Bluetooth® hands-free
• Vstup USB, iPod a Jack
• Přístup k online aplikacím

Platnost ceníku od 1. 12. 2015 do 15. 1. 2016.

Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz
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AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ VZHLED

VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ

ŘÍZENÍ

KOMFORT

MULTIMÉDIA

SÉRIOVÁ VÝBAVA

TECHNICKÉ ÚDAJE

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd
Elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR 
a kontrolou nedotáčivosti CSV
Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody
Asistent rozjezdu do kopce
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace airbagu 
spolujezdce)
Boční airbagy chránící hlavu a hrudník na straně řidiče a spolujezdce
Hlavové airbagy v první a druhé řadě
Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou 
výškou na předních sedadlech
Tříbodové bezpečnostní pásy ve druhé řadě sedadel
Zvuková a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů na všech 
místech
Systém ISOFIX – příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních 
sedadlech
Automatické uzamčení dveří za jízdy
Tempomat s omezovačem rychlosti
Systém sledování mrtvého úhlu

Elektrický posilovač řízení s variabilním účinkem
Poloautomatická parkovací brzda
Systém Renault Multi-Sense®

Zadní a přední parkovací senzory, zadní parkovací kamera
Ukazatel optimálního rychlostního stupně
Dojezdová rezerva

Dvouzónová automatická klimatizace s odděleným nastavením pro řidiče 
a spolujezdce
Hands-free karta Renault s uvítací funkcí Welcome Scenario, která se 
aktivuje při přiblížení k vozu
Předpříprava na alarm
Výškově a podélně nastavitelný volant
Multifunkční volant a hlavice řadící páky potažená kůží
Vyhřívaný volant
Elektrické ovládání přední a zadních oken, impulzní ovládání oken vpředu
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech, elektricky nastavitelná 
bederní opěrka ve 4 směrech s masážní funkcí, sedadlo spolujezdce manuálně 
nastavitelné v 6 směrech, s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou
Vyhřívání předních sedadel
Zadní sedadla s děleným opěradlem v poměru 1/3 - 2/3 s otvorem pro převoz 
dlouhých předmětů
Zadní loketní opěrka s držákem na nápoje
Kapsy na zadní straně sedadel

Palubní počítač s multifunkčním barevným TFT display
Mutlimediální a navigační systém R-Link 2 (navigační systém TomTom 
s 7“ horizontálním kapacitním displayem a mapovým pokrytím Evropy, 
Bluetooth® hands-free s funkcí audiostreamingu DAB, podporuje přehrávání 
MP3 formátů, vstup USB, iPod a Jack, přístup k online aplikacím, ovládání pod 
volantem, hlasové ovládání)
3D Sound by Arkamys, s 8 reproduktory

Vnější kliky dveří v barvě karoserie, chromové rámování bočních oken
Disky kol z lehké slitiny 18“, design Duetto
Látkové potahy sedadel s grafitovým motivem tmavé
Metalický lak (na výběr Šedá Cassiopée, Šedá Platine, Hnědá Vison)

Světlomety LED PURE VISION
Zadní LED světlomety
LED denní svícení
Přední mlhové světlomety
Ostřikovače předních světlometů
Funkce Follow Me Home - nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, 
s osvětlením nástupního prostoru
Tónovaná skla
Dešťový a světelný senzor
Osvětlení interiéru Ambient Lighting

MOTORIZACE Energy TCe 150 EDC Energy dCi 130

Typ převodovky Dvouspojková EDC - 
7stup. automatická Manuální 6stup.

Zdvihový objem (cm3) 1 618 1 598
Palivo benzín nafta
Počet válců / ventilů 4 / 16 4 / 16
Typ vstřikování přímé vícebodové přímé Common Rail
Maximální výkon (kW/k) 
při otáčkách (ot./min) 110 / 150 při 5 300 96 / 130 při 4 000

Maximální točivý moment (Nm) 
při otáčkách (ot./min) 220 při 2 000 320 při 1 750

Systém Stop&Start a rekuperace 
energie při brzdění ano ano

VÝKONY
Zrychlení 0 - 100 km/h (s) 9,6 10,4
Maximální rychlost (km/h) 215 205
SPOTŘEBA A EMISE
Městský provoz / mimoměstský 
provoz / průměrná spotřeba (l) 7,5 / 4,6 / 5,6 4,5 / 3,5 / 3,9

Emise CO2 (g/km) 127 102
Objem palivové nádrže 51 52

ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Délka (mm) 4 848
Šířka bez / se zpětnými zrcátky / sklopená (mm) 1 869 / 2 081 / 1 890
Výška nezatíženého vozu (mm) 1 463
Rozvor (mm) 2 808
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm) 1 614 / 1 609
Světlá výška nezatíženého vozu (mm) 145
Délka předního převisu (mm) 959
Délka zadního převisu (mm) 1 081
Objem zavazadlového prostoru celkový (dm3) 608
Objem zavazadlového prostoru nad vyjímatelným 
dnem (dm3) 515

Maximální objem zavazadlového prostoru se sklopnými 
zadními sedadly (dm3) 1 022

Užitečná délka zavazadlového prostoru k zadním 
sedadlům (mm)

1 204

Provozní hmotnost (kg) 1 505
Maximální užitečné zatížení (kg) 525
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 850
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 750

*  Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovná-
ní vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 
podmínkách a profilu trasy. 

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní 
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem 
jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit 
příslušné specifikace vozidel či příslušenství.
Smluvní záruka Renault 5 let/150 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.


