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Forlæng Talisman-oplevelsen 
på www.renault.dk

Forlæng oplevelsen  
Renault Talisman  

på din tablet  









Renault Talisman er både elegant og sporty med den stærke 
front, den skarpe profil, det atletiske og markante skulderparti. 
De brede harmoniske linjer gør Talisman til en forførende 
og dynamisk sedan, som dristigt lover, at store oplevelser 
er på vej. 

Udsigt til store  
oplevelser

Forlæng oplevelsen
Renault TALISMAN 
på din tablet





Symbolet på en stor  
personlighed

Hver enkelt detalje er med til at understrege bilens 
personlighed. Renault Talisman viser sit sublime design 
med sine elegante 19” fælge* og de raffinerede forkromede 
luftindtag på siderne. Lyssignaturet kombinerer LED PURE 
VISION®-lygternes* gennemborende blik med kørelysets 
karakteristiske C-shape design. Alle disse designelementer 
udstråler både karakter og fornyelse. 

*Ekstraudstyr afhængig af version







Dine indtryk 
når nye højder
Talisman viser dig den innovative vej. Takket være det eksklusive Multi-Sense®-system 
kan du vælge den køreoplevelse, som passer til dit humør. Tag kontrollen over kurverne 
med 4Control® 4-hjulsstyringen* kombineret med den adaptive støddæmpning* -  
et eksklusivt tilbud i segmentet. Tag kontrollen over din bil med den store R-LINK 2®-skærm.  
Få en enestående musikalsk oplevelse med Bose® Surround Sound-systemet*.  
Med Renault Talisman er alle destinationer et påskud for nye indtryk.

*Ekstraudstyr til Intens







Gør din køreoplevelse personlig

Tag kontrollen over Renault Talisman, og nyd en køreoplevelse, der er lige så intens, som den er personlig. Førerpladsens 
ergonomi er som skabt til dig. Genvejsknappen til Multi Sense® er lige ved hånden på midterkonsollen. Med et enkelt tryk 
får du adgang til at forvandle din Talisman til lige præcis dén type bil, du ønsker: Sporty, brændstoføkonomisk eller med 
fokus på komfort. Du har 5 forskellige indtillinger at vælge imellem. Du bestemmer. Midt på instrumentbordet finder du 
den intuitive R-LINK 2®-tablet, som gør det muligt for dig at kontrollere al teknologien i bilen. Komfort og innovation er 
et trin foran med Renault Talisman.



Din nye  
komfortzone
Oplev en rummelig kabine, der er noget udover det sædvanlige. 
Bevægelsesfrihed og suveræn komfort er i højsædet i kabinen. 
Foran byder store sæder med massagefunktion og ventilation* 
dig velkommen, som var det på business class. Designet 
kombinerer ergonomi med elegance. Instrumentbordets 
beklædning er udsmykket med en fin snorstikning,  
som afslører en udpræget sans for detaljen. Midterkonsollen 
favner hele bilens teknologiske rigdom, samtidig med at dens 
linjer er raffineret enkle. Bilen indeholder mange praktiske og 
rummelige opbevaringsrum. Bag rattet i en Renault Talisman 
finder du det bedste af det bedste.

*Ekstraudstyr på Intens (massage i førersæde er standard på alle)







Sans for detaljen
Alle bilens detaljer udtrykker viljen til at give dig en 
raffineret komfort. Beklædningen på instrumentbordet 
er dekoreret med en elegant stikning. Midterkonsollens 
ergonomi sikrer, at bilens højteknologiske udstyr er lige 
ved hånden. Designets rene linjer giver en uforstyrret 
atmosfære. Nyd din rejse, rejs i Renault Talisman.





Renault Talisman
Teknologiske åbenbaringer
Renault Talisman får de mest positive prædikater frem. Innovation og teknologi er 
standardudstyr på Renault Talisman. Du får Renault Multi Sense®, R-LINK multimediesystemet 
og 7" TFT instrumentdisplay på alle vores versioner. Alt efter udstyrsniveau kan du gå all-in 
på teknologien og tilvælge features som 4Control firehjulsstyring, adaptive støddæmpere, 
Head-up display og Bose® Sound System, håndfri parkering og meget mere. Du tror,  
du har oplevet det bedste af Renault Talisman, men der er meget mere i vente.



Behersk vejen
Renault Talisman kontrollerer svingene med sit 
eksklusive 4-hjulstyrede 4CONTROL-system* og sin 
støddæmperregulering*. Renault MULTI-SENSE®-systemet 
ændrer din bils reaktioner i alle henseender, som hvis du 
havde flere biler i én. Intensiver din køreglæde.

*Ekstraudstyr på Intens

Forlæng oplevelsen
Renault TALISMAN 
på din tablet





Valg af 
stemninger
Det eksklusive Renault MULTI-SENSE®-system 
udnytter 4CONTROL-teknologien* i kombination 
med støddæmperreguleringen* og revolutionerer 
din køreoplevelse. Med et klik tilpasser du bilens 
reaktioner til dit humør. Du kan vælge imellem 
fem køreprogrammer, fra sport til komfort. Alle de 
teknologier, der indgår i køreoplevelsen, afstemmes: 
Støddæmperreguleringens reaktioner, 4CONTROL-
systemets adræthed, EDC-gearkassens reaktionsevne, 
responsen på accelerationerne, kraften på rattet, 
lysmiljøet, instrumenternes konfiguration, motorlyden 
og sædekomforten. Oplev fem unikke køreprogrammer.

*Ekstraudstyr på Intens
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1. 4Control: Firehjulsstying for en komfortabel adræthed i byen og en kontrolleret dynamik på landevejen. 2. Støddæmperregulering: Med sine elektronisk styrede hjulophæng tilpasser Renault Talisman sig vejbanen,  
bilens dynamik og det valgte køreprogram. 3. Motorrespons: Lige som hvis du skiftede bil, varierer motorens reaktionsevne afhængigt af det valgte program. 4. EDC-gearkassens skiftestrategi. Bløde eller hurtige gearskift for 
at give dig den kørefølelse, du gerne vil have. 5. Rateffekt. Du får intelligent servostyring. Rattets modstand tager højde for det valgte køreprogram. 6. Massage. Massagefunktionen er slået til eller fra afhængigt af det valgte 
MULTI SENSE®-program.. 7. Instrumentvisning. Hvert program har eget display og egne informationer. 8. Lysmiljø. Farvetonen ændrer sig alt efter det valgte MULTI SENSE®-program og indstillingerne. 9. Motorlyd. Lige fra 
støjsvag til sporty, alt efter om du vil nyde stilheden i kabinen eller motorens raceragtige lyd? 10. Klimaanlæg. Styr kabinetemperaturen og energiforbruget i eco-funktion. 



Renault 4CONTROL, et eksklusivt f irehjuls-
styringssystem, der i ro og mag klarer alle sving og 
kurver. Ved bykørsel, drejer bagjulene modsat forhjulene 
og gør Talisman lige så nem at manøvrere som en lille 
bybil. Ved dynamisk kørsel drejer baghjulene samme 
vej som forhjulene, hvilket resulterer i fremragende 
styrepræcision og vejgreb, som giver bilen en helt 
uforlignelig stabilitet. Chassisets reaktioner tilpasser 
sig i forhold til det valgte MULTI-SENSE-køreprogram. 
4CONTROL-systemet fås som ekstraudstyr på Intens.

4CONTROL, gå i et 
med vejen







R-LINK 2, den intuitive 
online-tablet

Renault Talisman byder dig velkommen til en 
multimedie-oplevelse på storskærm. Tag hånd om 
din bil, og styr intuitivt alle funktioner fra den 7 eller 
8,7" store touchscreen*. Startsiderne kan tilpasses 
efter ønske takket være et widget-system, hvor de 
foretrukne og mest benyttede funktioner altid er lige 
ved hånden. Indstil visningen, download dine foretrukne 
apps (Guides Michelin®, læsning af mails m.v.), vælg 
dit Multi Sense®-program, indstil dine køreassistenter.  
Du kan konfigurere op til 6 forskellige profiler i R-LINK, 
så du nemt kan genfinde dine favoritindstillinger,  
hvis I er flere til at deles om bilens førerplads.

*Afhængig af version



Bose® Surround, 
den rene lydoplevelse
Bose® Surround System, en altopslugende musikalsk 
oplevelse som skabt til Renault Talisman. Overalt 
i kabinen føler du dig omsluttet af en klangfuld og 
afbalanceret lyd. Et præcist lydbillede, kraftige og 
realistiske bastoner... De 13 avancerede højtalere får 
dig til at føle dig som en VIP-gæst til en privat koncert. 
Det eksklusive Bose-system® gengiver lyden ud fra 
Renault Talismans akustiske egenskaber. Skræddersyet, 
skabt til at ledsage dig på dine rejser med lyd som i en 
live performance...





Innovation,  
din bedste co-driver  
Flere muligheder, mere ro og større glæde bag rattet. Med Renaults køreassistenter får dine køreoplevelser en ny dimension. Vognbaneassistent, afstandsalarm, nødbremseassistent*, 
adaptiv cruise control*, håndfri parkering** eller parkeringssensorer foran, bagpå og på siden, alle sammen funktioner, der i dag varetages af avanceret teknologi. 

Adaptiv cruise control*. For at undgå at komme for tæt på den forankørende bil justerer den 
adaptive cruise control automatisk den regulerede hastighed for at fastholde en korrekt afstand.

Skiltegenkendelse og advarsel om for høj hastighed. Systemet gør det muligt at tilpasse din 
kørsel i forhold til de skiltedata, som kameraet modtager og advarer dig visuelt, hvis hastigheden 
overskrides.

*Ekstraudstyr på Zen, standard på Intens 
**Ekstraudstyr på Intens



Nødbremseassistent*. I tilfælde af nødopbremsning reagerer 
systemet som et supplement til ABS/ESC for at mindske 
bremselængderne.

Håndfri parkering*. Systemet måler pladsen og definerer 
retningen. Lad det overtage rattet, så det bliver nemt at parkere.



ENERGY TCe 150 EDC 
Intense følelser

ENERGY TCe 150-motoren bygger på motortyper, der 
er udviklet af Renault Sport Technologies. Oplev en 
køreglæde, der er centreret omkring ydelse og dynamik. I 
kombination med en 7-trins automatisk EDC-gearkasse 
med dobbeltkobling er motoren smidig og reaktionsstærk 
ved alle omdrejningshastigheder. 

ENERGY dCi 130 & ENERGY dCi 130 EDC 
Komfort og effektivitet 

Motortypen ENERGY dCi 130, der leveres med en 6-trins 
manuel gearkasse eller med en automatisk EDC-gearkasse 
med dobbeltkobling, tilfredsstiller de mest krævende føreres 
behov, både med hensyn til økonomisk drift og køreglæde.

ENERGY dCi 160 EDC 
Dynamisk glæde

Med sin Twin Turbo og sin automatiske EDC-gearkasse 
med dobbeltkobling kombinerer ENERGY dCi 160 EDC 
smidighed og dynamik. Den reaktionsevne, der opnås ved 
alle omdrejningshastigheder, giver en stor følelse af komfort 
og køreglæde.

ENERGY dCi 110 ECO2 
Kontrolleret reaktionsevne

Motortypen ENERGY dCi 110 ECO2 forbløffer med sin  
komfort, samtidig med at den kun udleder 95 g CO2/km2* 
med 6-trins manuel gearkasse. Dette høje effektivitetsniveau 
giver den ret til at bære den nye ECO2-signatur.

Optimal effektivitet og fantastiske præstationer
Med teknologier af seneste generation, som tilfører både ydelse og effektivitet, forener ENERGY-motorerne på Renault Talisman en fantastisk køreglæde 
med et lavt brændstofforbrug. Bl.a. er de alle udstyret med Stop & Start og energigenerering under bremsning. 

* Emissioner ved blandet kørsel, godkendt i henhold til gældende lovgivning. CO2-værdierne2 gælder kun for 16 og 17“ hjul. For 18 et 19“ hjul gælder 
der andre værdier. 
ECO2 betegner den termiske motortype, som giver den laveste miljøpåvirkning for hver enkelt Renault-model. Denne ydelse opnås takket være 
teknologiske innovationer, hvis effektivitet gør det muligt at nå op på det optimale niveau både for CO2-emissioner og brændstofforbrug.
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Kunsten at 
byde dig 
velkommen
Når du nærmer dig bilen, med nøglekortet i lommen, 
genkender den dig, lygterne tænder, kabinelyset tænder, 
sidespejlene folder sig ud, og lysmiljøet aktiveres.  
For at læsse eller tømme bagagerummet skal du blot 
sætte foden under den bageste kofanger, så åbner det 
automatisk*. På Renault Talisman Sport Tourer aktiveres 
den motorstyrede lukning ligeledes med foden. 

*Ekstraudstyr på Intens



Intelligente 
indretninger 
Opbevaringsrum på op til 25 liter er praktisk fordelt i 
hele kabinen og giver dig mange placeringsmuligheder,  
bl.a. et afkølet rum på EDC-versionerne. Renault 
Talisman er oven i købet udstyret med en klap, så du 
kan medbringe dine ski. I sedanmodellens bagagerum 
er der god plads; det kan rumme hele 608 liter.  
Sport Tourer-versionens bagagerum er på 572 liter under 
bagagerumsdækkenet, som du kan rulle sammen og 
opbevare på den flade bund. Med Easy Break-systemet 
får du endnu mere bagageplads. Dette system gør det 
muligt at nedfælde bagsædet automatisk i forholdet 
1/3-2/3 ved hjælp af grebene i bagagerummet.  
Herved opnår du en opbevaringsplads på 1681 liter. 
Renault Talisman er perfekt indrettet til at rumme alt, 
hvad du har brug for, dine nærmeste og dit fritidsliv. 
Læs bilen, og tag af sted.
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Chromo zone

Hvid «Glacier» Hvid «Nacré» Beige «Dune»

Blå «Cosmos» Brun «Vision»



Grå «Cassiopée» Grå «Platine»

Sort «Etoile» Rød «Carmin»



Kreativt værksted

ZEN 

SIKKERHED
 • ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling (EBV) 
og bremseassistent (BAS)

 • Adaptive fører- og passagerairbag samt sideairbags 
(hoved/bryst) (passergerairbag kan frakobles)

 • Advarsel v. vognbaneskift
 • Automatisk låsning af dørene under kørslen
 • Automatisk nær-/fjernlys
 • Dækreparationssæt (udgår ved valg af reservehjul som 
ekstraudstyr)

 • Dæktrykssensorer
 • Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) med antispin (ASR)
 • Gardinairbags i loftbeklædningen til beskyttelse af hovedet, 
for/bag

 • ISOFIX-beslag på bagsædets yderste pladser
 • Selealarm på alle siddepladser
 • Skiltegenkendelse og advarsel v. for høj fart

KØRSEL
 • Brugerdefineret speedometer med 7” TFTskærm
 • Cruise control/hastighedsbegrænser
 • Eco Mode køreindstilling

 • Elektronisk parkeringsbremse
 • Gearskifteindikator
 • Hill Start Assist
 • Kørecomputer
 • Parkeringssensorer for og bag
 • Renault Multi-Sense®

 • Stop & Start

KOMFORT
 • Automatisk klimaanlæg, dobbeltzone individuelt justerbare
 • El-ruder for og bag m. singletouchfunktion
 • Førersæde m. massagefunktion
 • Højdeindstillelige forsæder m. lændestøtte og varme
 • Læderrat m. varme, højde- og dybdeindstilleligt
 • Luftventilation bag
 • Midterarmlæn bag m. opbevaringsrum, kopholdere og 
ski-luge

 • Midterarmlæn for m. opbevaringsrum  
(køling m. EDC aut.) og kopholdere

 • Nøglekort m. håndfri betjening og ”velkomst-sekvens”

UDVENDIGT
 • 17” Aluminiumsfælge, ”Bayadère”
 • Indfarvede dørhåndtag m. krom på øverste kant

INDVENDIGT
 • Nedfældeligt splitbagsæde, 1/3-2/3
 • Stofindtræk i sort

UDSYN, LYGTER
 • C-Shape forlygter m. LED kørelys
 • Dobbelte forlygter
 • El-klapbare sidespejle med varme
 • Follow-me Home
 • Forlygtespulere
 • LED-signaturlys bag og LED-lygter bag på Sport Tourer
 • Regn- og lyssensor
 • Tågeforlygter
 • Varme i bagrude

LYD, MULTIMEDIE
 • 12V-stik bag
 • 2 x USB-in, AUX-in, 12V-stik og SD-in for

 • R-LINK 2-infotainmentsystem: 7” adaptive touchscreen, 
DAB+, Bluetooth®-audiostreaming + telefoni, 
stemmebetjening, ratbetjening og 8 højttalere,  
Apple CarPlay & Android Auto

EKSTRAUDSTYR
 • 18” aluminiumsfælge ”Duetto”
 • Adaptiv cruise control*
 • Bakspejl med automatisk afblænding
 • Komplette LED-forlygter, Pure Vision® + Tågeforlygter med 
statisk kurvelys (kun Sport Tourer)

 • LED pakke: LED-forlygter, Pure Vision® + Tågeforlygter med 
statisk kurvelys + komplette LED lygter bag (kun Sedan)

 • Metallak
 • Navigation med kort over Europa 
 • Netadskillelse (kun Sport Tourer)
 • Nødreservehjul
 • Panorama el-soltag
 • Sikkerhedspakke: Aktivt nødbremsesystem (AEBS) + 
afstandskontrol

 • Teknopakke 1: Advarsel ved blinde vinkler, sidesensorer og 
bakkamera*Kun i kombination med Sikkerhedspakke

17” Bayadère 18” Duetto



Kreativt værksted

INTENS (ZEN +)

SIKKERHED
 • Advarsel ved blinde vinkler
 • Afstandskontrol
 • Aktivt nødbremsesystem (AEBS)

KØRSEL
 • Adaptiv cruise control
 • Bakkamera og sidesensorer  
(udover sensorer for og bag)

KOMFORT
 • Bakspejl med automatisk nedblænding

INDVENDIGT
 • Ambient Lightning: Indstillelig kabinebelysning i fem farver, 
forbundet til Renault Multi-Sense®

 • Indstigningslister for og bag
 • Sort indtræk i stof og kunstlæder

UDSYN, LYGTER
 • Komplette LED-forlygter, Pure Vision®

 • Tågeforlygter med statisk kurvelys 

LYD, MULTIMEDIE
 • 8,7” adaptive touchscreen
 • 2 x USB-in (kun opladning), AUX-in og 12Vstik bag

EKSTRAUDSTYR
 • 18” Style-pakke: 18” aluminiumsfælge ”Duetto”, 
mørkttonede sideruder og bagrude

 • 19” Style-pakke: 19” aluminiumsfælge ”Alizarine”, 
mørkttonede sideruder og bagrude (kun Sport Tourer)

 • 4Control-pakke: 4-hjulsstyring, adaptive støddæmpere* 
(kun Sport Tourer)

 • 4Control-pakke: 4-hjulsstyring, adaptive støddæmpere,  
19” aluminiumsfælg ”Alizarine” samt mørkttonede 
sideruder og bagrude (kun Sedan)

 • Bose® Surround lydsystem med 12 højtalere og Active 
Noise Control 

 • CD-afspiller i handskerum
 • Elektronisk bagklap med håndfri åbning og lukning  
(kun Sport Tourer)

 • Håndfri åbning af bagklap (kun Sedan) 
 • Komfortpakke: Adskillelsesnet og solgardiner bag
 • Læderindtræk: ”Riviera” (sort eller brunt),  
el-indstilleligt forsæder m. massagefunktion  
og ventilation. Førersæde med memory-funktion.

 • Metallak
 • Netadskillelse (kun Sport Tourer)
 • Nødreservehjul
 • Panorama el-soltag
 • Teknopakke 2: Head-up Display og håndfri parkering

*Kun i kombination med 18” / 19” Style-pakke

18” Duetto 19” Alizarine



Tilbehør

1. og 4. Sorte 17“ alufælge Bayadère. Understreg din personlighed i dit 
valg af eksklusive Renault-fælge. For et krævende look og sikkerhed, der 
ikke går på kompromis. 2. Bagagerumsspoiler. Gør din Talisman endnu 
mere dynamisk og helt og fuldt udtrykker din karakter. 3. Bagagerumskant 
i rustfrit stål, som beklæder og beskytter lastområdet.

1.

3. 4.2.

Stil



5.

1. Bagagerumsbeskyttelse EasyFlex. Den er skridsikker og vandtæt og 
passer perfekt til formen på dit bagagerum. De mange positioner giver 
maksimal beskyttelse og følger samtidig sædernes modulopbygning. 
2. Tabletholder. En praktisk indretning, så dine bagsædepassagerer 
kan se film uden problemer. 3. Dørtrin med lys og stofbeklædning. 
Beskytter stilfuldt nederste del af dørene og gulvet på din Talisman. 
4. Bøjle på nakkestøtte. Den er flytbar og nyttig i dagligdagen.  
5. Højtalerpakke Focal Music Premium 8.1. Med Hi-Fi i bilen får 
du en fin og klar lyd. Afpas rytmen efter din kørsel og få maksimalt 
udbytte af lydkvaliteten!4.

Komfort i bilen

3.

2.

1.



Tilbehør

1. Cykelholder på anhængertræk. Kan foldes sammen og vippes ned for 
at lette adgangen til bagagerummet: Nem transport af alle familiens cykler, 
helt uden indstillinger. 2. Udtrækkeligt anhængertræk. Helt usynligt, når 
det er klappet ned under kofangeren, kan tages i brug på nogle få sekunder, 
og så er det forbundet med bilens Trailer Sway Control for at sikre en 
maksimal stabilitet ved kørsel med anhænger. 3. Tagbøjler i aluminium 
med QuickFix og skiholder. Meget nem at anvende og meget hurtig at 
sætte på og tage af, så alle typer ski eller surfbrætter i fuld sikkerhed kan 
transporteres på taget af din Talisman. 4. Tagboks. Ved at kombinere 
æstetik med komfort og sikkerhed kan Renault tilbyde et bredt udvalg af 
farver og størrelser, så du får ekstra lastkapacitet, skræddersyet til dig.

1. 2.

4.3.

Fritid

Se tilbehørsbrochuren for Talisman, hvis du ønsker flere informationer.



Tekniske data
ENERGY TCe 150 EDC ENERGY dCi 110 ECO2 ENERGY dCi 110 EDC6 ENERGY dCi 130 ENERGY dCi 130 EDC ENERGY dCi 160 EDC

Sedan Sport Tourer Sedan Sport Tourer Sedan Sport Tourer Sedan Sport Tourer Sedan Sport Tourer Sedan Sport Tourer
MoTor
Brændstoftype Benzin Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Miljønorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Motortype (indsprøjtning/turbo) 4 cylindre med turbo  
direkte indsprøjtning

4 cylindre med turbo  
common rail-indsprøjtning

4 cylindre med turbo  
common rail-indsprøjtning

4 cylindre med turbo med variabel 
geometri, common rail-indsprøjtning

4 cylindre med turbo med variabel 
geometri, common rail-indsprøjtning

4 cylindre med twin turbo  
common rail-indsprøjtning

Slagvolumen (cm3) 1618 1461 1461 1598 1598 1598
Boring x slaglængde (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5 80 x 79,5 80 x 79,5
Antal cylindre 4 4 4 4 4 4
Kompressionsforhold 10:1 15.5:1 15.5:1 15.7:1 15.7:1 15.4:1
Antal ventiler 16 8 8 16 16 16
Maks. effekt (Kw/HK) 110 (150) 81 (110) 81 (110) 96 (130) 96 (130) 118 (160)
Maks. drejningsmoment (Nm) 220 260 260 320 320 380
Indsprøjtningstype Direkte indsprøjtning Common rail + Multi-injection Common rail + Multi-injection Common rail + Multi-injection Common rail + Multi-injection Common rail + Multi-injection
Katalysator Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Stop & Start / Energy Smart Management Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja

Gearkasse
Gearkassetype 7-trins EDC-automatgearkasse med 

dobbeltkobling 6-trins manuel gearkasse 6-trins EDC-automatgearkasse med 
dobbeltkobling 6-trins manuel gearkasse 6-trins EDC-automatgearkasse med 

dobbeltkobling
6-trins EDC-automatgearkasse med 

dobbeltkobling
Antal gear 7 6 6 6 6 6

PræsTaTioner
Tophastighed (km/t) 215 209 190 185 - 185 205 200 205 200 215 213
0-100 km/t Annonceret (sek.) 9,6 9,9 11,9 12,2 - 12,2 10,4 10,8 10,8 11,2 9,4 9,6 
400 m fra stående start Annonceret (sek.) 17,1 17,7 18,3 18,7 - 18,7 17,4 18,1 17,1 17,7 16,8 17,2 
1000 m fra stående start Annonceret (sek.) 30,9 31,5 33,6 33,9 - 33,9 31,5 32,0 31,9 32,4 30,4 30,7

ForbrUG oG eMissioner*
Forbrug ved blandet kørsel NEDC (l/100 km) 17,9 17,2 27,8 27,0 - 26,3 25,6 25,0 23,8 22,7 22,7 22,2
CO2 ved blandet kørsel (g/km) 127 132 95 98 - 99 102 106 112 115 115 117
Kapacitet i brændstoftank (l) 2-/4-hjulsstyring 51 52/47 52/47 52/47 52/47 52/47

sTyreTøj
Styretøj Elektrisk servostyring på tandstang
Vendediameter mellem kantsten (m) 2-/4-hjulsstyring 11,6/10,8
Vendediameter ved 0,3 ratomdrejning (m) 2-/4-hjulsstyring 47/31
Vendediameter ved 1 ratomdrejning (m) 2-/4-hjulsstyring 17/13
Antal ratomdrejninger mellem yderstillinger 2-/4-hjulsstyring 2,8/2,4

HjUloPHænG
Type, foran Pseudo-MacPherson med nederste triangel
Type, bag Halvfast aksel
Krængningsdæmper for / bag Krængningsdæmperdiameter 26 / krængningsdæmper indbygget i aksel

breMser
For: Ventilerede bremseskiver (DV) - diameter (mm)/tykkelse (mm) For: 296 x 26 For: 296 x 26 For: 296 x 26 For: 296 x 26 For: 296 x 26 For: 320 x 28
Bag: Ikke ventilerede bremseskiver (DP) - diameter (mm)/tykkelse (mm) Bag: 290 x 11

Dækdimensioner**

215/60 R16 
225/55 R17 
245/45 R18 
245/40 R19

225/55 R17 
245/45 R18 
245/40 R19

VæGTanGiVelser (kG)
Køreklar vægt (uden ekstraudstyr) 1505 1565 1462 1502 - 1527 1505 1579 1556 1611 1593 1615
Maks. tilladt totalvægt med last 2030 2140 1987 2073 - 2098 2030 2152 2081 2184 2118 2190
Maks. tilladt vogntogsvægt 3530 3640 3587 3673 - 3698 3630 3752 3881 3984 3918 3990
Nyttelast (ved min. udstyrsniveau) (kg) 655,9 705,9 655,9 701,9 - 701,9 655,9 703,9 655,9 703,9 655,9 705,9
Maks. anhængervægt med bremser 1500 1850 1600 1850 - 1850 1600 1850 1800 1850 1800 1850
Maks. anhængervægt uden bremser 750 750 745 750 - 750 750 750 750 750 750 750
Maks. Taglast 80 80 80 80 - 80 80 80 80 80 80 80
* Brændstofforbruget er ligesom CO2-udledningen godkendt i henhold til en lovpligtig standardmetode. Den er identisk for alle producenter og gør det dermed muligt at sammenligne bilerne med hinanden. Det faktiske forbrug afhænger af, hvilke forhold bilen anvendes under, udstyret og førerens kørestil. CO2-værdierne 
gælder kun for 16“ og 17“ hjul. For 18 et 19“ hjul gælder der andre værdier. Hvis du vil reducere dit forbrug, skal du følge de råd, der er angivet på www.renault.dk. ** Versioner med 4Control kræver min. 17“ hjul



Standard- og ekstraudstyr
ZEN INTENS

SIKKERHED
ABS med nødbremseassistent • •
Elektronisk stabilitetssystem (ESC) • •
Hill Start Assist • •
Elektronisk parkeringsbremse • •
Adaptive frontairbags til fører- og forsædepassager (airbag kan frakobles i passagersiden) • •
Sideairbags til bækken/brystkasse til fører og forsædepassager • •
Gardinairbags for og bag • •
Regn-/lyssensor (automatisk tænding af nærlys, aktivering og intervalfunktion for viskere) • •
Kombinerede luftsensorer og filter: Ultra fin beskyttelse mod partikler, udstødningsgas, lugt • •
Automatisk låsning under kørsel • •
Forberedelse til alarm som tilbehør • •
Isofix-beslag ved de to yderste bagsæder • •
Dækreparationskit •(1) •(1)
Dæktrykovervågningssystem • •
Reservehjul ¤(2) ¤(2)

KØREASSISTENTSYSTEMER
Parkeringssensor bag • •
Parkeringssensor for • •
Cruise control og hastighedsbegrænser • -
Adaptiv cruise control ¤ •
Kørecomputer • •
Bakkamera * •
Afstandskontrol * •
Aktivt nødbremsesystem * •
Automatisk skift mellem nærlys/fjernlys • •
Advarsel ved vognbaneskift • •
Advarsel ved blinde vinkler * •
Skiltegenkendelse og advarsel ved for høj hastighed • •
Håndfri parkering - *
"Easy Trunk Access" åbning af bagklap (TALISMAN sedan) - ¤
Elektronisk bagklap (TALISMAN Sport Tourer) - ¤
Head-up display - *

KØRSEL
Renault Multi Sense • •
Adaptive støddæmpere - *
4Control 4-hjulsstyring - *
ECO mode-funktion (monitoring, scoring, coaching og råd) • •

DESIGN
UDVENDIGT DESIGN
Forlygter med Pure Vision® LED ¤ •
Baglygter med LED-lyssignatur (TALISMAN Sedan) • -
Baglygter med LED-lyssignatur med EDGE-teknologi og 3D-effekt, blinklys og stoplys med LED (Sport Tourer/Sedan) •/¤ •
17” alufælge Bayadère • •
18” alufælge Duetto ¤ *
19” alufælge Alizarine - *
Mørktonede sideruder bag og bagrude - *
Tagbøjler i aluminium (TALISMAN Sport Tourer) • •
Metallak ¤ ¤



ZEN INTENS

INDVENDIGT DESIGN
Stofindtræk i sort • -
Kombineret indtræk i stof og kunstlæder i sort - •
Lædersæder Riviera sort - ¤
Lædersæder Riviera mørkbrun - ¤

KOMFORT & MULTIMEDIA
KOMFORT
Elektrisk panorama soltag m. solgardin ¤ ¤
Renault nøglekort med håndfri betjening, med tænding af lygter, når man nærmer sig bilen (tænding af DRL og positionslys) • •
Automatisk 2-zoners klimaanlæg • •
Ventilationsdyser ved bagsæde • •
El-ruder for og bag med singletouch- og stopfunktion • -
Makeup-spejle med lys • •
Automatisk op og nedblænding af bakspejl ¤ •
El-klapbare sidepejle med varme • •
Kabinebelysning "Ambient Lightning" - •
Opvarmet rat • •
Forlygtesprinklere • •

SÆDER
Splitbagsæde 60/40 med armlæn og skiluge • •
Højderegulerbart førersæde + elektrisk regulering af lændestøtte, 4-vejs med massagefunktion 
Højderegulerbart passagersæde + regulering af lændestøtte • •

El-indstillelige forsæder, "6 way" med hukommelse + elektrisk regulering af lændestøtte, med massagefunktion + ventilation. Førersæde med memory-funktion. - ¤
Varme i forsæder • •
Højde- og dybdeindstilleligt rat • •
Læderrat • •
Easy-Break-system til bagsæde (TALISMAN Sport Tourer) • •

INDRETNING
Opbevaringsrum i konsol under armlæn med flytbar plade • •
Opbevaring af afkølet flaske i konsol (hvis EDC) • •
Vertikal ruminddeling af bagagerum • •

UDSTYRSPAKKER
Sikkerhedspakke: Aktivt nødbremsesystem (AEBS) + afstandskontrol ¤ •
Teknopakke 1: Advarsel ved blinde vinkler, sidesensorer og bakkamera ¤ •
Teknopakke 2: Head-up Display og håndfri parkering - ¤
18” Style-pakke: 18” aluminiumsfælg "Duetto", mørkttonede sideruder og bagrude - ¤
19” Style-pakke: 19” aluminiumsfælg "Alizarine", mørkttonede sideruder og bagrude (kun TALISMAN Sport Tourer) - ¤
4Control-pakke: 4-hjulsstyring, adaptive støddæmpere (kun TALISMAN Sport Tourer) - ¤
4Control-pakke: 4-hjulsstyring, adaptive støddæmpere, 19“ aluminiumsfælg "Alizarine" samt mørkttonede sideruder og bagrude (kun TALISMAN Sedan) - ¤
Komfortpakke: Adskillelsesnet og solgardiner bag - ¤
CD-afspiller i handskerum - ¤
• = Standard ¤ = Ekstraudstyr * = Ekstraudstyr kun i pakke  - = Icke muligt

(1) Ikke på benzinmotorer til TALISMAN Sedan. (2) Standard på benzinmotorer til TALISMAN Sedan.



Mål

Bagagerumsvolumen  
(liter VDA - ifølge ISO-standard 3832) SPORT TOURER SEDAN

I alt 572 608
Over det flytbare bagagerumsgulv 492 515
Række 2 nedfældet til maks. ryglænshøjde i række 1 - 1022
Under flytbart bagagerumsgulv 80 93
Maks. volumen op til luft 1681 -

Måltegning (mm)
A Samlet længde 4866* 4849
B Akselafstand 2809 2809
C Overhæng for 959* 959
D Overhæng bag 1098 1081
E Sporvidde for, 17" alufælge 1614 1614
F Sporvidde bag, 17" alufælge 1609 1609

G/ 
G1

Samlet bredde med /  
uden sidespejle /  
foldet ind

1870/ 
2081/  
1890

1868*/ 
2081/ 
1890

H Højde uden last 1465 1463
H1 Højde med åben bagklap uden last 2111 1752
J Læssehøjde uden last 571 718
K Frihøjde uden last 145 145
L Knæplads på 2. sæderække 262 262
M Albuebredde ved forsæder 1512 1512
M1 Albuebredde ved bagsæder 1461 1461
N Skulderbredde ved forsæder 1485 1485
N1 Skulderbredde ved bagsæder 1400 1400

P Højde ved forsæder under loft, 
sæde i gennemsnitsposition normal tag

902 TN/ 
843 TO

902 TN/ 
843 TO

Q Højde ved bagsæder under loft, 
sæde i gennemsnitsposition soltag

886 TN/ 
874 TO

854 TN/ 
848 TO

Y Bredde på læsseåbning øverst /  
maksimum for bagagerum 969/1 075 1050/1136

Y1 Bredde på læsseåbning nederst 1037 1038
Y2 Indvendig bredde mellem hjul 1436 1142
Z1 Maksimal læsselængde (bagsæder nedfældet) 2011 2076
Z2 Lastlængde bag bagsæder 1116 1204
Z3 Højde under bagagerumsafdækning 432 417
* Under godkendelse.



Renault serviceydelser. Giver ro i sjælen.
En ny Renault belaster miljøet mindst muligt og er en 
sikker og komfortabel bil, hvor du og din familie kan 
tilbringe mange hyggelige timer de næste mange år. 
Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvad vi kan gøre for 
dig hen ad vejen, hvis du skulle have brug for vores 
ekspertise. Vores målsætning er, at du altid skal have en 
oplevelse af kvalitet – både når du kører, og når du har 
brug for vores assistance efter bilkøbet.

Garanti
Fra leveringsdato er Renault Talisman dækket af  
2 års fabriksgaranti. Renault Talisman har desuden  
2 års Renault Assistance, 3 års lakgaranti og 12 års 
rustgaranti.

Renault Forsikring
Renault Forsikring er vores egen mærkeforsikring. 
Vi forsikrer kun Renault og koncentrerer os om at 
gøre dit ejerskab af en Renault så problemfrit som 
muligt. Et godt eksempel er, at vi som det eneste 
forsikringsselskab garanterer reparation med Renault 
Originaldele. Har du købt en af verdens sikreste biler, 
skal du ikke køre omkring med uoriginale reservedele, 
hvis noget skulle ske. Det ser vi som en selvfølge.

Renault Finance
Renault Finance finansieringsløsninger giver dig 
mulighed for finansiering af din nye Renault på 
fordelagtige vilkår, uanset om du er privat kunde eller 
virksomhed. Renault Finance kan i samarbejde med 
Santander Consumer Bank, Danmark tilbyde nogle af 
de mest attraktive finansieringsprodukter i markedet, 
uanset om du ønsker at eje eller du ønsker at lease  
din nye Renault. Se mere på www.renault.dk eller hør 
mere om dine muligheder her i forretningen  
(hos din nærmeste forhandler).

Renault Tilbehør
Du kan gøre din Renault mere personlig ved at vælge 
mellem vores mange praktiske, komfortable og sjove 
tilbehørsdele. Renaults tilbehørssortiment er specielt 
udviklet til at opfylde dine behov for komfort,  
sikkerhed og styling.

Renault og miljøet
Dit Renault-værksted arbejder efter vores egne strenge 
miljøkrav, og vi bestræber os hele tiden på at belaste 
miljøet mindst muligt.
Renault Assistance til rådighed døgnet rundt  
Renault Assistance er en serviceydelse, der er inkluderet 
i garantien, og tilbydes i 3 år på Renault Talisman. 
Renault Assistance er til rådighed døgnet rundt, 
året rundt. Det eneste, du skal gøre, er at foretage et 
opkald til 80 88 93 53 (gratis) og du vil blive betjent 
af en medarbejder hos Renault Assistance. De fleste 
reparationer vil blive udført på stedet. Hvis din bil ikke 
kan repareres samme dag, eller hvis den nødvendige 
tid til reparationen i henhold til Renaults tidsskema 
overstiger 3 timer, vil Renault tilbyde en løsning alt efter 
omstændighederne (f.eks. erstatningsbil, vidererejse, 
overnatning).
For opkald i Danmark 80 88 93 53 (gratis)
For opkald uden for Danmark +46 8-4111132

Renault Service
Når du følger producentens serviceintervaller, er det let 
at passe på din nye Renault. Og når du benytter dig af 
et autoriseret Renault-værksted, som bruger originale 
Renault reservedele, får du både tryghed og garanti.  
Du ved, at din Renault-mekaniker er uddannet i at 
servicere netop den bilmodel, du ejer. Alle reservedele, 
der monteres i bilen ved service eller reparation, er 
perfekt tilpasset, så de kan fungere optimalt.  
Det gælder både sliddele, olier og nye dæk.  
Alt er testet og godkendt, inden det anvendes på din bil.



Renaults 7 kundeløfter 

 - Kundeløfte 1: Vi vil svare på din internetforespørgsel inden for 24 timer.

 - Kundeløfte 2: Vi tilbyder dig prøvekørsel af en bil fra den modelserie, du har valgt, enten med det samme  

eller inden for 2 dage.

 - Kundeløfte 3: Vi holder dig løbende orienteret om status på din nybilsordre op til leveringen.

 - Kundeløfte 4: Vi returnerer din bil til aftalt tid og pris efter værkstedsbesøg.

 - Kundeløfte 5: Du vil ikke blive faktureret for værkstedsarbejde, som ikke er aftalt med dig.

 - Kundeløfte 6: Vi tilbyder dig gratis vejhjælp indtil næste fabriksbestemte serviceeftersyn, når du får udført  

et Renault service hos os.

 - Kundeløfte 7: Vi tilbyder dig prissikring på mekanisk service- og reparationsarbejde. Få mere information  

på www.renault.dk, hos din Renault-forhandler, eller Renaults kundeservice.





Take control
Renault Talisman


