
Renault TALISMAN







Sportiga Renault Talisman blåser nytt liv i ett annars ganska 
stelbent segment. Bilen har en kraftfull ton, en profil i toppklass 
och en bestämd blick. Med sina väl avvägda linjer och rejäla 
utrymmen är Talisman en dynamisk kombi som vågar lova 
minnesvärda upplevelser. 

Helt nya perspektiv  
på tillvaron







Tydliga  
karaktärsdrag

Varje detalj bidrar till att förstärka bilens personlighet. 
Designen hos Renault Talisman framhävs av eleganta 
19-tumsfälgar* och kromade takrails. I ljussignaturen 
förenas den genomträngande blicken hos LED Pure 
Vision® strålkastarna* med den unika designen hos de 
C-formade varselljusen. Det råder inga tvivel om att det 
här är en modern bil med mycket karaktär.

*Standard/tillval beroende på version







Öppnar dina sinnen  
för nya upplevelser
Renault Talisman tar dig med på en resa kantad av innovationer. Med det exklusiva MULTI-
SENSE® väljer du själv den körupplevelse som passar ditt humör. Tämj varenda kurva med 
4CONTROL* kombinerat med adaptiva stötdämpare*, ett unikt erbjudande i segmentet. 
Få full kontroll över bilen och kupén med den stora skärmen till R-LINK 2*. Även Bose® 
Surround-systemet* bidrar till att skapa de perfekta förutsättningarna för en härligare resa. 
Med Renault Talisman är varje åktur en chans till nya upplevelser.

*Standard/tillval beroende på version







Personifiera 
din körupplevelse 

Använd alla möjligheter i Renault Talisman och njut av en körupplevelse som är lika intensiv som anpassningsbar. Börja på förarplatsen 
som kännetecknas av ergonomiska lösningar. Med MULTI-SENSE®-ratt en på mitt konsolen kan du enkelt variera upplevelsen. 
Beroende på vilket läge du väljer anpassas din omgivning, från visningen på instrumentpanelen till stämningsbelysningen, 
och till och med stolarnas massagefunktion. Mitt  på instrumentbrädan hitt ar du det intuitiva och uppkopplade R-LINK 2-systemet* 
som du använder för att  kontrollera all teknik ombord. Njutningen ligger steget före i Renault Talisman.

*Standard från ZEN







Din nya  
komfortzon
Ta plats i en rymlig kupé där du har plats att må bra. Här är 
rörelsefrihet och överlägsen komfort ledorden. I framsätets 
ventilerade* stolar med massagefunktion och värme sitter 
du lika bekvämt som i business class. Passagerarna bak har 
gott om utrymme för både axlar och knän.

*Ventilation endast tillsammans med läderklädsel







Med sinne för detaljer
I bilen avspeglar varje detalj vår strävan att erbjuda dig en känsla 
av lyx och komfort. Instrumentbrädan andas premium och elegans.  
Via den ergonomiska mittkonsolen kommer du enkelt åt bilens många 
tekniska finesser. Designens eleganta linjer förstärker den fridfulla 
atmosfären. Få ut mer av din åktur i Renault Talisman.





Tekniken bakom 
Renault Talisman
Renault Talisman är kompromisslös kvalitet från början till slut. Det exklusiva MULTI-SENSE® 
i kombination med 4CONTROL och adaptiv stötdämpning*, 8,7-tums surfplattan R-LINK 2*,  
konfigurerbar hastighetsmätare med 7-tums TFT-skärm samt ljudanläggningen med Bose® 
Surround*. Lägg där till dynamiken och kraften i de supereffektiva motorerna och de generösa 
utrymmena som båda förtjänar högsta betyg. Det här är bara några av guldkornen hos 
Renault Talisman – det finns så mycket mer att utforska.

*Standard/tillval beroende på version



Välj  
en känsla
MULTI-SENSE®* från Renault kombinerar 4CONTROL-
fyrhjulsstyrning med adaptiv stötdämpning**. 
Resultatet? En helt ny körupplevelse! Med ett enkelt 
klick anpassar du bilens egenskaper efter ditt humör. 
Du kan välja mellan fem olika körlägen, från sport till 
komfort. Systemet anpassar all teknik som påverkar 
körupplevelsen: hur den adaptiva stötdämpningen 
reagerar, hur 4CONTROL-systemet svarar, responsen 
hos EDC-växellådan, accelerationen, rattmotståndet, 
stämningsbelysningen, mätarkonfigurationen, 
motorljudet ... ja, till och med hur stolarna känns.  
En bil, fem unika körupplevelser.

*Standard från ZEN
**Tillval till Intens
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1. 4CONTROL: fyrhjulsstyrning, för behaglig följsamhet eller kontrollerad livlighet, allt eft er förarens önskemål. 2. Adaptiv stötdämpning. Tack vare den adaptiva stötdämpningen anpassar sig Renault Talisman eft er vägens profi l, 
bilens dynamik och det körläge du har valt. 3. Motorrespons. Nästan som om du hade satt  dig i en annan bil. Motorns reaktionsförmåga när du accelererar varierar också beroende på vilket läge du har valt. 4. EDC-växellådans 
växlingsläge. Välj mellan smidiga eller lite snabbare växlingar för den rätt a känslan. 5. Ratt motstånd. Bilen är utrustad med intelligent servostyrning. Ratt motståndet anpassas också eft er det läge du har valt. 6. Stolar med 
massagefunktion. Massagestyrkan kan ställas in för att  ge rätt  avslappnande eff ekt för situationen. 7. Instrumentpanel. Både vilken information som visas och hur den visas varierar i de olika lägena.. 8. Ljussätt ning i kupén. 
Vilken färg har njutningen idag? Blå, röd, grön, sepia eller lila? 9. Motorljud. Från tystast möjliga till respektingivande. I perfekt samklang med vald dynamik. 10. Klimatanläggning. Ställ in temperaturen och spara energi i ekoläget. 



Renault 4CONTROL* är ett exklusivt system med fyrhjulsstyrning 
som gör Talisman till en körupplevelse utöver det vanliga. I stadstrafik 
gör samspelet mellan de fyra hjulen att din Talisman känns lika 
lätthanterlig som en liten stadsbil. I högre farter ger synergin mellan 
bilens teknologiska lösningar en oöverträffad precision för spårval 
och väghållning. Bilen anpassar sig efter vilket körläge du har valt 
med MULTI-SENSE®.

*Tillval till INTENS

4CONTROL låter dig 
bli ett med vägen







R-LINK 2
Renault Talisman bjuder på en multimediaupplevelse i stort format. 
Utforska bilen och alla de intuitiva funktionerna på den 8,7-tums* 
surfplatt an R-LINK 2. Du kan personifi era välkomstskärmen, ställa in 
dina favoritfunktioner och se till att  de funktioner du oft ast använder går 
snabbt att  komma åt. Spara dina inställningar för säte* och backspeglar* 
samt vilket MULTI-SENSE®-läge du vill ha på just din profi l. Du kan skapa 
upp till sex olika profi ler. Renault Talisman är den perfekta reskamraten.

*Standard/tillval beroende på version



Bose® Surround,  
för en äkta 
ljudupplevelse
Unna dig själv och din favoritmusik ljudsystemet 
Bose® Surround*, perfekt anpassat till din Renault 
Talisman. Alla i kupén får ta del av samma härliga 
och välbalanserade ljudupplevelse. En exakt ljudbild, 
mäktig och realistisk bas … De 12 kraftfulla högtalarna 
ger dig nästan känslan av att ha blivit inbjuden till en 
exklusiv live-spelning. Det avancerade Bose®-systemet 
är konstruerat för att återge ljudet på ett sätt som passar 
de akustiska förhållandena i Renault Talisman optimalt. 
Skräddarsytt ljud för alla tillfällen och alla resor.

*Tillval till INTENS





Innovativ teknik, 
ett utmärkt resesällskap  
Fler möjligheter, en lugnare körupplevelse och en skönare stund bakom ratt en. Med Renaults förarstödsystem får dina resor en ny dimension. Filbytesvarning, avståndsvarning, aktiv 
nödbromsning, adaptiv farthållare, handsfreeparkering eller parkeringssensorer fram, bak och på sidorna. Det är bara några av de många funktioner som den senaste tekniken erbjuder. 

Adaptiv farthållare. För att  du inte ska råka hamna för nära framförvarande fordon anpassar 
farthållaren automatiskt din hastighet så att  du håller önskat avstånd.

Trafi kskyltsavläsning med fortkörningsvarning. Systemet läser med hjälp av kameran av högst 
tillåtna hastighet på vägskyltarna och visar dig den vid hastighetsmätaren eller på Head-up 
displayen om du valt tillvalet Driverassist-paketet. På så sätt  har du alltid aktuell information om 
hastighetsbegränsningen. Dessutom varnar systemet dig om du skulle råka överskrida högst 
tillåtna hastighet. 



Aktiv nödbromsning. Om olyckan är framme hjälper systemet 
till att  bromsa bilen och om möjligt undvika kollision alternativt 
dämpa kraft en och farten så mycket som möjligt om kollision 
är oundviklig.

Handsfreeparkering. Systemet scannar av omgivningen och 
meddelar dig när en tillräckligt stor lucka fi nns tillgänglig. Släpp 
ratt en och låt Talisman ta över styrningen medan du kontrollerar 
gas och broms. Parkering har aldrig varit enklare.



ENERGY TCe 150 EDC
ENERGY TCe 200 EDC
Häftiga upplevelser

Motorerna ENERGY TCe 150 och ENERGY TCe 200 är en 
vidareutveckling av motorerna som har tagits fram av Renault 
Sport Technologies. Njut av en upplevelse med fokus på 
prestanda och dynamik. I kombination med den dubbelkopplade, 
sjuväxlade EDC-automatlådan är de både smidiga och ger 
snabb respons på alla varvtal. 

ENERGY dCi 130
Prestanda och komfort 

Motorn ENERGY dCi 130 fi nns både med sexväxlad manuell 
växellåda och EDC-automatlåda med dubbelkoppling. Oavsett  
vilket du väljer så får du en motor som är både ekonomisk och 
väldigt rolig att  köra.

ENERGY dCi 160 EDC
Dynamisk och behaglig

Tack vare Twin Turbo och automatväxlad EDC-låda med 
dubbelkoppling är ENERGY dCi 160 EDC både följsam och 
pigg. Snabb reaktionsförmåga oavsett  motorvarvtal ger en 
dynamisk körupplevelse.

ENERGY dCi 110
Pigg, ekonomisk och tjänstvillig

Eff ektiviteten och de låga utsläppen hos motorn ENERGY 
dCi 110 gör att  den fi nns som miljöbilsklassad version* 
med både manuell växellåda samt dubbelkopplings EDC-
automat. Och dett a utan att  tulla på körglädje och komfort.

En enastående kombination av effektivitet och prestanda
Energy-motorerna i Renault Talisman har den senaste generationens tekniska lösningar, vilket gör dem både kraftfulla och effektiva. Det ger en bil som 
både är bränslesnål och rolig att köra. Dessutom är de alla utrustade med Stop & Start och energiåtervinning vid inbromsning. 

*ENERGY dCi 110 med standardfälg (16tum-17tum) är miljöbil enligt Transportstyrelsens defi nition och befriad från fordonsskatt  i fem år. Kontakta 
din Renault-återförsäljare för mer information.







Ett varmt 
välkomnande
Bilen känner av när du närmar dig, varselljusen och 
kupébelysningen tänds, backspeglarna fälls ut och 
stämningsbelysningen aktiveras*. För att lasta i eller 
ur dina väskor sätter du bara foten under den bakre 
stötfångaren, så öppnas bakluckan automatiskt**. På 
Renault Talisman använder du dessutom foten för att 
stänga bakluckan igen. När du har kommit fram och 
stänger av motorn dras förarstolen bakåt så att det 
blir lättare att stiga ur***.

*Välkomstsekvens standard från ZEN
**El-baklucka tillval på Intens
***Endast i kombination med tillval läderklädsel på Intens



Smart förvaring 
Upp till 25 liter förvaringsutrymmen smart utplacerade 
i hela kupén ger dig massor av möjligheter att stuva 
undan det du inte behöver för tillfället men ändå vill ha 
nära. På EDC-versionerna rymmer mittarmstödet fram 
även ett kylt utrymme. I baksätet har du mittarmstöd 
med mugghållare men även en skidlucka för lång last. 
Bagageutrymmet är på generösa 572 dm3 under 
insynsskyddet. Behöver du ännu mera plats rullar du 
enkelt ihop insynsskyddet och förvarar det på den 
skräddarsydda platsen under golvet. Öka lastkapaciteten 
ytterligare med Easy Break. Med det här systemet 
kan du fälla baksätet 1/3–2/3 med hjälp av handtag 
i bagageutrymmet. Då får du en lastvolym på hela 
1 681 dm3. I Renault Talisman finns massor av plats 
för livet, dina nära och kära och dina intressen. Stuva 
in rubbet och ge dig ut på äventyr.
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Chromo zone

Vit "Glacier" (S) Vit "Nacré" (M) Beige "Dune" (M)

S: Solidlack
M: Metalliclack

Grå "Platine" (M) Svart "Étoilé" (M) Röd "Carmin" (M)



Kreativ verkstad

LIFE

16" Complea 16" Sequence

Säkerhet
 5-års garanti
 ABS-bromsar med panikbromsassistans
 Automatisk låsning av dörrar under körning
 Bälteslarm på samtliga platser
 Däckreparationskit
 Däcktrycksövervakning
 Elektronisk parkeringsbroms
 Elektroniskt antisladdsystem (ESC)
med starthjälp i backe

 ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak
 Krockkuddar samt sidokrockkuddar (huvud/bröst) 
fram, förare & passagerare

 Sidokrockgardiner i taklinjen för huvudskydd, 
fram och bak

Körning
 Anpassningsbar hastighetsmätare 
med 7" TFT skärm

 Eco-läge, för snålare körning
 Farthållare / fartbegränsare

 Färddator
 Stop & Start
 Växelindikator

Komfort
 Automatisk klimatanläggning, 
2 zoner individuellt ställbara

 Elektriska fönsterhissar fram, med pulsfunktion
 Elektriska fönsterhissar bak
 Eluppvärmd ratt 
 Eluppvärmda framsäten
 Fjärrstyrt centrallås
 Manuella framstolar, höjdjusterbart förarsäte
 Mitt armstöd fram och bak, med förvaringsfack
 Ventilationsmunstycken bak

Exteriör
 16" plåtfälgar med hjulkapslar «Complea»
 Strålkastarrengöring
 Takrails i aluminium

Interiör
 Fällbart baksäte 1/3 - 2/3
 Läderklädd ratt , justerbar i höjd och djupled
 Mörk inredningsstil
 Textilklädsel i svart

Sikt, strålkastare
 Dimljus
 Dubbelstrålkastare
 Follow-me Home
 Regn- och ljussensor
 Varselljus med LED-teknik
 Ytt erbackspeglar, el-justerbara och uppvärmda

Ljud, multimedia
 Radio med digitalradio (DAB+), Bluetooth® 
ljudstreaming och telefoni, USB, AUX-in, ratt reglage

 USB- och AUX-utt ag fram, 12V-utt ag fram och bak

Tillval
 16" aluminiumfälgar "Sequence"
 Metalliclack
 Multimediasystem R-LINK 2: 7" pekskärm, radio 
Arkamys med digitalradio (DAB+), navigator med 
Europakartor, Bluetooth®, ratt reglage, 
Renault Multi-Sense

 Reservhjul (litet nödhjul)



Kreativ verkstad

ZEN (LIFE +)

17" Bayadère 18" Duetto

Säkerhet
 Filbytesvarning
 Trafikskyltsavläsning med fortkörningsvarning

Körning
 Parkeringssensorer fram och bak
 Renault Multi-Sense®

Komfort
 Elektriska fönsterhissar bak med pulsfunktion
 Förarsäte med massagefunktion
 Manuella framsäten med justerbara svankstöd, 
höjdjusterbara

 Nyckelkort med handsfree funktion och 
välkomstbelysning

Exteriör
 17" aluminiumfälgar "Bayadère"
 Kromdetaljer på dörrhandtag

Sikt, Strålkastare
 Automatiskt hel-/halvljus
 Dimljus
 Ytterbackspeglar, el-infällbara

Ljud, Multimedia
 Multimediasystem R-LINK 2: 7" pekskärm,  
radio Arkamys med digitalradio (DAB+), navigator 
med Europakartor, Bluetooth® (ljud + telefoni),  
rattreglage samt AUX- och 2 x USB-uttag

Tillval
 18" aluminiumfälgar "Duetto"
 Adaptiv farthållare*
 Automatiskt avbländbar innerbackspegel
 Lastnät
 Metalliclack
 Panoramaglastak, öppningsbart
 Pure Vision® full LED strålkastare fram och 
kurvljusfunktion på dimljusen

 Reservhjul (litet nödhjul)
 Säkerhetspaket: Aktivt nödbromsningssystem 
(AEBS) med avståndsvarning

 Technopaket: Dödavinkelvarning, sidosensor, 
backkamera

* Endast i kombination med Säkerhetspaket



Säkerhet
 Aktivt nödbromsningssystem (AEBS)
 Avståndsvarning
 Dödavinkelvarning

Körning
 Adaptiv farthållare
 Backkamera (utöver sensorer fram, bak och sida)

Komfort
 Automatiskt avbländbar innerbackspegel
 Solgardiner för bakre sidofönster

Interiör
 Atmosphere Light: anpassningsbar innerbelysning i 
fem färger, kopplad till Renault Multi-Sense®

 Instegslister fram och bak
 Kromdekor på ventilationsmunstycken bak
 Textilklädsel i svart, med förstärkningspaneler i 
konstläder

Sikt, Strålkastare
 Pure Vision® full LED strålkastare fram
 Dimljus med kurvljusfunktion 

Ljud, multimedia
 8,7" pekskärm
 CD-spelare i handskfack
 SD-kortläsare
 USB- (för laddning) och AUX-uttag, bak

Tillval
 4Control-paket: 4-hjulstyrning med 
adaptiva stötdämpare (länkade till 
Renault Multi-Sense®)*

 Bose® Surround ljudsystem med 
12 högtalare samt Active Noise Control

 Driverassist-paket: Head-up Display 
samt handsfreeparkering

 El-baklucka med handsfreeöppning
 Executive läderpaket: Läderklädsel 
"Riviera" (svart eller brun**), 
elmanövrerade framstolar med 
6 vägsjustering, massagefunktion 
och ventilation. Förarsäte med 
minnesfunktion.

 Lastnät
 Metalliclack
 Panoramaglastak, öppningsbart
 Reservhjul (litet nödhjul)
 Stylepaket 18": 18" aluminiumfälgar 
"Duetto", mörktonade rutor bak

 Stylepaket 19": 19" aluminiumfälgar 
"Alizarine", mörktonade rutor bak samt 
adaptiva stötdämpare

* Endast i kombination med Stylepaket 18"/19" 
**Brun läderklädsel endast i kombination med 
Driverassist-paket

Kreativ verkstad

INTENS (ZEN +)

18" Duett o 19" Alizarine17" Bayadère



Tillbehör

1.3. 17" lätt metallfälgar Bayadère, svarta. Låt bilen visa ditt  rätt a jag med 
läckra fälgar från Renault. För en exklusiv look och kompromisslös säkerhet. 
2. Snygg bagagerumströskel i rostfritt  stål, som skyddar lastutrymmet.

1.

3.2.

Stil



5.

1. EasyFlex bagagerumsskydd. Det vattentäta och halksäkra 
skyddet passar perfekt in i bagageutrymmet. Dess många olika lägen 
garanterar maximalt skydd utan att  du måste kompromissa med 
sätenas modularitet. 2. Surfplatt ehållare. Perfekt när passagerarna 
i baksätet vill koppla av med en fi lm. 3. Upplysta instegslister och 
textilgolvmatt a. Stilsäkert skydd för både dörrkanter och golv i din 
Talisman. 4. Klädhängare på nackskyddet. En avtagbar klädhängare för 
dig som inte vill att  kläderna ska ligga och bli skrynkliga i baksätet eller 
bagaget. 5. Högtalarpaket Focal Music Premium 8.1. Ett  hifi -system 
för kristallklart och realistiskt ljud i hela bilen. Hitt a rätt a rytmen och 
det perfekta soundtracket för din resa.4.

Interiör

3.

2.

1.



Accessoires

1. Cykelhållare på dragkroken. Vikbar och infällbar så att du lättare 
kommer åt bagagerummet: transportera enkelt hela familjens cyklar utan 
krångliga inställningar. 2. Infällbar dragkrok. Helt osynlig när den är infälld 
under stötfångaren samtidigt som den är redo att användas på några 
sekunder. Dragkroken kommunicerar dessutom med bilens system för 
släpvagnsstabilisering som förhindrar att släpet kommer i svängning. 
3. Takskenor i aluminium QuickFix och skidhållare. Superlätta att använda. 
Går mycket snabbt att sätta på och ta av. Perfekt när du tryggt och säkert vill 
transportera skidor eller surfbrädor på din Talisman. 4. Takbox. Genom att 
förena utseende, komfort och säker användning kan Renault erbjuda en stor 
serie takboxar i många olika färger och storlekar för skräddarsydd lastkapacitet.

1. 2.

4.3.

Fritid

Mer information hittar du i tillbehörsbroschyren för Talisman.



Teknisk data
ENERGY TCe 150 EDC ENERGY TCe 200 EDC ENERGY dCi 110 ENERGY dCi 110 EDC ENERGY dCi 130 ENERGY dCi 130 EDC ENERGY dCi 160 EDC

Bränsle Bensin Bensin Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Avgasreningsnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Motortyp Rak fyrcylindrig  
turbo

Rak fyrcylindrig  
turbo

Rak fyrcylindrig  
turbo

Rak fyrcylindrig  
turbo

Rak fyrcylindrig  
turbo

Rak fyrcylindrig  
turbo

Rak fyrcylindrig  
twin-turbo

Cylindervolym (cm3) 1 618 1 618 1 461 1 461 1 598 1 598 1 598
Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 79,5 x 80,5 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 cylindrar 4 4 4 4 4 4 4
Kompressionstal 0,417 0,417 15.5:1 15.5:1 15,7:1 15,7:1 15,4:1
Sammanlagt antal ventiler 16 16 8 8 16 16 16
Max. effekt kW (hk) / vid rpm 110 (150) / 5200 rpm 147 (200) / 6000 rpm 81 (110) / 4000 rpm 81 (110) / 4000 rpm 96 (130) / 4000 rpm 96 (130) / 4000 rpm 118 (160) / 4000 rpm
Max. vridmoment (Nm) / vid rpm 220 / 1750 rpm 260 / 2500 rpm 260 / 1750 rpm 260 / 1750 rpm 320 / 1750 rpm 320 / 1750 rpm 380 / 1750 rpm

Insprutningstyp Direktinsprutning Direktinsprutning Common rail + multi-
insprutning

Common rail + multi-
insprutning

Common rail + multi-
insprutning

Common rail + multi-
insprutning

Common rail + multi-
insprutning

Katalysator Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Stop & Start/Energy Smart Management Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

VÄXELLÅDA

Växellådstyp
7-vxl automatlåda 

EDC med 
dubbelkoppling

7-vxl automatlåda 
EDC med 

dubbelkoppling
6-vxl manuell växellåda

6-vxl automatlåda 
EDC med 

dubbelkoppling
6-vxl manuell växellåda

6-vxl automatlåda 
EDC med 

dubbelkoppling

6-vxl automatlåda 
EDC med 

dubbelkoppling
Antal växlar framåt 7 7 6 6 6 6 6
Hastighet vid 1 000 varv/min på 1:an/2:an/3:an/4:an (km/h) 6,49/10,26/16,04 6,49/10,26/16,04 8,25/15,80/25,10 7,37/12,82/19,74 8,52/15,53/25,23 7,45/13,67/22,37 7,45/13,67/22,37
Hastighet vid 1 000 varv/min på 5:an/6:an/7:an (km/h) 22,95/30,04/37,56/45,40 22,95/30,04/37,56/45,40 36,72/47,18/54,94/- 28,03/37,59/48,55/- 37,34/47,10/53,25/- 32,19/41,53/51,78/- 32,19/41,53/51,78/-

PRESTANDA
Max hastighet (km/h) 209 231 185 185 200 200 213
0 till 100 km/h (s) 9,9 7,9 12,2 12,2 10,8 11,2 9,6
400 m från stillastående (s) 17,7 16,1 18,7 18,7 17,9 17,7 17,2
1 000 m från stillastående (s) 31,5 28,7 33,9 33,9 32 32,4 30,7
Acceleration: [80–120] km/h på 4:an och 5:an (s) 11,2/13,5 10,3/13
Acceleration: [80–120] km/h på 6:an eller Drive för automatväxellåda 8 6,2 17,3 10,9 15,5 9,9 8,7
FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP* 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19"
Blandad körning NEDC (l/100 km) 5,8 6,0 5,8 6,0 3,7 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 4,4 4,5 4,5 4,6
CO2 blandad körning (g/km) 132 135 132 135 98 99 99 105 106 106 115 117 117 120
Bränsletankens volym i liter (2hjuls- / 4hjulsstyrning) 51 51 52/47 52/47 52/47 52/47 52/47

STYRNING (standard / 4-Control)
Styrning Elservo på kuggstång
Vänddiameter mellan två trottoarkanter (m) 11,6/10,8
Vänddiameter vid 0,3 rattvarv (m) 47/31
Vänddiameter vid 1 rattvarv (m) 17/13
Antal rattvarv mellan ändlägen 2,8/2,4

AXLAR
Typ av framvagn Pseudo-MacPherson med nedre bärarm
Typ av bakvagn Halvmjuk hjulaxel
Krängningshämmarstag fram/bak Krängningshämmarstag diameter 26/krängningshämmarstag inbyggda i hjulaxeln

Däckdimensioner**

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

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

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

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

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

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

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

BROMSSYSTEM
Fram: ventilerade skivor (DV) – diameter (mm)/tjocklek (mm) Fram: 296 x 26 Fram: 320 x 28 Fram: 296 x 26 Fram: 296 x 26 Fram: 296 x 26 Fram: 296 x 26 Fram: 320 x 28
Bak: oventilerade skivor (DP) – diameter (mm)/tjocklek (mm)  Bak: 290 x 11
VIKT (kg)*** 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19" 16"-17" 18"-19"
Tjänstevikt från (MVODM) (kg) 1 565 1 569 1 565 1 569 1 502 1 505 1 527 1 555 1 579 1 591 1 611 1 615 1 615 1 615
Totalvikt (M.M.A.C.) 5 platser (kg) 2 140 2 144 2 140 2 144 2 073 2 080 2 098 2 128 2 152 2 164 2 184 2 190 2 190 2 190
Bilens maximaltågvikt (M.T.R.) (kg) 3 640 3 644 3 640 3 644 3 673 3 680 3 698 3 728 3 752 3 764 3 984 3 990 3 990 3 990
Max totalvikt för bromsat släp oberoende av körkortsklass (kg) 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Max totalvikt för bromsat släp vid körkortsklass "B" (kg) 1 360 1 356 1 360 1 356 1 427 1 420 1 402 1 372 1 348 1 336 1 316 1 310 1 310 1 310
Max. släpvagnsvikt obromsad (kg) 750 750 750 750 750 750 750
Max. last på taket (kg) 80 80 80 80 80 80 80
* Bränsleförbrukning samt CO2-utsläppen enligt NEDC körcykel. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan. Förbrukningen vid faktisk användning påverkas också av användningsförhållanden, utrustning och förarens körsätt. För att förbättra förbrukningen ytterligare, läs 
mer på www.renault.se  
** Med 4Control - 4hjulsstyrning är minsta möjliga fälgstorlek 17" 
*** Samtliga vikter är uppskattade vikter vid standardutrustning, vid tillval ändras vikterna. Se registreringsbevis för exakta värden



Standardutrustning och tillval
LIFE ZEN INTENS

SÄKERHET
ABS med panikbromsassistans 
Elektroniskt antisladdsystem ESP 
Starthjälp i backe 
Elektronisk parkeringsbroms 
Adaptiva förar- och passagerarkrockkuddar fram (passagerarkrockkudden kan kopplas ur) 
Sidokrockkuddar som skyddar bäcken/bröstkorg på förar- och passagerarplats fram 
Sidokrockgardiner i huvudhöjd både fram och bak
Regn- och ljussensor (tänder halvljuset automatiskt, sätter igång och anpassar vindrutetorkarnas hastighet) 
AQS (Air Quality Sensor): skydd mot superfina partiklar, gas och dålig lukt
Automatisk låsning av dörrar och luckor under körning
Isofix-fästen och i-Size på ytterplatser i baksätet 
Sats för däckpumpning och däckreparation
Däcktrycksövervakningssystem 
Reservhjul ¤ ¤ ¤

FÖRARSTÖDSYSTEM
Parkeringssensor fram & bak -

Farthållare/fartbegränsare 
Färddator 
Backkamera - *
Avståndsvarning - *
Aktivt nödbromsningssystem - *
Automatiskt hel-/halvljus -

Filbytesvarning -

Dödavinkelvarning - *
Trafikskyltsavläsning med fortkörningsvarning -

Handsfree-parkering - - *
Adaptiv farthållare - *
Head-up-display - - *
El- baklucka med Easy Trunk Access samt inställbar öppningshöjd - - ¤

KÖRNING
Renault Multi-Sense -

Adaptiva stötdämpare - - *
4Control - 4-hjulsstyrning - - *
Eco-driving  -

DESIGN
UTVÄNDIG DESIGN
C-shape varselljus med LED-teknik
Pure Vision® full LED strålkastare fram - ¤

LED-ljus bak, ljussignatur med EDGE-teknik och 3D-effekt, blinker och bromsljus med LED
Flex-fälgar 16" för däck i dimensionen 215/60 R16 - -

Lättmetallfälgar 16" för däck i dimensionen 215/60 R16 ¤ - -

Lättmetallfälgar 17" Bayadère för däck i dimensionen 225/55 R17 -

Lättmetallfälgar 18" Duetto Erbé-grå diamantlook för däck i dimensionen 245/45 R18 - ¤ *

Lättmetallfälgar 19" Alizarine Erbé-grå diamantlook för däck i dimensionen 245/40 R19 - - *

Tonade sidorutor och bakruta - - *

Takrails i aluminium
Metallic-lack ¤ ¤ ¤

INVÄNDNING DESIGN
Svart instrumentbräda
Stäten med svart tygklädsel -

Säten med svart klädsel i textil/konstläder - -

Svarta läderstolar Riviera (inkl svarta läderdetaljer samt träpanelsinlägg på instrumentpanel) - - ¤

Mörkbruna läderstolar Riviera (inkl bruna läderdetaljer samt träpanelsinlägg på instrumentpanel) - - ¤



LIFE ZEN INTENS

KOMFORT OCH MULTIMEDIA
KOMFORT
Elmanövrerad panoramataklucka med elstyrt solskyddstak - ¤ ¤

Renault handsfree-kort som tänder lamporna när man närmar sig bilen (varselljus och parkeringsljus) -

Automatisk luftkonditionering med två zoner 
Ventilationsmunstycken i bakre delen av kupén
Elfönsterhissar fram med pulsstyrning och klämskydd samt elfönsterhissar bak - -

Elektriska fönsterhissar fram och bak med pulsstyrning och klämskydd -

Makeup-speglar med belysning 
Självavbländande innerbackspegel med automatiskt dag-/nattläge - ¤

Eluppvärmda och el-justerbara ytterbackspeglar
El-infällbara ytterbackspeglar (med auto-funktion) -

Stämningsbelysning - -

Eluppvärmd ratt
Strålkastarspolare
Manuella solskyddsgardiner för bakdörrarna - -

SÄTEN
Delbart säte 60/40 med armstöd och skidlucka
Förarstol med mekanisk höjdledsinställning - -

Förarstol med mekanisk höjdledsinställning + elstyrt svankstöd med 4 massageinställningar  
Passagerarstol med mekanisk höjdledsinställning + mekanisk svankstödsinställning -

El-justerbar förarstol med minnesfunktion + elstyrt svankstöd med 4 massageinställningar + ventilation  
El-justerbar passagerarstol + elstyrt svankstöd med 4 massageinställningar + ventilation - - ¤

Eluppvärmda framstolar
Easy Break-fällning av baksätet från bagageutrymmet
Läderratt
Ratt inställbar i höjd- och djupled 

MULTIMEDIA
Renault R-LINK 2®: internetanslutet multimediasystem med 7-tums pekskärm och Bluetooth®-anslutning ¤ -

Renault R-LINK 2®: internetanslutet multimediasystem med 8,7-tums pekskärm och Bluetooth®-anslutning - -

2D/2,5D-navigering med Europakarta ¤ -

3D-navigering med Europakarta - -

Ljudsystem från Arkamys med 8 högtalare ¤

Surroundljudsystem från Bose® med 12 högtalare - - ¤

Uttag rad 1: 1 USB, 1 AUX - -

Uttag rad 1: 2 USB, 1 AUX ¤ -

Uttag rad 1: 2 USB, 1 SD, 1 AUX - -

Uttag rad 2: 2 USB (för laddning), 1 AUX - -

INREDNING
Förvaring i konsolen under armstödet, med borttagbar övre del
Kyld flaskförvaring i konsolen (endast med EDC)
System för vertikal uppdelning av bagageutrymmet
Insynsskydd med två lägen samt ”tab-open”-funktion + skräddarsytt förvaringsfack under golv

TILLVALSPAKET
Säkerhetspaket (Aktivt nödbromsningssytem AEBS + Avståndsvarning) - ¤

Technopaket (Dödavinkelvarning, sidosensorer samt backkamera) - ¤

4Control-paket (4-hjulsstyrning med adaptiva stötdämpare) - - ¤

Driverassist-paket (Head-up display samt handsfreeparkering) - - ¤

Stylepaket 18" (18" aluminiumfälgar "Duetto" + mörktonade rutor bak) - - ¤

Stylepaket 19" (19" aluminiumfälgar "Alizarine" + mörktonade rutor bak) - - ¤

= standard, ¤ = tillval, * = tillval endast i paket, - = ej tillgängligt.



Dimensioner

BAGAGERUMSVOLYM (dm3) 
Total bagagerumsvolym VDA, med sats för däckpumpning 
enligt standarden ISO 3832 572
Total bagagerumsvolym VDA med reservhjul 
enligt standarden ISO 3833 549

Bagagerumsvolym VDA ovanför det avtagbara bagagerumsgolvet 492
Max. volym upp till taket 1 681
Förvaringsvolym VDA under avtagbart bagagerumsgolv  
med sats för däckpumpning 80

Förvaringsvolym VDA under avtagbart bagagerumsgolv  
med reservhjul 57

Måttskiss (mm)
A Totallängd 4 865
B Axelavstånd 2 809

Måttskiss (mm)
C Överhäng fram 959
D Överhäng bak 1 097
E Spårvidd fram, alu-fälgar 17" 1 614
F Spårvidd bak, alu-fälgar 17" 1 609
G/
G1

Totalbredd utan backspeglar / med backspeglar /  
infällda backspeglar 1 868/2 081/1 890

H Höjd olastad 1 465
H1 Höjd (olastad) med öppen baklucka 2 111
J Inlastningshöjd bagageutrymme (olastad) 571
K Markfrigång olastad 145
L Utrymme för knäna på rad 2 262
M Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 512
M1 Kupébredd, armbågsutrymme bak 1 461
N Kupébredd, axelbredd fram 1 485
N1 Kupébredd, axelbredd bak 1 400

Måttskiss (mm)
P Höjd fram under tak, stol i mellanläge 902/843 *
Q Höjd bak under tak, stol i mellanläge 886/874 *
Y Lastöppningsbredd i överkant/maxbredd 969/1 075
Y1 Lastöppningsbredd i underkant 1 037
Y2 Bredd mellan hjulhusen 1 436
Z1 Max. lastlängd (med nedfällt baksäte) 2 011
Z2 Lastrumslängd bakom baksätena 1 116
Z3 Höjd under hylla bak 432
*Vanligt tak/taklucka.



Renault service. Smidigt och smart.
Renault billån
Du har valt din Renault. Nu är det dags att välja 
finansiering. Det ska vara enkelt och tryggt att bli 
Renaultägare. Vi hjälper dig att hitta en lösning som 
passar din ekonomi. Kontantinsats på 20% av bilens pris 
är allt du behöver betala för att köra hem i din nya bil. 
Betala kontant eller använd din gamla bil som inbyte. 
Med ett billån kan du låna mellan 10 000 kronor och 80% 
av bilens pris. På en ny bil kan du återbetala lånat belopp 
i upp till 7 år.

Inga övriga avgifter
Inga obehagliga överraskningar! Inga extrakostnader så 
som avi- eller uppläggningsavgifter tillkommer.

Ränta
Välj mellan fast och rörlig ränta. Med fast ränta kommer 
din kostnad att vara densamma under hela perioden. 
Väljer du rörlig ränta kan kostnaden gå upp och ner 
då den är kopplad till referensräntan Stibor 90 dagar. 
Du kan när som helst byta från rörlig till fast ränta. 
Ytterligare ett alternativ är rörlig ränta med räntetak,  
då kan räntan bli max 2% högre än den aktuella räntan 
vid bilköpet.

Renault billeasing
Med Renault Billeasing kan du få en bilfinansiering 
anpassad just efter ditt företags behov. Dra av 50% av 
momsen på leasinghyran. Du binder inte kapital,  
utan frigör invessteringsresurser för annat i företaget. 
Enkelt att budgetera bilkostnaden. Dessutom får du 
förmånlig försäkring hos Renault Försäkring.

Renault försäkring – en skräddarsydd 
försäkring för dig som kör Renault
Renault Försäkring försäkrar bara Renault, inga andra 
bilar. Det betyder att de är experter på din bil och 
extra noga med att den alltid hanteras på bästa sätt. 
De vet också att din Renault mår bäst av att slippa 
främmande reservdelar. Därför garanterar de att din bil 
alltid repareras med Renault Originaldelar, så att den 
fortsätter vara lika dynamisk, säker och fransk som den 
dag den lämnade fabriken.

Renault service
Att följa tillverkarens serviceintervaller är ett enkelt  
sätt att sköta din Renault. Att göra det på en 
auktoriserad Renaultverkstad, med Renaults 
originaldelar, ger dig både trygghet och garantier.  
Du vet att din Renault-tekniker utbildats på exakt den 
bilmodell du äger. Du vet att alla delar som monteras i 
din bil, vid service eller reparation, är perfekt anpassade 
för bästa funktion. Det kan gälla slitagedelar, oljor eller 
nya däck, allt är testat och godkänt redan innan det 
hamnar på din bil.

Renault Relax innehåller allt du behöver för ett 
bekymmersfritt bilägande; Renault Billån utan  
avgifter, fri förtidslösen och möjlighet att välja rörlig 
ränta, räntetak eller fast ränta. Renault Försäkring 
som ger dig marknadens bästa försäkringsskydd 
och ett Renaultkort med bra drivmedelsrabatt och 
kostnadsuppföljning via Min Sida på volvofinans.se.
Det här ingår för dig som privatperson:
 - Fulltankad bil vid leverans
 - Renault Serviceavtal i 3 år med fri lånebil vid service
 - Finansiering med Renault Billån
 - Renault Försäkring 15 % rabatt och eget självriskkonto
 - Finansiering med Renault Billån
 - Låneskydd kostnadsfritt i 3 månader



Renaulthandlarnas 7 kundlöften 

 - Kundlöft e 1: vi svarar på din internet- eller mailförfrågan inom 24 timmar.

 - Kundlöft e 2: vi erbjuder dig att  provköra en bil ur den modellserie du har valt, direkt eller senast inom 2 arbetsdagar.

 - Kundlöft e 3: vi håller dig fortlöpande uppdaterad om status på din bilbeställning från order till leverans.

 - Kundlöft e 4: vi återlämnar din bil från service på överenskommen tid enligt överenskommet pris.

 - Kundlöft e 5: vi står för kostnaden om någon ej överenskommen åtgärd utförts på din bil.

 - Kundlöft e 6: vi erbjuder alla personbilar ett  års fri vägassistans när du utför din Renault original fullservice hos oss.

 - Kundlöft e 7: vi ger prisgaranti på service mot uppvisande av off ert från en icke auktoriserad verkstad på en 

identisk åtgärd.

* Få mer information på www.renault.se, eller hos din Renault-återförsäljare.





Ta kontroll
Renault TALISMAN





Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att  säkerställa att  dett a dokument är korrekt och uppdaterat vid tiden för pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån prototyper och modeller som används före lansering. Inom ramen för företagets 
kontinuerliga produktutveckling förbehåller RENAULT sig rätt en att  när som helst ändra specifi kationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. RENAULTs återförsäljare meddelas om dessa ändringar så snart som möjligt. Beroende på 
försäljningsland kan versionerna variera, och viss utrustning kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din lokala återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i 
den här broschyren avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén. Med ensamrätt . Det är förbjudet att  helt eller delvis, oavsett  metod och format, mångfaldiga hela eller delar av den här publikationen utan att  först ha inhämtat 
skrift ligt godkännande från Renault.
Renault rekommenderar

Photo credits: © Renault Marketing 3D-Commerce, U. Heckmann, A. Bernier, S. Jahn – Architecte de la Philharmonie de Paris : Jean Nouvel, Spilt House «Architecture by jva.no – Tryckt i EU – XFD SE 02 17 – February 2017.
Renault Nordic AB, Esbogatan 12 Kista, Sverige.

Upplev mer av Renault Talisman
på www.renault.se
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