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Biliyoruz. İş hayatı içinde sıkışıp kaldınız, maillerden, plaza 

dilinden, başkalarının koyduğu kurallardan sıkıldınız. Kuralları 

yıkacak kararlar almak ve yeniden başlamak istiyorsunuz. İşte 

Renault Talisman bunun için tasarlandı. Duruşunuzu belli edip 

hayatın akışını değiştirmeniz için...

Sportif dokunuşlarla prestiji bir araya getiren Renault Talisman, 

güçlü ön yüzü, kaslı profili, gösterişli omuzları ve kararlı 

bakışlarıyla sınıfında ezber bozuyor.

Göz alıcı ve dinamik bir sedan olan Renault Talisman size 

konforlu ve keyifli bir sürüş vadediyor. 

Hayatın akışını, 
duruşun belirler.





Her detaya 
yansıyan güçlü 

kişilik
Gördüğünüz her bir detaya Talisman’ın kişiliği yansıyor. 

Zarif 19" lik jantları ve şık krom yan hava ızgaraları ile 

seçkin tasarımını gözler önüne seriyor. 

Pure Vision® FULL LED farların keskin bakışı « C » 

şeklindeki gündüz farlarının seçkin dizaynı ile birleşiyor. 

Tüm bunlar onun güçlü karakterini ve modern tasarımını 

simgeliyor.



Talisman’da kontrol 
edemediğiniz tek şey; 
duygularınız!
Talisman sizi inovasyon dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. 

Segmentinde eşi benzeri olmayan elektronik amortisörlerle eşleşen 4CONTROL sistemi ile 

virajlarda kontrol size geçiyor.

Eşsiz MULTI-SENSE sistemi sayesinde, ruh halinizle uyumlu sürüş deneyimi yaşatıyor.

R-LINK 2’nin 8,7"lik ekranı tüm kontrolü ele geçirmenize izin veriyor. 

Renault Talisman ile her yolculuk yepyeni bir heyecan demek...







Kişiliğinizi yansıtan sürüş deneyimi

Renault Talisman’ın kumandası ellerinizde... Şimdi kişisel bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Her şey size ergonomik bir alan yaratmak için dizayn edildi. İstediğiniz sürüş moduna kolayca geçiş için MULTI-SENSE 

düğmesi orta konsolda hemen elinizin altında. Seçtiğiniz moda göre, gösterge panelinin ekranından masaj yapan koltuklara 

ve renkli ambiyansa kadar her şeye ulaşabilir ve dünyanızı değiştirebilirsiniz. Gösterge tablosunun merkezindeki sezgisel 

ve internet bağlantılı R-LINK 2 multimedya ekranıyla bütün otomobil içi teknolojilerini tek bir yerden kontrol edebilirsiniz.







Yeni konfor 
alanınıza adım atın
Talisman’ın rahatlığa öncelik veren geniş iç mekânına 

baktığınızda kabinde hareket özgürlüğü ve üst düzey konfor 

yaratıldığını göreceksiniz. Öndeki masaj yapan, ısıtmalı ve 

havalandırmalı koltuklar sanki ”business class”da yolculuk 

yapıyormuş gibi hissettiriyor. Arkada bırakılan geniş  diz ve 

omuz boşlukları konfor alanınızı genişletiyor.







Detaylara 
gösterilen özen

Talisman’ın içinde her detay size ayrıcalıklı bir konfor 

sunuyor. Torpido kaplaması şık bir dikiş ile süsleniyor. 

Orta konsolun ergonomisi otomobilin tüm teknolojik 

zenginliğini elinizin altına getiriyor. Tasarımın yalın 

çizgileriyse huzurlu bir atmosfer yaratıyor. 

Pek çok detayı da sizin keşfetmeniz için bekliyor.





Renault Talisman’ın 
teknolojik yenilikleri
En iddialı sıfatlar Renault Talisman’da: 

Kontrollü: Eşsiz teknoloji MULTI-SENSE ve  elektronik amortisörler ile eşleşen 4CONTROL sistemi 

Teknolojik: İnternet bağlantılı 8,7" multimedya ekranı R-LINK 2, ayarlanabilen 7" lik TFT göstergesi, 

göz hizası göstergeleri 

Dinamik: Maksimum verimlilik sunan motor seçenekleri

Keyifli: Otomobil içi sürüş yardım teknolojileri 

İddialı: Cömert iç mekân





Yolların hakimi
Renault Talisman 4CONTROL sistemi ve elektronik 

amortisörleri ile virajları kontrol altına alıyor. MULTI-SENSE 

sistemi birkaç otomobili aynı anda kullanıyormuş gibi 

otomobilinizin dinamikliğini a’dan z’ye değiştiriyor.

Eşsiz bir sürüş deneyimini iliklerinize kadar yaşatıyor.



Duygularınızın 
seçimi
Sadece Renault’ya özel MULTI-SENSE sistemi sürüş 

deneyiminizi kökünden değiştirmek için  elektronik 

amortisörlerle eşleşen 4CONTROL teknolojisini 

kullanıyor. 

Bir tıkla, otomobilinizi ruh halinize uyarlıyor. Spor 

modundan Comfort moduna kadar beş farklı sürüş 

modunu size sunuyor. Sürüş keyfine katkıda bulunan 

bütün teknolojiler  de buna ayak uyduruyor: Elektronik 

amortisörlerin tepkileri, 4CONTROL sisteminin  çevikliği, 

EDC vites kutusunun tepkiselliği, değişken direksiyon 

sertliği, renkli ambiyans, sayaç konfigürasyonu, motor 

sesi ve koltuk konforu.
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1. 4CONTROL şasi: Yönlendirilebilen 4 tekerlek, konforlu çeviklik veya kontrol altında tutulan canlılık, hepsi sizin tercihlerinize göre. 2. Elektronik amortisörler: Elektronik amortisörler sayesinde, Renault Talisman yolun 

engebelerine, otomobilin dinamiğine ve seçilen sürüş moduna adapte oluyor. 3. Motorun tepkiselliği: Sanki otomobil değiştiriyormuşsunuz gibi motorun tepkiselliği seçtiğiniz moda göre değişiyor. 4. EDC şanzımanda vites 

geçişleri: Yumuşak veya aradığınız heyecanı size sunmak için daha hızlı vites geçişleri sağlıyor. 5. Değişken direksiyon sertliği: Akıllı hidrolik direksiyon hizmetinizde. Direksiyon simidinin direnci seçilen sürüş moduna göre 

değişiyor.  6. Masaj yapan koltuklar: Masaj şiddeti de her ana uygun bir rahatlama sağlamak üzere değişiyor. 7. Gösterge ekranı: Her mod kendine özgü görüntüleme ve bilgilendirme biçimi sunuyor. 8. Renkli ambiyans: Mavi, 

kırmızı, yeşil, kahverengi veya mor renkli ambiyans içinde sürüş keyfi yaşatıyor. 9. Motor sesi: En yatıştırıcıdan duygularınızı en çok kamçılayana kadar. Dinamik heyecanınızla ile tam uyum içinde. 10. Klima: «Eco» modunda 

kabin içindeki sıcaklığı ve enerji tasarrufunu kontrol ediyor. 



Renault 4CONTROL, yönlendirilebilen dört tekerlekli özel 

sistem, virajlara tam anlamıyla güven içinde girmenizi 

sağlıyor. Şehirde, ön ve arka tekerleklerin ters açı ile 

yönlendirilmesi Talisman’ı küçük bir şehir otomobili kadar 

kullanışlı kılıyor ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 

olmasını sağlıyor. Uzun yol sürüş durumunda, kullanılan 

teknolojilerin sinerjisi ve aynı açı ile hareket eden ön ve 

arka tekerlekler, virajlarda sıra dışı bir hassasiyet düzeyine 

ulaşılmasını ve eşsiz bir yol tutuşu sağlıyor. Şasinin 

tepkileri ise seçilen MULTI-SENSE sürüş moduna bağlı 

olarak adapte oluyor.

4CONTROL sistemiyle 
yolla bütünleşin







R-LINK 2, 
sezgisel ve 

internet bağlantılı 
multimedya 

ekranı

Renault Talisman sizi büyük ekranlı multimedya 

deneyimine davet ediyor. 8,7"lik R-LINK 2 dokunmatik 

multimedya ekranından bütün fonksiyonlarını sezgisel 

olarak kontrol altına alıyor.

Karşılama sayfaları, favori fonksiyonlar “widget” sistemi 

sayesinde kişiselleştirilebiliyor ve bunların içinde en çok 

kullanılanları her zaman elinizin altında bulunduruyor.

Renault inovasyonlarıyla yanınızda; ekran görüntüleme 

ayarlarını yapın, favori uygulamalarınızı indirin, koltuk 

ve dikiz aynası ayarlarınızı kaydedin ve 6 farklı profile 

kadar ayarlayın. MULTI-SENSE modunuzu seçin, sürüş 

yardım teknolojilerini ve Head Up Display göstergelerini 

ayarlayın. Artık güven içinde yolculuk yapmaya hazırsınız.

Internet bağlantılı R-LINK 2 multimedya ekranı, 

Renault’nun R-LINK Store üzerinde sunduğu uygulamalar 

ve hizmetler dünyasına erişmenizi sağlar.



Aktif Acil fren destek sistemi. Acil fren durumunda, sistem durma mesafesini kısaltmak için 

ABS/ESC’yi destekler.

Eller Serbest Park Sistemi. Sistem park edilecek yeri ölçer ve yapılacak manevrayı tanımlar. Siz 

direksiyonu ona bırakın ve kolayca park edin.

En iyi co-pilotunuz; 
İnovasyon

Direksiyondan ulaşılabilecek daha fazla olanak, daha fazla huzur ve daha fazla keyif. 

Renault, sürüş yardımlarıyla yolculuklarınız yeni bir boyuta giriyor. Şerit takip sistemi, 

güvenli takip mesafesi uyarı sistemi , aktif acil fren destek sistemi, adaptif cruise control, 

Eller Serbest Park Sistemi veya ön, arka, yan park yardımı ve ileri teknoloji ürünü sayısız 

fonksiyonu otomobilinize getiriyor.

Adaptif Cruise Control Önünüzde giden otomobile biraz fazla mı yaklaştınız?

Panik yapmayın. Emniyet mesafesini korumak için Adaptif Cruise Control seçilen hızı otomatik 

olarak ayarlar.



ENERGY dCi 130 & ENERGY dCi 130 EDC 
Keyif ve etkinlik

6 ileri manuel vites kutusu veya çift kavramalı otomatik vites 

kutusu EDC ile birlikte sunulan ENERGY dCi 130 motoru hem 

ekonomik kullanım, hem de sürüş keyfi bakımından en titiz 

sürücülerin beklentilerini bile karşılıyor. 

ENERGY dCi 160 EDC 
Sürüş keyfi 

Twin Turbosu ve çift kavramalı otomatik vites kutusu 

EDC sayesinde, ENERGY dCi 160 EDC esneklik ile canlılığı 

buluşturuyor. Bu şekilde bütün motor devirlerinde mevcut 

olan tepkisellik kullanım keyfi ile birlikte beklentilerin de 

üstüne çıkıyor.

ENERGY dCi 110 ECO2 
Kontrol altında tutulan tepkisellik

ENERGY dCi 110 ECO2 motoru bir yandan 6 ileri manuel 

vites kutusu ile eşleştiğinde kilometrede sadece 95 g CO2* 

yayarken, sağladığı sürüş keyfi ile şaşırtıyor. Üst düzey 

verimliliği ile yeni ECO2 imzasına hak kazanıyor.

Maksimum verimlilik, artan performans

Renault Talisman’ın ENERGY motorları hem performans, hem de verimlilik için son nesil teknolojilerle donatıldı. Bütün motorlar Stop & Start ve frenajda 
enerji geri kazanımı sistemleriyle gerek keyif gerekse tüketim açısından tüm beklentileri karşılıyor.

* Karma parkurda emisyonlar yürürlükteki mevzuata göre onaylanmıştır. CO2 değerleri sadece 16 ve 17“ tekerlekler için geçerlidir. 18 ve 19“ tekerlekler 

için değerler farklıdır.

ECO2 her Renault modeli için en düşük karbon izini sunan içten yanmalı motor seçeneğini ifade ediyor. Bu performans ve verimlilik en düşük düzeyde 

CO2 emisyonlarına ve yakıt tüketimlerine ulaşılmasını sağlayan teknolojik inovasyonlar sayesinde elde ediliyor. 





Sizi ağırlama 
sanatı
Yaklaştığınızda Talisman sizi tanır, gündüz farları yanar, iç 

mekân aydınlanır, dikiz aynaları açılır ve renkli ambiyans 

aktive olur. EDC versiyonlarında soğutmalı torpido gözü 

dahil, tüm iç mekânda size pratik stoklama alanları sunan 

25 litreye kadar yerleştirme gözü dağıtılmış olarak yer alır. 

Renault Talisman’da kayaklarınızı yerleştirmeniz için özel 

bir kapak bile var. Bagaj kapağını otomatik olarak açmak 

için ayağınızı arka tamponun altına uzatmanız yeterli. 

Bagaj 608 dm3’lük cömert alanıyla kullanımınızda; bagaj 

hacmi 2/3-1/3 yatırılabilen modüler arka banket sayesinde 

daha da yüksek kapasitede. Sürücü koltuğu kontağı 

kapattığınızda otomobilden inmenizi kolaylaştırmak için 

50 mm geriler. Sonra kaydetmiş olduğunuz ayarlarınıza 

göre eski konumuna geri döner. Renault Talisman tüm 

yaşamınızı, bagajlarınızı ve yakınlarınızı ağırlamak için 

mükemmel şekilde organize olur.

Yükleyin, yola çıkın.





TALISMAN’IN RENK PALETİ

YARATICI ATÖLYE - İÇ AMBİYANSLAR

AKSESUARLAR - TARZA İMZA ATAN EKİPMANLAR

MOTOR SEÇENEKLERİ

EKİPMANLAR VE OPSİYONLAR - KAPSAMLI LİSTE

BOYUTLAR



Renkler

Sedef Beyaz Kum Beji Cosmo Mavi

Vizon Kahve Bulut Gri Platin Gri

Yıldız SiyahCarmen Kırmızı



Yaratıcı Atölye

TOUCH

Güvenlik ve sürüşe yardımcı sistemler

 • Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS)

 • Elektronik Denge Programı (ESC)

 • Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR)

 • Acil Fren Destek Sistemi (AFU)

 • Ön, yan ve perde hava yastıkları

 • Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)

 • Yokuşta kalkış destek sistemi (Hill Holder)  

 • Ön ve Arka park sensörü

 • Viraj aydınlatmalı ön sis farları

 • C şeklinde LED gündüz farları

 • Pure Vision Full LED ön farlar

Sürüş Dinamikleri

 • 7’’ TFT renkli LED gösterge ekranı

 • Multisense Sistemi (farklı sürüş modları)

Konfor

 • Elektronik klima

 • Eller serbest Renault Card sistemi 

 • Elektrikli park freni 

 • Otomatik yanan farlar

 • Yağmur sensörü

 • Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası

 • Elektrikli katlanan ve ısıtmalı dış dikiz aynaları

 • Tek dokunuşla açılan elektrikli ön ve arka camlar

 • Yükseklik ayarlı, elektrikli bel desteği ayarlı ve 

masajlı sürücü koltuğu

 • Yükseklik ayarlı, manuel bel desteği ayarlı ön yolcu 

koltuğu

 • Ön koltuk kol dayanağı

 • Arka koltuk kol dayanağı

 • Siyah kumaş döşeme 

Multimedya

 • Radyo MP3 çalar direksiyondan kumandalı müzik 

sistemi

 • USB bağlantısı

 • Bluetooth bağlantısı

 • 7’’ dokunmatik ekran

 • Arkamys 3D Ses Sistemi

 • Renault R-LINK 2.0 internet bağlantılı entegre 

navigasyon ve multimedya sistemi

Dış Ekipmanlar

 • Gövde rengi yan aynalar

 • Yan aynaya entegre LED sinyaller

 • Gövde rengi kapı kolları

 • Yatay formlu sürekli yanan LED arka aydınlatma

 • 17" Alüminyum  Alaşımlı Jantlar

Opsiyonlar

 • Vizyon Paketi: Geri Görüş Kamerası & Kör Nokta 

Uyarı Sistemi

 • 18" Alüminyum  Alaşımlı Jantlar

 • Bej Kumaş Döşeme*

 • Metalik Renk

 • Stepne

17“ Bayadère 18“ Duetto

* Bej döşeme seçeneği daha sonra üretilebilecektir.



Yaratıcı Atölye

ICON (TOUCH +)

Güvenlik ve sürüşe yardımcı sistemler

 • Geri görüş kamerası

 • Otomatik Uzun/Kısa Farlar

 • Kör Nokta Uyarı Sistemi

 • Şerit Takip Sistemi

Sürüş Dinamikleri

 • Multisense Sistemi (farklı sürüş modları)

 • Head Up Display

Konfor

 • Elektrikli katlanan,ısıtmalı, hafızalı dış dikiz aynaları

 • Elektrikli ayarlanabilen, havalandırmalı, elektrikli 

bel desteği ayarlı ve masajlı sürücü ve ön yolcu 

koltuğu

 • Isıtmalı ön koltuklar

 • Siyah Deri Döşeme

Multimedya

 • 8,7’’dokunmatik ekran

Dış Ekipmanlar

 • Eller Serbest Bagaj Kapağı

 • Karartılmış camlar

 • Yatay formlu sürekli yanan FULL LED arka farlar

 • 18" Alüminyum  Alaşımlı Jantlar

Opsiyonlar

• Kontrol Paketi: Eller serbest park sistemi & Güvenli 

mesafe uyarı sistemi & Aktif Acil Fren Destek 

Sistemi&360 park destek sistemi

 • Adaptif Cruise Control   

 • 4Control Sistemi

 • Elektronik amortisör

 • 19"  Alüminyum  Alaşımlı Jantlar

 • Kahverengi Deri Döşeme

 • Metalik Renk

 • Stepne

18“ Duetto

19“ Alizarine



Aksesuarlar

1.

4. 5. 6.

2. 3.

1. Premium Halı Paspas, otomobilinizin 

içi ile mükemmel uyum sağlayan bu 

halı paspas yüksek kalite ve güvenliği 

sayesinde otomobilinizin tabanını korur. 

Ref.8201599663

2. Kauçuk Paspas, uzun zaman sonra 

bile otomobilinizin hala yeniymiş gibi 

görünmesini sağlayarak orijinal zemin 

kaplamalarını korur. Ref. 8201618021

3. Bagaj Üstü Spoyler, otomobilinize daha 

şık ve sportif bir görünüm kazandırır. 

Ref.8201593684

4. Işıklı Kapı Eşiği, kapı girişinizi hafif 

darbelerden korurken, otomobilinize şıklık 

ve orijinallik katar. 

Ref. 88201593685

5. Bagaj Eşiği, otomobilinizin yükleme 

alanını koruyan bu kaplama hem kolay 

takılır hem de otomobile çok şık bir 

görünüm kazandırır. Ref. 8201626490

6. 19’’ Alizarine Alüminyum Jant ile 

otomobiliniz çok daha şık ve çekici bir 

görünüme sahip olur.

Ref. 403002711R



Aksesuarlar

7. Qu�ckF�x Enlemes�ne tavan barları 

otomob�l�n�z�n tavanına doğrudan ve hızlı b�r 

şek�lde takılır. Otomob�l�n�ze özel tasarlanmış 

bu aksesuarlar, en zorlu testlerden geçm�şt�r. 

Ref. 8201579994)

8.  4 ya da 6 ç�ftten oluşan kayak taşıyıcı Renault 

standartlarında özel olarak üret�lm�şt�r. 

Ref. 7711420 778 (4 ç�ft), 7711420779 (6 ç�ft)

9. Tavan Barlarına kolaylıkla monte edilebilen bu 

tavan bagajı sayesinde otomobilinizde ekstra 

bir yükleme alanına sahip olursunuz. 

Ref. Gri Tavan Bagajı 7711578086 (500L) 

10.  B�s�klet taşıyıcı tavan barlarınıza hızlıca 

takılır, b�s�klet�n�z� kolay ve güvenl� b�r şek�lde 

taşımanıza yardımcı olur.

Ref. 7711577325

11. Ceket Askısı, otomob�l�n�z�n kafalığına 

kolayca sab�tlen�r ve kıyafetler�n�z�n buruşmasını 

engeller.Ref. 7711578137

7.

10. 11.

8. 9.



Aksesuarlar

12.  Bagaj havuzu sayesinde otomobilinizin bagajını her türlü aşınma ve 

kirlenmeye karşı koruyabilirsiniz. Ref. 8201622902

13.  7’’ ’den 10’’ ’e kadar olan tüm tablet ebatları ile uyumlu bu tablet tutucu 

sayesinde arka koltukta oturanlar daha konforlu bir yolculuk yaparlar.

Ref. 7711574991

14.  Otomobilinize mükemmel bir şekilde entegre olan bu park sensörü 

güvenli bir şekilde park etmenize yardımcı olur. Ref. 8201537464

15.  Gizlenebilir çeki demiri Renault tarafından güvenilirlik, yüksek dayanıklılık 

ve sağlamlık sunmak üzere özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. 

Aletsiz sökülebilen bu çeki demiri estetik ve kullanım konforunu bir arada 

sunmaktadır. Ref. 7711780347

12. 13.

14. 15.



TALISMAN DİZEL

1.5 dCi 110 bg 1.5 dCi EDC 110 bg 1.6 dCi 130 bg 1.6 dCi EDC 130 bg 1.6 dCi EDC 160 bg

MOTOR TİPİ

Silindir hacmi (cm3) 1461 1461 1598 1598 1598

Çap x Strok (mm) 76x80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5

Silindir adedi 4 4 4 4 4

Supap adedi 8 8 16 16 16

Maksimum güç kW (bg) 81 (110) 81 (110) 96 (130) 96 (130) 118 (160)

Maksimum güç devri (dev/dak) 4000 4000 4000 4000 4000

Maksimum tork Nm CEE (m.kg) 260 250 320 320 380

Maksimum tork devri (dev/dak) 1750 1750 1750 1750 1750

Yakıt tipi Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

Emisyon normu Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

AKTARMA ORGANLARI

Tip Manuel
EDC 

(Çift Kavramalı Otomatik)
Manuel 

EDC 
(Çift Kavramalı Otomatik) 

EDC 
(Çift Kavramalı Otomatik)

Çekiş sistemi 2 WD 2 WD 2 WD 2 WD 2 WD

Vites sayısı 6 İleri 6 İleri 6 İleri 6 İleri 6 İleri

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s) 190 190 205  205 215

0 - 100 km/s hızlanma (sn) 11,9 11,9 10,4 10,8 9,4

TÜKETİM DEĞERLERİ

Yakıt deposu (lt) norma şasi / 4 Control 52 / 47 52 / 47 52 / 47 52 / 47 52 / 47

CO
2
 (g/km) 95 (17’’ AJ) - 96 (18 AJ)  99 (18 AJ) 102 (17’’ AJ) - 102 (18-19’’ AJ) 112 (17’’ AJ) - 115 (18-19’’ AJ) 118 (18-19’’ AJ)

Yakıt tüketimi  (lt/100 km)

Şehir içi 4,0 (17’’ AJ) -  4,0 (18 AJ) 4,2 (18 AJ) 4,5 (17’’ AJ) -  4,5 (18-19’’ AJ) 4,8 (17’’ AJ) -  4,9 (18-19’’ AJ) 5,1 (18-19’’ AJ)

Şehir dışı 3,4 (17’’ AJ) -  3,5 (18 AJ) 3,5 (18 AJ) 3,5 (17’’ AJ) -  3,5 (18-19’’ AJ) 3,9 (17’’ AJ) -  4,1 (18-19’’ AJ) 4,4 (18-19’’ AJ)

Ortalama 3,6 (17’’ AJ) - 3,7 (18 AJ) 3,8 (18 AJ) 3,9 (17’’ AJ) - 3,9 (18-19’’ AJ) 4,2 (17’’ AJ) - 4,4 (18-19’’ AJ) 4,5 (18-19’’ AJ)

AĞIRLIK (kg)

Otomobilin  yürür vaziyette kütlesi (sürücü dahil) 1497 kg 1505 kg 1505 kg 1574 kg 1597 kg

Teknik Özellikler



Ekipman Özellikleri
TOUCH ICON

1.5 dCi 110 bg, 1.5 dCi EDC 110 bg,  

1.6 dCi 130 bg, 1.6 dCi EDC 130 bg

 1.5 dCi EDC 110 bg, 1.6 dCi EDC 130 bg, 

1.6 dCi EDC 160 bg

GÜVENLİK
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) S S

Elektronik Denge Programı (ESC) S S

Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR) S S

Acil Fren Destek Sistemi (AFU) S S

Sürücü ve yolcu hava yastıkları    S S

Yan hava yastıkları S S

Perde hava yastıkları S S

Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S S

Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control) S S

Adaptif Cruise Control - O

Yokuşta kalkış destek sistemi (Hill Holder)  S S

Ön ve Arka park sensörü S S

Geri görüş kamerası Vizyon Paketi S

Eller serbest park sistemi - Kontrol Paketi

Güvenli mesafe uyarı sistemi - Kontrol Paketi

Viraj aydınlatmalı ön sis farları S S

C şeklinde LED gündüz farları S S

Pure Vision Full LED ön farlar S S

Lastik Tamir Kiti S S

Otomatik Uzun/Kısa Farlar - S

Aktif Acil Fren Destek Sistemi - Kontrol Paketi

360 park destek sistemi - Kontrol Paketi

Kör Nokta Uyarı Sistemi Vizyon Paketi S

Şerit Takip Sistemi - S

Stepne O* O*

KONFOR
Elektronik klima S S

Merkezi kilit S S

7’’ TFT renkli LED gösterge ekranı S S

Eller serbest Renault Card sistemi S S

Elektrikli park freni S S

Otomatik yanan farlar S S

Yağmur sensörü S S

Refakatçi aydınlatma (Follow-me home) S S

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası S S

Elektrikli katlanan ve ısıtmalı dış dikiz aynaları S -

Elektrikli katlanan,ısıtmalı, hafızalı dış dikiz aynaları - S

Tek dokunuşla açılan elektrikli ön ve arka camlar S S

Deri direksiyon S S

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S S

Yükseklik ayarlı, elektrikli bel desteği ayarlı ve masajlı sürücü koltuğu S -

Yükseklik ayarlı, manuel bel desteği ayarlı ön yolcu koltuğu S -

Elektrikli ayarlanabilen, hafızalı, havalandırmalı, elektrikli bel desteği ayarlı, masajlı sürücü koltuğu - S

Elektrikli ayarlanabilen, havalandırmalı, elektrikli bel desteği ayarlı, masajlı ön yolcu koltuğu - S

Isıtmalı ön koltuklar - S

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

Ön koltuk kol dayanağı S S

Arka koltuk kol dayanağı S S

12 V priz S S

Touch Siyah Kumaş Döşeme S -

Touch Bej Kumaş Döşeme* O -

Siyah Deri Döşeme - S

Kahverengi Deri Döşeme - O



TOUCH ICON
1.5 dCi 110 bg, 1.5 dCi EDC 110 bg,  

1.6 dCi 130 bg, 1.6 dCi EDC 130 bg

 1.5 dCi EDC 110 bg, 1.6 dCi EDC 130 bg, 

1.6 dCi EDC 160 bg

SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ
4 Control Sistemi - O

Elektronik amortisör - O

Head Up Display - S

MULTISENSE SİSTEMİ
Değişken direksiyon sertliği S S

Değiştirilebilir motor sesi S S

Değişken motor tepkiselliği S S

Ayarlanabilir klima performansı S S

Ayarlanabilir ekran stilleri ve renkleri S S

Ayarlanabilir ambiyans aydınlatması - S

Koltuk Masaj ayarları S S

MULTİMEDYA
Radyo MP3 çalar direksiyondan kumandalı müzik sistemi S S

USB bağlantısı S S

Bluetooth bağlantısı   S S

7’’ dokunmatik ekran S -

8,7’’ dokunmatik ekran - S

Arkamys 3D Ses Sistemi S S

Renault R-LINK 2.0 internet bağlantılı entegre navigasyon ve multimedya sistemi S S

DIŞ EKİPMANLAR
Metalik boya O O

Gövde rengi yan aynalar S S

Yan aynaya entegre LED sinyaller S S

Gövde rengi kapı kolları S S

Yatay formlu sürekli yanan LED arka aydınlatma S -

Yatay formlu sürekli yanan FULL LED arka farlar - S

Eller Serbest Bagaj Kapağı - S

Karartılmış camlar - S

17’’ Alüminyum  Alaşımlı Jantlar S -

18’’ Alüminyum  Alaşımlı Jantlar O S

19’’  Alüminyum  Alaşımlı Jantlar - O

Vizyon Paketi : Kör nokta uyarı sistemi & Geri Görüş Kamerası

Kontrol Paketi: Eller serbest park sistemi & Güvenli mesafe uyarı sistemi & Aktif Acil Fren Destek Sistemi & 360 park destek sistemi. Bu paket daha sonra üretilebilecektir..

O*: Stepne opsiyonu seçildiğinde lastik tamir kiti bulunmayacaktır.

* Bej döşeme seçeneği daha sonra üretilebilecektir.



Şema ve ölçüler

BAGAJ HACMİ (dm3 VDA  - ISO 3832’e göre)

Toplam 608
Çıkarılabilir bagaj tabanı üzerindeki hacim 515
Maksimum (banket yatırılmış halde) bagaj hacmi 1 022
Çıkarılabilir bagaj tabanı altındaki depolama hacmi 93

Ölçülü resim (mm)

A Toplam uzunluk 4 848
B Dingil mesafesi 2 808
C Ön dingil çıkıntısı 959
D Arka dingil çıkıntısı 1 081

Ölçülü resim (mm)

E Ön tekerlek izi, 17’’ jantlar 1 614
F Arka tekerlek izi, 17’’ jantlar 1 609

G/G1 Toplam genişlik dikiz aynaları olmadan / dikiz aynaları ile / dikiz 
aynaları katlı 1 869/2 081/1 890

H Yükseklik (boş) 1 463
H1 Bagaj kapısı açık yükseklik (boş) 1 752
J Boş eşik yüksekliği 718
K Zemin yüksekliği 145
L Arka koltuk diz mesafesi 262
M Ön dirsek genişliği 1 512
M1 Arka dirsek genişliği 1 461

Ölçülü resim (mm)

N Ön omuz genişliği 1 485
N1 Arka omuz genişliği 1 400

P Ön tavan yüksekliği (ön koltuklar) – standart tavan / açılır 
sunroof 902/843

Q Arka tavan yüksekliği (arka koltuklar) – standart tavan / açılır 
sunroof 854/848

Y Bagaj üst girişi genişliği / Maksimum bagaj genişliği 1 050/1 136
Y1 Bagaj alt girişi genişliği 1 038
Y2 Tekerlek yuvaları arası bagaj iç genişlik 1 142
Z1 Maksimum yükleme uzunluğu (banket yatırılmış halde) 2 076
Z2 Arka koltukların arkasındaki yükleme uzunluğu 1 204
Z3 Bagaj perdesi altındaki yükseklik 417



RENAULT’NUZA 
EN İYİ BİZ BAKARIZ!

GARANTİLER
TALİSMAN 
Yeni Araç Garantisi, malzeme, montaj ve üretim hatalarına 

karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıldır.

Renault Talisman, 2 yıl sınırsız kilometre garantisine ek 

olarak 3 yıl / 150.000 km (hangisi önce dolarsa) yeni araç 

garantisi kapsamındadır. Antikorozyon Garantisi, kilometre 

sınırı olmaksızın 12 yıl, Boya Garantisi ise kilometre sınırı 

olmaksızın 3 yıl süre için geçerlidir. Aracın yaşı ne olursa 

olsun, Renault Yetkili Servislerinde, yapılan tüm müdahalel-

er, malzeme, montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl / 60.000 

km Yedek Parça ve Onarım Garantisi kapsamındadır.

RENAULT YARDIM

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

ve kazalı araçlara yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti 

veren Renault Yardım’a 444 62 47 numaralı telefondan 

ulaşabilirsiniz.

5

RENAULT

ŞEBEKESİNDE

SUNULAN DİĞER HİZMETLER

Hiç kimse Renault’nuzun bakım ve onarımını Renault’dan 

daha iyi yapamaz, aracınızı Renault’dan daha iyi donanım ve 

aksesuarlarla teçhiz edemez.  

• İlk montaj parçalarına eşdeğer kalitede olan Renault 

Orjinal Yedek Parçaları Renault’nuzun orijinal değerinin 

korunmasını sağlar. 

• Artı Oto, çok cazip şartlar ve uygun fiyatlarla otomobil 

kiralama hizmeti verir.

• Aracınızı kişiselleştirmek için, sağlam ve ileri teknolojili, 

geniş Renault Aksesuarları yelpazesinden seçiminizi yapa-

bilirsiniz. 

• Aracınıza yapılan her müdahaleden sonra aracınızdaki 34 

nokta, Renault şebekesi çalışanları tarafından güvenliğiniz 

için ücretsiz olarak kontrol edilir. Sonuçlar, Kontrol 

Sertifikası ile size verilir. Ayrıca, aracınız, dış yıkaması 

yapılarak, size temiz bir şekilde teslim edilecektir.

• Her bir servis paketinin fiyatının baştan belli olduğu 

Renault Fix Servis Paketleri aracın bakımı için gerekli temel 

işlemleri ve bakım sırasında değiştirilen parçaları kapsıyor. 

Diğer bir deyişle, bu paketler size yedek parça, işçilik ve 

KDV’si içinde, 

Renault sizi dinlemek ve bilgilendirmek için bir dizi iletişim olanağını hizmetinize sunuyor:

- Alo Renault Çağrı Merkezi : 444 66 22

- İnternet sitesi : www.renault.com.tr

- Mektup adresi : RENAULT MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Müşteri Hizmetleri

Çakmak Mahallesi Balkan Cad. No: 47  Casper Plaza 34770 Ümraniye-İSTANBUL

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

RENAULT
YA R D I M

365 GÜN 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ.

444 62 47



RENAULT’DA

SÖZÜMÜZ SÖZ

HIZLI YANIT

AVANTAJLI

E-MAIL: www.renault.com.tr/bizeulasin

TELEFON: 444 66 22





Hayatın akışını duruşun belirler.

Renault TALISMAN



Renault Talisman’la tanışmak için 

www.renault.com.tr’yi ziyaret edin. 

Broșürün içeriğinin, baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıștır. Bu broșür, ön seri veya prototiplerden hazırlanmıștır. 
Sürekli ürün geliștirme politikası çerçevesinde Renault, broșürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiștirme hakkını 
saklı tutar. Bu değișiklikler Renault Yetkili Satıcılarına en kısa sürede bildirilir. Ticarileștirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir; 
bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak için, en yakın Renault Yetkili Satıcısına bașvurunuz. 
Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle, broșürde yer alan renkler, araçların gerçek boya veya iç döșeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı 
mahfuzdur. Broșürün, hangi șekilde ve ne amaçla olursa olsun, Renault’nun ön onayı olmaksızın, tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.


