
Renault TALISMAN









Со својот спортски карактер Renault Talisman внесува 
страст во стандардите на својата класа. Сигурен преден 
дел, извајан профил, истакнати странични линии и 
продорен поглед. Комфорен Talisman со усогласени 
линии, привлечен и динамичен автомобил кој ветува 
незаборавни моменти.

Ве чекаат преубави 
моменти





Плени со својот 
карактер

Секој детал го покажува неговиот карактер. Renault 
Talisman го красат 19‘‘ фелни и хромирани странични 
воздушни отвори. Неговиот светлосен потпис го 
спојува продорниот поглед на FULL LED PURE VISION. 
Карактеристичен е по единствениот дизајн на дневни 
светла во облик на буквата С. Сите тие елементи го 
отсликуваат неговиот карактер и современост.





Откријте ја пространата внатрешност која гарантира пријатно чувство. Патничкиот простор 
изобилува со удобност која ви овозможува слободно движење. Предните седишта се поставени со
електрична регулација и функција за масажа, кои ви даваат чувство на возење во висока класа. 
Префинет дизајн, ергономија и елеганција. Арматурната плоча е прошиена со двострани 
украсни шевови, кои укажуваат на посветеност на сите детали. Централната конзола нуди 
врвна технологија при рака, а истовремено се одликува со префинет изглед и чисти линии. 
Зад управувачот на Renault Talisman ви се нуди најдоброто од светот на автомобилизмот.

Вашата нова зона на комфор



Новиот Renault Talisman ја превзема контролата над свиоците, благодарејки на единствениот систем 4Control: со погон на 
сите 4 тркала во комбинација со прилагодлива суспензија. Во урбана средина вашата лимузина благодарејки на вртење на 
предните и задните тркала е пред сите градски автомобили со својата подвижност. Со синергија на применети технологии, 
остварена е целосна прецизност и стабилност на автомобилот. Подвозјето реагира согласно условите на патот, стилот на 
возење и одбраниот начин на работа на системот Multi-Sense, што ви овозможува интензивно задоволство при возењето.

4Control







Renault Talisman ве повикува да доживеете повеќе 
димензионало искуство на голем екран. Превземете 
контрола  над возилото и интуитивно управувајте со сите 
функции на 8,7-инчниот R-Link 2 екран. Прилагодете ги 
функциите по своите желби и превземете ги апликациите 
(водич Michelin®, e-пошта), прилагодете го седиштето, 
ретровизорот и креирајте до 6 кориснички профили.

Уживајте во возењето благодарејки на Multi-Sense® 
системот со кој автомобилот се прилагодува на вашето 
расположение. Системот за помош при возење и податоци 
во висина на очите, овозможуваат безгрижно да стигнете 
до посакуваната локација. 

Вие сте безбедни благодарение на иновациите на Renault.

Интуитивна технологија, 
неверојатно чувство





Откријте уште еден попривлечен и поразличен Renault Talisman, Initiale Paris. Црни фелни со дијамантски 
сјај, посебна боја на каросерија, тапацир од Nappa кожа, врвно озвучување...Исклучителна завршна 
обработка сѐ до најситни детали потпишани од Initiale Paris, се израз на најголема стручност и префинетост 
на инженерите од Renault.

Ексклузивен Initiale Paris



Ледено бела Перла бела Беж Dune Сина Cosmos

* Посебна боја Initiale Paris.

Кафена Vision Сива Cassiopee Alu Сива Црна Etoile

Црвена Carmin Црна Amethyste*

Палета на бои



LIFE

Безбедност
 • Систем за помош при нагло сопирање 
 • Систем против блокирање на тркалата - АВЅ
 • ESP, ASR, систем против пролизгување и 
возење по нагорнини

 • Систем за контрола на притисок на пневматици
 • Воздушно перниче за возач и совозач
 • Странични воздушни перничиња + сигурносни 
завеси за преден и заден ред седишта

 • Можност за исклучување на совозачкото 
воздушно перниче

 • Предни сигурносни појаси што се 
прилагодуваат по висина

 • Предупредување за незакопчани сигурноси 
појаси

 • Систем за прицврстување на детски седишта 
ISOFIX на задни странични седишта

 • Трето стоп светло 
 • Автоматско вклучување на трепкачи при судар 
и силно кочење

 • Задни светла LED Pure Vision (Grandtour)
 • Кровни носачи (Grandtour)

Возење
 • Систем Energy Smart Management
 • ECO прекинувач
 • Сензор за дожд и автоматско вклучување на 
светла

 • Автоматска паркинг кочница
 • Регулатор и ограничувач на брзина
 • Индикатор за преносен степен (само за рачен 
менувач)

Удобност
 • Автоматски двозонски клима уред со сензори за 
откривање на штетни гасови

 • Вентилациски отвор за патниците на задните 
седишта

 • Греење на задно стакло
 • Централно заклучување
 • Клуч за отклучување и заклучување
 • Електрично прилагодливи грејни ретровизори
 • Возачко и совозачко седиште со 
прилагодување по висина

 • Електрично движење на предните седишта, 

возачкото со импулсивна функција
 • Електрично движење на предните и задните 
стакла

 • Монтажен кровен багажник (Grandtour)
 • Куки за прицврстување на мрежа во 
багажникот (Grandtour)

 • Двојно дно со преградна полица во багажникот 
(Grandtour)

Mултимедијален систем
 • Радио, Bluetooth, USB, AUX
 • Гласовно управување со телефонот

Практичност
 • Отвор за скии и наслон за рака на задната 
клупа

 • Задна клупа делива во размер 60/40

Дизајн
 • LED Дневни светла
 • Задни светла во комбинација со LED 
технологија

 • Ретровизор со LED трепкачи
 • Предни светла за магла
 • Тонирани стакла
 • Посебни украсни фелни Flexwheel 16"
 • Црна внатрешност
 • Навлаки во ткаенина Titanium црна
 • Управувач и рачка на менувач од кожа

Додатоци
 • Резервно тркало со помали димензии
 • Филтер за тврди честички (кај дизел мотори)

16" Flexwheel украсни раткапни Complea 

Пакети опрема



BUSINESS (LIFE +)

Пакети опрема

Возење
 • Систем Multi-Sense®

 • Систем за помош при паркирање  назад

Удобност
 • Предни седишта со прилагодување по висина и 
лумбален дел

 • Електрично прилагодливи, грејни и 
преклопливи надворешни ретровизори

 • Renault Hands Free картичка
 • Електрично прилагодување на предни и задни 
стакла со импулсивно подигнување и функција 
против приклештување

Мултимедија
 • Мултимедијален систем R-Link 2 со екран на 
допир 7“ и 3D звук by Arkamys + интернет 
конекција + картографија на Европа

 • Приклучоци: 2x USB

Дизајн
 • 17“ алуминиумски фелни Bayadere

Aлуминиумски фелни 17" Bayadere



ZEN (BUSINESS+)

Пакети опрема

Возење
 • Систем LDW - систем за предупредување на 
промена на возна лента

 • Предупредување на пречекорена брзина со 
препознавање на сообраќајни знаци

 • Систем за одржување на безбедно растојание
 • Систем за автоматско сопирање

Удобност
 • Автоматско затемнување на внатрешен 
ретровизор

 • Автоматско вклучување на кратки/долги светла
 • Завеси на задни странични стакла (Grandtour)

Mултимедиски систем 
• Приклучоци назад: 2x USB (со функција за
   полнење) + 1x AUX 3,5 mm

Дизајн
 • Алуминиумски фелни 18" DUETTO
 • Предни светла LED Pure Vision; Предни светла за 
магла со функција за следење свиоци

 • Задни светла LED Pure Vision
 • Отвори за вентилација за задната клупа со 
хромирани ивици

 • Амбиентално осветлување на патничниот 
простор

 • Заштита на прагови
 • Навлаки во комбинација на текстил и кожа ZEN

Алуминиумски фелни 18" Duetto

На фотографијата е прикажана дополнителна опрема.



INITIALE PARIS (ZEN+)

Пакети опрема

Возење
 • Систем 4Control
 • Прилагодлива суспензија
 • Активен ограничувач на брзина со радар
 • Систем за помош при паркирање напред и 
назад

 • Систем за контрола на мртов агол + странични 
сензори

Удобност
 • Отворање на багажник без раце Easy Trunk 
Access

 • Отворање и затворање на багажник без раце 
Easy Trunk Access (Grandtour)

 • Преклопливи ретровизори со електрично 
прилагодување и греење

 • Вентилирани, масажни предни седишта со 
електрично прилагодување во 8 насоки

 • Наслон за глава Relax за возач и совозач
 • Предни седишта со греење
 • Ламинирани, акустични странични стакла

Мултимедијален систем
 • Мултимедијален систем R-Link 2 со екран на 
допир од 8,7“ + Радио BOSE® Surround

 • Sound System со 13 звучници + CD MP3
 • Head Up дисплеј

Дизајн
 • 19“ алуминиумски фелни Initiale Paris
 • Кожни навлаки Nappa, Titanium црни
 • Заштитни патосници Initiale Paris

Алуминиумски фелни 19" Initiale Paris



Перформанси
Energy dCi 110 Stop&Start Energy dCi 130 Stop&Start Energy dCi 130 EDC

Stop&Start
Energy dCi 160 EDC

Stop&Start
Energy TCe 150 EDC

Stop&Start
Energy TCe 200 EDC

Stop&Start
Лимузина Grandtour Лимузина Grandtour Лимузина Grandtour Лимузина Grandtour Лимузина Grandtour Лимузина Grandtour

МОТОР
Вид гориво Дизел Дизел Дизел Дизел Бензин Бензин
Норма на емисија на штетни гасови Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b

Вбризгување гориво Директно вбризгување со заеднички 
вод 

Директно вбризгување со заеднички 
вод 

Директно вбризгување со заеднички 
вод 

Директно вбризгување со заеднички 
вод Директно Директно

Зафатнина (cm3) 1461 1598 1598 1598 1618 1618
Проврт + од (mm) 76 x 80.5 80 x 79.5 80 x 79.5 80 x 79.5 79.5x80.5 79.5x80.5
Број на цилиндри / вентили 4 4 4 4 4 4
Најголема моќност kW (KS) 81 (110) 96 (130) 96 (130) 118 (160) 110 (150) 147 (200)
Најголем вртежен момент Nm 260 при 1750 320 при 1750 320 при 1750 380 при 1750 220 при 1750 260 при 2500
Систем  Stop & Start со обнова на енергија да да да да да да

МЕНУВАЧ
Вид менувач Рачен Рачен Автоматски Автоматски Автоматски Автоматски
Број на степени на пренос 6 6 7 7 7 7

УПРАВУВАЧКИ МЕХАНИЗАМ
Вид електричен, варијабилен серво електричен, варијабилен серво електричен, варијабилен серво електричен, варијабилен серво електричен, варијабилен серво електричен, варијабилен серво
Круг на вртење (m) 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6
Круг на вртење со 4 Control (m) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

СУСПЕНЗИЈА
Предна суспензија Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson
Задна суспензија полутврда осовина полутврда осовина полутврда осовина полутврда осовина полутврда осовина полутврда осовина

ФЕЛНИ И ГУМИ
Димензии на гуми и фелни 215/60 R16 (95) H; 225/55 R17 (101) W; 245/45 R18 (100) W; 245/40 R19 (98) Y; 6,5 J 16 41; 7 J 17 43; 7,5 J 18 46; 8 J 19 487

СОПИРАЧКИ
ABS + систем за активна помош при кочење сериско сериско сериско сериско сериско сериско
Електронска распределба на силата за сопирање сериско сериско сериско сериско сериско сериско
Предни вентилирани дискови Ø (mm) 296 x 26 296 x 26 296 x 26 320 x 28 296 x 26 320 x 28
Задни полни дискови Ø (mm) 290 x 11 290 x 11 290 x 11 290 x 11 290 x 11 290 x 11

ПЕРФОРМАНСИ
Најголема брзина (km/h) 190 185 205 200 205 200 215 213 215 209 237 231
0 - 100 km/h (s) 11,9 12,2 10,4 10,8 10,8 11,2 9,4 9,6 9,6 9,9 7,6 7,9
1000 m D.A. (s) 33,6 33,9 31,5 32 31,9 32,4 30,4 30,7 30,9 31,5 28,2 28,7

ПОТРОШУВАЧКА И ЕМИСИИ
Урбано возење (l/100 km) 4 4,2 4,5 4,6 4,8 5 5 5 7,5  7,6 7,5  7,6
Возење на отворен пат(l/100 km) 3,4 3,5 3,5 3,7 3,9 4 4 4,2 4,6 4,8 4,6 4,8
Комбинирано возење(l/100 km) 3,6 3,7 3,9 4 4,2 4,4 4,4 4,5 5,6  5,8 5,6  5,8
Емисија CO2 (g/km) 95 98 102 106 112 115 116 117 130 132 130 132
CO (g/km) 0,1642 0,202 0,1596 0,2494 0,2064 0,2064
THC (g/km) - - - - 0,0308 0,0308
NOx (g/km) 0,0576 0,0462 0,0406 0,0548 0,0333 0,0333
Емисија на тврди честички (g/km) 0,00011 0,00128 0,00101 0,00013 0,0083 0,0083
Број на честички (x1011) 0,01 0,14 0,24 0,19 9,26 9,26
NMHC (g/km) - - - 0,0253 0,0253

КАПАЦИТЕТ
Резервоар за гориво (4 control) 52 (47) 52 (47) 52 (47) 52 (47) 51 51

МАСА (kg) лимузина / grandtour
Возило подготвено за возење (стандардна опрема) 1387 1427 1430 1504 1481 1536 1518 1540 1430 1490 1430 1490
Најголема дозволена тежина 1987 2073 2030 2152 2081 2184 2118 2190 2030 2140 2030 2140
Најголема дозволена тежина на возило со приколка 3587 3673 3630 3752 3881 3984 3918 3990 3530 3640 3530 3640
Носивост со основна опрема 600 650 600 650 600 650 600 650 600 650 600 650
Најголема тежина на приколка со сопирачки 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Најголема тежина на приколка без сопирачки 730 750 740 750 750 750 750 750 750 750 750 750



Димензии

Волумен на багажник (dm3 VDA, согласно норма ISO 3832)
Волумен на багажникот 608
Волумен на багажникот над преградниот дел 515
Волумен на багажникот со преклопени задни седишта 1 022
Волумен на багажникот под преградниот дел 93

Димензии (mm)
A Вкупна должина 4 848
B Меѓуоскино растојание 2 808
C Предна суспензија Предна суспензија
D Задна суспензија Задна суспензија

E Трага од предни тркала, 17-инчни фелни 1 614
F Трага од задни тркала, 17-инчни фелни 1 609

G/G1 Вкупна ширина со ретровизори/без ретровизори/со 
преклопени ретровизори 2081/1869/1 890

H Висина на празно возило 1 463
H1 Висина на празно возило со отворен багажник 1 752
J Висина на праг од багажник на празно возило 718
K Растојание од земја 145
L Простор во висина на колена во втор ред 262
M Ширина во висина на лактови напред 1 512
M1 Ширина во висина на лактови назад 1 461

N Ширина во висина на рамена напред 1 485
N1 Ширина во висина на рамена назад 1 400

P Висина до кров со седиште под агол од 14“ (предни 
седишта) 902 TN/843 TO*

Q Висина до кров со седиште под агол од 14“ (задни 
седишта) 854 TN/848 TO*

Y Ширина на отворот на багажникот кај врвот / најголема 
ширина на отворот на багажникот 1 050/1 136

Y1 Ширина на отворот на багажникот на дното 1 038
Y2 Внатрешна ширина помеѓу калниците 1 142
Z1 Најголема корисна должина до задните седишта 2 076
Z2 Товарна должина до задните седишта 1 204
Z3 Висина до полица во багажник 417
*TN (без панорамски кров), TO (со панорамски кров)

Talisman лимузина



Димензии

Волумен на багажник (dm3 VDA, согласно норма ISO 3832)
Волумен на багажникот 572
Волумен на багажникот над преградниот дел 492
Волумен на багажникот со преклопени задни седишта 1681
Волумен на багажникот под преградниот дел 80

Димензии (mm)
A Вкупна должина 4 848
B Меѓуоскино растојание 2 808
C Предна суспензија Предна суспензија
D Задна суспензија Задна суспензија

E Трага од предни тркала, 17-инчни фелни 1614
F Трага од задни тркала, 17-инчни фелни 1609

G/G1 Вкупна ширина со ретровизори/без ретровизори/со 
преклопени ретровизори 2081/1870/1890

H Висина на празно возило 1465
H1 Висина на празно возило со отворен багажник 2111
J Висина на праг од багажник на празно возило 571
K Растојание од земја 145
L Простор во висина на колена во втор ред 262
M Ширина во висина на лактови напред 1512
M1 Ширина во висина на лактови назад 1461

N Ширина во висина на рамена напред 1485
N1 Ширина во висина на рамена назад 1400

P Висина до кров со седиште под агол од 14“ (предни 
седишта) 902 TN/843 TO*

Q Висина до кров со седиште под агол од 14“ (задни 
седишта) 854 TN/848 TO*

Y Ширина на отворот на багажникот кај врвот / најголема 
ширина на отворот на багажникот 969/1075

Y1 Ширина на отворот на багажникот на дното 1037
Y2 Внатрешна ширина помеѓу калниците 1436
Z1 Најголема корисна должина до задните седишта 2011
Z2 Товарна должина до задните седишта 1116
Z3 Висина до полица во багажник 432
*TN (без панорамски кров), TO (со панорамски кров)

Talisman grandtour



Препорачана замена Зошто?

Кочиони плочки 60.000 km Просечен век на плочките е 60.000km. Истрошени сопирачки не можат да го гарантираат сопирачкиот пат.

Дискови 90.000 km При кочење дисковите се истенчуваат, што ја намалува нивната сигурнос. Врз основа на темелни тестови за издржливост, производителот ја 
пропишал најмалата дозволена дебелина на дискот. Која може да гарантира безбедно запирање. 

Амортизери 40.000 – 60.000 km Бидејки се работи за безбедност и удобност, редовно проверете ја нивната работа или променете ги бидејки нивната истрошеност тешко се 
забележува.

Метлици на 
бришачи Секоја година Метлиците на бришачите се направени од природен каучук, материјал кој гарантира квалитетно чистење. Тие се постојано изложени на секакви 

временси влијанија и надворешни услови.

Акумулатор Секои  4 – 5 години Животниот век на акумулаторот е ограничен во зависност од бројот на полнења и празнења. Препорачуваме редовна проверка и замена.

Промена на потрошен материјал/делови
Истрошеност на одредени делови кои гарантираат добро возење и сигурност, зависат од тоа како се употребуваат. Затоа ви препорачуваме да ги смените во зависност од 
километражата. 

Донесете го својот автомобил на контролен преглед според светлосните индикатори 
на арматурната плоча на вашиот автомобил, односно во склад со препораките за 
одржување.

Преглед опфаќа 
• промена на масло според програмата за одржување
• промена на филтер за масло
• преглед на 37 безбедносни точки
• дополнување течности
• преглед на електронски контролни единици со дијагностични уреди
• ажурирање на софтвер на електронскиот систем

Контролни прегледи во овластениот Renault сервис гарантираат безгрижни патувања 
и поголема вредност на вашето возило во севкупната натамошна продажба.

Не го заборавајте контролниот преглед
На редовниот контролен преглед ќе ве предупреди програмата за одрживање која 
ја добивате со возилото, патен компјутер или интернет профилот Мој Renault.

Совет 1: Проверете го системот за кочење
Вибрации на папучата за кочење, блокирање на кочниците, лошо држење на пат,  
подолг пат на запирање? Ако се појави било која од овие индикатори, тогаш време 
е за проверка на системот за кочење на вашиот автомобил.

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ?
Заменете ја течноста на кочниците на секои 120.000 km (или четири години) и редовно контролирајте 
ги плочките и дисковите. Не заборавајте да префрлите во понизок степен на пренос наместо да кочите 
цело време. Така ќе го продолжите животниот век на кочниците и притоа ќе заштедите гориво.

Совет 2: Редовно одржувајте го клима-уредот
Доколку во кабината се шири неквалитетен воздух или ве печат очите, ако стаклата 
се одмаглуваат бавно или во внатрешноста одеднаш станува многу ладно, проверете 
го работењето на клима-уредот.

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ?
Секоја година потребно е да го замените филтерот за воздух во кабината, да го исчистите испарувачот и да 
ја проверите разладната течност како и уљето за компресор. За полесно одржување на клима-уредот 
потребно е да го употребувате два пати месечни и во зима и во лето. Не заборавајте да ја намалите 
разликата помеѓу температурата надвор и во возилото. Така ќе ја намалите потрошувачката на гориво.

Сервисен преглед е сеопфатен преглед на сите делови од кои зависи безбедноста на вашето возило, електрика и работа на моторот.

За уште поголема безбедност Renault советува

Сервисен преглед Renault



Renault ви нуди комплетна понуда на практична дополнителна опрема или опрема за уредување на автомобилот по ваш вкус или потреби. Може 
да одберете алуминиумски фелни, кровен куфер, кука за влечење…

1. Детско седиште со точки за фиксирање ISOFIX, гарантира најголемо 
ниво на безбедност на вашите најмили. Renault ги почитува строгите 
стандарди за превезување деца. Со прицврстување на седиштето 
во 3 точки сигурно ќе го заштитите вашето дете во случај на судар.  
2. Спојлер. Го подобрува изгледот и го истакнува спортскиот 
карактер на вашиот Renault Talisman - мал додаток за голем ефект. 3. 
Алуминиумски кровни носачи QuickFix и држачи за скии. Точките 
на прицврстување овозможуваат поставување на дополнителна 
опрема на кров, како што се: држачи за скии и велосипеди.

Со сето наше знаење ви стоиме на 
располагање и нудиме совршено 
ниво на квалитет, цени и сигурност 
во сите услови. Тоа е резултат 
на испитувања и критериуми 
кои ги налагаат меѓународните 
стандарди. Олеснете си го животот: 
професионалната екипа во Renault за 
миг ќе ја вгради секоја дополнителна 
опрема која ќе ја посакате. Во секое 
продажно место може да ја посетите 
специјализираната продавница.

Дополнителна опрема
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Почувствувај и доживеј го новиот Renault Talisman 
www.renault.mk

Превземете контрола.
Renault TALISMAN

   

    

Сторивме се што е во наша моќ за да содржината на овој каталог при печатењето биде точна и да ги содржи и последните промени. Беше изготвена врз основа на пред сериските возила или прототиповите Renault во рамките на 
политиката за непрекинато усовршување на производите и го задржува правото, било кога да ја промени претставената спецификација на возилата и дополнителна опрема. Концесионерите на Renault за овие промени се известуваат 
во најкраток можен рок. Изведбите може да се разликуваат од аспект на поединечните пазари, а определената опрема може да ја нема секаде на располагање (сериска, доплата или дополнителна опрема). За најнови информации, 
обратете се кај локалниот концесионер. Заради техничките ограничувања при печатењето, во овој каталог боите можат да отстапуваат од вистинските бои на каросеријата или материјалите од внатрешните облоги. Сите права се 
задржани. Печатењето на овој каталог во било каква форма или на било каков начин, во целост или делумно, а без претходна писмена согласност од друштвото Renault е забрането.


