Новиот

Renault TALISMAN

Престижна и моќна
лимузина во
потполно нов сјај
Освежени контури како потврда на неговата
елеганција и единствен стил.
Препознатливи карактеристики: впечатлива
редизајнирана маска со хромирани лајсни, нови
предни и задни светла со напредна технологија
со препознатливиот потпис на брендот, LED
покажувачи на насоката со секвенцијално
вклучување, shark антена, нова боја на каросеријата
и нови двобојни алуминиумски фелни.

Уникатен стил,
Grandtour верзија
Караванската изведба на новиот Talisman
претставува совршена рамнотежа помеѓу моќниот
надворешен дизајн и пространата кабина за
удобноста на патниците и возачот кои се на прво
место.
Системот Easy Break и далечинското отворање на
вратите на багажникот се современи и практични
решенија. Како и лимузината опремен е со
системот 4CONTROL за управување со 4 тркала
во комбинација со електрична контрола на
амортизери која обезбедува попрецизно и полесно
управување со возилото без разлика дали возите
со мала или голема брзина.

Патување
во прва класа
Новиот TALISMAN INITIALE PARIS овозможува една
понаква димензија на поимот патување. Тој нуди
премиум патување, комбинирање на префинетост
и практичност на сите ваши секојдневни патувања.
Неговите седишта се удобни, со вграден потпирач
за глава, управувач со функција за греење, Nappa*
кожна навлака со функции за масажа и вградена
вентилација. Едноставно е! Имате чувство дека
се релаксирате во некој вид на подвижен салон.
Внатрешност со елегантни Cognac рабови кои
се совпаѓаат со декорацијата, која потсетува на
дрвена дизајнерска естетика, придружено со нови
13 Bose® аудио звучници, систем со исклучитeлно
искуство. Воопшто не недостасува технологија,
со новата инструмент табла со дигитален 10,2” и
прилагодлив екран, поврзан EASY LINK 9,3” таблет,
head-up дисплеј и сл. Не смееме да заборавиме
дека Renault MULTI-SENSE дозволува вие да
ги прилагодувате режимите на возење според
вашите желби (My Sense, Comfort, Sport или ECO).
Со TALISMAN INITIALE PARIS, сите ваши патувања
ќе бидат незаборавни искуства!
*Говедска кожа.

Системот за помош при
возењето Ви дозволува
слободно патување и
опуштање на мислите
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Новиот TALISMAN како во изведбата лимузина
така и во Grandtour верзија ви ја нуди новата
помош и асистенција при возењето Easy - Drive
- систем кој ви гарантира безбедност и удобност
во сите ситуации. Благодарение на неговите
нови LED Matrix Vision фарови, светлосниот зрак
автоматски се прилагодува на сите различни
услови на патот, овозможувајќи ви да возите
со постојан целосен светлосен зрак, но без она
познато чувство на заслепување на учесниците
во сообраќајот, вклучително и заслепувањето
кон пешаците. Што се однесува до возењето на
автопат и помош при возењето во сообраќајот,
постои систем кој ви го олеснува ова управување.
Можете лесно да ја контролирате брзината и да
одржувате безбедни растојанија од возилото
пред вас, обезбедува возилото да е центрирано
на сообраќајната лента од 0 km на час до 160 km
на час. Кога се успорува во сообраќајот, возилото
застанува, а потоа автоматски по 3 секунди се
рестартира и тоа без никаква реакција која би
била побарана од вас.
1.Matrix Vision LED приспособливи фарови.

2.

2. Автопат и асистенција во сообраќајот (ја
комбинира приспособливата функција Stop & Go
и го контролира управувањето и одржувањето на
сообраќајната лента).

CARLAB Палета на бои

Сина Cosmos (RPR)*

Црна Etolie (GNE)*

Ледена бела (369)

Сива Highland (KQA)*

Црвена Millesime (NPN)*

Бисерно бела (QNC)*

Сива Cassiopee (KNG)*

Сива Baltique (KQD)*

* Металик боја.

Креативна работилница
Безбедност
• Систем за помош при итно сопирање - AFU
• Систем против блокирање на тркалата - ABS
• Предни ремени за прилагодување на висината
• Воздушно перниче за возач и совозач
• Систем за директно следење на притисокот во
пневматиците
• Странични воздушни перничиња
• ESP, ASR, систем за помош при навигација по
нагорнина - HSА
• Комплет за поправка на гуми
• Трето стоп светло
• Предупредување за откопчани безбедносни
ремени (за сите места)
• Среден појас со три точки на задниот дел
• ISOFIX систем (странично задни седишта)
• Опрема за аларм
• Можност за исклучување на воздушно перниче
за совозачот
• Сензор за откривање на штетни гасови
• Регулатор и ограничување на брзината
Удобност
• Двозонска клима со сензор за откривање на
штетни гасови
• Отвор за вентилација на задниот дел
• Задно стакло со функција за греење
• Далечинско централно заклучување
• Наслон за глава на возач и совозач прилагодливи
по висина
• Потпирачи за глава во вториот ред
Безбедност
• LDW систем - предупредување во случај на
промена на сообраќајна лента
• Странични сензори
• Предупредување за брзина со препознавање на
сообраќајни знаци
• Систем за предупредување за безбедносен јаз
• Автоматски систем за сопирање во итни случаи
со препознавање на пешаци
• Камера за возење на назад
Удобност
• Отвори за вентилација на заден дел со
хромирани облоги
• Предни и задни седишта со прилагодување на
висината
• Внатрешно ретровизорско затемнување

• Седиште за возач и совозач со прилагодување на
висината
• Централна конзола со потпирач за раце
• Странични акустични прозорци
• Renault handsfree картичка за отклучување и
стартување на возилото
• Електрично импулсно движење на фаровите
• Електрично задното стакло
• 12V приклучок на задната страна
• Поздравно сценарио
• Задна клупа делива во сооднос 60/40
• Простор за скии и потпирач за раце на задната
клупа
Возење
• Сензор за дожд и автоматски прекинувач за
светло
• Автоматска електрична сопирачка за паркирање
со функција автоматско задржување Auto Hold
• Рачно затемнување на ретровизорот
• Систем Energy Smart Management
• Функција на режим на возење ECO
• Индикатор за пренос (само рачен менувач)
• Систем за помош на паркирање во возење назад
• Систем Multi-Sence
• Систем за откривање на замор кај возачот

Дизајн
• Затемнето стакло
• Електрично прилагодување, загревање и
преклопување на надворешните ретровизори
• LED дневни светла во форма на C
• Црна навлака
• Црна внатрешност
• Странични сигнали на ретровизорите
• ECO LED дневни светла
• Кожен* управувач
• Алуминиумски фелни 17” Pierre
• Задни светла LED Pure Vision
• LED светла во C облик
• Индикатори за покажување на смер
Мултимедија
• 7” дисплеј за информации во боја
• Функција за поврзување со апликациите Android
Auto Apple CarPlay
• Мултимедијален систем со екран на допир 18cm
(7”) со 2xUSB и 1x AUX + DAB

ZEN
Возење
• Систем за следење на мртов агол
• Систем за асистенција за паркирање напред и
заден дел
• Автоматско вклучување на долго светло/средно
светло
Дизајн
• Дополнителни затемнети задни стакла
• Навлака - Vinyl Intens
• Заштиен праг на влезните врати
• Амбиентално осветлување на одделот за патници
• LED предни светла за магла
Мултимедија
• Картографија на Европа
• 10” TFT екран во боја со приказ за навигација
• Безжично полнење на мобилниот телефон
• Мултимедијален екран со 9,3” екран на допир
функции, навигација, 2xUSB и 1xAUX + DAB

Android Auto бредн на Google Inc. Apple CarPlay™ бренд на Apple Inc. *Кожа од животинско потекло

INTENS (ZEN +)

CARLAB Креативна работилница

INITIALE PARIS (= INTENS +)
Удобност
• Easy Trunk Access - отворање на багажниот простор
без користење на раце.
• Ламинирани акустични странични прозорци
• Опуштете се со помош на удобните потпирачи за
глава кај возачот и совозачот
• Ретровизор со електрично прилагодлива и
преклоплива функција, функција на загревање,
функција за спуштање кон земјата при возење
наназад
• Вентилирани електрични предни седишта со
функција за масажа со прилагодување во 8 смерови
како и прилагодување на должината на седиштата (со
систем за меморија кај возачот)
• Предни седишта со функција за греење
• Загреани предни седишта
Безбедност
• Систем за одржување на возилото во лента - LKA
• Систем за помош при паркирање од 360°

Возење
• Систем 4Control®
• Активна суспензија
• Екран - Head Up
• Активна контрола на патувањето
Дизајн
• Навлака од Nappa кожа - Intiale Paris
• Црна внатрешност
• Прилагодливи LED светла Matrix Visio
• Алуминиумски фелни од 19” Intiale Paris
• Заштитни патосници Initiale Paris
Мултимедија
• 1xAUX, 2xUSB врска на задната страна
• Мултимедијален систем со екран чувствителен на
допир со функции за навигација, радио BOSE®,
интернет конекција + DAB

Продолжете го Renault Talisman искуството
на www.renault.mk
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