Uus

Renault TALISMAN

Esinduslik sedaan
Renault’ kõige uuem
versioon
Uue Renault TALISMANI disain on muljetavaldav.
Selle välimus on läbinud uuenduskuuri, et veelgi
rohkem rõhutada oma kaasaegsust, elegantsust ja
stiili. Eriliselt silmapaistvad detailid on kroomitud
elementidega uue kujundusega esiosa, uued
kõrgtehnoloogilised maatriks-esituled ning
eristuva kujuga ja dünaamiliste suunatuledega
tagatuled. Uuel Renault TALISMANIL on ka
uus kerevärvide valik ja uued teemantläikega
valuveljed.

Veelgi stiilsem
verisoon Grandtourist
Uues Renault TALISMAN Grandtouris on saavutatud
ideaalne tasakaal väljendusrikka väliskujunduse
ning valgusküllase ja ruumika salongi vahel,
mis tagab juhile ja reisijatele enneolematu
mugavuse. Istmete kokkuklappimise süsteem
Easy Break ning kaugjuhitav elektriline tagaluuk
ühendavad endas mugavuse ja kaasaegsuse. Nagu
ka sedaanversioonil, on ka Grandtouri varustuses
ainulaadne nelikroolimise süsteem 4CONTROL
koos elektrooniliselt juhitavate amortisaatoritega
(Electronic Damper Control), mis mitte ainult ei
taga paremat manööverdusvõimet ja teelpüsivust,
vaid ka suurema ohutuse ja parema teetunnetuse
nii madalatel kui suurtel kiirustel.

Reisi esimeses klassis
Uus Renault TALISMAN INITIALE PARIS lisab
su sõitudele uue mõõtme. Igast sõidust saab
esmaklassiline kogemus. Peenelt viimistletud ja
mitmekülgne salong loob ideaalsed tingimused
igapäevasteks sõitudeks. Integreeritud Relax-tüüpi
peatugedega mugavad istmed, soojendusega rool,
Nappa nahkpolster* ning massaažifunktsiooni
ja ventilatsiooniga istmed loovad tunde, nagu
viibiksid liikuvas sohvabaaris. Elegantsed
konjakivärvi õmblused harmoneeruvad pleegitatud
puitimitatsiooniga kujunduselementidega ning
13 kõlariga Bose® preemium helisüsteem
aitavad luua erakordselt tunnetuslikke
kogemusi. Uue Renault TALISMANI varustuses
on ka uusimad tehnoloogilised lahendused - 10,2”
digitaalne näidikutepaneel, 9,3” intelligentne
multimeediasüsteem EASY LINK, head-up ekraan
jpm. Mainimist väärib ka MULTI-SENSE süsteem,
mis võimaldab juhil vastavalt oma eelistustele
sõidurežiime valida (My Sense, Comfort, Sport
ja ECO). Renault TALISMAN INITIALE PARIS
hoolitseb selle eest, et iga sõit pakuks unustamatut
kogemust.
* Veisenahk.

Juhiabisüsteemid reisi vabalt ja
muretult
Uus Renault TALISMAN on varustatud uute
juhiabisüsteemidega, mis kindlustavad ohutuse ja
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mugavuse kõikides teeoludes. Uued kohanduvad
Renault maatriks-leedesituled reguleerivad
automaatselt valgusvihu sõiduoludele vastavaks,
lülitades osad piirkonnad vastavalt vajadusele
välja. Juht saab kogu aeg valgustatud teed jälgida
ilma, et pimestaks vastutulevaid autosid või
jalakäijaid. EASY PILOT süsteem abistab juhti
ummikutes ja maanteel ning ka tiheda liiklusega
teelõikudel - see kontrollib sõiduki kiirust, hoiab
auto teeraja keskel ning eessõitvast autost ohutus
kauguses kuni kiiruseni 160 km/h. Kui auto seisma
jääb, lülitab süsteem mootori välja ning käivitab
selle taas automaatselt 3 sekundi pärast ilma, et
juht peaks sekkuma.

1. Kohanduvad Renault maatriks-leedesituled.

2.

2. EASY PILOT - ummiku- ja kiirteeassistent
(kombinatsioon Stop & Go püsikiirusehoidikust ja
sõiduraja hoidmise assistendist).

Värvivalik

Kosmosesinine*

Säravmust*

Liustikuvalge**

Highland hall*

Millésime punane*

Pärlvalge*

Kassiopeia hall*

Baltique hall*

* Metallik erivärv
** Mittemetallikvärv

Varustus
Ohutus ja auto juhtimine
• ABS-pidurid, ESP koos mäeltstardiassistendiga
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• Tagumised parkimisandurid
• Valgus- ja vihmasensor
• Juhi väsimuse tuvastussüsteem
• Auto Hold funktsiooniga automaatne parkimispidur
• Kesklukustus
• Akustiline esiklaas
• Isetumenev tahavaatepeegel
• 6 turvapatja
• 2 ISOFIX kinnitust tagaistmetel
• MULTI-SENSE süsteem

Ohutus ja auto juhtimine
• Aktiivne hädapidurdusassistent koos jalakäijate
tuvastusfunktsiooniga
• Eesmised parkimisandurid
• Tagurduskaamera
• Liiklusmärkide tuvastussüsteem koos sõidukiiruse
hoiatussüsteemiga
• Pimenurga jälgimissüsteem
• Ohutu pikivahe kontrollsüsteem
• Sõidurajalt lahkumise kontrollsüsteem
• Automaatne kaug- ja lähitulede vahetus

Ohutus ja auto juhtimine
• Nelikroolimise süsteem 4CONTROL
• Elektrooniliselt reguleeritavad amortisaatorid
(Electronic Damper Control)
• Aktiivne püsikiirusehoidik Stop & Go
• Sõiduraja hoidmise assistent
• Iseparkimissüsteem Easy Park Assist
Multimeedia
• 9,3“ Renault EASY LINK, DAB-raadio, 13 kõlariga
Bose® Surround Sound System helisüsteem
• Head-Up ekraan

Multimeedia
• 7“ Renault EASY LINK, DAB-raadio, nutitelefoni
ekraani dubleerimine, 2 12 V pistikut, 2 USB-liidest,
1 3,5 mm audiopistik
• 7“ isikupärastatav juhiekraan
• 8 kõlariga Arkamys® 3D audiosüsteem
Väline disain
• Leedtuled PURE VISION
• C-kujulised leed-päevatuled
• Tagumised 3D leedtuled (Grandtour versioonil
alates Intens varustustasemest)
• Ajastatud välisvalgustuse tervitusfunktsioon koos
ukselinkide valgustusega
• 17“ valuveljed Pierre
• Haiuimekujuline antenn
• Alumiiniumist katusereelingud (Grandtour)
Multimeedia
• 9,3“ Renault EASY LINK, DAB-raadio, Euroopa
kaartidega navigatsioon
• 10,2“ näidikuteekraan
• Nutitelefoni induktsioonlaadija
Väline disain
• Eesmised leed-udutuled
Sisekujundus
• Ökonahast elementidega must tekstiilpolster
• Hõbedaste Silver Haptic motiividega
kujunduselemendid
• Pehme polstriga armatuurlaua alaosa
Väline disain
• Maatriks-täisleedtuled
• Kroomitud radiaatorivõre INITIALE PARIS
• 19“ valuveljed INITIALE PARIS
• INITIALE PARIS’ logo auto külgedel
• Dünaamilised eesmised ja tagumised suunatuled
Sisekujundus
• Relax-tüüpi peatoed esiistmetel
• Tepitud Nappa nahkpolster
• Tumeda grafiidi värvi puidumotiiviga
kujunduselemendid
• Lävepakuliistud esi- ja tagaustel
• Õmblustega nahaga kaetud armatuurlaud

Sisekujundus
• Tekstiilpolster Medino Black
• Harjatud alumiiniumi viimistlusega
kujunduselemendid
• 8 meeleoluvalguse tooni
Mugavus
• Kahetsooniline automaatne kliimaseade koos
ventilatsiooniavadega tagaistmetele
• 12 V pistik, 3,5 mm audiopistik ja 2 USB-liidest
esipaneelil
• Renault’ vabakäe-võtmekaart koos lukustuse
distantsavamisega autole lähenemisel
• Elektrilised klaasitõstukid kõigil ustel,
impulsslülitiga esiustel
• Elektriliselt kokkuklapitavad ja reguleeritavad
soojendusega küljepeeglid

• Nappa nahaga* kaetud rool
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste
• Easy Break süsteem (Grandtour)

ZEN

Mugavus
• USB-liidesed taga
• Toonitud tagumised klaasid
• Tagauste kardinad (Grandtour)
• Jahutusega kindalaegas
• Impulsslülitiga elektrilised klaasitõstukid esi- ja
tagaustel
• Elektriliselt reguleeritava nimmetoe ja
massaažifunktsiooniga juhiiste, nimmetoega
kõrvaliste
• Raamita isetumenev tahavaatepeegel

INTENS (ZEN +)
Mugavus
• Lamineeritud küljeklaasid
• Põrandamatid ees ja taga
• Perforeeritud Nappa nahaga kaetud rool koos
INITIALE PARIS’ embleemiga
• Elektriliselt reguleeritavad, ventilatsiooni ja
reguleeritava istmepadja pikkusega esiistmed,
positsioonimäludega juhiiste
• Kontaktivabalt avatav pakiruumi luuk (sedaan
versioonil)
• Elektriline tagaluuk, kontaktivaba jalavibutusega
avamisfunktsiooniga (Grandtour versioonil)

INITIALE PARIS (INTENS +)

Avarda oma Renault TALISMAN’i
kogemust aadressil www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud tekst on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault endale
õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Need muudatused edastatakse Renault edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna)
vastavalt riigile. Uusima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või sisekujundusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande
paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault eelneva kirjaliku loata.
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