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Prestižs limuzīns.
Renault jaunākais 
pieteikums
Jūs pārsteigs jaunā Renault TALISMAN izskats. 
Tās eksterjers ir pārstrādāts, lai uzsvērtu 
mūsdienīgumu, eleganci un stilu. Tā īpašās iezīmes 
ir jauns priekšdaļas dizains ar hroma akcentiem, 
jauni augsto tehnoloģiju diožu lukturi un atšķirīgas 
formas aizmugurējie lukturi ar dinamiskajiem 
pagrieziena signāliem. Jaunajam Renault Talisman 
ir radīta arī jauna eksterjera krāsu palete un jauni 
frēzēti vieglmetāla diski.



Vēl elegantāka 
Grandtour versija
Jaunais Renault TALISMAN Grandtour nodrošina 
perfektu līdzsvaru starp ekspresīvo eksterjera 
stilu un gaismas pilno, gaišo un plašo salonu, kas 
garantē bezprecedenta komfortu vadītājam un 
pasažieriem. Easy Break sistēma un ar tālvadību 
elektriski atveramais bagāžas nodalījuma vāks ir 
ideāls modernā un praktiskā apvienojums. Tāpat 
kā sedans, arī Grandtour ir aprīkots ar unikālo 
sistēmu 4CONTROL. Četru riteņu stūrēšana, kā 
arī elektroniskā amortizatora vadības sistēma 
(elektroniski regulējams amortizācijas spēks) 
nozīmē ne tikai labākas manevrēšanas spējas un 
stabilitāti, bet arī augstāku drošības līmeni un 
labāku ceļa izjūtu gan nelielā, gan lielā ātrumā.







Ceļojums pirmajā 
klasē
Jaunais Renault TALISMAN INITIALE PARIS paver 
jaunu ceļošanas dimensiju. Jebkurš brauciens kļūst 
par īpašu pieredzi. Izsmalcinātais un daudzpusīgais 
interjers veido ideālus apstākļus ikdienas 
braucieniem. Ērti sēdekļi ar integrētiem Relax 
galvas balstiem, apsildāma stūre, Nappa* ādas 
apdare, sēdekļi ar masāžas funkciju un integrētu 
ventilāciju... Viss šis aprīkojums jums radīs sajūtu, 
ka atrodaties mobilā atpūtas telpā. Stepētas ādas 
apdare ar vīlēm elegantā konjaka tonī ir perfektā 
saskaņā ar dekoratīvajiem balināta koka paneļiem, 
savukārt īpašu skaņas pieredzi nodrošina jaunā 
Bose® audio sistēma ar 13 skaļruņiem. 
Jaunais Renault TALISMAN ir aprīkots arī ar 
jaunākajiem tehnoloģiju risinājumiem – 10,2” 
digitālo mērpulksteņu klasteru, inteliģento 
multivides sistēmu EASY LINK ar 9,3 collu ekrānu, 
projekcijas displeju u.c. Ir vērts pieminēt arī Renault 
MULTI-SENSE sistēmu, kas vadītājam ļauj izvēlēties 
individuālām vēlmēm pieskaņotu braukšanas 
režīmu (My Sense, Comfort, Sport vai ECO). Renault 
TALISMAN INITIALE PARIS garantē, ka ik brauciens 
kļūs par neaizmirstamu pieredzi.

* Govs āda.



Jaunais Renault Talisman ir aprīkots ar jaunām 
braukšanas palīgsistēmām, kas garantē drošību 
un komfortu jebkuros ceļa apstākļos. Jaunie 
adaptīvie Renault LED MATRIX Vision diožu lukturi 
automātiski pielāgo gaismas kūli braukšanas 
apstākļiem, izslēdzot atsevišķus segmentus. 
Tādējādi autovadītājs spēj nepārtraukti sekot 
ceļam un braukt, neapžilbinot citus satiksmes 
dalībniekus, tostarp gājējus. EASY PILOT sistēma 
ir palīgs braukšanai sastrēgumos un uz šosejas, kā 
arī lielisks atbalsts,  braucot intensīvā satiksmē: tā 
kontrolē automobiļa ātrumu, uztur drošu attālumu 
no priekšā braucošā transportlīdzekļa un ietur 
joslu ātruma diapazonā no 0 līdz 160 km/h. Kad 
automobilis apstājas, sistēma izslēdz motoru un 
pēc 3 sekundēm to automātiski iedarbina bez 
vadītāja iejaukšanās.

Braukšanas 
palīgsistēmas – 
ceļošanas brīvība 
un mierīgs prāts pie 
stūres.

1. Adaptīvie Renault LED MATRIX Vision diožu lukturi.

2. EASY PILOT – palīgs satiksmes sastrēgumos un uz 
šosejas (Stop & Go, kruīzkontroles un joslas ieturēšanas 
palīga apvienojums)

1.

2.





Kosmosa zila*

Pelēkā Highland*

Austerpelēka*

Zvaigžņu melna*

Pelēkā Cassiopeia*

Pelēkā Baltique*

Baltā Glacier**

Pērļu balta*

  * Metāliska krāsa
** Nemetāliska krāsa

Virsbūves krāsas



Drošība un automašīnas vadīšana
• ABS, ESP ar palīgsistēmu kustības uzsākšanai pret 
kalnu

• Braukšanas ātruma regulators-ierobežotājs
• Palīgs automašīnas parkošanai atpakaļgaitā
• Lietus un gaismas sensori
• Vadītāja noguruma atpazīšanas sistēma
• Automātiskā stāvbremze ar Auto Hold funkciju
• Centrālā atslēga
• Akustiskais vējstikls
• Elektrohromatiskais atpakaļskata spogulis
• 6 drošības spilveni
• 2 ISOFIX stiprinājumi aizmugurējos sēdekļos
• Sistēma MULTI-SENSE

Multivide 
• 7 collu Renault EASY LINK, DAB radio, viedtālruņa 
ekrāna dublēšanas funkcija, divas 12 V rozetes, divas 
USB ligzdas, viena audio ligzda

• Personalizējamais 7 collu klasters
• Audio sistēma Arkamys® 3D ar 8 skaļruņiem

Eksterjera dizains 
• Diožu lukturi PURE VISION
• Diožu dienas gaitas lukturi ar C veida formu
• Aizmugurējie 3D diožu lukturi (Grandtour versijai no 
aprīkojuma līmeņa Intens un augstāk)

• Vadītāja gaismas sveiciens ar secīgu lukturu un 
durvju rokturu apgaismojuma ieslēgšanos

• 17 collu vieglmetāla diski Pierre
• Antena ar haizivs spuras formu
• Alumīnija jumta reliņi (versijā Grandtour)

Interjera dizains 
• Auduma apdare Medino Black
• Dekoratīvie elementi ar izpildījumu matēta 
alumīnija krāsā

• Salona apgaismojums 8 krāsās

Komforts
• Automātiskā divu zonu klimata iekārta ar gaisa 
deflektoru aizmugurē sēdošajiem pasažieriem

• 12V rozete, audio ligzda un 2 USB pieslēgvietas 
priekšējā panelī

• Karte-atslēga Hands Free ar attālināto durvju 
atslēgšanu, tuvojoties automašīnai

• Elektriskie sekvenciālie priekšējo stiklu pacēlāji, 
elektriskie aizmugurējo stiklu pacēlāji

• Elektriski vadāmi un nolokāmi atpakaļskata spoguļi 
ar apsildi

• Stūresrats ar Nappa* ādas apdari
• Augstumā regulējams vadītāja sēdeklis
• Sistēma Easy Break (Grandtour)

Aprīkojums

Drošība un automašīnas vadīšana
• Aktīvā avārijas bremzēšanas sistēma ar gājēju 
atpazīšanu

• Palīgs automašīnas parkošanai uz priekšu
• Atpakaļskata kamera
• Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma ar brīdinājumu par 
ātruma pārsniegšanu

• Aklo zonu kontroles sistēma
• Drošas distances kontroles sistēma
• Joslas ieturēšanas kontroles sistēma
• Automātiskās tuvo/tālo gaismu pārslēgšanas 
funkcija

Multivide 
• Renault EASY LINK  ar 9,3” ekrānu, DAB radio, 
navigācija ar Eiropas kartēm

• Digitālais 10,2” TFT klasters
• Viedtālruņu indukcijas lādētājs

Eksterjera dizains 
• Diožu priekšējie miglas lukturi

Interjera dizains 
• Melna auduma apdare ar ekoloģiskās ādas 
elementiem

• Dekoratīvais elements ar sudraba motīvu Haptic 
Intersection

• Priekšējā paneļa apakšējās daļas apdare ar mīksta 
putu materiāla pildījumu

Komforts
• USB pieslēgvietas uz aizmugurējā paneļa
• Tonēti aizmugurējie stikli
• Izvelkami sānu saulsargi aizmugurē (Grandtour)
• Atdzesējams cimdu nodalījums
• Elektriski sekvenciālie stiklu pacēlāji priekšā un 
aizmugurē

• Vadītāja sēdeklis ar elektrisko jostasvietas atbalsta 

regulēšanu un masāžas funkciju, priekšējā pasažiera 
sēdeklis ar regulējamu jostasvietas atbalstu

•  Elektrohromatiskais bezrāmja atpakaļskata 
spogulis salonā

Drošība un automašīnas vadīšana
• 4 riteņu stūrēšanas sistēma 4CONTROL
• Elektroniskā amortizatoru vadīšanas sistēma 
(Electronic Damper Control)

• Aktīvais ātruma regulators Stop & Go
• Joslas ieturēšanas sistēma
• Parkošanās palīgsistēma Easy Park Assist

Multivide 
• Renault EASY LINK 9,3”, DAB radio, audio sistēma 
Bose® Surround Sound System ar 13 skaļruņiem

• Projekcijas displejs Head-Up

Eksterjera dizains 
• Diožu lukturi Full LED – Renault LED MATRIX 
Vision

• Hromēts radiatora režģis Initiale Paris
• 19 collu vieglmetāla diski Initiale Paris
• Initiale Paris logotips virsbūves sānos
• Sekvenciālie diožu pagriezienu rādītāji priekšā un 
aizmugurē

Interjera dizains 
• Priekšējie galvas balsti Relax
• Stepēta Nappa ādas apdare
• Dekoratīvais elements tumšā grafīta krāsā ar koka 
motīvu

• Priekšējo un aizmugurējo durvju sliekšņu uzlikas
• Priekšējā paneļa ādas apdare ar dekoratīvajām 
vīlēm

Komforts
• Laminēti sānu stikli
• Grīdas paklāji priekšā un aizmugurē
• Stūresrats ar perforētas Nappa ādas apdari un 
Initiale Paris logotipu

• Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar 
ventilācijas funkciju un atmiņu vadītāja pusē, 
masāžas funkciju un sēdekļa pamatnes garuma 
regulēšanu

• Bagāžas nodalījuma pārsega bezkontakta 

atvēršana (sedana versijā)
• Bagāžas nodalījuma pārsegs ar elektrisko pievadu 
un bezkontakta atvēršanu, ko aktivizē ar kājas 
kustību (versijā Grandtour)

ZEN

INTENS (ZEN +)

INITIALE PARIS (INTENS +)



Iepazīstiet RENAULT TALISMAN plašāk 
adresē www.musamotors.lv

Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot informāciju par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildaprīkojumā. Ja 
informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai papildus piederums). Lai iegūtu 
aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko iemeslu dēļ, šajā dokumentā attēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas pilnīga 
vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta.

Renault rekomendē
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