
Renault TALISMAN



De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele Renault Talisman-gamma.
Raadpleeg de tabellen in de CARLAB om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen.







Met zijn sportieve uitstraling vult Renault Talisman de 
gevestigde stijlwaarden in zijn segment aan met een 
onmiskenbare passie. Een krachtige neus, een scherp 
profiel, atletische schouders en priemende ogen. Zijn grote, 
harmonieuze volumes maken Renault Talisman tot een 
verleidelijk en dynamisch voertuig dat met een zelfzekere 
blik naar de toekomst kijkt.

Grootse momenten in 
het verschiet





De uitstraling van een
sterke persoonlijkheid

Elk detail weerspiegelt zijn persoonlijkheid. Renault Talisman 
tilt zijn design naar het hoogste niveau met zijn elegante 
19” lichtmetalen velgen en de finesse van het chroom op de 
flanken. Zijn lichtsignatuur koppelt de priemende blik van de 
”Pure Vision’’ LED-koplampen aan het opvallende design van 
zijn ‘C’-vormige dagrijlichten. Stuk voor stuk elementen die zijn 
persoonlijkheid en moderne karakter in de verf zetten.







Uw sensaties
gaan nog verder
Renault Talisman brengt u naar de weg van de innovatie. Het exclusief Renault  
MULTI-SENSE-systeem stelt u in staat om het rijgedrag van uw wagen af te stemmen op 
uw humeur. Het 4CONTROL-systeem en de elektronisch gestuurde ophanging, zijn een 
primeur voor het segment die de unieke combinatie van zowel het rijplezier als het comfort 
en de veiligheid ten goede komt. Neem de controle over uw wagen dankzij het grote 
scherm van de geconnecteerde R-LINK 2-tablet. Beleef een musicale emotie dankzij het  
Bose® Surround System. Diverse innovaties voor een intens rijplezier.







Personaliseer uw rijervaring

Neem plaats aan het stuur van Renault Talisman en beleef een even intense als personaliseerbare rijervaring. De ergonomie 
van de bestuurderspost lijkt speciaal voor u uitgedacht. De draaiknop van het Renault MULTI-SENSE-systeem, een ware 
‘sensatieregelaar’, bevindt zich binnen handbereik op de middenconsole. De modus die u kiest, bepaalt de sfeer van uw 
omgeving, van de dashboardweergave over de interieursfeerverlichting tot de activering van de massagezetels. Met de 
intuïtieve en geconnecteerde R-LINK 2-tablet in het midden van het dashboard kunt u alle technologie in het interieur 
bedienen. Talisman: rijplezier met een lengte voorsprong.



Uw nieuwe
comfortzone
Ontdek een ruim interieur dat het welzijn cultiveert. Ruimte en 
comfort overheersen. Voorin wordt u net als in een topberline 
verwelkomd door brede, masserende en geventileerde zetels. 
Deze zee van ruimte deelt u met de passagiers achterin, 
die over een royale beenruimte beschikken en volop plaats 
hebben om zich comfortabel te installeren.







Oog voor detail
Het design geeft voorrang aan ergonomie en elegantie. 
De afwerking van het dashboard is getooid met een fijne 
stiknaad en geeft blijk van een uitgesproken zin voor 
details. De middenconsole brengt alle technologische 
snufjes van de auto samen en oogt tegelijk erg 
geraffineerd met zijn sobere lijnen. Maar de grote troef 
van Renault Talisman is de rijervaring aan het stuur.







Hoge eisen en exclusiviteit

Ontdek de meest verleidelijke kant van Renault Talisman met de versie INITIALE PARIS. Zwarte gediamanteerde velgen, 
specifieke kleur, een bekleding in nappaleder en een nog betere geluidsdemping. Door de hoge kwaliteitseisen tot in de 
kleinste details door te drijven, werpt de INITIALE PARIS-versie zich op als het toppunt van Renaults knowhow.





Elegant en sportief

Renault Talisman S-Edition biedt een exclusief interieurontwerp. Dank zij de zwarte lederen zetelbekleding en het dashboard met rode sierstiksels, evenals zijn zwarte dakhemel en 
aluminium designtoepassingen, gaan comfort en sportieve uitstraling harmonieus samen. De zwarte gediamanteerde 19”-velgen “Alizarine” en de S-Edition-badge versterken de 
strakke uitstraling. En om de lijn nog extra in de verf te zetten, maken de donkergetinte ruiten achteraan en de buitenspiegels in glanzend zwart uw Renault Talisman verfijnder dan ooit.





Beheers de weg
Met zijn exclusieve 4CONTROL-vierwielsturing en zijn 
elektronisch gestuurde ophanging toont Renault Talisman 
zich heer en meester in de bochten. Het Renault MULTI-SENSE-
systeem past het rijgedrag van uw wagen op alle vlakken aan, 
alsof u over meerdere auto’s in één beschikt.
Maak uw rijervaring intenser.





Kies uw
sensaties
Het exclusieve Renault MULTI-SENSE-systeem benut 
de 4CONTROL-technologie in combinatie met de 
gestuurde ophanging om een ware revolutie teweeg 
te brengen in uw rijervaring. In één enkele klik past 
u het gedrag van uw wagen aan uw humeur aan. 
U krijgt de keuze uit vijf rijmodi, van sport tot comfort. 
Alle technologieën die bijdragen tot de rijsensaties 
worden op elkaar afgestemd: reacties van de gestuurde 
schokdemping, wendbaarheid van het 4CONTROL-
systeem, reactiviteit van de EDC-transmissie, respons bij 
acceleraties, stuurinspanning, interieursfeerverlichting, 
confi guratie van de wijzerplaten, motorklank, zitcomfort. 
Beleef vijf unieke rijervaringen.
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1. 4CONTROL-chassis. Vier sturende wielen voor vijf verschillende emoties: de wendbaarheid en het bochtgevoel zijn afhankelijk van de ingestelde MULTI-SENSE modus. 2. Gestuurde ophanging. Dankzij de gestuurde 
ophanging past Renault Talisman zich aan het reliëf van de weg, de dynamiek van de wagen en de gekozen rijmodus aan. 3. Motorrespons. De reactiesnelheid bij acceleraties verandert naargelang de gekozen modus, alsof u 
telkens van auto verandert. 4. Schakelen van de EDC-transmissie. Langere of kortere verhoudingen om u het gevoel te geven dat u zoekt. 5. Stuurinspanning. U beschikt over een intelligente stuurinrichting. De weerstand van 
het stuur houdt rekening met de gekozen modus. 6. Massagezetels. De massagefunctie met regelbare intensiteit, die is voorbehouden aan de comfortmodus, garandeert een uitzonderlijk welzijn. 7. Weergave instrumenten. 
Elke modus heeft  een eigen weergavestijl en gegevensset. 8. Interieursfeerverlichting. Laat u onderdompelen in een groene, blauwe, wit, rode of violett e omgeving. 9. Motorklank. Van rustgevend tot pitt ig. Perfect afgestemd 
op uw dynamische wensen. 10. Klimaatregeling. Regel de interieurtemperatuur en bespaar energie in de ecomodus.



Renault Talisman toont zich heer en meester in de bochten 
met zijn exclusieve 4CONTROL-systeem en elektronisch 
gestuurde ophanging. Voor- en achterwielen bewegen in 
perfecte harmonie, zodat u in de stad net zo wendbaar 
bent als met een kleine stadsauto. In dynamische situaties 
garandeert de synergie tussen de verschillende systemen 
een uitzonderlijke precisie in de stabiliteit en het weggedrag. 
Voor het bereiken van een intense rijbeleving worden de 
bewegingen van het koetswerk afgestemd op de grip van de 
banden, op het wegdek, uw rijgedrag en de gekozen stand.

4CONTROL:
word één met de weg







R-LINK 2,  
intuïtieve technologie,

onuitgegeven sensaties
Renault Talisman nodigt u uit voor een multimedia-
ervaring op groot scherm. Neem uw wagen in handen 
en bedien alle functies intuïtief op de 8,7” grote 
aanraaktablet R-LINK 2. Personaliseer de weergave, 
download uw favoriete apps, bewaar de instellingen 
van uw zetel en buitenspiegels en configureer tot 
zes profielen. Laat uw emoties de vrije loop met het 
exclusieve Renault MULTI-SENSE-systeem, dat het 
rijgedrag van de wagen aan uw humeur aanpast. 
Profiteer van de rijhulpsystemen en het head-up display 
om in alle sereniteit te reizen, met de innovaties van 
Renault als beschermengel. R-LINK 2 is bovendien een 
geconnecteerd systeem en geeft u dus toegang tot de 
wereld van de apps en diensten van Renault.



Bose® Surround,
klank in zijn
zuiverste vorm
Het Bose® Surround-system, een complete 
muziekervaring op maat van Renault Talisman. Overal 
in het interieur ervaart u een rijke en evenwichtige klank. 
Nauwkeurige klankverspreiding, krachtige en realistische 
bassen... Met de dertien performante luidsprekers waant 
u zich een vip op een privéconcert. Alle details komen 
perfect tot hun recht. Het exclusieve Bose®-systeem 
houdt bij de klankweergave rekening met de akoestische 
eigenschappen van Renault Talisman. Een klank op maat 
dus, gecreëerd om u tijdens elke reis te laten genieten 
van een uiterst levendige klank en emotie.





Innovatie,
uw beste copiloot
De rijhulpsystemen werden op intuïtieve wijze geïntegreerd om het rijden eenvoudiger en veiliger te maken. Afstand houden, op de rijstrook blijven, snelheid aanpassen en het actief 
noodremhulpsysteem AEBS. Zelfs parkeren kan hij automatisch. Het zijn maar enkele van de functies die worden verzekerd door de allernieuwste spitstechnologieën.

Adaptieve snelheidsregelaar. Te weinig afstand ten opzichte van uw voorligger? Heel gevaarlijk. 
De adaptieve snelheidsregelaar past de ingestelde snelheid automatisch aan om een juiste 
afstand aan te houden.

Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm. Het systeem stelt u in staat om uw rijgedrag 
aan te passen aan de informatie van verkeersborden die de camera detecteert. Met de visuele 
waarschuwing op het head-up display kunt u ze niet meer over het hoofd zien.



Actief noodremhulpsysteem AEBS. Wanneer de bestuurder 
niet of onvoldoende reageert, worden de remmen ingeschakeld 
om een botsing te vermijden of de gevolgen ervan te beperken.

Easy Park Assist. Het systeem meet vrije parkeerplaatsen en 
defi nieert het traject. Laat de auto zelf sturen voor nog meer 
parkeergemak.



TCe 160 EDC GPF
Gecontroleerd rijden

De benzinemotor TCe 160 EDC GPF ontwikkelt 159 pk en 
270 Nm waardoor hij moeiteloos hoge toerentallen haalt en 
u een ongezien comfort en rijplezier biedt. Zijn directe injectie 
en turbocompressor zorgen voor een geweldige respons, 
een uitzonderlijke soepelheid en een gecontroleerd verbruik. 
Deze nieuwe motor is gekoppeld aan de zevenversnellingsbak 
met dubbele ontkoppeling EDC.

TCe 225 EDC GPF
Intense sensaties

Deze benzinemotor TCe 225 EDC GPF beschikt over een 
cilinderinhoud van 1,8 l en focust vooral op prestaties en 
rijplezier. Dankzij de directe injectie en het hoge koppel 
van 300 Nm biedt hij unieke sensaties. Gekoppeld aan 
een zeventrapsautomaat met dubbele ontkoppeling EDC, 
biedt hij een uitstekende respons en scherpe besturing.

Blue dCi 120 en 150
Rijplezier

De dieselmotoren Blue dCi 120 en 150 zijn het perfecte 
compromis tussen effi  ciëntie en rijplezier. Gekoppeld aan 
een manuele zesversnellingsbak, bieden zij een ongeziene 
rijervaring dankzij het hoge koppel van 300 of 340 Nm 

Blue dCi 160 EDC 
Plezier en dynamiek

De motor Blue dCi 160 EDC heeft  een cilinderinhoud 
van 2,0 l, wat het dagelijkse comfort verhoogt. Met zijn 
zestrapsautomaat met dubbele ontkoppeling EDC biedt 
deze motor dynamiek en rijplezier.

Blue dCi 200 EDC
Scherpe beheersing

Dankzij zijn vermogen van 200 pk en koppel van 400 Nm levert 
de motor Blue dCi 200 EDC uitstekende prestaties. Gekoppeld 
aan de zestrapsautomaat met dubbele ontkoppeling EDC, 
levert hij stevige acceleraties voor unieke sensaties.

Maximale efficiëntie in combinatie met topprestaties
Met zijn volledig vernieuwde motorreeksen Blue dCi en TCe GPF beantwoordt Renault TALISMAN aan alle eisen op het vlak van efficiëntie, 
comfort en prestaties.







De kunst
van het
ontvangen
Zodra u uw wagen nadert, worden de dagrijlichten 
ontstoken, licht het interieur op, worden de 
buitenspiegels uitgeklapt en wordt de sfeerverlichting 
geactiveerd. Als u koffers wilt inladen of juist uit de 
kofferruimte wilt halen, beweegt u simpelweg uw 
voet onder de achterbumper, waarna de achterklep 
automatisch opent. Wanneer u de motor uitschakelt, 
wordt de bestuurderszetel 5 cm achteruit geschoven 
om het uitstappen te vergemakkelijken. Vervolgens 
schuift hij terug naar de ingestelde positie.



Intelligente 
inrichting 
Het interieur biedt tot 25 liter aan opbergruimte, 
verspreid over het hele interieur, waaronder een gekoeld 
vakje op de EDC-versies. Renault Talisman heeft  zelfs 
een luik voorzien om ski’s door te steken naar het 
interieur. De bagageruimte van de sedan heeft  een 
royale capaciteit van 608 liter. De Grandtour biedt 
572 liter bagageruimte onder de hoedenplank, die u kunt 
oprollen en onder de laadvloer opbergen. De capaciteit 
van de bagageruimte van de Grandtour kunt u dankzij 
het Easy-Break systeem eenvoudig verder vergroten. 
U kunt de achterbank automatisch ontgrendelen en 
met de handgrepen vanuit de koff erbak neerklappen 
(1/3-2/3). Dan beschikt u over een bergruimte van 
1.682 liter. Renault Talisman is perfect georganiseerd 
om plaats te bieden aan al uw activiteiten, bagage, 
passagiers en passies. Inpakken en wegwezen! 





Chromo zone  De kleuren van uw Renault Talisman

Créatief atelier  De interieuraankledingen en uitrustingen

Essentiële accessoires  Uitrustingen die staan voor een stijl

Vrijloop  De motoren

Uitrusting en opties  De volledige lijst

Afmetingen  Volumes en maatschema’s



Kleuren

Ijswit (369)* Wit Nacre (QNC)** Duinbeige (HNP) Kosmosblauw (RPR)

* Niet-metaalkleur
** Speciale metaalkleur

Nertsbruin (CNM) Cassiopeiagrijs (KNG) Platiniumgrijs (D69) Sterzwart (GNE)

Karmijnrood (NPF) Amethistzwart (GNG)**
Enkel op INITIALE PARIS



Velgen

Alu 17”-velgen Celsium

Alu 19”-velgen Initiale Paris

Alu 18”-velgen Grand Tour

Alu 19”-velgen Alizarine  
(optie)



Uitrustingsniveaus

LIMITED#2

Alu 17”-velgen
Celsium

Standaarduitrusting 
 ABS met remhulpsysteem
 Centrale armsteun voor- en achteraan met 
geïntegreerd opbergvak

 Vertrekhulp op hellingen HSA
 Bestuurdersairbag met geprogrammeerde 
ontplooiing

 Ontkoppelbare passagiersairbag met 
geprogrammeerde ontplooiing

 Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags  
voor- en achteraan

 In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan
 In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen 
vooraan

 Achterbank met antidoorglijuitrusting, neerklapbare 
rugleuning 1/3-2/3 en skiluik

 Easy Break -functie (Grandtour)
 Dakstaven in de lengte (Grandtour) 
 Renault handenvrije instap- en startkaart
 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met 
geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse 
zitplaatsen

 In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan 
met dubbele gordelspanner

 Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
 Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie 
afstandsbediening

 Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning 
met antivervuilingssensor

 Elektronische trajectcontrole ESC met 
antislipsysteem ASR

 Luchtroosters voor de achterste plaatsen
 Dubbele uitlaat in chroom
 Begeleidingsverlichting
 Ruitenwissers vooraan met regensensor
 LED-dagrijlichten voor- en achteraan
 ECO-modusfunctie
 Elektrische parkeerrem
 Aanduiding van de buitentemperatuur
 Alu 17“- velgen "Celsium"
 Bandenopblaaskit met compressor
 Elektrische ruiten voor- en achteraan met 
impulsbediening

 Verlichte make-upspiegels
 Boordcomputer
 Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels
 Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur met 
"chroom" afwerking

 Versnellingspookknop in leder
 12V-aansluiting voor- en achteraan
 Mistkoplampen
 Koplampen met automatische ontsteking
 Voorlopig stalen reservewiel 17” (TCe 160 EDC GPF) 
 Achteruitrijradar
 Snelheidsregelaar en -begrenzer
 Renault Multi-Sense
 Renault R-LINK 2 : multimediasysteem met 
aanraakscherm 7” in kleur, bediening aan het  
stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® 
LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB 
Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth,  
Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay®, 
8 LS en internetdiensten "TomTom Traffic + 
Connectivity" gedurende 3 jaar

 Elektrische en verwarmde buitenspiegels, elektrisch 
inklapbaar, in glanzend zwart

 Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
 Zetelbekleding stof/imitatieleder "Jacquard"
 Deurdrempels vooraan in aluminium
 In de hoogte regelbare voorzetels, met 
verstelbare lendensteun en massagefunctie aan 
bestuurderszijde

 Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de 
zijdelingse passagiersplaatsen achteraan

 Bandendrukcontrolesysteem
 Donkergetinte ruiten achteraan
 In de hoogte en diepte regelbaar nappa lederen 
stuurwiel



Uitrustingsniveaus

S-EDITION

Standaarduitrusting = LIMITED#2 +
 Rijstrookwaarschuwing
 4Control-chassis met vierwielsturing en gestuurde 
ophanging

 Automatische omschakeling dim/grootlichten
 Interieursfeerverlichting
 Bijkomende bochtenverlichting
 Alu 18“-velgen "Grand Tour"
 LED-mistkoplampen
 LED-koplampen "Pure Vision"
 Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm
 Renault R-Link 2 met aanraakscherm 8,7“ in kleur
 Voorlopig stalen reservewiel 17“ (TCe 160 EDC  
GPF - TCe 225 EDC GPF)*

 Lederen zetelbekleding "Rivièra" met rode 
sierstiksels

 Deurdrempels voor- en achteraan in aluminium
 Elektrische en verwarmde zetels vooraan,  
met geheugen aan bestuurderszijde

 Boventapijtjes voor- en achteraan

*Vervangt de bandenopblaaskit met compressor

Alu 18“-velgen
Grand Tour

Alu 19“-velgen
Alizarine (optie)



Uitrustingsniveaus

INITIALE PARIS 

Standaarduitrusting = S-EDITION+
 Parkeerhulp vooraan
 Head-up display
 Relax hoofdsteunen vooraan
 Dode hoek-waarschuwing
 Bose® Surround System
 Achteruitrijcamera
 Easy Park Assist
 Elektrische handenvrije achterklep
 Alu 19“-velgen "INITIALE PARIS"
 Actief noodremhulpsysteem AEBS
 Metaalkleur

 Plug & Music voor- en achteraan
 Buitenspiegels met geheugen in koetswerkkleur
 Zonnegordijnen op de zijruiten achteraan
 Nappa lederen zetelbekleding "INITIALE PARIS" in 
zwart of met grijze kleurgradaties

 Geventileerde zetels vooraan met verstelbare 
zitlengte aan bestuurderszijde

 Gelaagde zijruiten

Alu 19“-velgen
INITIALE PARIS

Zwart dashboard en decor Grey Woodgrain

Zwarte nappa lederen zetelbekleding
"INITIALE PARIS"

Nappa lederen zetelbekleding
"INITIALE PARIS" met grijze kleurgradaties 
(optie)

Dashboard in zwart-grijs en decor Grey Woodgrain (optie)



4.

3.

2.

1.

5.

Essentiële accessoires

1. EasyFlex kofferbescherming. Onmisbaar voor het beschermen van 
de koffer. Eenvoudig uiteen te vouwen en geschikt voor verschillende 
achterbankconfiguraties. Ultra praktisch voor dagelijks gebruik en 
voor sportactiviteiten (enkel Talisman Grandtour). 2. Tablethouder. 
Handig voor de passagiers achteraan, zij genieten comfortabel van 
hun film. 3. Verlichte deurdrempels en vloertapijten. Beschermen 
met stijl de onderkant van de portieren alsook de vloer van 
uw Talisman. 4. Kledinghouder op hoofdsteun. Hiermee hangt 
u uw kleren netjes op aan de achterkant van de bestuurderszetel. 
5. Focal Music Premium Pack 8.1. Voldoet aan de hoogste vereisten 
van echte muziekliefhebbers die aan boord van een onberispelijke 
geluidskwaliteit willen genieten.

Vrije tijd



3.1.

2.

5.4.

1. Fietsendrager voor montage op trekhaak. Kantelbaar voor een 
eenvoudige toegang tot de bagageruimte: transporteer de fietsen van 
de gehele familie. 2. Wegklapbare trekhaak. In één enkele beweging 
inklapbaar, in een paar seconden klaar voor gebruik, moeiteloos en 
zonder gereedschap. Volledig onzichtbaar wanneer hij onder de bumper 
is weggeborgen. 3. Kofferdrempel, Verfraait en beschermt de ladingzone 
van uw koffer. 4. QuickFix aluminium dakdragers en ski-drager. Zeer 
eenvoudig in gebruik en zeer snel te monteren of te demonteren, vervoer 
veilig alle soorten ski’s of snowboards op het dak van uw Renault.  
5. Dakkoffer. Een combinatie van esthetiek, comfort en de veiligheid van 
het gebruik. Renault biedt een breed scala aan volume voor een aangepast 
laadvermogen.

Vrije tijd



Vrijloop Sedan
TCe 160 EDC GPF TCe 225 EDC GPF Blue dCi 120 Blue dCi 150 Blue dCi 160 EDC Blue dCi 200 EDC

HOMOLOGATIE
Homologatieprotocol WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP
Fiscaal vermogen (pk) 7 10 9 9 11 11
Aantal plaatsen 5 5 5 5 5 5

MOTOR
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cilinderinhoud (cm3) 1332 1798 1749 1749 1997 1997
Aantal cilinders / Aantal kleppen 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Max. vermogen kW (pk) bij tr/min 117 (159) - 5500 165 (224) - 5500 88 (120) - 3500 110 (149) - 3500 118 (160) - 3750 147 (200) - 3500
Max. koppel Nm bij tr/min 270 - 1800 300 - 2000 300 - 1750 340 - 1750 360 - 1500 400 - 1750
Type injectie turbo / direct / multipoint turbo / direct / multipoint turbo / direct / common rail turbo / direct / common rail turbo / direct / common rail turbo / direct / common rail
Brandstof benzine benzine diesel diesel diesel diesel
Stop & Start serie serie serie serie serie serie
Roetfilter serie serie serie serie serie serie

VERSNELLINGSBAK
Type Automatische versnellingsbak 

EDC met dubbele koppeling
Automatische versnellingsbak 

EDC met dubbele koppeling manueel manueel Automatische versnellingsbak 
EDC met dubbele koppeling

Automatische versnellingsbak 
EDC met dubbele koppeling

Aantal versnelllingen vooruit 7 7 6 6 6 6

STUURINRICHTING
Bekrachtiging  elektrische stuurbekrachting op tandheugel
Draaicirkel (m) tussen stoepranden/muren 11,6 / 12,1 - 11,6 / 12,1 - -
- met 4Control 10,8 / 11,3 10,8 / 11,3 10,8 / 11,3 10,8 / 11,3 10,8 / 11,3 10,8 / 11,3
Aantal stuuromwentelingen 2,8 - 2,8 - -
- met 4Control 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

WIELEN - BANDEN
225 / 55 R17 101W 225 / 55 R17 101W 225 / 55 R17 101W
245 / 45 R18 100 W 245 / 45 R18 100 W 245 / 45 R18 100W 245 / 45 R18 100W 245 / 45 R18 100W 245 / 45 R18 100W

245 / 40 R19 98Y 245 / 40 R19 98Y 245 / 40 R19 98Y 245 / 40 R19 98Y 245 / 40 R19 98Y 245 / 40 R19 98Y
Reservewiel serie serie optie optie optie optie

INHOUD
Brandstoftank (l) 51 / 47 met 4Control 47 51 / 47 met 4Control 47 47 47
AdBlue-tank (l) - - 17 17 17 17

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) - 240 203 210 - -

THEORETISCH VERBRUIK - NEDC CYCLUS
CO2-uitstoot (g/km) 128 - 132 166 122 / 125* 125 132 133
Categorie CO2/Verbruik D E C / D* D D D
Stadscyclus (l/100 km) 7,0 - 7,3 10,1 5,5 / 5,6* 5,6 5,8 5,9
Wegcyclus (l/100 km) 4,8 - 4,9 5,7 4,1 / 4,2* 4,3 4,5 4,6
Volledige cyclus (l/100 km) 5,6 - 5,8 7,3 4,6 / 4,7* 4,7 5,0 5,0

GEWICHTEN (kg)
Rijklaar leeggewicht min/max - 1605 / 1610 1630 / 1651 1630 / 1685 - -
Hoogst toegelaten gewicht - 2064 2157 2157 - -
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep - 3564 3957 3957 - -
Aanhanger met remmen - 1500 1800 1800 - -
Aanhanger zonder remmen - 750 750 750 - -
* met alu 18” of 19”-velgen.
Sinds september 2018 zijn alle nieuwe voertuigen gehomologeerd volgens het WLTP-protocol (Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procudure). Om de overgang gemakkelijker te maken, worden de uitstoot- en verbruikscijfers die volgens het WLTP-protocol gehomologeerd werden, omgezet naar de vroegere 
NEDC-norm (gecorreleerd NEDC) tot einde 2019. Meer informatie bij uw Renault-verdeler.



Vrijloop Grandtour
TCe 160 EDC GPF TCe 225 EDC GPF Blue dCi 120 Blue dCi 150 Blue dCi 160 EDC Blue dCi 200 EDC

HOMOLOGATIE
Homologatieprotocol WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP
Fiscaal vermogen (pk) 7 10 9 9 11 11
Aantal plaatsen 5 5 5 5 5 5

MOTOR
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cilinderinhoud (cm3) 1332 1798 1749 1749 1997 1997
Aantal cilinders / Aantal kleppen 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Max. vermogen kW (pk) bij tr/min 117 (159) - 5500 165 (224) - 5500 88 (120) - 3500 110 (149) - 3500 118 (160) - 3750 147 (200) - 3500
Max. koppel Nm bij tr/min 270 - 1800 300 - 2000 300 - 1750 340 - 1750 360 - 1500 400 - 1750
Type injectie turbo / direct / multipoint turbo / direct / multipoint turbo / direct / common rail turbo / direct / common rail turbo / direct / common rail turbo / direct / common rail
Brandstof benzine benzine diesel diesel diesel diesel
Stop & Start serie serie serie serie serie serie
Roetfilter serie serie serie serie serie serie

VERSNELLINGSBAK
Type Automatische versnellingsbak 

EDC met dubbele koppeling
Automatische versnellingsbak 

EDC met dubbele koppeling manueel manueel Automatische versnellingsbak 
EDC met dubbele koppeling

Automatische versnellingsbak 
EDC met dubbele koppeling

Aantal versnelllingen vooruit 7 7 6 6 6 6

STUURINRICHTING
Bekrachtiging  elektrische stuurbekrachting op tandheugel
Draaicirkel (m) tussen stoepranden/muren 11,6 / 12,1 - 11,6 / 12,1 - -
- met 4Control 10,8 / 11,3 10,8 / 11,3 10,8 / 11,3 10,8 / 11,3 10,8 / 11,3 10,8 / 11,3
Aantal stuuromwentelingen 2,8 - 2,8 - -
- met 4Control 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

WIELEN - BANDEN
225 / 55 R17 101W 225 / 55 R17 101W 225 / 55 R17 101W
245 / 45 R18 100 W 245 / 45 R18 100 W 245 / 45 R18 100W 245 / 45 R18 100W 245 / 45 R18 100W 245 / 45 R18 100W

245 / 40 R19 98Y 245 / 40 R19 98Y 245 / 40 R19 98Y 245 / 40 R19 98Y 245 / 40 R19 98Y 245 / 40 R19 98Y
Reservewiel serie serie optie optie optie optie

INHOUD
Brandstoftank (l) 51 / 47 met 4Control 47 51 / 47 met 4Control 47 47 47
AdBlue-tank (l) - - 17 17 17 17

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) - 240 197 203 - -

THEORETISCH VERBRUIK - NEDC CYCLUS
CO2-uitstoot (g/km) 135 - 139 169 129 / 132* 132 135 135
Categorie CO2/Verbruik D E D D D D
Stadscyclus (l/100 km) 7,5 - 7,7 10,1 5,7 / 5,8* 5.9 5,9 5,9
Wegcyclus (l/100 km) 5,0 - 5,1 5,8 4,4 / 4,5* 4.5 4,6 4,6
Volledige cyclus (l/100 km) 5,9 - 6,1 7,4 4,9 / 5,0* 5.0 5,1 5,1

GEWICHTEN (kg)
Rijklaar leeggewicht min/max - 1629 / 1634 1656 / 1708 1656 / 1708 - -
Hoogst toegelaten gewicht - 2105 2198 2198 - -
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep - 3605 3998 3998 - -
Aanhanger met remmen - 1500 1800 1800 - -
Aanhanger zonder remmen - 750 750 750 - -
* met alu 18” of 19”-velgen.
Sinds september 2018 zijn alle nieuwe voertuigen gehomologeerd volgens het WLTP-protocol (Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procudure). Om de overgang gemakkelijker te maken, worden de uitstoot- en verbruikscijfers die volgens het WLTP-protocol gehomologeerd werden, omgezet naar de vroegere 
NEDC-norm (gecorreleerd NEDC) tot einde 2019. Meer informatie bij uw Renault-verdeler.



Uitrustingen & opties
LIMITED#2 S-EDITION INITIALE PARIS

VEILIGHEID EN RIJHULPSYSTEMEN
VEILIGHEID 
ABS met remhulpsysteem
Bestuurdersairbag ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan
3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner
Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de zijdelingse passagiersplaatsen achteraan
Bandenopblaaskit met compressor
Mistkoplampen - -
LED-mistkoplampen -
Stalen voorlopig reservewiel 17” (1) ¤  (dCi) ¤  (dCi) ¤  (dCi)
Stalen voorlopig reservewiel 17” (1)  (Tce)  (Tce)  (Tce)
Bandendrukcontrolesysteem
Vertrekhulp op hellingen HSA
Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR
RIJHULPSYSTEMEN
Achteruitrijradar
Parkeerhulp vooraan ¤ (City-pack 1) ¤ (City-pack 1 & 2)
Achteruitrijcamera ¤ (City-pack 1) ¤ (City-pack 1 & 2)
Easy Park Assist - ¤ (City-pack 2 )
Dode hoek-waarschuwing ¤ (City-pack 1) ¤ (City-pack 1 & 2)
Afstandsradar - ¤ (Cruising-pack 1) ¤ (Cruising-pack 2)
Rijstrookwaarschuwing -
Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm -
Automatische omschakeling dim/grootlichten -
Snelheidsregelaar en -begrenzer
Adaptieve snelheidsregelaar - ¤ (Cruising-pack 1) ¤ (Cruising-pack 2)
Head-up display - ¤ (Cruising-pack 1)
Actief noodremhulpsysteem AEBS - ¤ (Cruising-pack 1)
DESIGN
BUITENDESIGN
Dakstaven in de lengte (Grandtour)
Metaalkleur ¤ ¤
Speciale metaalkleur ¤ ¤ ¤
Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur met “chroom” afwerking
LED-koplampen “Pure Vision” -
Dubbele uitlaat in chroom 
Alu 17”-velgen “CELSIUM” - -
Alu 18”-velgen “GRAND TOUR” - -
Alu 19”-velgen “ALIZARINE” - ¤ -
Alu 19”-velgen “INITIALE PARIS” - -
Elektrisch panoramisch glazen open dak ¤ ¤ (2) ¤
Donkergetinte ruiten achteraan
Gelaagde zijruiten - -
INTERIEURDESIGN
Boventapijtjes voor- en achteraan -
Versnellingspookknop in leder
In de hoogte en diepte regelbaar nappa lederen stuurwiel
Interieursfeerverlichting -
Deurdrempels vooraan in aluminium
Deurdrempels voor -en achteraan in aluminium -
Zwart dashboard - -
Zwart dashboard met rode sierstiksels - -
Zwart dashboard en decor Grey Woodgrain - -
Zwart-grijs dashboard en decor Grey Woodgrain - - met grijs leer 



LIMITED#2 S-EDITION INITIALE PARIS
ZETELS 
In de hoogte regelbare voorzetels, met verstelbare lendensteun en massagefunctie aan bestuurderszijde
Elektrische en verwarmde zetels vooraan, met geheugen aan bestuurderszijde -
Geventileerde zetels vooraan met verstelbare zitlengte aan bestuurderszijde - -
Achterbank met antidoorglijuitrusting, neerklapbare rugleuning 1/3-2/3 en skiluik
”Easy Break”-functie (Grandtour)
In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan
Relax hoofdsteunen vooraan - -
In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan
Zetelbekleding stof/imitatieleder “Jacquard” - -
Zwarte lederen zetelbekleding “Rivièra” met rode sierstiksels - -
Zwarte nappa lederen zetelbekleding “INITIALE PARIS” - -
Nappa lederen zetelbekleding “INITIALE PARIS” met grijze kleurgradaties - - ¤
RIJGEDRAG
Renault handenvrije instap- en startkaart
Bijkomende bochtenverlichting -
Koplampsproeiers - ¤ (Winterpack) ¤ (Winterpack)
Boordcomputer
Elektrische variabele stuurbekrachtiging
Renault MULTI-SENSE 
4Control-chassis met vierwielsturing en gestuurde ophanging -
COMFORT & MULTIMEDIA
COMFORT
Elektrische parkeerrem
Ruitenwissers vooraan met regensensor
Koplampen met automatische ontsteking
Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening
Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning vooraan met antivervuilingssensor 
Luchtroosters voor de achterste plaatsen
Handenvrije kofferklep - ¤ (City-pack 2)
Elektrische handenvrije achterklep (Grandtour) - ¤ (City-pack 2)
Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening
Elektrische ruiten achteraan met impulsbediening
Verlichte make-upspiegels
Aanduiding van de buitentemperatuur
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
Elektrische en verwarmde buitenspiegels, elektrisch inklapbaar, in glanzend zwart -
Buitenspiegels met geheugen in koetswerkkleur - -
Zonnegordijnen op de zijruiten achteraan (Grandtour) - -
Begeleidingsverlichting 
Geluidswerende voorruit
Verwarmd stuurwiel - ¤ (Winterpack) ¤ (Winterpack)
OPBERGRUIMTES
Centrale armsteun voor- en achteraan met geïntegreerd opbergvak
Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels
Bagagescherm (Grandtour)
COMMUNICATIE
Renault R-LINK 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 7” in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE,  
Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music vooraan, compatibel met Apple CarPlay®,  
8 LS en internet diensten “TomTom® Traffic + Connectivity” gedurende 3 jaar

- -

Renault R-LINK 2 : multimediasysteem met aanraakscherm 8,7” in kleur, bediening aan het stuur, spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE,  
Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music vooraan, compatibel met Apple CarPlay®,  
8 LS en internet diensten “TomTom® Traffic + Connectivity” gedurende 3 jaar

-

Plug & Music voor- en achteraan - -
Bose® Surround System, 13 LS - ¤

 : Serie ¤  : Optie  - : Niet beschikbaar  (1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. (2) Het elektrisch panoramisch glazen open dak impliceert een grijze dakhemel.



Afmetingen

KOFFERVOLUME (dm3 VDA ) SEDAN GRANDTOUR
Totaal 608 572
Boven de uitneembare koffervloer 515 492
Onder de uitneembare koffervloer 93 80

AFMETINGEN (mm)
A Totale lengte 4 849 4 865
B Wielbasis 2 809 2 809
C Overbouw vooraan 959 959
D Overbouw achteraan 1 081 1 097
E Spoorbreedte vooraan (met alu 17”-velgen) 1 614 1 614
F Spoorbreedte achteraan (met alu 17”-velgen) 1 609 1 609
G Totale breedte zonder buitenspiegels 1 868 1 868

G1 Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels / 
uitgeklapte buitenspiegels

1 890 / 
2 081

1 890 / 
2 081

H Totale hoogte leeg 1 463 1465
H1 Totale hoogte leeg met open koffer-/achterklep 1 752 2 111
J Hoogte laaddrempel leeg 718 571
K Vrije hoogte geladen 145 / 115 145 / 120
L Knieruimte achteraan 262 262
M Breedte op ellebooghoogte vooraan 1 512 1 512
M1 Breedte op ellebooghoogte achteraan 1 461 1 461
N Breedte op schouderhoogte vooraan 1 485 1 485
N1 Breedte op schouderhoogte achteraan 1 400 1 400
P Hoogte onder dak op 14° vooraan 902 / 843* 902 / 843*
Q Hoogte onder dak op 14° achteraan 854 / 848* 886 / 874*
Y Breedte kofferopening bovenaan 1 136 969
Y1 Breedte kofferopening onderaan 1 038 1 037
Y2 Breedte tussen de wielkasten achteraan 935 1 100

Hoogte kofferopening 335 736
Z1 Max. laadlengte 2 076 2 011
Z2 Min. laadlengte 1 204 1 116
Z3 Laadhoogte onder het bagagescherm 417 432
* met open dak



Renault diensten

Onze garanties

Constructeurswaarborg:
Gedurende 4 jaar of tot 120.000 km.

Garantie op lakfouten en corrosie: 
Garantie op lakfouten tot 3 jaar en garantie op 
corrosie tot 12 jaar, zonder kilometerbeperking.

Renault Assistance: 
24 u/24 en 7 d/7 in geval van immobiliserende  
panne bijna overal in Europa, gedurende 4 jaar of  
tot 120.000 km.

Garantie-uitbreiding en 
onderhoudscontract

Garantie-uitbreiding My Warranty
Verleng uw constructeurswaarborg met het 
garantie-uitbreidingscontract My Warranty, tot 
5 jaar of 150.000 km. Renault Assistance is in het 
contract inbegrepen.

Onderhoudscontract EASYcare
EASYcare, het onderhoudscontract alles inbegrepen: 
alle onderhoudsbeurten in overeenstemming met 
de normen van Renault, de garantie-uitbreiding 
My Warranty, Renault Assistance en de ten laste 
neming van de slijtage-onderdelen (schokdempers, 
remblokken, remschijven, ruitenwissers, enz. met 
uitzondering van de ba nden). Onderschrijf tot 7 jaar 
of 200.000 km.

Connected Services
Navigatie: Geniet van vooraf geïnstalleerde 
wegenkaarten in uw auto met gratis updates tijdens 
de eerste 36 maanden.
Coyote Series: Anticipeer in real time op 
gevarenzones en ongevallen. Profiteer van 
3 maanden gratis gebruik.
TomTom Traffic & Connectivity: Blijf overal 
verbonden en ontvang real time verkeersinformatie. 
De eerste 36 maanden zijn gratis.
Om uw wegenkaarten up te daten en om van de 
apps te genieten, surf naar de R-LINK Store vanuit 
uw wagen of vanop uw computer  
via https://be.rlinkstore.com/nl/.

Schrijf u in op MY RENAULT.BE
MY Renault is uw persoonlijk online 
onderhoudsboekje én een lifestyle magazine in één. 
Deze handige online dienst is helemaal gratis en 
biedt u tal van voordelen op maat. U vindt er ook 
tips, technische informatie, wedstrijden, de laatste 
nieuwtjes uit de Renault wereld, enz. Surf naar 
www.myrenault.be en schrijf u gratis in.

Hoe ons contacteren?
 - Per telefoon op 00 32 78 05 11 15 van maandag tot en 
met vrijdag, van 9 u tot 17 u.

 - Via internet op www.nl.renault.be/contact. 
 - Per post naar Renault België Luxemburg,  
Klantendienst, W.A. Mozartlaan 20,  
1620 Drogenbos.

120 000 km*
* bij de eerst behaalde termijn.



Het Renault netwerk verbindt zich om 

 - Uw vraag via internet/e-mail te beantwoorden binnen de 12 werkuren

 - U de mogelijkheid te bieden het door u gekozen voertuig onmiddellijk of op afspraak te testen

 - U te informeren over uw bestelling tot aan de levering

 - U op het afgesproken uur en aan de afgesproken prijs uw wagen te overhandigen

 - De door u niet bevestigde interventies gratis aan te bieden

 - U een mobiliteitsoplossing aan te bieden aan een voordelig tarief

 - Uw getrouwheid te belonen met bijzondere voordelen, aangeboden via MY Renault





Take control
Renault TALISMAN





Renault TALISMAN

Surf voor nog meer Renault Talisman
naar www.renault.be
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120 000 km*

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (Januari 2019). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele 
Renault Talisman-gamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt Renault zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen 
worden zo snel mogelijk gemeld aan de o�  ciële Renault-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg 
uw plaatselijke Renault-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten 
voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schri� elijke toestemming van Renault.

 – Printed in EC – FR 77 11 756 956 / NL 77 11 756 957 – Januari 2019.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0810 40 50 60.

Renault verkiest
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