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Mėgaukitės automobilio RENAULT TALISMAN salono erdvumu ir jaukumu. Plačios vėdinimo ir masažo funkciją 
turinčios priekinės sėdynės užtikrina verslo klasės komfortą. Salono dizainas pabrėžia jo ergonomiškumą ir 
eleganciją. Prietaisų skydą puošianti subtili dekoratyvinė siūlė byloja apie ypatingą dėmesį detalėms. Minimalistinio 
rafinuoto dizaino centrinis valdymo pultas leidžia naudotis naujausiomis technologijomis.

Nauja Jūsų komforto zona





Ženkite į automobilių RENAULT TALISMAN multimedijos 
pasaulį. Valdykite automobilį ir intuityviai naudokitės visomis 
jo funkcijomis pasitelkę 7“ arba 8,7“ įstrižainės jutiklinį ekraną 
turinčią multimedijos įrangą R-Link 2. Pasirinkite norimą 
ekrano veikseną, siųskitės savo mėgstamas programas, 
užprogramuokite priekinių sėdynių ir veidrodėlių padėtį, 
susikurkite net 6 naudotojo profilius. Suasmeninkite vairavimo 
patirtį naudodami važiavimo režimą pasirinkti leidžiančią 
unikalią valdymo sistemą Multi-Sense. Pasitelkite vairuoti 
padedančias technologijas ir projekcinį ekraną, kad važiuoti 
automobiliu būtų patogu ir saugu.

Intuityviosios 
technologijos, visiškai 

nauja patirtis



*nemetalizuojamieji dažai

**Specialų įspūdį suteikiantys metalizuojamieji varianto initiale Paris dažai

Alpių balta* Baltasis perlas Kopų smėlis Kosminis mėlis

Ruda Austrių pilka Platinos pilka Juoda

Ryškiai raudona Purpurinis ametistas**

Kėbulo spalvos



BUSINESS

Įranga

 • Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus stabdymo 
pagalbos sistema (eBA)

 • elektroninė stabilumo palaikymo sistema (eSP)
 • Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA)
 • Slėgio pokyčių padangose jutikliai
 • Priekinės oro pagalvės (keleivio oro pagalvę galima 
išjungti)

 • Šoninės priekinės oro pagalvės, saugančios 
krūtinės ląstą ir dubenį

 • Užuolaidinės oro pagalvės
 • Greičio reguliatorius-ribotuvas
 • Automatinis stovėjimo stabdys (elektromechaninis)
 • Įranga Stop & Start
 • Kinetinės energijos rekuperacijos sistema (eSM)
 • Priekiniai ir užpakaliniai 3-jų tvirtinimo taškų 
saugos diržai 

 • Keleivių saugos diržus prisisegti primenanti 
signalizacija

 • Įranga isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie 
šoninių užpakalinių sėdynių

 • Užpakaliniai atstumo jutikliai
 • Reguliuojamo aukščio priekinės ir užpakalinės 
galvos atramos

 • elektrinis vairo stiprintuvas
 • nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas 
su raktu

 • Variklio užvedimo sistema su raktu
 • Skaitiklių komplektas su 7“ colių įstrižainės 
spalvotu tFt ekranu

 • Pavarų perjungimo indikatorius (variantų su 
rankine pavarų dėže)

 • Automatinis dviejų zonų kondicionierius
 • Šviesos ir lietaus jutikliai
 • elektra reguliuojami ir rankiniu būdu lankstomi 
šildomi šoniniai veidrodėliai 

 • elektra valdomi priekinių ir užpakalinių durų langai 

(su vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio pusėse 
įtaisytu impulsiniu jungikliu)

 • Skaitmeninis radijas (DAB) su jungtimi Bluetooth®, 
4,2“ įstrižainės ekranu, prie vairaračio įtaisytu 
nuotoliniu valdymo pulteliu ir USB bei garso 
įrangos jungtimis 

 • 12 V jungtis (priekyje ir užpakalyje)
 • Funkcija eCo
 • Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima 
nulenkti ⅓ ir ⅔), su porankyje įtaisyta anga slidėms

 • Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės 
(reguliuojama rankiniu būdu) 

 • Centrinis valdymo pultas su porankiu, kuriame 
įtaisyta dėtuvė ir du puodelių laikikliai

 • Uždara prietaisų skydo dėtuvė
 • Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir 
veidrodėlių korpusai

 • Chromuoti šoninių langų apvadai

 • Marginti grafito spalvos medžiaginiai apmušalai
 • Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairas su oda 
trauktu vairaračiu

 • Šviesadiodžiai dienos žibintai (varianto Grandtour)
 • Rūko žibintai
 • Įranga signalizacijai įtaisyti
 • Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys 
(laikinas atsarginis ratas yra standartinė benzininį 
variklį turinčių variantų įranga)

 • Matinio chromo spalvos stogo laikikliai (varianto 
Grandtour)

 • Funkcionali bagažinės pertvara (varianto 
Grandtour)

 • Funkcija easy Break (varianto Grandtour)
 • 16” plieniniai ratlankiai Complea

16” plieniniai ratlankiai 
Complea



Įranga

 • Priekiniai ir užpakaliniai atstumo jutikliai
 • Renault laisvų rankų kortelė raktas su 
pasisveikinimo funkcija 

 • Multimedijos įranga Renault R-link su 7“ įstrižainės 
jutikliniu ekranu, navigacijos prietaisu, įdiegtu 
išplėstu europos žemėlapiu, dviem USB ir viena 
garso įrangos jungtimis, skaitmeniniu radiju (DAB), 
garso įranga 3D Sound by Arkamys ir prieiga prie 
interneto paslaugų

 • Bazinio varianto valdymo sistema Multi-Sense 
 • elektra reguliuojami ir lankstomi šoniniai 
veidrodėliai

 • Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su 
reguliuojama juosmens atrama ir juosmens 
masažo funkcija (reguliuojama rankiniu būdu)

 • Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė su 
reguliuojama juosmens atrama (reguliuojama 
rankiniu būdu)

 • Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės ekologiškos 
odos elementais

 • tamsinti užpakalinių langų stiklai
 • elektrochrominis salono veidrodėlis
 • elektra valdomi užpakalinių durų langai su 
impulsiniu jungikliu

 • Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos su 
chromuotais intarpais

 • Žvilgios juodos spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
 • Kilimėliai
 • 17“ lengvojo lydinio ratlankiai Celsium

17“ lengvojo lydinio 
ratlankiai Celsium

18“ lengvojo lydinio 
ratlankiai Duetto 

(pasirenkama įranga)

LIMITED (BUSINESS +)



INTENS (LIMITED +)

Įranga

 • Šviesadiodžiai žibintai Pure Vision 
 • nuolat įjungti šviesadiodžiai užpakaliniai žibintai
 • Šviesadiodžiai rūko žibintai
 • Įrangos paketas Visio System: adaptyvieji priekiniai 
žibintai, iškrypti iš važiuojamosios kelio dalies 
neleidžianti funkcija, greitį ribojančių ženklų 
atpažinimo ir įspėjimo apie greičio ribojimą funkcija 

 • 8,7” įstrižainės jutiklinis ekranas
 • Po šoniniais veidrodėliais įtaisytas papildomas 
apšvietimas

 • Salono apšvietimas
 • Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės ekologiškos 
odos elementais

 • Standartiniai užpakaliniai šoniniai langai 
(netamsinti)

 • Kilimėliai įtraukti į priedų asortimentą
 • Kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
 • 18“ lengvojo lydinio ratlankiai Duetto

17“ lengvojo lydinio ratlankiai 
Bayadere (pasirenkama įranga)

18“ lengvojo lydinio 
ratlankiai Duetto

19“ lengvojo lydinio ratlankiai 
Alizarine (pasirenkama įranga)

nuotraukoje parodytas salonas su pasirenkama įranga (pavyzdžiui, projekciniu ekranu)

*Dažytos galvijų odos apmušalai: sėdynių priekinė dalis, atlošai, šonai; kitos sėdynių dalys dengtos impregnuotu audiniu.

Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės 
ekologiškos odos elementais

Grafito spalvos odiniai 
apmušalai* (pasirenkami)

Rudos spavos odiniai 
apmušalai* (pasirenkami)



SL MAGNETIC (INTENS +)

Įranga

 • Įrangos paketas 4 Control: visų keturių 
vairuojamųjų ratų sistema, elektroninis 
amortizatorių reguliatorius (elektra reguliuojamas 
amortizatorių standumas)

 • elektra reguliuojamos šildomos programuojamos 
priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija (valdymo 
pultelis įtaisytas vairuotojo pusėje)

 • 2 USB jungtys / 1 garso įrangos jungtis užpakalyje
 • Šildomos priekinės sėdynės
 • tamsinti užpakalinių langų stiklai
 • Šviesiai pilkos spalvos odiniai apmušalai
 • Užpakalinių šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės 
(varianto Grandtour)

 • 19” lengvojo lydinio ratlankiai Grand tour

*Dažytos galvijų odos apmušalai: sėdynių priekinė dalis, atlošai, šonai; kitos sėdynių dalys dengtos impregnuotu audiniu.

18“ lengvojo lydinio 
ratlankiai Grand tour

Šviesiai pilkos spalvos odiniai 
apmušalai*

nuotraukoje parodytas salonas su pasirenkama įranga (pavyzdžiui, projekciniu ekranu)



INITIALE PArIS (SL MAGNETIC +)

Įranga

 • Atbulinės eigos kamera
 • nematomos zonos stebėjimo sistema
 • Aktyvioji stabdymo pagalbos sistema
 • Saugaus atstumo palaikymo įranga
 • Projekcinis ekranas 
 • Adaptyvusis greičio reguliatorius 
 • elektra reguliuojami ir lankstomi šildomi 
programuojami šoniniai veidrodėliai

 • laminuoti šoninių langų stiklai
 • nuotoliniu būdu atidaromos bagažinės durys
 • Priekinės galvos atramos su funkcija Relax
 • Multimedijos įranga R-linK 2 su 8,7’’ įstrižainės 
ekranu, stereogarso įranga BoSe® ir triukšmo 
slopinimo įtaisu (triukšmo slopinimo įtaisas skirtas 
dyzelinį variklį energy dCi 160 turinčiam variantui)

 • Grafito spalvos odos nappa apmušalai (nemokamai 
galima pasirinkti tamsesnio pilko atspalvio 
apmušalus)

 • Durų slenksčių danga initiale Paris
 • Ženklas initiale Paris
 • Kilimėliai
 • 19” lengvojo lydinio ratlankiai initiale Paris

*Dažytos galvijų odos apmušalai: sėdynių priekinė dalis, atlošai, šonai; kitos sėdynių dalys dengtos impregnuotu audiniu.

19“ lengvojo lydinio ratlankiai 
initiale Paris

Salonas su odiniais grafito spalvos apmušalais* Salonas su šviesiais apmušalais* (pasirenkami)



Techniniai duomenys talisman
VArIKLIAI ENErGY  

TCe, 150, EDC
ENErGY  

TCe, 200, EDC
ENErGY  
dCi, 130 

ENErGY  
dCi, 130, EDC

ENErGY  
dCi, 160, EDC

Degalų rūšis benzinas benzinas dyzelinas dyzelinas dyzelinas
Pavarų dėžė automatinė, 7 pavarų, EDC automatinė, 7 pavarų, EDC rankinė, 6 pavarų automatinė, 6 pavarų, EDC automatinė, 6 pavarų, EDC
CO2 emisijos norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Variklis turbokompresorius turbokompresorius kintamų fazių turbokompresorius kintamų fazių turbokompresorius du turbokompresoriai
Degalų įpurškimo būdas tiesioginis tiesioginis Common Rail Common Rail Common Rail
Darbinis tūris (cm3) 1618 1618 1598 1598 1598 
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) 79,5 × 80,5 79,5 × 80,5 80 × 79,5 80 × 79,5 80 × 79,5
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4/16
Suspaudimo laipsnis 10:1 10:1 15,7:1 15,7:1 15,4:1
Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 110 (150) esant 5200 147 (200) esant 6000 96 (130) esant 4000 96 (130) esant 4000 118 (160) esant 4000
Didžiausias sukimo momentas Nm esant sūk./min. 220 esant 1750 260 esant 2500 320 esant 1750 320 esant 1750 380 esant 1750
Įranga Stop & Start / ESM yra / yra yra / yra yra / yra yra / yra yra / yra
Kietųjų dalelių filtras - - yra yra yra

VAIrO MECHANIZMAS
Vairo stiprintuvas elektrinis, kintamos galios 
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp sienų (m) esant 2 / 4 
vairuojamiesiems ratams 12,1 / 11,3

Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių (m) esant 2 / 4 
vairuojamiesiems ratams 11,6 / 10,8

Kiek kartų apsisuka vairaratis, kol užsirakina, esant 2 / 4 vairuojamiesiems 
ratams 2,8 / 2,4

GrEITIS
Didžiausias greitis (km/val.) 210 237 205 205 215
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 9,6 7,6 10,4 10,8 9,4 

DEGALŲ SĄNAUDOS Ir CO2 EMISIJA (*)
Degalų bako talpa esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams 51 51 52 / 47 52 / 47 52 / 47
CO2 emisija (g/km) 127 / 130** 127 / 130** 102 112 / 115** 115 / 118**
Mieste (l/100 km) 7,5 7,5 4,5 4,8 / 4,9** 5,0 / 5,1**
Užmiestyje (l/100 km) 4,6 / 4,7** 4,6 / 4,7** 3,5 3,9 / 4,1** 4,0 / 4,4**
Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 5,6 / 5,8** 5,6 / 5,8** 3,9 4,2 / 4,4** 4,4 / 4,5**

rATLANKIAI Ir PADANGOS
Ratlankių ir padangų dydis (priklausomai nuo varianto) 16’’ 215/60 R16 95H; 17” 225/55 R17 101W; 18’’ 245/45 R18 100W; 19’’ 245/40 R19 98Y

PAKABA
Priekinė McPherson tipo su trikampiu apatiniu balansyru 
Užpakalinė pusiau standi ašis 

STABDŽIAI
Priekiniai aušinami diskiniai: skersmuo / storis (mm)  296 / 26 320 / 28 296 / 26 296 / 26 320 / 28
Užpakaliniai neaušinami diskiniai: skersmuo / storis (mm)  290 / 11

SVOrIS (kg)*
Tuščio automobilio svoris 1430 1430 1430 1481 / 1499** 1518 / 1522**
Bendrasis svoris 2030 2030 2030 / 2042** 2081 / 2099** 2118 / 2122**
Priekabos su stabdžiais svoris 1500 1500 1600 1800 1800

*16” ir 17” ratlankių duomenys. ** 18” ir 19” ratlankius turinčių automobilių svoris. 

Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje svyruoja nuo 3,9 iki 5,8 l/100km, CO2 emisija – nuo 102 iki 130 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. 
Konkrečios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO2 emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, 
važiavimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).
Renault grupė, vykdydama programą Driving ECO2, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, Renault grupės transporto priemonės taip pat 
gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitiktį, ieškokite jos adresu www.renault.com arba kreipkitės į Renault įgaliotuosius partnerius.



Matmenys talisman 

BAGAŽINĖS TALPA (dm3) 
Bendra talpa (su reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkiniu) 608

Didžiausia kraunamosios dalies talpa (kai užpakalinės sėdynės 
sulankstytos) 1022

MATMENYS (mm)
A Bendras ilgis 4848
B Tarpuratis 2808
C Priekinė iškyša 959
D Užpakalinė iškyša 1081
E Atstumas tarp priekinių ratų (kai ratlankiai 17“) 1614
F Atstumas tarp užpakalinių ratų (kai ratlankiai 17“) 1609

G/G1 Plotis su veidrodėliais / kai veidrodėliai užlenkti  2081 / 1890
H Nepakrauto automobilio aukštis 1463

H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės 
durys 1752

J Nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio aukštis 718
K Nepakrauto automobilio prošvaisa 145
L Plotis ratų aukštyje ties užpakalinėmis sėdynėmis 262
M Plotis ties priekiniais porankiais 1512
M1 Plotis ties užpakaliniais porankiais 1461
N Plotis priekyje pečių aukštyje 1485
N1 Plotis užpakalyje pečių aukštyje 1400

P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o 
kampu) (be stoglangio / su stoglangiu) 902 / 843

P1 Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o 
kampu) (be stoglangio / su stoglangiu) 854 / 848

Y Bagažinės angos plotis viršuje 
Didžiausias bagažinės angos plotis

1050 
1136

Y1 Bagažinės angos plotis apačioje 1038
Y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis 1142

Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinės sėdynės 
sulankstytos 2076

Z2 Bagažinės ilgis iki užpakalinių sėdynių 1204
Z3 Aukštis nuo bagažinės grindų iki lentynos 417



Techniniai duomenys talisman Grandtour
VArIKLIAI ENErGY  

TCe, 150, EDC
ENErGY  

TCe, 200, EDC
ENErGY  
dCi, 130

ENErGY  
dCi, 130, EDC

ENErGY  
dCi, 160, EDC

Degalų rūšis benzinas benzinas dyzelinas dyzelinas dyzelinas
Pavarų dėžė automatinė, 7 pavarų, EDC automatinė, 7 pavarų, EDC rankinė, 6 pavarų automatinė, 6 pavarų, EDC automatinė, 6 pavarų, EDC
CO2 emisijos norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Variklis turbokompresorius turbokompresorius kintamų fazių turbokompresorius kintamų fazių turbokompresorius du turbokompresoriai
Degalų įpurškimo būdas tiesioginis tiesioginis Common Rail Common Rail Common Rail
Darbinis tūris (cm3) 1618 1618 1598 1598 1598 
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 80x 79,5 80x 79,5 80 x 79,5
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Suspaudimo laipsnis 10:1 10:1 15,7:1 15,7:1 15,4:1
Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 110 (150) esant 5200 147 (200) esant 6000 96 (130) esant 4000 96 (130) esant 4000 118 (160) esant 4000
Didžiausias sukimo momentas Nm esant sūk./min. 220 esant 1750 260 esant 2500 320 esant 1750 320 esant 1750 380 esant 1750
Įranga Stop & Start / ESM yra / yra yra / yra yra / yra yra / yra yra / yra
Kietųjų dalelių filtras - - yra yra yra

VAIrO MECHANIZMAS
Vairo stiprintuvas elektrinis, kintamos galios 
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp sienų (m) 
esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams 12,1 / 11,3

Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių (m) 
esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams 11,6 / 10,8

Kiek kartų apsisuka vairaratis, kol užsirakina, esant 2 / 4 
vairuojamiesiems ratams 2,8 / 2,4

GrEITIS
Didžiausias greitis (km/val.) 210 237 205 205 215
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 9,6 7,6 10,4 10,8 9,4

DEGALŲ SĄNAUDOS Ir CO2 EMISIJA*
Degalų bako talpa esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams 51 51 52 / 47 52 / 47 52 / 47
CO2 emisija (g/km) 132 / 135** 132 / 135** 106 / 108** 115 / 117** 118 / 120**
Mieste (l/100 km) 7,6 / 7,8** 7,6 / 7,8** 4,6 / 4,8** 5,0 5,0 / 5,1**
Užmiestyje (l/100 km) 4,8 / 4,9** 4,8 / 4,9** 3,7 / 3,8** 4,0 / 4,2** 4,2 / 4,3**
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)*        5,8 / 6,0** 5,8 / 6,0** 4,0 / 4,2** 4,4 / 4,5** 4,5 / 4,6**

rATLANKIAI Ir PADANGOS
Ratlankių ir padangų dydis (priklausomai nuo varianto) 16’’ 215/60 R16 95H; 17” 225/55 R17 101W; 18’’ 245/45 R18 100W; 19’’ 245/40 R19 98Y

PAKABA
Priekinė McPherson tipo su trikampiu apatiniu balansyru 
Užpakalinė pusiau standi ašis 

STABDŽIAI
Priekiniai aušinami diskiniai: skersmuo / storis (mm)  296 / 26 320 / 28 296 / 26 296 / 26 320 / 28
Užpakaliniai neaušinami diskiniai: skersmuo / storis (mm)  290 / 11

SVOrIS (kg)*
Tuščio automobilio svoris 1490 / 1494** 1490 / 1494** 1504 / 1516** 1536 / 1540** 1540
Bendrasis svoris 2140 / 2144** 2140 / 2144** 2152 / 2164** 2184 / 2190** 2190
Priekabos su stabdžiais svoris 1850

*16” ir 17” ratlankių duomenys. ** 18” ir 19” ratlankius turinčių automobilių svoris. 

Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje svyruoja nuo 4,0 iki 6,0l/100km, CO2 emisija – nuo 106 iki 135 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. 
Konkrečios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO2 emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, 
važiavimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).
Renault grupė, vykdydama programą Driving ECO2, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, Renault grupės transporto priemonės taip pat 
gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitiktį, ieškokite jos adresu www.renault.com arba kreipkitės į Renault įgaliotuosius partnerius.



Matmenys talisman Grandtour

BAGAŽINĖS TALPA (dm3) 
Bendra talpa (su reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkiniu) 572

Didžiausia kraunamosios dalies talpa (kai užpakalinės sėdynės 
sulankstytos) 1681

MATMENYS (mm)
A Bendras ilgis 4865
B Tarpuratis 2809
C Priekinė iškyša 959
D Užpakalinė iškyša 1097
E Atstumas tarp priekinių ratų (kai ratlankiai 17“) 1614
F Atstumas tarp užpakalinių ratų (kai ratlankiai 17“) 1609

G/G1 Plotis su veidrodėliais / kai veidrodėliai užlenkti  2081 / 1890
H Nepakrauto automobilio aukštis 1465

H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės 
durys 2111

J Nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio aukštis 571
K Nepakrauto automobilio prošvaisa 145
L Plotis ratų aukštyje ties užpakalinėmis sėdynėmis 262
M Plotis ties priekiniais porankiais 1512
M1 Plotis ties užpakaliniais porankiais 1461
N Plotis priekyje pečių aukštyje 1485
N1 Plotis užpakalyje pečių aukštyje 1400

P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o 
kampu) (be stoglangio / su stoglangiu) 902 / 843

P1 Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o 
kampu) (be stoglangio / su stoglangiu) 854 / 848

Y Bagažinės angos plotis viršuje 
Didžiausias bagažinės angos plotis 969 / 1075

Y1 Bagažinės angos plotis apačioje 1037
Y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis 1436

Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinės sėdynės 
sulankstytos 2011

Z2 Bagažinės ilgis iki užpakalinių sėdynių 1116
Z3 Aukštis nuo bagažinės grindų iki lentynos 432



Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir 
priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus. 
Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos RENAULT leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.
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