
 

 

Versiune Motorizări Cod sistem Preţ tarif Euro 

  DIESEL  

LIFE Energy dCi 110 D1 A3H6R M6 17 700 
Energy dCi 130 D1 A4H6R M6 20 200 

ZEN Energy dCi 130 D2 A4H6R M6 22 500 
Energy dCi 160 EDC D2 ASH6R A6 24 900 

INTENS Energy dCi 160 EDC D3 ASH6R A6 28 200 
  BENZINĂ  

INTENS Energy TCe 200 EDC D3 MVH6R A7             27 000 
 

Condiţii de garanţie: 
- garanţie constructor 36 luni cu limită de parcurs 150.000 km 
- 6 ani garanţie anticoroziune pentru caroserie 
- 3 ani garanţie pentru vopseaua caroseriei 
 

Serghei
Highlight



 

Blanc Glacier 
( nemetalizat ) 369 

Blanc Nacré  
QNC 

Beige Dune  
HNP 

Brun Vison  
CNM 

Gris Cassiopée  
KNG 

Gris Platine  
D69 

Noir Étoilé  
GNE 

Rouge Carmin  
NPF 

Bleu Cosmos  
RPR 

 

Volum portbagaj (dmᶟ VDA - conform standardului ISO 3832) 
Total                                                                                                             608 
Deasupra plafonului detașabil al portbagajului                                   515 
Banchetă rabatată complet până la scaunele din față                    1.022 
Sub podeaua detașabilă a portbagajului                                                 93 
 

Plan lateral (mm) 

A Lungime                                                                                 4.848 
В Ampatament                                                                         2.808 
C Consolă față                                                                              959 
D Consolă spate                                                                        1.081 
 
Dimensiuni (mm) 

E Ecartament faţă                                                                    1.614 
F Ecartament spate                                                                 1.609 
G/G1 Lăţime totală cu oglinzi/fără oglinzi/pliabile        1.869/2.081/1.890                                                                        
H               Înălţimea vehicul neîncărcat                                              1.463 

 
H1   Înălţime cu hayonul deschis (fara încărcătură)                1.752 
J       Înălţime prag portbagaj fără încărcătură                                   718 
К      Garda la sol a vehiculului neîncărcat                                   145 
L       Raza genunchi pe rândul din spate                                   262 
M     Lăţime la nivelul coatelor faţă                                                   1.512 
M1   Lăţime la nivelul coatelor spate                                                   1.461 
N      Lățime în dreptul bandourilor laterale față                                   1.485 
N1    Lățime în dreptul bandourilor laterale spate                                1.400                                        
P       Înălţime sub pavilion faţă, scaune în poziţie mediană         902PN/843PP* 
Q      Înălţime sub pavilion spate, scaune în poziţie mediană       854PN/848PP* 
Y       Lăţime acces superioară/maximă portbagaj                            1.050/1.136 
Y1     Lăţime acces inferior portbagaj                                                    1.038 
Y2     Lăţime interioară la nivelul roților                                    1.142 
Z1     Lungime de încărcare maximă**                                                      2.076 
Z2     Lungime de încărcare maximă în spatele banchetei                  1.204 
Z3     Înălțime sub tableta portbagajului                                                     417 
 
*Pavilion normal / Pavilion panoramic 
**de la hayon la scaunele din spate rabatate 



 

Dotări TALISMAN 
 

Versiunea LIFE  
 
Echipamente standard (selectie) 
 
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus:  
ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta  
ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa  
Tempomat - limitator de viteza (cruise control)  
Airbaguri frontale sofer si pasager + Airbaguri laterale bazin/torace pentru sofer si pasager fata + 
Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate  
Airbag pasager deconectabil  
Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime  
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta  
Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante  
Senzor de ploaie si lumina  
Proiectoare de ceata  
Puncte de fixare isofix şi I-SIZE pentru cele două locuri laterale spate  
Frana de parcare asistata  
Senzor de presiune pneuri  
Roata de rezerva pentru uz temporar  
Post conducere:  
Tablou de bord digital tip TFT 7"  
Indicator de schimbare a treptei de viteza (numai pentru cutia de viteze manuala)  
Functie ECO MODE  
Functie Stop & Start  
Sistem de recuperare a energiei la franare (Energy Smart Management)  
Confort:  
Climatizare automata bi-zona cu senzor de toxicitate  
Aeratoare pentru locurile din spate  
Afisaj pentru temperatura exterioara  
Bancheta spate rabatabila 60/40 cu trapa pentru schiuri si cotiera  
Inchidere centralizata cu telecomanda si cheie retractabila  
Functie "follow me home"  
Geamuri electrice fata si spate cu impuls pentru sofer si pasagerul din fata  
Scaune fata reglabile manual, cu functie de reglare a inaltimii 
Volan reglabil in inaltime si profunzime  
Spatiu de depozitare sub cotiera centrala  
Spatiu de depozitare in consola refrigerat (doar pentru cutia EDC)  
Multimedia:  
Radio Bluetooth, cu priza USB si Jack, comenzi vocale pentru telefon*  
Design:  
Tapiterie textila  
Ambianta interioara inchisa  
Faruri de zi cu LED  
Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale  
Manerele usilor culoarea caroseriei  
Jante 16'' cu capace Complea  



 

Dotări TALISMAN 
 

Versiunea ZEN   
 
Echipamente standard in plus fata de versiunea LIFE (selectie) 
 
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus: 
Senzori de parcare fata/ spate  
Renault Multi-Sense (alegerea modurilor de condus)  
Confort:  
Geamuri electrice fata si spate cu impuls  
Scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime cu reglaj electric lombar si functie de masaj  
Scaun pentru pasagerul din fata reglabil manual pe inaltime si lombar  
Volan si schimbator de viteze imbracate in piele  
Multimedia:  
Renault R-Link2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil de 7'', harta Europei  
Design:  
Jante de aliaj Bayadère de 17''  
 
Versiunea INTENS   
 
Echipamente standard in plus fata de versiunea ZEN (selectie) 
 
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus:  
Oglinda retrovizoare electrocrom  
Oglinzi retrovizoare electrice, degivrante, rabatabile electric cu functie de memorie  
Senzor de avertizare pentru unghiul mort   
Faruri full LED PURE VISION cu functie cornering light si stopuri spate tip LED cu efect 3D 
Confort:  
Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"  
Lumina de intampinare sub oglinzile exterioare  
Scaun pentru sofer reglabil electric, cu functie de memorare si reglaj electric lombar,functie de masaj si 
ventilatie  
Scaun pentru pasagerul din fata reglabil electric, cu reglaj electric lombar, functie  de masaj si ventilatie 
Scaune fata cu incalzire  
Volan cu functie de incalzire  
Tapiterie de piele Riviera de culoare negru  
Multimedia:  
Renault R-Link2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil de 8,7'', harta Europei  
Design:  
Ambianta de lumini interioare  
Praguri de usi fata si spate  
Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate  
Manerele usilor cu decor cromat  
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa  
Jante de aliaj Duetto de 18''  
 

 



 

Dotări opționale TALISMAN Cod sistem Renault LIFE ZEN  INTENS 

Senzori de parcare spate ITPK1 240 S S 
Renault R-Link 2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil de 
7'' si cartografia Romaniei 

TCU0G2 MLEXP1 
RAD64A MAPSTD 780 S 

(7'' cu harta Europei) 
S 

(8,7'' cu harta Europei) 
Sistem audio BOSE RAD68A EQSPHP - - 500 

Pack Confort (contine card de acces si demaraj "maini libere", 
oglinzi retrovizoare rabatabile electric, camera video pentru 
marsarier si senzor de avertizare pentru unghiul mort) 

PK198 SOP03C - 580 

S 
(cu exceptia Camerei 

video pentru 
marsarier) 

Pack full LED PURE VISION cu functie cornering light  PK05 - 780 S 
Pack Iarna (contine scaune fata si volan cu functie de incalzire) PAKSP1 - 300 S 
Pack Confort Plus (contine tapiterie de piele Riviera si scaune 
fata electrice, cu reglaj lombar, ventilaţie, functie de masaj si 
functie de memorie pentru scaunul soferului) 
implica Pachet Iarna (PAKSP1) 

CUIR01 SGAV09 - 2000 S 

Pack Visio (contine oglinda retrovizoare electrocrom si geamuri 
spate cu tenta inchisa) PK16 - 300 S 

Pack Asistenta la conducere (contine functia de comutare 
automata intre luminile de drum/intalnire, alerta de depasire a 
limitei de viteza cu recunoasterea panourilor de semnalizare, 
alerta la depasirea benzii de rulare si afisaj Head-up display) 

PK180 
ALEAHL AVOSP1 
DLIGM1 PRHMD1 

- - 500 

Pack Securitate  (contine franare activa de urgenta, alerta 
pentru pastrarea distantei de siguranta si cruise control 
adaptiv) 

PAKEL1 
(AEBS01 DWGE01 

RVDIST) 
- - 400 

Pack "Easy parking" (contine sistem de asistenta la parcare 
"maini libere", camera video pentru marsarier si sistem automat 
de deschidere al portbagajului, cu senzor) 

PKIN03 
(ITPK8 RDATA) - - 600 

Pack 4Control (Sistem 4Control si amortizoare variabile) 4ROUDI AMV - - 1500 
Trapa panoramica* TOPAN - 1000 1000 
Tapiterie de piele Riviera de culoare maro 
disponibil doar impreuna cu PK180 - Pack Asistenta la 
conducere 

CUIR02 - - 0 

Jante de aliaj Bayadère de 17'' RALU17 RDIF04 400 S - 
Jante de aliaj Duetto de 18'' RALU18 RDIF10 - 400 S 
Vopsea metalizata  500 500 500 
Vopsea nemetalizata "Blanc glacier" 369 0 0 0 

 



 

 

Caracteristici tehnice  Talisman               

    MOTORINA BENZINA 

 Energy dCi 110 eco2 Energy dCi 130 Energy dCi 160 EDC Energy Tce 200 EDC 
Motor          
Carburant Motorina Motorina Motorina Benzina 
Norma de poluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 
Tip motor (injectie / turbo) Injectie turbo în rampa comuna 4 

cilindri 
Injecție turbo în rampă comună cu 

geometrie variabilă 4 cilindri 
Twin turbo, injecție turbo în 

rampă comună 4 cilindri 
Injecție turbo directă 4 

cilindri 
Capacitate cilindrica (cm3) 1461 1598 1598 1618 
Alezaj x Cursa (mm) 76x80,5 76X80,5 76X80,5 79,5x80,5 
Numar de cilindri/supape 4/8 4/16 4/16 4/16 



 

 

Coeficientul de compresie 15.5:1 15,7:1 15,4:1 10:1 
Putere maxima (kW/CP) regim (tr/min) 81(110)  la 4 000 96 (130) la 4 000 118 (160) la 4 000 147 (200) la 6 000 
Cuplu maxim (Nm) regim  (tr/min) 260 la 1 750 320 la 1 750 380 la 1 750 260 la 2 000 
Tip injectie În rampă comună + multiinjecție În rampă comună + multiinjecție În rampă comună + multiinjecție Injectie directa 
Catalizator da da da da 
Stop & start / Energie Smart Management da / da da / da da / da da / da 
Cutie de viteze         

Tipul cutiei de viteze Manuala Manuala ECD automată cu dublu 
ambreiaj 

Cutie  ECD automată cu 
dublu ambreiaj 

Numarul treptelor de viteza 6 6 6 7 
 Performanțe         
Coeficient aerodinamic SCx (m²) 0,635 0,635 0,635 0,635 
Viteză maximă (km/h) 190 km/h 205 km/h 215 km/h 237 km/h 
de la 0 la 100 km/h (s) 11,9 s 10,4 s 9,4 s 7,6 s 
distanța de oprire la 400 m (s) 18,3 s 17,4 s 16,8 s 15,6 s 
distanța de oprire la 1 000 m (s) 33,6 s 31,5 s 30,4 s 28,2 s 
 Consum         
Consum in ciclu urban (l/100km) ** 4,0 L/100km 4,5 L/100km 5,1 L/100km 7,5 L/100km 
Consum in ciclu extra -urban (l/100km)** 3,4 L/100km 3,5 L/100km 4,4 L/100km 4,7 L/100km 
Consum in ciclu mixt (l/100km** 3,6 L/100km 3,9 L/100km 4,5 L/100km 5,8 L/100km 
CO2 Ciclu mixt g/km** 95,0 g/km 102 g/km 118 g/km 130 g/km 

          
Capacitate rezervor (L) 50 50 50 50 
 Direcție               
Directie Cremalieră servodirecție 
Diametrul de bracaj intre trotuare (m) 2RD / 4RD 11,6 / 10,8 
Diametrul de bracaj 0,3 rotaţii ale volanului (m)  
2RD / 4RD 47 / 31 
Diametrul de bracaj 1 rotaţie a volanului (m)  
2RD / 4RD 17 / 13 
Rotaţii ale volanului (de la un capăt la altul)  2RD 
/ 4RD 2,8 / 2,4 
 Pneuri                 
Jante de otel tip  Flex Wheel 16'' COMPLEA / Pneuri 215/60R16 95H 
Jante de aliaj 17'' BAYADERE / Pneuri 225/55R17 101W 
Jante de aliaj 18'' DUETTO / Pneuri 245/45R18 100W 
Roata de rezerva : Janta de otel 4,5 XB 17 5 45 / Pneuri T135/80R17 103 M   
 Frâne                 
Fata : discuri ventilate (DV) -  
diametru(mm)/grosime (mm) Fata: 296 x 26   Fata:320 x 28   Fata:320 x 28 



 

 
 

Spate : discuri pline (DP) -  
diametru(mm)/grosime (mm) Spate : 290 x 11 

 Mase                 
Masa proprie rulanta  (kg) ** 1462 kg 1505 kg 1597 kg 1505 kg 
Masa maxima autorizata (M.M.A)** 1987 kg 2042 kg 2122 kg 2030 kg 
Masa totala rulanta autorizata  (M.T.R.)** 3587 kg 3642 kg 3922 kg 3530 kg 
Sarcina utila (cu nivel minim de echipamente)** 525 kg 537 kg 525 kg 525 kg 
Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de  
franare** 1600 kg 1600 kg 1800 kg 1500 kg 

Masa maximă remorcabilă fără frânare** 730 kg 750 kg 750 kg 750 kg 


