Renault TALISMAN

Prachtige momenten
in het vooruitzicht
Met sportief elan maakt de Renault Talisman de verwachtingen die bij
zijn klasse horen helemaal waar. Een stoere voorkant, gespierde ﬂanken
en een elegante uitstraling.
Het royale en elegante interieur maken de Talisman tot een verleidelijke
en dynamische verschijning, die u trakteert op prachtige momenten.

Afspiegeling van
een sterke
persoonlijkheid
Elk detail weerspiegelt zijn persoonlijkheid. Het design
van de Renault Talisman blinkt uit in elegantie door zijn
19” lichtmetalen wielen en de ﬁnesse van het chroom
op de ﬂanken. Het design van de verlichting combineert
de intense blik van de LED PURE VISION-koplampen
met het onderscheidende karakter van de opvallend
vormgegeven dagrijverlichting. De Renault Talisman is
voorzien van vele details die zijn krachtige en moderne
karakter onthullen.

Uw beleving gaat nog
verder
Met de Talisman op weg naar een wereld vol innovaties. Dankzij het exclusieve
MULTI-SENSE® -systeem kiest u de rijbeleving die past bij uw stemming. Neem
strakke bochten met het 4CONTROL® -chassis in combinatie met de Electronic
Damper Control: uniek in het segment. Bedien de belangrijkste functies van uw
Talisman vanaf het grote scherm van het R-LINK 2 multimedia- en navigatiesysteem.
Voel de unieke muzikale emotie van het Bose® Surround-systeem. Met de Renault Talisman
is elke bestemming een aanleiding voor nieuwe sensaties.

Personaliseer uw rijbeleving

Neem het stuur van de Renault Talisman in handen en beleef de intensiteit van autorijden op maat. De ergonomie van
de bestuurdersplaats is volledig op u afgestemd. De bediening van de MULTI-SENSE® bevindt zich binnen handbereik
op de middenconsole. Al naar gelang de door u geselecteerde modus verandert uw omgeving: van de weergave op het
dashboard tot de ambianceverlichting en de activering van de massagestoelen. Op het grote 8,7” portrait scherm bedient u,
net zo eenvoudig als op een tablet thuis, alle technologie aan boord. Plezier heeft voorrang in de Renault Talisman.

Uw nieuwe
comfortzone
Ontdek het luxe en ruime interieur dat de bestuurder en
passagiers alle ruimte en comfort biedt. De elektrisch
verwarmbare voorstoelen met massagefunctie nodigen u
uit tot vervoer in business class-stijl. Achterin heeft u veel
hoofd- en beenruimte.

Oog voor detail
Elk detail in het interieur is gericht op uw comfort.
Het dashboard is voorzien van elegante sierstiksels.
In de ergonomisch vormgegeven middenconsole heeft
u alle technologie van de auto binnen handbereik.
De sobere lijnen zorgen voor een serene atmosfeer.
Rijd ontspannen, rijd Renault Talisman.

Sportief elan

De Renault Talisman S-Edition biedt het beste van twee werelden: ultiem rijplezier en sportieve looks gecombineerd met comfort van het allerhoogste niveau.
Comfort en sportiviteit gaan hand in hand: zwart lederen stoelbekleding met rode sierstiksels en zwarte hemelbekleding. De aluminium sierstrip op het dashboard en de voorportieren
geven een extra sportieve touch, evenals de aluminium pedalen. Van buiten is de S- Edition te herkennen aan de 18” lichtmetalen wielen ‘Grand Tour’ in noir diamantée met rode
naafdop en de S- Edition badge op het voorscherm.

Onbeperkt plezier

Wilt u zichzelf onderscheiden? Stap in de Talisman Limited met zijn eigentijds design. De Limited is niet alleen stijlvol, maar beschikt ook over alles om uw leven aan boord comfortabeler
te maken zoals het Visio Systeem en de parkeersensoren voor en achter. De 17” Lichtmetalen wielen ‘Celsium’, Privacy glass en buitenspiegelkappen in hoogglans zwart maken dat
de Talisman niet onopgemerkt voorbij gaat.

Klasse en exclusiviteit

Ontdek de INITIALE PARIS. Voorzien van glanzende, zwart geaccentueerde lichtmetalen wielen, karakteristieke
kleurcombinaties en bijzondere nappalederen bekleding. De INITIALE PARIS-uitvoering is het ultieme bewijs van de
knowhow van Renault op het hoogste niveau.

Renault Talisman
Technologische onthullingen
De Renault Talisman geeft inhoud aan superlatieven. Intens: exclusieve MULTI-SENSE®technologie en de combinatie van 4CONTROL® met Electronic Damper Control. Hightech: het
R-LINK 2 multimedia- en navigatiesysteem met 8,7” portrait touchscreen, de conﬁgureerbare
TFT 7”-instrumentenclusters, de head-up display of het Bose® Surround-audiosysteem.
Dynamisch: optimaal efficiënte motoren. Gebruiksvriendelijk: intuïtieve bediening van de
belangrijkste functies. Ambitieus: royale ruimte voor alle passagiers. Hiermee hebben we
al veel over de Renault Talisman onthuld, maar nog lang niet alles.

Controleer de weg
De Renault Talisman heeft elke bocht onder controle.
Het exclusieve 4CONTROL®-systeem met vier meesturende
wielen en Electronic Damper Control zorgen voor een unieke
wegligging. Het Renault MULTI-SENSE®-systeem geeft de
Talisman verschillende karakters, afhankelijk van de gekozen
instellingen, zodat het lijkt alsof u meerdere auto’s in één
heeft. Intensiveer uw rijbeleving.

Kies zelf uw
rijsensatie
In één klik past u het gedrag van de Talisman aan uw
stemming aan. U heeft de keuze uit 5 rijstijlen, van uiterst
sportief tot uiterst comfortabel. Alle technologieën
die te maken hebben met de rijsensatie zijn in deze
auto verenigd: de actieve reactie van de Electronic
Damper Control, de wendbaarheid van 4CONTROL®,
de souplesse van de EDC-versnellingsbak, de respons
en acceleratie, de stuurkracht, de weergave van het
instrumentenpaneel, het motorgeluid en het zitcomfort.
Beleef vijf unieke rijervaringen.
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1. 4CONTROL® Vier meesturende wielen voor vijf verschillende sensaties: de wendbaarheid en het bochtengevoel passen zich tijdens de rit aan de gekozen MULTI-SENSE®-stand aan 2. Electronic Damper Control. Dankzij
de variabele ophanging past de Talisman zich aan het wegproﬁel, de dynamiek van de auto en de gekozen rijstijl aan 3. Motorrespons. Het lijkt alsof u in een andere auto rijdt doordat het acceleratievermogen per gekozen stand
verschilt. 4. Schakelen met de EDC-versnellingsbak. Soepel of sneller schakelen voor de gewenste rijsensatie. 5. Stuurkracht. U beschikt over slimme stuurbekrachtiging. Het stuurgevoel wordt afgestemd op de gekozen rijstijl.
6. Massagestoelen. In de comfort-stand ondergaat u voor totale ontspanning een massage waarvan de intensiteit instelbaar is. 7. Weergave instrumenten. Elke stand heeft een eigen weergave van instrumenten en informatie.
8. Verlichting. Onderga de verschillende sensaties van Blauw, Rood, Groen, Sepia of Paars. 9. Motorgeluid. Van heel rustig tot heel pittig. Net waar u zin in heeft. 10. Airconditioning. Met de Eco-stand regelt u de temperatuur
aan boord en de energiezuinigheid.

4CONTROL®,
word één met de weg
In de Renault Talisman is elke bocht puur genieten dankzij het exclusieve
4CONTROL®-systeem in combinatie met de Electronic Damper Control.
Voor- en achterwielen bewegen in perfecte harmonie, zodat u in de stad
net zo wendbaar bent als met een compacte stadsauto. De combinatie
van 4CONTROL® en Electronic Damper Control zorgt voor uitzonderlijke
koersvastheid en wegligging. Voor het bereiken van een intense rijbeleving
worden de bewegingen van de carrosserie afgestemd op de grip van de
banden, op het wegdek, uw rijgedrag en de gekozen MULTI-SENSE®-stand.

Intuïtieve technologie,
een ongekende ervaring
De Renault Talisman biedt u een multimedia-ervaring op een
8.7” touchscreen dat u net zo eenvoudig kunt bedienen als uw
tablet thuis. Alle functies kunt u personaliseren en naar wens
inrichten met het R-LINK 2 multimedia- en navigatiesysteem. U
bepaalt zelf de weergave en kunt uw favoriete apps downloaden
(Michelingids®, e-mail...) Met een eenvoudige druk op de knop kunnen
gebruikers hun persoonlijke voorkeuren instellen en opslaan, evenals
de activatie van bepaa lde rijhulpsystemen en de ambiance van ‘hun’
dashboard. Met Android Auto™* en Apple CarPlay™ heeft u via het
scherm van R-LINK 2 eenvoudig toegang tot applicaties van uw
smartphone die u kunt gebruiken tijdens het rijden. R-LINK 2 is continu
‘connected’ en biedt toegang tot de R-LINK Store met een variëteit aan
nuttige apps.®-systeem kunt u de rijbeleving en ambiance aan boord
aan uw stemming aanpassen. Innovatie van Renault reist met u mee.
* Android Auto™ beschikbaarheid verschilt per land
Android Auto™ is een merk van Google Inc
Apple Carplay™ is een merk Apple Inc

Bose® Surround,
puur geluid
Het Bose® Surround-systeem biedt de fantastische
muzikale ervaring waar de Renault Talisman om
vraagt. Op elke zitplaats wordt u omgeven door een
rijk en evenwichtig geluid. Een nauwkeurig geluidsbeeld,
krachtige en realistische bassen... Dertien hoogwaardige
luidsprekers geven u het gevoel als VIP voor een
privéconcert uitgenodigd te zijn. Alle nuances worden
weergegeven. Het exclusieve Bose® -systeem houdt
rekening met de speciﬁeke akoestische eigenschappen
van uw Renault Talisman. Helemaal op maat, gecreëerd
om u op reis van eindeloos levendig geluid te laten
genieten... pure emotie.

Innovatie,
uw beste copiloot
Meer mogelijkheden, rust en plezier achter het stuur. De assistentie van Renault geeft een nieuwe dimensie aan uw ritten. Waarschuwing bij de overschrijding van een rijbaanmarkering,
waarschuwing voor het aanhouden van een veilige afstand tot uw voorganger, Active Emergency Braking System, Adaptive Cruise Control, Easy Park Assist of parkeersensoren vóór,
achter en aan de zijkant, allemaal functies die voortkomen uit geavanceerde technologie.

Adaptive Cruise Control. Deze past de ingestelde snelheid automatisch aan om een
voorgeprogrammeerde veilige afstand te houden met uw voorligger op basis van informatie
van de radar voorin.

Traffic Sign Recognition. De camera leest de verkeersborden en het systeem verwerkt de
gegevens in het navigatiesysteem. Met de informatie die de bestuurder krijgt, kan hij zijn rijstijl
aan gevaren in de omgeving aanpassen.

Active Emergency Braking System. De bestuurder wordt visueel
en met geluidssignalen gewaarschuwd als er de noodzaak is om
te remmen om een ongeluk te vermijden of te beperken. Als er
onvoldoende op de rem wordt getrapt, neemt het systeem de
taak van de bestuurder over en remt het voertuig af.

Easy Park Assist. Een grote auto, maar toch makkelijk te parkeren
met de Easy Park Assist. Het systeem meet de beschikbare ruimte
en bepaalt de insteek. Het systeem neemt de besturing over, u
hoeft alleen maar te schakelen, te remmen en het gaspedaal
te bedienen.

Op en top zuinig en toch sterker
De vernieuwde Blue dCi- en TCe GPF-krachtbronnen in de Talisman zijn uitgerust met een distributieketting. Daarmee zijn ze zowel zuinig en comfortabel
als krachtig.
TCe 160 EDC GPF
Rustig en weldadig

Blue dCi 160 EDC
Plezier en dynamiek

De nieuwe TCe 160 EDC GPF -benzinemotor levert
160 pk (118 kW) vermogen en 270 Nm koppel.
Daarmee klimt hij moeiteloos en comfortabel naar
hoge toerentallen, voor ongeëvenaard rijcomfort. De
directe inspuiting en turbo zorgen voor vlotte respons,
souplesse en een matig brandstofverbruik. Deze
nieuwe motor is gekoppeld aan een automatische
EDC-7-trapstransmissie met dubbele koppeling.

De Blue dCi 160 EDC biedt dynamiek en rijplezier in combinatie
met de automatische EDC-versnellingsbak.

TCe 225 EDC GPF
Intens gevoel

Blue dCi 200 EDC
Scherpe beheersing
Dankzij zijn vermogen van 200 pk en een koppel van
400 Nm levert de Blue dCi 200 EDC uitstekende prestaties.
Gecombineerd met de automatische EDC- versnellingsbak,
biedt deze motor souplesse, stevige acceleraties en zorgt
voor unieke rijsensaties.

De nieuwe TCe 225 EDC GPF met een cilinderinhoud van
1,8 liter is ontworpen met de focus op kracht en rijplezier. De
directe inspuiting en zijn koppel van maar liefst 300 Nm zorgen
voor een unieke rijervaring. Die wordt nog eens versterkt
door de automatische EDC-7-trapstransmissie met dubbele
koppeling. De transmissie reageert direct en zorgt voor
een vlotte acceleratie, ongeacht het toerental. De TCe 225
GPF-motor voorin, automatische EDC-transmissie, MultiSense
met sportstand... Alles voor meer rijplezier.

Gasoline Particle Filter (GPF)

Blue dCi 120 en 150
Beheerste respons

De Bleu dCi dieselmoten zijn uitgerust met de laatste
innovaties op het gebied van het beperken van schadelijke
uitstoot. Dankzij een vierwegkatalysator met een AdBleu®systeem wordt de uitstof van stikstof en andere schadelijke
gassen tot een minimum beperkt.

De Blue dCi 120 en 150 dieselmotoren zijn het perfecte
compromis tussen efficiëntie en rijplezier. Gekoppeld aan een
handgeschakelde zesversnellingsbak, bieden ze ongekend
rijplezier dankzij het hoge koppel van 300 of 340 Nm.

Om de uitstoot van ﬁjnstof te reduceren zijn de nieuwe direct
ingespoten TCe-motoren uitgerust met een Gasoline Particle
Filter in de uitlaat van de auto. Het ﬁlter houdt schadelijke
ﬁjnstof vast in de uitlaat en verbrandt deze automatisch door
middel van een regelmatige regeneratiecyclus. Het ﬁlter is
onderhoudsvrij.

Blue dCi dieselmotoren

Uw auto
heet u welkom
De auto herkent u als u nadert. De dagrijverlichting en
de interieurverlichting gaan aan, de zijspiegels klappen
uit en de ambianceverlichting wordt actief. Als u bagage
wilt inladen of juist uit de bagageruimte wilt halen,
beweegt u simpelweg uw voet onder de achterbumper,
waarna de achterklep automatisch opent. Als u op uw
bestemming bent gearriveerd en de motor uitschakelt,
schuift de bestuurdersstoel 50 millimeter achteruit,
zodat u gemakkelijker kunt uitstappen.

Intelligente
inrichting
Verspreid door het interieur vindt u tot wel 25 liter
slimme bergruimtes. De bagageruimte van de Sedan
heeft een royale capaciteit van 608 liter. De Estate biedt
572 liter bagageruimte onder de hoedenplank, die u
kunt oprollen en onder de laadvloer kunt opbergen.
De capaciteit van de bagageruimte van de Estate kunt
u dankzij het One-touch folding systeem eenvoudig
verder vergroten. U kunt de achterbank automatisch
ontgrendelen en met de handgrepen vanuit de
kofferbak neerklappen (1/3-2/3). Dan beschikt u over
een bergruimte van 1.681 liter. De Renault Talisman
is perfect ingericht om uw leven, uw naasten en uw
passies te herbergen. Inladen en wegwezen.

Kleurenpalet De carrosseriekleuren van de Talisman
Ambiances De ambiances van het interieur van de Talisman
Afmetingen Inhoud en maten van de Talisman
Accessoires De accessoires die uw stijl ondertekenen

Kleurenpalet

Blanc Glacier 369 (V)

Blanc Nacré QNC (SMV)

Beige Dune HNP (MV)

Bleu Cosmos RPR (MV)

Brun Vison CNM (MV)

Gris Cassiopée KNG (MV)

Gris Platine D69 (MV)

Noir Etoilé GNE (MV)

Rouge Carmin NPF (MV)

Noir Améthyste GNG (SMV)*
V: Standaardlak met vernislaag
MV: Metaallak met vernislaag
SMV: Speciale metaallak met vernislaag
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid
* Exclusief beschikbaar voor Initiale Paris uitvoering

Ambiances
LIFE

De Essentie
Designwielen 16”
‘Complea’

Het uitvoeringsniveau Life geeft de essentie van de Talisman weer, met alle aanwezige
standaarduitrusting om de bestuurder en passagiers veilig en aangenaam naar
hun bestemming te brengen.

Getoond interieur bevat dashboard ‘Noir’ en bekleding stof ‘Noir’

LIMITED

Met plezier autorijden
Lichtmetalen wielen 17”
‘Celsium’
Getoond interieur bevat dashboard ‘Noir / Anthracite’ en bekleding kunstleder TEP/stof ‘Limited’

Limited is het juiste uitrustingsniveau om met plezier te reizen in uw Talisman.
Alles is aan boord voor een ontspannen en comfortabele reis. Zo biedt de Limited
standaard navigatie op een 7” touchscreen en parkeersensoren voor en achter.

Ambiances
INTENS

Lichtmetalen wielen 18”
‘Duetto’

Ultiem Rijplezier
Getoond interieur bevat dashboard ‘Noir / Hologram’, bekleding kunstleder TEP / stof ‘Noir’ en R-LINK 2 met 8,7” portrait
touchscreen en BOSE SURROUND® (optioneel) Head-up display is optioneel beschikbaar als onderdeel Pack Cruising.

Lichtmetalen wielen 19”
‘Alizarine’ (optioneel)

Intens biedt een unieke combinatie van looks en technologie met standaard
18” lichtmetalen wielen, privacy glass, 4CONTROL® gecombineerd met Electronic
Damper Control en LED PURE VISION-koplampen.

S-EDITION

Lichtmetalen wielen 18”
‘Grand Tour’ noir diamantée
met rode naafdop

Sportief elan
Getoond interieur bevat dashboard ‘Noir/ aluminium’, bekleding Riviera ‘Noir’ en optie R-LINK2 met 8,7” portrait touchscreen
en BOSE SURROUND®

Lichtmetalen wielen 19”
‘Alizarine’ noir diamantée
met rode naafdop
(optioneel)

De S- Edition heeft een interieur met standaard zwart lederen bekleding met rode
details en zwarte hemelbekleding. De lichtmetalen wielen in noir diamantée hebben
een opvallende rode naafdop.

Ambiances
INTIALE PARIS

Het Beste van Renault

Lichtmetalen wielen 19”
‘INITIALE PARIS’
Getoond interieur bevat dashboard ‘INITIALE PARIS / Noir’ en bekleding nappaleder ‘Noir’

INITIALE PARIS staat voor het beste wat Renault te bieden heeft : geniet van
uitzonderlijke luxe dankz ij de nappalederen bekleding, 8-voudig elektrisch
verstelbare voorstoelen en het BOSE® audiosysteem voor een unieke geluidservaring.
19” lichtmetalen wielen zorgen voor een extra onderscheidend uiterlijk.

Afmetingen Sedan

VOLUME BAGAGERUIMTE (in dm3 volgens ISO-norm 3832)
Volume Kofferruimte (in liter volgens ISO norm)
Volume Kofferruimte onder hoedenplank
Bagageruimte tot plafond en met neergeklapte achterbankleuning
Volume onder dubbele laadvloer van de bagageruimte

608
515
1022
93

AFMETINGEN (mm)
Totale lengte
A
Wielbasis
B
Overhang voor
C
Overhang achter
D
Spoorbreedte voor (17” lichtmetalen wielen)
E
Spoorbreedte achter (17” lichtmetalen wielen)
F
Totale breedte zonder / met / ingeklapte zijspiegels
G / G1
Totale hoogte
H
Totale hoogte met geopende achterklep
H1
Laadhoogte
J
Grondspeling
K
Knieruimte
L

4848
2809
959
1081
1614
1609
1868 / 2081 / 1890
1463
1752
718
145
262

M
M1
N
N1
P
Q
Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Breedte interieur op ellebooghoogte voor
Breedte Interieur op ellebooghoogte achter
Breedte interieur op schouderhoogte voor
Breedte interieur op schouderhoogte achter
Lengte tussen zitvlak en plafond voor met normaal
dak / panoramisch schuifdak
Lengte tussen zitvlak en plafond achter met normaal
dak / panoramisch schuifdak
Breedte toegang tot bagageruimte
Breedte bagageruimte onderzijde achterklep
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten
Lengte bagageruimte met de achterste zitrij neergeklapt
Lengte bagageruimte tot aan de achterste zitrij
Hoogte bagageruimte onder hoedenplank achterste zitrij

1512
1461
1485
1400
902 / 843
854 / 848
1136 / 1050
1038
1142
2076
1204
417

Afmetingen Estate

VOLUME BAGAGERUIMTE (in dm3 volgens ISO-norm 3832)
Volume Kofferruimte (in liter volgens ISO norm)
Volume Kofferruimte onder hoedenplank
Bagageruimte tot plafond en met neergeklapte achterbankleuning
Volume onder dubbele laadvloer van de bagageruimte

572
492
1681
80

AFMETINGEN (mm)
Totale lengte
A
Wielbasis
B
Overhang voor
C
Overhang achter
D
Spoorbreedte voor (17” lichtmetalen wielen)
E
Spoorbreedte achter (17” lichtmetalen wielen)
F
Totale breedte zonder / met / ingeklapte zijspiegels
G / G1
Totale hoogte
H
Totale hoogte met geopende achterklep
H1
Laadhoogte
J
Grondspeling
K
Knieruimte
L

4866
2809
959
1098
1614
1609
1870 / 2081 / 1890
1465
2111
571
145
262

M
M1
N
N1
P
Q
Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Breedte interieur op ellebooghoogte voor
Breedte Interieur op ellebooghoogte achter
Breedte interieur op schouderhoogte voor
Breedte interieur op schouderhoogte achter
Lengte tussen zitvlak en plafond voor met normaal
dak / panoramisch schuifdak
Lengte tussen zitvlak en plafond achter met normaal
dak / panoramisch schuifdak
Breedte toegang tot bagageruimte
Breedte bagageruimte onderzijde achterklep
Breedte bagageruimte tussen de wielkasten
Lengte bagageruimte met de achterste zitrij neergeklapt
Lengte bagageruimte tot aan de achterste zitrij
Hoogte bagageruimte onder hoedenplank achterste zitrij

1512
1461
1485
1400
902 / 843
854 / 848
969 / 1075
1037
1436
2011
1116
432

Accessoires

Stijl

1.

2.

3.

4.

1. 4. Lichtmetalen wielen Bayadère 17” zwart. Onderstreep uw
persoonlijkheid met de exclusieve wielen van Renault. Voor uitstraling
en veiligheid zonder concessies. 2. Spoiler op achterklep. Maakt uw
Talisman nog dynamischer en geeft duidelijk uitdrukking aan uw karakter.
3. Laaddrempel bescherming bekleed met gepolijst rvs. Voor stijlvolle
bescherming van uw auto.

Accessoires

In de auto

2.

3.

1.

4.

5.

1. Omkeerbaar bagageruimtekleed van textiel en rubber.
Nuttig en handig om uw kofferbak duurzaam te beschermen, wat u er
ook in meeneemt. 2. Houder voor tablet. Handig, zodat uw passagiers
comfortabel naar een ﬁlm kunnen kijken 3. Luxe vloermatten en
verlichte dorpels voor en achter. Beschermen stijlvol de onderkant
van de deuren en de vloer. 4. Kledinghanger aan de hoofdsteun.
Bedoeld om met zorg een kledingstuk aan de achterkant van de
voorstoel op te hangen; afneembaar en handig. 5. Focal Music
luidsprekers Premium 8.1. Breng ritme in uw reis en geniet van
maximaal luisterplezier!

Accessoires

Accessoires

2.

1.

2.
3.

1. Fietsendrager op trekhaak. Inklapbaar en kantelbaar voor eenvoudige
toegang tot de kofferbak: met de ﬁetsendrager kunt u gemakkelijk en zonder
aanpassingen de ﬁetsen van het hele gezin vervoeren. 2. Wegklapbare
trekhaak. Volledig onzichtbaar in de weggeklapte positie onder de bumper,
binnen seconden inzetbaar en aangesloten op het systeem dat uitzwenken
tegengaat, voor maximale stabiliteit als u met een aanhanger rijdt.
3. QuickFix-dakrails en ski-imperiaal. Zeer eenvoudig in gebruik en zeer
snel te bevestigen of te verwijderen, zodat u veilig alle soorten ski’s of
surfplanken op het dak van uw Talisman kunt vervoeren. 4. 5. Dakkoffer
Urban Loader. Verstelbaar, handig voor op reis.

4.
3.

5.
4.

Renault Services
Garantie, services & ﬁnanciering

Financiering – Renault Financial Services

Renault geeft op de Talisman, vanaf de datum van aﬂevering,
3 jaar fabrieksgarantie met een maximum van 150.000 km. In de
eerste 2 jaar geldt geen maximum kilometrage. Voor het 4e jaar
geldt standaard op alle eerst in Nederland geleverde Talismans
een Renault GarantiePlus verzekering waarvoor afwijkende
voorwaarden gelden. De totale garantietermijn komt hierdoor
op 4 jaar, de eerste 2 jaar zonder km-beperking en in het 3e en
4e jaar tot een maximum van 150.000 km. De Renault dealer
geeft 12 maanden garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd
en gefactureerd heeft. Renault geeft op al haar personenauto’s
12 jaar plaatwerkgarantie en 3 jaar lakgarantie.

Renault Financial Services is de huisbankier van Renault en
verzorgt leasing- en ﬁnancieringsproducten. Bij de Renault
dealer kunt u terecht voor deskundig advies en het beheer van
uw wagenpark, maar ook om uw auto te ﬁnancieren. Voor zowel
nieuwe auto’s als voor occasions heeft Renault Financial Services
altijd een passende oplossing voor u.

Renault Route Service*.
Renault Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week
vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar om u te helpen als
uw auto strandt met pech of schade. De Renault-dealer zorgt
voor vlotte reparatie en Renault Route Service zorgt voor
onderdak of vervangend vervoer**. In Nederland belt u het gratis
telefoonnummer 0800-0303.

Renault Route Service Plus*.
Deze uitbreiding op Renault Route Service biedt nog meer
zekerheid in binnen- en buitenland. Renault Route Service Plus
dekt o.a. het volgende:
- Hotelovernachting of vervangend vervoer (creditcard vereist)
waar nodig, bij langere reparatieduur.
- Terugbrengen van de auto als deze in het buitenland niet
repareerbaar is.
- Ook is het mogelijk om uit te breiden met een pakket voor
aanhanger- en caravanservice.

Renault GarantiePlus verzekering**.
Kiest u voor extra rust en zekerheid, dan kiest u voor de
Renault GarantiePlus verzekering. Met de Renault GarantiePlus
verzekering verlengt u uw standaard garantie van minimaal
24 maanden met een aanvullende garantieperiode tot 5 jaar met
een maximale kilometerstand van 200.000 km. U kunt gedurende
de looptijd van uw GarantiePlus verzekering tevens kosteloos
gebruik maken van de diensten van Renault Route –Service
hiermee heeft u o.a. recht op hulp bij pech onderweg.
Met de GarantiePlus Pas, die u bij deze verzekering ontvangt,
kunt u vrijwel overal in Europa bij elke Renault-dealer terecht voor
reparatie & onderhoud.

Private lease
Met Renault Private Lease rijdt u in een nieuwe Renault voor één
vast maandbedrag. Daar zit alles in: reparatie, onderhoud en
banden, verzekering, motorrijtuigenbelasting, afschrijving, rente,
aﬂeverkosten, (inter)nationale pech hulp, BTW en een volle tank bij
aﬂevering. U betaalt daarnaast alleen nog voor tanken en wassen.
U kiest zelf uw model, uitvoering, opties, een looptijd (2, 3, 4 jaar)
en kilometrage (10.000 – 30.000 km/p.j.). Daarmee bepaalt u uw
maandbedrag. Ook bij een mobiliteitsbudget van de werkgever
kan Renault Private Lease een goede besteding zijn.

Leasing – Renault Business Finance
Financial Lease is een object gebonden ﬁnanciering. Dat wil
zeggen dat de aangeschafte auto als onderpand dient. Bij
Financial Lease staat de auto op uw balans en bent u dus
economisch eigenaar van de auto gedurende de looptijd van het
lease contract. Deze ﬁnancieringsvorm kent een vaste looptijd
die volledig is af te stemmen op de gebruiksduur van de auto. De
auto kan voor het volledige bedrag, exclusief BTW, geﬁnancierd
worden. eventueel met een slottermijn. De maandelijkse
leasetermijn bestaat uit rente en aﬂossing. Door aan het einde
van het contract de slottermijn te voldoen, wordt u tevens de
juridische eigenaar van de auto. Financial Lease is een on-balance
ﬁnancieringsvorm.
Full Operational Lease is de meest complete vorm van leasen.
U laat alle ﬁnanciële, beheersmatige en administratieve taken
over aan Renault Business Finance. Verzekering, onderhoud
en vervangend vervoer zijn inbegrepen. Bovendien kunt u een
contract uitbreiden met het gebruik van een brandstofpas.
Full Operational Lease is een “off balance” ﬁnancieringsnorm
waarbij Renault Business Finance al uw zorgen uit handen neemt.

* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Renault dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Renault
Garantie-Onderhoudsboekje

Renault belooft
- Uw vragen via internet worden binnen 1 (werk) dag behandeld.
- U kunt binnen één week proefrijden met het model van uw keuze.
- Na de bestelling van uw nieuwe Renault informeren wij u over de voortgang.
- Voor elk werkplaatsbezoek geldt: wij houden ons aan de afgesproken tijd dat de auto klaar zal zijn en de gefactureerde
prijs komt overeen met de prijsopgave.
- Een reparatie waar u geen toestemming voor heeft gegeven, wordt niet aan u gefactureerd. Dit geeft de garantie dat
er geen reparaties uitgevoerd worden zonder uw toestemming.
- Iedere reparatie in onze werkplaats wordt één jaar gegarandeerd, voor zowel onderdelen als arbeidsloon.
- Wij belonen uw loyaliteit met onze Renault Route Service én de andere voordelen van MY Renault.
- De helderheid van all-in prijzen.
- Wacht u bij ons, dan kunt u gratis gebruikmaken van onze wiﬁ.

Renault TALISMAN

Take control

Vervolg uw Renault Talisman-ervaring
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (april 2019) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt
RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de speciﬁcaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen
en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren
verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. RENAULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van
deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RENAULT.
Renault adviseert
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