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Store opplevelser 
i vente
Renault TALISMAN Sport Tourer har fått sporty trekk 
som gir nytt liv og fornyet lidenskap til denne bil- 
klassen. En kraftfull front og skarp profil, robuste  
skuldre og et selvsikkert blikk. Med sin romslige  
utførelse med harmoniske linjer har Talisman Sport 
Tourer blitt en tiltrekkende og dynamisk bil som lover 
store opplevelser.
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Den sterke 
personligheten 
skinner igjennom
Personligheten skinner igjennom i hver minste detalj. 
19-tommers felger* og lekre, forkrommede luftinntak 
på sidene setter den designmessige kronen på verket  
på Renault Talisman Sport Tourer. De C-formede  
kjørelysene har integrert LED Pure Vision®-teknologi**, 
noe som gir en karakteristisk lyssignatur og et skarpt 
«blikk». Bilen har modernitet og særpreg fra A til Å.

* Ekstrautstyr til utstyrsversjon Intens.
** Standard på utstyrsversjon Zen og Intens.
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Kjøreopplevelsen 
som tar deg med 
lenger
Talisman Sport Tourer tar deg med inn i innovasjonens 
verden. Med det eksklusive MULTI-SENSE-systemet 
kan du velge kjøreegenskaper etter humør og  
dagsform. Som eneste bil i segmentet har Talisman 
4CONTROL-understell* og elektronisk justerbare 
støtdempere* som gir deg maksimal kontroll i svinge-
ne. Du har fingerspisskontroll over alle bilens systemer 
fra den store R-LINK 2-skjermen**. Surroundanlegget 
fra Bose®** gir unike lydopplevelser. Med Renault Ta-
lisman Sport Tourer venter det en ny og spennende 
kjøreopplevelse rundt hver sving.

* Ekstrautstyr til utstyrsversjon Intens.
** Standard på utstyrsversjon Intens.
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Tilpass kjøreopplevelsen

Renault Talisman Sport Tourer lar deg tilpasse kjøreopplevelsen ned til minste detalj i tråd med din personlige kjørestil og smak. Førerplassen har  
fått en ergonomisk riktig utforming. MULTI-SENSE-hjulet for tilpassing av kjøreopplevelsen er innenfor enkel rekkevidde i midtkonsollen. Kjøre- 
modusen påvirker også kupémiljøet, med innstillinger for alt fra visning på instrumentpanelet til punktbelysning og setenes massasjefunksjon.  
Midt på dashbordet finner du den intuitive R-LINK 2-skjermen*, som brukes til å styre alle de teknologiske løsningene om bord i bilen.  
Renault Talisman Sport Tourer tar kjøregleden et skritt videre.

* Standard fra utstyrsversjon Zen.
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Din nye 
komfortsone
Et romslig interiør der velvære står i fokus. Bevegelses- 
frihet og overlegen komfort er viktige stikkord for 
kupeen. Foran gir setenes massasjefunksjon og  
integrerte varme- og ventilasjonssystem* en «business 
class»-følelse. Baksetene er svært romslige med god 
plass til både bena og overkroppen.

* Ventilasjon kun tilgjengelig i kombinasjon med skinnseter.
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Med sans 
for detaljer
Hver eneste detalj inne i kupeen gjenspeiler vårt  
ønske om å gi deg optimal komfort. Dashbordet er 
dekorert med elegante sømmer. Den ergonomisk  
riktige midtkonsollen gir deg fingerspisskontroll over 
alt av teknologisk utstyr. Designet har rene linjer og gir 
en rolig og behagelig atmosfære i kupeen. Kjør bedre, 
kjør Renault Talisman Sport Tourer.
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Renault Talisman Sport Tourer: 
nyskapende teknologi
Renault Talisman Sport Tourer gir oss lyst til å bruke de store ordene. Intens: med eksklusiv  
MULTI-SENSE-teknologi og 4CONTROL med elektronisk justerbare støtdempere*.  
Tekno logisk: R-LINK 2 8,7-tommers berøringsskjerm**, 7-tommers konfigurerbart  
TFT-instrumentpanel, head-up-display* og surroundanlegg fra Bose®**. Dynamisk: drevet 
av svært effektive motorer. Brukervennlig: med integrerte førerassistentsystemer. Ambisiøs: 
med en raus og romslig utførelse. Dette er bare et lite utvalg av Renault Talisman Sport 
Tourers fremragende egenskaper.

* Ekstrautstyr til utstyrsversjon Intens.
** Standard på utstyrsversjon Intens.
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Velg din 
kjøreopplevelse
Med det eksklusive MULTI-SENSE-systemet* har  
Renault dratt nytte av 4CONTROL-teknologi og  
elektronisk justerbare støtdempere** for å skape en  
revolusjonerende kjøreopplevelse. Du kan tilpasse  
kjøreopplevelsen etter humør og dagsform med 
et enkelt klikk. Velg mellom fem forskjellige kjøre- 
moduser, fra sportsmodus til komfortmodus. Innstil-
lingene for all teknologi som påvirker kjøreopplevel-
sen, endres med valget av modus: den regulerbare 
fjæringen, styringen via 4CONTROL-funksjonen, 
EDC-girkassens reaksjonsevne, akselerasjonsevnen, 
rattmotstanden, punktbelysningen, instrument- 
panelets oppsett, motorlyden og sittekomforten. Ja, vi  
elsker de fem forskjellige kjøreopplevelsene!

* Standard fra utstyrsversjon ZEN.
** Ekstrautstyr til utstyrsversjon Intens.
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1. Understell med 4CONTROL: Med firehjulsstyring oppnår du stor smidighet og komfort – eller spenst og presisjon – alt etter hva du foretrekker. 2. Elektronisk justerbare støtdempere:  
Kombinert med 4Control® gir dette føreren muligheten til å tilpasse fjæringen til underlaget. Graden av demping justeres  ved at mengden olje i støtdemperne endres. 3. Motorrespons:  
Motorresponsen endrer seg fra kjøremodus til kjøremodus – som om du hadde skiftet til en annen bil! 4. Girskifte med EDC-girkasse: Skift gir silkemykt og smidig, eller raskt og effektivt – 
innstillingene gjør det mulig å velge den stilen du foretrekker. 5. Styring: Bilen er utstyrt med intelligent servostyring. Rattmotstanden avhenger av den valgte kjøremodusen. 6. Seter med 
massasjefunksjon: Massasjestyrken kan til enhver tid reguleres og tilpasses etter ønske. 7. Visning av instrumentpanel: Hver modus har sin visningsstil og sitt sett med data som vises. 
8. Punktbelysning: Se punktbelysningen skifte farge fra blått til rødt, grønt, sepia eller lilla. 9. Motorlyd: Fra beroligende summing til skikkelig gromlyd! Lyden er tilpasset bilens øvrige  
egenskaper i de ulike modusene.10. Klimaanlegg: Få kontroll på kupétemperaturen og spar energi i Eco-modus.
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Renault 4CONTROL, un système exclusif à quatre 
roues directrices pour aborder les courbes en toute 
sérénité. En ville, le braquage conjugué des roues avant 
et arrière rend Talisman Estate aussi maniable qu’une 
petite citadine. En situation dynamique, la synergie des 
technologies utilisées permet d’atteindre un niveau de 
précision exceptionnel dans les trajectoires et la tenue 
de route, pour une stabilité hors pair. Les réactions du 
châssis s’adaptent en fonction du mode de conduite  
MULTI-SENSE sélectionné.

4CONTROL, faites 
corps avec la route
4CONTROL 
– bli ett med veien
4CONTROL* er et eksklusivt Renault-system som 
gir bedre kontroll i svingene. Ved bykjøring betyr  
styring på alle fire hjul at Talisman er like lett å  
manøvrere som en liten bybil. På landeveien jobber de  
forskjellige systemene sammen for å gi et eksepsjonelt  
presisjonsnivå og svært godt veigrep, noe som igjen 
betyr uovertruffen stabilitet. Understellets reaksjons-
evne endrer seg med valget av MULTI-SENSE-modus.

* Ekstrautstyr til utstyrsversjon Intens.
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R-LINK 2: 
brukervennlig 
berøringsskjerm
I Renault Talisman Sport Tourer har du multimedie- 
tilgang via en stor berøringsskjerm. Fra det øyeblikket  
du inntar førerplassen, kan du styre alle bilens funk- 
sjoner via R-LINK 2-systemets intuitive 8,7-tommers  
berøringsskjerm*. Du kan egendefinere startsidene  
med app-ikoner, slik at de funksjonene du bruker mest,  
alltid er lette å finne. Du kan tilpasse visningen,  
laste ned favorittappene dine og lagre sete- og speil- 
innstillinger** for inntil seks forskjellige profiler eller   
brukere. Velg din MULTI-SENSE-modus. Konfigurer  
førerassistentsystemene og head-up-displayet slik at 
du oppnår maksimal kontroll og komfort ute på veien.  
Renaults innovative løsninger hjelper deg underveis. 
Via R-LINK 2 har du tilgang til Renaults verden av  
apper og tjenester i R-LINK Store.

* Standard på utstyrsversjon Intens.
** Lagring av sete/speilinnstillinger er ekstrautstyr til utstyrs-
versjon Intens. Kun i kombinasjon med skinnseter.
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Surroundlyd fra 
Bose® – lyd i sin 
reneste form
Surroundanlegget fra Bose®* er utviklet spesielt for  
Renault Talisman og gir en svært realistisk lyd- 
opplevelse. Overalt i kupeen er du omgitt av fyldig 
og velbalansert lyd. En presis lydgjengivelse med  
kraftig og realistisk bass. Med de tretten avanserte 
høyttalerne føles det som om du sitter på orkester- 
plass på en privat konsert. Det eksklusive Bose®- 
anlegget tilpasser lyden til Renault Talisman Sport 
Tourers akustiske egenskaper, slik at lydbildet gjengis 
perfekt. Et skreddersydd anlegg utviklet for å gi deg et 
naturtro akkompagnement til kjøreturen.

* Standard på utstyrsversjon Intens.
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Med innovasjon som annenpilot
Flere muligheter, bedre kontroll og større kjøreglede. Med Renaults førerassistentsystemer får kjøreturen en ny dimensjon.  
Filskiftevarsler, avstandsvarsling, aktiv nødbremsassistent, adaptiv cruise control, Easy Park Assist, parkeringssensor  
foran og bak: Alt dette er systemer som styres av ny og avansert teknologi.

Adaptiv Cruise Control. For å unngå at du kommer for nær bilen foran, regulerer cruise-
kontrollen automatisk hastigheten slik at du til enhver tid holder trygg avstand.

Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjenning. Systemet hjelper deg å tilpasse kjøringen 
etter trafikkskiltene kameraet registrerer. Du får et tydelig varsel som det nærmest er umulig 
å overse, på head-up-displayet eller skjermen på dashbordet.
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Aktiv nødbremsassistent. Hjelper til med å bremse bilen for å unngå at 
du kjører inn i bilen foran – eller for å dempe farten mest mulig dersom 
en kollisjon er uunngåelig.

Easy Park Assist. Systemet måler opp plassen og beregner parkerings-
manøveren. La systemet ta seg av styringen, så går parkeringen som 
en lek.
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Best på drivstofføkonomi – og på ytelse
Renault Talisman Sport Tourer er utstyrt med ENERGY-motorer med det siste nye innen teknologi og presterer svært godt 
både når det gjelder ytelse og drivstofforbruk. Samtlige motorer har Stop & Start-teknologi og et system for gjenvinning av 
bremseenergi.

ENERGY TCe 150 EDC OG  
ENERGY TCe 200 EDC
Sterke følelser

ENERGY TCe 150- og ENERGY TCe 200- 
motorene er basert på motorer utviklet av  
ekspertene ved Renault Sport Technologies. 
Resultatet har blitt noen dynamiske motorer  
med svært høy ytelse. De har fått selskap av en 
7-trinns automatisk EDC-girkasse med dobbelt- 
clutch og gir smidighet og lynrask reaksjonsevne 
uansett turtall.

ENERGY dCi 130 OG 
ENERGY dCi 130 EDC
Behagelig og økonomisk

Energy dCi 130-motoren, som fås med manuell 
6-trinns girkasse eller automatisk EDC-girkasse 
med dobbeltclutch, tilfredsstiller selv den mest 
kresne bilføreren, både når det gjelder kjøre- 
økonomi og kjøreglede.

Energy dCi 160 EDC
Herlig dynamisk

Takket være Twin Turbo-teknologi og automatisk 
EDC-girkasse med dobbeltclutch har Energy dCi 
160 EDC-motoren blitt både sprek og smidig. 
Den gode reaksjonsevnen ved alle turtall tilfører 
kjøreopplevelsen det lille ekstra og gjør bilturen 
til en ren fornøyelse.

ENERGY dCi 110 ECO2 OG 
ENERGY dCi 110EDC
Sprek og energieffektiv

Til tross for utslipp på bare 98  g  CO2* per kilo-
meter gir ENERGY dCi 110 ECO2-motoren med 
manuell 6-trinns girkasse en forbausende frisk 
kjøreopplevelse. Den høye drivstoffeffektivi-
teten gjør at den kan smykke seg med det nye 
ECO2-merket. Også tilgjengelig med EDC-gir-
kasse med dobbeltclutch.

*Utslipp ved blandet kjøring, godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser. CO2-verdiene gjelder for versjoner med 16- eller 17-tommers hjul. Verdiene er ikke de samme med 18- og 
19-tommers hjul.
ECO2-merket tildeles den av forbrenningsmotorene som har det minste karbonfotavtrykket for hver enkelt av Renaults bilmodeller. Det reduserte karbonfotavtrykket er et resultat av 
teknologiske nyvinninger som gir økt energieffektivitet og dermed lavt CO2-utslipp og drivstofforbruk.
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En varm velkomst
Når du nærmer deg bilen kjenner den deg igjen, og 
kjørelys og kupébelysning slår seg på, og speilene  
folder seg ut*. Hvis du har bagasje å laste ut eller inn 
av bilen, holder du ganske enkelt en fot under støt- 
fangeren, så åpner bakluken seg automatisk**. På  
Renault Talisman Sport Tourer kan den motoriserte  
bakluken også lukkes med en fotbevegelse. Når du er  
fremme ved bestemmelsesstedet og slår av motoren,  
skyves automatisk førersetet 50 mm tilbake, slik at det 
blir enklere å komme seg ut av bilen***.

* Velkomstsekvens standard fra utstyrsversjon ZEN.
** Elektrisk bakluke tilleggsutstyr på Intens.
*** Kun tilgjengelig i kombinasjon med skinnseter.
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Smart innredning
Inntil 25 liter med praktisk oppbevaringsplass er 
spredt rundt om på smarte steder i kupeen, og på EDC- 
versjonene er det til og med et lite kjølerom til drikke-
flasken. Renault Talisman Sport Tourer har dessuten  
en spesialdesignet luke til ski. Det romslige bagasje- 
rommet er på 572 dm3 under bagasjeromsgardinen, 
som kan rulles sammen og lagres i et rom i gulvet. 
Easy Folding-håndtakene i bagasjerommet gjør det 
enkelt å felle ned baksetet automatisk (1/3 + 2/3) når 
du trenger enda større lastekapasitet. Bagasjerommet  
utvides da til hele 1 681 dm3. Innredningen i Renault 
Talisman Sport Tourer er tilrettelagt for alle slags  
livssituasjoner, passasjerer og fritidsinteresser. Last 
inn og kjør!
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Chromo zone

Hvit Glacier Blå Cosmos *Hvit Nacré *

Brun Vison *

Beige Dune *

Grå Cassiopée *

Renault TALISMAN

*Metallic lakk. 
Bildene er kun ment som illustrasjoner.

Grå Platinum * Sort Stjerne *

Rød Carmin *
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LIFE

Utstyrsversjoner

Sikkerhet og førerassistentsystemer
• ABS med nødbremsassistent
• Adaptive kollisjonsputer på fører- 
 og passasjerside foran
• Sidekollisjonsputer med bekken-/
 brystbeskyttelse på begge sider foran
• Hodekollisjonsputer foran og bak
• Varsel for sikkerhetsbelte
• Regn- og lyssensor (automatisk tenning  
 av nærlysene, aktivering og intervall- 
 styring av vindusviskerne)
• Automatisk aktivering av sentrallås 
 under kjøring
• ESP med bakkestartassistent
• Isofix- og i-Size-fester på begge sider bak
• Reparasjonskit for dekk
• Cruise control/hastighetsbegrenser

Kjøring
• Digitalt speedometer med 
 7-tommers TFT-skjerm
• Girskiftindikator (kun på manuell girkasse)

• Eco-modus
• Kjørecomputer
• Stop & Start

Komfort
• Automatisk klimaanlegg med to 
 temperatursoner og luftkvalitetssensor
• Visning av utetemperatur
• Baksete som kan slås ned 60/40 
 med luke til ski
• Ventilasjonsdyser bak
• Fjernbetjent sentrallås
• Follow Me Home funksjon
• LED taklamper
• Elektrisk vindusheis foran og bak, 
 ”one-touch” på begge sider
• Elektriske, oppvarmede sidespeil
• Manuelt regulerbare forseter med 
 høyderegulering
• Høyde- og dybderegulerbart ratt
• Oppvarmet ratt

Multimedia
• Radio med DAB+ og rattbetjening
• USB-port og jack-kontakt
• Bluetooth 
• 12 V-uttak i forsetene, i baksetet og
 i bagasjerommet

Innredning
• Oppbevaringsplass under midtarmlenet
• Hanskerom
• Oppbevaringslommer på baksiden 
 av forsetene
• Easy-Break-system
• Vertikal inndeling av bagasjerommet
• Uttrekkbar bagasjeromsgardin med 
 to stillinger

Innvendig design
• Seter i tekstil
• Ratt og girspakkule i skinn*

Utvendig design
• LED-kjørelys
• Dørhåndtak i samme farge som 
 karosseriet
• Takbøyler i aluminium
• LED-baklys med lyssignatur med  
 Edge-teknologi og 3D-effekt, blinklys  
 og bremselys med LED-teknologi

Ekstrautstyr
• Sikkerhetsnett i bagasjerom
• Metalliclakk
• Reservehjul
• R-LINK 2 med 7-tommers berørings- 
 skjerm og europakart

16“ Sequence 
aluminiumsfelger

*Okseskinn.
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ZEN (LIFE +)

Utstyrsversjoner

Sikkerhet og førerassistentsystemer
• Parkeringssensorer foran og bak

Kjøring
• Renault MULTI-SENSE (velg mellom 
 flere forskjellige kjøremoduser)
• Automatiske nær-/fjernlys, fartsgrense- 
 varsler med trafikkskiltgjenkjenning, 
 filskiftevarsler
• Full LED hovedlys

Komfort
• Innstigningslys på undersiden av 
 sidespeilene
• Renaults handsfree-nøkkelkort – lysene 
 slår seg på når du nærmer deg bilen
• ”One-touch” vindusheis foran og bak
• Førersete med massasjefunksjon og 
 korsryggstøtte med elektrisk regulering
• Passasjersete med korsryggregulering
• El. innfellbare sidespeil

Multimedia
• Renault R-LINK 2:  multimediesystem 
 med 7-tommers berøringsskjerm og 
 navigering med europakart

Innvendig design
• Oppbevaringsrom med kjøling i  
 midtkonsollen (Kun EDC)
• Punktbelysning i kupeen
• Ratt i fullnarvet nappaskinn*

Utvendig design
• Tåkelys foran
• Forkrommet innfatning rundt tåkelysene
• Forkrommede dørhåndtak
• 17-tommers Bayadère-felger i aluminium

Ekstrautstyr
• 18-tommers Duetto-felger i aluminium **
• Førerassistentpakke (Aktivt nødbremse-
 system (AEBS), avstandsvarsling, 
 adaptiv cruise control)
• Ryggekamera, blindsonevarsler
• Metalliclakk
• Reservehjul
• Panoramatakluke
• Sikkerhetsnett i bagasjerom
• Aut. avblendbart bakspeil

*Okseskinn.
** Ikke tilgjengelig med Energy 110dCi / 110dCi EDC

18“ Duetto 
aluminiumsfelger

17“ Bayadère 
aluminiumsfelger
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INTENS (ZEN +)

Utstyrsversjoner

Sikkerhet og førerassistentsystemer
• Aktivt nødbremsesystem (AEBS), 
 avstandsvarsling, adaptiv cruise control, 
 ryggekamera, blindsonevarsler

Komfort
• Solgardiner i bakdørene

Multimedia
• Surroundanlegg fra Bose® med 
 13 høyttalere
• CD-spiller
• Renault R-LINK 2: multimediesystem 
 med 8,7-tommers berøringsskjerm, 
 navigering med europakart

Innvendig design
• Seter i imitert skinn og tekstil
• Terskellister foran og bak

Ekstrautstyr
• 4CONTROL-pakke **
• Elektrisk bakluke med automatisk 
 åpning og lukking
• Skinnpakke* (Riviera-skinnseter i sort 
 eller brunt, elektriske forseter med 
 setevarme og ventilasjon)
• Metalliclakk
• Reservehjul
• Panoramatakluke
• 18-tommers Duetto-felger i aluminium 
 og mørktonede ruter bak **
• 19” Alizarine-felger i aluminium, 
 elektronisk justerbare støtdempere og 
 mørktonede ruter bak **
• Sikkerhetsnett i bagasjerom
• Driver Assist pakke (Head Up display 
 og Easy Park Assist)

*Okseskinn. Setene er heltrukket i skinn (pigmentkorrigert  
narvet lær/kalveskinn) på fremre del av seteputene, ryggstøet og  

sidestøttene. De andre delene av setene er i impregnert tekstil.
** Ikke tilgjengelig med Energy 110dCi / 110dCi EDC

19“ Alizarine 
aluminiumsfelger

18“ Duetto 
aluminiumsfelger

Skinnseter i sort Skinnseter i brunz
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1. Bagasjeromsterskel i rustfritt stål  
pynter opp og beskytter innlastings- 
området. 2. 17-tommers sorte 
Bayadère-felger i aluminium. Vis 
hvem du er, med Renaults eksklusive  
utvalg av felger. En stram og selv- 
sikker look der ingenting er tilfeldig. 

Styling

Tilbehør

1. 2.
17“ Bayadère
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1. EasyFlex bagasjeromsmatte. Mat-
ten er sklisikker og vanntett og passer 
bagasjerommets form perfekt. Den kan 
plasseres på flere forskjellige måter og gir 
dermed maksimal beskyttelse tilpasset de 
modulære setene. 2. Nettbrettstøtte. En 
praktisk og behagelig løsning for den som 
vil se film i baksetet. 3. Kleshenger til ho-
destøtten. Den praktiske, avtakbare kles-
hengeren er en innretning du garantert vil 
sette pris på. 

Kupémiljøet

1. 3.

2.
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Fritid

Tilbehør

1. Sykkelstativ på tilhengerfestet. Stativet kan felles inn når du 
trenger tilgang til bagasjerommet. Transporter hele familiens sykler, 
enkelt og praktisk og uten å måtte regulere stativet. 2. Innfellbart 
tilhengerfeste. Tilhengerfestet er helt usynlig under støtfangeren i 
innfelt stilling. Det felles ut på sekunder og er kompatibelt med bi-
lens stabiliseringssystem, slik at du får en stabil ferd med tilhenger. 
3. QuickFix-takbøyler i aluminium og skistativ. Systemet er enkelt i 
bruk og raskt å montere og demontere, slik at du trygt kan transpor-
tere all slags ski- og surfeutstyr på taket av Talisman Sport Tourer. 
4. Takboks. For Renault er både estetikk, komfort og brukssikkerhet 
viktig. Vi tilbyr et bredt utvalg av farger og størrelser, slik at du kan 
øke lastekapasiteten etter behov.

Se tilbehørsbrosjyren for Talisman hvis du vil vite mer.

1. 2.

3. 4.
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ENERGY TCe 150 
EDC

ENERGY TCe 200 
EDC

ENERGY dCi 110 
ECO2

ENERGY dCi 110 
EDC

ENERGY 
dCi 130

Energy dCi 130 
EDC

Energy dCi 160 
EDC

Drivstofftype Bensin Bensin Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Miljøstandard EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Motortype (innsprøytning/turbo) 4 sylindre, turbo, direkte 
innsprøytning

4 sylindre, turbo, direkte 
innsprøytning

4 sylindre, turbo, common 
rail-innsprøytning

4 sylindre, turbo, common 
rail-innsprøytning

4 sylindre, turbo med 
variabel geometri, common 

rail-innsprøytning

4 sylindre, turbo med 
variabel geometri, common 

rail-innsprøytning

4 sylindre, Twin Turbo med 
common rail-innsprøytning

Slagvolum (cm3) 1 618 1 618 1 461 1 461 1 598 1 598 1 598
Sylinderdiameter x slag (mm) 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5 80 x 79,5 80 x 79,5
Antall sylindre 4 4 4 4 4 4 4
Kompresjonsforhold 10 : 1 10 : 1 15,5 : 1 15,5 : 1 15,7 : 1 15,7 : 1 15,4 : 1
Ventiler totalt 16 16 8 8 16 16 16

Maks. effekt (kW/hk) 110 (150) 147 (200) 81 (110) 81 (110) 96 (130) 96 (130) 118 (160)

Maks. dreiemoment (Nm) 220 260 260 260 320 320 380
Type innsprøytning Direkte innsprøyting Direkte innsprøyting Common rail + Multi-injection Common rail + Multi-injection Common rail + Multi-injection Common rail + Multi-injection Common rail + Multi-injection
Katalysator Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Stop & Start / Energy Smart Management Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

GIRKASSE

Girkassetype
7-trinns automatisk 
EDC-girkasse med 

dobbeltclutch

7-trinns automatisk 
EDC-girkasse med 

dobbeltclutch

6-trinns manuell 
girkasse

6-trinns automatisk 
EDC-girkasse med 

dobbeltclutch

6-trinns manuell 
girkasse

6-trinns automatisk 
EDC-girkasse med 

dobbeltclutch

6-trinns automatisk 
EDC-girkasse med 

dobbeltclutch

Antall gir forover 7 7 6 6 6 6 6

Hastighet ved 1 000 o/min i 1./2./3./4. (km/t) 6,49 / 10,26 / 16,04 6,49 / 10,26 / 16,04 8,25 / 15,80 / 25,10 7,37 / 12,82 / 19,74 8,52 / 15,53 / 25,23 7,45 / 13,67 / 22,37 7,45 / 13,67 / 22,37

Hastighet ved 1 000 o/min i 5./6./7. (km/t) 22,95 / 30,04 / 
37,56 / 45,40

22,95 / 30,04 / 
37,56 / 45,40

36,72 / 47,18 / 
54,94 / –

28,03 / 37,59 / 
48,55 / –

37,34 / 47,10 / 
53,25 / –

32,19 / 41,53 / 
51,78 / –

32,19 / 41,53 / 
51,78 / –

YTELSE
Topphastighet (km/t) 209 231 185 185 200 200 213
0 til 100 km/t (fabrikk, s) 9,9 7,9 12,2 12,2 10,8 11,2 9,6
400 m fra stillestående (fabrikk, s) 17,7 16,1 18,7 18,7 17,9 17,7 17,2
1000 m fra stillestående (fabrikk, s) 31,5 28,7 33,9 33,9 32,0 32,4 30,7

Akselerasjonsevne: [80–120] km/t i 4. og 5. (s) 11,2 / 13,5 10,3 / 13

Akselerasjonsevne: [80–120] km/t (s) i 6. 
eller Drive for automatgir 8,0 6,2 17,3 10,9 15,5 9,9 8,7

FORBRUK OG UTSLIPP*
Nox utslipp (mg/km) 38,7 38,7 35,8 42,7 48,3 32,0 59,0
Forbruk ved blandet kjøring (l/mil) 0,58 0,58 0,37 0,38 0,4 0,44 0,45
CO2-utslipp ved blandet kjøring (g/km) 132 132 98 99 106 115 117
Drivstofftankens kapasitet (l) 2/4-hjulsstyring 51 51 52/47 52/47 52/47 52/47 52/47
STYRING
Styring Elektrisk servostyring (tannstag)
Svingdiameter mellom fortau (m) 2/4-hjulsstyring 11,6 / 10,8
Svingdiameter ved 0,3 rattomdreininger (m) 2/4-hulsstyring 47/31
Svingdiameter ved 1 rattomdreininger (m) 2/4-hulsstyring 17/13
Antall rattomdreininger mellom yttergrensene 2/4-hjulsstyring 2,8 / 2,4
BREMSER
Foran: ventilerte skiver – diameter (mm) / tykkelse (mm) Foran: 296 x 26 Foran: 320 x 28 Foran: 296 x 26 Foran: 296 x 26 Foran: 296 x 26 Foran: 296 x 26 Foran: 320 x 28
Bak: hele skiver – diameter (mm) / tykkelse (mm) Bak: 290 x 11
VEKT (KG)
Egenvekt uten ekstrautstyr (kg) 1 490 1 490 1 427 1 452 1 504 1 536 1 540
Tillatt totalvekt med last 5 plasser (kg) 2 140 2 140 2 073 2 098 2 152 2 184 2 190
Tillatt vogntogvekt (kg) 3 640 3 640 3 673 3 698 3 752 3 984 3 990
Nyttelast (med laveste utstyrsnivå) (kg) 650 650 646 668 648 648 650
Maks. vekt, tilhenger med brems (kg) 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Maks. vekt, tilhenger uten brems (kg) 750 750 750 750 750 750 750

Tekniske data

* Drivstofforbruket og CO2-utslippet godkjennes i henhold til en forskriftsmessig standardmetode. Denne er identisk for alle bilprodusenter og gjør det dermed mulig å sammenligne biler fra forskjellige produsenter. Forbruk ved reelle kjøreforhold avhenger av forholdene bilen brukes 
under, utstyret og førerens kjørestil. CO2-verdiene gjelder kun for versjoner med 16- eller 17-tommers hjul. Verdiene er ikke de samme for versjoner med 18- eller 19-tommers hjul. Hvis du ønsker å redusere drivstofforbruket, kan du se rådene på www.renault.fr.
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LIFE ZEN INTENS
SIKKERHET OG FØRERASSISTANSESYSTEMER  
SIKKERHET
ABS med nødbremsassistent • • •
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) • • •
Bakkestartassistent • • •
Bekken-/brystkollisjonsputer på begge sider foran • • •
Hodekollisjonsputer foran og bak • • •
Regn- og lyssensor (automatisk tenning av nærlys, aktivering og intervallstyring av vindusviskere) • • •
Luftkvalitetssensor med filter: beskytter mot mikropartikler, gass og lukt • • •
Automatisk aktivering av sentrallåsen under kjøring • • •
Forberedelsefor alarm (ekstrautstyr) • • •
Isofix- og I-Size 2-fester i baksetet • • •
Reparasjonskit for dekk • • •
Overvåking av dekktrykket • • •
Reservehjul ¤ ¤ ¤

FØRERASSISTENTSYSTEMER
Parkeringsensor bak - • •
Parkeringsensor foran - • •
Cruise control/hastighetsbegrenser • • •
Kjørecomputer • • •
Ryggekamera - ¤ •
Avstandsvarsling - ¤ •
Avansert nødbremsassistent - ¤ •
Automatiske nær-/fjernlys - • •
Filskiftevarsler - • •
Blindsonevarsler - ¤ ¤
Fartsgrensevarsler med trafikkskiltgjenkjenning - • •
“Handsfree” parkering - - ¤
Adaptiv cruise control - ¤ •
Head-up-display - - ¤
Elektrisk betjent bakluke, automatisk åpning og lukking - - ¤
KJØRING 
Elektronisk justerbare støtdempere ** - - ¤
4CONTROL ** - - ¤
Eco driving (overvåking, karaktersetting, coaching og tips) ¤ • •

DESIGN
UTVENDIG DESIGN
LED Pure Vision-lykter foran - • •
LED-baklys med lyssignatur med Edge-teknologi og 3D-effekt, blinklys og bremselys med LED-teknologi • • •
16-tommers aluminiumsfelger, dimensjoner 215/60 R16 • ¤ -
17-tommers Bayadère-felger i aluminium, dimensjoner 225/55 R17 - • •
18-tommers Duetto Gris Erbe-felger i aluminium med diamantfinish, dimensjoner 245/45 R18 ** - ¤ ¤
19-tommers Alizarine Gris Erbe-felger i aluminium med diamantfinish, dimensjoner 245/40 R19 ** - - ¤
Sotede sideruter og bakrute - - ¤
Takbøyler i aluminium • • •
Metalliclakk ¤ ¤ ¤

INNVENDIG DESIGN
Sort dashbord • • •
Brunt dashbord (kun med Riviera skinnseter, brun) - - ¤
Seter i sort tekstil • • ¤

Utstyr
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LIFE ZEN INTENS
Seter i sort tekstil / imitert skinn - - •
Riviera-skinnseter*, sort - - ¤
Riviera-skinnseter*, brun - - ¤

KOMFORT OG MULTIMEDIA
KOMFORT
Panoramatakluke med elektrisk betjening og blending med elektrisk rullegardin - ¤ ¤
Renaults handsfree-nøkkelkort – lysene slår seg på når du nærmer deg bilen (kjørelys og parkeringslys) - • •
Automatisk klimaanlegg med to temperatursoner • • •
Ventilasjonsdyser bak • • •
Elektriske vindusheiser foran og bak, med “one-touch” og klemsikring foran • - -
Elektriske vindusheiser med “one-touch” og klemsikring foran og bak - • •
Sminkespeil med lys • • •
Innvendig speil med automatisk dag/natt-funksjon - ¤ •
Oppvarmede sidespeil med elektrisk betjening • - -
Oppvarmede sidespeil med elektrisk betjening og elektrisk innfellingsfunksjon - • •
Punktbelysning - - •
Rattvarme • • •
Lyktespylere • • •
Manuelle solgardiner på bakdørene - - •

SETER
Baksete som kan felles ned 60/40, med armlene og skiluke • • •
Førersete med manuell høyderegulering • - -
Passasjersete med manuell høyderegulering • • •
Førersete med manuell høyderegulering + elektrisk justerbar korsryggstøtte og massasjefunksjon - • •
Passasjersete med manuell høyderegulering + justerbar korsryggstøtte - • •
Førersete med 6-veis elektrisk regulering og minnefunksjon, elektrisk justerbar korsryggstøttte, massasjefunksjon + ventilasjon - - ¤
Passasjersete med 6-veis elektrisk regulering, elektrisk justerbar korsryggstøttte, massasjefunksjon + ventilasjon - - ¤
Førersete med varme i sete og ryggstø • • •
Passasjersete med varme i sete og ryggstø • • •
Baksete med Easy-break-system • • •
Skinnratt* • - -
Ratt i fullnarvet nappaskinn* - • •
Ratt med høyde- og dybderegulering • • •

MULTIMEDIA
Renault R-LINK 2®: multimediesystem med 7-tommers berøringsskjerm og Bluetooth®-funksjonalitet ¤ • -
Renault R-LINK 2®: multimediesystem med 8,7-tommers berøringsskjerm og Bluetooth®-funksjonalitet - - •
Lydanlegg fra Arkamys med 8 høyttalere ¤ • -
Surroundanlegg fra Bose® med 13 høyttalere - - •
Kontakter foran: 1 USB, 1 AUX • - -
Kontakter foran: 2 USB, 1 SD, 1 AUX ¤ • •
Kontakter i baksetet: 2 USB (ladekontakter), 1 AUX - - •
INNREDNING
Oppbevaringsrom under armlenet med avtakbart brett • • •
Kjølerom til drikkeflaske i midtkonsollen (på EDC-versjoner) - • •
Vertikal inndeling av bagasjerommet • • •
Uttrekkbar bagasjeromsgardin med to stillinger – «tab open»-funksjon • • •

• = Standardutstyr; ¤ = Ekstrautstyr;  - = Leveres ikke.  

* Okseskinn.
** Ikke tilgjengelig med Energy 110dCi / 110dCi EDC.
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Dimensjoner

DIMENSJONER (mm)

Bagasjeromsvolum (dm3)
Totalt bagasjeromsvolum (VDA) med luftfyllingssett i henhold til ISO 3832 572
Totalt bagasjeromsvolum (VDA) med reservehjul i henhold til ISO 3833 549
Bagasjeromsvolum (VDA) over avtakbart gulv 492
Maks. volum til taket 1 681
Oppbevaringsvolum (VDA) under det avtakbare bagasjeromsgulvet, med luftfyllingssett 80
Oppbevaringsvolum (VDA) under avtakbart bagasjeromsgulv, med reservehjul 57

Målskisse (mm)
A Utvendig lengde 4 870
B Akselavstand 2 809
C Overheng foran 959
D Overheng bak 1 097
E Sporvidde foran, 17-tommers aluminiumsfelger 1 614
F Sporvidde bak, 17-tommers aluminiumsfelger 1 609
G/G1 Utvendig bredde med/uten sidespeil / speil felt inn 2 081/1 870/1 890
H Høyde uten last 1 460

Målskisse (mm)
H1 Høyde uten last med åpen bakluke 2 111
J Innlastingshøyde uten last 571
K Bakkeklaring uten last 145
L Benplass i baksete 262
M Albuebredde foran 1 512
Ml Albuebredde bak 1 461
N Skulderbredde i forsetene 1 485
NI Skulderbredde i baksetet 1 400
P Takhøyde foran med setet i midtstilling 902/843*
Q Takhøyde bak med setet i midtstilling 886/874*
Y Øvre innlastingsbredde i bagasjerom / maks. bagasjeromsbredde 969 / 1 075
Y1 Nedre innlastningsbredde i bagasjerom 1 037
Y2 Innvendig bredde mellom hjulhusene 1 436
ZI Maks. lastelengde (med nedfelte bakseter) 2 011
Z2 Lastelengde bak baksetene 1 116
Z3 Høyde under hattehylle bak 432

* Vanlig tak/takluke.
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Renault TALISMAN Sport Tourer

Take control





Opplev mer av Renault TALISMAN SPORT TOURER på 
www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd 
i sin policy for kontinuerlig forbedring av sine produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de 
beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles Renault-forhandlerne så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og 
det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Bilens 
garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 100 000 km. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i brosjyren, avvike fra de 
virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt. 

Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.
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Split House: jva.n – TRYKKET I EU – 1. UTGAVE, 1. OPPLAG JUNI 2016. RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo. Tlf 23 37 61 00


