
Renault TALISMAN

Tudo fi zemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. Para conhecer as últimas evoluções, queira dirigir-se a um concessionário Renault. 
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Prolongue a experiência do 
Renault TALISMAN em www.renault.pt
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Com um design de linhas desportivas, o Renault Talisman 
confere paixão aos códigos pré-estabelecidos para o 
seu segmento. Face dianteira potente, assinatura visual 
característica, silhueta estilizada e fl ancos esculpidos. Os 
generosos volumes interiores criam um conjunto harmonioso 
e fazem do Renault Talisman uma berlina sedutora e dinâmica 
que promete oferecer-lhe momentos inesquecíveis. 

Grandes momentos 
em perspetiva

4-5_MAGAZINE_B_Talisman_KLFD_V1.indd   3 04/07/2016   22:58



Fotografi a não contratual

6-7_MAGAZINE_B_Talisman_KLFD_V2.indd   2 04/07/2016   22:58



Reflexos de uma 
personalidade forte

Todos os detalhes são importantes para afi rmar a 
sua personalidade. O Renault Talisman enaltece o seu 
design graças à elegância das suas jantes em liga leve de 
19 polegadas* e ao requinte proporcionado pelas suas 
grelhas laterais em cromado. A assinatura luminosa 
associa o olhar penetrante dos faróis LED Pure  Vision® à 
estética singular das suas luzes diurnas em forma de «C». 
Elementos que revelam carácter e modernidade. 

* Consoante o nível de equipamento
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As suas sensações 
irão ainda mais longe
O Renault Talisman transporta-o pelo caminho da inovação. Graças ao sistema exclusivo 
MULTI-SENSE, pode escolher a experiência de condução que melhor combina com o seu humor. 
Domine as curvas com o chassis 4CONTROL* associado ao amortecimento pilotado*, 
exclusivo neste segmento. Assuma o controlo do veículo através do ecrã do sistema 
multimédia R-LINK 2. Desfrute de uma inédita experiência acústica proporcionada pelo 
sistema de som premium BOSE®*. Com o Renault Talisman, cada destino é um pretexto 
para novas sensações. 

* Consoante o nível de equipamento
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Personalize 
a sua experiência de condução

Tome controlo do seu Renault Talisman e viva uma experiência de condução intensa e personalizável. A ergonomia do 
banco do condutor foi concebida a pensar em si. Autêntico seletor de sensações, o comando do MULTI-SENSE é acessível 
através da consola central. De acordo com o modo selecionado, o seu universo transforma-se. Desde o aspeto do painel de 
bordo ao ambiente luminoso*, passando pela ativação dos bancos com função de massagem. Na parte central do painel 
de bordo, o tablet intuitivo e conectado R-LINK 2 permite-lhe controlar toda a tecnologia disponível a bordo. O prazer ao 
alcance da sua mão com o Renault Talisman.

* Consoante o nível de equipamento 
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A sua nova
zona de conforto
Descubra um interior espaçoso que potencia o bem-estar. 
Liberdade de movimentos e conforto absoluto reinam no 
habitáculo. À frente, os amplos bancos ventilados com função 
de massagem* fá-lo-ão sentir como se viajasse em primeira 
classe. Atrás, dispõe de um espaço generoso ao nível das 
pernas e dos ombros.

* Consoante o nível de equipamento
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O sentido do 
detalhe

A bordo, todos os detalhes refl etem o desejo de lhe oferecer um 
conforto refi nado. O revestimento do painel de bordo está decorado 
com um elegante pesponto. A ergonomia da consola central coloca 
ao alcance dos seus dedos toda a riqueza tecnológica do veículo. 
O design de linhas sóbrias cria uma atmosfera serena. 
Viaje melhor, viaje a bordo do Renault Talisman.  
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Exigência e exclusividade

Descubra um Renault Talisman ainda mais sedutor na sua versão INITIALE PARIS. Jantes em liga leve de 19 polegadas, 
cor específi ca da carroçaria, estofos em couro premium, conforto acústico reforçado e acesso a serviços exclusivos. 
Pensada até ao mais ínfi mo detalhe, a assinatura INITIALE PARIS refl ete o exímio saber da Renault ao seu melhor nível.  

22-23_MAGAZINE_B_Talisman_KLFD_V1.indd   2 04/07/2016   23:00



22-23_MAGAZINE_B_Talisman_KLFD_V1.indd   3 04/07/2016   23:00



24-25_MAGAZINE_B_Talisman_KLFD_V3.indd   2 04/07/2016   23:00



Renault Talisman 
Revelações tecnológicas
O Renault Talisman benefi cia dos melhores adjetivos. Intenso: pela sua tecnologia exclusiva 
MULTI-SENSE e combinação do sistema 4CONTROL* com o amortecimento pilotado*. 
Tecnológico: graças ao sistema multimédia R-LINK 2 de 8,7 polegadas*, ecrã TFT de 
7 polegadas confi gurável, Head-Up Display* e sistema de som premium BOSE®*. Dinâmico: 
desde a potência dos seus motores à vanguarda da efi ciência. Acolhedor: graças à integração 
das tecnologias de ajuda à condução*. Ambicioso: pela generosidade do seu espaço interior. 
Já lhe revelámos o que de melhor o Renault Talisman tem para oferecer. Agora, cabe-lhe 
a si descobri-lo.

* Consoante o nível de equipamento 
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Domine a estrada
O Renault Talisman assume o controlo das curvas, graças ao 
exclusivo sistema 4CONTROL* de 4 rodas direcionais e ao 
amortecimento pilotado*. O sistema Renault MULTI-SENSE 
modifi ca completamente o comportamento do automóvel, 
de tal forma que irá sentir que tem várias máquinas numa 
só. Intensifi que a sua experiência de condução.

* Consoante o nível de equipamento 
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A escolha
de sensações
O sistema exclusivo Renault MULTI-SENSE tira o 
melhor partido da tecnologia 4CONTROL* associada 
ao amortecimento pilotado*, para revolucionar a sua 
experiência de condução. Com um clique apenas, adapte 
o comportamento do automóvel ao seu estado de 
espírito. Poderá escolher entre cinco modos, desde o 
modo Sport ao modo Comfort. Todas as tecnologias 
envolvidas na experiência de condução seguem a 
mesma linha: reações do amortecimento pilotado*, 
agilidade do sistema 4CONTROL*, reatividade da caixa 
de velocidades EDC*, resposta da aceleração, rigidez 
do volante, ambiente luminoso*, confi guração dos 
mostradores, sonoridade do motor e conforto do banco. 
Viva cinco experiências de condução únicas. 

* Consoante o nível de equipamento 
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1. Chassis 4CONTROL*: 4 rodas direcionais, para uma cómoda agilidade ou para uma vivacidade controlada, ao gosto do condutor. 2. Amortecimento pilotado*. Graças à sua suspensão pilotada, o Renault Talisman adapta-se à 
estrada, à dinâmica do automóvel e ao modo de condução selecionado. 3. Resposta do motor. Tal como se mudasse de automóvel, a reatividade do motor varia em função do modo escolhido. 4. Mudança das relações da caixa 
automática EDC. As mudanças de velocidade ocorrem de forma mais suave ou mais rápida para lhe oferecer as sensações que procura. 5. Rigidez do volante. O Renault Talisman benefi cia de uma direção assistida inteligente. 
A resistência do volante tem em consideração o modo de condução escolhido. 6. Banco com função de massagem. A intensidade da massagem é regulável para oferecer um relaxamento adaptado a cada momento. 
7. Quadro de instrumentos. O estilo de visualização e o tipo de informações variam consoante o modo de condução escolhido. 8. Ambiente luminoso*. Mergulhe no prazer da experiência em Azul, Vermelho, Verde, Sépia ou Violeta. 
9. Sonoridade do motor. Desde a mais suave à mais ruidosa. Em perfeita sintonia com o seu dinamismo. 10. Ar condicionado automático. Controle a temperatura a bordo e a poupança de energia no modo Eco. 

* Consoante o nível de equipamento
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O Renault 4CONTROL* é um sistema exclusivo de quatro 
rodas direcionais para que as curvas se sucedam com 
total tranquilidade. Na cidade, a direção conjugada das 
rodas dianteiras e traseiras faz do Renault Talisman um 
automóvel tão fácil de conduzir como um pequeno citadino. 
Em movimento, a sinergia das tecnologias utilizadas permite-
lhe atingir um nível excecional de precisão nas suas trajetórias, 
para lhe oferecer uma estabilidade sem precedentes. 
As reações do chassis adaptam-se de acordo com o modo 
de condução MULTI-SENSE selecionado. 

* Consoante o nível de equipamento 

4CONTROL
agarrado ao asfalto
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R-LINK 2, o tablet 
intuitivo e conectado 

O Renault Talisman convida-o para uma experiência 
multimédia no grande ecrã. Instale-se no seu automóvel 
e confi gure todas as funções de forma intuitiva através do 
ecrã tátil R-LINK 2 de 8,7 polegadas*. As páginas iniciais são 
personalizáveis graças a um sistema de widgets, com as 
funções favoritas e as mais utilizadas sempre ao alcance da 
sua mão. Personalize a forma de visualização, transfi ra as 
suas aplicações favoritas (como o Guia  Michelin®, a leitura 
de e-mails, etc.), registe os seus ajustes personalizados 
dos bancos e dos retrovisores e confi gure até seis perfi s 
diferentes. Escolha o seu modo MULTI-SENSE. Confi gure 
as tecnologias de ajuda à condução e o Head-Up Display* 
para viajar com total tranquilidade. A inovação Renault viaja 
consigo. O sistema multimédia R-LINK 2 permite-lhe aceder 
ao mundo das aplicações e dos serviços propostos pela 
Renault através da R-LINK Store. 

* Consoante o nível de equipamento 
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Sistema de som 
premium BOSE®*, 
o som em estado puro 
Com o sistema de som premium BOSE®*, mergulhe numa experiência 
musical à altura do Renault Talisman. Em qualquer parte do habitáculo, 
sinta-se envolvido num som rico e equilibrado… Os 13 altifalantes de 
elevada potência fazem-no sentir um convidado VIP de um concerto 
privado. Nenhuma tonalidade se perde. O exclusivo sistema de som 
premium BOSE®* reproduz o som, adaptando-se às características 
acústicas do Renault Talisman. Concebido por medida e pensado 
para acompanhar as suas viagens com um som tão infi nitamente 
vivo… que o emocionará. 

* Consoante o nível de equipamento

34-35_MAGAZINE_B_Talisman_KLFD_V2.indd   2 04/07/2016   23:00



34-35_MAGAZINE_B_Talisman_KLFD_V2.indd   3 04/07/2016   23:00



A inovação, 
o seu melhor copiloto 
Mais possibilidades de tranquilidade e de prazer ao volante. Com os sistemas de ajuda à condução Renault, os seus trajetos assumem uma nova dimensão. Alerta de transposição 
involuntária de faixa*, alerta de distância de segurança*, sistema de travagem de emergência ativa*, regulador de velocidade adaptativo*, ajuda ao estacionamento dianteiro/traseiro/
lateral* e ainda o sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist* são exemplos das múltiplas funções disponíveis fruto de uma tecnologia de vanguarda. 

Regulador de velocidade adaptativo*. Para evitar que se aproxime demasiado do veículo da 
frente, o regulador de velocidade adaptativo ajusta automaticamente a velocidade para que se 
mantenha a uma distância adequada.

Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito*. O sistema permite 
adaptar a condução em função dos dados da sinalização captados pela câmara do veículo. O 
alerta visual ocorre graças ao Head-Up Display*. 

* Consoante o nível de equipamento 
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Sistema de travagem de emergência ativa*. Em caso de travagem 
de emergência, o sistema de travagem de emergência ativa 
complementa o sistema ABS/ESP para reduzir os efeitos de 
uma possível colisão. 

Sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist 
(estacionamento mãos-livres)*. O sistema mede o espaço 
disponível e controla a trajetória. Deixe que o sistema controle 
o volante e estacione com toda a facilidade. 

* Consoante o nível de equipamento
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ENERGY TCe 200 EDC
Sensações intensas

O motor ENERGY TCe 200 é uma evolução dos motores 
desenvolvidos pela Renault Sport Technologies. Com o 
motor ENERGY TCe 200, viverá sensações concentradas no 
rendimento e no dinamismo. Associado à caixa de velocidades 
automática EDC de dupla embraiagem e 7 velocidades, 
também lhe oferece fl exibilidade e reatividade em todos 
os regimes. 

ENERGY dCi 130 & ENERGY dCi 130 EDC 
Respeito pelo meio ambiente e eficácia 

O motor ENERGY dCi 130, disponível com uma caixa de 
velocidades manual de 6 velocidades ou uma caixa automática 
EDC de dupla embraiagem, irá satisfazer os condutores mais 
exigentes tanto pela economia de utilização como pelo 
prazer da condução.

ENERGY dCi 160 EDC 
Dinâmica de prazer

Graças ao Twin Turbo e à caixa de velocidades automática 
EDC de dupla embraiagem, o motor ENERGY dCi 160 EDC 
combina fl exibilidade e vivacidade. Este motor, reativo em 
todos os regimes disponíveis, oferece sensações de condução 
inesperadas.

ENERGY dCi 110 ECO2 
Reatividade dominada

O motor ENERGY dCi 110 ECO2 destaca-se pelo seu respeito 
pelo ambiente, com apenas 95 g/km de emissões de CO2* 
com uma caixa de velocidades manual de 6 velocidades. Esta 
efi cácia de nível superior permitiu-lhe merecer a assinatura 
ECO2.

O melhor da efi cácia, o desempenho com valor acrescentado 
Dotados de tecnologias de última geração, para oferecerem o melhor desempenho e a máxima eficiência, os motores ENERGY do Renault Talisman 
distinguem-se tanto pelo prazer de condução como pelo baixo consumo. Todos equipados com o sistema Stop & Start e o sistema de recuperação da 
energia de travagem.  

* Emissões em ciclo misto, homologadas segundo a regulamentação aplicável. Os valores de CO2 são apenas válidos para as rodas de 16“ e 17“. 
No caso das rodas de 18 e 19“, os valores diferem.
ECO2 refere-se à motorização térmica que proporciona uma menor pegada de carbono de todos os veículos Renault. Este rendimento é conseguido graças às 
inovações tecnológicas, cuja efi cácia permite obter menores emissões  de CO2 e menor consumo de combustível. 
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A arte de
bem receber
Quando se aproxima, o automóvel reconhece-o, as 
luzes diurnas acendem-se, o habitáculo ilumina-se, 
os retrovisores abrem-se e a luz ambiente ativa-se. 
Basta que passe o pé sob o para-choques traseiro 
para ativar a abertura automática do porta-bagagens*. 
No Renault Talisman Sport Tourer, também o fecho 
automático pode ser controlado com o pé*. Uma vez 
chegado ao seu destino, ao desligar o motor, o banco 
do condutor recua 50 milímetros para facilitar a saída. 

* Consoante o nível de equipamento 
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Compartimentos 
inteligentes
Até 25 litros de espaços de arrumação repartidos 
por todo o habitáculo, sendo particularmente útil o 
compartimento refrigerado, existente nas versões 
EDC. O porta-bagagens coloca à sua disposição um 
generoso espaço com 608 dm3. A versão Sport Tourer 
oferece 572 dm3 de espaço sob o tapa-bagagens, que 
pode ser enrolado e guardado sob o piso do porta-
bagagens. Além disso, o sistema Easy Break permite 
aumentar a capacidade de carga. Este sistema permite 
ainda desbloquear e rebater automaticamente o banco 
traseiro em 1/3-2/3, com um simples acionamento dos 
manípulos situados no porta-bagagens. Desta forma, 
poderá desfrutar de um espaço de armazenamento 
de 1681 dm3. O Renault Talisman está totalmente 
preparado para receber todas as suas vidas, malas, 
familiares e paixões. Arrume tudo e viaje tranquilamente.
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Chrome zone  As cores do Renault Talisman

Atelier criativo  Harmonias interiores

Acessórios  Equipamentos que defi nem um estilo

Roda livre  As motorizações 

Equipamentos e opções  A lista completa

Dimensões  Volumes e dimensões
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Chromo zoneChromo zone

Branco Glaciar (OV)Branco Glaciar (OV) Branco Nacarado (TE)

Bege Dune (TE)

Azul Cosmos (TE) Brun Vison (TE)
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OV: pintura opaca, TE: pintura metalizada, TEE: pintura metalizada especialOV: pintura opaca, TE: pintura metalizada, TEE: pintura metalizada especial
* Cor exclusiva Initiale Paris.
Fotografi as não contratuais.

Cinzento Cassiopeia (TE)Cinzento Cassiopeia (TE) Cinzento Platina (TE)

Preto Estrela (TE)Preto Estrela (TE)

Vermelho Carmin (TE) Preto Ametista* (TEE)
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Atelier criativo

ZEN

Segurança e ajudas à condução
• ABS com sistema de assistência à travagem de 

urgência (AFU) 
• Airbags frontais adaptativos condutor e passageiro 
• Airbags laterais bacia e tórax, para condutor e 

passageiro dianteiro 
• Airbags tipo cortina nos lugares dianteiros e traseiros 
• Alerta de esquecimento do cinto de segurança  
• Controlo eletrónico de estabilidade (ESP) com ajuda ao 

arranque em subida 
• Fixações ISOFIX nos 2 bancos laterais traseiros, 

compatíveis com i-Size 
• Kit de enchimento e reparação de pneus 
• Regulador-limitador de velocidade 
• Sensores de chuva e luminosidade 
• Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro 
• Sistema de controlo da pressão dos pneus 
• Trancamento automático das portas em andamento 
• Travão de estacionamento assistido

Condução
• Computador de bordo 
• Driving ECO2: conselhos de condução 

• Indicador de mudança de velocidade (apenas nas 
versões com caixa de velocidades de comando 
manual) 

• Renault MULTI-SENSE (5 modos de condução) 
• Velocímetro digital TFT 

Conforto
• Ar condicionado automático «bi-zone»  com sensor de 

toxicidade 
• Arejadores nos lugares traseiros 
• Banco do condutor elétrico regulável em altura,  com 

regulação lombar elétrica (em 4 vias)  e função de 
massagem 

• Banco do passageiro com regulação em altura e 
regulação lombar 

• Banco traseiro rebatível em 60/40 
• Cartão Renault mãos-livres de acesso e arranque,  

com acendimento das luzes quando o  condutor se 
aproxima 

• Elevadores de vidros dianteiros  com função 
impulsional 

• Follow-me home 
• Indicador da temperatura exterior 

• Retrovisores exteriores elétricos e rebatíveis 
eletricamente 

• Volante regulável em altura e em profundidade 

Multimédia
• 1 entrada USB e 1 entrada jack nos lugares dianteiros 
• Rádio Bluetooth®

• Sistema R-LINK 2: sistema multimédia conectado,  
com ecrã tátil de 7“ e cartografia Europa 

• Tomadas de 12V nos lugares dianteiros e traseiros 

Compartimentos
• Bolsas no encosto dos bancos dianteiros 
• Espaço de arrumação sob o apoio de braços central 

Design exterior
• Barras de tejadilho longitudinais [apenas no Talisman 

Sport Tourer]
• Embelezadores cromados dos faróis de nevoeiro 
• Faróis de nevoeiro dianteiros 
• Jantes em liga leve de 17”
• Luzes diurnas LED 
• Luzes traseiras Full LED com assinatura luminosa 

[apenas no Talisman Sport Tourer]
• Puxadores das portas com detalhes cromados 

Design interior
• Volante e punho da alavanca de velocidades em couro 

Opções
• Faróis dianteiros Full LED Pure Vision com iluminação 

em curva [apenas no Talisman Sport Tourer]
• Iluminação do ambiente interior (5 cores) 
• Jantes em liga leve de 18” 
• Pack Business (jantes em liga leve 16” + pneu 

sobressalente de dimensões reduzidas + Retrovisor 
interior eletrocromático) 

• Pack Full LED (faróis dianteiros Full LED Pure Vision 
com iluminação em curva + luzes traseiras Full LED) 
[apenas no Talisman]

• Pack Visio System (comutação automática das luzes 
de estrada/cruzamento + alerta de transposição 
involuntária de faixa + alerta de excesso de velocidade 
com reconhecimento dos sinais de trânsito) 

• Pintura metalizada 
• Pneu sobressalente de dimensões reduzidas 

Jantes em liga leve de 17”Jantes em liga leve de 17” Jantes em liga leve de 18” (em opção)Jantes em liga leve de 18” (em opção)

Jantes em liga leve 16” 
(disponíveis no Pack Business)(disponíveis no Pack Business)

O Head-Up Display não se encontra disponível na versão Zen em Portugal
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Atelier criativo

INTENS (ZEN +) 

Segurança e ajudas à condução
• Alerta de distância de segurança
• Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento 

dos sinais de trânsito
• Alerta de transposição involuntária de faixa
• Comutação automática das luzes de estrada/

cruzamento
• Regulador de velocidade adaptativo
• Sistema de travagem de emergência ativa

Conforto
• Elevadores de vidros traseiros com sistema 

antientalamento
• Iluminação do ambiente interior (5 cores)
• Retrovisor interior electrocromático

Multimédia
• Sistema R-LINK 2: sistema multimédia conectado, com 

ecrã tátil de 8,7” e cartografi a Europa

Design interior
• Estofos em tecido/TEP preto
• Soleiras das portas dianteiras e traseiras

Design exterior
• Faróis dianteiros Full LED Pure Vision com iluminação 

em curva
• Luzes traseiras Full LED com assinatura luminosa

Opções
• 4CONTROL (4 rodas direcionais)
• Amortecimento pilotado
• Bancos dianteiros elétricos reguláveis em 6 vias 

(longitudinal/inclinação/altura), com regulação lombar 
elétrica (4 vias), função de massagem + banco do 
condutor com memória

• Estofos em couro* Riviera preto ou castanho escuro
• Pack BOSE® (Sistema de som premium BOSE®

com 13 altifalantes + leitor de CD MP3)

• Pack Tecnologia (Head-Up Display + alerta de ângulo 
morto + sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro 
e traseiro + câmara de marcha-atrás)

• Pack Style (Vidros traseiros sobreescurecidos + jantes 
em liga leve de 18”)

• Pack Inverno (sistema de aquecimento dos bancos 
dianteiros + volante aquecido)

• Portão traseiro elétrico mãos-livres (abertura + fecho) 
[apenas no Talisman Sport Tourer]

• Portão traseiro elétrico mãos-livres (apenas abertura) 
[Talisman]

• Pneu sobressalente de dimensões reduzidas 
• Pintura metalizada
• Teto de abrir elétrico panorâmico

* Couro de origem bovina. Os bancos são totalmente revestidos de couro na parte da frente do assento, do encosto, dos apoios de abeça e dos reforços laterais. As restantes partes têm revestimento textil. 

Jantes em liga leve de 18” 
(disponíveis no Pack Style)(disponíveis no Pack Style)

Jantes em liga leve de 17”

Estofos em couro* Riviera preto Estofos em couro* castanho escuro
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Atelier criativo

INITIALE PARIS (INTENS +) 

Segurança e ajudas à condução
• Head-Up Display
• Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro 

Condução
• 4CONTROL (4 rodas direcionais)
• Amortecimento pilotado

Conforto
• Apoios de cabeça dianteiros Grande Conforto 
• Bancos dianteiros elétricos reguláveis em 10 vias 

(incluindo regulação manual longitudinal do banco), 
regulação lombar elétrica (4 vias), com função de 
massagem, ventilação e memória

• Pneu sobressalente de dimensões reduzidas
• Portão traseiro elétrico mãos-livres (abertura + fecho) 

[apenas no Talisman Sport Tourer]

• Retrovisores exteriores elétricos, com memória e 
rebatíveis eletricamente

• Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros
• Vidros traseiros sobreescurecidos e laminados

Multimédia
• Sistema de som premium BOSE® com 13 altifalantes 
• Leitor de CD MP3

Design interior
• Estofos em couro* premium preto 
• Soleiras das portas dianteiras e traseiras INITIALE 

PARIS
• Tapetes

Design exterior
• Assinatura Initiale
• Jantes em liga leve de 19” INITIALE PARIS

Opções
• Alerta de ângulo morto
• Câmara de marcha-atrás
• Estofos em couro* premium preto / cinzento claro 

(sem custo adicional)
• Pintura metalizada
• Portão traseiro elétrico com função mãos-livres 

(apenas abertura) [Talisman]
• Sistema de ajuda o estacionamento Easy Park Assist 

(estacionamento em mãos-livres)
• Teto de abrir elétrico panorâmico
• Volante aquecido

* Couro de origem bovina. Os bancos são totalmente revestidos de couro na parte da frente do assento, do encosto, dos apoios de cabeça e dos reforços laterais. As partes restantes têmn revestimento têxtil

Jantes em liga leve 19" Jantes em liga leve 19" 
INITIALE PARIS

Estofos em couro* 
premium preto / cinzento claro

Estofos em couro* 
premium preto
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Fale connosco, nós ouvimo-lo
A Renault põe à disposição dos seus clientes INITIALE 
PARIS um serviço e um seguimento personalizado. 
Para tal existirá uma plataforma de atendimento 
a clientes, acessível também a partir da APP MY 
Renault Mobile, para Android e iOS, capaz de, de forma 
personalizada, responder às questões, nomeadamente 
às marcações de assistência tratadas prioritariamente, 
marcação de ensaios, assistência sobre os serviços 
conectados. O melhor da Renault ao seu serviço. 

Sempre disponível 
Estamos à sua disposição de segunda-feira a sexta-
feira através do telefone 808 20 2001 ou por email 
contacto.cliente@renault.pt. Toda a tranquilidade para 
uma vida muito mais simples. 

Estamos à sua disposição 
O cliente beneficia de uma verdadeira escuta e recebe 
respostas concretas, personalizadas e eficazes,  em 
perfeita correlação com as suas expectativas:
- Agendamento de ensaios de veículos INITIALE PARIS. 
- Marcação prioritária de visitas de manutenção do seu 

veículo INITIALE PARIS. 
- Assistência específica nos serviços conectados, para 

os clientes que possuam um veículo INITIALE PARIS 
entregue a partir de 1 de Janeiro 2015. 

- Assistência dedicada e cedência de um veículo de 
cortesia de classe equivalente, no caso de avaria 
imobilizante ou operação de manutenção programada.

Espírito livre 
A filosofia dos Serviços INITIALE PARIS é também  
propor-lhe ofertas de prestações exclusivas. Quando 
os dias longos se encadeiam, é natural que anseie 
por simplificar o mais possível o seguimento do seu 
automóvel. Os serviços INITIALE PARIS têm essa 
vocação. Com eles, ganhará tempo e serenidade. 

Ofertas Serviços INITIALE PARIS (*)

Serviços integrados «INITIALE PARIS» 
- Garantia de 5 anos (ou 100 000 km), incluindo: Renault 

assistência 24h: Assistência europeia em viagem, 24/24 
horas, 7/7 dias, agora alargada aos serviços de perda de 
chave, falta ou troca de combustível, furo de pneus,  em 
exclusivo para clientes INITIALE PARIS. 

- Contrato de manutenção “MY Revision”: Válido 
por 60 meses ou 80 000 km, abrangendo toda a 
manutenção programada preconizada pelo construtor. 

Pack serviços “INITIALE PARIS 
Exclusive” (**) 

Às prestações disponíveis nos Serviços Integrados 
“INITIALE PARIS”, o pack “INITIALE PARIS Exclusive” 
adiciona: 
- Extensão do contrato de manutenção às peças de 

desgaste e respetiva montagem 
- Para cada operação de manutenção acrescem ainda: 

um automóvel de cortesia de classe equivalente e uma 
lavagem exterior e limpeza interior premium.

(*) Apenas para clientes particulares 
(**) Exclusivo na rede de concessionários Renault INITIALE PARIS 
aderente

Serviços exclusivos INITIALE PARIS 
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Acessórios

1. Jante 19" Alizarine. Afi rme a sua personalidade com a seleção 
de jantes exclusivas Renault. Para um look exigente e máxima 
segurança. 2. Aileron de bagageira. Reforce o estilo e destaque o 
caráter desportivo do seu Renault Talisman. O acessório que marcará 
a diferença (não disponível no Sport Tourer). 3. Proteção exterior 
da bagageira em aço inoxidável, para revestir e proteger a entrada 
do espaço de carga. 4. Soleiras das portas iluminadas. Protegem 
de forma elegante a soleira de entrada do seu Talisman. Ao abrir as 
portas, a iluminação branca temporizada destaca o estilo moderno 
do seu design. Estas soleiras são comercializadas em conjuntos de 
4 unidades (para a parte dianteira e traseira).

1.

3. 4.2.

Estilo
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5.

1. Proteção de bagageira modulável EasyFlex. Indispensável para 
proteger a bagageira do seu Renault Talisman, dobra-se e desdobra-se 
com toda a simplicidade e adapta-se perfeitamente à posição dos bancos 
traseiros, cobrindo toda a superfície da bagageira (apenas no Talisman 
Sport Tourer). 2. Suporte de tablet. Prático para que os passageiros 
dos lugares traseiros possam desfrutar do ecrã com total comodidade. 
3. Tapetes de habitáculo têxtil Premium. Concebidos por medida, estes 
tapetes protegem integralmente o piso do habitáculo. Tão fáceis de aplicar 
como de retirar, a sua fi xação é muito simples graças às duas molas de 
segurança previstas para esse efeito. O pack inclui 4 tapetes para a frente 
e para trás. 4. Cabide para os apoios de cabeça. Desmontável, tornar-
se-á o seu melhor aliado no dia a dia. 5. Cortinas para-sol. Garantem uma 
proteção ideal contra os raios solares. Fáceis de montar e desmontar. 
Disponíveis para os vidros laterais traseiros e óculo traseiro.4.

Vida a bordo

3.

2.

1.
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Acessórios

1. Porta-bicicletas. Muito fácil e rápido de fi xar nas barras de tejadilho, permite transportar 
uma bicicleta com a máxima segurança. 2. Gancho de reboque retrátil. Retrátil com um 
simples movimento e pronto a ser utilizado em poucos segundos, sem necessidade de 
ferramentas e sem esforço. Totalmente invisível na posição rebatida sob o para-choques, 
este gancho de reboque respeita o design do seu Renault Talisman. Acessório de origem 
Renault, garante uma compatibilidade perfeita com o automóvel, evitando quaisquer 
riscos de deformação. 3. Barras de tejadilho em alumínio QuickFix. As barras de tejadilho 
são fáceis de montar graças ao sistema de fi xação rápida QuickFix. Permitem transportar 
um porta-bicicletas, um porta-esquis ou uma bagageira de tejadilho para aumentar a 
capacidade de carga do veículo. São vendidas aos pares e dispõem de sistema antirroubo.  

1.

2. 3.

Lazer
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Roda livre ENERGY TCe 200 EDC ENERGY dCi 110 ECO2 ENERGY dCi 130 ENERGY dCi 130 EDC ENERGY dCi 160 EDC
Talisman Talisman 

Sport Tourer Talisman Talisman 
Sport Tourer Talisman Talisman 

Sport Tourer Talisman Talisman 
Sport Tourer Talisman Talisman 

Sport Tourer

MOTOR
Tipo de combustível Gasolina ou E10 Diesel Diesel Diesel Diesel
Norma de despoluição Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Tipo de motor 4 cilindros turbo 
injeção direta

4 cilindros turbo 
injeção direta Common Rail

4 cilindros turbo
com geometria variável.

Injeção direta Common Rail

4 cilindros turbo
com geometria variável.

Injeção direta Common Rail
4 cilindros twin-turbo

injeção direta Common Rail

Cilindrada (cm3) 1 618 1 461 1 598 1 598 1 598
Número de cilindros 4 4 4 4 4
Número de válvulas 16 8 16 16 16
Potência máxima em kW CEE (cv) ao regime de rpm 147 (200) 81 (110) 96 (130) 96 (130) 118 (160)
Binário máximo em Nm CEE ao regime de rpm 260 260 320 320 380

Tipo de injeção Injeção direta Injeção direta Common rail + 
multi-injeção

Injeção direta Common rail + 
multi-injeção

Injeção direta Common rail + 
multi-injeção

Injeção direta Common rail + 
multi-injeção

Stop & Start / recuperação de energia na travagem Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim

CAIXA DE VELOCIDADES

Tipo de caixa de velocidades Automática EDC de dupla 
embraiagem Manual Manual Automática EDC de dupla 

embraiagem 
Automática EDC de dupla 

embraiagem 
Número de velocidades 7 6 6 6 6
Velocidade 1 000 rpm 1ª/2ª/3ª (km/h) 6,49/10,26/16,04 8,25/15,80/25,10 8,52/15,53/25,23 7,45/13,67/22,37 7,45/13,67/22,37
Velocidade 1 000 rpm 4ª/5ª/6ª/7ª (km/h) 22,95/30,04/37,56/45,40 36,72/47,18/54,94/- 37,34/47,10/53,25/- 32,19/41,53/51,78/- 32,19/41,53/51,78/-

PERFORMANCES
Aerodinámica SCx (m²) 0,635 0,700 0,635 0,700 0,635 0,700 0,635 0,700 0,635 0,700
Velocidade máxima (km/h) 237 231 190 185 205 200 205 200 215 213
0 a 100 km/h (s) 7,6 7,9 11,9 12,2 10,4 10,8 10,8 11,2 9,4 9,6 
400 m D.A (s) 15,6 16,1 18,3 18,7 17,4 17,9 17,1 17,7 16,8 17,2 
1 000 m D.A (s) 28,2 28,7 33,6 33,9 31,5 32,0 31,9 32,4 30,4 30,7 
Recuperação 80 - 120 km/h 4ª e 5ª (s) - - 10,8/ 13 11,2/13,5 9,7/12,3 10,3/13 - - - -
Recuperação 80 - 120 km/h 6ª (s) ou D para caixa automática 5,9 6,2 16,5 17,3 14,6 15,5 9,3 9,9 8,3 8,7 

CONSUMOS E EMISSÕES*
Ciclo misto NEDC (l/100 km) 5,6 5,8 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,4 4,5 
CO2 ciclo misto (g/km) - jantes em liga eve de 16" ou 17" 127 132 95 98 102 106 112 115 116 117
Capacidade do reservatório de combustível (l) 2RD/4RD 51 51 52/47 52/47 52/47 52/47 52/47 52/47 52/47 52/47

DIREÇÃO
Direção Assistência elétrica com cremalheira
Diâmetro de viragem entre passeios (m) 2RD / 4RD 11,6/10,8
Diâmetro de viragem com 0,3 volta do volante (m) 2RD / 4RD 47/31
Diâmetro de viragem com 1 volta do volante (m) 2RD / 4RD 17/13

TRAVAGEM
Dianteiros: discos ventilados (DV) 320 x 28 296 x 26 296 x 26 296 x 26 320 x 28
Traseiros: discos cheios (DP) 290 x 11 290 x 11 290 x 11 290 x 11 290 x 11

MASSAS (kg)
Peso em ordem de marcha sem opções (MVODM) 1 430 1 490 1 387 1 427 1 430 1 504 1 481 1 536 1 518 1 540
Peso máximo autorizado (MMAC) 5 lugares 2 030 2 140 1 987 2 073 2 030 2 152 2 081 2 184 2 118 2 190
Peso máximo rolante (MTR) 3 530  3 640 3 587 3 673 3 630 3 752 3 781 3 784 3 918 3 990
Carga útil (nível mínimo de equipamento) 600 650 600 646 600 648 600 648 600 650
Peso máximo rebocável com travões 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Peso máximo rebocável sem travões 750 750 730 750 750 750 750 750 750 750
*O consumo de combustível, tal como as emissões de CO2, está homologado de acordo com um método strandard e regulamentar. Idêntico para todos os construtores, permite comparar os veículos. O consumo em utilização real depende das condições de utilização do veícuo, dos equipamentos e do estilo de condução 
do condutor. Para otimizar o consumo, consultar www.renault.pt
2RD: 2 rodas direcionais (sem 4CONTROL) - 4RD: 4 rodas direcionais (com 4CONTROL).
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Equipamentos e opções
ZEN INTENS INITIALE PARIS

SEGURANÇA E AJUDAS À CONDUÇÃO
SEGURANÇA
ABS com sistema de assistência à travagem de urgência (AFU) • • •
Airbags frontais do condutor e passageiro adaptáveis • • •
Airbags laterais de cabeça e tórax para condutor e passageiro dianteiro • • •
Airbags tipo cortina nos lugares dianteiros e traseiros • • •
Controlo eletrónico de estabilidade (ESC) • • •
Controlo da pressão dos pneus • • •
Kit de reparação de pneus • • (Diesel) -
Sensores de chuva e luminosidade • • •
Trancamento automático das portas em andamento • • •
Travão de estacionamento assistido • • •

Pneu sobressalente de dimensões reduzidas Pack Business ¤
•

Diesel
Gasolina •

Sistema ISOFIX nos 2 lugares laterais traseiros, compatíveis com I-size • • •
Sistema de ajuda ao arranque em subida • • •

SISTEMAS DE AJUDAS À CONDUÇÃO
Alerta de distância de segurança - • •
Alerta de transposição involuntária de faixa Pack Visio system • •
Alerta de ângulo morto - Pack Tecnologia ¤
Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito Pack Visio system • •
Câmara de marcha atrás - Pack Tecnologia ¤
Comutação automática das luzes de estrada/cruzamento Pack Visio system • •
Easy Park Assist (estacionamento em mãos-livres) - - ¤
Head-Up Display - Pack Tecnologia •
Portão traseiro elétrico com função mãos-livres (apenas abertura) - Talisman - ¤ ¤
Portão traseiro elétrico com função mãos-livres (abertura e fecho) - Talisman Sport Tourer - ¤ •
Regulador/limitador de velocidade • • •
Regulador de velocidade adaptativo - • •
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro • • •
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro - Pack Tecnologia •
Sistema de travagem de emergência ativa - • •

CONDUÇÃO
Amortecimento pilotado - ¤ •
Driving ECO (monitoring, scoring, coaching e conselhos sobre condução) • • •
Renault MULTI-SENSE (5 modos de condução) • • •
Sistema 4CONTROL (4 rodas direcionais) - implica amortecimento pilotado e Pack Style - ¤ •

DESIGN
DESIGN EXTERIOR
Barras de tejadilho longitudinais - Talisman Sport Tourer • • •
Faróis diurnos com LED • • •

Faróis dianteiros Full LED Pure Vision ¤
Pack FULL LED (Talisman)
(Talisman Sport Tourer) • •

Jantes em liga leve 16" Pack Business - -
Jantes em liga leve 17" • • -
Jantes em liga leve 18" ¤ Pack STYLE -
Jantes em liga leve 19" INITIALE PARIS - - •
Luzes traseiras Full LED - Talisman Pack FULL LED • •
Luzes traseiras Full LED - Talisman Sport Tourer • • •
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤
Pintura metalizada especial Preto Ametista - - ¤
Vidros traseiros escurecidos • • -
Vidros traseiros sobreescurecidos - Pack STYLE •
Vidros traseiros sobreescurecidos e laminados - - •
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ZEN INTENS INITIALE PARIS
DESIGN INTERIOR
Estofos em tecido preto • - -
Estofos em tecido/TEP preto - • -
Estofos em couro* Riviera preto - ¤ -
Estofos em couro* Riviera castanho escuro - ¤ -
Estofos em couro* premium preto - - •
Estofos em couro* premium preto/cinzento claro - - ¤
Painel de bordo em preto • • •
Tapetes exclusivos "Initiale" - - •
Volante e alavanca de velocidade em couro* • • •

CONFORTO E MULTIMÉDIA
CONFORTO
2 saídas de ar nos lugares traseiros • • •
Apoios de cabeça dianteiros Grande Conforto - - •
Ar condicionado automático "bi-zone" • • •
Cartão Renault mãos livres • • •
Elevadores de vidros dianteiros com função impulsional • • •
Elevadores de vidros elétricos traseiros • • •
Elevadores de vidros traseiros com sistema antientalamento - • •
Espelho de cortesia com iluminação • • •
Iluminação do ambiente interior (5 cores) ¤ • •
Retrovisor interior electrocromático Pack Business • •
Retrovisores exteriores elétricos e rebatíveis eletricamente • • •
Retrovisores exteriores elétricos, com memória, rebatíveis eletricamente - - •
Teto de abrir elétrico panorâmico - ¤ ¤
Volante aquecido - Pack Inverno ¤
Volante regulável em altura e em profundidade • • •

BANCOS
Banco traseiro rebatível 60/40 com apoio de braço • • •
Banco do condutor com regulação manual em altura, regulação lombar elétrica (4 vias) e função massagem • • -
Banco do passageiro com regulação manual em altura e lombar • • -
Bancos dianteiros elétricos com regulação 6 vias, regulação lombar elétrica (4 vias), função massagem e ventilados + banco do condutor com memória - ¤ -
Bancos dianteiros elétricos com regulação 8 vias, regulação manual do comprimento do banco, regulação lombar elétrica 4 vias, função massagem, 
ventilação e memória - - •

Sistema Easy Break no banco traseiro - Talisman Sport Tourer • • •
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - Pack Inverno •

MULTIMÉDIA
Leitor CD MP3 - Pack BOSE® •
Radio Bluetooth® • • •
Sistema de som Arkamys com 8 altifalantes • • -
Sistema de som premium BOSE® com 13 altifalantes - Pack BOSE® •
Sistema R-LINK 2: ecrã tátil de 7" com navegação, comando voz e cartografi a Europa • - -
Sistema R-LINK 2: ecrã tátil de 8,7" com navegação 3D, comando voz e cartografi a Europa - • •
Tomadas USB, jack, SD e 12V nos lugares dianteiros • • •
Tomada 12V nos lugares traseiros • • •
Tomadas USB (para carregamento) e jack nos lugares traseiros - • •

ARRUMAÇÕES
Arrumação por baixo do apoio de braço central • • •
Compartimento refrigerado no apoio de braço central (nas versões com caixa EDC) - • •

PACKS
Pack BOSE® (sistema de som premium BOSE® com 13 altifalantes + leitor CD MP3) - ¤ -
Pack BUSINESS (jantes em liga leve 16" + pneu sobressalente de dimensões reduzidas + retrovisor interior eletrocromático) ¤ - -
Pack FULL LED (faróis dianteiros Full LED Pure Vision com iluminação à curva + luzes traseiras Full LED) - Talisman ¤ - -
Pack INVERNO (sistema de aquecimento dos bancos dianteiros + volante aquecido) - ¤ -
Pack STYLE (vidros traseiros sobreescurecidos + jantes em liga leve 18") - ¤ -
Pack TECNOLOGIA (Head-Up Display + alerta de ângulo morto + sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro + câmara de marcha-atrás) - ¤ -
Pack VISIO SYSTEM (comutação automática das luzes de estrada/cruzamento + alerta de transposição involuntária de faixa + 
alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito) ¤ - -

• : de série ; ¤ : em opção ;  - : não disponível. * Couro de origem bovina. Os bancos são totalmente revestidos de couro na parte da frente do assento, do encosto, dos apoios de cabeça e dos reforços laterais. As restantes partes têm revestimento têxtil.
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Dimensões

Volume da bagageira 
(dm3 VDA - segundo norma ISO 3832) Talisman Talisman 

Sport Tourer
Volume total 608 572
Volume com os bancos traseiros rebatidos, 
até à altura do apoio dos bancos dianteiros 1 022 -

Volume máximo até ao teto - 1681

Dimensões (mm)
A Comprimento total 4 848 4 865
B Distância entre eixos 2 809 2 809
C Extremidade dianteira 959 959
D Extremidade traseira 1 081 1 097
E Largura de via dianteira, jantes em liga leve 17" 1 614 1 614

Dimensões (mm)
F Largura de via traseira, jantes em liga leve 17" 1 609 1 609
G/
G1

Largura total com retrovisores/ 
sem retrovisores/com retrovisores rebatidos 1 868/2 081/1 890 1 868/2 081/1 890

H Altura 1 463 1 465
H1 Altura em vazio com barras de teto 1 752 2 111
J Altura do acesso ao piso de carga 718 571
K Altura livre ao solo 145 145
L Distancia joelhos na 2ª fi la 262 262
M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1 512 1 512
M1 Largura ao nível dos cotovelos atrás 1 461 1 461
N Largura ao nível dos apoios de braços à frente 1 485 1 485

Dimensões (mm)
N1 Largura ao nível dos apoios de braços atrás 1 400 1400
P Altura do banco dianteiro, banco com posição média 902 TN/843 TE* 902 TN/843 TE*
Q Altura do banco traseiro, banco com posição média 854 TN/848 TE* 886 TN/874 TE*

Y Altura na entrada superior da bagageira/ 
máxima da bagageira 1 050/1 136 969/1 075

Y1 Largura da entrada da bagageira ao nível do piso 1 038 1 038
Y2 Largura interior entre cavas de rodas 935 1 100

Z1 Comprimento máxima de carga 
(bancos traseiros rebatidos) 2 076 2 011

Z2 Comprimento de carga até aos bancos traseiros 1 204 1 116
*Teto normal/teto elétrico panoramico 
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Serviços Renault, efeito tranquilidade

Contratos de manutenção Renault
Quer ganhar tempo e estar tranquilo? Escolha a 
Manutenção programada. Existem momentos e 
situações em que o seu Renault necessita de uma 
atenção especial: a revisão periódica, a reposição 
do nível dos líquidos, a verifi cação do desgaste 
das peças e, se necessário, a sua substituição, em 
conformidade com as recomendações do construtor.

100 % tranquilidade.
- Experiência e profi ssionalismo da Rede Renault e 

qualidade das peças de origem Renault.
- Maior valor residual do veículo.
- Custos de manutenção reduzidos.

As Garantias

Circule sem preocupações.
Desfrute de uma garantia do construtor durante 
5 anos ou 100 000 km*: reparação gratuita em todas 
as intervenções realizadas nas nossas ofi cinas nas 
peças e mão de obra, assistência 24 horas em caso de 
avaria imobilizante do automóvel com reparação no 
local ou deslocação, garantia da pintura durante 3 anos 
com quilometragem ilimitada e garantia anticorrosão 
durante 12 anos com quilometragem ilimitada.

Contratos de Extensão de Garantia
Na Renault, a partir do momento da compra de um 
veículo novo ou usado responsabilizamo-nos por 
todas as reparações e pela substituição de peças 
mecânicas, elétricas e eletrónicas defeituosas. 
A extensão da garantia prolonga os benefícios da 
garantia do construtor. Para que a sua tranquilidade 
seja total.

Desloque-se sem preocupações.
- O seu automóvel estará sempre nas mãos da 

melhor rede de especialistas.
- Peças de origem em todas as reparações.
- Uma garantia de 5 anos e até 200 000 quilómetros.

Serviços conectados
Com o Renault R-LINK 2, reconhecido como o melhor 
sistema multimédia europeu**, terá ao seu alcance 
uma ampla gama de serviços dentro do seu veículo. 
Inovadores e muito intuitivos, oferece todas as 
funcionalidades disponíveis atualmente: continue 
ligado ao mundo exterior e desfrute das ajudas à 
condução e dos alertas de segurança mais efi cazes 
para que possa deslocar-se com total tranquilidade.

Viver o melhor:
- Navegação: mapas pré-instalados no seu automóvel 

com atualizações gratuitas durante o primeiro ano. 
Após este período, apenas terá de prolongar a sua 
subscrição a partir do MY Renault para transferir as 
atualizações.

- Info trafi c: visualize o estado do trânsito em tempo real.
- Catálogo de aplicações: reinvente a cada momento 

a vida a bordo transferindo novas aplicações da 
R-LINK Store, como Michelin, Gestão do tempo de 
pausa, fl uxo RSS, etc.

* Durante os 2 primeiros anos, a quilometragem é ilimitada.
Até ao quinto ano, o limite é de 100 000 km. 
** Fonte: estudo SBD 2014.
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A rede Renault compromete-se a 

- Responder ao seu pedido na internet em menos de 24 horas (de segunda a sexta-feira).

- Garantir o ensaio do veículo da gama à sua escolha, imediatamente, ou no prazo máximo de uma semana.

- Informar acerca da evolução da sua encomenda até ao momento da entrega.

- Restituir o seu veículo reparado à hora e preço acordados.

- Assegurar o seu acordo para qualquer intervenção não prevista, sem o qual oferecemos essa intervenção.

- Recompensar a sua fidelidade e confiança oferecendo as vantagens preferenciais disponíveis no portal «My Renault».

- Garantir a sua mobilidade durante a intervenção, oferecendo-lhe sempre um veículo de substituição ou propondo uma 

solução alternativa.
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Take Control 
Renault TALISMAN

62_CARLAB_B_Talisman_KLFD_V1.indd   62 04/07/2016   23:03



C2-C3_COUV_B_Talisman_KLFD_V1.indd   2 04/07/2016   22:58



Renault TALISMAN

Tudo fi zemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. Para conhecer as últimas evoluções, queira dirigir-se a um concessionário Renault. 
No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modifi cações nas especifi cações e nos veículos descritos e representados. Estas modifi cações serão transmitidas à nossa 
rede de concessionários, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou como acessório). Devido a limitações técnicas na 
impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por 
qualquer meio da presente publicação está interdita sem autorização por escrito da Renault.

 – 000 3066 200 – JUNHO 2016.
RENAULT PORTUGAL S.A. / Lagoas Park - Edifi cio 4 - Apartado 101 - 2740-267 Porto Salvo / Telefone: 0810 40 50 60.

Prolongue a experiência do 
Renault TALISMAN em www.renault.pt
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