
Nový Renault  
TALISMAN Grandtour

Platnosť cenníka od 1.4. do 30.4.2021 alebo do vypredania skladových zásob.   
Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
*  Asistenčná služba Renault Premium Assistance je poskytovaná spoločnosťou Europ Assistance, s. R. O. A to na dobu 5 rokov od uvedenia do prevádzky a maximálne do 

najazdu 150 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr.

CENNÍK
MOTOR INTENS INITIALE PARIS

Blue dCi 160 EDC 35 820 € –

Blue dCi 190 EDC 37 300 € 45 080 €
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VYUŽITE PONUKU
značkového financovania od Renault Finance:

FINANCOVANIE 103 %
preplatíte iba 3 % z ceny vozidla

RENAULT PREMIUM ASSISTANCE

ROZŠÍRENÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA
ZDARMA*



RENAULT TALISMAN GRANDTOUR INITIALE PARIS

Verziu Initiale Paris si môžete doplniť o:
•	Pack Winter pre Initiale Paris (vyhrievaný volant, ostrekovače 

svetlometov)
•	Panoramatické strešné okno
•	Pack Easy Pilot Initiale Paris (Rear traffic alert– upozornenie pred 

prichádzajúcimi vozidlami pri cúvaní, Easy Pilot – asistent pre 
jazdu po diaľnici a v kolóne)

Unikátna výbava Initiale Paris:

Design
•	Kožené poťahy Nappa v čiernej farbe Titane alebo pieskovo  

sivej farbe Sable
•	Disky kolies z ľahkých zliatin 19 ", dizajn Initiale Paris
•	Označenie Initiale Paris

Riadenie automobilu
•	Systém 4Control so 4 aktívne riadenými kolesami
•	Systém Electronic Damper Control (prispôsobenie tuhosti tlmičov)
•	Adaptívny tempomat Stop & Go

Viditeľnosť a osvetlenie
•	 Svetlomety MATRIX LED VISION®

Komfort 
•	 Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 8 smeroch, 

manuálne nastaviteľná dĺžka sedáka, elektricky nastaviteľná 
bedrová opierka v 4 smeroch s masážnou funkciou a s pamäťou 
polohy, ventilované predné sedadlá

•	Sedadlo vodiča s funkciou Easy Entry (automatické odsunutie 
sedadla vodiča pre lepšie nastupovanie a vystupovanie z vozidla)

•	Opierky hlavy pre vodiča a spolujazdca typu Relax
•	Vyhrievanie predných sedadiel
•	Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, sklopné, 

s pamäťou polohy, vyhrievané, automatické naklonenie zrkadla 
na strane spolujazdca pri zaradení spiatočky, s osvetlením 
nástupného priestoru pri odomknutí vozidla

•	Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru s možnosťou 
otvorenia pohybom nohy pod zadným nárazníkom

Multimédiá
•	Bose® Surround Sound System s 13 reproduktormi a funkciou 

Active Noise Control

Bezpečnosť a asistenčné systémy riadenia
•	Head-Up display
•	Active Emergency Braking System s detekciou chodcov a cyklistov
•	Easy Park Assist (360° parkovacie senzory, zadná parkovacia 

kamera a automatický parkovací asistent – pozdĺžny, kolmý  
a uhlový)

Exkluzívna verzia spájajúca know-how značky Renault s myšlienkou na úplnú spokojnosť užívateľov 
a ich maximálny komfort.
Design kabíny je do detailu prepracovaný s použitím kvalitných materiálov. Pohodlné sedadlá potiahnuté 
kožou Nappa príjemnou na dotyk, vkusné detaily a dokonala zvuková akustika kabíny vám naznačujú, že sa 
nachádzate na výnimočnom mieste.



VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Intens Initiale Paris
PAKETY
Pack Winter (vyhrievaný volant, ostrekovače svetlometov) - 250 €
Pack Winter Plus (vyhrievanie predných sedadiel, vyhrievaný volant, ostrekovače svetlometov) 450 € -
Pack Easy Pilot Intens (Rear Traffic Alert – upozornenie pred prichádzajúcimi vozidlami pri cúvaní, Adaptívny tempomat, 
Head-Up Display, Easy Pilot - asistent pre jazdu po diaľnici a v kolóne) 1 100 € -

Pack Easy Pilot Initiale Paris (Rear Traffic Alert – upozornenie pred prichádzajúcimi vozidlami pri cúvaní, Easy Pilot – 
asistent pre jazdu po diaľnici a v kolóne) - 800 €

Pack 4Control (systém 4Control® so 4 aktívne riadenými kolesami, Systém Electronic Damper Control – prizpôsobenie
tuhosti tlmičov, Disky kolies z ľahkých zliatin 19", design Sato) 1 700 € •

Pack Leather v čiernej farbe (kožené čalúnenie v čiernej farbe, Pack Winter Plus, sedadlo vodiča a spolujazdca
elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch, s masážnou funkciou,
s pamäťou polohy na strane vodiča, ventilované predné sedadlá)

2 550 € -

Pack Leather v hnedej farbe (kožené čalúnenie v hnedej farbe, Pack Winter Plus, Pack Easy Pilot Intens,
sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka  
v 4 smeroch, s masážnou funkciou, s pamäťou polohy na strane vodiča, ventilované predné sedadlá)

3 650 € -

Pack Leather v pieskovo sivej farbe (kožené čalúnenie v pieskovo sivej farbe, Pack Winter Plus, Pack Easy Pilot Intens,
sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka  
v 4 smeroch, s masážnou funkciou, s pamäťou polohy na strane vodiča, ventilované predné sedadlá)

3 650 € -

AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným systémom bŕzd • •
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV • •
Rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia alebo nehody • •
Asistent rozjazdu do kopca • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
Predné airbagy na strane vodiča a spolujazdca • •
Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na strane vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie airbagu 
spolujazdca) • •

Hlavové airbagy v prvom a druhom rade • •
Trojbodové bezpečnostné pásy s automatickými predpínačmi a nastaviteľnou výškou na predných sedadlách • •
Trojbodové bezpečnostné pásy v druhom rade • •
Zvuková a vizuálna signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov na všetkých miestach • •
Systém ISOFIX - príprava pre upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách • •
Automatické uzamknutie dverí počas jazdy • •
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti • -
Adaptívny tempomat Stop & Go Pack Easy Pilot Intens •
Head-Up display Pack Easy Pilot Intens •
Systém sledovania mŕtveho uhla • •
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu • -
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu s aktívnou korekciou jazdnej dráhy 200 € •
Systém varovania pri prekročení povolenej rýchlosti s rozpoznávaním dopravných značiek • •
Systém sledovania únavy vodiča • •
Automatické prepínanie diaľkových svetiel • •
Safe Distance Warning - systém upozornenia na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti • •
Active Emergency Braking System s detekciou chodcov a cyklistov • •
E-Call - systém pre privolanie pomoci v prípade nehody 180 € 180 €
VONKAJŠÍ VZHĽAD
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením nástupného priestoru, chromované rámovanie bočných okien • •
Chrómové lišty v blízkosti predných hmlových svetiel • •
Chrómové dizajnové prvky v spodnej časti zadného nárazníka • •
Označenie Initiale Paris - •
Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Pierre • -
Disky kolies z ľahkých zliatin 18", dizajn Stellar 400 € -
Disky kolies z ľahkých zliatin 19"; dizajn Sato Pack 4Control -
Disky kolies z ľahkých zliatin 19", dizajn Initiale Paris - •
Metalický lak 750 € 750 €
Špeciálny metalický lak Biela Nacré 950 € 950 €
VNÚTORNÝ VZHĽAD
Kombinácia látkového čalúnenia s koženkou v čiernej farbe • -

Kožené čalúnenie v čiernej farbe, palubná doska v čierne farbe Pack Leather  
v čiernej farbe -

Kožené čalúnenie v hnedej farbe, palubná doska v hnedej farbe Pack Leather  
v hnedej farbe -

Kožené čalúnenie v pieskovo sivej farbe, palubní doska v pieskovo sivej farbe Pack Leather  
v pieskovo sivej farbe -

Kožené čalúnenie Nappa Titane v čiernej farbe, palubná doska v čiernej farbe - •
Kožené čalúnenie Nappa Sable v pieskovo sivej farbe, prístrojová doska v pieskovo sivej farbe - 0
Označenie Initiale Paris - •
•	 v	sérii
0 – voliteľné za 0 €



VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Intens Initiale Paris

VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE
Predné Full LED svetlomety • -
Svetlomety MATRIX LED VISION® 1 000 € •
LED denné svietenie • •
Predné LED hmlové svetlomety s funkciou prisvecovania do zákrut • •
Ostrekovače predných svetlometov Pack Winter Plus Pack Winter
Funkcia Follow Me Home - nastaviteľné oneskorenie zhasínania svetlometov • •
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané, sklopné s osvetlením nástupného priestoru pri 
odomknutí vozidla • -

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, sklopné, s pamäťou polohy, vyhrievané, automatické naklonenie 
zrkadiel na strane spolujazdca pri zaradení spiatočky, s osvetlením nástupného priestoru pri odomknutí vozidla - •

Akustické čelné sklo • •
Panoramatické strešné okno – elektricky otvárateľné v prednej časti  
(pre verziu S-EDITION nutné so sivým stropom) 1 200 € 1 200 €

Zatmavené zadné okná • -
Zatmavené zadné okná a vrstvené bočné sklá - •
Dažďový a svetelný senzor • •
Bezrámečkové elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo • •
Osvetlenie interiéru Ambient Lighting • •
RIADENIE
Elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom • •
Poloautomatická parkovacia brzda s funkciou auto-hold • •
Systém Renault Multi-Sense® • •
Systém 4Control so 4 aktívne riadenými kolesami Pack 4Control •
Systém Electronic Damper Control (prispôsobenie tuhosti tlmičov) Pack 4Control •
Predné a zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera • -
Easy Park Assist (360 ° parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent - pozdĺžny,  
kolmý a uhlový) 350 € •

Rear Trafic Allert - upozornenie pred prichádzajúcimi vozidlami pri cúvaní Pack Easy  
Pilot Intens

Pack Easy Pilot  
Initiale Paris

Easy Pilot - asistent pre jazdu na diaľnici a v dopravnej kolóne Pack Easy  
Pilot Intens

Pack Easy Pilot  
Initiale Paris

Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa • •
Systém Eco-mode • •
Sada na opravu pneumatík • •
Dojazdová rezerva 200 € 200 €
KOMFORT
Dvojzónová automatická klimatizácia s oddeleným nastavením pre vodiča  
a spolujazdca • •

Hands-free karta Renault s uvítacou funkciou Welcome Scenario, ktorá sa aktivuje pri priblížení sa k vozidlu • •
Elektrické otváranie veka batožinového priestoru s možnosťou otvorenia pohybom nohy pod zadným nárazníkom 400 € •
Delený batožinový priestor s odkladacími priehradkami pod podlahou • •
Predpríprava na alarm • •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • •
Multifunkčný volant a hlavica radiacej páky potiahnutá kožou • Nappa
Vyhrievaný volant Pack Winter Plus Pack Winter
Elektrické ovládanie predných a zadných okien, impulzné ovládanie okien vpredu a vzadu • •
Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch  
s masážnou funkciou, sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch, s manuálne nastaviteľnou  
bedrovou opierkou

• -

Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka  
v 4 smeroch s masážnou funkciou a s pamäťou polohy, ventilované predné sedadlá

Pack Leather v čiernej/
hnedej/pieskovo sivej 

farbe
-

Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 8 smeroch, manuálne nastaviteľná dĺžka sedáka, elektricky 
nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch s masážnou funkciou a s pamäťou polohy sedadla vodiča, ventilované 
predné sedadlá

- •

Sedadlo vodiča s funkciou Easy Entry (automatické odsunutie sedadla vodiča pre lepšie nastupovanie  
a vystupovanie z vozidla)

Pack Leather v čiernej/
hnedej/pieskovo sivej 

farbe
•

Opierky hlavy pre vodiča a spolujazdca typu Relax - •
Vyhrievanie predných sedadiel Pack Winter Plus •
Zadné sedadlá s deleným operadlom v pomere 1/3–2/3 s otvorom pre prevoz dlhých predmetov s funkciou Easy Break • •
Sluneční záclonky na zadních oknech ve druhé řadě • •
Klimatizovaná predná lakťová opierka • •
Zadná lakťová opierka s držiakom na nápoje • •
Koberčeky Initiale Paris - •
•	 v	sérii



VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Intens Initiale Paris

MULTIMÉDIÁ
Prístrojový štít s 10" farebným multifunkčným displejom s možnosťou projekcie navigácie • •
Multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3" (navigačný systém s dynamickým plánovaním
trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie, vyhľadávanie bodov záujmu cez Google Places, 3D zobrazenie 
budov vo veľkých sídlach, Bluetooth s funkciou audiostreamingu, podporuje Apple CarPlay a Android Auto, 
ovládanie rádia pod volantom, online služby, digitálny príjem rádia DAB, hudobný systém Arkamys,  
8 reproduktorov)

• -

Multimediálny a navigačný systém Easy Link, displej 9,3", Audio Bose (navigačný systém s dynamickým 
plánovaním trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie, vyhľadávanie bodov záujmu cez Google Places,  
3D zobrazenie budov vo veľkých sídlach, Bluetooth s funkciou audiostreamingu, podporuje Apple CarPlay  
a Android Auto, ovládanie rádia pod volantom, online služby, digitálny príjem rádia DAB)
Hudobný audiosystém BOSE Surround Sound System s 13 reproduktormi a funkciou Active Noise Control

700 € •

•	 v	sérii

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A SERVISNÉ ZMLUVY

Blue dCi 160 EDC Blue dCi 190 EDC
Zmluvná záruka Renault (5 rokov / 150 000 km) • •
Servisná zmluva GARANCIA PLUS
(možnosť dokúpenia počtu kilometrov k päťročnej záruke) - 5 rokov / 200 000 km* 469 € 469 €

Servisná zmluva EASY SERVICE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom)  
- 5 rokov / 100 000 km

879 €
1 659 €

879 €
2 469 €

Servisná zmluva EASY SERVICE
(Zmluvná záruka + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom)  
- 5 rokov / 150 000 km

1 859 €
2 689 €

1 859 €
3 599 €

•	 v	sérii
* Ponuka rozšírenia km ku Garancii Plus je platná len v prípadoch, keď už bola na dané vozidlo poskytnutá záruka Garancia Plus na 5 rokov / 150 000 km v cene nového vozidla.
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy a nájazdu kilometrov kontaktujte Vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv a zmluvnej záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.  
Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

Strešné tyče QuickFix - na pozdĺžne strešné tyče (2 kusy) 199,00 €
Textilné koberce Premium (4 kusy) 84,90 €
Vešiak kabátov za opierku hlavy 45,90 €
Držiak telefónu magnetický 29,90 €
Súprava povinnej výbavy 39,90 €
Parkovací asistent - predný 149,00 €
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Coach (2 bicykle) 499,00 €
Slnečné clony – kompletná súprava (zadné bočné okná a zadné okno) 139,00 €
Vnútorné osvetlené prahy dverí – antikorová oceľ, predné a zadné (4 kusy) 199,00 €
Ochrana batožinového priestoru EasyFlex 179,00 €
Ochrana hrany batožinového priestoru – antikorová oceľ od 69,90 €
Sieť batožinového priestoru horizontálna/vertikálna 44,90 €
Univerzální zástěrky (2 ks) - predné alebo zadné 33,90 €

Uvedené ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže. 

VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT



MOTORIZÁCIA Blue dCi 160 EDC Blue dCi 190 EDC

Typ prevodovky Dvojspojková  
EDC - 6stup.automatická

Dvojspojková  
EDC - 6stup.automatická

Zdvihový objem (cm3) 1 997 1 997
Palivo diesel diesel
Počet valcov / ventilov 4/16 4/16
Typ vstrekovania priame Common Rail priame Common Rail
Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot./min) 118 / 160 pri 3 750 139 / 189 pri 3 500
Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min) 360 pri 1 500–2 750 400 pri 1 750–3 000
Emisná norma Euro 6 Euro 6
Systém Stop&Start a rekuperácia energie pri brzdení áno áno
Filter pevných častíc áno áno
 PNEUMATIKY*
Disky kolies z ľahkých zliatin 17" 225/55R17 225/55R17
Disky kolies z ľahkých zliatin 18" 245/45R18 245/45R18
Disky kolies z ľahkých zliatin 19" 245/40R19 245/40R19
VÝKON
Zrýchlenie 0–100 km/h (s) bez / so systémom 4Control 10,1 / 10,2 9,2
Maximálna rýchlosť (km/h) 209 221
RIADENIE
Priemer otočenia na 1 otočenie volantu bez / so systémom 4Control (m) 11,6 / 10,8 11,6 / 10,8
Počet otáčok volantu medzi krajnými polohami bez / 
so systémom 4Control 2,8 / 2,4 2,8 / 2,4

BRZDY
Vpredu: Ø (mm) / hrúbka (mm) 320 / 28 320 / 28
Vzadu: Ø (mm) / hrúbka (mm) 290 / 11 290 / 11
SPOTREBA A EMISIE**
Kombinovaná spotreba (l) 5,7–6,1 5,7–6,1
Emisie CO2 (g/km) 150–161 150–161
Objem palivovej nádrže (l) bez / so systémom 4Control 50 / 45 50 / 45
Objem nádrže AdBlue (l) 18 18
ROZMERY A HMOTNOSTI***
Objem batožinového priestoru (dm3, metóda VDA) 572 572
Objem batožinového priestoru (dm3) 492 492
Maximálny objem batožinového priestoru so sklopnými zadnými sedadlami (dm3; metóda VDA) 1 681 1 681
Prevádzková hmotnosť (kg) 1 658–1 800 1 658–1 800
Maximálne užitočné zaťaženie 463–605 463–605
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 2 263 2 263
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 4 063 4 063
Maximálna povolená celková hmotnosť  
brzdeného prívesu (kg) 1 800 1 800

Maximálna povolená celková hmotnosť  
nebrzdeného prívesu (kg) 750 750

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMERY

*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate 
u vášho predajcu.

**  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúžia 
k porovnávaniu vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení 
vozidla, poveternostých podmienkach a profile trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú zmerané podľa testovacej metodiky WLTP.

***  Údaje sa môžu líšiť v závislosti na výbave, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).

Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Financovanie 103 % – preplatíte iba 3 % z ceny vozidla, platí pri akontácii 35 % a dĺžke splácania 36 mesiacov. Financovanie je poskytované len pre podnikateľov a firmy. 
Poplatok za službu Business Service predstavuje príplatok naviac oproti Financovaniu 103%. Služba je poskytovaná pre podnikateľov a firmy.

Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len 
informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvých strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom 
jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť  ceny, príslušné 
špecifikácie a príšlušenstvo bez konzultácie.
Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 150 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou objednávky.


