
 

Renault Talisman pasiūlymas 
 

 

Komplektacija INTENSE 
Antiblokavimo sistema (ABS) 
su avarinio stabdymo 
pagalba (EBA) 

Elektroninė stabilumo 
sistema (ESP) 

Įkalnę įveikti padedanti funkcija 
(HSA) 

Adaptyvios vairuotojo ir keleivio oro 
pagalvės 

Šoninės oro pagalvės, 
saugančios dubenį ir krūtinės 
ląstą 

Užuolaidinės oro 
pagalvės 

Automatinis durų užraktas, 
užrakinantis duris pradėjus 
važiuoti 

3-ijų tvirtinimo taškų saugos diržai 
priekinėse ir galinėse sėdynėse 

Įspėjantis garsas apie 
neužsegtus saugos diržus 

Įranga ISOFIX vaikų 
saugos kėdutei tvirtinti 
prie antros eilės vietų 

Reguliuojamo aukščio priekinių 
ir užpakalinių sėdynių galvos 
atlošai 

Elektrinis, kintamos galios vairo 
stiprintuvas 

RENAULT laisvų rankų 
kortelė raktas 

Pastovaus greičio 
palaikymo sistema ir 
greičio ribotuvas 

Multi-Sense sistema, 
Automatinis stovėjimo stabdys 

Užpakaliniai, priekiniai, šoniniai atstumo 
jutikliai, galinio vaizdo kamera 

Slėgio pokyčio padangose 
jutikliai 

Reikmenų pradurtai 
padangai taisyti rinkinys 

LED priekiniai dienos žibintai Rūko LED žibintai 

Šviesadiodžiai žibintai Full 
LED Pure Vision 

LED galiniai žibintai Žibintai su „Palydėk mane 
namo“ funkcija 

Šviesos ir lietaus jutikliai, automatinis ilgųjų 
šviesų perjungimas 

Elektra reguliuojami ir 
užlenkiami šoniniai 
veidrodėliai 

Apšviečiami veidrodėliai 
ant skydelių nuo saulės 

Automatinis kondicionierius Elektra valdomi visi langai, vairuotojo ir 
keleivio su vieno paspaudimo funkcija 

Elektra reguliuojami 
užpakalinių durų langai su 
vieno paspaudimo funkcija 

Užpakalinių šoninių 
langų užuolaidėlės nuo 
saulės 

Centrinis valdymo pultas su 
porankiu ir dėtuve 

Užpakalinė sėdynė (galima nulenkti 1/3 
arba 2/3) su įtaisyta anga slidėms. 

Easy Break sistema Užtraukiamas bagažo skyriaus 
uždangalas 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo ir keleivio sėdynės su reguliuojama 
juosmens atrama (vairuotojo sėdynė su juosmens masažo funkcija) 

Matinio chromo spalvos 
stogo laikikliai 

Kėbulo spalvos šoniniai 
veidrodžiai ir durų rankenos su 
chromo intarpais 

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai BAYADERE  

Chromuoti šoninių langų 
apvadai 

Medžiaginiai apmušalai 
kombinuoti su ekologiška oda 

Salono apšvietimas įtaisytas lubose 

Oda aptrauktas reguliuojamo 
aukščio ir atstumo vairaratis 

Multimedijos įranga Renault R-
Link 2® su liečiamu 8.7" ekranu 

Dvi USB jungtys ir viena garso įrangos jungtis priekyje 

BSW – aklosios zonos 
stebėjimo sistema 

LDW – kelio linijų kirtimo be 
posūkio informavimo sistema  

Android auto, Apple Carplay palaikymas, Bluetooth. 

Papildomai sukomplektuota įranga prie INTENSE 

- Įrangos paketas WINTER: šildomos priekinės sėdynės, šildomas vairas, priekinių žibintų apiplovimo sistema . 

- Atsarginis ratas  

- Žieminių ir vasarinių padangų komplektas 

Renault Talisman Grandtour  1.6 dCi 130 AG INTENSE komplektacija. Kainoraštinė kaina 29.524 Eur su PVM 
Galutinė kaina – 24.500 Eur su PVM 
GARANTIJA:  
3 metai arba 150.000km  arba 5m/150000 km, žiūrint kas greičiau įvyks 
Garantija kėbului: 12 metų nuo kiauryminio prarūdijimo 
Pristatymas: Automobilis yra Vilniuje 
Pirma registracijos data: 2019/04/10 
Rida: ~22000 km 
Valstybinis numeris:KZM860 
Kėbulo numeris: VF1RFD00159657212 
 
Pardavėjas: UAB Lautra Motors, į.k. 110607882, Kontaktas: Mantas Katauskis +37065680929, mantas@lautra.lt 

Variklis/ varikio tūris cm3 Dyzelinis/1598 

Variklio galia kW (AG) aps./min 96/(130)-4000 

Sukimo momentas Nm/aps 320-1750 

Įsibėgėjimas 0-100km (s) 10.8 

Maksimalus greitis (km/h) 205 

Bagažinės talpa dm3 572 

Bazė/Ilgis/Plotis/Aukštis (mm) 2809/4866/1869/1465 

Prošvaisa (mm) 145 

Vietų/durų skaičius 5/5 

Degalų sąnaudos l/100km (bendros) 4,3 

CO2 išląkos (g/km)/Atitinka išlakų standartą  111/Euro6 

Pavarų dėžė 6 pavarų automatinė 


