
 

 

VARIKLIS   
Energy  

TCe 225 EDC 

Degalų rūšis   benzinas 

Pavarų dėžė   automatinė, 7 pavarų, EDC 

Variklis   4 cilindrai, turbina 

Atitinka emisijos standartą Euro 6 

Darbinis tūris (cm3)   1 798 

Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 165 (224) esant 5500 

Didžiausias sukimo momentas Nm esant sūk./min 300 esant 2000 

Degalų įpurškimo būdas tiesioginis daugiataškis 

GREITIS    

Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 7,6 

Didžiausias greitis (km/val.) 240 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA* 

CO2 emisija (g/km)   172-180 

Mišrios (mieste ir užmiestyje) (l/100 km) 7,6-7,9 

TALPA    

Degalų bako talpa esant   4 vairuojantiems ratams 47 

Bagažinės talpa (dm3) min/ max 608 / 1 022 

SAUGUMAS  

Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo pagalba (EBA) ● 

Elektroninė stabilumo sistema (ESC) ● 

Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA) ● 

Automatinis stovėjimo stabdys ● 

Prie smūgio prisitaikančios vairuotojo ir keleivio oro pagalves (keleivio išjungiama) ● 

Šoninės vairuotojo ir keleivio oro pagalvės ● 

Pirmos ir antros sėdynių eilių 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 ● 

Įtaisyti galvos atlošai priekinėse ir galinėse sėdynėse ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA  

Elektrinis, kintamos galios vairo stiprintuvas ● 

Priekiniai ir užpakaliniai atstumo jutikliai ● 

Atbulinės eigos vaizdo kamera ● 

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSW) ● 

4 ratų valdymo įranga 4Control ● 

Elektroninis amortizatorių reguliatorius ● 

Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema ● 

Automatinės trumposios ir ilgosios šviesos ● 

Eismo juostos sekimo sistema (LDW) ● 

Kelio ženklų atpažinimo sistema ● 

Head-Up display projekcinis ekranas ant priekinio stiklo ● 

Aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEBS) ● 

Saugaus atstumo įspėjimo sistema ● 

Stabdymo energijos atgavimo sistema (Energy Smart Management) ● 

Multi-Sense sistema (vairavimo rėžimų pasirinkimas) ● 

Slėgio pokyčio padangose jutikliai ● 

Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys ● 

Atsarginis ratas ĮSK 

IŠORĖS APDAILA  

LED priekiniai dienos žibintai ● 

Šviesadiodžiai žibintai Full LED Pure Vision ● 

LED galiniai žibintai ● 

Apšvietimo lemputės integruotos šoniniuose veidrodėliuose ● 

Tamsinti užpakaliniai langai ● 

RENAULT TALISMAN INITIALE PARIS. 1,8 TCE 225 AG 7 EDC 

SPALVA: METALIC (GNG – Ametysto violetinė) 



 

 

Kėbulo spalvos šoniniai veidrodžiai ir durų rankenos ( Nuo ZEN versijos su chromo intarpais ) ● 

19 colių lengvojo lydinio ratlankiai INITIALE PARIS ● 

Slenksčių žymėjimas INITIALE PARIS simboliais INITIALE PARIS versijai ● 

Chromuoti šoninių langų apvadai ● 

INITIALE PARIS žymėjimai ● 

Metalizuojamieji dažai (GNG) ĮSK 

VIDAUS APDAILA  

Grafito spalvos odiniai apmušalai INITIALE PARIS variantui ● 

Pilkos ir grafito spalvos derinio odiniai apmušalai INITIALE PARIS variantui ĮSK 

Salono apšvietimas įtaisytas lubose ● 

Oda aptrauktas reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis ● 

PATOGUMAS  

Centrinis valdymo pultas su porankiu ir dėtuve ● 

Užpakaline sėdyne lankstomu atlošu (galima nulenkti 1/3 arba 2/3) ● 

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

Elektra reguliuojami užpakalinių durų langai su vieno paspaudimo funkcija ● 

Elektra valdomos bagažinės durys ir beraktis bagažinės dangčio atidarymas ● 

RENAULT laisvų rankų kortelė raktas ● 

Automatinis dviejų zonų oro kondicionierius su oro apipūtimo angomis antroje sėdynių eilėje ● 

LED rūko žibintai  ● 

Elektrochrominis salono veidrodis ● 

Žibintai su „Palydėk mane namo“ funkcija ● 

Elektra reguliuojami, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai (Initiale Paris versijoje)  ● 

Elektra reguliuojamos ( 8 padėčių ), ventiliuojamos, šildomos ir programuojamos vairuotojo 
ir keleivio sėdynės 

● 

Šildomos priekinės sėdynės ● 

MULTIMEDIJOS ĮRANGA  

Multimedijos įranga Renault R-Link 2® su liečiamu 8,7" ir stereogarso įranga Bose® ● 

Dvi USB jungtys, viena garso įrangos jungtis priekyje ● 

Dvi USB jungtys ir viena garso įrangos jungtis gale ● 

Išplėstas Europos žemėlapis ● 

ĮRANGOS PAKETAI  

Įrangos paketas WINTER 2: šildomas vairas, priekinių žibintų apiplovimo sistema ĮSK 

Įrangos paketas TECHNO: Aktyvaus stabdymo pagalbos sistema, Aktyvi pastovaus greičio 
palaikymo sistema, įspėjanti saugaus atstumo sistema, projekcinis ekranas ant priekinio 
stiklo 

● 

Įrangos paketas CITY: užpakaliniai, priekiniai ir šoniniai atstumo jutikliai, atbulines eigos 
vaizdo kamera, nematomos zonos stebėjimo sistema ( BSW ) 

● 

Įrangos paketas 4CONTROL: 4 valdomi ratai, elektra reguliuojami amortizatoriai, 19" 
lengvojo lydinio ratlankiai 

● 

Įrangos paketas VISIO SYSTEM: automatinės ilgosios ir trumposios šviesos, kelio ženklų 
atpažinimo sistema, eismo juostos sekimo sistema ( LDW ) 

● 

 
Automobiliui suteikiama 5 metų arba 100.000 km gamintojo garantija 

Kainoraštinė Renault Talisman SEDAN, 1,8 TCE 225 AG kaina – 38429 Eur su PVM 

Speciali OUTLET RENAULT kaina 29.500 Eur su PVM  

 

 
Automobilių pardavimas: 

Mantas Katauskis 
Pardavimų vadovas 
Tel. +370 656 80929 
El. paštas: mantas@lautra.lt 

Dainius Stoškus 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 672 32748 
El. paštas: dainius@lautra.lt 

Aidas Masaitis 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 692 91355  
El. paštas: aidas@lautra.lt 

Sergejus Višniakovas  
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 685 30070 
El. paštas: sergejus@lautra.lt 

BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050  Įmonės kodas 
110607882, PVM kodas LT106078811, AB  “SEB bankas” a/s LT 037044060001307507 
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