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De TALISMAN:  een 
gevestigde waarde 
in een nieuwe 
uitvoering
Laat u verleiden door de stijl van de nieuwe 
TALISMAN! De vernieuwde vormgeving zet 
het karakter van deze sportieve, elegante en 
hoogwaardige middenklasser in de verf. Opvallende 
kenmerken: de vernieuwde, iconische voorzijde 
verfraaid met een chroom, de nieuwe hightech 
lichtsignatuur voor en achter, de dynamische LED-
knipperlichten, de haaienvinantenne, de nieuwe 
kleuren en de nieuwe Diamond Cut lichtmetalen 
wielen.



De TALISMAN 
ESTATE: nu nóg 
sportiever
De TALISMAN ESTATE is het resultaat van een 
subtiele afweging tussen een uitgesproken 
exterieurdesign en een ruim en licht interieur, 
waar het comfort van zowel de bestuurder als 
de passagiers centraal staat. Met het Easy Break-
systeem en de gemotoriseerde achterklep die u 
op afstand kunt openen, is het een even modern 
als praktisch model. Net als de TALISMAN is 
ook dit model uitgerust met het buitengewone 
4CONTROL-chassis met vier sturende wielen 
en verstelbare demping, die de auto niet alleen 
wendbaarder en nauwkeuriger maken, maar ook 
stabieler en eenvoudiger te besturen bij zowel 
lage als hoge snelheden. 







Reizen in eerste klas
De nieuwe TALISMAN BUSINESS INITIALE PARIS 
geeft het begrip ‘reizen’ een diepere dimensie. 
Namelijk die van een viersterrenverblijf, door de 
combinatie van raffinement en veelzijdigheid 
tijdens al uw dagelijkse ritten. De comfortabele 
stoelen met ingebouwde Relax-hoofdsteunen, 
het verwarmbare stuurwiel, de bekleding van 
doorgestikt nappaleer*, de massagefuncties en 
de ingebouwde ventilatie in de stoelen geven 
u het gevoel van een salon op wielen. Elegante, 
cognac kleurige siernaden passen perfect bij de 
decoratieve details van gewhitewasht hout. Dit 
alles wordt opgeluisterd door een nieuw premium 
Bose®-audiosysteem met dertien luidsprekers, 
voor een unieke zintuigelijke ervaring. De 
technologie doet hier niet voor onder, met het 
nieuwe dashboard met een digitaal en persoonlijk 
aanpasbaar scherm van 10,2”,de met EASY LINK 
verbonden tablet van 9,3”, de head-up display... En 
laten we vooral de Renault MULTI-SENSE niet 
vergeten, waarmee u de rijmodus aanpast aan 
uw eigen voorkeur (My Sense, Comfort, Sport of 
ECO). Met de TALISMAN BUSINESS INITIALE PARIS 
worden al uw autoritten onvergetelijk!

*Rundleer.



De nieuwe TALISMAN en TALISMAN ESTATE 
zijn uitgerust met het nieuwe EASY-DRIVE 
rijhulpsysteem dat u onder alle omstandigheden 
veiligheid en comfort garandeert.
Dankzij de adaptieve LED Matrix Vision koplampen 
past de lichtbundel zich automatisch aan op de 
verkeersomstandigheden, zodat u altijd met zoveel 
mogelijk licht op rijdt zonder andere weggebruikers 
te verblinden, inclusief voetgangers. 
De snelweg- en verkeersassistent past op zijn beurt 
het rijgedrag van de auto aan op het verkeer: dit 
systeem, dat functioneert bij snelheden tot 160 km/u,  
regelt de snelheid en houdt niet alleen een veilige 
afstand aan tot de voorligger, maar blijft ook 
netjes in het midden van de rijstrook. Als de 
verkeersstroom vertraagt, zal de auto automatisch 
stoppen en opnieuw starten als de bestuurder 
niet zelf binnen drie seconden actie onderneemt.

Rijhulpsystemen: de 
vrijheid om met een 
gerust hart te reizen

1. Adaptieve LED Matrix Vision koplampen,

2. Snelweg-en verkeersassistent (combinatie van 
adaptieve cruisecontol, Stop & Go en rijstrookassisten).

1.

2.





Bleu Cosmos RPR 
(MV)

Gris Highland KQA 
(MV)

Gris Cassiopée KNG 
(MV)

Noir Étoilé GNE 
(MV)

Rouge Millésime NPN 
(MV)

Gris Baltique KQD 
(MV)

Blanc Glacier 369 
(OV)

Blanc Nacré QNC 
(SMV)

OV: Lak met vernislaag
MV: Metaallak met vernislaag
SMV: Speciale metaallak met vernislaag
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid

CARLAB Kleuren



Bekleding stof ‘Noir’

BUSINESS ZEN



Bekleding kunstleder TEP/stof ‘Noir’

Bekleding leder ‘Noir Intens’

BUSINESS INTENS



Bekleding nappaleder ‘Initiale Paris Noir’

Bekleding Nappa leder ‘Initiale Paris Gris’

BUSINESS INITIALE PARIS







Renault adviseert

Vervolg uw Renault Talisman-ervaring  
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (November 2020) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante 
verbetering van zijn producten behoudt RENAULT zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de RENAULT dealers 
worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versieverschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke RENAULT dealer voor de meest 
recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. RENAULT is op geen enkele 
wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
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