
MOTOR hk CO2  
g/km 

FÖRBRUK. 
l/100 km VÄXELLÅDA LIFE ZEN INTENS 

BENSIN        

Energy TCe 150 EDC 150 132 5,8 7-vxl dubbelkopplingsautomat – 
245 900 kr 
270 900 kr 

– 

Energy TCe 200 EDC 200 132 5,8 7-vxl dubbelkopplingsautomat – 
– 282 900 kr 

307 900 kr 

DIESEL        

Energy dCi 110   MILJÖBIL* 110 98 3,7 6-vxl manuell 
208 900 kr 
233 900 kr 

228 900 kr 
253 900 kr 

- 

Energy dCi 110 EDC   MILJÖBIL** 110 99 3,8 6-vxl dubbelkopplingsautomat
– 245 900 kr 

270 900 kr 
270 900 kr 
295 900 kr 

Energy dCi 160 EDC 160 117 4,5 6-vxl dubbelkopplingsautomat
– – 295 900 kr 

320 900 kr 
Förbrukning/co²: blandad körning enligt NEDC-körcykeln med standardfälg (16”/17”). Vid tillvalsfälg 18”/19” ändras förbrukning och utsläpp, se broschyr för värden. 
* Energy dCi 110 manuell är miljöbil enligt Transportstyrelsens definition och befriad från fordonsskatt i fem år (läs mer på www.transportstyrelsen.se ). 
** Energy dCi 110 EDC i kombination med standardfälg (17”) är miljöbil enligt Transportstyrelsens definition och befriad från fordonsskatt i fem år (läs mer på www.transportstyrelsen.se ). 
(1) Kampanjen gäller för privatpersoner t.o.m. 2018-03-31. 

Standardutrustning LIFE 

SÄKERHET 
– 5-års garanti 
– ABS-bromsar med panikbromsassistans 
– Automatisk låsning av dörrar under körning 
– Bälteslarm på samtliga platser 
– Däckreparationskit 
– Däcktrycksövervakning 
– Elektrisk parkeringsbroms 
– Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med 

starthjälp i backe 
– ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak 
– Krockkuddar samt sidokrockkuddar 

(huvud/bröst) fram, förare & passagerare 
– Sidokrockgardiner i taklinjen för 

huvudskydd, fram och bak 
KÖRNING 
– Anpassningsbar hastighetsmätare med 

7" TFT skärm 

– Eco-läge, för effektiv körning 
– Farthållare / fartbegränsare 
– Färddator  
– Stop & Start 
– Växelindikator 
KOMFORT 
– Automatisk klimatanläggning, 2 zoner 

individuellt ställbara 
– Elektriska fönsterhissar fram, med 

pulsfunktion 
– Elektriska fönsterhissar bak 
– Eluppvärmd ratt 
– Eluppvärmda framsäten 
– Infällbar nyckel med fjärrstyrt centrallås 
– Manuella framsäten, höjdjusterbart 

förarsäte 
– Mittarmstöd fram med mugghållare samt 

förvaringsfack med kylfunktion (endast EDC) 

– Mittarmstöd bak med mugghållare, 
förvaringsfack samt skidlucka 

– Ventilationsmunstycken bak 
EXTERIÖR 
– 16" flexfälgar "Complea" 
– Strålkastarrengöring 
– Takrails i aluminium 
INTERIÖR 
– Fällbart baksäte 1/3 - 2/3 
– Läderkläddratt, justerbar i höjd och djupled 
– Mörk inredningsstil 
– Textilklädsel i svart 
SIKT, STRÅLKASTARE 
– C-shape varselljus med LED-teknik 
– Dubbelstrålkastare 
– Follow-me Home 
– LED Bakljus 3D Edge Light 

Prislista     Gällande från 1:a januari 2018 

Renault TALISMAN 

Kampanjpris 
inkl. 3 års service(1)



5-års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka de första två åren alternativt 150 000 km på tre år alternativt 100 000 km på fem år (Gäller vid köp tom den 17/1-2018). Samtliga priser är rekommenderade 
cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.  Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara 
uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Version 2018-01-01 - Renault Nordic AB, Box 1028, 164 21 Kista, Sverige.  www.renault.se 

– Regn- och ljussensor 
– Ytterbackspeglar, el-justerbara och 

uppvärmda 

LJUD, MULTIMEDIA 
– Radio med digitalradio (DAB+), Bluetooth® 

ljudstreaming och telefoni, USB-in, AUX-in, 
rattreglage 

– 12V-uttag fram och bak

Tillval LIFE 

– 16" aluminiumfälgar "Sequence" 2 900 kr 

– Multimediasystem R-Link 2: 7" pekskärm, radio Arkamys 
med digitalradio (DAB+), navigator med Europakartor, 
Bluetooth®, rattreglage, Renault Multi-Sense, Apple 
CarPlay™ och Android Auto™ 

7 000 kr 

– Metalliclack 6 900 kr – Reservhjul (litet nödhjul) 1 500 kr 

Standardutrustning ZEN  -  utöver Life 
 

SÄKERHET  
– Filbytesvarning 
– Trafikskyltsavläsning med 

fortkörningsvarning 
KÖRNING  
– Parkeringssensorer fram och bak 
– Renault Multi-Sense® 
KOMFORT 
– Elektriska fönsterhissar bak med 

pulsfunktion 

– Förarsäte med massagefunktion 
– Manuella framsäten med justerbara 

svankstöd, höjdjusterbara 
– Nyckelkort med handsfree funktion och 

välkomstbelysning 
EXTERIÖR 
– 17" aluminiumfälgar "Bayadère" 
– Kromdetaljer på dörrhandtag 
SIKT, STRÅLKASTARE 
– Automatiskt hel-/halvljus 

– Dimljus 
– Ytterbackspeglar, el-infällbara 
LJUD, MULTIMEDIA  
– Multimediasystem R-Link 2: 7" pekskärm, 

radio Arkamys med digitalradio (DAB+), 
Bluetooth® (ljud + telefoni), rattreglage 
samt AUX- och 2 x USB-uttag, Android 
Auto™ och Apple CarPlay™

Tillval ZEN 

– Europakartor 3 900 kr – Panoramaglastak, öppningsbart 11 900 kr 

– 18" aluminiumfälgar "Duetto" 4 900 kr 
– Pure Vision® full LED strålkastare fram  

(inkl. kurvljusfunktion på dimljus) 
4 900 kr 

– Adaptiv farthållare* 3 000 kr – Reservhjul (litet nödhjul) 1 500 kr 

– Automatiskt avbländbar innerbackspegel 500 kr – Säkerhetspaket: Aktivt nödbromsningssystem (AEBS) 
med avståndsvarning 5 500 kr 

– Lastnät 1 500 kr – Technopaket: Dödavinkelvarning, sidosensor, 
backkamera 4 000 kr 

– Metalliclack 6 900 kr   
* Endast i kombination med Säkerhetspaket  

Standardutrustning INTENS  -  utöver Zen 
 

SÄKERHET  
– Aktivt nödbromsningssystem (AEBS) 
– Avståndsvarning 
– Dödavinkelvarning 
KÖRNING  
– Adaptiv farthållare 
– Backkamera (utöver sensorer fram, bak och 

sida) 

KOMFORT 
– Automatiskt avbländbar innerbackspegel 
INTERIÖR 
– Atmosphere Light: anpassningsbar 

innerbelysning i fem färger, kopplad till 
Renault Multi-Sense® 

– Instegslister fram och bak 
– Kromdekor på ventilationsmunstycken bak  

– Textilklädsel i svart, med 
förstärkningspaneler i konstläder 

SIKT, STRÅLKASTARE 
– Pure Vision® full LED strålkastare fram 
– Dimljus med kurvljusfunktion 
LJUD, MULTIMEDIA 
– 8,7" pekskärm  
– USB- (för laddning) och AUX-uttag, bak 

 
Tillval INTENS 

– 18” 4Control-paket: 18” aluminiumfälg ”Duetto”, 
mörktonade rutor bak, 4-hjulstyrning med adaptiva 
stötdämpare (länkade till Renault Multi-Sense®) 

17 900 kr – CD-Spelare 1 500 kr 

– 19” 4Control-paket: 19” aluminiumfälg ”Alizarine”, 
mörktonade rutor bak, 4-hjulstyrning med adaptiva 
stötdämpare (länkade till Renault Multi-Sense®) 

19 900 kr – Metalliclack 6 900 kr 

– Bose® Surround ljudsystem med 12 högtalare samt 
Active Noise Control 7 900 kr – Panoramaglastak, öppningsbart 11 900 kr 

– Driverassist-paket: Head-up Display samt 
handsfreeparkering  6 500 kr – Reservhjul (litet nödhjul) 1 500 kr 

– El-baklucka med handsfreeöppning 5 900 kr – Stylepaket 18": 18" aluminiumfälgar "Duetto", 
mörktonade rutor bak 5 900 kr 

– Executive läderpaket: Läderklädsel "Riviera" (svart, 
brun* eller ljusgrå), elmanövrerade framstolar med 6-
vägsjustering, massagefunktion och ventilation. 
Förarsäte med minnesfunktion. 

19 900 kr 
– Stylepaket 19": 19" aluminiumfälgar "Alizarine", 

mörktonade rutor bak, adaptiva stötdämpare  
(länkade till Renault Multi-Sense® ) 

9 900 kr 

– Komfortpaket : Solgardiner för bakre sidofönster + 
Lastnät 2 500 kr   

* Brun läderklädsel endast i kombination med Driverassist-paket 


