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Am depus toate eforturile în vederea asigurării exactității conținutului prezentei publicații la data tipăririi acesteia. În cadrul politicii sale de îmbunătățire continuă a produselor, Grupul Dacia-Renault își rezervă
dreptul de a efectua în orice moment modificări ale acestora. Modificările vor fi aduse la cunoștința reprezentanților autorizați RENAULT în cel mai scurt timp. Vă rugăm să consultați pe oricare dintre reprezentanții
RENAULT din rețeaua autorizată de service pentru a primi cele mai recente informații. Date fiind limitele tehnicilor de imprimare, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de cele reale. Toate
imaginile sunt cu titlu de prezentare. Produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Toate drepturile rezervate. Reproducerea parțială sau integrală a prezentei publicații, în orice formă sau prin orice
mijloc, este interzisă fără obținerea în prealabil a acordului scris al RENAULT COMERCIAL ROMANIA.
Vă recomandăm ca, pentru montajul/ instalarea accesoriilor să vă adresați unui reprezentant din rețeaua autorizată post-vânzare RENAULT.
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Detaliile
fac diferența.
Concepute special pentru Renault și
pentru tine. Accesoriile completează
designul și personalitatea mașinilor
noastre pentru ca tu să ai mereu o
experiență completă la volan.
Mereu mai inovatoare, mai sigure și
mai intuitive.
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Designul nostru devine
designul tău
Personalizează. Transformă. Condu.
Renault Talisman e gata să-ți urmeze stilul.
Explorează gama de elemente și adu-le
împreună într-o formă nouă.

5

Design și caracter

Jante

Design exterior
și interior

Exprimă-ți personalitatea cu selecția de jante exclusive Renault.
Siguranță fără concesii.

01

01 Eleron portbagaj
Un plus de sportivitate pentru Renault-ul
tău. Echipează-l și eliberează-l pe șosea.
82 01 593 684
01

6

02

03

04

05

01 Jante aliaj 19”
Alizarine

02 Jante aliaj 18”
Duetto

03 Jante aliaj 17”
Bayadère

04 Jante aliaj 17”
Bayadère

05 Jante aliaj 17”
Bayadère

Culoare: gri diamantat.
Pneu: 245/40 R 19 98 V
40 30 027 11R (Jantă)
40 31 507 09R (Căpăcel jantă)

Culoare: Gri diamantat.
Pneu: 245/45 R 18 96 V
40 30 058 20R (Jantă)
40 31 507 09R (Căpăcel jantă)

Culoare: Gri metalizat.
Pneu: 225/55 R 17 97 V
40 30 055 16R (Jantă)
40 31 507 09R (Căpăcel jantă)

Culoare: Gri închis.
Pneu: 225/55 R 17 97 V
82 01 628 858 (Jantă)
40 31 520 85R (Căpăcel jantă)

Culoare: Negru.
Pneu: 225/55 R 17 97 V
82 01 621 543 (Jantă)
40 31 520 85R (Căpăcel jantă)

02 Praguri iluminate ușă
Protejează cu stil partea de jos a uşii
Renault-ului Talisman.
Iluminarea temporizată de culoare albă,
activă după deschiderea uşilor, subliniază
designul contemporan.
Set de 4 praguri pentru faţă şi spate.
82 01 593 685

02

7

02

Protecție
zi de zi
Bucură-te de o protecţie pe măsura
durabilității. Facilităţile Renault sunt în
egală măsură estetice și funcţionale şi se
adaptează perfect la habitaclul Renault-ului
dumneavoastră Talisman. Probabil nu ai
condus niciodată o mașină în atâta liniște și
confort.
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Protecție zi de zi

Geamuri securizate
01 Folii colorate
Foliile colorate oferă Renault-ului tău Talisman
mai mult confort, siguranţă şi un plus estetic. Ele
te protejează de privirile indiscrete şi de razele
soarelui, menținând o temperatură rece în habitaclu
şi conservând culorile originale. Compatibile cu
normele de securitate, se adaptează perfect
geamurilor Renault-ului tău şi le protejează în mod
durabil. Disponibile pentru toate geamurile faţă şi
spate, cu excepția parbrizului.
82 01 516 136 (față)
82 01 516 141 (spate)

02 Parasolar

01

Cu efect ocultant, oferă protecţie optimă împotriva
razelor soarelui. Uşor de montat şi demontat.
Disponibil pentru toate geamurile spate şi pentru
luneta spate.
82 01 628 881 (pachet complet)
82 01 628 878 (pachet geamuri laterale spate)

Covorașe

Viață la bord

01 Covoraș portbagaj - reversibil

04 Suport de prindere pe tetieră

Confecționat pe măsură, dintr-o mochetă de
calitate, este si practic şi ușor de întreţinut.
Reversibil, din material textil și cauciuc, se
adaptează la toate obiectele transportate şi
protejează durabil portbagajul Renault-ului tău
Talisman.
82 01 626 486

Îți permite să pui cu grijă hainele pe spatele
scaunului faţă. Uşor de instalat, practic prin
simplitate. În plus, finisajul său cromat îl
transformă într-un obiect elegant integrat firesc în
interiorul Renault-ului tău.
77 11 578 137
01

02 Covoraș din material textil
pentru podea - Premium
Confecționate pe măsură, ele garantează o
protecţie totală a podelei din habitaclu. Uşor de
întreţinut şi detaşabile, fixarea lor este foarte
simplă datorită celor două coliere de siguranță
prevăzute în acest scop.
Pachetul conţine 4 covorașe faţă şi spate.
82 01 599 663

03 Covoraș din cauciuc
pentru podea

02

10

Confecționate pe măsură şi impermeabile, ele
oferă o protecţie completă a podelei din habitaclu.
Uşor de întreţinut şi detaşabile, fixarea lor este
foarte simplă datorită celor două coliere de
siguranță prevăzute în acest scop.
Pachetul conţine 5 covorașe faţă şi spate.
82 01 618 021

04

02

03
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Protecție zi de zi

Protecție
caroserie
01 Prag portbagaj din inox

01

Pragul portbagajului îmbracă și protejează zona
de încărcare a portbagajului. Din inox lustruit cu
imprimări în relief, aduce un plus de stil în partea
din spate a Renault-ului tău.
82 01 626 490

Organizarea
portbagajului
02 Tavă de portbagaj
Ideală pentru a transporta cu uşurinţă chiar și
obiecte murdare. Protejează eficient covorul
de origine şi se adaptează perfect la forma
portbagajului tău. Practică, se montează ușor şi
se curăţă uşor grație materialului semirigid.
82 01 622 902

03 Plasă de depozitare - orizontală
Adaptată la dimensiunile vehiculului, aceasta
asigură menţinerea perfectă a obiectelor din
portbagaj în timpul transportului.
77 11 422 533
02
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03

03

Ia pasiunea
cu tine!
Renault-ul tău îți susține hobby-ul și îți
permite să iei cu tine orice ai avea nevoie.
Întotdeauna mai rapid de instalat şi uşor
de utilizat, accesoriile Renault satisfac
cerințe superioare de securitate. Ele sunt
în egală măsură simple și ingenioase.
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Cantitate și calitate transport sporită

Portaj
Atelaj
01 Atelaj retractabil
01

Retractabil dintr-o singură mişcare, este disponibil
în câteva secunde, fără scule şi fără efort. Invizibil
în poziţia pliată sub bara paraşoc, respectă
designul Talisman. De origine Renault, garantează
o compatibilitate perfectă cu vehiculul şi previne
orice risc de deformare. Comunică cu sistemul
antiderapare ESP al vehiculului pentru a asigura
stabilitate maximă şi securitate la remorcare.
77 11 780 347 (Pachet atelaj retractabil)

02 Atelaj Gât de lebădă
01

Permite tractarea în condiții de siguranţă a
oricărui echipament: suport de biciclete, remorcă,
barcă, rulotă, echipamente profesionale. De
origine Renault, garantează o compatibilitate
perfectă cu vehiculul şi previne orice risc de
deformare. Comunică cu sistemul antiderapare
ESP al vehiculului pentru a asigura stabilitate
maximă şi securitate la remorcare. Cu scule
detaşabile.
77 11 780 346 (Pachet atelaj gât de lebădă)

03 Suport de biciclete
Towvoyage

03
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02

Permite transportarea facilă, fără nicio ajustare
şi în condiţii de siguranţă, a tuturor bicicletelor
familiei. Pliabil şi basculabil pentru acces uşor la
portbagaj.
77 11 579 661 (4 biciclete)

01 Bare portbagaj pavilion din
aluminiu QuickFix
Uşor de montat datorită sistemului de fixare
rapidă QuickFix. Permit transportarea unui
suport de biciclete, a unui suport de schiuri sau a
unei cutii portbagaj pentru a creşte capacitatea
de transport a vehiculului. Conforme cu cerințe
superioare în materie de standarde de securitate
şi rezistenţă. Vândute în set de 2 cu sistem
antifurt.
82 01 579 994

02

02 Suport de schiuri
Foarte uşor de utilizat, facilitează transportul în
siguranţă al tuturor tipurilor de schiuri sau plăci
pe plafonul Talisman. Disponibil pentru 4 şi 6
perechi de schiuri.
77 11 420 778 (4 perechi)
77 11 420 779 (6 perechi)

01

03 Suport de biciclete
Proride 80
Rapid de fixat pe barele de portbagaj pavilion,
fără nicio ajustare, permite transportarea facilă și
în condiții de siguranţă deplină a unei biciclete.
77 11 577 325 (1 bicicletă)

04 Cutie portbagaj
Urban Loader
Practică şi esenţială pentru călătoriile tale, iti
permite să reglezi capacitatea de încărcare în
funcţie de nevoile tale. Sistemul său de fixare
intuitivă permite o instalare rapidă.
Culoare: gri briliant.
77 11 578 086 (300 - 500 L)

03

04
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04

Experiență
multimedia
Trăiește mai multe emoții la bord cu ultimele
soluţii multimedia. Pentru ca fiecare călătorie
să devină o experiență completă.
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Experiență multimedia

Telefon

Video

Audio

01 Suport smartphone mobil

02 Suport tabletă

03 Pachet boxe FocalMusic
Premium 8.1

Indispensabil pentru a te bucura în condiţii de
siguranţă deplină de smartphone-ul tau în timp de
conduci.
Detaşabil, poate fi deplasat cu uşurinţă de la un
vehicul la altul.
77 11 574 875

01

20

Este uşor de fixat pe tetieră şi permite pasagerilor
din spate să vizioneze confortabil conţinutul video
de pe o tabletă tactilă. Compatibil cu toate tipurile de
tablete de la 7 la 10 inch.
77 11 574 991

Înaltă fidelitate încorporată şi calitate HIFI
Premium! Acest pachet care cuprinde 8 boxe
şi un subwoofer cu o putere totală de 400 W
este un punct de referinţă în ceea ce înseamnă
sisteme de sunet încorporate.
Fineţe, claritate şi putere. Dă ritm călătoriilor
tale.
77 11 579 699

03

02
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05

Liniște...
Călătorește către orice destinație cu adevărat
liniștit. Rezistente, practice la utilizare,
accesoriile pe care Renault le-a proiectat
special asigură un confort deplin.
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Liniște...

Antiefracție şi monitorizare
01 Cardul mâini libere Renault
Identic cu cardul mâini libere de origine, îți oferă
șansa de a avea un card suplimentar. Super
practic, nu?
Mai multe culori disponibile: alb briliant, negru
briliant, negru metalizat şi gri platinat. (Carcasă:
alb briliant)
28 59 771 47R și 28 5C 721 04R

02 Video Box negru - Road Eyes
Sistem de înregistrare la bord, automat şi
autonom, memorează istoricul rutelor, în timp
şi în spaţiu. Instrument indispensabil pentru
siguranţa ta, si devine un martor pentru
incidentele pe drum.
Pachetul conţine un ecran de 2,5’’, o cameră Full
HD şi un chip GPS Tracker.
77 11 577 533

03 Alarmă
Proiectată pentru mai multă securitate şi
liniște, aceasta reduce efectiv tentativele de
furt din vehicului tau. Datorită unui modul
antiridicare precum şi unei protecţii perimetrice
şi volumetrice, detectează orice tentativă de
deschidere, de intruziune sau orice mişcare în
zona de încărcare.
82 01 619 465

01

02

04

05 Scaun copil Duoplus
Isofix - Grupa 1

06

Asigură cea mai bună securitate şi protecţie a
copiilor de la 9 luni până la 4 ani. Fixare Isofix.
Foarte confortabil datorită înclinării reglabile în
funcţie de 3 poziţii, dintre care una este pentru
somn.
77 11 423 381

Asistență
la conducere

Lanțuri
antiderapante

04 Asistenţă la parcare - Față

06 Lanțuri antiderapante Premium Grip

Indispensabilă pentru efectuarea de manevre
fără nicio grijă. Cei 4 senzori, perfect integrați,
detectează orice obstacol din faţa vehiculului şi
alertează printr-un semnal sonor.
82 01 537 464
03

Scaun copil

Garantează maximum de securitate şi aderenţă
în condiţii de iarnă mai dificile (zăpadă şi gheaţă).
Rapid şi uşor de instalat datorită suportului
intuitiv automatizat, amprentei lor reduse şi
dimensiunilor compacte. Totul pentru a aduce un
plus considerabil confortului șoferului.
77 11 780 257 (R18“ și R19“)
77 11 780 258 (R17“)
77 11 780 256 (R16“)

07
05

07 Lanțuri antiderapante Standard
Maximum de securitate şi aderenţă în condiţii de
iarnă mai dificile (zăpadă şi gheaţă). Disponibile în
diferite dimensiuni de anvelope.
77 11 578 482 (R17“)
77 11 578 481 (R16“)

08 Şosete de zăpadă
Uşoare şi facil de manevrat, cu fixare rapidă şi
intuitivă, garantează o ținută la drum în întregime
securizată în condiţii de ninsoare moderată.
Disponibile în diferite dimensiuni de anvelope.
77 11 578 655 (R17“ și R19“)
77 11 578 654 (R16“ și R18“)
08

24

25

06

Colecția Renault
Initiale Paris
Suntem mândri să semnăm această serie,
creată și executată din cele mai fine materiale.
Te invităm în inima excelenței.

27

Colecția Renault

Initiale Paris
O gamă exclusivă cu finisaje unice și înfrumusețată prin câteva tușe de culoarea prunei.
Dublură de bumbac în contrast, țesătura exclusivă Initiale Paris. Inserții din metal lucios.
Fermoar de închidere gravat cu un „I”. Finisaje îngrijite realizate manual.

06 Geantă
01 Suport badge
01

Ideal pentru a stoca şi proteja cardul mâini libere.
Închidere cu fermoar.
Culoare: negru/ametist.
Dimensiuni : 12,5 x 8 x 2 cm.
77 11 578 401

02 Toc de carduri

02

Studiat îndeaproape pentru a vă depozita
cardurile, acest accesoriu este prevăzut cu un
buzunar cu fermoar şi cu 4 spaţii de depozitare.
Culoare: negru/ametist.
Dimensiuni: 13 x 9 cm (închis).
77 11 578 403

03

28

07 Geantă weekend

Acest obiect discret şi rafinat este un element
indispensabil datorită buzunarului din faţă şi celor
3 spaţii de depozitare din spate.
Culoare: negru/ametist.
Dimensiuni: 11,5 x 8 cm.
77 11 578 402

03 Portofel

06

Modernă şi minimalistă, este echipată cu un
buzunar interior şi un buzunar exterior pentru a
transporta tot ce ai nevoie. Închidere principală
cu fermoar. Furnizată cu o husă de protecţie din
bumbac.
Culoare: negru/ametist.
Dimensiuni: 50 x 44 x 25 cm
77 11 578 406

04

04 Suport documente
Conceput pentru a transporta documentele şi
calculatorul, acest instrument de calitate este
perfect adaptat la deplasările tale. Prevăzut cu
numeroase compartimente de depozitare, inclusiv
cu un buzunar interior spațios. Aspectul practic
incontestabil îl transformă într-un instrument
esenţial pentru activitatea ta profesională.
Furnizat cu o curea de umăr detaşabilă şi o husă
de protecţie din bumbac.
Culoare: negru/ametist.
Dimensiuni: 35 x 28 x 8 cm.
77 11 578 404

05

05 Poșetă
Dublura contrastantă din bumbac, buzunarul
interior spațios şi buzunarul exterior o transformă
într-un accesoriu gândit pentru toate utilizările.
Închidere principală cu fermoar.
Culoare: negru/ametist.
Dimensiuni: 40 x 37 x 18 cm.
77 11 578 405

Acest model va deveni rapid esenţial pentru
deplasările tale. Dublura contrastantă din bumbac,
buzunarul interior spațios şi buzunarul exterior o
transformă într-un obiect adaptat la toate ieşirile
şi la toate dorințele tale. Furnizată cu o husă de
protecţie din bumbac.
Culoare: negru/ametist.
Dimensiuni: 64 x 47 x 28 cm.
77 11 578 407

07

08 Umbrelă
Pânză şi fireturi contrastante din poliester satinat.
Baston și spițe din fibră de sticlă neagră. Mâner
din piele de vițel marcată cu sigla exclusivă Initiale
Paris. Inserții din metal. Deschidere automată.
Furnizată cu o husă de depozitare.
Culoare: negru/ametist.
Diametru: 110 cm.
77 11 578 408

08
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Listă accesorii
DESIGN

Listă accesorii
Pagina

Jante
403002711R
403005820R
403005516R
8201628858

Jante aliaj 19“ Alizarine - Gri diamantat
Jante aliaj 18“ Duetto - Gri diamantat
Jante aliaj 17“ Bayadère - Gri metalic
Jante aliaj 17“ Bayadère – Metal închis

8201618021

Covoraș podea cauciuc (set de 5)

Pagina 11

Portaj

8201626486

Covoraș portbagaj – reversibil (material textil - cauciuc)

Pagina 11

8201579994

Bare de portbagaj pavilion din aluminiu QuickFix - Pe pavilion (set de 2)

Pagina 17

Scaune copil
7711427434

Scoică bebeluș Babysafe Plus - Grupa 0+

-

7711577325

Suport bicicletă Proride 80 - Pe barele de portbagaj - 1 bicicletă

Pagina 17

7711427427

Bază Isofix pentru scoică bebeluș

-

Suport de prindere tetieră

Pagina 11

7711420778

Suport schiuri - 4 perechi

Pagina 17

7711423381

Scaun copil Duoplus Isofix - Grupa 1

Pagina 25

Kit fumător (scrumieră + brichetă)

-

7711420779

Suport schiuri - 6 perechi

Pagina 17

7711423382

Scaun copil Kidplus - Grupa 2-3

-

Cutie portbagaj rigidă - 380 L - Negru briliant

-

7711422951

Scaun copil Kidfix Isofix - Grupa 2-3

-

Pagina 6

Viață la bord

Pagina 6

7711578137

Pagina 6

8201375535

Pagina 6

Protecție caroserie

7711575524

Cutie portbagaj rigidă - 480 L - Negru briliant

-

Lanțuri antiderapante

8201621543

Jante aliaj 17“ Bayadère

Pagina 6

8201626490

Prag portbagaj - Inox

Pagina 12

7711575525

403001119R

Jante aliaj 16“ Séquence

-

8201212479

Preșuri standard - Față sau spate (set de 2)

-

7711575526

Cutie portbagaj rigidă - 630 L - Negru briliant

-

7711780257

Lanțuri antiderapante Premium Grip - Dimensiunea 90 - R18 & R19 (set de 2)

Pagina 25

7711578086

Cutie portbagaj rigidă Urban Loader - Reglabil 300-500 L - Gri

Pagina 17

Organizare portbagaj

7711239101

Antifurt Jante aliaj - 4 șuruburi

-

403150709R

Siglă Renault - Gri cu contur cromat

-

8201622902

Tavă de portbagaj

403154214R

Siglă Renault - Gri

-

7711422533

Plasă de depozitare - orizontală

403152085R

Siglă Renault - Negru cu contur cromat

-

Siglă Renault - Negru

-

403155931R

Exterior și interieur
8201593684

Eleron de portbagaj

Pagina 7

768526676R

Praguri ușă - Inox satinat - Față și spate (set de 4)

-

8201593685

Praguri ușă iluminate - Inox - Față și spate (set de 4)

Pagina 7

CONFORT ȘI PROTECȚIE
Geamuri securizate

7711780258

Lanțuri antiderapante Premium Grip - Dimensiunea 100 - R17 (set de 2)

Pagina 25

Pagina 12

MULTIMEDIA

7711780256

Lanțuri antiderapante Premium Grip - Dimensiunea 80 - R16 (set de 2)

Pagina 25

Pagina 12

Telefon

7711578482

Lanțuri antiderapante Standard - 7 mm - Dimensiunea 102 - R17 (set de 2)

Pagina 25

7711574875

7711578481

Lanțuri antiderapante Standard - 7 mm - Dimensiunea 100 - R16 (set de 2)

Pagina 25

7711578655

Șosete de zăpadă - Dimensiunea 83 - R17 & R19 (set de 2)

Pagina 25

7711578654

Șosete de zăpadă - Dimensiunea 82 - R16 & R18 (set de 2)

Pagina 25

TRANSPORT

Suport smartphone mobil

Pagina 20

Vidéo

Atelaj
7711780347

Pachet atelaj escamotabil (atelaj + cablaje) - 13 pini

Pagina 16

7711574991

8201535051

Atelaj escamotabil

-

Audio

8201609223

Cablaj atelaj escamotabil

-

7711579699

Pachet boxe Focal Music Premium 8.1 (2 tweetere, 2 față, 4 spate, 1 subwoofer)

Pagina 21

7711780346

Pachet atelaj gât de lebădă (traversă, kit de hardware, cablaje) - 13 pini

Pagina 16

7711579537

Pachet boxe Focal Music Premium 6.1 (2 tweetere, 2 față, 2 spate, 1 subwoofer)

-

Suport tabletă (7-10“)

Pagina 20

8201535045

Kit de hardware pentru atelaj gât de lebădă

-

7711578132

Pachet boxe Focal Music Live 4.0 (2 tweetere, 2 față sau spate)

-

8201535042

Traversă atelaj gât de lebădă

-

7711575880

Pachet boxe Focal Music Drive 2.0 (2 față sau spate)

-

Ajutor și semnalizare
7711425749

Kit securitate (vestă, triunghi, trusă de prim ajutor)

-

7711419386

Extinctor - 1 kg

-

8201589769

Suport extinctor

-

COLECȚIA RENAULT

8201622921

Deflectoare de aer - Față (set de 2)

-

8201609222

Cablaj atelaj gât de lebădă

-

SECURITATE

Initiale Paris

8201628881

Parasolar - Pachet complet (set de 5)

-

7711226912

Adaptor cablaj atelaj (13/7 pini)

-

Suport badge Initiale Paris
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Parasolar - Pachet geamuri laterale spate (set de 2)

Pagina 10

7711577331

Suport biciclete Euroride - Pe atelaj - 2 biciclete

-

Antiefracție și monitorizare

7711578401

8201628878

7711578402

Toc de carduri Initiale Paris
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8201516136

Folii colorate - Față (set de 2)

-

7711577326

Suport biciclete Xpress - Pe atelaj - 2 biciclete
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8201516141

Folii colorate - Spate (set de 5)
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7711577333

Suport biciclete electrice Europower 915 - Pe atelaj - 2 biciclete electrice

7711577332
7711579661

Covoraș
8201599663
8201599703

Covoraș podea textil - Premium (set de 4)
Covoraș podea textil - Premium Initiale Paris (set de 4)

Pagina 11
-

-

285977147R &
285C72104R

Card mâini libere Renault - Carcasă alb briliant
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7711578403

Portofel Initiale Paris

-

285C72104R

Carcasă Card mâini libere Renault - Negru briliant

-

7711578404

Suport documente Initiale Paris
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Suport biciclete Euroway - Pe atelaj - 3 biciclete

-

285C72920R

Carcasă Card mâini libere Renault - Initiale Paris - Negru

-

7711578405

Poșetă Initiale Paris
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Suport biciclete Towvoyage - Pe atelaj - 4 biciclete
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7711780549

Carcasă Card mâini libere Renault - Negru metalizat

-

7711578406

Geantă Initiale Paris
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7711780545

Carcasă Card mâini libere Renault - Gri platinat

-

7711578407

Geantă week-end Initiale Paris
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7711577533

Video Box negru - Road Eyes
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7711578408

Umbrelă Initiale Paris
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8201619465

Alarmă - Perimetrică şi volumetrică, cu antiridicare
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Asistență la conducere
8201537464
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Asistență parcare - față (4 senzori)

Pagina 24

Toate accesoriile Renault au o garanție de un an.

Pentru a le include în planul de finanțare, ia legatura cu un dealer Renault.
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