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TALISMAN GRANDTOUR
– luksusowe i praktyczne kombi
w rodzinie Renault
Od dzisiaj Twoje
spojrzenie na
samochód typu
kombi ju¿ nie
bêdzie takie
same…. Przejmij
kontrole i poznaj
najbardziej luksusowy samochód
segmentu typu
D. Fotele z
funkcj¹ masa¿u i
ch³odzenia, zawieszenie z regulacj¹ twardoœci
amortyzatorów,
tylna oœ skrêtna i
pojemny baga¿nik
otwierany ruchem
stopy – to tylko
kilka elementów
dziêki, którym
wokó³ tego auta
nie da siê
przejœæ obojêtnie.
TALISMAN Grandtour to
dynamiczne kombi, którego
mocny przód z wyrazist¹
os³on¹ ch³odnicy, zdecydowany profil, imponuj¹ce tylne nadkola i charakterystyczny uk³ad œwiate³ zdecydowanie przyci¹gaj¹ spojrzenia.
Dla tych, którzy oczekuj¹
maksimum komfortu podczas
jazdy, Renault zadba³ aby w
tym modelu zawieszenie by³o
identyczne jak w typie sedan
a wiêc doskonale poch³ania
nierównoœci drogi. Dodatkowo kierowca ma mo¿liwoœæ
zmiany twardoœci amortyzatorów, dziêki czemu mo¿e dostosowaæ ich charakterystykê do rodzaju nawierzchni.
Jednym z najlepszych i najnowoczeœniejszych systemów dostêpnych w opcji
Grandtour jest uk³ad 4Control czyli system 4 kó³ skrêtnych. Co dok³adnie oznacza
to dla kierowcy? Do prêdkoœci 60 km/h tylne ko³a wykonuj¹ skrêt w tym samym kierunku co przednie, co znacznie poprawia manewrowanie
i zwrotnoœæ auta, uw³acza
podczas np. parkowania na
ciasnym parkingu. Powy¿ej
tej prêdkoœci na zakrêtach
ko³a tylne zaczynaj¹ skrêcaæ
w tym samym kierunku co
ko³a przednie. Efekt? Gwarancja precyzji prowadzenia, stabilnoœæ toru jazdy a dany
zakrêt mo¿na bezpiecznie
pokonaæ z wiêksz¹ prêdkoœci¹.

Odkryj wnêtrze dopracowane w ka¿dym detalu.
Przednie fotele nowego
kombi Renault mog¹ byæ wyposa¿one nie tylko w funkcjê

czujnik zanieczyszczenia, który w razie koniecznoœci filtruje powietrze. Przestronne
wnêtrze zapewni swobodê ruchów, komfortowe fotele kla-

Grandtour to min:
- system kontroli pasa ruchu
- system kontroli bezpiecznej odleg³oœci
- system kontroli martwego

- aktywny regulator prêdkoœci
- aktywny system wspomagania nag³ego hamowania
ProwadŸ dynamicznie i prze-

¿ywio³owe przyœpieszenia. Silnik Energy dCi o mocy 110 KM
zaskoczy Ciê komfortem jazdy
i osi¹gami a niespotykana efektywnoœæ poziomu zu¿ycia paliwa i emisji CO2 nale¿y do
najlepszych w swojej kategorii.
Doznañ dostarczy tak¿e silnika
o pojemnoœci 2 l, ze spalaniem
zredukowanym o 25%. W
oparciu o technologie stosowane w Formule 1, znacznie
obni¿ono zu¿ycie paliwa poprzez optymalizacjê spalania.
Silnik Energy dCi 130 jest
dostêpny z manualn¹ lub automatyczn¹ skrzyni¹ biegów
EDC z podwójnym sprzêg³em o
6 prze³o¿eniach.
Przekonaj siê sam ze segment D zyska³ nowe luksusowe i dopracowane kombi konkurencyjne cen¹ do swoich
rywali, W odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby klientów
biznesowych, do Twojej dyspozycji oddajemy naszych
wyspecjalizowanych doradców, którzy pomog¹ Ci zoptymalizowaæ koszty zakupu i
utrzymania samochodu. Dowiedz siê wiêcej pod numerem
telefonu
Doradca flotowy Auto Centrum Lis: 726-726-103
Doradca finansowy Auto
Centrum Lis: 726-726-110

podgrzewania, ale tak¿e wentylacji i masa¿u. T¹ ostatni¹
opcje mo¿na regulowaæ na
poziomie natê¿enia oraz zapisaæ do 6 spersonalizowanych
ustawieñ. W razie du¿ego
mrozu rêce kierowcy ogrzeje
podgrzewana kierownica.
Dziêki systemowi R-LINK 2
jakoœæ powietrza reguluje

sy biznes z przodu i spora
przestrzeñ na nogi dla pasa¿erów z ty³u zapewni¹ du¿¹
przyjemnoœæ z podró¿y autem.
Co jeszcze mo¿e umiliæ Ci
jazdê tym luksusowym kombi?
Praktyczne, zaawansowane
technologie, które wspomagaj¹
w prowadzeniu samochodu
zastosowane w Talismanie

pola
- system ostrzegania o nadmiernej prêdkoœci z funkcj¹
rozpoznawania znaków drogowych
- system wspomagania parkowania Easy Park Assist
- funkcja automatycznej zmiany œwiate³ drogowych na mijania

¿yj wyj¹tkowe chwile podczas
jazdy.
Zapewnij sobie niezwyk³e
wra¿enia z jazdy dziêki silnikom benzynowym ENERGY
TCe 150 i ENERGY TCe 200 w
po³¹czeniu z automatyczn¹ 7biegow¹ skrzyni¹ EDC z podwójnym sprzêg³em, które
gwarantuj¹ elastycznoœæ i
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