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Ten TALISMAN przyniesie Ci radość i szczęście.
Zobacz nowe Renault
05:05 , 23 .12 .2015

Ma przynosić właścicielowi szczęście i oddalać wszystko co złe - taki jest talizman.
Renault TALISMAN. Przestronny i jeszcze bardziej luksusowy, nowy model
francuskiego koncernu - w limitowanej serii PREMIER EDITION - jest już dostępny w
Auto-Serwisie Renault Pasikowski.

/pl
/pl/12_biznes
/pl/12_biznes/19469_ile_wloclawianie_wydadza_na_swieta_zobacz_sonde.html
/pl/12_biznes/19457_pod_choinke_tansze_paliwa_sprawdz_za_ile_zatankujesz.html
/pl/12_biznes/19415_skazani_maja_pracowac_przymusowo_pytanie_tylko_gdzie.html
/pl/12_biznes/19425_do_lekarza_specjalisty_bez_kolejki_skierowania_i_limitow.html
/pl/12_biznes/19426_rzad_wymienil_prezesa_pkn_orlen_wlasciciela_100_procent_akcji_anwilu_s_a.html


Jak zgodnie potwierdzają specjaliści z branży motoryzacyjnej TALISMAN to godny następca
produkowanej od 20 lat Laguny, ale zdecydowanie bardziej zaskakujący zarówno pod
względem wyglądu, walorów użytkowych oraz wyposażenia, które zadziwia
innowacyjnością. To m.in. oryginalna linia reflektorów LED Pure Vision i świateł do jazdy
dziennej w kształcie litery C, świadcząca o silnym charakterze i nowoczesności Renault
TALISMAN. Technologia LED zapewnia mocną, a zarazem precyzyjną wiązkę, która doskonale
oświetli każdą drogę. 

Luksusowy Renaul TALISMAN to również pakiet CITY - system wspomagania parkowania
przodem i tyłem z kamerą cofania ułatwiający każdy manewr, nawet w zatłoczonym mieście.
Podczas jazdy, czujnik kontroli martwego pola poinformuje Cię o ryzyku kolizji i pozwoli
bezpiecznie zmienić pas ruchu. Renault TALISMAN w serii limitowanej PREMIERE EDITION
oferuje zdalne odblokowywanie zamków drzwi oraz uruchamianie silnika za pomocą karty



Renault Hands Free. Wystarczy jedynie mieć ją przy sobie. 

- Swoją wyrazistą sylwetką Renault TALISMAN
wprowadza nową energię do kanonów, obowiązujących
w tej klasie samochodów - mówi Arkadiusz Pasikowski,
dyrektor handlowy Auto Serwis Pasikowski. - Imponujący
przód, smukłe linie, atletyczne nadkola i światła o
wyrazistym charakterze. Pełne harmonii i elegancji

kształty Renault TALISMAN przyciągają spojrzenia. Wnętrze nowego sedana
Renault zachwyca przestronnością. Przednie obszerne fotele wyposażone w
funkcję masażu i wentylacji oferują komfort klasy biznes. Na desce rozdzielczej
pojawiają się dyskretne przeszycia, świadczące o wyjątkowej dbałości o
szczegóły.

Renault TALISMAN to samochód zaprojektowany nie tylko pięknie, ale i praktycznie. W środku
jest komfortowo i przestronie, a imponującej wielkości bagażnik ma aż 608 litrów pojemności.
Inteligentna dwustrefowa klimatyzacja w Renault TALISMAN w serii limitowanej PREMIERE
EDITION zadba o komfort kierowcy i pasażerów. System klimatyzacji mierzy i reguluje poziom
wilgotności powietrza, a multimedialny tablet R-LINK 2 umożliwia sterowanie jakością powietrza
wewnątrz auta.



- To samochód niezwykle dopracowany - przekonuje
Bogusław Linda, aktor, ambasador marki Renault. -
Szczególnie zaskakujące dla mnie było to, że w jednym
samochodzie mogę mieć kilka aut. Specjalny system
pozwala dostosowywać je nie tylko do drogi, ale także do
chwilowego nastroju. Możemy wybrać tryb jazdy od

najbardziej komfortowego po najbardziej sportowy.

Renault przewidziało dwa silniki benzynowe TCe o mocy 150 i 200 KM, dostępne wyłącznie z 7-
biegową skrzynią dwusprzęgłową EDC, a także trzy turbodiesle dCi 110, 130 i 160 KM – dwa
pierwsze w serii są oferowane z 6-biegową przekładnią manualną (w opcji: EDC), a
najmocniejszy ma w standardzie 6-biegową skrzynię EDC.


