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Renault TALISMAN

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus RENAULT előszériák és prototípusok alapján készült. A termékek folyamatos tökéletesítési programjára tekintettel a Renault Hungária
Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn belül jelzi a RENAULT márkakereskedéseknek. Az adott gépjárművek verziói az értékesítés
helyétől függően különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy tartozékként) nem állnak rendelkezésre valamennyi országban. A hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely RENAULT márkakereskedéssel. A
nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A jelen kiadványban található
képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához és közzétételéhez a Renault Hungária Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2- kibocsátás a mindenkor hatályos
szabályok által előírt mérések eredményei, melyek adott paraméterekkel rendelkező gépkocsik esetében az azonos feltételek melletti összehasonlítás alapjául szolgálnak. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az
útvonalválasztás függvényében. A garancia 5 év vagy 150 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, annak pontos részleteit a szerződés részét képező Renault Jótállási feltételek című dokumentum tartalmazza.
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Megannyi élmény
várja önt
A Renault TALISMAN sportos és különleges vonalai friss
gondolatokat ébresztenek a szegmensben. A lenyűgöző
orr-rész, a kecses vonalak, az izmos kerékívek és az egyedi
fényjegyek határozzák meg az autó semmivel össze nem
hasonlítható karakterét. Harmonikus, elegáns jelenségként
a Renault TALISMAN vonzza a tekinteteket.

Limuzin
egyéniségeknek
Minden részlet fontos, ha egy autó személyiségét szeretnénk
megjeleníteni. A Renault TALISMAN nemes vonalait tovább
hangsúlyozzák a 19”-os könnyűfém keréktárcsák és a
krómkeretes légbeömlők. A LED fényszórók éjjel-nappal
egyedi megjelenést és kiváló láthatóságot biztosítanak
a Pure Vision® technológiának köszönhetően, a nappali
menetfény pedig az Új Renault-kat jellemző „C” alakot öltötte.
A Renault TALISMAN modern és erős karakter.

Ismerjen meg egy új komfortzónát
Foglaljon helyet a Renault TALISMAN tágas és barátságos utasterében. A masszázs- és szellőző funkcióval
ellátott első ülések a „business class” kényelmét kínálják. A dizájn, az ergonómia és az elegancia hangsúlyos
elegye. A műszerfal öltései diszkrétek, az apró részletekre való figyelmesség jegyében készültek. A középső
konzol minimalista stílusa mögött, kifinomult módon teszi hozzáférhetővé a modern technológiát.

Exkluzív felszereltség - igényeseknek
Ismerkedjen meg a Renault TALISMAN Initiale Paris felszereltség különleges szépségével! 19”-os egyedi Eiffeltornyot mintázó alufelnik, Ametiszt Fekete fényezés, nappabőr kárpitozás és egyedülálló akusztikus komfort
jellemzik ezt a felszereltségi szintet. Az Initiale Paris esetében is igaz a mondás: van érzéke a részletekhez. A
Renault tökéletességre törekvésének legmagasabb szintje érhető el ebben a limuzinban.

4CONTROL®
Eggyé válik az úttal
A 4CONTROL® rendszernek és a vezérelt felfüggesztésnek
köszönhetően a Renault TALISMAN kanyarstabilitása
páratlan. Városban vezetve a rendszer olyan
manőverezhetőséget biztosít, mintha egy kisautóban ülne.
A fenti kombináció országúton precíz kormányzást és
tökéletes úttartást jelent. A Renault TALISMAN fedélzetén
található Multi-Sense® rendszer segítségével választható
ki, hogy milyen stílusban kívánja az autót vezetni. A Sport
módtól a Comfort beállításig bármelyik módot is választja,
a felfüggesztés és a hátsó kormányzás paramétereinek
változtatásával biztos, hogy egyedi élményben lesz része.

Intuitív technológia

A Renault TALISMAN bevezeti Önt a multimédia világába.
Az autó minden rendszere egy intuitív felületről vezérelhető:
az R-Link 2 rendszer 7”-os vagy 8,7”-os érintőképernyőjéről.
Szabja személyre a kezdőképernyőt, töltse le rá kedvenc
alkalmazásait, mentse el az ülés és a tükör beállításait 6
különálló vezető-profilba. A Multi-Sense® rendszer segít
abban, hogy a hangulatához igazíthassa az autó belső
világítását és a vezetési módokat.
A vezetéstámogató rendszerek és a Head-Up Display kijelző
kényelmes és biztonságos utazást ígérnek.

Bose® Surround
Kristálytiszta hangzás
Merüljön el a tökéletes hangzás világában. A Bose®
Surround rendszer a Renault TALISMAN utasterébe
készült, a kifogástalan akusztika érdekében. Gazdag
és kiegyensúlyozott hangzásvilág, telt és erős
basszusokkal: 13 nagyteljesítményű hangsugárzó
gondoskodik a valósághű élményről. Mintha egy élő
koncerten ülne…

Vezetéstámogató és biztonsági
rendszerek teljes palettája
Köszönhetően a Renault TALISMAN fejlett fedélzeti rendszereinek, a vezetés és az utazás még kényelmesebb és még biztonságosabb lehet. Ezek a könnyedén kezelhető technológiák
segítenek tartani a követési távolságot, figyelmeztetnek sávelhagyás esetén, segítenek a megfelelő sebesség megválasztásában, vészfékeznek ha szükséges, sőt, be is parkolnak.

Aktív vészfékező rendszer: szükség esetén közb elép, és az ABS
blokkolásgátlót és az ESP menetstabilizátort kiegészítve segít
lerövidíteni a fékutat.

Adaptív tempomat: a rendszer segít abban, hogy a megfelelő követési távolságot tarthassa például az
autópályán. A tempomat úgy állítja be – és ha kell, módosítja – a sebességet, hogy közben figyeli az autó
előtt haladó járművet, annak gyorsulását és lassulását; de segít az előzésekben is.

Sebességtúllépésre figyelmeztetés, közlekedési tábla felismerő rendszerrel: a nagyfelbontású kamera
érzékeli a sebességszabályozó jeleket és felkínálja a tempomaton beállított sebesség adaptálását.
A táblákon megjelenített és leolvasott sebességérték a könnyebb értelmezhetőség kedvéért megjelenik
a színes Head-Up Display kijelzőn is.

Easy Park Assist: a rendszer felméri a rendelkezésre álló helyet és
kiszámolja a nyomvonalat. Engedje el a kormányt, csak a pedálokat
kell kezelnie a rendszer által ilyenkor megadott tartományokon belül.

Hatékonyság kompromisszumok nélkül
A Renault TALISMAN motorválasztéka a nagyteljesítményű, megbízható és költséghatékony Energy család tagjai közül kerül ki. A legújabb technológiák
felhasználásával garantálják a legmagasabb szintű vezetési élményt. A downsizing technológia, a Stop & Start rendszer, a fékezés kinetikus energiáját
újrahasznosító rendszer segítségével a vezetés hatékony és élvezetes, a fogyasztás pedig kézben tartott lesz.

Energy TCe 150 EDC & Energy TCe 200 EDC
Intenzív vezetési élmény

Energy dCi 160 EDC
Élvezet és dinamika

Az Energy TCe 150 és az Energy TCe 200 benzinmotorok
a Renault Sport Technologies technológiai fejlesztésein
alapulnak. Köszönhetően a dinamizmusnak és a magas
teljesítménynek, kivételes élmény vezetni ezeket. A
7 sebességes, duplakuplungos EDC automata váltó
zökkenőmentes működést tesz lehetővé, és gyorsan reagál
minden sebességtartományban.

A Twin Turbonak és a duplakuplungos EDC automata
váltónak köszönhetően az Energy dCi 160 motor komfortos
működést garantál dinamikus vezetés mellett is. A minden
sebességtartományban megmutatkozó reaktivitás igazán
élvezetessé teszi az utazást.

Energy dCi 130 & Energy dCi 130 EDC
Hatékonyan is parádés vezetés
Az Energy dCi 130 erőforrás elérhető manuális vagy 6
sebességes duplakuplungos EDC automata váltóval is. A
legigényesebbek számára is kielégítően élvezetes a haladás,
miközben igen alacsony a fogyasztás.

Energy dCi 110
Vezetés - kényelmesen
Az Energy dCi 110 motor meglepően kellemesen vezethető,
6 sebességes váltójával egyszerre nyomatékos és takarékos,
a CO2 kibocsátása pedig mindössze 95 gramm/km*. Ez a
kiemelkedően hatékony energiafelhasználás a Renault ECO2
címkéjét érdemli ki.**

* A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2- kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei,
melyek adott paraméterekkel rendelkező gépkocsik esetében az azonos feltételek melletti összehasonlítás alapjául szolgálnak.
Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, a gumik állapota, az időjárási viszonyok
továbbá az útvonalválasztás függvényében
** Az ECO2 címkével jelölt belsőégésű motor mind a CO2 kibocsátás, mind pedig az üzemanyag-fogyasztás tekintetében a
leghatékonyabb az adott modell választékában. ECO2 = Efficient CO2

A business class
anatómiája
Ha a Renault TALISMAN és az Automata Renault
Kártya találkoznak, az autó máris üdvözli a vezetőjét:
felkapcsolja a nappali menetfényt, aktiválja a
műszerfalat és az R-Link 2 képernyőjét, kihajtja a külső
tükröket, felkapcsolja az utastéri világítást.
A TALISMAN belső terében összesen 25 liternyi okos
tárolóhely található, például az első kartámaszban,
amely az EDC automata váltóval szerelt verziókban
külön hűtött rekesszel rendelkezik. A csomagtér
kapacitása Sedan verzióban 608 dm3, Grandtour
verzióban 572 dm 3, amely az 1/3-2/3 arányban
dönthető hátsó üléstámlák segítségével tovább
növelhető. Az ülésben síalagút is található. A csomagtér
ajtaja érintés nélkül nyitható, csak húzza el a lábát a
hátsó lökhárító alatt.
A Renault TALISMAN készen áll arra, hogy Önt és
családját illő módon fogadja a fedélzetén.

Külső színválaszték

Felszereltségi szintek
LIFE

Jégfehér*

Gyöngyházfehér**

Szahara bézs

Kozmosz kék

16’’ Complea acélfelni

Nyérc barna

Kassziopeia szürke

Carmin vörös

Ametiszt fekete***

Platinaszürke

Fekete gyémánt

* Nem metál fényezés ** Egyedi feláras metálfényezés *** Egyedi feláras exkluzív Initiale Paris fényezés

••ABS blokkolásgátló, AFU vészfékrásegítővel
••ESP menetstabilizátor
••HSA emelkedőn elindulást segítő rendszer
••Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer
••Frontlégzsákok elöl, az utas oldalán kikapcsolható
••Oldallégzsákok a vezető és az első utas ülésén,
mellkas- és medence védelemmel
••Függönylégzsákok
••Tempomat sebességhatárolóval
••Elektromos parkolófék
••Stop & Start rendszer
••ESM (Energy Smart Management) rendszer
••3 pontos biztonsági övek elöl és hátul

••Biztonsági öv becsatolására figyelmeztető jelzés
••Isofix gyerekülés rögzítési lehetőség a hátsóoldalsó üléseken
••Fejtámlák az első- és hátsó üléseken
••Elektromos rásegítésű szervokormány
••Távirányítós központi zár
••7”-os TFT műszerfal
••Sebességváltásra figyelmeztető jelzés
••Kétzónás automata klíma páraérzékelővel
••Eső- és fényérzékelő
••Elektromos, fűthető külső tükrök, a karosszéria
színére fújva
••Elektromos ablakemelők elöl és hátul, az első
üléseken impulzív kapcsolóval

••Rádió 4,2”-os kijelzővel, Bluetooth®, USB és Jack
csatlakozókkal, kormányoszlopon elhelyezett
távirányítóval
••12V-os csatlakozó
••ECO mód
••1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla,
kartámasszal és síalagúttal
••Manuálisan állítható magasságú első ülések
••Középkonzol kartámasszal és tárolóhellyel
••Színre fújt ajtókilincsek
••Krómozott oldalsó ablakkeretek
••Grafitszürke kárpitozás
••Magasságban és mélységben állítható bőrkormány
••LED nappali menetfény
••LED hátsó világítás (Grandtour verzió)

16’’ Sequence alufelni (opció)

••Abroncsjavító készlet (a benzines verziókon a
szükségpótkerék szériafelszereltség)
••Tetőrudak (Grandtour verzió)
•• „Easy Break” rendszer (Grandtour verzió)
••16”-os Flexwheel típusú acélfelnik

Felszereltségi szintek

Felszereltségi szintek

ZEN (LIFE +)

INTENS (ZEN +)

17” Bayadere könnyűfém felni

17’’ Bayadere könnyűfém felni

16’’ Sequence könnyűfém felni
(opció)

••Parkolássegítő rendszer hátul
••Automata Renault Kártya
••R-Link 2 on-line fedélzeti navigációs- és multimédia
rendszer, 7”-os érintőképernyővel, kiterjesztett
Európa térképpel, 2 USB, Jack és Bluetooth®
csatlakozási lehetőséggel, 3D Sound by Arkamys
hangzással
••Multi-Sense® rendszer (hangulatvilágítás nélkül)
••Elektromosan állítható és behajtható külső tükrök
••Manuálisan állítható magasságú vezetőülés,
elektromos deréktámasszal és masszázsfunkcióval
••Ködfényszóró
••Színre fújt külső kilincsek krómbetéttel
••17”-os könnyűfém felnik

18” Duetto könnyűfém felni (opció)

R-LINK 2 8,7’’-os érintőképernyővel

••Pure Vision Full LED lámpatestek
••Visio System: automatikus sebességtábla felismerő
rendszer, sávelhagyásra figyelmeztetés, váltás a
tompított fény és távolsági fényszóró között
••7”-os érintőképernyő, opciós Bose® rádió esetén
8,7”-os képernyő (a képen)
••Elektrokróm belső visszapillantó tükör
••Elektromosan lehúzható hátsó ablakok impulzív
kapcsolóval
••2 USB töltő és 1 Jack csatlakozó hátul
••Index lámpa a külső tükörházban
••Belső hangulatvilágítás
••Küszöb díszítések
••Textil-bőr kombinált kárpit

Kombinált textil- bőr kárpit

18” Duetto könnyűfém felni (opció) 19” Alizarine könnyűfém felni (opció)

Fekete bőrkárpit (opció)

Barna bőrkárpit (opció)

Felszereltségi szintek

Technikai adatok - Sedan

INITIALE PARIS (INTENS +)

MOTOROK
Üzemanyag típusa
Váltó
Károsanyag-kibocsátási norma
Motor típusa

19’’-os INITIALE PARIS könnyűfém
felni

Befecskendezés típusa
Lökettérfogat (cm3)
Furat x löket (mm)
Hengerek / szelepek száma
Kompressziós arány
Maximális teljesítmény kW (LE) adott percenkénti fordulaton
Maximális nyomaték Nm adott percenkénti fordulaton
Stop & Start /Energy Smart Management rendszerek
Részecskeszűrő

ENERGY
TCe 150 EDC
benzin
EDC 7 seb. automata
Euro 6

ENERGY
TCe 200 EDC
benzin
EDC 7 seb. automata
Euro 6

ENERGY
dCi 110
dízel
6 seb. manuális
Euro 6

4 hengeres turbó

4 hengeres turbó

4 hengeres turbó

többpontos, közvetlen
1 618
79,5 x 80,5
4/16
10:1
110 (150) ford.: 5 300
220 ford.: 2 000
van / van
-

többpontos, közvetlen
1 618
79,5 x 80,5
4/16
10:1
147 (200) ford.: 6 000
260 ford.: 2 000
van / van
-

közvetlen, Common Rail
1 461
76 x 80,5
4/8
15,5:1
81 (110) ford.: 4 000
260 ford.: 1 750
van / van
van

KORMÁNYZÁS

Szervó típusa
Fordulókör falak közt (m) 2 kerék / 4 kerék kormányzással
Fordulókör járdaszegélyek közt (m) 2 kerék / 4 kerék kormányzással
Fordulókör 0,3 kormányfordulattal (m) 2 kerék / 4 kerék kormányzással
Fordulókör 1 kormányfordulattal (m) 2 kerék / 4 kerék kormányzással
Fordulókör végállásig tekert kormánnyal (m) 2 kerék / 4 kerék kormányzással

TELJESÍTMÉNY
Fekete nappabőr kárpit

••Első- és hátsó parkolássegítő rendszer
••4Control® négykerék-kormányzás, elektromosan
vezérelt felfüggesztéssel
••Aktív vészfékrásegítő
••Követési távolság tartását segítő rendszer
••HUD (Head-Up Display) kijelző
••Elektromosan állítható, memóriás, szellőztethető
és fűthető, masszázsfunkcióval ellátott első ülések
••Elektromosan behajtható, memóriás külső
visszapillantó tükrök
••Hangszigetelt oldalablakok
••Sötétített hátsó ablakok
••Relax első fejtámlák

Fekete-szürke nappabőr kárpit és műszerfal (választható)

••R-Link 2 on-line fedélzeti navigációs- és multimédia
rendszer, 8,7”-os érintőképernyővel, Bose®
Surround hangrendszerrel, 2 USB, 1 Jack és
Bluetooth® csatlakozóval, Active Noise Cancelling
funkcióval (aktív zajcsökkentés az Energy dCi 160
verzión)
••Nappabőr kárpit
••Initiale Paris küszöb
••Initiale Paris márkajelzés
••Pótszőnyegek
••19“-os könnyűfém felnik

Fekete-szürke nappabőr kárpit

Fekete nappabőr kárpit

Maximális sebesség km/h
Gyorsulás 0-100 km/h-ra

FOGYASZTÁS ÉS CO2 KIBOCSÁTÁS*

Üzemanyagtartály kapacitása 2 kerék / 4 kerék kormányzással
CO2-kibocsátás (g/km)
Városi fogyasztás (l/100km)
Országúti fogyasztás (l/100km)
Vegyes fogyasztás (l/100km)

ENERGY
dCi 130
dízel
6 seb. manuális
Euro 6
4 hengeres,
változó geometriájú turbó
közvetlen, Common Rail
1 598
76 x 80,5
4/16
15,7:1
96 (130) ford.: 4 000
320 ford.: 1 750
van / van
van

ENERGY
dCi 130 EDC
dízel
EDC 6 seb. automata
Euro 6
4 hengeres,
változó geometriájú turbó
közvetlen, Common Rail
1 598
76 x 80,5
4/16
15,7:1
96 (130) ford.: 4 000
320 ford.: 1 750
van / van
van

ENERGY
dCi 160 EDC
dízel
EDC 6 seb. automata
Euro 6
közvetlen, Common Rail
1 598
76 x 80,5
4/16
15,4:1
118 (160) ford.: 4 000
380 ford.: 1 750
van / van
van

4 hengeres twin-turbó

elektromos, változó rásegítésú
12,1/11,3
11,6/10,8
47/31
17/13
2,8/2,4
215
9"6

237
7"6

190
11"9

205
10"4

205
10"8

215
9"4

51
127/130**
7,5
4,6/4,7**
5,6/5,8**

51
130
7,5
4,7
5,8

52/95
4,0
3,4
3,6

52/47
102
4,5
3,5
3,9

52/47
112/115**
4,8/4,9**
3,9/4,1**
4,2/4,4**

52/47
115/118**
5,0/5,1**
4,0/4,4**
4,4/4,5**

296/26

320/28

FELNIK ÉS ABRONCSOK

Felni és abroncsméretek (felszereltségi szinttől függően)

16’’ 215/60 95H ; 17’’ 225/55 101W ; 18’’ 245/45 100W ; 19’’ 245/40 98Y

FELFÜGGESZTÉS
Elöl
Hátul

Mac-Pherson, háromszögű lengőkarral
félmerev tengely

FÉKEK

Hűtött tárcsa elöl (TW) - átmérő (mm)/vastagság (mm)
Tárcsa hátul (TP) - átmérő (mm)/vastagság (mm)

296/26

320/28

296/26

296/26
290/11

* Adatok dátuma: 2016. január ** 18’’ és 19’’ – os felnivel szerelt változat esetén

* A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2- kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei, melyek adott paraméterekkel rendelkező gépkocsik esetében az azonos feltételek melletti összehasonlítás alapjául szolgálnak. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a
vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében
A Renault által gyártott gépjárművek minden esetben a törvények által kívánt mértékben újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítással kapcsolatos állásfoglalás és a kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők és letölthetők a www.renault.hu oldalról.

* Kezelt marhabőr borítás található az első ülések bizonyos elemein, a háttámlákon, a fejtámlákon és az oldalelemeken. Az ülések egyes részei impregnált textilbevonattal vannak ellátva.

Tartozékok

Méretek - Sedan

Egyedi stílus

1.

CSOMAGTÉR KAPACITÁS (liter)
VDA űrtartalom
VDA Maximális rakodótér lehajtott hátsó ülések esetén
MÉRETEK (mm)
A
Teljes hossz
B
Tengelytáv
C
Első túlnyúlás
D
Hátsó túlnyúlás
E
Első nyomtáv, 17’’ keréktárcsa
F
Hátsó nyomtáv, 17’’ keréktárcsa
szélesség tükrök nélkül / tükrökkel
G/G1 Teljes
/ behajtott tükrök esetén
H
Terheletlen magasság

608
1022
4848
2808
959
1081
1614
1609
1869/2081/1890
1463

H1
J
K
L
M
M1
N
N1
P

Magasság felnyitott csomagtérajtó esetén
Rakodóküszöb magassága terheletlenül
Terheletlen hasmagasság
Távolság a hátsó és az első ülés között
Könyökszélesség elöl
Könyökszélesség hátul
Vállszélesség elöl
Vállszélesség hátul
Csípő/tető távolság az első üléseken
/ nyíló napfénytető esetén

1752
718
145
262
1512
1461
1485
1400
902 / 843

P1

Csípő/tető távolság a hátsó üléseken
/ nyíló napfénytető esetén

854 / 848

Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Csomagtérajtó szélessége felül
Csomagtérajtó maximális szélessége
Csomagtérajtó szélessége alul
Kerékdobok közötti belső szélesség
Első ülések mögötti csomagtér rakodóhossza lehajtott hátsó
ülésekkel
Hátsó ülések mögötti csomagtér rakodóhossza
Rakodómagasság a kalaptartó alatt

1050
1136
1038
1142
2076
1204
417

2.

3.

4.

1. és 4. Fekete Bayadere 17’’-os alufelni: a Renault exkluzív könnyűfém
felni választéka garantálja a stílusos megjelenést. 2. Hátsó légterelő:
a Renault TALISMAN még sportosabb, még dinamikusabb vonalú lesz.
3. Csomagtér-küszöb védő: a rozsdamentes acél idom nem csak
véd, de esztétikus is.

Tartozékok

Tartozékok

Kényelmes belső tér

Szabadidő

2.

5.

1.
3.

1.

4.

1. Prémium textilszőnyegek és megvilágított küszöb: stílusos
padlóvédelem. 2. Tablet tartó: praktikus tartó, amelynek
segítségével az utasok kényelmesen nézhetnek filmeket.
3. Kétoldalú csomagtér-padló szőnyeg (textil-gumi): hasznos
kiegészítő, könnyen tisztítható, méretpontos.
4. Fejtámlára tehető vállfa: ügyes társ a mindennapokra,
könnyedén fel- és leszerelhető.
5. Focal Music Premium 8.1 hangsugárzók: az alap fedélzeti
audio berendezés hangzása még szebb, még élethűbb, az utazás
pillanatai pedig még élvezetesebbek lesznek.

2.

1. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó: könnyű hozzáférés a
csomagtartóhoz, könnyű fel- és leszerelhetőség.
2. Behúzható vonóhorog: a hátsó lökhárító alatt teljesen eltüntethető.
Másodpercek alatt üzembe helyezhető, együttműködik a vontatmány
beszitálását gátló rendszerrel. 3. QuickFix tetőrúd és síléctartó: könnyű
használat, stabil és biztonságos tartás. 4. Urban Loader tetőboksz:
300-500 liter között változtatható űrtartalmú csomagtartó-kiegészítés.

3.

4.

