
                                                         

Renault Talisman Grandtour Energy dCi 160 EDC 
 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 24 990 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 30 890 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 39 540 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1044 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 239 

Registračný poplatok (€ s DPH) 397 

MOTOR 

Typ vznetový, bi-turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (cm3) 1598 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 118(160)/4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 380/1750 

Pohon predných kolies 

Prevodovka 6-st. automat EDC  

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava 4Control 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) -/- 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové  

Pneumatiky 225/55 R17 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie kombi, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4865 - 1868 - 1465 

Rázvor (mm) 2809 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1614/1609 

Svetlá výška (mm) - 

Objem batožinového priestoru / s rezervou (l) 572/1681 

Objem palivovej nádrže / 4Control (l) 52/47 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1615 

Užitočná hmotnosť (kg) 575 

Celková hmotnosť (kg) 2190 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1510 

Vnútorná šírka minimum 1435 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotestofficial/


Vzdialenosť sedák - strop min./max. 948/1005 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 302/345 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 825 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1485 

Vnútorná šírka minimum 1415 

Vzdialenosť sedák - strop 920 

Vzdialenosť podlaha - sedák 309 

Dĺžka predný sedák 490 

Dĺžka zadný sedák 475 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,6 

Maximálna rýchlosť (km/h) 215 

Spotreba mesto (l/100 km) 5,0 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,2 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,5 

Emisie CO2 (kg.km-1) 117 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 9,5 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,8 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 7,0 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 7,2 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 6,7 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 2605 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3875 

2. rok pri najazdení 30.000 km 5063 

2. rok pri najazdení 60.000 km 7573 

3. rok pri najazdení 45.000 km 7171 

3. rok pri najazdení 90.000 km 11 211 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 12 754 

1. rok pri najazdení 30.000 km 14 015 

2. rok pri najazdení 30.000 km 19 103 

2. rok pri najazdení 60.000 km 21 613 

3. rok pri najazdení 45.000 km 23 211 

3. rok pri najazdení 90.000 km 29 251 

Cena PHM diesel (€/liter) 1,100 

Normohodina (€ s DPH) 28,80 

Gar. kontroly (km) 30 000 

Výmena oleja (km) 30 000 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 438 

Predný blatník 187 

Svetlomet. + smerovka 439 

Spätné zrkadlo el. 18 

Predný nárazník 458 

Predný tlmič 123 

Predné brzdové platničky 99 

Predné tyčky stabilizátora - 

Spojka - 



Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 2 roky/ bez obmedzenia km alebo 5 rokov/150 000 km 

Motor a mechanické časti 2 roky/ bez obmedzenia km alebo 5 rokov/150 000 km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 29 400 

Po 2. roku 60.000 km 25 500 

Po 3. roku 90.000 km 21 500 

 

 

VÝBAVA 
Initiale Paris: 19“ zliat. kolesá, 4Control, Full LED svetlomety, sedadlá v koži, vyhriev. a ventilované pred. sedadlá 
s masáž. funkciou, automatické odsunutie sedadla vodiča pre lepšie nastupovanie a vystupovanie z vozidla, kožené 
čalúnenie prístroj. panelu, adaptívny tempomat, Head-Up display, varovanie pred opustením jazdného pruhu, aut. 
prepínanie diaľkových svetiel, rozpoznávanie dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti, zad. 
parkovacie senzory, Hands-free karta-aktivuje sa pri priblížení sa k vozidlu, impulzné ovládanie okien vpredu 
a vzadu, vyhrievanie pred.sedadiel, Multimediálny a navigačný systém Renault R-Link 2, displej 8,7“ vertikálny, 
systém aktívneho núdzového brzdenia a upozornenie bezpečnej vzdialenosti, el. sklápatelné zrkadlá, zatmavnené 
zadné okná, predné a zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera Príplatková výbava: 360 ° parkovacie 
senzory, zadná parkovacia kamera a inteligentný parkovací asistent - pozdĺžny, kolmý a uhlový, nutné so systémom 
sledovania mŕtveho uhla (500 €), metalíza (650 €) 

 

 

ROZMERY V POROVNANÍ S KONKURENCIOU 
Typ auta Talisman Grandtour Talisman sedan Škoda Superb VW Passat 
Dĺžka (mm)  4 865 4 849 4 856 4 767 

Šírka (mm)  1868 1 868 1 864 1 832 

Výška (mm)  1465 1 463 1 477 1 477 

Rázvor (mm)  2 809 2 808 2 841 2 791 

Kufor (mm)  572 608 660 650 

Polomer otáčania (m)  10,8 10,8 11,7 11,7 

Palivová nadrž (l)  47 47 66 59-66 

 

 

KONKURENCIA 
Typ auta VW Passat 2.0 TDI Škoda Superb 2,0 TDI 

Max. výkon kW(k)/ot.min-1 140(190)/3500-4000 140(190)/3500-4000 

Max. krút. moment (N.m/min) 400/1750-3000 400/1750-3000 

Prevodovka 7-st. automat DSG 6-st. automat DSG 

Max. rýchlosť (km/h) 228 233 

Zrýchlenie z 0-100 km/h (s) 7,7 7,8 

Komb. spotreba (l/100 km) 4,6 4,6 

Batožinový priestor (l) 586 625 

Cena motorizácie od (€) 37 440,- 34 040,- 

/ po kliknutí na model sa zobrazia oficiálne technické údaje daného automobilu 
/ po kliknutí na cenu sa zobrazí oficiálny cenník daného automobilu 

http://www.vw.sk/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/19580-88959-downloads-107064-downloadTag/default/cd42d098869d661199d8a5172f664cbe/1475579777/passatb8sk.pdf
http://www.autotest.sk/wp-content/uploads/2016/12/oficialne-technické-údaje-–-Škoda-Superb.pdf
http://www.vw.sk/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/19580-88957-downloads-134699-downloadTag/default/ba5cc3e8a5f85bb2289c3beea44ec551/1479309770/passat_16_11_2016.pdf
http://www.skoda-auto.sk/SiteCollectionDocuments/cenniky/Nova_Skoda_Superb_cennik.pdf


 
 

 

PLUSY MÍNUSY 
atraktívny dizajn exteriéru a interiéru  

atraktívny dizajn 

kufor (objemný, prakticky tvarovaný a dobre prístupný)  

odhlučnenie kabíny 

pohodlné sedadlá  

voľnosť v pozdĺžnom smere vzadu výrazne lepšia ako v Lagúne 

dostatočné jazdné výkony, pružný agregát  

4Control - citeľný hlavne pri pomalšej jazde zákrutami  

dobre ovládateľný aj pri výraznejšom zaťažení  

6-st. EDC automat 

polomer otáčania  

výbava 

MÍNUSY 

dojazd, menšia palivová nádrž 47 litrov (VW Passat až 66 l)  

zbytočne promptný nárast účinku brzdnej sily už po miernom stlačení brzdového pedála 

lacno vyzerajúce plasty, niektoré detaily v interiéri  

v porovnaní s konkurenciou absencia výkonnejšej dieselovej pohonnej jednotky  

malý otvor v operadlovej časti zadných sedadiel pre prepravu dlhších predmetov 

 


