
Tillbehör
Renault TALISMAN



Få ut mer av vardagen.

Renault har tagit fram en rad tillbehör 
exklusivt för din Talisman. För en 
intensivare upplevelse och en unik resa – 
varje dag. Ännu innovativare, ännu säkrare 
och ännu lättare att använda. Och alla 
tillbehören tjänar samma syfte:
Att underlätta för dig.

Ta bilupplevelsen till nästa nivå med 
snygga, praktiska och roliga tillbehör.

Ta hand
om dig!
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Ge din nya Talisman en elegantare 
och mer personlig framtoning.  
Låt din bil säga något om vem du är.
Skapa en unik Renault precis  
som du vill ha den.

Ännu
elegantare
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01

Exteriör design

01 Nyckelkortsskal
Gör ett tydligt Talisman-statement med 
den här nyckelkortshållaren! 
28 5C 729 20R (Vit) / Paketnr: FB006 
77 11 780 545 (Grå) / Paketnr: FB006 
77 11 780 549 (Svart) / Paketnr: FB006
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Lättmetallfälgar

01 02 03

01 19" Alizarine 
Grå-grön diamant
Däck: 245/40 R 19 98 V
40 30 027 11R (fälg) / 
40 31 507 09R (centerkapsel) 
Paketnr: FÄ019

02 19" Alizarine 
Svart diamant
Däck: 245/40 R 19 98 V
82 01 621 552 (fälg) / 
40 31 520 85R (centerkapsel) 
Paketnr: FÄ019

03 18" Duetto 
Grå-grön diamant
Däck: 245/45 R 18 96 V
40 30 058 20R (fälg) /  
40 31 507 09R (centerkapsel) 
Paketnr: FÄ018 

Visa ditt rätta jag med fälgar från Renault. För en exklusiv look och kompromisslös säkerhet.

05

05 17" Bayadère 
Svart
Däck: 225/55 R 17 97 V
82 01 621 543 (fälg) / 
40 31 542 14R (centerkapsel) 
Paketnr: FÄ017

04

04 17" Bayadère 
Grå metallic
Däck: 225/55 R 17 97 V
82 01 628 858 (fälg) / 
40 31 507 09R (centerkapsel)  
Paketnr: FÄ017
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01 Instegslister LED 
Stilsäkert skydd för trösklarna på din Renault 
Talisman. Vit belysning som tänds när dörrarna 
öppnas, understryker den moderna designen. 
Set med fyra lister för trösklarna fram och bak.
82 01 593 685 / Paketnr: TD003

02 Lastkantsskydd
Skyddar lastutrymmet på ett snyggt sätt. Sätt 
extra piff på din Renault Talisman med präglat 
rostfritt stål. Finns för bilar med och utan infällbar 
dragkrok.
82 01 626 493 / Paketnr: TD002 
82 01 626 494 (med handtag för dragkrok) / 
Paketnr: TD002

01

02

02

Interiör design







02
Skräddarsydda skydd av högsta kvalitet.  
Extrautrustningen till din Renault är lika 
snygg som funktionell och passar perfekt 
i kupén på Talisman.

Vi gör allt för att du ska kunna koppla av 
och bara njuta av åkturen.

Redo för
vardagen
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03

02

02 Solskydd
Ger utmärkt skydd när solen lyser lite för starkt. Lätta att 
sätta upp och ta ner. Finns för alla rutor bak.
82 01 628 890 (Bak - 5 delar) / Paketnr: SO005 
82 01 628 882 (Bak - 2 delar) / Paketnr: SO003

01 Solfilm
Åk bekvämare, säkrare och snyggare i din Renault Talisman. 
Skyddar mot både insyn och stark sol, hjälper till att hålla en 
behaglig temperatur i kupén och förhindrar att interiören bleks. 
Tillverkad enligt gällande säkerhetsstandarder. Solfilmen är 
perfekt anpassad efter rutorna på din Renault Talisman och 
förstärker dem dessutom.

82 01 629 680 (Bak - 5 delar) / Paketnr: SO006

Fönster

01

03 Vindavvisare fram 
Ger en bekvämare körning även när fönstren är halvöppna, 
eftersom du slipper turbulens och vindkast. Perfekt 
måttanpassade efter din bil. Klarar både biltvättens borstar 
och ett rejält oväder.
82 01 622 921 (2 delar) / Paketnr: VI002
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01

01 Klädhängare
Här kan du hänga upp kläder på framsätets  
ryggstöd. Den avtagbara hängaren är lätt att sätta 
upp och du upptäcker snart hur skönt det är att 
slippa skrynkliga kavajer och skjortor. Den läckra 
kromfinishen får du på köpet. Allt för att du ska 
trivas!
77 11 578 137 / Paketnr: HÅ009

Interiör komfort
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01 Bagagerumsmatta,   
skålad
Frakta allt från pensionerad julgran till  
leriga träningsskor! Den skyddar bilens 
originalmatta och passar perfekt in i 
bagageutrymmet på din Renault Talisman.  
Det halvmjuka materialet gör facket enkelt 
att rengöra och att sätta på plats. 
82 01 626 485 / Paketnr: MA011

02 Förvaringsnät 
Måttanpassat efter din bil för att hålla allt du 
fraktar på plats i bagageutrymmet.  
Finns i både lodrätt och vågrätt utförande.
77 11 422 533 (Liggande) / Paketnr: LB004 
77 11 227 502 (Stående) / Paketnr: LB004

02 02

01

Bagagerums- 
utrustning
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03 Lastgaller 
Ser till att bagageutrymmet 
verkligen är skilt från kupén för större  
komfort. Praktiskt när du reser med 
husdjur.
82 01 612 812 / Paketnr: SG004

04 Bagagerumsmatta, 
EasyFlex
Ett oumbärligt tillbehör när du 
vill skydda bagageutrymmet i din 
Renault Talisman. Lätt att fälla upp. 
Skyddet anpassar sig perfekt efter 
baksätets placering så att det täcker 
hela bagaget. Superpraktiskt både 
till vardags och på fritiden.
82 01 643 594 / Paketnr: MA011

04

03

04
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03

02

01

02 Textilmattor
Skräddarsydda mattor som skyddar golvet i 
kupén. Lättskötta, urtagbara mattor som är 
mycket lätta att sätta på plats tack vare två 
smarta fästen. I paketet ingår fyra golvmattor 
(fram och bak).
82 01 599 663 / Paketnr: MA010

01 Bagagerumsmatta, vändbar
En skräddarsydd kvalitetsmatta som är både 
praktisk och lätt att hålla rent. Textil på ena sidan 
och gummi på den andra så att du alltid kan 
skydda både det du fraktar och bagageutrymmet i 
din Renault Talisman optimalt.
82 01 626 489 / Paketnr: MA011

Mattor

03 Gummimattor
Måttanpassade mattor som skyddar hela 
kupégolvet. De lättskötta och urtagbara mattorna 
är mycket enkla att sätta på plats tack vare två 
smarta fästen.      
I paketet ingår fem golvmattor (fram och bak).
82 01 618 021 / Paketnr: MA010







03 Lasta 
mer

Lev livet till max! 
Tillbehören till din Talisman går snabbt 
att sätta på plats och är superenkla 
att använda. Smarta, enkla och väldigt 
användbara.
 
Ta med dig allt du behöver och lite till, 
vart det än bär av med din Renault.

19



03

01 Dragkrok, infällbar
Du fäller ut den i en enda rörelse, på bara några 
sekunder, utan verktyg och utan ansträngning. 
I infällt läge döljs den av stötfångaren så att 
din Renault Talisman behåller sitt ursprungliga 
utseende. Ett originaltillbehör från Renault som 
därför garanterat passar perfekt till bilen, samtidigt 
som du undviker att karossen skadas. Kommunicerar 
med släpvagnsstabiliseringssystemet i bilens ESP 
för att ge maximal säkerhet och stabilitet vid körning 
med släp. 
82 01 604 301 (Dragkrok) 
82 01 623 545 (Ledningsmatta 13-pin) / 
Paketnr: DR003

02 Dragkrok, fast
Används för att dra eller bära upp alla typer av 
utrustning på ett säkert sätt: cykelhållare, släp, 
båt, husvagn, byggmaterial... Ett originaltillbehör 
från Renault som därför garanterat passar 
perfekt till bilen, samtidigt som du undviker 
att karossen skadas. Kommunicerar med 
släpvagnsstabiliseringssystemet i bilens ESP för att 
ge maximal säkerhet och stabilitet vid körning med 
släp. Demontering kräver verktyg.
82 01 535 042 (Dragkrok) 
82 01 535 045 (Monteringssats)  
82 01 623 543 (Ledningsmatta 13-pin) /  
Paketnr: DR004

Dragkrok  

03 Cykelhållare Euroride/Euroway
För säker transport av upp till tre cyklar.  
Monteras snabbt och enkelt på dragkroken. 
Vikbar och infällbar så att du lättare kommer åt 
bagagerummet.
77 11 577 331 (2 cyklar) / Paketnr: LA005 
77 11 577 332 (3 cyklar) / Paketnr: LA005

20
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04 Takbox
Öka lastvolymen hos din bil. En praktisk och 
hållbar takbox där du kan packa det mesta du 
behöver på resan. Snygg strömlinjeformad 
design. Välj den storlek som passar dig bäst.  
Färg: blanksvart.
77 11 575 524 (380 L) / Paketnr: TB003 
77 11 575 525 (480 L) / Paketnr: TB003 
77 11 575 526 (630 L) / Paketnr: TB003

01 Lasthållare i aluminium
Enkel montering tack vare QuickFix-systemet. 
Skapar förutsättningar för att öka lastkapaciteten 
hos bilen med cykelhållare, skidhållare eller takbox. 
Uppfyller säkerhets- och hållfasthetskraven med 
råge. Säljs i tvåpack med stöldlås. 
82 01 579 996 / Paketnr: LA003

02 Skidhållare 
Transportera enkelt och säkert alla slags skidor  
eller surfbrädor på taket till din Renault Talisman. 
För 4 eller 6 par skidor. 
77 11 420 778 (4 par skidor/1 snowboard) / 
Paketnr: LA007 
77 11 420 779 (6 par skidor/2 snowboard) / 
Paketnr: LA007

03 Cykelhållare Proride 80
För säker transport av en cykel. Monteras  
snabbt och enkelt på takskenorna, utan att du 
behöver göra några justeringar.
77 11 577 325 (1 cykel) / Paketnr: LA005

Last & förvaring

02

01

03 04
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Låt alla sinnen få sitt med avancerade  
multimedialösningar.  
Få ut mer av varje resa.

04 Multimedia
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01 Smartphonehållare
Perfekt när du vill ha telefonen nära till 
hands när du kör. Lätt att ta loss och flytta 
med sig till en annan bil.
77 11 574 875 / Paketnr: RAR01

02 Hållare för surfplatta
Lätt att sätta fast på nackskyddet så att 
passagerarna i baksätet kan koppla av med en 
film. Passar till alla slags surfplattor i storleken  
7–10 tum.
77 11 574 991 / Paketnr: RAR01

Telefoni Video

0201
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03 Högtalare Focal Music 
Premium 8.1
Både du och din bil förtjänar riktigt HiFi-
ljud! Paketet består av åtta högtalare 
och en bashögtalare på totalt 400 W 
och tillhör crème-de-la-crème av dagens 
ljudanläggningar för bilar. Kristallklart, 
realistiskt och mäktigt. Hitta rätta rytmen 
och det perfekta soundtracket för din resa!
77 11 578 133 + 77 11 578 132 / 
Paketnr: RAR01

Ljudsystem

03





05 Lugn och 
trygg

Koppla av och koncentrera dig på körningen.  
Renault har utvecklat en lång rad hållbara 
och praktiska tillbehör speciellt för din nya 
Talisman så att du alltid kan känna dig trygg 
och lugn i alla lägen.
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03 El-motorvärmare
Ett elektriskt bilvärmesystem från Calix, som innehåller 
både kupé- och motorvärmare, ger dig en mängd 
fördelar. Du slipper skrapa rutorna, du välkomnas av 
en varm kupé och slipper frysa och köra med handskar. 
Dessutom avger en varm motor lägre utsläpp och minskar 
bränsleförbrukningen. 
Paketnr: VÄ010

Motorvärmare
02 Parkeringssensor fram

Bli bäst i kvarteret på fi ckparkering!
Fyra helintegrerade sensorer som känner av
eventuella hinder framför bilen och varnar dig 
med en ljudsignal.
82 01 537 464 / Paketnr: BS031

Säkerhet
01 Barnstol Kid Plus

Denna stol har djupa sidor för ökad säkerhet 
och komfort. Nackstödet går att höjdjustera 
i 11 olika lägen och stolen kan lutas i ett 
viloläge genom en distans som enkelt fälls 
ut på baksidan av stolsryggen. Monteras: 
Framåtvänd. Passar till: 15-36 kg (ca. 4-11 år).
77 11 423 382 / Paketnr: BS001

02 03

Parkeringshjälp
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05

Renaultkort
Renaultkort är speciellt framtaget för att passa dig som kör 
en Renault. Det är helt kostnadsfritt och du kan bland annat 
delbetala på fyra månader utan avgifter i Renaultverkstad och 
butik med mera. 
Prata med din Renaulthandlare eller läs mer på: 
www.volvofinans.se/renaultkort

01  Smidigt betalningsmedel
I och med Visa-kopplingen kan du använda kortet över hela 
världen. Om du har Renault Billån har du möjligheten att samla 
dina bilkostnader på en faktura.

02  Tanka
Med Renaultkortet tankar du billigare på Tanka samt att kortet 
även gäller på alla OKQ8-stationer runt om i Sverige. 

03   Allt din bil behöver
Värt att veta är att kortet även fungerar på de flesta 
parkeringsautomater samt vid hyra av bil hos Hertz. 
Som kortinnehavare får du även erbjudanden från din handlare 
samt våra partners inom nöjen, resor och hotell. 
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