NOVÝ

RENAULT ARKANA

nový prístup
k SUV
Novinka spoločnosti Renault, športové SUV
Arkana, stelesňuje osobitý nový dizajn.
Charakteristickými rysmi vozidla sú plynulé línie,
elegantný štýl, ale tiež robustnosť a priestor pre
cestujúcich a ich batožinu. Nová Arkana je od
svojho uvedenia dostupná v úspornej hybridnej
motorizácii E-TECH i športovo založenej verzii
R.S. Line.

asertívna športová
zdatnosť
Nový Renault Arkana sa môže vo verzii R.S. Line
pochváliť špecifickým športovým dizajnom.
Kombinuje robustnosť a eleganciu, pričom
čerpá inšpiráciu z DNA divízie Renault Sport:
predný spojler inšpirovaný motoristickým
športom, lesklé čierne detaily, špeciálne 18" disky
kolies z ľahkej zliatiny Silverstone s výraznými
červenými prvkami, emócie sú všadeprítomné.
Vzadu dvojitý výfuk podčiarkuje dynamickú
povahu nového modelu Arkana. Logo
dvojitého diamantu R.S. Line na hrane blatníkov
pripomína výnimočný odkaz tohto označenia.

stelesnený
športový vzhľad
Čierne čalúnenie stropu, sedadlá potiahnuté
kombináciou kože Riviera a Alcantara
s červeným prešívaním; niet pochýb o tom,
že z interiéru vyžaruje športovosť. Za koženým
volantom sa nachádza palubná doska
s karbónovým dekorom zvýraznená červenou
lištou. Bezpečnostné pásy sú zvýraznené
prúžkami v rovnakej farbe. Hliníkové pedále
a volič prevodovky typu „E-Shifter“ (v hybridnej
verzii E-TECH) sa dokonale hodia k tejto verzii
R.S. Line, ktorej označenie vás nenechá na
pochybách o jej pôvode. A je to tu, nová
dimenzia jazdy.

nabitý
technológiami
Charakteristické svetlomety Full LED disponujú
denným svietením v tvare písmena C,
typickým pre modely značky Renault. Vo
vnútri je stredová konzola korunovaná veľkou
7-palcovou horizontálnou alebo 9,3-palcovou
vertikálnou* dotykovou obrazovkou. K dispozícii
je tiež niekoľko úložných priestorov a systém
indukčného nabíjania telefónov*. Prémiový
audiosystém Bose s deviatimi reproduktormi
poskytuje dokonalý hudobný zážitok. Ak ide
o riadenie, systém Multi-Sense ponúka výber
z 3 jazdných režimov a 8 farieb ambientného
osvetlenia pre personalizovanú jazdu.
* Dostupnosť v závislosti od verzie.

priestor
pre všetkých
Nový Renault Arkana, športové SUV prichádza
s nadštandardne priestranným interiérom:
priestor pre nohy a kolená patria medzi
najväčšia v segmente. Ak ide o batožinový
priestor, objem 513 litrov (480 litrov v hybridnej
verzii E-TECH) je skutočne veľkorysý. Jeho
výškovo nastaviteľná podlaha môže byť
umiestnená do dolnej polohy, čím sa
maximalizuje prepravná kapacita; podlaha
v hornej polohe uľahčuje nakladanie ťažkých
predmetov. Takto umožňuje aj maximálne
využitie rovnej podlahy, keď sú sklopené zadné
operadlá delené v pomere 2/3 : 1/3.

hybridná pohonná
jednotka E-TECH,
všestrannosť
a účinnosť
Hybridná pohonná jednotka E-TECH kombinuje
dva elektromotory a spaľovací motor
s multimódovou automatickou prevodovkou.
Vďaka tomu môžete v meste až 80 % času jazdy
využívať elektrický režim, čo vedie ku zníženiu
emisií CO2 a spotreby paliva (až o 40 %)*.
Pretože rozjazd je vždy s elektrickým pohonom,
zrýchlenie je svižné a dynamické. A vďaka
rekuperačnému brzdeniu sa akumulátor počas
jazdy dobíja. Je tiež možné získavať ešte viac
energie prepnutím do režimu „B“ (brzdenie),
keď sa maximálne využíva rekuperácia. Ticho,
odozva, obratnosť… či už jazdíte v meste, alebo
na otvorených cestách, hybridný motor E-TECH
vám prináša bezprecedentný pocit z jazdy.
* V porovnaní so zodpovedajúcim spaľovacím motorom.

1.

ovládnite cestu
z vášho kokpitu
Nový Renault Arkana je vybavený pätnástimi
inovatívnymi asistenčnými systémami vodiča.
Vaše SUV, ktoré je dokonale bezpečné, vám
zaistí plnú kontrolu nad riadením.
1. Digitálny prístrojový štít je mimoriadne efektívny.
Jeho 4,2", 7" alebo 10,2" farebná obrazovka (v závislosti
od verzie) vám umožní prispôsobenie rozhrania
vodiča.

2.

2. V prípade najvyšších úrovní výbavy zdobí stredovú
konzolu veľká 9,3-palcová vertikálna dotyková
obrazovka (v ostatných verziách 7-palcová
horizontálna obrazovka). Vaše vozidlo má spolu
s prístrojovým štítom jednu z najväčších zobrazovacích
plôch vo svojej kategórii.

3.

3. Systém upozornenia na premávku za vozidlom
prostredníctvom niekoľkých radarových senzorov
deteguje a upozorňuje na príjazd vozidiel pri cúvaní
z parkovacieho miesta.
4. Adaptívny tempomat (s funkciou Stop & Go) je
aktívny od 0 do 160 km/h, dokonca aj v zákrutách*.
Tento diaľničný a dopravný asistent upravuje vašu
rýchlosť a udržuje bezpečný odstup od vozidla
vpredu, a to až do úplného zastavenia, ak to situácia
vyžaduje. Vozidlo automaticky zrýchli, ak zo strany
vodiča nedôjde po dobu 3 sekúnd k žiadnej reakcii.
Asistent na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu vás
udrží v strede jazdného pruhu a vystríha v prípade
neúmyselného prejazdu plnej alebo prerušovanej
čiary.

4.

* V rámci obmedzení systému.

farby

personalizácia exteriéru

Biela Solid(1)

Biela Pearl(2)

Pack Look R.S. Line – červený
predné a zadné ochranné kryty podvozka, tenké bočné lišty na spodnej hrane dverí,
čierna strecha, čierny spojler na veku batožinového priestoru

Modrá Zanzibar(2)

Čierna Metalická(2)

Pack Look R.S. Line – oranžový
predné a zadné ochranné kryty podvozka, tenké bočné lišty na spodnej hrane dverí,
čierna strecha, čierny spojler na veku batožinového priestoru

Sivá Metalická(2)

Červená Flamme

(2)

Oranžová Valencia(2)(3)

(1) Nemetalický lak.
(2) Metalický lak.
(3) K dispozícii len pre verziu R.S. Line.
Fotografie nie sú zmluvne záväzné.

Pack Look R.S. Line – biely
predné a zadné ochranné kryty podvozka, tenké bočné lišty na spodnej hrane dverí,
čierna strecha, čierny spojler na veku batožinového priestoru

rozmery
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4 568

1 439

1 453
1 397

Rozmery (v mm).

1 584

Objem batožinového priestoru – norma VDA (litre)
Min. objem batožinového priestoru
Max. objem batožinového priestoru
Priestor pod falošnou podlahou

TCe 140 EDC

E-TECH Hybrid 145

513
1 296
28

480
1 263
0

výbava
Bezpečnosť
• ABS/BAS/ESP/HSA (asistent rozjazdu do kopca)
• Airbagy na strane vodiča, na strane spolujazdca
(s deaktiváciou) a bočné vpredu/vzadu
• Tempomat a obmedzovač rýchlosti
• Výstraha pred opustením jazdného pruhu
• Rozpoznávanie dopravných značiek
• Aktívne núdzové brzdenie s detekciou chodcov
a cyklistov
• Asistent na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu
• Safe Distance Warning System
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách
• Automatické stierače s dažďovým senzorom
• Elektronická parkovacia brzda
• Predné a zadné parkovacie senzory, zadná
parkovacia kamera

Osvetlenie
• Full LED svetlomety Pure Vision
Multimédiá
• Prístrojový štít 4,2" (TCe 140 EDC)
a 7" (E-TECH Hybrid 145)
• E-Call
• Multimediálny systém Easy Link 7" – kompatibilný
s Android Auto a Apple CarPlay
• Audiosystém Arkamys so 6 reproduktormi

Komfort
• Stredová konzola s úložným priestorom, stredová
lakťová opierka s uzatvoreným úložným priestorom,
vetracie otvory pre zadných pasažierov a 2 konektory
USB vzadu
• Automatická 1-zónová klimatizácia
• Hands-free karta Renault na bezkľúčové odomykanie/
zamykanie a štartovanie
• Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné,
vyhrievané a sklopné
• Elektricky ovládané predné a zadné okná
• Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
• Zadné sedadlo 1/3 : 2/3 s ukotvením ISOFIX
• Odnímateľná podlaha batožinového priestoru – rovná
podlaha so sklopenými operadlami zadných sedadiel

Vonkajší vzhľad
• Ozdobné chrómované prvky na prednom nárazníku
• Disky kolies z ľahkých zliatin 17", dizajn Bahamas
Vnútorný vzhľad
• Svetlý strop
• Ozdobné prvky interiéru s tmavosivou štruktúrou
• Čierne textilné čalúnenie

Zen
Bezpečnosť
• Systém sledovania mŕtveho uhla
• Systém rozpoznávania dopravných značiek
s upozornením na prekročenie povolenej rýchlosti
• Rear Traffic Alert – upozornenie na prichádzajúce
vozidlá pri cúvaní
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel
• Adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go

Multimédiá
• Multimediálny a navigačný systém Easy Link 9,3" –
kompatibilný s Android Auto a Apple CarPlay
• 7" prístrojový štít
• Služba automatických aktualizácií: automatické
aktualizácie multimediálneho systému a máp pre
hlavnú krajinu po dobu 3 rokov
• Online navigačné služby: vyhľadávanie adries Google,
dopravné informácie Tom Tom Live, počasie, ceny
paliva a oblasti vyžadujúcej zvýšenú pozornosť

Komfort
• Zadné sedadlo so sklopnými delenými operadlami
• 1/3 : 2/3, stredová lakťová opierka vzadu
• Automatický systém kúrenia a klimatizácie a čistič
vzduchu
• Elektronická parkovacia brzda s funkciou auto-hold
• Systém Renault Multi-Sense® (4 režimy nastavenia
celého vozidla)
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

Vonkajší vzhľad
• Chrómované označenie na blatníku
• Disky kolies z ľahkých zliatin 18", dizajn Pasadena
s diamantovým efektom
• Chrómovaná lišta na spodnej hrane dverí
• Predné a zadné ochranné kryty podvozku vo farbe
sivá Erbe
Vnútorný vzhľad
• Ozdobné prvky interiéru v úprave štruktúrovaný hliník
• Svetlý strop
• Čierne textilné čalúnenie
• Kožený volant a hlavica radiacej páky

Intens
Multimédiá
• Multimediálny a navigačný systém Easy Link 9,3" –
kompatibilný s Android Auto a Apple CarPlay
• Indukčná nabíjačka telefónu
Komfort
• Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné
v 6 smeroch, elektricky nastaviteľná bedrová opierka
vodiča
• Vyhrievané predné sedadlá
• Vyhrievaný volant (len pre verziu E-TECH Hybrid)

Vonkajší vzhľad
• Špeciálny predný nárazník s aerodynamickou lištou
• Špeciálne označenie R.S. Line na blatníku
• Disky kolies z ľahkých zliatin 18", dizajn Silverstone, sivé
s červeným ozdobným prvkom
• Kľučky dverí vo farbe karosérie, spodné ochrany dverí
vo farbe sivá Gun Metal
• Čierne lesklé vonkajšie spätné zrkadlá

Vnútorný vzhľad
• Výrazné červené prvky R.S. Line na volante a palubnej
doske, červené stehy na paneloch dverí, sedadlách
a stredovej lakťovej opierke
• Dekory so štruktúrou karbónu (stredný pás na
palubnej doske, výplne dverí)
• Bezpečnostné pásy s červenými prúžkami
• Čierny strop
• Volič prevodovky typu „E-Shifter“
• Hliníkové pedále
• Kožené čalúnenie R.S. Line, koža Riviera/Alcantara,
tmavé s červeným a svetlosivým prešívaním
• Športový volant R.S. Line potiahnutý kožou Nappa/
perforovanou kožou Nappa

R.S. Line

Ďalšie informácie o modeli Renault Arkana nájdete
na www.renault.sk

Zaisteniu presnosti a aktuálnosti tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. Tento dokument vychádza z predprodukčných modelov a prototypov. V súlade so svojimi zásadami neustáleho zlepšovania produktov
si spoločnosť Renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť popísané a uvedené špecifikácie vozidla a príslušenstva. V závislosti od krajiny predaja sa môžu niektoré verzie líšiť a niektoré vybavenie nemusí byť dostupné (štandardne, na
prianie alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie vám poskytne najbližší predajca. Z technických dôvodov sa farby vytlačené v tomto dokumente môžu mierne líšiť od farieb skutočného laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva
vyhradené. Rozmnožovanie v akomkoľvek formáte a akýmkoľvek spôsobom celej alebo len časti tejto publikácie je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault.
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