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Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint folyamatosan javítja 
termékeit, a Renault fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak 
a Renault márkakereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek (széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási 
technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel 
történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. Új Arkana vegyes fogyasztás (l/100km): 4,9-5,9; CO2-kibocsátás (g/km): 111-133  Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra 
vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási 
és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen 
értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A 
gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse 
fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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A Renault újdonsága, az Arkana egy egyedi új 
dizájnt testesít meg. Jellemző jegyei a kecses 
vonalak, az elegáns forma, a sportosság és a 
kiemelkedő utas- és csomagtér. A bevezetéstől 
kezdve hibrid modellként kapható, valamint R.S. 
Line kivitelben is elérhető a teljesen Új Renault 
Arkana.

az SUV új 
megközelítése



R.S. Line verzióban, a vadonatúj Renault Arkana 
különleges sportos SUV formával büszkélkedik. 
A Renault Sport DNS-éből merítve ihletet, 
a robosztusságot eleganciával egyesíti: 
motorsport ihlette spoiler, fényes fekete 
kidolgozás, speciális Silverstone kerektárcsák 
vörös díszítéssel - garantált az izgalom. Hátul 
a dupla króm kipufogóvég* hangsúlyt ad a 
vadonatúj Arkana dinamikus jellegének. Az 
oldalsó díszléceken az R.S. Line szimbólum a 
figyelmünket egyedülálló örökségére hívja fel.

* Csak díszítő elem

magabiztosan 
sportos



Fekete gyémánt tető, az ajtó belső borításain 
is megjelenő vegyes műbőr kárpit piros 
díszöltéssel; kétségtelen, hogy az enteriőr 
sportosságot sugároz. A bőr kormánykerék 
mögött a karbon hatású műszerfalat egy piros 
díszcsík hangsúlyozza ki. A biztonsági öveket 
ugyanilyen csíkok díszítik. Az alumínium pedálok 
és az „e-Shifter” sebességváltó kar (az E-TECH 
Hybrid változatnál) tökéletesen megfelelnek 
ennek az R.S. Line változatnak, melynek 
mintázata nem hagy kétséget származása felől. 
Készen állunk arra, hogy másképp vezessünk!

megtestesült 
sportosság



A C-alakú fényjegyek 100 %-ban LED 
fényszórókat tartalmaznak; egy ikonikus 
kialakítás, mely a hátsó részen is megtalálható. 
Az autó belsejében, a középkonzolon, amit egy 
nagy vízszintes 7”-os vagy függőleges 9,3”-os 
érintőképernyő ural, megtalálunk egy Auto-Hold 
funkciós elektromos parkolóféket, különböző 
tároló helyeket, valamint egy indukciós (vezeték 
nélküli) telefontöltő rendszert is*. A kényelem és 
az ergonómia kéz a kézben jár, ahogy azt az új 
9 hangszórós Bose® hangrendszer is mutatja. 
Ami a vezetést illeti, a MULTI-SENSE rendszer a 
személyre szabott vezetésre 4 vezetési mód 
választást és 8 színben hangulatvilágítást kínál.

*Felszereltségi szint függvényében áll rendelkezésre 2021 őszétől.

technológiával 
feltöltve



A vadonatúj Arkanával olyan hibrid SUV 
coupét találtak ki, mely olyan tágas, 
mint egy limuzin: a láb és térd számára 
kialakított hely új színvonalat képvisel. Ami a 
csomagtartót illeti, 513 literes (E-TECH Hybrid 
verzió esetében 480 literes) űrtartalommal 
bőséges befogadóképességet kínál. 
Állítható magasságú padlóját alacsony 
helyzetbe lehet állítani, hogy maximalizáljuk a 
befogadóképességet; magas pozícióba pedig, 
hogy megkönnyítsük nehéz tárgyak rakodását. 
Ezzel a csomagtér állítással maximálisan 
kihasználhatjuk autónk kapacitását, hiszen az 
1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámlák 
ledöntésével hosszú síkpadlót kapunk.

tágas belső/beltér



Az E-TECH Hybrid rendszer két elektromos 
motort és egy belső égésű motort egyesít egy 
több fokozatú (multi mode) kuplungpedál 
nélküli sebességváltóval. Ennek az az előnye, 
hogy a városban az utazások akár 80 %-át 
elektromos módban tehetjük meg, ami 
csökkenti a CO2-kibocsátást és az üzemanyag-
fogyasztást (akár 40 %-kal). Mivel az indulás 
mindig elektromos hajtásban történik, a 
gyorsulás éles és dinamikus. A regeneratív 
fékezésnek köszönhetően pedig az akkumulátor 
újratöltődik vezetés közben. Lehetséges még 
több energiát nyerni, ha „B” (Brake) üzemmódra 
váltunk, ahol a visszatáplálás maximális. 
Csend, érzékiség... akár a városban, akár lakott 
területen kívül vezetünk, az E-TECH Hybrid motor 
példa nélkül álló vezetési élményt nyújt.

*Egy egyenértékű belső égésű motorhoz viszonyítva

E-TECH Hybrid 
verzió



1. 3.

2. 4.

A vadonatúj Renault Arkana tizenöt innovatív 
vezetéstámogató rendszerrel van felszerelve. 
Határozottan biztonságos és magabiztosságot 
sugároz az úton.

1. A 10,25”-os beépített műszeregység minden 
szükséges információt megjelenít Önnek és akár a 
navigációt is türközheti rá.*

2. A 9,3”-os Renault Link multimédia rendszer 
képernyőjén keresztül egy felületen érheti el a lényeges 
funkciókat.

3. Több tolatóradart is használva, a hátsó keresztirányú 
forgalomfigyelő érzékel bármilyen járművet 
mögöttünk, mikor egy parkoló helyről tolatunk ki, és 
figyelmeztetést ad.

4. A RENAULT PILOT Forgalmi és Autópálya Asszisztens 
biztosítja a maximális kényelmet útjai során. Az adaptív 
tempomat Stop & Go és sávközép tartó funkciókkal 
bővült, így 0-tól 160 km/h-ig** tartja a sebességet 
és az előre beállított, biztonságos távolságot az 
előttünk lévő járműhöz képest, valamint autónkat a 
sáv közepén tartja még a (kisebb ívű) kanyarokban is. 
Ha a forgalom megáll, a vadonatúj Arkana is megáll, 
valamint automatikusan el is indul, (ha az előtte 
álló jármű a megállást követő 3 másodpercen belül 
elindul) anélkül, hogy a vezetőnek bármit is tennie 
kellene.

* A gyári navigáció tükrözése csak a 10,25”-os digitális 
műszeregység esetén érhető el, amely kijelző 2021 őszétől válik 
elérhetővé.
**a rendszer határain belül

modern és 
ergonomikus



R.S. Line Gyöngyházfehér DEKOR csomag:  Fekete gyémánt tető + Első-hátsó lökhárító 
betétek és oldalsó védőlécek a karosszéria színében + Fényes fekete hátsó spoiler*

Zafír kék(2)

Kassziopeia szürke(2)

Lángvörös(2)

Fekete gyémánt(2)

Vérnarancs(2)(3)

Színpaletta Csomagok a személyre szabáshoz Méretek

(1) Nem metálfényezés.
(2) Metálfényezés.
(3)  Csak az R.S. Line verziók esetében elérhető.  

A fényképek csak tájékoztatásul szolgálnak.

mikro-hibrid hibrid

Csomagtér térfogata - VDA szabvány (liter)
Minimális csomagtér-térfogat 513 480
Maximális csomagtér-térfogat (lehajtott hátsó ülésekkel) 1 296 1 263
Duplafenekű csomagtartó alsó rekeszének térfogata 28 0

878 2 720
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1 439 1 453

1 397
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2 155
1 571

1 821
2 034

1 584

Jégfehér(1) Gyöngyházfehér(2)

Méretek (mm).

R.S. Line Vérnarancs DEKOR csomag:  Fekete gyémánt tető + Első-hátsó lökhárító  
betétek és oldalsó védőlécek a karosszéria színében + Fényes fekete hátsó spoiler*

R.S. Line Lángvörös DEKOR csomag:  Fekete gyémánt tető + Első-hátsó lökhárító  
betétek és oldalsó védőlécek a karosszéria színében + Fényes fekete hátsó spoiler*

*A DEKOR csomagok 2021 őszétől érhetők el!



Felszereltség és opciók

Biztonság
•  Függönylégzsákok elöl és hátul
•  Holttérfigyelő rendszer
•  Elektromos parkolófék Auto-Hold funkcióval
•  Isofix rögzítési rendszer (i-Size) a hátsó üléseken  

és az első utasülésen

Vezetési kényelem
•  Fényszórók automatikus felkapcsolása a fényérzékelő 

segítségével
•  Hátsó keresztirányú forgalomfigyelés
•  Automata távolsági fényszóróvezérlés
•  Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer 

sebesség-túllépésre figyelmeztető jelzéssel
•  Adaptív tempomat sebességszabályozó és -korlátozó 

funkcióval
Multimédia
•  Középkonzolba integrált indukciós telefontöltő*, USB-

portok
•  9,3” RENAULT LINK multimédia és navigációs rendszer: 

9,3” érintőképernyő | Navigáció | 3D térkép |Bluetooth® 
| DAB rádió | 2 USB és 1 AUX | Okostelefon tükrözés |8 
hangsugárzó (4 magas 4 mély)

•  10,25” TFT digitális műszeregység*
•  Automatikus frissítési szolgáltatás: a multimédia 

rendszer és térképek automatikus frissítése az adott 
ország térképével 3 évig

•  Kapcsolódó navigációs szolgáltatások: Google 
címkeresés, Tom Tom Live forgalmi információk, 
időjárás, üzemanyagárak és elővigyázatosságot 
igénylő területek jelzése (országtól függően)

Kényelem
•  Hátsó impulzív ablakemelők
•  Renault MULTI-SENSE rendszer, személyre szabható 

vezetési üzemmódokkal és belső hangulatvilágítással

Külső dizájn
•  Króm embléma a karosszéria oldalsó elemén
•  18” könnyűfém CALIFORNIA keréktárcsák
•  Színrefújt ajtókilincsek, sötét króm színű és 

fényes fekete oldalsó védőelemek az ajtókon
•  Palaszürke, selyemfényű első és hátsó 

lökhárítóbetétek króm kipufogóvégekkel

Belső dizájn
•  Speciális betét az ajtópaneleken és a műszerfalon
•  Világos tetőkárpit
•  Fekete szövetkárpit
•  Bőrkormány és bőr sebességváltó gomb

Opciók
•  PARKING csomag: Oldalsó parkolóradarok + „Renault 

Park Assist“ automata parkolóasszisztens
•  9,3” RENAULT LINK BOSE csomag: 9,3” RENAULT 

LINK multimédia rendszer navigációval + BOSE 
audiorendszer

•  TÉLI csomag: Fűthető első ülések + Fűthető 
kormánykerék

•  KOMFORT csomag: Elektromosan állítható és fűthető 
első ülések + Fűthető kormánykerék

•  PARKING PRÉMIUM csomag: 360°-os kamera + 
Oldalsó radarok + ”Renault Park Assist” automata 
parkolóasszisztens (2021 őszétől érhető el)

•  RENAULT PILOT Forgalmi és Autópálya Asszisztens: 
Stop & Go funkció; Sávközép tartó rendszer (Adaptív 
tempomat 0-ra való fékezéssel és sávközép tartással)

•  Szükségpótkerék
•  Fekete és világos szürke bőr kárpitozás
•  Magasságában elektromosan állítható vezető- és 

utasülés
•  Fekete gyémánt tető
•  Fényes fekete külső visszapillantó tükrök
•  Elektromosan nyitható panoráma üvegtető

Biztonság és vezetés
• ABS/BAS/ESP/HSA (Emelkedőn elindulást segítő 

rendszer)
•  Vezető és utasoldali frontlégzsák (az utasoldali légzsák 

kikapcsolható), valamint oldallégzsákok elöl és hátul
•  Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó 

funkcióval
•  Aktív vészfékező rendszer gyalogos-  

és kerékpáros érzékelő funkcióval
• Renault vészhívás funkció: baleset esetén 

automatikusan hívást indít vagy vészhelyzet 
esetén, az SOS gomb megnyomásával tárcsázza  
a segélyhívót (112)

•  Sávtartó és sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
•  Követési távolságra figyelmeztető rendszer
•  Keréknyomás ellenőrző rendszer
•  Automata esőérzékelős ablaktörlők
•  Elektromos parkolófék

•  Első és hátsó parkolóradarok
•  Tolatókamera
•  Isofix rögzítési rendszer (i-Size) a hátsó üléseken  

Dizájn
•  Full LED fényszórók (nappali menetfény C-alakú 

fényjegyekkel és 3D hatású hátsó lámpák) 
automatikus bekapcsolással

• 17” könnyűfém BAHAMAS keréktárcsák

Multimédia
•  4,2”-os (TCe 140 EDC) és 7”-os (E-TECH 145) TFT színes 

műszeregység
•  Vészhívás funkció
•  7” RENAULT LINK multimédia rendszer: 7” érintőképernyő 

| Bluetooth® | DAB rádió | 2 USB és 1 AUX | Okostelefon 
tükrözés

•  Arkamys Classic hangrendszer 6 hangszóróval

Kényelem
•  Középkonzoli tárolóhely, zárható tárolórekeszes 

középső kartámasz, szellőzőnyílások  
és 2 USB-port hátul

•  Zárható kesztyűtartó
•  Változó rásegítésű elektromos szervokormány
•  Automata klíma pollenszűrővel
•  Első LED utastér világítás
•  Automata Renault Kártya
•  Elektromosan állítható, behajtható és fűthető külső 

visszapillantó tükrök
•  4 elektromos ablakemelő
•  Manuálisan állítható vezető- és utasülés
•  1/3-2/3 arányban osztott hátsó üléstámlák Isofix 

rögzítési pontokkal és hátsó könyöktámasszal 
(középső ülés kihajtható)

•  Kivehető csomagtérpadló - teljesen sík 
csomagtérpadló

• a hátsó ülések lehajtásával
•  Automatikusan elsötétedő elektrokróm belső 

visszapillantó tükör

Opciók:
•  VEZETÉS csomag: Holttérfigyelő rendszer + Hátsó 

keresztirányú forgalomfigyelés
•  7” RENAULT LINK csomag: 7” RENAULT LINK multimédia 

rendszer navigációval + Sebességkorlátozó táblákat 
felismerő rendszer

•  Szükségpótkerék
•  Metálfényezés

Vezetési kényelem
• „Renault Park Assist” automata parkolóasszisztens
•  Oldalsó parkolóradarok

Kényelem
•  6 irányban elektromosan állítható első ülések, 

elektromosan állítható deréktámasszal
•  Fűthető első ülések

Külső dizájn
•  Speciális első lökhárító aerodinamikus légterelővel
•  Speciális R.S. line jelzés a karosszéria oldalán
•  18” könnyűfém R.S. Line SILVERSTONE keréktárcsák piros 

díszítéssel

•  Színre fújt ajtókilincsek, sötét/színre fújt oldalsó 
védőelemek az ajtókon

•  Fényes fekete külső visszapillantó tükrök

Belső dizájn
•  Egyedi első és hátsó lökhárító
•  Krómozott álkipufogók
•  R.S. Line külső és belső jelölések
•  R.S. Line belső harmónia: fekete tető- és ABC 

oszlopborítás +
•  Bőr váltógomb borítás piros varrásokkal
•  Piros díszítések és varrások a kormányon R.S. Line 

jelöléssel
•  Karbon hatású betétek az ajtópaneleken és a 

műszerfalon

•  Könnyűfém pedálborítás
•  Keret nélküli elektrokróm belső visszapillantó tükör
•  Piros varrásokkal díszített első biztonsági övek és első 

ajtókönyöklők
• e-Shifter váltókar (E-TECH Hybrid verzión)

Opciók
•  9,3” RENAULT LINK BOSE csomag: 9,3” RENAULT 

LINK multimédia rendszer navigációval + BOSE 
audiorendszer

•  R.S. LINE LOOK csomag: Fekete gyémánt tető + 
Első-hátsó lökhárító betétek és oldalsó panelek a 
karosszéria színében + Fényes fekete hátsó ”spoiler” 
(2021 őszétől érhető el)

Intens

Zen

R.S. Line

*Az indukciós telefontöltő és a 10,25”-os digitális 
műszeregység 2021 őszétől lesz elérhető, addig a 7”-os 
digitális műszeregység a széria mindkét felszereltségi 
szinten


