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Нов SUV подход 

Новото Renault Arkana е нов спортен SUV 

модел, въплъщаващ забележителен дизайн. 

Плавни линии, елегантен стил, но също 

здравина и пространство за всички пътници 

и техния багаж - това са неговите 

отличителни черти. Налично в хибридна 

версия от лансирането си, новото Renault 

Arkana се предлага и с ниво на оборудване 

R.S. Line. 



 
 

Изявена спортна мощ 

Във версията R.S. Line* новото Renault Arkana 

изпъква със специфичен спортен SUV стил. 

Черпейки вдъхновение от ДНК-то на 

Renault Sport, то съчетава солидност и 

елегантност: вдъхновен от моторните спортове 

екстериорен дизайн, детайли в блестящ черен 

цвят, специфични джанти Silverstone с червени 

акценти - емоцията присъства навсякъде. 

Отзад двойният ауспух подчертава 

динамичния характер на новото 

Renault  Arkana. Емблемата R.S. Line върху 

арките на колелата извиква в съзнанието 

изключителното му наследство. 

* Визуализирана с цветови пакет, включващ предни, задни 

брони, предпазни лайстни в долната част на вратите в цвета 

на купето; черен покрив, спойлер в блестящ черен цвят като 

допълнително оборудване. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въплъщение 
на спортния дух 
Черен покрив, комбинирана тапицерия от 

кожа и велур с червен декоративен шев, 

използвана също и за облицовка на 

панелите на вратите - безспорно 

интериорът излъчва спортен характер. 

Зад кожения волан таблото с карбонови 

елементи е декорирано с червена лента. 

Предпазните колани са подчертани от 

ленти в същия цвят. Алуминиевите педали 

и скоростният лост тип "e-shifter" 

(при E-TECH Hybrid) са перфектно 

адаптирани към тази версия R.S. Line, 

чиито отличителни черти не оставят 

никакво съмнение за нейния произход. 

Седнете зад волана, готови да шофирате 

по нов начин. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Богатство 

от технологии 
С-образният светлинен подпис съдържа 

100% LED предни фарове - характерен 

дизайн, който присъства и в задната част. 

Вътре централната конзола, увенчана с 

голям хоризонтален 7-инчов или 

вертикален 9,3-инчов* сензорен екран, 

интегрира автоматична електрическа 

паркинг спирачка. Присъстват също няколко 

места за съхранение на вещи и система за 

индукционно зареждане на смартфон*. 

Комфортът и ергономичността вървят ръка 

за ръка, както е видно от новата 

аудиосистема Bose® с девет 

високоговорителя. А по отношение на 

шофирането системата MULTI-SENSE 

предлага избор от 4 режима на шофиране и 

8 светлинни среди за персонализирано 

усещане зад волана. 

 

*Наличността зависи от версията 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобилие 
от пространство 
Новото Renault Arkana прави версията купе 

просторна като седан: разстоянието за 

краката и коленете задава нови стандарти. 

А що се отнася до багажника, с обем от 

513 литра (480 литра при версията 

E-TECH Hybrid), той предлага щедри 

възможности. Неговият регулируем по 

височина под може да бъде поставен в ниска 

позиция, с цел максимално увеличение на 

товарния капацитет или във висока позиция 

за улесняване на товаренето на тежки 

предмети. Конфигурация, която ви позволява 

да се възползвате максимално от равната 

повърхност, когато облегалките на делимата 

в съотношение 2/3-1/3 задна седалка са 

сгънати. 



 

 

 

 

Хибриден силов 

агрегат E-TECH, 

функционалност и 

ефективност 

Хибридният силов агрегат E-TECH съчетава 

два електрически двигателя, двигател с 

вътрешно горене и скоростна кутия без 

съединител с различни режими на работа. 

Това ви дава предимството да шофирате 

до 80% от времето в града в електрически 

режим и намалява C02 емисиите и разхода 

на гориво (до 40%). И тъй като всяко 

стартиране е с електрическо задвижване, 

ускорението е енергично и динамично. А 

благодарение на рекуперацията на 

спирачната енергия, батерията се зарежда 

по време на шофиране. Възможно е също 

да се генерира още повече енергия чрез 

превключване на режим В, който увеличава 

максимално рекуперацията. Тишина, бързи 

реакции, пъргавина... независимо дали 

шофирате в града или по магистрала, 

хибридният двигател E-TECH ви осигурява 

безпрецедентни усещания зад волана. 

 

* Спрямо еквивалентен двигател с вътрешно горене 



 



 

 

Доминирайте на пътя 

от вашия кокпит 

Новото Renault Arkana е оборудвано с 15 

иновативни системи в помощ на водача. 

Абсолютно безопасен, вашият SUV 

автомобил ви обещава да владеете пътя. 

1. Дигиталният инструментален панел е 

изключително ефективен. Неговият 4,2-, 7- или 

10,2-инчов цветен екран (в зависимост от 

версията) означава, че можете да извеждате 

навигационната карта и да персонализирате 

вашия интерфейс за шофиране. 

2. При най-високите нива на оборудване голям 

9,3-инчов вертикален сензорен екран (7-инчов 

хоризонтален екран при останалите версии) 

украсява централната конзола. Заедно с 

инструменталния панел вашият автомобил има 

една от най-големите дисплейни повърхности в 

своята категория. 

1
. 

2. 



 

 

 

3. Използвайки няколко радарни сензора, 

системата за сигнализиране при движение на 

автомобили в задната част на автомобила при 

маневриране открива и ви предупреждава за 

приближаването на превозни средства зад вас, 

когато излизате на заден ход от паркомясто. 

4. Адаптивният круиз контрол (с функция 

Stop & Go) е активен от 0 до 160 км/ч дори в 

завои*. Тази система за поддържане на лентата 

на движение и автоматично спиране и потегляне 

при натоварено движение регулира вашата 

скорост и поддържа безопасна дистанция 

спрямо автомобила отпред. Ако той спре, новото 

Renault Arkana също спира и рестартира 

автоматично (в рамките на 3 секунди), без да се 

изисква никакво действие от водача. Асистентът 

за придържане в лентата държи автомобила в 

средата ѝ и ви предупреждава в случай на 

неволно пресичане на прекъсната или 

непрекъсната линия. 

 

* в рамките на ограниченията на системата 

3. 

4. 



Ледниковобял
(1)

 Бял „Юнивърс“
(2)

 

Цветова палитра Пакети за персонализация 
 

Пакет за персонализация в червен цвят: предни и задни защитни кори, 
странични лайстни, спойлер на багажника. 

 

Пакет за персонализация в оранжев цвят: предни и задни защитни кори, 

странични лайстни, спойлер на багажника. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Прозрачно матово покритие. 

(2) Боя Металик. 

(3) Наличен само при версията R.S. Line 

Снимките имат илюстративен характер. 

 
Пакет за персонализация в бял цвят: предни и задни защитни кори, 
странични лайстни, спойлер на багажника. 

Черен
(2)

 

 

 

 

 

 

 
Оранжев „Валенсия“(2)(3) 

Син „Занзибар
“(2)

 

Сив
(2)

 

Огненочервен
(2)

 



877 862 2155 

211 

200 

878 2720 

4568 

970 

1439 1453 

1397 

Размери 
 
 

Размери в (мм). 

 

 

 
Обем на багажника - стандарт VDA 
(литри) 

микро хибрид хибрид 

 

Минимален обем на багажника 513 480 

Максимален обем на багажника 1296 1263 

Пространство под фалшивия под 28 0 

1571 

1821 

2034 

1584 



Научете повече за новото Renault Arkana 
на www.renault.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част от политиката за 

постоянно усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации, автомобили и аксесоари. Дилърите на Renault се уведомяват за 

тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Renault развива търговска дейност, някои версии могат да се различават и определено оборудване (по стандарт, по избор или като аксесоар) може да 

не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен дилър, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се 

различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и 

да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Renault. 
 

  Автори на фотографиите: . 

 

 

Renault препоръчва  
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http://www.renault.country/

