
ниво на 
оборудване

двигател код на версия цена с ддс

equilibre TCe 140 mild hybrid EDC M2 N0A6U HS 52 490 лв.
equilibre E-Tech full hybrid 145 M2 MUHH 6UY 57 090 лв.
techno TCe 140 mild hybrid EDC M3 N0A6U HS 56 790 лв.
techno TCe 160 mild hybrid EDC M3 N1A6U HS 58 790 лв.
techno E-Tech full hybrid 145 M3 MUHH 6UY 61 390 лв.
r.s. line TCe 160 mild hybrid EDC MSL N1A6U HS 64 490 лв.
e-tech engineered E-Tech full hybrid 145 MT MUH6U HY 68 990 лв.

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Renault в най-близкия ни шоурум.

Renault ARKANA
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equilibre

екстериор
17'' двуцветни алуминиеви джанти в черен и сив цвят

techno (включва equilibre +)

интериор
интериорно осветление в различни цветове, интегрирано в
централната конзола
Волан "Soft feel"
електрохромно огледало за задно виждане

r.s. line (включва techno +)

18'' двуцветни алуминиеви джанти с червени детайли предни седалки с 6-посочно електрическо регулиране и седалка на водача
два декоративни хромирани ауспуха с лумбална настройка

електрохромно безрамково огледало за задно виждане
отопляем волан

интериор отопляеми предни седалки
черен кожен салон с червени шевове адаптивен круиз контрол
алуминиеви педали
спортен кожен волан R.S. Line и червени шевове

e-tech engineered (включва r.s. line +)
18'' двуцветни алуминиеви джанти с warm titanium детайли
F1 blade в цвят warm titanium детайли по централното табло и волана в цвят warm titanium
акценти на прагове и задна броня в warm tittanium кожен салон с алкантара и warm titanium детайли
черно лого Renault летяща "E-shifter" конзола
черен надпис Arkana 

дневни c-образни led светлини отпред 

комплект 4 летни гуми
ремонтен комплект за спукана гума

преден и заден паркинг сензор

стартиране на автомобила

led pure vision къси и дълги светлини

система за предупреждение при напускане лентата на движение
система за следене на дистанция до движещия се отпред автомобил
система за разпознаване на пътни знаци
три задни подглавници
система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете задни места

задни електрически стъкла с функция против прищипване

камера за паркиране на заден ход
автоматично активиране на чистачки и фарове (сензори за дъжд и светлина)

пречиствател на въздуха в купето
автоматичен климатик със сензор за замърсен въздух

4,2" дигитален инструментален панел (за версии с бензинов двигател)

USB + AUX IN входове с управление от волана, репликация на смартфон

функционалност и мултимедия
бордови компютър

7" дигитален инструментален панел (за версии с хибридно задвижване)

текстилна тапицерия в черен цвят
бежов цвят на тавана в купето
текстилни стелки

сигурност

еко режим на шофиране
въздуховоди за задните места с два USB порта и едно 12V гнездо
електрически, отопляеми странични огледала
карта Renault "свободни ръце" за безконтактно отключване/заключване и

сигурност

мултимедийна навигационна система easy link с 9,3'' сензорен екран, радио, 

система за предупреждение за наличие на обект в "сляпата" точка на 
система за разпознаване на пътни знаци и предупреждение при шофиране 

екстериор

странични огледала в черен цвят

функционалност и мултимедия

система за самопаркиране easy park assist с 360 градусови паркинг сензори
автоматична паркинг спирачка с функция autohold

MySense, Eco, Sport

предни електрически стъкла (импулсно за водача) с функция против прищипване

задна делима седалка 60/40 с подлакътник за задните места с поставка за чаши

18'' двуцветни алуминиеви джанти pasadena
затъмнeни задни стъкла

bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB + AUX IN входове
с управление от воланa и безжична репликация на смартфон
10" дигитален инструментален панел

Renault MULTI-SENSE®, включваща 3 режима на автомобила:

с превишена скорост
автоматично превключване на къси/дълги светлинисистема за сигнализиране при движение на автомобили в задната част на

автомобила при маневриране

странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето

цветен 7'' сензорен екран, радио, bluetooth, 

функционалност и мултимедия

автоматична паркинг спирачка

предни седалки, регулируема във височина
отопляемо задно стъкло
задна делима седалка 60/40
круиз контрол / ограничител на скоростта 
индикатор за смяна на предавките

стандартно оборудване

ABS - антиблокираща система на спирачките
AFU - електронна система за подпомагане при екстремно спиране
ESP - електронна система за динамичен контрол на траекторията
ASR - електронна система за контрол на сцеплението

интериор

странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки

HSA - електронна система за подпомагане потеглянето по наклон
предни, фронтални въздушни възглавници

система за следене на налягането в гумите
дистанционно централно заключване

възможност за изключване на въздушната възглавница на пътника до водача
предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина
три триточкови предпазни колана на задната седалка
сигнализация за непоставени предпазни колани
активен спирачен асистент за градски и извънградски условия с разпознаване 

предни, странични въздушни възглавници за водача и пътника до водача,
предпазващи таза и гръдния кош

пешеходци и колоездачи

екстериор

специфична предна решетка тип F1
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equilibre код цена с ДДС
малоразмерна резервна гума RSGALT SSRCCF 190 лв.
цвят металик PM 850 лв.

techno
отваряем панорамен стъклен покрив TOMANU 1 890 лв.
пакет "автономно шофиране": адаптивен круиз контрол; система за придържане средата на лентата PCV22 860 лв.
черен цвят на покрива и страничните огледала PAVNTC REPNTC 190 лв.
малоразмерна резервна гума RSGALT SSRCCF 190 лв.
пакет "комфорт": предни седалки с 6-посочно електрическо регулиране и седалка на водача с лумбална 
настройка, отопляем кожен волан, отопляеми предни седалки

EQSPHP NA419 2 280 лв.
цвят металик PM 850 лв.

r.s. line
NA419 EQSPHP 2 280 лв.

PCV32 PAVNTC 490 лв.

черен цвят на покрива (не може да се комбинира с цветове OVQXB / TEGXA / TEKQA) PAVNTC 190 лв.
отваряем панорамен стъклен покрив TOMANU 1 890 лв.
малоразмерна резервна гума RSGALT SSRCCF 190 лв.
система за придържане средата на лентата ADR00 390 лв.
цвят металик PM 850 лв.

e-tech engineered
NA419 EQSPHP 2 280 лв.

PERA03 0 лв.
черен цвят на покрива (не може да се комбинира с цветове OVQXB / TEGXA / TEKQA) PAVNTC 190 лв.
отваряем панорамен стъклен покрив TOMANU 1 890 лв.
малоразмерна резервна гума RSGALT SSRCCF 190 лв.
система за придържане средата на лентата ADR00 390 лв.
цвят металик PM 850 лв.

Renault Удължена гаранция код цена с ДДС
удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег Y5K200 514 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 150 000 км пробег Y6K150 268 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 200 000 км пробег Y6K200 677 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег (само за hybrid) Y5K200 - HEV 476 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 150 000 км пробег (само за hybrid) Y6K150 - HEV 247 лв.
удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 200 000 км пробег (само за hybrid) Y6K200 - HEV 625 лв.

цветове:
ледниковобял * неметалик OVQXB 0 лв.
оранжев "Валенсия" ** металик TEEQB 850 лв.
черен металик TEGXA 850 лв.
сив металик TEKAD 850 лв.
огненочервен металик TENNP 850 лв.
бял "Юнивърс" металик TEQXD 850 лв.
син "Занзибар" металик TERRF 850 лв.

* с изключение на версии r.s. line & e-tech engineered
**само за версии r.s. line & e-tech engineered

1 090 лв.

екстериорна персонализация - черен покрив, преден и заден долен спойлер в цвета на купето и черен спортен 
спойлер на вратата на багажника (само за цветове TEEQB / TEQXD / TENNP)

premium Audio System BOSE
екстериорна персонализация - F1 blade броня, акценти на прагове и задна броня в тъмносив цвят

допълнително оборудване

premium Audio System BOSE

premium Audio System BOSE

PCV24
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двигател  TCe 140 mild hybrid EDC  TCe 160 mild hybrid EDC
вид гориво бензин бензин бензин електричество (1,2 kWh)
европейска екологична норма euro 6 euro 6
задвижване 2WD 2WD
работен обем (см³) 1333 1333 1598 -
брой цилиндри / клапани 4 / 16 4 / 16 4 / 16 -
максимална мощност kW (к.с.) @ об/мин 103 (140) @ 4500 116 (160) @ 4500 69 (94) @ 5600 37 (51) @ 5600
максимален въртящ момент Nm @ об/мин 260 @ 1750 - 3500 270 @ 1800 - 3750

тип впръскване
директно впръскване + 

турбокомпресор
директно впръскване + 

Турбокомпресор
филтър за твърди частици да да

скоростна кутия
автоматична скоростна кутия с 

двоен съединител
автоматична скоростна кутия с двоен 

съединител
брой предавки 7 7
максимална скорост (км/ч) 205 205
0-100 км/ч (сек.) 9,8 9,1

разход на гориво (1)

метод на измервяне wltp wltp
смесен (л/100 км) 5,8 / 5,9 5,8 / 5,9
CO2 емисии при смесен цикъл (г/км)* 135 / 138 137 / 139
капацитет на резервоара (л) 50 50

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства.                                                                                            

размери

дата на последна актуализация: 16.01.2023 г.
снимките са илюстративни.

марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.
Гаранция за срок от 5 години и/или пробег до 150 000 км, което настъпи първо. Посочената гаранция включва заводска гаранция от 3 години или 150000 км 
пробег и предоставена от производителя удължена гаранция до указания срок до 2 години или пробег (което настъпи първо). 
Гаранцията е валидна в Европа, съгласно Общите условия на договора.
За електрически, хибридни (пълен хибрид) и Plug-in хибридни модели гаранцията на високоволтовата (тягова) батерия е 8 години и/или пробег от 160 000 км, което настъпи първо.

108 / 110

технически характеристики

205 @ 3600

максималният брой опции, които могат да бъдат добавени на автомобил, е ограничен до общо 14 кода (NB: Една опция може да бъде съставена от два и повече кода). 

Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова 
листа.

*стойностите за разход на гориво и СО2 емисиите са измерени по стандартен метод според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните показатели.    

(1)реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.)     

E-Tech full hybrid 145

euro 6
2WD

индиректно впръскване във всмукателният 
колектор

многорежимна скоростна кутия E-TECH

15
172

10,8

wltp

да

50

4,8 / 4,9
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