RENAULT
ARKANA

nejdůležitější informace
sportovní SUV

3 sedadla
vzadu

moderní
infotainment

hybridní
motory

objem
zavazadlového
prostoru až
513 litrů(1)

14 pokročilých
asistenčních
systémů
řízení(2)

(1) v závislosti na motoru. (2) v závislosti na verzi.

ztělesněná
sportovnost

Renault Arkana se může pochlubit stylem sportovních vozidel. Verze
E-Tech engineered a R.S. line kombinují robustnost s elegancí: spodní
spoiler inspirovaný motoristickým sportem, lesklé černé detaily,
speciální kola silverstone, emoce jsou všudypřítomné. Vzadu dvojitá
koncovka výfuku zdůrazňuje dynamický charakter modelu Arkana
a slouží jako připomínka výjimečných linií. Pokud jde o světelný podpis
ve tvaru C, ten nyní vytváří 100% světlomety LED, které zlepšují
viditelnost v noci.

exkluzivní design
E-Tech engineered

Renault Arkana vyvolává rozruch svojí novou prémiovou hybridní
verzí E-Tech engineered, která přináší nové designové prvky: lesklý
černý přední a zadní panel, speciální nálepku E-Tech engineered,
zlaté koncovky výfuku a spoiler na víku zavazadlového prostoru, který
zdůrazňuje sportovní vzhled. Vnější styl do značné míry odráží život na
palubě: černý interiér, speciální znak E-Tech a zlaté prvky na volantu,
sedadlech a palubní desce. Elegance z každého úhlu.

1. informace o toku energie
2. 10,2" digitální přístrojový štít(1) s informacemi o jízdě
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hybridní zážitek
Hybridní technologie E-Tech kombinuje dva elektromotory a spalovací
motor s multimódovou převodovkou. Připojení do zásuvky není třeba
– akumulátor se dobíjí při zpomalování a brzdění. Ve městě můžete
až z 80 % jezdit v elektrickém režimu, což vede ke snížení emisí
CO2 a spotřeby paliva(2) (až o 40 %). Protože se vozidlo vždy rozjíždí
v elektrickém režimu, zrychlení je svižné a dynamické. Ticho, odezva,
hbitost… ať už jedete ve městě, nebo na otevřené silnici, hybridní motor
E-Tech vám přináší bezprecedentní pocit z jízdy.
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(1) v závislosti na verzi. (2) v porovnání s odpovídajícím spalovacím motorem.
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1. prosklené střešní okno
2. bezdrátová nabíječka chytrého telefonu
3. víceobrazovkové rozhraní: asistenční systémy
řízení, multi-sense a přizpůsobitelní zástupci
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podmanivé potěšení
Černá střecha, čalounění kůže/Alcantara s prošíváním, kožený(1)(2)
volant, hliníkové pedály, palubní deska s karbonovým vzhledem
s červeným pruhem ve verzi R.S. line a zlatým pruhem ve verzi E-Tech
engineered… atmosféra interiéru vyzařuje sportovnost. V kokpitu
najdete na středové konzole 9,3" vertikální dotykový displej(2)
s vysokým rozlišením. Tento palubní systém umožňuje přístup
k připojeným navigačním službám (s evropskými mapami). Můžete
jej použít k ovládání všech funkcí ve vašem vozidle Renault Arkana,
včetně pokročilých asistenčních systémů řízení a technologie
multi-sense. S 10,2"(2) přístrojovým štítem s vysokým rozlišením
si užijete jednu z největších zobrazovacích ploch ve vozidle této
kategorie.
(1) další podrobnosti o použitých kožených materiálech získáte u svého obchodního poradce.
(2) v závislosti na verzi.
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1. objem zavazadlového prostoru až 513 l*
2. odnímatelná podlaha zavazadlového
prostoru
3. tři plnohodnotná sedadla vzadu

1

2

velkorysý interiér

Díky kapacitě 513 litrů (480 litrů ve verzi E-Tech full hybrid) má
zavazadlový prostor velký objem. Jeho výškově nastavitelná podlaha
může být umístěna do dolní polohy, čímž se maximalizuje přepravní
kapacita, a podlaha v horní poloze usnadňuje nakládání těžkých
předmětů. Uspořádání, které vám po sklopení zadních opěradel
dělených v poměru 2/3 : 1/3 umožní vytvořit zcela rovnou plochu. Vzadu
jsou 3 sedadla a velkorysý prostor pro nohy a kolena.
3

* v závislosti na verzi.

inteligentní parkovací asistent

kamera 360°

Umožňuje snadné parkování. Vyhledání parkovacího místa
a řízení zajistí vaše vozidlo. Vy se staráte jen o rychlost.

Provádějte své manévry snadno – model Arkana je
vybaven čtyřmi kamerami, které poskytují přímý
výhled 360° na bezprostřední okolí vozidla.

easy pilot

adaptivní tempomat

safe distance warning system

Upravte chování vozidla podle provozu. Reguluje vaši rychlost,
udržuje bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu a zajišťuje
jízdu uprostřed jízdního pruhu od 0 km/h do 170 km/h.
Když se provoz zpomalí, vozidlo se zastaví a automaticky
znovu rozjede, čímž zajišťuje větší pohodlí a klid.

Ten vám umožňuje během jízdy udržovat správnou
bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu. Systém
působí na brzdy, když je odstup příliš malý, a naopak
na plynový pedál, když je silnice opět volná.

Kamera v přední části vozidla vypočítává bezpečnou
vzdálenost od vozidla vpředu. Pokud hrozí srážka,
systém aktivuje zvukové a vizuální varování.

tempomat / omezovač rychlosti

systém sledování mrtvého úhlu

automatické přepínání dálkových světlometů

Regulujte svoji rychlost během jízdy pomocí tlačítek na
volantu a nastavte maximální rychlost tak, abyste dodržovali
pravidla silničního provozu a předcházeli přestupkům.

Při rychlosti nad 15 km/h vás prostřednictvím
světelných signálů upozorňuje na přítomnost vozidel
vlevo nebo vpravo a mimo vaše zorné pole.

Kamera umístěná na čelním okně, která analyzuje
světelné paprsky, automaticky přepíná mezi
dálkovými a potkávacími světlomety.

asistenční systémy řízení

Renault Arkana je vybaven čtrnácti inovativními
asistenčními systémy řidiče. Příslib absolutně bezpečné
cesty.

rozpoznávání dopravních značek

rear traffic alert

asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu

Během vaší cesty vás na přístrojové desce
prostřednictvím kamery upozorní na rychlostní limity.

Vyjeďte z parkovacího místa s větším klidem.
Renault Arkana vybavený snímači vás upozorní na
příjezd vozidla, které byste nemuseli vidět.

Při rychlosti mezi 70 km/h a 160 km/h provádí
korekce na volantu, aby se vozidlo vrátilo do jízdního
pruhu, pokud bezděčně přejedete plnou nebo
přerušovanou čáru bez použití ukazatele směru.

aktivní nouzové brzdění s detekcí cyklistů

aktivní nouzové brzdění s detekcí vozidel

aktivní nouzové brzdění s detekcí chodců

Detekuje cyklisty ve stejném jízdním pruhu a přijíždějící ze
strany a zastaví vozidlo v případě nebezpečí. Cestování
ve městě ve dne nebo v noci nebylo nikdy bezpečnější.

Detekuje stojící vozidla nebo vozidla pohybující se ve stejném
jízdním pruhu a zastaví vozidlo v případě nebezpečí. Cestování
ve městě ve dne nebo v noci nebylo nikdy bezpečnější.

Detekuje chodce v protisměru nebo přicházející ze strany
a zastaví vozidlo v případě nebezpečí. Cestování ve
městě ve dne nebo v noci nebylo nikdy bezpečnější.

interiér

equilibre

techno

R.S. line

E-Tech engineered

výbava
equilibre
bezpečnost
• ESC s ABS (asistent nouzového
brzdění)
• asistent rozjezdu do kopce
• čelní airbagy (u spolujezdce
s deaktivací), hlavové airbagy
a boční airbagy vpředu/vzadu
• elektrická parkovací brzda
• variabilní posilovač řízení
• systém kontroly tlaku
v pneumatikách
• systém upevnění dětských
sedaček isofix (i-Size) na
zadních sedadlech
• automatické tísňové volání
Renault (112)

pokročilé asistenční systémy
řízení
• tempomat / omezovač rychlosti
• varování v případě opuštění
jízdního pruhu
• automatické rozsvícení
světlometů se světelným
senzorem
• rozpoznávání dopravních
značek
• aktivní nouzové brzdění
s detekcí chodců a cyklistů
• asistent pro udržování vozidla
v jízdním pruhu s aktivním
řízením a varování v případě
opuštění jízdního pruhu
• safe distance warning system
• automatické stěrače
s dešťovým senzorem
• zadní parkovací senzory

multimédia
• přístrojový štít 4,2"
s analogovými ukazateli
(mild hybrid 140 EDC)
a 7" (E-Tech full hybrid 145)
• 7" easy link: multimediální
systém s rádiem na 7" dotykové
obrazovce
• kompatibilní s Android Auto™
a Apple CarPlay™, Bluetooth®
• zvukový systém Arkamys
Classic se 6 reproduktory

palubní výbava
• odnímatelná podlaha
• čtyři elektricky ovládaná okna
zavazadlového prostoru: plochá
s jednodotykovým zavíráním
se sklopenými opěradly zadních
• sklopné opěradlo zadního
sedadel pro motor E-Tech
sedadla dělené v poměru 1/3 : 2/3
• hands-free karta Renault pro
otevírání a startování
• automatická klimatizace
a systém čištění vzduchu
• středová loketní opěrka
s uzavřeným úložným
prostorem, větracími otvory
a konektorem USB vzadu
• přední světlo pro čtení LED
• automatické odmlžování,
nastavitelná a sklopná vnější
zpětná zrcátka
• manuálně nastavitelné sedadlo
řidiče a spolujezdce

design
• 100% přední světlomety LED
Performance: Renault full LED
pure vision
• 18" disky z lehkých slitin, design
pasadena
• lišta na spodní hraně dveří
chromovaná

multimédia
• multimediální a navigační
systém Easy Link 9,3"(2)
• 10,2" přístrojový štít
• indukční nabíječka telefonu
integrovaná ve středové konzole

palubní výbava
• elektrochromatické vnitřní
zpětné zrcátko
• středová konzola s úložnou sítí
na straně předního spolujezdce
• středová loketní opěrka vzadu

design
• 100% světlomety LED: Renault
LED Pure Vision
• 17" disky z lehkých slitin, design
Bahamas
• kožená(1) hlavice řadicí páky

techno (equilibre +)
bezpečnost
• systém sledování mrtvého úhlu
pokročilé asistenční systémy
řízení
• rear trafic alert
• multi-sense: přizpůsobení
jízdních režimů a ambientního
osvětlení
• elektrická parkovací brzda
s funkcí auto-hold

R.S. line (techno +) (pouze s motorem mild hybrid)
pokročilé asistenční systémy
řízení
• easy park assist
• adaptivní tempomat
s automatickou funkcí stop/go

palubní výbava
• vyhřívaná přední sedadla
a volant
• elektricky nastavitelná sedadla
řidiče a spolujezdce
• vyhřívaný kožený(1) volant

design
• černé čalounění stropu
• speciální přední nárazník
s aerodynamickou lištou
• 18" disky z lehkých slitin,
design Silverstone s červeným
ozdobným prvkem

• lišta na spodní hraně dveří
v barvě šedá Gun Metal
• černá lesklá vnější zpětná
zrcátka
• sportovní pedály
• chromované výfukové koncovky

E-Tech engineered (techno +) (pouze s motorem E-Tech)
pokročilé asistenční systémy
řízení
• easy park assist
• adaptivní tempomat
s automatickou funkcí stop/go

palubní výbava
• vyhřívaná přední sedadla
a volant
• elektricky nastavitelná sedadla
řidiče a spolujezdce
• vyhřívaný kožený(1) volant

design
• černý lesklý zadní spoiler
• řadicí páka e-shifter
• speciální přední nárazník
s hřejivě titanovou
aerodynamickou lištou
• 18" disky z lehkých slitin, design
Silverstone se zlatým ozdobným
prvkem

• lišta na spodní hraně dveří ve
zlaté barvě
• zlaté výfukové koncovky
• černá lesklá vnější zpětná
zrcátka
• sportovní pedály

(1) další podrobnosti o použitých kožených materiálech získáte u svého obchodního poradce. Všechna sedadla uvedená v tomto dokumentu jako kožená sedadla jsou vyrobena z pravé kůže a potahované tkaniny. (2) kompatibilní s Android Auto™ a Apple CarPlay™, Bluetooth®,
služba automatických aktualizací (automatické aktualizace multimediálního systému a map pro hlavní zemi po dobu 3 let), varování při překročení rychlostního limitu a připojené navigační služby (vyhledávání adres prostřednictvím služeb společnosti Google, dopravní
informace TomTom Live, počasí, ceny paliv a oblasti s výstrahami v závislosti na zemi). Android Auto™ je značka společnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je značka společnosti Apple Inc. Google je značka společnosti Google LLC.

čalounění

černé textilní čalounění(1)

černé látkové/koženkové čalounění(2)

speciální čalounění R.S. line
v kombinaci kůže*/Alcantara(3)

speciální čalounění E-Tech engineered
v kombinaci kůže*/Alcantara(3)

18" disky kol z lehkých
slitin Silverstone s červeným
ozdobným prvkem

18" disky kol z lehkých
slitin Silverstone se zlatým
ozdobným prvkem

(1) s břidlicově šedým čalouněním stropu u verze equilibre. (2) s břidlicově šedým čalouněním stropu
u verze techno. (3) s černým čalouněním stropu. * všechna sedadla uvedená v tomto dokumentu
jako kožená se skládají z pravé kůže a potahované tkaniny. Další podrobnosti o použitých kožených
materiálech získáte u svého obchodního poradce.

disky kol

17" disky kol z lehkých
slitin Bahamas

18" disky kol z lehkých
slitin Pasadena

barvy

černá metalická (ML)

šedá metalická (ML)

červená Flamme (ML)

bílá Solid (NL)*

bílá Pearl (ML)

oranžová Valencia (ML)**

NL: nemetalický lak.
ML: metalický lak.
fotografie nejsou smluvně závazné.
* není k dispozici ve verzi R.S. line / E-Tech engineered
** k dispozici pouze pro verzi R.S. line / E-Tech engineered

modrá Zanzibar (ML)

personalizace verze R.S. Line
Červené, oranžové a bílé pakety
personalizace: přední a zadní
ochranné kryty podvozku, tenké boční
lišty na spodní hraně dveří, černá
střecha, černý spoiler na víku kufru.

bíle přední ochranné kryty

červené přední ochranné kryty

oranžové přední ochranné kryty

bílé boční lišty

červené boční lišty

oranžové boční lišty

personalizace verze E-Tech engineered
Zlaté* (standard) a šedé (volitelné)
prvky exteriéru: sportovní lišta, spodní
ochrany dveří, výfukové potrubí.

zlatá aerodynamická lišta

zlatá boční lišta

zlaté koncovky výfuku

šedá aerodynamická lišta

šedá boční lišta

šedé koncovky výfuku

* v závislosti na verzi.

příslušenství

1. sada designových prvků pro
personalizaci exteriéru – červená
Flamme
Pohrajte si s barvami, které vám
umožní vyniknout: díky sadě
personalizace (v kombinaci
se středovými krytkami kol
a sportovním lemováním předního
nárazníku) bude vaše vozidlo
Renault Arkana jedinečné, stejně
jako vy.

1–4

2. spoiler na víku kufru
Zdůrazněte sportovní charakter
vašeho vozidla. Něco navíc, díky
čemu se odlišíte!

3. hliníkové pedály a textilní
koberečky
Užijte si vytříbenost stylových
prémiových textilních koberečků
a jednotky hliníkových pedálů,
které posílí sportovního ducha.

4. boční nášlapy
Vydejte se mimo upravené cesty
a dopřejte si dobrodružný styl. Tyto
praktické boční nášlapy usnadňují
přístup do vozidla a k jeho střeše.
Chrání také karoserii před
každodenními drobnými nárazy.

2

3

4
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5. modulární ochrana zavazadlového
prostoru Easyflex
Chraňte zavazadlový prostor
vašeho vozidla Arkana
protiskluzovou a voděodolnou
ochranou Easyflex, která se
přizpůsobí konfiguraci sedadel
a zadnímu sedadlu tím, že zakryje
celý zavazadlový prostor.

rozměry

877

862

2 155
1 576

211

200

878

2 720

1 821

970

2 034

4 568

1 439

1 453
1 397

1 584

objem zavazadlového prostoru – norma VDA (litry)
min. objem zavazadlového prostoru
max. objem zavazadlového prostoru
prostor pod dvojitou podlahou
rozměry (v mm).

mild hybrid

full hybrid

513
1 296
28

480
1 263
0

Služba Renault care service

Jsme vždy na vaší straně, abychom vám usnadnili
život a ušetřili čas na údržbu vašeho vozidla Renault:
nabídky a schůzky online, balíčky s pevnými cenami,
smlouvy na údržbu, pojištění a asistence, osobní
program My Renault atd. Využijte výhod našich
jednoduchých a rychlých řešení šitých na míru podle
vašich potřeb.
vaše první kroky
Všechny potřebné informace najdete:
– na našich webových stránkách, nabídky produktů/
služeb/financování, schůzky za účelem zkušebních
jízd atd.
– v naší obchodní síti, schůzky s našimi obchodními
a technickými týmy.
100% krytí
Chraňte se před neočekávaným prostřednictvím
našich rozšířených záruk, pojistných smluv
a asistence Renault, které jsou tu vždy pro vás.
My Renault, vaše vozidlo na dosah ruky
Užijte si výhody personalizovaného webového
účtu, zejména pokud jde o rady, nabídky, exkluzivní
výhody, připomenutí programu údržby, vaše
nadcházející schůzky atd.
expertní služba Renault care service
Naše smlouvy Renault care service a balíčky
s pevnými cenami vám nabízejí výhody balíčku all
inclusive na míru.
přizpůsobte si svůj Renault
Naše řada příslušenství obsahuje vše, co
potřebujete, aby vaše vozidlo bylo atraktivnější,
praktičtější, pohodlnější a více přizpůsobené.

ikonický
Renault 16

sedan pro populační
Počátkem 60. let se Francie hluboce proměnila. Prezident a výkonný ředitel
značky Renault Pierre Dreyfus, který věnoval velkou pozornost populační explozi,
se rozhodl uvést na trh velký, originální a vysoce kvalitní sedan, aby získal
novou klientelu, která prahla po modernosti. Renault 16 byl ve verzi TX vybaven
motorem, který byl tak účinný (1 647 cm3 a 93 k, což mu umožnilo dosáhnout
rychlosti 175 km/h), že by mohl být nasazen v některých závodních vozidel Alpine
a Lotus, a dokonce i jednomístných závodních vozidlech.

1965
explozi, který porušuje tradice
Díky svému protaženému tvaru 5dveřového vozidla, zadním výklopným dveřím,
6 bočním oknům, nízko položené střední linii a vysoké střeše se Renault 16
radikálně odchýlil od tehdejších zvyklostí a jeho design lze shrnout dvěma slovy:
prostornost a všestrannost, stejně jako Renault Arkana dnes.

další zážitky získáte v online
muzeu The Originals Renault

nakonfigurovat a objednat si svůj model Renault Arkana můžete na www.renault.cz
Zajištění přesnosti a aktuálnosti této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. tento dokument vychází z předprodukčních modelů a prototypů. v souladu se svými zásadami neustálého
zlepšování produktů si společnost renault vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. v závislosti na zemi prodeje se mohou některé verze lišit a některé vybavení
nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). nejnovější informace vám poskytne nejbližší prodejce. Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od
barev skutečného laku nebo obložení interiéru. všechna práva vyhrazena. rozmnožování v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv způsobem celé nebo jen části této publikace je zakázáno bez předchozího písemného
souhlasu společnosti renault.
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Publicis – autorská práva k fotografiím:
– vytištěno v EU – červenec 2022.
Renault s.a.s., francouzská zjednodušená akciová společnost s kapitálem 533 941 113,00 € / 13-15, quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – obchodní rejstřík v Nanterre B 780 129 987 / tel.: 0806 00 20 20.
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