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3 miejsca 
z tyłu

sportowy SUV

to, co najważniejsze



napęd  
hybrydowy

ekosystem 
połączony  
ze światem

pojemność 
bagażnika 
do 513 l

14 systemów  
wspomagających 
prowadzenie



Renault Arkana w wersji R.S. line ma cechy typowe dla sportowych 
SUV-ów. Łączy solidność i elegancję: przejęta ze świata wyścigów 
listwa aerodynamiczna, ozdobne akcenty w błyszczącym czarnym 
kolorze czy specjalne obręcze kół silverstone z rubinowymi akcentami 
wzbudzają emocje. Podwójna końcówka wydechu wyraźnie sugeruje 
żywiołowy temperament Arkany. Znak R.S. line na ozdobnych wstawkach 
błotników nawiązuje do wyjątkowego rodowodu samochodu. 
Charakterystyczny układ świateł w kształcie litery C jest wykonany 
w 100% w technologii LED, co znacząco poprawia widoczność w nocy.

sportowe inspiracje







Renault Arkana zostało wzbogacone o nową, hybrydową, 
ekskluzywną wersję E-Tech engineered. Wyraź swoją osobowość 
unikalnym kontrastem błyszczących czarnych elementów nadwozia 
połączonych ze złotymi dekorami warm titanium. Wyróżnij się 
elegancją tego designu: błyszczący czarny chrom na grillu okalający 
znaczek Renault, emblematy E-Tech engineered czy spojler na tylnej 
klapie podkreślają sportowe zacięcie Arkany. Styl ten odzwierciedlony 
jest we wnętrzu dzięki czarnej tapicerce, emblematom E-Tech oraz 
wykończeniom deski rozdzielczej i foteli w złocistym kolorze. 

ekskluzywny design 
E-Tech engineered



Hybrydowy napęd E-Tech full hybrid łączy dwa silniki elektryczne, silnik  
spalinowy i innowacyjną wielotrybową skrzynię biegów typu  
Multi-mode (MMT) bez sprzęgła. Zaletą napędu hybrydowego w mieście 
jest możliwość poruszania się w trybie elektrycznym nawet przez 
80% czasu jazdy przy jednoczesnym znacznym obniżeniu emisji 
CO2 i zużycia paliwa (do 40%*). Każde ruszanie z miejsca odbywa 
się w trybie elektrycznym, przyspieszenia są więc zdecydowane 
i dynamiczne. Dzięki hamowaniu z odzyskiwaniem energii możliwe 
jest doładowywanie akumulatora podczas jazdy. Rekuperację energii 
można wzmocnić, włączając tryb B-Mode. Doładowywanie akumulatora 
trakcyjnego osiąga wówczas maksymalny poziom. Cisza, krótkie 
czasy reakcji, zwinność... zarówno w mieście, jak i poza nim napęd 
hybrydowy E-Tech full hybrid zapewni Ci unikatowe doznania z jazdy.

jazda z napędem 
hybrydowym

1. przepływy energii
2. cyfrowy zespół zegarów i wskaźników z informacjami 

dotyczącymi prowadzenia samochodu
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* W stosunku do porównywalnej wersji z silnikiem spalinowym.
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Czarna podsufitka, tapicerka łączona ze skóry ekologicznej* i Alcantary 
z czerwonymi przeszyciami, skórzana kierownica*, deska rozdzielcza 
z motywem przypominającym włókno węglowe i aluminiowe nakładki na 
pedały nadają kokpitowi wersji R.S. line na wskroś sportowy charakter. 
Jeśli chodzi o prowadzenie, system multi-sense oferuje do wyboru trzy 
tryby jazdy i osiem rodzajów oświetlenia ambientowego, które umożliwiają 
kierowcy dostosowanie samochodu do aktualnych potrzeb. Wyświetlacz 
10,2”** cyfrowego zespołu zegarów i wskaźników umożliwia klonowanie 
systemu fabrycznej nawigacji i personalizację informacji dotyczących 
prowadzenia samochodu. Środkową konsolę zdobi pionowo ustawiony 
centralny ekran o przekątnej 9,3”. A doskonale doświetlone wnętrze 
z otwieranym przeszklonym dachem uprzyjemni Ci każdą podróż.

zanurz się 
w przyjemności

1. otwierany szklany dach
2. ładowarka indukcyjna
3. system multimedialny easy link 9,3”
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* Więcej informacji na temat użytych materiałów skórzanych można 
uzyskać, kontaktując się z doradcą handlowym. Wszystkie siedzenia opisane 
w broszurze jako skórzane posiadają obicia wykonane częściowo ze skóry, 
a częściowo z tkaniny ze specjalną powłoką. ** W zależności od wersji. 



wyjątkowo 
przestronne wnętrze

1. pojemność bagażnika do 513 l
2. wyjmowana podłoga bagażnika
3. trzy pełnowymiarowe tylne siedzenia

Bagażnik o pojemności 513 l (480 l w wersji E-Tech full hybrid) 
imponuje wielkością. Wyjmowaną podłogę można ustawić w dolnym 
położeniu w celu zwiększenia ładowności lub w położeniu górnym, 
aby ułatwić załadunek ciężkich przedmiotów i zniwelować próg 
bagażnika. W tej konfiguracji możemy po złożeniu oparcia tylnej 
kanapy (składanej w układzie 1/3-2/3) uzyskać całkowicie płaską 
podłogę. Tylna kanapa oferuje trzy pełnowymiarowe miejsca 
i dużą ilość miejsca zarówno na wysokości stóp, jak i kolan.
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Easy Pilot – asystent jazdy w korku i na autostradzie
System jest aktywny w zakresie od 0 do 160 km/h, reguluje 
prędkość samochodu i pozwala zachować bezpieczną 
odległość od pojazdu poprzedzającego, z równoczesnym 
utrzymaniem samochodu w osi pasa ruchu. Gdy sznur pojazdów 
zwalnia, samochód zatrzymuje się i automatycznie rusza 
z miejsca, by zapewnić kierowcy komfort i bezpieczeństwo.

regulator i ogranicznik prędkości
Kontroluj prędkość samochodu dzięki przyciskom 
w kierownicy i ustalaj maksymalną prędkość, aby poruszać się 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego i unikać wykroczeń.

aktywny regulator prędkości  
Dostosowuje prędkość samochodu w celu utrzymania 
bezpiecznej odległości od pojazdu jadącego 
z przodu. System uruchamia hamulce, gdy odległość 
od pojazdu jadącego z przodu jest zbyt mała, lub 
przyspiesza, gdy droga z powrotem jest wolna.

system kontroli martwego pola
System działa powyżej prędkości 15 km/h, ostrzegając 
poprzez diody w lusterkach bocznych o innych pojazdach 
znajdujących się poza zasięgiem wzroku kierowcy. 

system kontroli bezpiecznej odległości
Umieszczony z przodu samochodu radar pozwala obliczać 
bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. 
W razie wykrycia ryzyka kolizji system informuje kierowcę 
dźwiękowym i wizualnym sygnałem ostrzegawczym.

system automatycznej zmiany 
świateł drogowych/mijania
Umieszczona u szczytu przedniej szyby kamera analizuje 
otaczające źródła światła i automatycznie przełącza światła 
drogowe samochodu na światła mijania lub odwrotnie.

kamery 360°
Wykonuj bezproblemowo wszelkie manewry: Renault Arkana 
jest wyposażone w cztery kamery, z których obraz pozwala 
odtworzyć widok otoczenia samochodu w polu o kącie 360°.

system easy park assist 
Umożliwia bezproblemowe zaparkowanie 
samochodu. Za wyszukiwanie odpowiednich miejsc 
parkingowych i sterowanie układem kierowniczym 
odpowiada komputer pokładowy. Zadaniem 
kierowcy jest jedynie sterowanie pedałem gazu.



system utrzymywania pasa ruchu
System jest aktywny w zakresie od 70 do 160 km/h, działa 
na układ kierowniczy w celu sprowadzenia samochodu 
z powrotem na pas ruchu w przypadku przekroczenia ciągłej 
lub przerywanej linii bez włączenia kierunkowskazu.

14 systemów 
wspomagających 
prowadzenie

Renault Arkana jest wyposażone w 14 innowacyjnych 
systemów wspomagających prowadzenie, dzięki którym 
Twój SUV zapewni Ci w pełni bezpieczną jazdę w każdych 
warunkach.

aktywny system wspomagania nagłego 
hamowania z funkcją wykrywania rowerzystów
System ten wykrywa rowerzystów jadących tym samym 
pasem ruchu lub nadjeżdżających z boku i w razie zagrożenia 
zatrzymuje samochód. Jazda po mieście nie była nigdy 
dotąd tak bezpieczna, zarówno w dzień, jak i w nocy.

system rozpoznawania znaków drogowych
Wyposażony w kamerę system informuje 
kierowcę na tablicy rozdzielczej o ograniczeniach 
prędkości na danym odcinku drogi.

aktywny system wspomagania nagłego 
hamowania z funkcją wykrywania pieszych
System wykrywa pieszych znajdujących się 
na wprost lub zbliżających się z boku i w razie 
zagrożenia zatrzymuje samochód. 

system wspomagania wyjeżdżania 
z miejsca parkingowego tyłem 
Teraz możesz już bez kłopotu wyjechać tyłem z miejsca 
postojowego. Dzięki czujnikom samochód poinformuje Cię 
o zbliżaniu się pojazdów, których mogłeś nie zauważyć.

aktywny system wspomagania 
nagłego hamowania
System ten wykrywa zaparkowane lub poruszające 
się tym samym pasem ruchu pojazdy i w razie 
zagrożenia zatrzymuje samochód. 







equilibre

poziomy wyposażenia

techno

R.S. line E-Tech engineered



bezpieczeństwo czynne i bierne
• ABS z systemem wspomagania 

nagłego hamowania (AFU)
• system dynamicznej kontroli 

toru jazdy (ESC)
• system wspomagania przy 

ruszaniu pod górę (HSA)
• 6 poduszek powietrznych 

(przednie, boczne i kurtynowe)
• 3-punktowe pasy 

bezpieczeństwa na przednich 
i tylnych miejscach

• zagłówki z regulacją wysokości 
na przednich i tylnych miejscach

• system mocowania fotelika 
dla dziecka Isofix na bocznych, 
tylnych miejscach

• system kontroli ciśnienia 
w oponach (pośredni)

prowadzenie pojazdu
• elektryczne wspomaganie 

układu kierowniczego 
• automatyczny hamulec 

postojowy, elektromechaniczny
• komputer pokładowy 
• zespół zegarów i wskaźników 

z kolorowym 4,2-calowym 
ekranem TFT (TCe)

• zespół zegarów i wskaźników 
z kolorowym 7-calowym 
ekranem TFT (E-Tech)

• karta Renault Hands Free
• system rozpoznawania znaków 

drogowych (TSR)
• system utrzymywania pasa 

ruchu (LKA)
• aktywny system wspomagania 

nagłego hamowania z funkcją 
wykrywania pieszych (AEBS)

• system kontroli bezpiecznej 
odległości (DW)

• funkcja połączenia alarmowego 
eCall

• regulator-ogranicznik prędkości 
• system wspomagania 

parkowania tyłem
• kamera cofania

widoczność – oświetlenie
• światła przednie full led pure 

vision w kształcie litery C
• wycieraczki przedniej szyby 

o zmiennej częstotliwości pracy, 
czujnik deszczu i światła

• lusterko wewnętrzne  
z 2 położeniami dzień/noc

• podświetlane lusterka 
w osłonach przeciwsłonecznych

komfort
• klimatyzacja automatyczna 

z nawiewami dla pasażerów 
drugiego rzędu siedzeń

• lusterka boczne elektrycznie 
sterowane i składane oraz 
podgrzewane

• elektrycznie podnoszone szyby 
przednie i tylne

• centralny zamek drzwi 
• kierownica pokryta skórą 

ekologiczną TEP

fotele – schowki
• fotel kierowcy i pasażera 

z manualną regulacją wysokości
• tylna kanapa dzielona 

w układzie 1/3-2/3

multimedia
• system multimedialny easy link 

7” (DAB) Bluetooth®, 2 × USB/
jack z funkcją kompatybilności 
smartfona (Android Auto™ /
Apple Carplay™), 2 × USB 
w tylnej części konsoli środkowej

wygląd wnętrza
• tonacja wnętrza w kolorze 

grafitowym
• podsufitka w kolorze szarym
• tapicerka materiałowa 

w kolorze czarnym

wygląd zewnętrzny
• obudowy lusterek bocznych 

w kolorze nadwozia
• zewnętrzne klamki drzwi 

w kolorze nadwozia
• dolne osłony zderzaków 

w kolorze grafitowym
• antena w kształcie płetwy 

rekina
• szyby tylne barwione
• felgi aluminiowe 17” bahamas
• zestaw do naprawy uszkodzenia 

opony
• lakier niemetalizowany biel 

alpejska

prowadzenie pojazdu
• automatyczny hamulec 

postojowy, elektromechaniczny 
z funkcją Auto-Hold

• zespół zegarów i wskaźników 
z kolorowym 10,25-calowym 
ekranem TFT

• system multi-sense
• system ostrzegania 

o nadmiernej prędkości  
(OSP/TSR)

• system kontroli martwego pola 
(BSW)

• system wspomagania 
wyjeżdżania z miejsca 
parkingowego tyłem (RCTA)

• system wspomagania 
parkowania przodem i tyłem

• funkcja automatycznej zmiany 
świateł drogowych na mijania 
(AHL)

• lusterko wewnętrzne 
elektrochromatyczne

• podświetlenie ambiente

komfort
• ładowarka indukcyjna

fotele – schowki
• tylna kanapa dzielona 

w układzie 1/3-2/3 
z podłokietnikiem

• podwójna podłoga bagażnika

multimedia
• system multimedialny easy 

link 9,3” (DAB) z nawigacją, 
Bluetooth®, 2 × USB/jack, 
z funkcją kompatybilności 
smartfona  (Android Auto™ 
/ Apple Carplay™), 2 × USB 
w tylnej części konsoli środkowej

wygląd wnętrza
• tapicerka materiałowa łączona 

z elementami skóry ekologicznej 
TEP w kolorze czarnym

wygląd zewnętrzny
• ozdobna chromowana listwa 

w dolnej części szyb bocznych
• szyby tylne przyciemniane
• felgi aluminiowe 18” pasadena

prowadzenie pojazdu
• aktywny regulator prędkości 

stop&go (ACC STOP&GO)
• system wspomagania 

parkowania przodem, tyłem, 
bokiem i system easy park assist

widoczność – oświetlenie
• lusterko wewnętrzne 

elektrochromatyczne 
bezramkowe

komfort
• kierownica pokryta skórą 

naturalną
• kierownica podgrzewana

fotele – schowki
• fotel kierowcy z regulacją 

elektryczną w 6-kierunkach 
oraz elektryczną regulacją 
podparcia lędźwiowego

• fotel pasażera z regulacją 
elektryczną w 6-kierunkach

• fotele przednie podgrzewane 

wygląd wnętrza
• podsufitka w kolorze czarnym
• tapicerka skórzana łączona 

z elementami skóry ekologicznej 
TEP i Alcantary w kolorze 
czarnym z czerwonymi 
przeszyciami

wygląd zewnętrzny
• obudowy lusterek bocznych 

w kolorze czarnym
• oznakowanie zewnętrzne  

R.S. line
• felgi aluminiowe 18” silverstone
• lakier metalizowany 

pomarańczowy valencia

equilibre

R.S. line (techno +) (tylko mild hybrid)

prowadzenie pojazdu
• aktywny regulator prędkości 

stop&go (ACC STOP&GO)
• system wspomagania 

parkowania przodem, tyłem, 
bokiem i system easy park assist

widoczność – oświetlenie
• lusterko wewnętrzne 

elektrochromatyczne 
bezramkowe

komfort
• kierownica pokryta skórą 

naturalną
• kierownica podgrzewana

fotele – schowki
• fotel kierowcy z regulacją 

elektryczną w 6-kierunkach 
oraz elektryczną regulacją 
podparcia lędźwiowego

• fotel pasażera z regulacją 
elektryczną w 6-kierunkach

• fotele przednie podgrzewane 

wygląd wnętrza
• podsufitka w kolorze czarnym
• tapicerka skórzana łączona 

z elementami skóry ekologicznej 
TEP i Alcantary w kolorze 
czarnym z czerwonymi 
przeszyciami

wygląd zewnętrzny
• dolne osłony zderzaków 

w kolorze czarnym, końcówki 
wydechu w kolorze złotym

• listwa F1 w kolorze złotym
• czarne logotypy Renault, czarna 

osłona chłodnicy
• spojler na tylnej klapie w kolorze 

czarnym
• oznakowanie zewnętrzne  

E-Tech engineered

• obudowy lusterek bocznych 
w kolorze czarnym

• oznakowanie zewnętrzne  
R.S. line

• felgi aluminiowe 18” silverstone 
grafitowe

• lakier metalizowany 
pomarańczowy valencia

E-Tech engineered (techno +) (tylko E-Tech full hybrid)

techno (equilibre +)

Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc.
Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym Apple Inc.

wyposażenie



tapicerki

tapicerka materiałowa w kolorze 
czarnym

tapicerka materiałowa łączona 
z elementami skóry ekologicznej TEP 
w kolorze czarnym

tapicerka skórzana* łączona 
z elementami skóry ekologicznej TEP 
i Alcantary w kolorze czarnym

tapicerka skórzana łączona 
z elementami skóry ekologicznej TEP 
i Alcantary w kolorze czarnym  
ze złotymi przeszyciami

* Wszystkie siedzenia opisane w niniejszym dokumencie jako skórzane posiadają obicia wykonane
częściowo ze skóry, a częściowo z tkaniny ze specjalną powłoką. Więcej informacji na temat 
użytych materiałów skórzanych można uzyskać, kontaktując się z doradcą handlowym.



obręcze kół

felgi aluminiowe 17” bahamas felgi aluminiowe 18” pasadena

felgi aluminiowe 18” silverstone felgi aluminiowe 18” silverstone 
grafitowe



czerwony flamme (PM)czerń nocy (PM)

pomarańczowy valencia** (PM)

niebieski zanzibar (PM)

szary metalic (PM)

biały universe (PM)biel alpejska* (OV)

OV: niemetalizowany, pokryty lakierem bezbarwnym.
PM: lakier metalizowany.
Zdjęcia niewiążące.
   * Niedostępny w wersji R.S. line.
** Dostępny wyłącznie w wersji R.S. line.

kolory nadwozia



R.S. line – personalizacja

E-Tech engineered – personalizacja

Pakiety personalizacji w kolorach 
czerwonym, pomarańczowym 
i białym: przednia i tylna osłona 
zderzaka, listwy ochronne dolnych 
krawędzi drzwi, spojler pokrywy 
bagażnika i dach w błyszczącym 
czarnym kolorze.

Pakiety personalizacji w kolorze warm 
titanium (złotym) jako standard lub 
grafitowym jako opcja: listwa F1, listwy 
ochronne dolnych krawędzi drzwi, 
wyloty wydechów.

przednia osłona zderzaka – biała przednia osłona zderzaka – czerwona przednia osłona zderzaka 
– pomarańczowa

białe listwy ochronne dolnych 
krawędzi drzwi

czerwone listwy ochronne dolnych 
krawędzi drzwi

pomarańczowe listwy ochronne 
dolnych krawędzi drzwi

listwa F1 w kolorze złotym listwy ochronne dolnych krawędzi 
drzwi w kolorze złotym

wyloty wydechu w kolorze złotym

listwa F1 w kolorze grafitowym listwy ochronne dolnych krawędzi 
drzwi w kolorze grafitowym

wyloty wydechu w kolorze grafitowym



1. Pakiet personalizacji nadwozia 
czerwony flamme  
Wykorzystaj kolory, aby się 
wyróżnić: pakiet personalizacji 
w połączeniu z kołpaczkami 
i dolnym splitterem przedniego 
zderzaka. Stwórz unikatowy 
samochód odpowiadający 
Twojej osobowości.

1 - 4

akcesoria



2. Biały spojler na pokrywie 
bagażnika 
Podkreśli styl i sportowy charakter 
Twojego samochodu. To element, 
który naprawdę robi różnicę!

3. Sportowe pedały i tekstylne 
dywaniki podłogowe Premium 
Doceń wyszukany, elegancki 
styl dywaników podłogowych 
Premium, które towarzyszą 
tworzącym dodatkowy sportowy 
akcent aluminiowym pedałom.

4. Stopnie  
Porzuć utarte szlaki i postaw 
na terenowy styl. Stopnie są 
praktycznym rozwiązaniem 
ułatwiającym wsiadanie do 
samochodu i dostęp do dachu. 
Doskonale zabezpieczają również 
nadwozie przed codziennymi 
drobnymi uderzeniami.

5. Składana mata do bagażnika 
Easyflex 
Chroń bagażnik swojej Arkany 
dzięki antypoślizgowej 
i nieprzemakalnej macie Easyflex, 
która daje się dopasować do 
konfiguracji siedzeń i tylnej kanapy, 
pokrywając całą powierzchnię 
przestrzeni bagażowej.

2 3
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1821

2034

1439 1453

1397

1584

mild hybrid E-Tech full hybrid
Pojemność bagażnika (w litrach zgodnie z normą VDA)
Min. pojemność bagażnika 513 480
Maks. pojemność bagażnika 1296 1263
Pojemność pod wyjmowaną podłogą 28 0

wymiary (w mm)

878 2720

200

4568

211

877 862

970

2155

wymiary i pojemność



Jesteśmy zawsze przy Tobie, by ułatwiać Ci 
życie i skrócić czas poświęcony na obsługę 
Twojego Renault – uzyskanie kosztorysu naprawy 
i umówienie wizyty w serwisie online, przejrzyste 
ceny usług skalkulowane indywidualnie dla Twojego 
samochodu, umowy serwisowe, ubezpieczenia, 
assistance i wiele więcej. Skorzystaj z naszych 
prostych i szybkich rozwiązań dopasowanych  
do Twoich potrzeb.

pierwsze kroki
Wszystkie potrzebne informacje możesz znaleźć:
–  na naszych stronach internetowych – oferty 

produktów/usług/finansowania, umawianie wizyt, 
jazdy próbne;

–  w naszej sieci – zapytaj sprzedawców 
i pracowników serwisu o szczegóły oferty.

serwis Renault – 100% ochrony
Możesz przewidzieć rzeczy nieprzewidziane 
dzięki przedłużonej gwarancji, ubezpieczeniom 
i assistance Renault, które zapewni Ci stałą ochronę.

MY RENAULT – partner w codziennym użytkowaniu
samochodu
Twoje osobiste konto online, na którym znajdziesz 
porady, zapoznasz się z ofertą, wyłącznymi 
korzyściami, planem przeglądów i terminami 
najbliższych wizyt w serwisie.

serwis Renault – spokoj ducha
Nasze umowy serwisowe oraz przejrzyste ceny 
usług kalkulowane indywidualnie dla Twojego 
samochodu zapewnią Ci spokój ducha.

akcesoria – Twoje Renault szyte na miarę
Oferujemy szeroką gamę akcesoriów, a wśród nich 
takie, które sprawią, że Twój samochód będzie 
bardziej atrakcyjny, praktyczny, komfortowy 
i dopasowany do Twoich potrzeb.

usługi Renault care service



stylowy hatchback
Początek lat 60. we Francji to czas głębokich zmian społecznych. Śledząc trendy, 
ówczesny prezes Renault Pierre Dreyfus podjął decyzję o wprowadzeniu na rynek 
dużego, oryginalnego sedana w segmencie aut premium. Celem było pozyskanie 
nowych klientów, którzy szukali nowoczesności i stylu. W wersji TX Renault 16 
było wyposażone w tak efektywny silnik (1647 cm3 i 93 KM pozwalały rozpędzić 
samochód do 175 km/h), że był z powodzeniem stosowany w samochodach 
Alpine, Lotus czy też wyścigowych samochodach jednomiejscowych.

kultowe 
Renault 16



zrywając z tradycją
Dzięki wydłużonemu nadwoziu typu hatchback, dużej klapie bagażnika, sześciu 
oknom bocznym, niskiej linii okien oraz wysoko poprowadzonemu dachowi 
Renault 16 znacząco różniło się od stylistyki innych samochodów dostępnych na 
rynku. Media pisały o przestronności i wszechstronności – dokładnie tak, jak dziś 
piszą o Renault Arkana. 

1965



Renault recommande

odkryj Renault Arkana na www.renault.pl
Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach 
polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych 
Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy 
wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia 
należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na 
ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży 
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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