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Nowy SUV Renault Arkana to ucieleśnienie 
nowego, wyrazistego designu. Płynne 
linie, smukła bryła, wytrzymałość i dużo 
miejsca dla pasażerów i bagaży – to cechy 
charakterystyczne nowego SUV-a Renault. 
Nowe Renault Arkana od swej premiery jest 
dostępne w wersji z napędem hybrydowym 
– oferowane również w wersji wyposażenia 
R.S. Line.

całkiem nowe 
podejście
do koncepcji SUV-a



W wersji R.S. Line Nowe Renault Arkana 
przyciąga wzrok charakterystycznym stylem 
dynamicznego SUV-a. Czerpie inspirację 
z DNA Renault Sport. Jest połączeniem sportu 
i elegancji: listwa nawiązująca do bolidu F1, 
detale nadwozia w czarnym kolorze, felgi 18” 
Silverstone z czerwonymi elementami – to 
samochód, który budzi emocje. Oznakowanie 
R.S. Line na przednich nadkolach podkreśla 
przynależność do najwyższej usportowionej 
wersji wyposażenia.

sportowe i wydajne







Czarna podsufitka, tapicerka ze skóry łączonej 
z zamszem z czerwonymi przeszyciami, 
widocznymi również na panelach drzwiowych 
– wnętrze Arkany emanuje sportowym 
charakterem. Umieszczona za skórzanym 
kołem kierownicy deska rozdzielcza 
z dekorem o wzorze karbonu została 
podkreślona czerwonymi ozdobnymi listwami. 
Pasy bezpieczeństwa są ozdobione paskami 
w tym samym kolorze. Aluminiowe pedały 
i dźwignia zmiany biegów E-shifter (w wersji 
z napędem hybrydowym E-TECH) doskonale 
pasują do wersji R.S. Line, której wygląd 
nie pozostawia cienia wątpliwości co do 
sportowego charakteru modelu. Nadszedł czas, 
by zmienić sposób jazdy.

ucieleśnienie 
sportowego stylu



Charakterystyczne dla marki światła w kształcie 
litery C są w całości wykonane w technologii 
LED. Motyw ten odnajdziemy również z tyłu 
samochodu. W kabinie, na środkowej konsoli, 
znajduje się automatyczny elektryczny hamulec 
postojowy. Nad konsolą umieszczono duży 
ekran dotykowy o przekątnej 7 cali (poziomy) 
lub 9,3 cala* (pionowy). Znajdziemy tu również 
kilka schowków oraz ładowarkę indukcyjną 
do smartfonów*. W Nowej Arkanie komfort 
i ergonomia idą w parze, co widać po nowym 
systemie audio Bose®, w skład którego wchodzi 
dziewięć głośników. Jeśli chodzi o prowadzenie, 
system Multi-Sense pozwala wybrać jeden 
z czterech trybów jazdy i ośmiu poziomów 
oświetlenia kabiny dla jeszcze bardziej 
spersonalizowanej jazdy.

* Dostępność w zależności od wersji.

doładowane
technologiami







Bagażnik o pojemności 513 litrów (480 litrów 
w wersji z napędem hybrydowym E-TECH) 
oferuje dużo miejsca na bagaże. Podłogę 
o regulowanej wysokości można obniżyć, aby 
zwiększyć pojemność bagażnika. Natomiast 
w górnym położeniu ułatwia załadunek ciężkich 
przedmiotów. To konfiguracja pozwalająca 
najlepiej wykorzystać płaską powierzchnię, którą 
uzyskamy po złożeniu tylnej kanapy, dzielonej 
w układzie 1/3-2/3.

mnóstwo miejsca



Napęd hybrydowy E-TECH to połączenie 
dwóch elektrycznych silników i silnika 
spalinowego z wielotrybową skrzynią biegów 
MMT. Dzięki temu aż 80% przejazdów 
po mieście można wykonać w trybie 
elektrycznym, co przekłada się na zmniejszenie 
emisji CO2 i zużycia paliwa nawet o 40%*. 
Samochód zawsze rusza z miejsca w trybie 
elektrycznym, dlatego przyspieszenie jest 
natychmiastowe i dynamiczne. Dzięki 
hamowaniu rekuperacyjnemu akumulator 
doładowuje się podczas jazdy. Możliwe jest 
odzyskanie jeszcze większej ilości energii 
poprzez włączenie trybu B-mode, który pozwala 
na maksymalne odzyskiwanie energii. Cicha 
praca, responsywność, zwinność... nieważne, 
czy jeździsz po mieście, czy jesteś w trasie – 
napęd hybrydowy E-TECH zapewni Ci niezwykłe 
wrażenia z jazdy.

* W porównaniu z analogicznym samochodem z silnikiem 
spalinowym.

napęd hybrydowy 
E-TECH, 
wszechstronność 
i osiągi
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Nowe Renault Arkana zostało wyposażone 
w piętnaście innowacyjnych systemów 
wspomagania prowadzenia, dzięki czemu 
zapewni Ci doskonałe panowanie w każdej 
sytuacji na drodze.

1. Cyfrowy panel zegarów oferuje niezwykłą  
wydajność. Kolorowy ekran o przekątnej 4,2, 7 lub  
10,2 cala (w zależności od wersji) pozwala wyświetlać 
informacje z systemu nawigacji, a jego interfejs może 
zostać spersonalizowany.

2. W najwyższych wersjach wyposażenia na środkowej 
konsoli umieszczony jest duży pionowy ekran dotykowy 
o przekątnej 9,3 cala (w pozostałych wersjach jest to 
poziomy ekran o przekątnej 7 cali). Oprócz cyfrowego 
panelu zegarów samochód ma również jedną 
z największych powierzchni wyświetlaczy w segmencie.

kontroluj drogę zza 
kokpitu



3.

4.

3. System wspomagania wyjeżdżania z miejsca 
parkingowego tyłem ostrzega przed samochodami, 
które mogą się poruszać poprzecznie i być zasłonięte 
przez inne zaparkowane samochody.

4. Easy Pilot – asystent jazdy w korku i na autostradzie 
działa w zakresie prędkości od 0 do 160 km/h również 
na zakrętach*. System dostosowuje prędkość 
samochodu i utrzymuje bezpieczną odległość od 
poprzedzającego pojazdu, wykorzystując funkcję 
aktywnego regulatora prędkości. Jeżeli pojazd jadący 
z przodu zatrzyma się, nowa Arkana również się 
zatrzymuje, a potem automatycznie rusza z miejsca 
(w ciągu 3 sekund), bez żadnej interwencji ze strony 
kierowcy. System utrzymywania w osi pasa ruchu 
zapewnia płynne poruszanie się pomiędzy liniami 
pasa, jednocześnie ostrzegając przed niezamierzoną 
próbą przekroczenia ciągłej i przerywanej linii.

* W granicach możliwości systemu.



Color Design + Biały Universe: przednie i tylne osłony zderzaków w kolorze białym, 
listwy boczne na drzwiach w kolorze czarnym z dekorem w kolorze nadwozia, spojler 
na klapie bagażnika w kolorze czarnym, dach w kolorze czarnym.

Niebieski Zanzibar2

Szary Metalic2

Czerwony Flamme2

Czerń Nocy2

Pomarańczowy Valencia2, 3

paleta kolorystyczna pakiety Color Design3

1 Lakier niemetalizowany.
2 Lakier metalizowany.
3 Dostępny tylko w wersji R.S. Line.
Zdjęcia niewiążące.

Biel Alpejska1 Biały Universe2

Color Design + Pomarańczowy Valencia: przednie i tylne osłony zderzaków w kolorze 
pomarańczowym, listwy boczne na drzwiach w kolorze czarnym z dekorem w kolorze 
nadwozia, spojler na klapie bagażnika w kolorze czarnym, dach w kolorze czarnym.

Color Design + Czerwony Flamme: przednie i tylne osłony zderzaków w kolorze 
czerwonym, listwy boczne na drzwiach w kolorze czarnym z dekorem w kolorze 
nadwozia, spojler na klapie bagażnika w kolorze czarnym, dach w kolorze czarnym.



wymiary

TCe E-TECH

Pojemność bagażnika – zgodnie z normą VDA (w litrach)
Minimalna pojemność bagażnika 513 480
Maksymalna pojemność bagażnika 1269 1263
Przestrzeń pod podłogą 28 0
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Renault recommandeRenault zaleca

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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