RENAULT
ARKANA

Najdôležitejšie
informácie

športové SUV

3 sedadlá
vzadu

moderný
infotainment

hybridné
motory

objem
batožinového
priestoru až
513 litrov(1)

14 pokročilých
asistenčných
systémov
riadenia(2)

(1) v závislosti od motora. (2) v závislosti od verzie.

stelesnená
športovosť

Renault Arkana sa môže pochváliť štýlom športových vozidiel. Verzia
E-Tech engineered a R.S. line kombinujú robustnosť s eleganciou:
spodný spojler inšpirovaný motoristickým športom, lesklé čierne
detaily, špeciálne kolesá silverstone, emócie sú všadeprítomné. Vzadu
dvojitá koncovka výfuku zdôrazňuje dynamický charakter modelu
Arkana a slúži ako pripomienka výnimočných línií. Ak ide o svetelný
podpis v tvare C, ten teraz vytvárajú 100 % svetlomety LED, ktoré
zlepšujú viditeľnosť v noci.

exkluzívny dizajn
E-Tech engineered

Renault Arkana vyvoláva rozruch svojou novou prémiovou hybridnou
verziou E-Tech engineered, ktorá prináša nové dizajnové prvky: lesklý
čierny predný a zadný panel, špeciálnu nálepku E-Tech engineered,
zlaté koncovky výfuku a spojler na veku batožinového priestoru, ktorý
zdôrazňuje športový vzhľad. Vonkajší štýl do značnej miery odráža
život na palube: čierny interiér, špeciálny znak E-Tech a zlaté prvky na
volante, sedadlách a palubnej doske. Elegancia z každého uhla.

1. informácie o toku energie
2. 10,2" digitálny prístrojový štít(1) s informáciami o jazde
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hybridný zážitok
Hybridná technológia E-Tech kombinuje dva elektromotory
a spaľovací motor s multimódovou prevodovkou. Pripojenie do zásuvky
nie je potrebné – akumulátor sa dobíja pri spomaľovaní a brzdení.
V meste môžete až 80% času jazdiť v elektrickom režime, čo vedie
k zníženiu emisií CO2 a spotreby paliva(2) (až o 40 %). Pretože sa vozidlo
vždy rozbieha v elektrickom režime, zrýchlenie je svižné a dynamické.
Ticho, odozva, obratnosť… či už jazdíte v meste, alebo na otvorenej
ceste, hybridný motor E-Tech vám prináša bezprecedentný pocit
z jazdy.
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(1) v závislosti od verzie. (2) v porovnaní so zodpovedajúcim spaľovacím motorom.
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1. presklené strešné okno
2. bezdrôtová nabíjačka pre smartphone
3. viacobrazovkové rozhranie: asistenčné systémy
riadenia, multi-sense a prispôsobiteľní zástupcovia
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podmanivé potešenie
Čierna strecha, čalúnenie koža/Alcantara s prešívaním, kožený(1)(2)
volant, hliníkové pedále, palubná doska s karbónovým vzhľadom
s červeným pruhom vo verzii R.S. line a zlatým pruhom vo verzii E-Tech
engineered… atmosféra interiéru vyžaruje športovosť. V kokpite
nájdete na stredovej konzole 9,3" vertikálny dotykový displej(2)
s vysokým rozlíšením. Tento palubný systém umožňuje prístup
k pripojeným navigačným službám (s európskymi mapami). Môžete ho
použiť na ovládanie všetkých funkcií vo vašom vozidle Renault Arkana,
vrátane pokročilých asistenčných systémov riadenia a technológie
multi-sense. S 10,2"(2) prístrojovým štítom s vysokým rozlíšením
si užijete jednu z najväčších zobrazovacích plôch vo vozidle tejto
kategórie.
(1) ďalšie podrobnosti o použitých kožených materiáloch získate u svojho obchodného poradcu.
(2) v závislosti od verzie.
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1. objem batožinového priestoru až 513 l*
2. odnímateľná podlaha batožinového
priestoru
3. tri plnohodnotné sedadlá vzadu

1

2

veľkorysý interiér

Vďaka kapacite 513 litrov (480 litrov vo verzii E-Tech full hybrid) má
batožinový priestor veľký objem. Jeho výškovo nastaviteľná podlaha
môže byť umiestnená do dolnej polohy, čím sa maximalizuje prepravná
kapacita, a podlaha v hornej polohe uľahčuje nakladanie ťažkých
predmetov. Usporiadanie, ktoré vám po sklopení zadných operadiel
delených v pomere 2/3 : 1/3 umožní vytvoriť úplne rovnú plochu. Vzadu
sú 3 sedadlá a veľkorysý priestor pre nohy a kolená.
3

* v závislosti od verzie.

inteligentný parkovací asistent

kamera 360°

Umožňuje jednoduché parkovanie. Vyhľadanie
parkovacieho miesta a riadenie zaistí vaše
vozidlo. Vy sa staráte len o rýchlosť.

Uskutočňujte svoje manévre ľahko – model Arkana je
vybavený štyrmi kamerami, ktoré poskytujú priamy
výhľad 360° na bezprostredné okolie vozidla.

easy pilot

adaptívny tempomat

safe distance warning system

Upravte správanie vozidla podľa premávky. Reguluje
vašu rýchlosť, udržiava bezpečnú vzdialenosť od
vozidla vpredu a zaisťuje jazdu uprostred jazdného
pruhu od 0 km/h do 170 km/h. Keď sa premávka
spomalí, vozidlo sa zastaví a automaticky znova
rozbehne, čím zaisťuje väčšie pohodlie a pokoj.

Ten vám umožňuje počas jazdy udržiavať správnu bezpečnú
vzdialenosť od vozidla vpredu. Systém spomaľuje vozidlo, keď
je odstup príliš malý, a naopak zrýchli, keď je cesta opäť voľná.

Kamera v prednej časti vozidla vypočítavá bezpečnú
vzdialenosť od vozidla vpredu. Ak hrozí zrážka,
systém aktivuje zvukovú a vizuálnu výstrahu.

tempomat/obmedzovač rýchlosti

systém sledovania mŕtveho uhla

automatické prepínanie diaľkových svetlometov

Regulujte svoju rýchlosť počas jazdy pomocou tlačidiel na
volante a nastavte maximálnu rýchlosť tak, aby ste dodržiavali
pravidlá cestnej premávky a predchádzali priestupkom.

Pri rýchlosti nad 15 km/h vás prostredníctvom
svetelných signálov upozorňuje na prítomnosť vozidiel
vľavo alebo vpravo a mimo vaše zorné pole.

Kamera umiestnená na čelnom okne, ktorá
analyzuje svetelné lúče, automaticky prepína
medzi diaľkovými a stretávacími svetlometmi.

asistenčné systémy
riadenia

Renault Arkana je vybavený štrnástimi inovatívnymi
asistenčnými systémami vodiča. Prísľub absolútne
bezpečnej cesty.

rozpoznávanie dopravných značiek

rear traffic alert

asistent na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu

Počas vašej cesty vás na prístrojovej doske
prostredníctvom kamery upozorní na rýchlostné limity.

Vyjdite z parkovacieho miesta viac pokojne.
Renault Arkana vybavený snímačmi vás upozorní
na príjazd vozidla, ktoré by ste nemuseli vidieť.

Pri rýchlosti medzi 70 km/h a 160 km/h vykonáva
korekcie na volante, aby sa vozidlo vrátilo do
jazdného pruhu, ak mimovoľne prejdete plnú alebo
prerušovanú čiaru bez použitia ukazovateľa smeru.

aktívne núdzové brzdenie s detekciou cyklistov

aktívne núdzové brzdenie s detekciou vozidiel

aktívne núdzové brzdenie s detekciou chodcov

Deteguje cyklistov v rovnakom jazdnom pruhu
a prichádzajúcich zo strany a zastaví vozidlo
v prípade nebezpečenstva. Cestovanie v meste cez
deň alebo v noci nebolo nikdy bezpečnejšie.

Deteguje stojace vozidlá alebo vozidlá pohybujúce
sa v rovnakom jazdnom pruhu a zastaví vozidlo
v prípade nebezpečenstva. Cestovanie v meste cez
deň alebo v noci nebolo nikdy bezpečnejšie.

Deteguje chodcov v protismere alebo prichádzajúcich zo
strany a zastaví vozidlo v prípade nebezpečenstva. Cestovanie
v meste cez deň alebo v noci nebolo nikdy bezpečnejšie.

interiér

equilibre

techno

R.S. line

E-Tech engineered

výbava
equilibre
bezpečnosť
• ESC s ABS (asistent núdzového
brzdenia)
• asistent rozjazdu do kopca
• čelné airbagy (pre spolujazdca
s deaktiváciou), hlavové airbagy
a bočné airbagy vpredu/vzadu
• elektrická parkovacia brzda
• variabilný posilňovač riadenia
• systém kontroly tlaku
v pneumatikách
• systém upevnenia detských
sedačiek isofix (i-Size) na
zadných sedadlách
• automatické tiesňové volanie
Renault (112)

pokročilé asistenčné systémy
riadenia
• tempomat/obmedzovač
rýchlosti
• výstraha v prípade opustenia
jazdného pruhu
• automatické rozsvietenie
svetlometov so svetelným
senzorom
• rozpoznávanie dopravných
značiek
• Aktívne núdzové brzdenie
s detekciou chodcov a cyklistov
• asistent na udržiavanie vozidla
v jazdnom pruhu s aktívnym
riadením a výstraha v prípade
opustenia jazdného pruhu

• safe distance warning system
• automatické stierače
s dažďovým senzorom
• zadné parkovacie senzory
multimédiá
• prístrojový štít 4,2"
s analógovými ukazovateľmi
(TCe 140 EDC) a 7" (E-TECH 145)
• 7" easy link: multimediálny
systém s rádiom na 7" dotykovej
obrazovke, kompatibilné
s Android Auto™ a Apple
CarPlay™, Bluetooth®
• zvukový systém Arkamys
Classic so 6 reproduktormi

• manuálne nastaviteľné sedadlo
palubná výbava
vodiča a spolujazdca
• štyri elektricky ovládané okná
• odnímateľná podlaha
s impulzným ovládaním
batožinového priestoru: plochá
• sklopné operadlo zadného
so sklopenými operadlami
sedadla delené v pomere 1/3 : 2/3
zadných sedadiel pre motor
• hands-free karta Renault na
E-Tech
otváranie a štartovanie
• automatická klimatizácia
a systém čistenia vzduchu
• stredová lakťová opierka
s uzatvárateľným úložným
priestorom, vetracími otvormi
a konektorom USB vzadu
• predné LED svetlo na čítanie
• automatické odhmlievanie,
nastaviteľné a sklopné vonkajšie
spätné zrkadlá

dizajn
• 100 % svetlomety LED: Renault
LED Pure Vision
• 17" disky z ľahkých zliatin, dizajn
Bahamas
• kožená(1) hlavica radiacej páky

techno (equilibre +)
bezpečnosť
dizajn
• systém sledovania mŕtveho uhla • 100 % predné svetlomety LED
Performance: Renault full LED
pokročilé asistenčné systémy
pure vision
riadenia
• 18" disky z ľahkých zliatin, dizajn
• rear trafic alert
pasadena
• multi-sense: prispôsobenie
• lišta na spodnej hrane dverí
jazdných režimov
chrómovaná
a ambientného osvetlenia
• elektrická parkovacia brzda
s funkciou auto-hold

multimédiá
• multimediálny a navigačný
systém Easy Link 9,3"(2)
• 10,2" prístrojový štít
• indukčná nabíjačka telefónu
integrovaná v stredovej konzole

palubná výbava
• elektrochromatické vnútorné
spätné zrkadlo
• stredová konzola s úložnou
sieťou na strane predného
spolujazdca
• stredová lakťová opierka vzadu

R.S. line (techno +) (iba s motorom mild hybrid)
pokročilé asistenčné systémy
riadenia
• easy park assist
• adaptívny tempomat
s automatickou funkciou
stop/go

palubná výbava
• vyhrievané predné sedadlá
a volant
• elektricky nastaviteľné sedadlá
vodiča a spolujazdca
• vyhrievaný kožený(1) volant

dizajn
• čierne čalúnenie stropu
• špeciálny predný nárazník
s aerodynamickou lištou
• 18" disky z ľahkých zliatin,
dizajn Silverstone s červeným
ozdobným prvkom

• lišta na spodnej hrane dverí vo
farbe sivá Gun Metal
• čierne lesklé vonkajšie spätné
zrkadlá
• športové pedále
• chrómované výfukové koncovky

E-Tech engineered (techno +) (iba s motorom E-Tech full hybrid)
pokročilé asistenčné systémy
riadenia
• easy park assist
• adaptívny tempomat
s automatickou funkciou
stop/go

palubná výbava
• vyhrievané predné sedadlá
a volant
• elektricky nastaviteľné sedadlá
vodiča a spolujazdca
• vyhrievaný kožený(1) volant

dizajn
• čierny lesklý zadný spojler
• radiaca páka e-shifter
• špeciálny predný nárazník
s hrejivo titánovou
aerodynamickou lištou
• 18" disky z ľahkých zliatin, dizajn
Silverstone so zlatým ozdobným
prvkom

• lišta na spodnej hrane dverí
v zlatej farbe
• zlaté výfukové koncovky
• čierne lesklé vonkajšie spätné
zrkadlá
• športové pedále

(1) ďalšie podrobnosti o použitých kožených materiáloch získate u svojho obchodného poradcu. Všetky sedadlá uvedené v tomto dokumente ako kožené sedadlá sú vyrobené z pravej kože a poťahovanej tkaniny. (2) kompatibilné s Android Auto™ a Apple CarPlay™, Bluetooth®,
služba automatických aktualizácií (automatické aktualizácie multimediálneho systému a máp pre hlavnú krajinu po dobu 3 rokov), výstraha pri prekročení rýchlostného limitu a pripojené navigačné služby (vyhľadávanie adries prostredníctvom služieb spoločnosti Google,
dopravné informácie TomTom Live, počasie, ceny palív a oblasti s výstrahami v závislosti od krajiny). Android Auto™ je značka spoločnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je značka spoločnosti Apple Inc. Google je značka spoločnosti Google LLC.

čalúnenie

čierne textilné čalúnenie(1)

čierne látkové/koženkové čalúnenie(2)

špeciálne čalúnenie R.S. line
v kombinácii koža*/Alcantara(3)

špeciálne čalúnenie E-Tech
engineered v kombinácii koža*/
Alcantara(3)

18" disky kolies z ľahkých zliatin
Silverstone s červeným ozdobným
prvkom

18" disky kolies z ľahkých zliatin
Silverstone so zlatým ozdobným
prvkom

(1) s bridlicovo sivým čalúnením stropu vo verzii equilibre. (2) s bridlicovo sivým čalúnením stropu vo
verzii techno. (3) s čiernym čalúnením stropu. * všetky sedadlá uvedené v tomto dokumente ako kožené
sa skladajú z pravej kože a poťahovanej tkaniny. Ďalšie podrobnosti o použitých kožených materiáloch
získate u svojho obchodného poradcu.

disky kolies

17" disky kolies z ľahkých zliatin
Bahamas

18" disky kolies z ľahkých zliatin
Pasadena

farby

čierne metalická (ML)

sivá metalická (ML)

červená Flamme (ML)

biela Solid (NL)*

biela Pearl (ML)

oranžová Valencia (ML)**

NL: nemetalický lak.
ML: metalický lak.
fotografie nie sú zmluvne záväzné.
* nie je k dispozícii vo verzii R.S. line/E-Tech engineered
** k dispozícii iba pre verziu R.S. line/E-Tech engineered

modrá Zanzibar (ML)

personalizácia verzie R.S. Line
Červené, oranžové a biele pakety
personalizácie: predné a zadné
ochranné kryty podvozka, tenké
bočné lišty na spodnej hrane dverí,
čierna strecha, čierny spojler na veku
kufra.

biele predné ochranné kryty

červené predné ochranné kryty

oranžové predné ochranné kryty

biele bočné lišty

červené bočné lišty

oranžové bočné lišty

personalizácia verzie E-Tech engineered
Zlaté* (štandard) a sivé (voliteľné)
prvky exteriéru: športová lišta, spodné
ochrany dverí, výfukové potrubie.

zlatá aerodynamická lišta

zlatá bočná lišta

zlaté koncovky výfuku

sivá aerodynamická lišta

sivá bočná lišta

sivé koncovky výfuku

* v závislosti od verzie.

príslušenstvo

1. súprava dizajnových prvkov pre
personalizáciu exteriéru – červená
Flamme
Pohrajte sa s farbami, ktoré vám
umožnia vyniknúť: vďaka súprave
personalizácie (v kombinácii
so stredovými krytkami kolies
a športovým lemovaním predného
nárazníka) bude vaše vozidlo
Renault Arkana jedinečné, rovnako
ako vy.

1–4

2. spojler na veku kufra
Zdôraznite športový charakter
vášho vozidla. Niečo navyše, vďaka
čomu sa odlíšite!

3. hliníkové pedále a textilné
koberčeky
Užite si prepracované štýlové
prémiové textilné koberčeky
a hliníkové pedále, ktoré posilnia
športového ducha.

4. bočné nášľapy
5. modulárna ochrana batožinového
Vydajte sa mimo upravené cesty
priestoru Easyflex
a doprajte si dobrodružný štýl.
Chráňte batožinový priestor vášho
Tieto praktické bočné nášľapy
vozidla Arkana protišmykovou
uľahčujú prístup do vozidla a k jeho
a vodoodolnou ochranou Easyflex,
streche. Chránia tiež karosériu pred
ktorá sa prispôsobí konfigurácii
každodennými drobnými nárazmi.
sedadiel a zadnému sedadlu tým,
že zakryje celý batožinový priestor.

2

3

4

5

rozmery

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 batožinového priestoru – norma VDA (litre)
min. objem batožinového priestoru
max. objem batožinového priestoru
priestor pod dvojitou podlahou
rozmery (v mm).

mild hybrid

full hybrid

513
1 296
28

480
1 263
0

Služba Renault care service

Sme vždy na vašej strane, aby sme vám uľahčili
život a ušetrili čas na údržbu vášho vozidla Renault:
ponuky a schôdzky online, balíčky s pevnými
cenami, zmluvy na údržbu, poistenie a asistencia,
osobný program My Renault atď. Využite výhody
našich jednoduchých a rýchlych riešení šitých na
mieru podľa vašich potrieb.
vaše prvé kroky
Všetky potrebné informácie nájdete:
– na našich webových stránkach, ponuky produktov/
služieb/financovania, schôdzky s cieľom
skúšobných jázd atď.
– v našej obchodnej sieti, schôdzky s našimi
obchodnými a technickými tímami.
100 % krytie
Chráňte sa pred neočakávaným prostredníctvom
našich rozšírených záruk, poistných zmlúv
a asistencie Renault, ktoré sú tu vždy pre vás.
My Renault, vaše vozidlo na dosah ruky
Užite si výhody personalizovaného webového
účtu, najmä ak ide o rady, ponuky, exkluzívne
výhody, pripomenutie programu údržby, vaše
nadchádzajúce schôdzky atď.
expertná služba Renault care service
Naše zmluvy Renault care service a balíčky
s pevnými cenami vám ponúkajú výhody balíčka all
inclusive na mieru.
prispôsobte si svoj Renault
Náš rad príslušenstva obsahuje všetko, čo
potrebujete, aby vaše vozidlo bolo atraktívnejšie,
praktickejšie, pohodlnejšie a viac prispôsobené.

ikonický
Renault 16

sedan pre populačnú
Začiatkom 60. rokov sa Francúzsko hlboko zmenilo. Prezident a výkonný riaditeľ
značky Renault Pierre Dreyfus, ktorý venoval veľkú pozornosť populačnej explózii,
sa rozhodol uviesť na trh veľký, originálny a vysoko kvalitný sedan, aby získal
novú klientelu, ktorá prahla po modernosti. Renault 16 bol vo verzii TX vybavený
motorom, ktorý bol taký účinný (1 647 cm3 a 93 k, čo mu umožnilo dosiahnuť
rýchlosť 175 km/h), že by mohol byť nasadený v niektorých pretekárskych
vozidlách Alpine a Lotus, a dokonca aj jednomiestnych pretekárskych vozidlách.

1965
explóziu, ktorá porušuje tradície
Vďaka svojmu pretiahnutému tvaru 5-dverového vozidla, zadným výklopným
dverám, 6 bočným oknám, nízko položenej strednej línii a vysokej streche sa
Renault 16 radikálne odchýlil od vtedajších zvyklostí a jeho dizajn možno zhrnúť
dvomi slovami: priestrannosť a všestrannosť, rovnako ako Renault Arkana dnes.

ďalšie zážitky získate v online
múzeu The Originals Renault

nakonfigurovať a objednať si svoj model Renault Arkana môžete na www.renault.sk
Zaisteniu presnosti a aktuálnosti tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. tento dokument vychádza z predprodukčných modelov a prototypov. v súlade so svojimi zásadami neustáleho
zlepšovania produktov si spoločnosť renault vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť opísané a uvedené špecifikácie vozidla a príslušenstva. v závislosti od krajiny predaja sa môžu niektoré verzie líšiť a niektoré vybavenie
nemusí byť dostupné (štandardne, na prianie alebo ako príslušenstvo). najnovšie informácie vám poskytne najbližší predajca. Z technických dôvodov sa farby vytlačené v tomto dokumente môžu mierne líšiť od farieb
skutočného laku alebo obloženia interiéru. všetky práva vyhradené. rozmnožovanie v akomkoľvek formáte a akýmkoľvek spôsobom celej alebo len časti tejto publikácie je zakázané bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti renault.
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