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R.S. Line versioonis Uus Renault Arkana pakatab sportlikule 
linnamaasturile omastest kujunduselementidest, ühendades endas 
jõulisuse ja elegantsi. Emotsioone loovad mootorispordist inspireeritud 
splitter, läikivmustad detailid ning punaste kujunduselementidega erilised 
silverstone veljed. Tagaosas rõhutavad kaks väljalasketoru Arkana 
dünaamilist iseloomu. Erilisse tooteseeriasse kuulumist meenutavad 
esitiibadel paiknevad R.S. Line embleemid. Margiomased C-kujulised 
täisleedtuled parandavad öist nähtavust.

sportlikkuse kehastus







Renault Arkana mudelivalik on täienenud uue eksklusiivse 
hübriidversiooniga E-Tech engineered. Väljenda oma isikupära 
unikaalse kontrastiga, mille moodustavad sooja titaani ja läikivmusta 
ning auto metallikvärvi kooslus*. Kasuta eristumiseks selle elegantset 
disaini: läikivmustad eesmine ja tagumine põhjakaitse, eriline E-Tech 
engineered kleebis, sooja titaani värvi väljalasketorude otsad ja 
sportlikku välimust rõhutav tagaspoiler. Väline stiil peegeldub ka 
salongi kujunduses: must polster, eriline E-Tech embleem ning sooja 
titaani värvi kujunduselemendid roolil, istmetel ja armatuurlaual. 
Elegantne iga nurga alt.

eksklusiivne E-Tech 
engineered disain

*saadaval ka teistes värvides.
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E-TECH hübriidmootor ühendab endas kaht elektrimootorit ja 
sisepõlemismootori ning sidurita mitmerežiimse käigukasti. Eeliseks 
on see, et linnas saad kuni 80% oma sõitudest teha täiselektrilises 
režiimis, mis vähendab nii CO2 heitmeid kui ka kütusekulu (kuni 40%*). 
Käivitus ja paigaltvõtt toimuvad alati elektriliselt ning kiirendus on 
terav ja dünaamiline. Energiat taastootev pidurdus laeb akut ka sõidu 
ajal. Lülitades käigukasti B-sõidurežiimi, kogutakse pidurdusenergiat 
maksimaalses mahus. Vaikus, reageering, kiirus... nii linnas kui maanteel 
sõites pakub E-TECH hübriidmootor sulle erakordseid sõidukogemusi.

hübriidne sõit

1. Energiavool
2. Digitaalne näidikutepaneel 

koos sõiduinfoga

* Võrreldes samaväärse sisepõlemismootoriga.
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Must lagi, pealisõmblustega nahast ja seemisnahast kombineeritud 
polster, nahaga1 ,2 kaetud rool, alumiiniumpedaalid, süsinikkiu 
imitatsiooni ja punase liistuga armatuurlaud R.S. line versioonil ja 
sooja titaani värvi E-Tech engineered versioonil - salongi kujundusest 
õhkub sportlikkust. Kokpiti ilmestab keskkonsoolis paiknev püstine 
9,3’’ kõrgresolutsiooniga puuteekraan2. See pardakompuuter 
annab ligipääsu võrguühendusega navigatsiooniteenustele (koos 
Euroopa kaartidega). Selle kaudu saad juhtida kõiki oma Arkana 
seadeid nagu juhiabisüsteemid või multi-sense tehnoloogia. Koos 
10,2’’2 kõrgresolutsiooniga ekraaniga saad nautida üht suurimat 
ekraanipinda, mis selle kategooria sõidukitel saadaval on. 

sukeldu naudingutesse

1 kasutatud nahamaterjalide kohta lisainfo saamiseks, võta palun ühendust oma 
müügikonsultandiga. 
2 sõltuvalt versioonist.

1.   Avatav klaaskatus
2.  Induktsioonlaadija
3.  Multimeediasüsteem easy link 9,3”
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erakordselt ruumikas 
interjöör

1. Pakiruumi maht kuni 513 liitrit
2. Eemaldatav pakiruumi põrand
3. Kolm täismõõdus istet taga

513-liitrine ruumikas pakiruum (480 liitrit E-TECH hübriidversioonil) mahutab 
palju. Selle reguleeritava kõrgusega põranda saab asetada madalasse 
asendisse, et kasutada võimalikult suurt mahtu, või kõrgemasse, et 
lihtsustada raskemate esemete laadimist. Selles positsioonis moodustub 
1/3 - 2/3 süsteemis tagaistme kokkuklappimisel sile põrand. Tagaistmel on 3 
täismõõdus istekohta ning rohkelt jala- ja põlveruumi.





sõiduraja hoidmise assistent 
See kiirustel 70 km/h kuni 160 km/h töötav süsteem korrigeerib 
rooli asendit, et auto oma sõidureas püsiks, kui ületad 
katkendlikku või pidevat joont ilma suunatuld näitamata.

14 juhiabisüsteemi 1. Uus Renault Arkana on varustatud 14 uuendusliku 
juhiabisüsteemiga. Sinu linnamaastur kindlustab sulle täieliku 
ohutuse kõigis sõiduoludes.

jalgratturite tuvastussüsteemiga 
hädapidurdusassistent
Süsteem tuvastab sinu sõidurajal või kõrvalt lähenevad 
ratturid ning peatab ohu korral auto. Linnas sõitmine pole 
kunagi varem nii ohutu olnud, olgu siis päeval või öösel.

liiklusmärkide tuvastussüsteem 
See kaameraga varustatud süsteem hoiatab 
sind kiiruspiirangutest kogu sõidu vältel.

jalakäijate tuvastussüsteemiga 
hädapidurdusassistent
Süsteem tuvastab sinu suunas liikuvad jalakäijad 
ning peatab võimaliku ohu korral auto.

parkimiskohalt väljatagurdamise assistent 
Tagurda parkimiskohalt välja ilma muretsemata. Anduritega 
varustatud Renault Arkana annab märku lähenevatest 
sõidukitest, mis sul märkamata võivad jääda.

aktiivne hädapidurdusassistent
See tuvastab sinuga samal sõidurajal sõitvad või 
seisvad sõidukid ning peatab ohu korral auto.



Easy Pilot – kiirtee- ja ummikuassistent 
Kohanda oma auto käitumine liiklusoludele vastavaks. See 
reguleerib su auto kiirust, hoiab ohutut pikivahet eesliikuva 
sõidukiga ja tagab su liikumise sõiduraja keskel kiirusel 
0-160 km/h. Kui liiklus aeglustub või peatub, jääb auto ise 
seisma ning hakkab hiljem uuesti automaatselt liikuma, 
kindlustades veelgi suurema mugavuse ja ohutuse. 

kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
Reguleeri oma sõiduki kiirust roolil asuvate 
nuppude abil või määra oma maksimaalne kiirus, 
et vältida võimalikku liiklusreeglite rikkumist.

adaptiivne püsikiirusehoidik 
See võimaldab sul sõites eesliikuva sõidukiga 
õiget ja ohutut pikivahet hoida. Süsteem rakendab 
pidurid kui vahemaa lühemaks jääb ning kiirendab 
uuesti, kui eesolev tee taas tühi on.

pimenurga jälgimissüsteem 
Kiirusel üle 15 km/h hoiatab see sind tahavaatepeeglis 
asuva märguandetulega läheduses paremal ja vasakul 
asuvatest sõidukitest, mida su vaateväljas näha pole.

ohutu pikivahe hoiatussüsteem
Sinu auto ees paiknev kaamera arvutab ohutu vahemaa 
eesliikuvast sõidukist. Kokkupõrkeohu korral käivitab 
süsteem kuuldava ja nähtava hoiatusmärguande.

automaatne kaug- ja lähitulede vahetus 
Esiklaasil asuv kaamera hindab valgustugevust ja 
lülitab automaatselt sisse kaug- või lähituled.

360° kaamera
Manööverda ilma pingutuseta - Arkanal on neli kaamerat, mis 
kuvavad 360° ulatuses pidi sinu lähimast ümbruskonnast.

iseparkimissüsteem Easy Park Assist 
Muudab auto parkimise lihtsaks. Parkimiskoha 
leidmise ja roolimise eest hoolitseb auto ise. 
Sina pead ainult kiirust kontrollima.
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equilibre

varustustasemed

techno

R.S. line E-Tech engineered



juhtimine  
• Auto-Hold funktsiooniga 

automaatne elektromehaaniline 
parkimispidur

• 10,25’’ värvilise TFT-ekraaniga 
näidikutepaneel

• süsteem multi-sense
• sõidukiiruse hoiatussüsteem
• pimenurga kontrollsüsteem 

• parkimiskohalt 
väljatagurdamise assistent 

• eesmised ja tagumised 
parkimisandurid

• automaatne kaug- ja lähitulede 
vahetus 

• isetumenev salongi 
tahavaatepeegel

• meeleoluvalgustus

mugavus
• nutitelefoni induktsioonlaadija

istmed - panipaigad
• 1/3-2/3 kokkuklapitav tagaiste 

koos käetoega
• pakiruumi topeltpõrand

multimeedia
• multimeediasüsteem easy link 

9,3’’: DAB-raadio, Bluetooth®, 
2 USB-liidest, 3,5 mm 
audiopistik, nutitelefoni ekraani 
dubleerimine (Android Auto™ / 
Apple Carplay™), 2 USB-liidest 
keskkonsooli tagaosas

sisekujundus
• musta värvi tekstiilpolster koos 

TEP-ökonahast elementidega

väline disain
• dekoratiivsed kroomliistud 

küljeklaaside alaosas
• toonitud tagumised klaasid
• 18’’ valuveljed pasadena

juhtimine
• aktiivne kohanduv 

püsikiirusehoidik (ACC 
STOP&GO)

• eesmine, tagumine ja külgmine 
parkimisabisüsteem easy park 
assist 

nähtavus - tuled
• raamita sisemine isetumenev 

tahavaatepeegel

mugavus
• nahaga kaetud rool
• roolisoojendus

istmed - panipaigad
• elektriliselt 6 suunas 

reguleeritav juhiiste koos 
elektriliselt reguleeritava 
nimmetoega

• elektriliselt 6 suunas 
reguleeritav kaasreisijaiste 

• esiistmete soojendus

sisekujundus
• musta värvi salongi kujundus
• musta värvi nahkpolster koos 

TEP-ökonahast ja alcantarast 
elementide ja punaste 
õmblustega 

väline disain
• musta värvi küljepeeglite 

korpused
• välised R.S. line embleemid
• 18’’ valuveljed silverstone
• metallikvärv valencia oranž

aktiivne ja passiivne turvalisus
• ABS-pidurid koos 

hädapidurdusassistendiga
• dünaamiline stabiilsuskontroll 
• mäeltstardiassistent 
• 6 turvapatja (eesmised, 

külgmised ja 
kardinturvapadjad).

• 3-punkti turvavööd kõigil 
istekohtadel

• reguleeritava kõrgusega 
peatoed kõigil istekohtadel

• Isofix lasteistmete 
kinnitussüsteem äärmistel 
tagumistel istekohtadel

• rehvirõhu jälgimissüsteem 
(kaudne)

juhtimine
• elektriline roolivõimendi
• automaatne elektromehaaniline 

parkimispidur
• pardakompuuter
• 4,2’’ värvilise TFT-ekraaniga 

näidikutepaneel (mild hybrid)
• 7’’ värvilise TFT-ekraaniga 

näidikutepaneel (E-Tech full 
hybrid)

• Renault vabakäe-võtmekaart
• liiklusmärkide tuvastussüsteem 
• sõiduraja hoidmise assistent
• aktiivne hädapidurdussüsteem 

koos jalakäijate 
tuvastusfunktsiooniga 

• ohutu pikivahe kontrollsüsteem 
• hädaabikõnesüsteem eCall

• kiirusepiirajaga 
püsikiirusehoidik

• tagumised parkimisandurid
• tagurduskaamera

nähtavus - tuled
• C-kujulised täisleedtuled pure 

vision
• kohanduva intervalliga 

klaasipuhastid, valgus- ja 
vihmasensor

• kahe asendiga (öö/päev) 
sisemine tahavaatepeegel

• valgustusega peeglid 
päikesesirmides

mugavus
• automaatne kliimaseade 

koos ventilatsiooniavadega 
reisijatele tagumises istmereas

• elektriliselt reguleeritavad ja 
kokkuklapitavad soojendusega 
küljepeeglid

• elektrilised klaasitõstukid esi- ja 
tagaustel

• kesklukustus
• ökonahaga kaetud rool

istmed - panipaigad
• käsitsi reguleeritava kõrgusega 

juhi- ja kaasreisijaiste
• 1/3-2/3 süsteemis kokkuklapitav 

tagaistme seljatugi

multimeedia
• multimeediasüsteem easy link 

7’’: DAB-raadio, Bluetooth®, 
2 USB-liidest, 3,5 mm 
audiopistik, nutitelefoni ekraani 
dubleerimine (Android Auto™ / 
Apple Carplay™), 2 USB-liidest 
keskkonsooli tagaosas

sisekujundus
• grafiidi värvi sisekujundus
• halli värvi laepolster
• musta värvi tekstiilpolster

väline disain 
• kere värvi küljepeeglite 

korpused
• kere värvi välimised ukselingid                                               

• grafiidi värvi kaitseraudade 
alaosa katted

• haiuimekujuline antenn
• toonitud tagumised klaasid
• 17’’ valuveljed bahamas
• rehviparanduskomplekt
• liustikuvalge mittemetallik 

kerevärv

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

juhtimine
• aktiivne kohanduv 

püsikiirusehoidik (ACC 
STOP&GO)

• eesmine, tagumine ja külgmine 
parkimisabisüsteem easy park 
assist 

nähtavus - tuled
• raamita sisemine isetumenev 

tahavaatepeegel

mugavus
• nahaga kaetud rool
• roolisoojendus

istmed - panipaigad
• elektriliselt 6 suunas 

reguleeritav juhiiste koos 
elektriliselt reguleeritava 
nimmetoega

• elektriliselt 6 suunas 
reguleeritav kaasreisijaiste 

• esiistmete soojendus

sisekujundus
• musta värvi salongi kujundus
• musta värvi nahkpolster koos 

TEP-ökonahast ja alcantarast 
elementide ja kuldsete 
õmblustega 

väline disain
• grafiidi värvi kaitseraudade 

alaosa katted, kuldset värvi 
väljalasketorude otsad

• kuldset värvi F1 esisplitter
• musta värvi Renault logo, musta 

värvi radiaatorivõre
• musta värvi tagaspoiler 
• välised E-Tech engineered 

embleemid

• musta värvi küljepeeglite 
korpused

• grafiidi värvi 18’’ valuveljed 
silverstone

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

techno (equilibre +)

equilibre

Android Auto™ on Google Inc kaubamärk.
Apple CarPlay™ on Apple Inc kaubamärk.

varustus



polstrid

musta värvi tekstiilpolster  musta värvi tekstiilpolster koos TEP-
ökonahast elementidega

musta värvi nahkpolster* koos 
TEP-ökonahast ja alcantarast 
elementidega

musta värvi nahkpolster koos TEP-
ökonahast ja alcantarast elementide 
ja kuldsete õmblustega

* Kõik selles dokumendis kirjeldatud auto nahkistmed on kaetud polstriga, mis koosneb 
osaliselt nahast ja osaliselt spetsiaalse kattega tekstiilist. Lisainfo saamiseks kasutatud 
nahkmaterjalide kohta, võta palun ühendust oma müügikonsultandiga.



veljed

17’’ valuveljed bahamas 18’’ valuveljed pasadena

18’’ valuveljed silverstone 18’’ valuveljed silverstone grafiit



* metallikvärv
** mittemetallikvärv
Pildid on illustratiivsed.
1 pole saadaval R.S. Line versioonile
2 saadaval ainult R.S. Line versioonile

värvivalik

Leekpunane*Must metallik*

Valencia oranž*2

Sansibari sinine*

Hall metallik*

Valge pärl*Alpivalge**1



R.S. line - isikupärastamine

E-Tech engineered - isikupärastamine

Punane, oranž ja valge 
isikupärastamise pakett: eesmine ja 
tagumine põhjakaitse, ukse alaosa 
kaitseliistud, läikivmust tagaspoiler ja 
katus

Sooja titaani (kulla) värvi 
isikupärastamise pakett 
standardvarustusena või grafiidi värvi 
lisavarustusena: F1 esisplitter, uste 
alaosa kaitseliistud, väljalasketorude 
otsad

* sõltuvalt versioonist.

valge eesmine põhjakaitse punane eesmine põhjakaitse oranž eesmine põhjakaitse

valge ukse alaosa kaitseliist punane ukse alaosa kaitseliist oranž ukse alaosa kaitseliist

kuldne F1 esisplitter kuldne ukse alaosa kaitseliist kuldsed väljalasketorude otsad

grafiidi värvi F1 esisplitter grafiidi värvi ukse alaosa kaitseliist grafiidi värvi väljalasketorude otsad



1. Leekpunane väline 
isikupärastamispakett  
Kasuta eristumiseks värvi: 
isikupärastamise pakett (koos 
veljekorkide ja eesmise kaitseraua 
alumise splitteriga) muudavad 
su Arkana ainulaadseks ja 
peegeldavad su isikupära.

1

lisavarustus



2. Valge tagaspoiler 
Rõhuta oma auto sportlikku 
iseloomu. Väike lisa, mis annab 
palju juurde!

3. Sportpedaalid ja tekstiilist 
põrandamatid Premium  
Naudi Premium põrandamattide 
peent viimistlust, mis sobituvad 
stiililt alumiiniumpedaalidega ning 
täiendavad salongi sportlikku 
välimust.  

4. Külgmised astmelauad  
Jäta seljataha kõvakattega teed 
ja vali maasturi-stiil. Astmelauad 
on praktiline lisa, mis lihtsustavad 
ligipääsu sõidukisse ja selle 
katusele. Need kaitsevad ka keret 
igapäevaste löökide eest.

5. Easyflex kokkuklapitav pakiruumi 
matt 
Kaitse oma Arkana pakiruumi 
libisemis- ja veekindla Easyflex 
katte abil, mida saab istmete 
paigutusele vastavalt kohandada, 
et katta kogu pakiruum.

2 3

4 5



1 576

1 821

2 034

1 439 1 453

1 397

1 584

878 2 720

200

4 568

211

877 862

970

2 155

mikrohübriid hübriid
Pakiruumi maht (liitrites VDA alusel)
Min pakiruumi maht 513 480
Max pakiruumi maht 1 296 1 263
Mahutavus topeltpõranda all 28 0

Mõõtmed (mm)

mõõtmed ja mahutavus



renault.eeRenault recommande

Tutvu Renault Arkanaga lähemalt aadressil renault.ee
Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva 
tootearenduse poliitikale jätab Renault endale õiguse igal ajal muuta siin sisalduvaid ja selles kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Renault’ edasimüüjatele 
nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks võtke palun ühendust oma lähima 
edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis 
ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.
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