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E-Tech
full hybrid
hajtás

technológiával 
feltöltve

hibrid SUV akár 513 literes 
csomagtér(1)

sportos és
tágas 

14 vezetés-
támogató 
rendszer(2)

a legfontosabbak

(1) motorváltozattól függően. 
(2) verziótól fügőően.



R.S. Line és E-Tech engineered verzióban, a vadonatúj Renault Arkana 
különleges sportos SUV formával büszkélkedik. A Renault Sport 
DNS-éből merítve ihletet, a robosztusságot eleganciával egyesíti: 
motorsport ihlette spoiler, fényes fekete kidolgozás, speciális 
Silverstone kerektárcsák vörös díszítéssel (E-Tech engineered 
verzión arany díszítéssel) – garantált az izgalom. Hátul a dupla króm 
kipufogóvég hangsúlyt ad a vadonatúj Arkana dinamikus jellegének. 
A jellegzetes C alakú fényjegy 100%-ban LED fényszórókból áll, ezzel is 
javítva az éjszakai láthatóságot. 

megtestesült 
sportosság



Az Arkana E-Tech full hybrid ezzel az E-Tech engineered prémium 
verzióval megteremtette az érzelmeket. Fejezze ki személyiségét az 
arany és a fényes fekete egyedi kontrasztjával. Elegáns dizájnjának 
köszönhetően kitűnik a tömegből: fényes fekete hűtőrács és hátsó 
lökhárítóbetétek, egyedi E-Tech engineered matrica, arany színű 
kipufogócsövek és a sportos megjelenést hangsúlyozó hátsó spoiler. 
A külső stílus illeszkedik az utastér világához: fekete belső harmónia, 
egyedi E-Tech jelvény és arany részletek a kormánykeréken, az 
üléseken és a műszerfalon. Minden porcikájában elegáns.  

E-Tech engineered 
egyedi dizájn 

* más színekkel is elérhető. 



Az E-Tech full hybrid rendszer két elektromos motort és egy belső 
égésű motort egyesít egy több fokozatú (multi mode) kuplungpedál 
nélküli sebességváltóval. Ennek az az előnye, hogy a városban 
az utazások akár 80%-át elektromos módban tehetjük meg, ami 
csökkenti a CO2-kibocsátást és az üzemanyagfogyasztást (akár 
40%-kal)(2). Mivel az indulás mindig elektromos hajtásban történik, a 
gyorsulás éles és dinamikus. A regeneratív fékezésnek köszönhetően 
pedig az akkumulátor újratöltődik vezetés közben. Lehetséges 
még több energiát nyerni, ha „B” (Brake) üzemmódra váltunk, ahol 
a visszatáplálás maximális. Csend, agilitás… akár a városban, akár 
lakott területen kívül vezetünk, az E-Tech full hybrid motor példa nélkül 
álló vezetési élményt nyújt. 

E-Tech full hybrid 
verzió 

1. információ az energiaforrásról 
2. 10,25”-os digitális műszeregység(1)
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(1) verziótól függően.  (2) egy egyenértékű belső égésű motorhoz viszonyítva. 



Fekete gyémánt tető, az ajtó belső borításain is megjelenő vegyes 
műbőr kárpit piros, illetve E-Tech engineered modelleken arany 
díszítéssel; kétségtelen, hogy az enteriőr sportosságot sugároz. A bőr 
kormánykerék mögött a karbon hatású műszerfalat piros, illetve 
arany díszcsík hangsúlyozza ki. A biztonsági öveket ugyanilyen csíkok 
díszítik. Az alumínium pedálok és az „e-Shifter” sebességváltó kar 
(az E-Tech full hybrid változatnál) tökéletesen megfelelnek az R.S. 
Line, illetve E-Tech engineered változatoknak, mintázatuk nem hagy 
kétséget származásuk felől. A beltérben emellett megtalálható egy 
9,3”-os, magas felbontású központi érintőképernyő, amely hozzáférést 
biztosít a csatlakoztatott navigációs rendszerhez (Európa térképpel). 
Ezen a képernyőn hozzáférhet az Arkana összes szolgáltatásához, 
például a vezetéstámogató rendszerekhez vagy a multi-sense 
technológiához. A 10,25”-os*, digitális műszeregységgel kombinálva az 
Arkanában a kategóriája egyik legnagyobb kijelzőfelületét élvezheti. 
Készen állunk, hogy máskép vezessünk! 

modern és 
ergonomikus

1. elektromosan nyitható panoráma üvegtető 
2. indukciós telefontöltő 
3. multifunkiós kijelző: vezetéstámogató rendszerek, 

multi-sense és widgetek egy képernyőn 
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* verziótól függően.  



tágas beltér

1. akár 513 literes csomagtartó*  
2. 1/3–2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla  
3. három hátsó ülés  

A vadonatúj Arkanával olyan hibrid SUV coupét találtak ki, mely 
olyan tágas, mint egy limuzin: a láb és térd számára kialakított hely 
új színvonalat képvisel. Ami a csomagtartót illeti, 513 literes (E-Tech 
full hybrid verzió esetében 480 literes) űrtartalommal bőséges 
befogadóképességet kínál. A csomagtér állítható magasságú 
padlóját alacsony helyzetbe lehet állítani, hogy maximalizáljuk a 
befogadóképességet; magas pozícióba pedig, hogy megkönnyítsük 
nehéz tárgyak rakodását. Ezzel a csomagtérállítással maximálisan 
kihasználhatjuk autónk kapacitását, hiszen az 1/3-2/3 arányban 
dönthető hátsó üléstámlák ledöntésével hosszú, sík padlót kapunk. 
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3 * verziótól függően.



sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer 
Véletlenül elhagyja a sávot? Ez esetben a sávtartássegítő 
rendszer automatikusan kiigazítja az útvonalat. 
A 70 és 160 km/h sebesség között akti válódó rendszer 
a kanyarodási ív erejét kihasználva irányítja vissza az 
autót a megfelelő útvonalra, ha úgy lép át egy szaggatott 
vagy záróvonalat, hogy nem használ irányjelzőt.

vezetéstámogató 
rendszerek 

A Renault Arkana 14 innovatív vezetéstámogató rendszerrel 
rendelkezik. Az Ön SUV-ja kellemes és biztonságos utazást ígér.

aktív vészfékasszisztens kerékpáros érzékelővel  
Akár városban, akár autópályán közlekedik, elkerül heti az 
ütközést egy másik járművel, illetve csök kentheti annak 
hatását.  Alacsony sebesség mellett a rendszer képes 
érzé kelni a gyalogosokat és a kerékpárosokat is. Ha a 
radar ütközés veszélyét észleli, és úgy tűnik, hogy Ön nem 
reagál, az asszisztens közbelép és aktiválja a fékezést. 

adaptív tempomat Stop & Go funkcióval  
A rendszer a jármű tempóját a forgalomhoz igazítja. 
Szabályozza a sebességet, a biztonságos követési 
távolságot az elöl haladóktól és a sáv közepén tartja az 
autót 0 és 170 km/h között. Ha az elöl haladó forgalom 
lelassul, az autó megáll, majd automatikusan újraindul, 
előteremtve ezzel egy magasabb vezetési komfortot.  

sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer 
A rendszer a műszeregységen keresztül figyelmeztet az 
aktuális sebességkorlátozásról egy kamera segítségével. 

sebességszabályozó és -korlátozó 
Szabályozza a sebességét a kormányon található gombok 
segítségével és állítson be egy maximális sebességet 
a sebességkorlátozások betartásának érdekében. 

adaptív tempomat 
A rendszer tartja a megfelelő távolságot az elöl 
haladó járműtől vezetés közben. Nem megfelelő 
követési távolság esetén fékez, ha pedig kiürül az 
út, gyorsít, ezzel megkönnyítve a vezető dolgát.

holttérfigyelő rendszer 
A 15 km/h felett aktív rendszer fényjelzésekkel 
figyelmeztet, ha a bal vagy jobb oldalon a vezető 
holtterében tartózkodnak járművek. 

követési távolságra figyelmeztető rendszer 
Egy kamera a jármű orr-részében monitorozza a 
biztonságos követési távolságot az elöl haladó 
járműhöz képest. Veszélyhelyzet esetén a rendszer 
fény- és hangjelzéssel figyelmeztet. 

automata távolsági fényszórók 
Egy, a szélvédőn található kamera segítségével a rendszer 
optimalizálja az úttest láthatóságát anélkül, hogy 
elvakítaná a többi jármű vezetőjét. A tompított és távolsági 
fényszórók között automatikusan vált helyzettől függően. 

360°-os kamera 
Ez a parkolássegítő rendszer megkönnyíti a manőverezést 
a legszűkebb helyen is. Az Arkana 4 kamerával rendelkezik, 
melyek 360°-os kilátást biztosítanak a jármű környezetére.

aktív vészfékasszisztens gyalogosérzékelővel 
Akár városban, akár autópályán közlekedik, elkerül heti az 
ütközést egy másik járművel, illetve csök kentheti annak 
hatását.  Alacsony sebesség mellett a rendszer képes 
érzé kelni a gyalogosokat és a kerékpárosokat is. Ha a 
radar ütközés veszélyét észleli, és úgy tűnik, hogy Ön nem 
reagál, az asszisztens közbelép és aktiválja a fékezést.

hátsó keresztirányú forgalomfigyelés 
Segíti a vezetőt szűk parkolóhelyekről való 
kiállásnál. Jelzi az oldalirányból közeledő járműveket, 
amikor tolatva áll ki egy parkolóból. 

Renault Park félautomata parkolóasszisztens 
A Renault Park rendszer lehetővé teszi az automatikus 
parkolási manővereket: Önnek csak irányba kell kapcsolnia 
a sebességváltót, illetve egy kis gázt adnia, majd a 
rendszer átveszi az irányítást. Ezt követően nincs szükség 
a kormánykerék vagy gáz-és fékpedálok vezérlésére. 

aktív vészfékező rendszer  
A rendszer a jármű előtt álló vagy a sávba visszatérő autókat 
észleli és veszélyhelyzet esetén megállítja a járművet. Akár 
városban, akár autópályán közlekedik, elkerül heti az ütközést 
egy másik járművel, illetve csök kentheti annak hatását.  





biztonság 
• Függönylégzsákok elöl és hátul 
• Holttérfigyelő rendszer 
• Elektromos parkolófék 

Auto-Hold funkcióval 
• Isofix rögzítési rendszer (i-Size) 

a hátsó üléseken és az első 
utasülésen 

vezetési kényelem 
• Fényszórók automatikus 

felkapcsolása a fényérzékelő 
segítségével

• Hátsó keresztirányú 
forgalomfigyelés

• Automata távolsági 
fényszóróvezérlés

• Sebességkorlátozó táblákat 
felismerő rendszer

• sebesség-túllépésre 
figyelmeztető jelzéssel

• Adaptív tempomat 
sebességszabályozó és 
-korlátozó funkcióval 

dizájn 
• Króm embléma a karosszéria 

oldalsó elemén 
• 18” könnyűfém CALIFORNIA 

keréktárcsák 
• Színrefújt ajtókilincsek, sötét 

króm színű és fényes fekete 
oldalsó védőelemek az ajtókon 

• Palaszürke, selyemfényű első 
és hátsó lökhárítóbetétek króm 
kipufogóvégekkel 

• Speciális betét az 
ajtópaneleken és a műszerfalon 

• Világos tetőkárpit 
• Fekete szövetkárpit 
• Bőrkormány és bőr 

sebességváltó gomb  

multimédia
• Középkonzolba integrált 

indukciós telefontöltő, 
USBportok

• 9,3” Easy Link multimédia 
és navigációs rendszer: 9,3” 
érintőképernyő | Navigáció | 3D 
térkép |Bluetooth® | DAB rádió 

| 2 USB és 1 AUX | Okostelefon 
tükrözés |8 hangsugárzó 
(4 magas 4 mély)

• 10,25” TFT digitális 
műszeregység

• Automatikus frissítési 
szolgáltatás: a multimédia 
rendszer és térképek 
automatikus frissítése az adott 
ország térképével 3 évig

• Kapcsolódó navigációs 
szolgáltatások: Google 
címkeresés, Tom Tom Live 
forgalmi információk, 
időjárás, üzemanyagárak és 
elővigyázatosságot igénylő 
területek jelzése (országtól 
függően) 

opciók
• PARKING csomag: Oldalsó 

parkolóradarok + „Renault 
Park Assist“ automata 
parkolóasszisztens 

• KOMFORT csomag: 
Elektromosan állítható és 
fűthető első ülések + Fűthető 
kormánykerék 

• PARKING csomag:Oldalsó 
radarok + „Renault Park 
Assist” félautomata 
parkolóasszisztens 

• RENAULT PILOT csomag: 
Renault Pilot Forgalmi és 
Autópálya Asszisztens + 
Adaptív tempomat

• Szükségpótkerék 

• Magasságában elektromosan 
állítható vezető- és utasülés 

• Fekete gyémánt tető 
• Elektromosan nyitható 

panoráma üvegtető 
• 9,3” BOSE Easy Link multimédia 

és navigációs rendszer 

vezetési kényelem
• „Renault Park Assist” automata 

parkolóasszisztens
• Oldalsó parkolóradarok

kényelem
• 6 irányban elektromosan 

állítható első ülések, 
elektromosan állítható 
deréktámasszal

• Fűthető első ülések
• Fűthető kormány

dizájn 
• Speciális első lökhárító 

aerodinamikus légterelővel
• Speciális R.S. line jelzés a 

karosszéria oldalán
• 18” könnyűfém R.S. Line 

SILVERSTONE keréktárcsák 
piros díszítéssel

• Színre fújt ajtókilincsek, sötét/
színre fújt oldalsó védőelemek 
az ajtókon

• Fényes fekete külső 
visszapillantó tükrök

• Egyedi első és hátsó lökhárító
• Krómozott álkipufogók
• R.S. Line külső és belső jelölések
• R.S. Line belső harmónia: fekete 

tető- és ABC oszlopborítás
• Bőr váltógomb borítás piros 

varrásokkal
• Piros díszítések és varrások a 

kormányon R.S. Line jelöléssel

• Karbon hatású betétek az 
ajtópaneleken és a műszerfalon

• Könnyűfém pedálborítás
• Keret nélküli elektrokróm belső 

visszapillantó tükör
• Piros varrásokkal díszített 

első biztonsági övek és első 
ajtókönyöklők 

opciók
• R.S. LINE LOOK csomag: Fekete 

gyémánt tető + Első-hátsó 
lökhárító betétek és oldalsó 
panelek a karosszéria színében 
+ Fényes fekete hátsó spoiler 

• Renault Pilot Forgalmi és 
Autópálya Asszisztens + 
Stop&Go funkció + Sávközép 
tartó rendszer 

• Fekete gyémánt tető 

• Elektromosan nyitható 
panoráma üvegtető 

• Szükségpótkerék 
• 9,3” BOSE Easy Link multimédia 

és navigációs rendszer  

biztonság és vezetés 
• ABS/BAS/ESP/HSA (Emelkedőn 

elindulást segítő rendszer)
• Vezető és utasoldali 

frontlégzsák (az utasoldali 
légzsák kikapcsolható), 
valamint oldallégzsákok elöl 
és hátul

• Tempomat sebességszabályozó 
és -korlátozó funkcióval

• Aktív vészfékező rendszer 
gyalogos és kerékpáros 
érzékelő funkcióval 

• Renault vészhívás funkció: 
baleset esetén automatikusan 
hívást indít vagy vészhelyzet 
esetén, az SOS gomb 

megnyomásával tárcsázza a 
segélyhívót (112)

• Sávtartó és sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer

• Követési távolságra 
figyelmeztető rendszer

• Keréknyomás ellenőrző 
rendszer

• Automata esőérzékelős 
ablaktörlők

• Elektromos parkolófék
• Első és hátsó parkolóradarok
• Tolatókamera
• Isofix rögzítési rendszer (i-Size) 

a hátsó üléseken

multimédia 
• 4,2”-os (TCe 140 EDC) és 7”-os 

(E-Tech full hybrid 145) TFT 
színes műszeregység 

• Vészhívás funkció
• 7” Easy Link multimédia 

rendszer: 7” érintőképernyő | 
Bluetooth® | DAB rádió | 2 USB 
és 1 AUX | Okostelefon tükrözés 
| Apple Carplay™ | Android 
Auto™ 

• Arkamys Classic hangrendszer 
6 hangszóróval  

kényelem 
• Középkonzoli tárolóhely, 

zárható tárolórekeszes középső 
kartámasz, szellőzőnyílások és 
2 USB-port hátul

• Zárható kesztyűtartó
• Változó rásegítésű elektromos 

szervokormány
• Automata klíma pollenszűrővel
• Első LED utastér világítás
• Automata Renault Kártya
• Elektromosan állítható, 

behajtható és fűthető külső 
visszapillantó tükrök

• 4 elektromos ablakemelő
• Manuálisan állítható vezető- és 

utasülés

• 1/3-2/3 arányban osztott 
hátsó üléstámlák Isofix 
rögzítési pontokkal és hátsó 
könyöktámasszal (középső ülés 
kihajtható) 

• Kivehető csomagtérpadló - 
teljesen sík csomagtérpadló a 
hátsó ülések lehajtásával 

• Automatikusan elsötétedő 
elektrokróm belső visszapillantó 
tükör  

dizájn 
• Full LED fényszórók (nappali 

menetfény C-alakú 
fényjegyekkel és 3D hatású 
hátsó lámpák) automatikus 
bekapcsolással  

• 17” könnyűfém BAHAMAS 
keréktárcsák  

opciók 
• Szükségpótkerék 
• Metálfényezés 
• Négyévszakos gumiabroncsok 

R.S. line (techno +) (csak mild hybrid verzióban elérhető)

vezetési kényelem
• „Renault Park Assist” automata 

parkolóasszisztens
• Oldalsó parkolóradarok

kényelem
• 6 irányban elektromosan 

állítható első ülések, 
elektromosan állítható 
deréktámasszal

• Fűthető első ülések
• Fűthető kormány

dizájn
• Arany színű F1 sport első 

lökhárító aerodinamikus 
légterelővel

• 18” könnyűfém E-TECH 
keréktárcsák arany díszítéssel

• Arany színű oldalsó díszítő elem

• Fényes fekete első hűtőrács
• Fényes fekete Renault embléma 

elöl-hátul
• Fényes fekete hátsó spoiler
• Arany színű álkipufogók
• E-Tech engineered külső és 

belső jelölések
• E-Tech Engineered belső 

harmónia: fekete tető- és ABC 
oszlopborítás

• Arany díszítések és varrások a 
kormányon E-Tech jelöléssel

• Karbon hatású betétek az 
ajtópaneleken és a műszerfalon

• Könnyűfém pedálborítás
• Keret nélküli elektrokróm belső 

visszapillantó tükör
• Arany varrásokkal díszített 

első biztonsági övek és első 
ajtókönyöklők

• e-Shifter váltókar (E-Tech full 
hybrid verzión)

opciók
• Renault Pilot Forgalmi és 

Autópálya Asszisztens + 
Stop&Go funkció + Sávközép 
tartó rendszer 

• Fekete gyémánt tető 

• Elektromosan nyitható 
panoráma üvegtető 

• Szükségpótkerék 
• E-Tech engineered külső arany 

elemeinek törlése 
• 9,3” BOSE Easy Link multimédia 

és navigációs rendszer 

E-Tech engineered (techno +) (csak E-Tech full hybrid verzióban elérhető)

techno (equilibre +)

equilibre

equilibre

belső tér 

techno

R.S. line E-Tech engineered

felszereltség és opciók 



műszaki adatok kárpitok

felnik 

sötét textil kárpitozás(1) sötét műbőr-textil kombinációjú 
kárpitozás(2) 

R.S. line fekete bőr kárpitozás piros 
varrással, alcantara bőr betétekkel(3) 

fekete bőr kárpitozás arany varrással, 
alcantara bőr betétekkell(3) 

17” könnyűfém keréktárcsa 
BAHAMAS keréktárcsa dizájn 

18” könnyűfém keréktárcsa 
CALIFORNIA keréktárcsa dizájn 

18” könnyűfém keréktárcsa 
SILVERSTONE keréktárcsa dizájn 

18” könnyűfém keréktárcsa
E-TECH keréktárcsa dizájn

(1) világos belső harmóniával az equilibre verziókon.   
(2) világos belső harmóniával a techno verziókon.  
(3)  fekete belső harmóniával.

MOTOR mild hybrid 140 EDC mild hybrid 160 EDC E-Tech full hybrid 145

Sebességváltó típusa 7 sebességes automata 7 sebességes automata
multi-mode

automata

Lökettérfogat (cm3) 1 333 1 333 1 598

Üzemanyag
benzin + elektromos áram

(12V mild hybrid)"
benzin + elektromos áram

(12V mild hybrid)"
benzin + elektromos áram

Hengerek / szelepek száma 4/16 4/16 4/16

Befecskendezés típusa közvetlen, turbófeltöltővel közvetlen, turbófeltöltővel Többpontos befecskendezés

Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melletti fordulatszám 103 / 140 / 4 500 116 / 158 / 5 500 106 / 145

Legnagyobb nyomaték (Nm) melletti fordulatszám 260 / 1 750 270 / 1 800
148 (benzin motor) +

255 (elektromos motorok)

Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP

Vitorlázó funkció igen igen –

Stop & Start / Energy Smart Management igen/igen igen/igen igen/igen

Részecskeszűrő (FAP) igen igen igen

GUMIABRONCSOK
17" keréktárcsák esetén 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17

18" keréktárcsák esetén 215/55 R18 215/55 R18 215/55 R18

MENETTELJESÍTMÉNY
Gyorsulás 0–100 km/h (másodpercben) 9,8 9,1 10,8

Legnagyobb sebesség (km/h) 205 205 172

KORMÁNYZÁS
Járdák közötti fordulókör átmérő (m) 11,2 11,2 11,2

FÉKEK
Elöl: hűtött tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm) 280 / 24 280 / 24 296 / 26

Hátul: tárcsafék – átmérő (mm)/vastagság (mm) 260 / 8 260 / 8 260 / 8

FOGYASZTÁS  ÉS  KIBOCSÁTÁS  (WLTP  ÉRTÉKEK)*
Vegyes fogyasztás (l/100 km) 5,8–5,9 5,8–5,9 4,8–4,9

CO2-kibocsátás (g/km) 130–133 131–133 107–108

Üzemanyag tank mérete (l) 50 L 50 L 50 L

MÉRETEK ÉS TÖMEG
Csomagtér térfogata (l)** 513 513 480

Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel VDA szerint (dm3)** 1 291 1 291 1 263

Menetkész tömeg opciók nélkül (kg)*** 1 336 1 347 1 435

Megengedett maximális össztömeg (kg) 1 876 1 876 1 961

Járműszerelvény megengedett maximális össztömege (kg) 2 776 2 776 2 721

Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg) 900 900 760

Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg) 705 710 750

Tető maximális terhelhetősége (kg) 80 80 80

*  Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. 
Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági 
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási 
viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

** Defektjavító készlettel.
*** Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) is tartalmazzák.



lángvörös (mf)fekete gyémánt (mf)

vérnarancs** (mf)

zafír kék (mf)

kassziopeia szürke (mf)

gyöngyházfehér (mf)jégfehér* (af)

af: alap fényezés. 
mf: metálfényezés. 
* nem elérhető R.S. line/E-Tech engineered verziókon. 
** csak R.S. line/E-Tech engineered verziókon elérhető.

színek 

Arany* (alapfelszereltségként) és 
szürke (negatív opcióként) személyre 
szabás: első lökhárító, oldalsó díszítő 
elem, álkipufogók

fehér első lökhárító lángvörös első lökhárító vérnarancs első lökhárító 

fehér oldalsó díszítőelem lángvörös oldalsó díszítőelem vérnarancs oldalsó díszítőelem 

R. S. Line testreszabás 

Lángvörös, vérnarancs és 
gyöngyházfehér karosszériaszín 
választása esetén az első-hátsó lök-
hárító elem, illetve az oldalsó díszítő-
elem a karosszéria színét veszi fel

 * verziótól függően.

arany színű F1 sport első lökhárító arany színű oldalsó díszítő elem arany színű álkipufogók 

szürke első lökhárító szürke oldalsó díszítő elem szürke álkipufogók 

E-Tech engineered testreszabás 



2. hátsó spoiler -gyöngyházfehér
Emelje ki a sportos karakterét 
járművének. Egy apró kiegészítő, 
amely hatalmas pluszt ad. 

3. sport pedálszett és prémium 
textilszőnyeg szett  
Autója újszerű állapotának 
megőrzéséhez a legjobb választás 
prémium textilszőnyeg szettünk. 
Válassza meg alumínium sport 
pedál szettünket, hogy teljes 
legyen az összhang modellje 
belsejében.  

4. oldalfellépők  
Térjen le a megszokott útról és 
próbálja ki az oldalfellépőket. 
Ezzel a kiegészítővel könnyebben 
hozzáférhet az autó tetejéhez. 
Emellett megvédi az autó alját 
kisebb kőfelverődésektől, 
sérülésektől. 

5. EasyFlex kihajtható 
csomagtérvédelem 
Védje autóját csúszásgátlós 
és vízálló EasyFlex 
csomagtérvédelemmel, ami 
tökéletesen illeszkedik az ülések 
vonalához, 480 literes kapacitással. 

1. külső testreszabása -tűzpiros 
elemek  
Játsszon a színekkel: 
tartozékcsomagjaink segítségével 
és a hozzájuk illő felniközepekkel 
egyedivé változtathatja autóját. 

1 - 4 2 3

4 5

tartozékok 



Mindig Önök mellett állunk, ha az élet megkönnyí-
tésé ről vagy idő megtakarításáról van szó a Renault-
járművek karbantartásakor: online ajánlatkérés és 
konzultáció, díjcsomagok, karbantartási szerződé-
sek, biztosítás és támogatás, személyre szabott My 
Renault program stb.
Használja ki egyszerű, gyors és személyre szabott 
szolgáltatásainkat!  

első lépések 
Az alábbi módokon minden szükséges 
információhoz hozzájuthat:
–  weboldalainkon, termék- és szolgáltatás-

kínálatunkban, pénzügyi ajánlataikban, 
tesztvezetéseinken stb. 

–  üzleteinkben, a kereskedelmi és műszaki 
csapatainkkal való találkozások során. 

teljes körű Renault-szerviz  
A meghosszabbított garanciánk, a Renault-
biztosítások és -támogatások vigyáznak Önre, így 
mindig felkészült lesz a váratlan helyzetekre. 

My Renault, partner a mindennapokban 
Személyre szabott online felület tanácsokkal, 
ajánlatokkal, a karbantartási programra és a 
következő időpontra való emlékeztetővel stb.

Renault-szerviz, gondtalan karbantartás  
Díjcsomagjainknak és a Renault Service 
karbantartási szerződésének köszönhetően az 
igényeinek megfelelő átfogó ajánlatot kap.  

tartozékok, testreszabott Renault  
A tartozékkínáltaunkban mindent megtalál, 
ami ahhoz szükséges, hogy még vonzóbbá, 
praktikusabbá, kényelmesebbé és személyre 
szabottabbá tegye járművét.

1576

1821

2034

1 439 1 453

1 397

1584

mild hybrid E-Tech full hybrid
csomagtér térfogata – VDA szabvány (l)
csomagtér térfogata 513 480

csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel 1296 1263

duplafenekű csomagtartó alatti tároló térfogata 28 0

méretek (mm-ben).

A Renault Önt szolgálja 

878 2720

200

4568

211

877
862

970

2155

méretek 



a hőskor szedánja
A 60-as évek elején Franciaország nagy változásokon ment keresztül. A Renault 
elnöke és ügyvezető igazgatója, Pierre Dreyfuss, a ‘baby boom’ jelenségre 
válaszul piacra dobott egy nagy méretű, teljesen újszerű, magas presztízsű 
szedánt, amellyel egy új, modernitást kereső klientúrát célzott meg. A Renault 
16 TX verziója olyan hatékony motorral érkezett (1647 cm3-s 93 lóerő, elősegítve 
a 175 km/h-s végsebességet), hogy még Alpine-okban és Lotusokban, illetve 
együléses versenyautókban is használták a későbbiekben. 

szakítunk a tradíciókkal 
A Renault 16, köszönhetően csapotthátú kialakításának, hátsó csomagtér-
ajtajának, 6 oldalablakának, alacsony övvonalának, illetve magas tető-
vonalának, radikálisan eltér az akkoriban megszokott stílusjegyektől és két 
szóban összefoglalható: helykínálat és sokoldalúság, pont mint a Renault 
Arkana napjainkban.

Folytassa a Renault 16 felfedezését a 
The Originals Renault online múzeumában: 
https://theoriginals.renault.com/en/r16-tx

az ikonikus 
Renault 16

1965



konfigurálja és rendelje meg Renault Arkanáját a 
https://www.renault.hu/szemelyautok/arkana.html oldalán!
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként 
eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és 
részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való 
felelősségét kizárja.
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