
RENAULT
ARKANA
E-Tech full hybrid

налично и във версия 
с двигател mild hybrid



спортен 
SUV

3 седалки 
отзад

свързана 
екосистема

хибридни 
двигатели

до 513 литра   
обем на 
багажника(1)

16 модерни сис-
теми в помощ 
на водача(2)

хибрид, 
точно като теб

Renault Arkana претворява 
спортния SUV: аеродинамичен 
силует, увеличен пътен просвет, 
изявена спортна мощ.

Оставете се да бъдете завладе-
ни от този нов подход към SUV.

(1) в зависимост от двигателя.
(2) в зависимост от версията.
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интерактивно меню
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въплъщение на спортен 
дух
Renault Arkana се отличава със 
стил на спортен автомобил. 
Версиите E-Tech engineered и R.S. 
line съчетават солидност и еле-
гантност. Отзад двойният аус-
пух подчертава динамичния ха-
рактер на автомобила.

С аеродинамичен панел, вдъхно-
вен от моторните спортове, 
детайли в черен лак и специал-
ни алуминиеви джанти silverstone 
с акценти в цвят warm titanium, 
емоцията е повсеместна.

01. дизайн

С-образен светлинен подпис със 100% LED предни фарове, 
които подобряват видимостта през нощта.

18-инчови алуминиеви джанти R.S. line silverstone

конфигурирайте и поръчайте   →
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*налична и в други цветове.

ексклузивен дизайн 
E-Tech engineered

Renault Arkana впечатлява 
със своята нова версия E-Tech 
engineered full hybrid 145. Изра-
зете своята индивидуалност с 
уникалния контраст на цветове-
те warm titanium и черен лак в съ-
четание с боята сив металик*.

С предна част и заден панел в 
черен цвят, специален стикер 
E-Tech engineered, ауспух и спой-
лер на багажника в цвят warm 
titanium, ще се откроявате сред 
тълпата.

Екстериорният дизайн е в пълна 
хармония с живота на борда: 
черен интериор, специална 
емблема E-Tech и няколко щрихи 
в цвят warm titanium на волана, 
седалките и таблото.

01. дизайн
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хибридно изживяване
Технологията E-Tech full hybrid съ-
четава два електрически мото-
ра и двигател с вътрешно горене 
със скоростна кутия без съеди-
нител с различни режими на ра-
бота. Батерията се зарежда при 
забавяне и спиране без необходи-
мост от включване в контакт.

В града можете да шофирате до 
80% от времето в електрически 
режим, като така намалявате 
CO2 емисиите и пестите до 40% 
разходи за гориво.(1)

И тъй като автомобилът ви-
наги стартира в електрически 
режим, ускорението е енергич-
но и динамично. Тишина, отзив-
чивост,  пъргавина… Независи-
мо дали шофирате в града или по 
широк път, двигателят E-Tech 
full hybrid ви предлага несравними 
усещания зад волана.

информация за заряд на  
батерията

10,2-инчов дигитален инстру-
ментален панел(2) с информа-
ция за шофирането

02. удоволствие от шофирането

(1) в сравнение с еквивалентен двигател с вътрешно горене.
(2) в зависимост от версията.
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всепоглъщащо  
удоволствие
В кокпита ще откриете верти-
кален 9,3-инчов* сензорен екран 
с висока резолюция на централ-
ната конзола, който ви осигу-
рява достъп до свързаните на-
вигационни услуги (с европейски 
карти) и ви позволява да управля-
вате модерните системи в по-
мощ на водача и технологията 
multi-sense.

03. мултимедия

Заедно с 10,2-инчовия* дигитален 
инструментален панел ще се на-
слаждавате на една от най-голе-
мите дисплейни повърхности в 
категорията.

интерфейс с множество 
екрани: 
системи в помощ на водача, 
multi-sense и уиджети с въз-
можност за персонализация

безжично зарядно за 
смартфон

* в зависимост от версията.
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04. интериорно пространство

щедро интериорно 
пространство
С капацитет от 513 литра (480 
литра при версията E-Tech full 
hybrid) автомобилът разпола-
га с голям обем. Задната седалка 
предлага 3 места и щедро прос-
транство за краката и коленете.

В ниска позиция регулируемият по 
височина под увеличава максимално 
товарния капацитет, а във висока 
позиция, той улеснява товаренето 
на тежки предмети. Конфигурация, 
която ви осигурява и напълно равна 
повърхност при сгънати облегалки 
на задната седалка, делима в съот-
ношение 2/3 – 1/3.

обем на багажника до 513 литра*

подвижен под на багажника

3 седалки отзад

* в зависимост от версията.
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конфигурирайте и поръчайте   →

16 модерни системи в 
помощ на водача

Renault Arkana е оборудвано с 
16 модерни системи в помощ на 
водача.

05. модерни системи в помощ на водача

разпознаване на пътните знаци
Системата ви информира на инстру-
менталния панел за ограниченията 
на скоростта по маршрута, благо-
дарение на камера.

предупреждение при излизане от 
паркомясто
Излизате от паркомясто по-ком-
фортно. Оборудвано със сензори, 
Renault Arkana сигнализира за при-
ближаването на превозно средство, 
което може да не сте видели.

асистент за придържане в лентата
Активна между 70 км/ч и 160 км/ч, 
тази система коригира волана, за да 
върне автомобила обратно в лента-
та, ако пресечете непрекъсната или 
прекъсната линия без подаден мигач.

автоматично превключване между 
дълги и къси светлини
Благодарение на камера, разположе-
на върху предното стъкло, която 
анализира светлинните потоци, сис-
темата автоматично превключва 
между дълги и къси светлини.

360-градусова камера
Маневрирате без усилие със своето 
Renault Arkana благодарение на 4-те 
камери на борда, които заснемат из-
ображения, пресъздаващи непосред-
ствената среда около автомобила.

активна система за аварийно спира-
не с разпознаване на пешеходци
Тази система открива пешеходци 
отстрани или пред автомобила и 
спира превозното средство в случай 
на опасност. Шофирането в града 
никога не е било толкова безопасно 
както през дена, така и през нощта.

системи в помощ на водача
- адаптивен круиз контрол
- круиз контрол/ограничител на 

скоростта
- разпознаване на пътните знаци

системи за подпомагане на 
паркирането
•- система за паркиране без ръце
- 360-градусова камера
- предупреждение при излизане от 

паркомясто

системи за безопасност
- система за поддържане на лентата 

на движение и автоматично спиране и 
потегляне при натоварено движение

- предупреждение за безопасна 
дистанция

- предупреждение за наличие на обект в 
„сляпата“ точка на автомобила

- автоматично превключване между 
дълги и къси светлини

- асистент за придържане в лентата
- активна система за аварийно спиране 

с разпознаване на велосипедисти
- активна система за аварийно 

спиране с разпознаване на превозни 
средства

- активна система за аварийно 
спиране с разпознаване на пешеходци
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цветове

06. персонализация

черен (mp) сив (mp)

ледниковобял (1) (co) бял „Юнивърс“ (mp)

син „Зинзибар“ (mp)

огненочервен (mp) оранжев „Валенсия“(2) (mp)

со: боя неметалик с прозрачно покритие 
mp: боя металик
снимките имат илюстративен характер.
(1) не е наличен при версия R.S. line/E-Tech 

engineered.
(2) наличен само при версия R.S. line/E-Tech 

engineered.
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конфигурирайте и поръчайте   →

персонализация 
R.S. line

06. персонализация

бяла предна защитна кора бял протектор в долната част на 
вратите

червена предна защитна кора червен протектор в долната част 
на вратите

оранжева предна защитна кора оранжев протектор в долната част 
на вратите

Пакети за персонализация в червен, оранжев 
и бял цвят (като допълнително оборудване): 
предни и задни защитни кори, протектори 
в долната част на вратите, спойлер на 
багажника и покрив с черно лаково покритие.

персонализация  
E-Tech engineered

панел в цвят warm titanium панел в сив цвят

протектор в долната част на 
вратите в цвят warm titanium

протектор в долната част на 
вратите в сив цвят

ауспух в цвят warm titanium ауспух в сив цвят

Пакети за персонализация в цвят warm titanium* 
(като стандартно оборудване) и в цвят grey 
(като допълнително оборудване): спортен 
панел, протектори в долната част на вратите, 
ауспуси.
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интериорно  
оборудване

06. персонализация

equilibre
- easy link 7”: мултимедийна система с радио на 7-инчов сензорен екран, 
съвместима с Android AutoTM и Apple CarplayTM, Bluetooth®

- 17-инчови черни алуминиеви джанти bahamas с ефект „диамант“
- 100% LED предни фарове: Renault LED Pure Vision

techno (evolution +)
- easy link 9,3” с навигация: свързана мултимедийна система с 9,3-инчов 
сензорен екран

- 18-инчови черни алуминиеви джанти pasadena с ефект „диамант“
- 100% LED Performance предни фарове: Renault Full LED Pure Vision

R.S. line (techno +) (само с двигател mild hybrid)
- 18-инчови черни и сиви алуминиеви джанти silverstone с ефект „диамант“ с 
акценти в червен цвят

- специална тапицерия от кожа*/велур R.S. line
- специална предна броня с аеродинамичен панел

E-Tech engineered (techno +) (само с двигател E-Tech full hybrid)
- 18-инчови черни и сиви алуминиеви джанти silverstone с ефект „диамант“ с 
акценти в цвят warm titanium

- специална тапицерия от кожа*/велур E-Tech engineered
- заден спойлер в черен лак, протектори в долната част на вратите в цвят 
warm titanium, ауспух в цвят warm titanium

* свържете се със своя търговски консултант за повече информация относно използваните 
кожени материали. Всички седалки, упоменати като кожени в този документ, са с тапицерия 
от естествена кожа и обработен текстил.
Android Auto™ е марка на Google Inc. Apple CarPlay™ е марка на Apple Inc. Google е марка на Google 
LLC.
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аксесоари

06. персонализация

комплект спортни педали и премиум текстилни подови стелки
Насладете се на финеса на стилните премиум текстилни стелки с 
комплекта алуминиеви  педали за допълнителна нотка спортно излъчване.

пакет за персонализация на екстериора в огненочервен цвят
Играйте с цветовете, за да се откроите: пакетът за персонализация (в 
съчетание с капачки на тасовете и предна спортна престилка на бронята) 
прави вашия автомобил уникален точно като вас.

бял спойлер на багажника
Подчертайте спортния характер на автомобила. Малък щрих с огромен 
ефект!

модулна защита за багажника easyflex
Защитете багажника на Arkana с противоплъзгащата и водоустойчива 
стелка easyflex, която се адаптира към конфигурацията на седалките 
и задната седалка, като покрива цялото товарно пространство с 
капацитет от 480 литра.

степенки
Излезте извън отъпканите пътеки и се поглезете с приключенски стил. 
Удобен аксесоар, който улеснява достъпа до автомобила и неговия покрив. 
Степенките също така защитават каросерията от ежедневни леки удари.
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размери  
и обеми

размери в (мм).

mild hybrid full hybrid

обем на багажника – стандарт VDA (литри)

мин. обем на багажника 513 480

макс. обем на багажника 1,296 1,263

пространство под подвижния под 28

2,034
1,821

1,576

2,155

9702,720

211

878

4,568

1,439

877

200

862

1,453

1,397

1,584
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Renault recommande

конфигурирайте и поръчайте   →

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на 
нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част 
от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Renault си запазва правото във всеки 
един момент да внася изменения в описаните и представените спецификации, автомобили и аксесоари. 
Търговските представители на Renault се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост 
от държавите, където Renault развива търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое 
оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен 
Търговски представител, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на 
полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен 
от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички 
права са запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на 
цялата или на част от настоящата брошурата без предварителното писмено съгласие на Renault.

Publicis – автори на фотографиите: P. Johall, Recom, © Renault Marketing 3D-Commerce – xxxxxxxxxxx – ноември 2022 
г.
Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (френско акционерно дружество (опростена форма)) с акционерен 
капитал от €533 941 113 и централен офис 122-122 bis avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – 
Вписано в Търговски регистър на Нантер под № B 780 129 987 / Тел: 0806 00 20 20.
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