KONFIGURÁCIA RENAULT Arkana
Vytvorené: 21/05/2022

RENAULT Arkana R.S. Line E-Tech 145
Motor: E-TECH 145
Zdvihový objem valcov (cm3): 1598

www.renault.sk

Palivo: Benzín / elektrina
Druh prevodovky: Multimódová
automatická
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Opcie a príslušenstvo
Čalúnenie

Farba

kožené čalúnenie R.S. Line,
koža Riviera / Alcantara

oranžová Valencia

Kolesá
disky kolies z ľahkých
zliatin 18 ", dizajn
Silverstone

Iné možnosti
Easy Pilot - asistent pre jazdu po dialnici a v
kolóne

digitálny prístrojový štít 10,2"
rezervné koleso
čierna strecha

Štandardná výbava
VZHĽAD

AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované
disky kolies z ľahkých zliatin 18"
disky kolies z ľahkých zliatin 18 ", dizajn
Silvestone, sivé s červeným ozdobným
prvkom

e-call - systém núdzového volania
ABS s rozdelovačom brzdného účinku
predné bočné a hlavové airbagy
aktivne núdzové brzdenie s detekciou
chodcov a cyklistov
airbag vodiča a spolujazdca
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3 výškovo nastaviteľné opierky vzadu
upozornenie na dodržiavanie bezpečnej
vzdialenosti
systém upozornenia na vybočenie z jazdného
pruhu s korekciou jazdnej dráhy
rozpoznávanie dopravných značiek
systém úchytov detských sedačiek isofix
stabilizačný systém ESC a asistent pre rozjazd
do kopca
airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie

VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE
dažďový a svetelný senzor
full LED svetlomety LED Pure Vision
Performance
automatické prepínanie diaľkových svetiel
zatmavené zadné okná
elektricky nastavitelné vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá, elektricky sklopné
bezrámčekové vnútorné spätné zrkadlo

volič prevodovky typu "e-shifter"
bočné parkovacie senzory
Multi-sense s 3 nastaveniami celého vozidla,
ambientné osvetlenie interiéru
rear traffic alert (upozornenie pred jazdiacimi
vozidlami pri cúvaní)

KOMFORT
volant potiahnutý jemnou kožou
vyhrievaný volant
vyhrievané predné sedadlá
sedadlo vodiča a spolujazdca el. nastav. v 6
smeroch, elekt. nastav. bedrová opier.
hands-free karta Renault
zadné operadlo delené v pomere 2/3-1/3 s
lakťovou opierkou s držiakmi na tégliky
elektricky ovládané predné okná s impulzným
ovládáním
automatická klimatizácia

MULTIMÉDIÁ
RIADENIE
predné, bočné a zadné parkovacie senzory,
inteligentný parkovací asistent Easy Park
Assist
adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go
zadná parkovacia kamera
systém sledovania mŕtveho uhla
poloautomatická parkovacia brzda s funkciou
auto-hold

multimediálny a navigačný systém Easy Link
9,3", audiosystém Arkamys
štandardné mapové podklady
indukčná nabíjačka smartfónu

VNÚTORNÝ VZHĽAD
kožené čalúnenie R.S. Line, koža Riviera /
Alcantara

Technické údaje
Objemy kvapalín
Objem palivovej nádrže (l):

50

www.renault.sk

108.7

Spotreba a emisie (VIN WLTP)

Spotreba a emisie (WLTP)
Priemerná spotreba WLTP (l/100

km):
Emisie CO2 WLTP (g/km):

4.814

WLTP Emise CO2 (g/km):
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Emisie CO2 - vážený kombinovaný
cyklus WLTP (g / km):
Priemerná spotreba (l/100 km)
WLTP:

AT
4.9

Výkony
Maximálna rýchlosť (km/h):
Zrýchlenie 0-100 km/h (s):

172
10,8

Náhon
Pohon:

Predný

Prevádzková hmotnosť (kg):

1 510

Motor
Maximálny výkon kW (k):
105 (143)
Metodika NEDC=0 / Metodika
1
WLTP =1:
Emisná norma:
EURO6
Metodika merania:
WLTP
Maximálny krútiaci
148 (ICE) + 205
moment (Nm):
(EV)
Typ vstrekovania:
Nepriame
Zdvihový objem valcov (cm3):
1598
Palivo:
Benzín / elektrina

Karoséria
Typ karosérie:
Počet dverí:

SUV
5

Riadenie
Priemer otáčania stopový /
obrysový (m):

11,2

Disky a pneumatiky
Rozmer pneumatík vpredu /
vzadu:

215 / 55
R18

Vyhotovenie
Počet miest na sedenie:

5

Prevodovka
Druh prevodovky:
Počet
prevodových
stupňov:

Multimódová
automatická
El.
motor:2stup.,Spal.motor

Objemy
Hmotnosti

Objem batožinového priestoru min. (dm3):

480

Vozidlo bude vybavené jednou zo zobrazených pneumatík. Konkrétnu pneumatiku určí výrobný závod na základe
dodávateľského reťazca. Voľbu pneumatiky nemožno nijako ovplyvniť. Ďalšie informácie o vozidle a cenách nájdete v
cenníku alebo sa obráťte na autorizovaného predajcu.
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Štítky pneumatík identické pre prednú i zadnú nápravu

*Vzhľadom k špecifikám výroby vozidiel zobrazujeme viac štítkov.
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