ΝΕΟ

RENAULT
ARKANA
υβριδικό από τη φύση του

ό,τι χρειάζεστε και
ακόμα περισσότερα
Coupe SUV

έως 513 λίτρα
χωρητικότητα
πορτμπαγκάζ

3 πραγματικές
πίσω θέσεις

100% υβριδικοί
κινητήρες

σεβασμός στο
περιβάλλον

14 βοηθήματα
οδήγησης

1. Πληροφορίες για το επίπεδο
φόρτισης της μπαταρίας
2. Ψηφιακός πίνακας οργάνων με
οδηγικές πληροφορίες
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Απλά υβριδικό
Το υβριδικό σύστημα κίνησης E-TECH, συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες,
έναν βενζινοκινητήρα και ένα ειδικά σχεδιασμένο αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων. Το πλεονέκτημά του είναι ότι στην πόλη παρέχει τη
δυνατότητα να οδηγείτε αξιοποιώντας τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης,
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και σημαντικό περιορισμό στις εκπομπές
του CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου. Καθώς η εκκίνηση γίνεται
πάντα με πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης, οι επιταχύνσεις είναι πάντα
άμεσες και δυναμικές. Επίσης χάρη στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας
κατά το φρενάρισμα, εξασφαλίζεται η επαναφόρτιση της μπαταρίας
κατά την οδήγηση και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα "B" (Brake),
ο βαθμός ανάκτησης μεγιστοποιείται. Αθόρυβη λειτουργία, άμεση
απόκριση και ευελιξία οπουδήποτε και αν οδηγείτε. Το σύστημα
Renault E-TECH υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία οδήγησης.

1. Μενού πολλαπλών επιλογών
2. 3D Navigation με Google Search
3. Οδηγικές πληροφορίες και
σύστημα Renault Multi-Sense
* η κόκκινη ρίγα στο ταμπλό
δεν περιλαμβάνεται
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Τεχνολογική υπεροχή

Το σύστημα Easy Link,η οθόνη αφής των 9,3”,καθώς και η πλοήγηση,
υπόσχονται να αναβαθμίσουν την οδηγική σας εμπειρία. Επίσης η
οθόνη διαθέτει μενού πολλαπλών επιλογών που σας προσφέρει εύκολη
πρόσβαση στις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Το νέο Renault Arkana,
υπόσχεται πως η τεχνολογία θα είναι πλέον στην υπηρεσία σας.

1. Λειτουργίες Android Auto™
& Apple CarPlay™
2. My Renault app
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Συνδεσιμότητα
Η εφαρμογή My Renault(1) σας παρέχει τη δυνατότητα να προετοιμάσετε
τις διαδρομές σας, στέλνοντας απλά τον προορισμό σας στο
αυτοκίνητο, ακόμα και να εντοπίσετε τη θέση που έχετε σταθμεύσει
το Arkana σας. Επίσης με το σύστημα πολυμέσων Easy Link, στην
οθόνη των 9.3”, μπορείτε να βρείτε τις αγαπημένες σας εφαρμογές
χάρη στη συμβατότητα με Android Auto™(2) και Apple CarPlay™ (2) .
Τέλος η συνδεσιμότητα με το δίκτυο 4G σας παρέχει πρόσβαση σε
χάρτες καθώς και αναζήτηση διευθύνσεων μέσω του Google.
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(1) Διαθέσιμη ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας.
(2) Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc. Το Apple CarPlay™ είναι
κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc. Διαθέσιμα ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

1. Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ έως 513 λίτρα
2. Αφαιρούμενο πάτωμα πορτμπαγκάζ
3. Διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι
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Ευρυχωρία & Άνεση
Με χωρητικότητα 513 λίτρων (480 λίτρα στην υβριδική έκδοση
E-Tech), το πορτμπαγκάζ εξασφαλίζει την άνετη μεταφορά όλων των
αποσκευών. Το δάπεδο με ρυθμιζόμενο ύψος, μπορεί να τοποθετηθεί
στη χαμηλή θέση για μεγιστοποίηση της χωρητικότητας φόρτωσης,
και στην υψηλή θέση για να διευκολύνεται η φόρτωση βαριών
αντικειμένων. Μια διαμόρφωση που σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε
πλήρως μια εντελώς επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης, σε συνδυασμό
και με την ασύμμετρη αναδίπλωση (2/3-1/3) των πίσω καθισμάτων.
Οι πίσω επιβάτες φιλοξενούνται σε τρεις πραγματικές θέσεις,
και διαθέτουν άνετο χώρο για τα πόδια και τα γόνατά τους.

14 βοηθήματα
οδήγησης

Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας

Προειδοποίηση σύγκρουσης με όχημα
κατά την όπισθεν

Σύστημα υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας

Πλέον μπορείτε να κάνετε όπισθεν για να βγείτε από τη θέση
στάθμευσης χωρίς να ανησυχείτε μη συγκρουστείτε
με διερχόμενο όχημα.

Ενεργό από τα 70 χλμ/ω έως τα 160 χλμ/ω το σύστημα αυτό
διορθώνει την πορεία σας σε περίπτωση που παρεκκλίνετε
από την λωρίδα σας.

Σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης
με αναγνώριση δικύκλων

Σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης
με αναγνώριση αυτοκινήτων

Σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης
με αναγνώριση πεζών

Ακόμα και αν ένα δίκυκλο εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά σας,
είστε παντα προετοιμασμένοι.

Επειδή το μπροστινό αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει απότομα
είναι καλύτερα να είστε πάντα προστατευμένοι

Ένας πεζός που διασχίζει απρόσεκτα το δρόμο είναι αρκετός
για να ενεργοποιηθούν τα φρένα του αυτοκινήτου σας,
και να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα.

Μέσα από τον πίνακα οργάνων ο οδηγός πληροφορείται
για τα όρια ταχύτητας των περιοχών που κινείται.

Υποβοήθηση παρκαρίσματος

Κάμερα 360Ο

Το παρκάρισμα δεν θα είναι πια το ίδιο αφού το αυτοκίνητο σας
ρυθμίζει κατάλληλα το τιμόνι και εσείς απλά την ταχύτητα.

Χάρη στις 4 κάμερες έχετε πλήρη ορατότητα
σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου

Highway and Traffic Jam Companion

Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής ταχύτητας

Καθορίστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας, καθώς
και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Κρατείστε ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα,
χάρη στην προσαρμογή της ταχύτητας από το αυτοκίνητο σας.

Ρυθμιστής/περιοριστής ταχύτητας

Προειδοποίηση τυφλού σημείου

Αισθητήρες φωτεινότητας

Καθορίστε την σταθερή ταχύτητα με την οποία θέλετε
να κινείτε το αυτοκίνητο σας, καθώς και το όριο ταχύτητας
που δεν θέλετε να ξεπεράσει.

Με μία φωτεινή ένδειξη το αυτοκίνητο σας προειδοποιεί
εάν κάποιο όχημα πίσω σας είναι σε σημείο
που δεν έχετε ορατότητα.

Για να έχετε πάντα επαρκή ορατότητα το αυτοκίνητο
ενεργοποιεί αυτόματα τους προβολείς όταν οι συνθήκες
το απαιτούν.

Προειδοποίηση απόστασης
από προπορευόμενο όχημα
Μία κάμερα στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου,
σας προειδοποιεί σε περίπτωση που πλησιάσετε επικίνδυνα
κάποιο προπορευόμενο όχημα.

Διαστάσεις

877

862

2.155
1.576

211

200

878

970

2.720

1.821
2.034

4.568

1.439

1.453
1.397

1.584

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (lt)
Χωρητικότητα μέχρι την εταζέρα
Χωρητικότητα με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων
και μέχρι την οροφή
Χωρητικότητα κάτω από το πάτωμα του πορτμπαγκάζ
Διαστάσεις σε (mm).

Micro-Hybrid

E-TECH-Hybrid

513

480

1.296

1.263

28

0

Κινητήρες

TCe 140 EDC Hybrid MHEV

Καύσιμο
Βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια (αυτο-επαναφορτιζόμενο)
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων
Εuro6 D-Full
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου
WLTP
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
Καταλύτης και GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)
72,2x81,4
Τύπος κινητήρα/ψεκασμού
Turbo/Άμεσου ψεκασμού
1.333
Κυβισμός (cm3)
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων
4/16
Μέγιστη ισχύς kW (hp)/σ.α.λ.
103 (140)/4.500-6.000
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ.
260/1.750-3.500
Χρονισμός
Καδένα
Τύπος κιβωτίου
Τύπος-αριθμ. σχέσεων
Αυτόματο/7
Σύστημα διεύθυνσης
Τύπος συστήματος
Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Εμπρός άξονας
Τύπου McPherson
Πίσω άξονας
Ημιάκαμπτος άξονας
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)
11,2
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα
2,63
Σύστημα πέδησης
Εμπρός
Αεριζόμενοι Δίσκοι 280x24
Πίσω
Δίσκοι 260x8
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος σε κατάσταση ανάγκης
Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας-ESC
Ναι
Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)
205
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)
9,8
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 km/h (s)
7,6
400m από στάση (s)
17,3
1000m από στάση (s)
31,5
Κατανάλωση και εκπομπές CO 2(1) (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου
WLTP
132-138
CO2 (g/km)-συνδυασμένος κύκλος
Χαμηλή φάση (l/100 km)
7,3-7,6
Μεσαία φάση (l/100 km)
5,7-5,9
Υψηλή φάση (l/100 km)
5,0-5,2
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)
6,1-6,4
Μικτή φάση (l/100 km)
5,8-6,1
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt)
Ρεζερβουάρ καυσίμου
50
Βάρη (kg)
Βάρος κενού αμαξώματος χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVODM)
1.336
Ωφέλιμο φορτίο
540
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC)
1.876
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR)
2.776
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή
80

Hybrid E-TECH 145
Βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια (αυτο-επαναφορτιζόμενο)
Εuro6 D-Full
WLTP
Τριοδικός καταλύτης και GPF
78x83,6
Ατμοσφαιρικός/Πολλαπλών σημείων με διπλά μπεκ
1.598
4/16
105 (145)/5.600
148/3.600 (βενζίνη)-205 (ηλεκτροκινητήρας)
Καδένα
Αυτόματο/6
Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Τύπου McPherson
Ημιάκαμπτος άξονας
11,2
2,6
Αεριζόμενοι Δίσκοι 296x26
Δίσκοι 260x8
Ναι
Ναι
172
10,8
8,5
18,1
32,6
WLTP
112-117
4,8-4,9
4,3-4,5
4,2-4,3
5,6-5,8
4,9-5,2
50
1.435
526
1.961
2.721
80

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO2 έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων
μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.

Εσωτερική διαμόρφωση

Expression
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ABS & AFU
• Ηλεκτρονικός έλεγχος
ευστάθειας (ESC) και ASR
• Μετωπικοί αερόσακοι
οδηγού-συνοδηγού
• Αερόσακοι τύπου κουρτίνας
εμπρός/πίσω
• Ζώνες ασφαλείας οδηγούσυνοδηγού ρυθμιζόμενες σε
ύψος, με προεντατήρες και
περιοριστή ισχύος
• Πίσω πλαϊνές ζώνες
ασφαλείας με περιοριστή
ισχύος
• Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
ασφάλισης των ζωνών
ασφαλείας όλων των
επιβατών
• Κλήση έκτακτης ανάγκης
• Προειδοποίηση Αλλαγής
Λωρίδας Κυκλοφορίας (LDW)
• Σύστημα υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (LKA)

• Αυτόματο φρενάρισμα
έκτακτης ανάγκης με
ανίχνευση πεζών και δικύκλων
(AEB)
• Αναγνώριση πινακίδων οδικής
κυκλοφορίας (TSR)
• Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος
εξοικονόμησης χώρου
ΑΝΕΣΗ
• Κάρτα Renault Handsfree
• Αυτόματος κλιματισμός
• Αναδιπλούμενο υποβραχιόνιο
με 2 ποτηροθήκες
• Τιμόνι με ηλεκτρική
υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε
ύψος και μήκος
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/
πίσω & Παράθυρο οδηγού
συνεχούς λειτουργίας

ΟΔΗΓΗΣΗ
• Hill Start Assist (σύστημα
υποβοήθησης εκκίνησης σε
οδόστρωμα με κλίση)
• Cruise control & Speed limiter
με χειριστήρια στο τιμόνι
• Κάμερα οπισθοπορίας και
εμπρός/πίσω αισθητήρες
παρκαρίσματος
• Διακόπτης ECO
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
• Πίνακας οργάνων με έγχρωμη
οθόνη 4,2”(1)
• Πίνακας οργάνων με
διαμορφώσιμη οθόνη 7”(2)
• Σύστημα πολυμέσων EASY
LINK με οθόνη 7”
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο

(1) Διατίθεται μόνο στην έκδοση 1.3 TCe 140hp Expression EDC Hybrid MHEV
(2) Διατίθεται μόνο στην έκδοση E-TECH Hybrid 145hp Expression

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• Κάθισμα οδηγού/συνοδηγού
ρυθμιζόμενο σε ύψος
• Υφασμάτινη επένδυση
καθισμάτων Titanium Black με
ανάγλυφες γραμμές
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
• Αισθητήρες φωτεινότητας &
βροχής
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι &
θερμαινόμενοι καθρέπτες
• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι
εξωτερικοί καθρέπτες
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Προβολείς Full LED
• Ζάντες αλουμινίου
17” Bahamas μαύρες
diamond-cut

• Safety Pack: Προειδοποίηση
τυφλού σημείου & Rear Cross
Traffic Alert
• Pack Navi 7’’: Σύστημα
πολυμέσων EASY LINK 7”
με πλοήγηση, Ελληνική
χαρτογράφηση & Over Speed
Prevention (OSP)

Dynamic (Expression+)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Safety Pack: Προειδοποίηση
τυφλού σημείου & Rear Cross
Traffic Alert
ΟΔΗΓΗΣΗ
• Adaptative Cruise Control
• Over Speed Prevention (OSP)
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
• Πίνακας οργάνων με
διαμορφώσιμη οθόνη 7”
• Pack Navi 9,3’’: Σύστημα
πολυμέσων EASY LINK 9,3”
με πλοήγηση & Ελληνική
χαρτογράφηση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Λειτουργία Auto-Hold στο
ηλεκτρικό χειρόφρενο &
Σύστημα Renault Multi-Sense
• Δερμάτινο τιμόνι & λεβιές
ταχυτήτων
• Hλεκτροχρωμικός εσωτερικός
καθρέπτης
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• Sportive υφασμάτινη/TEP
επένδυση καθισμάτων σε
μαύρη απόχρωση
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
• Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά
παράθυρα και στο παράθυρο
του χώρου αποσκευών
• Ζάντες αλουμινίου
18” Pasadena μαύρες
diamond-cut

• Πίνακας οργάνων με
διαμορφώσιμη οθόνη 10,2”
• Highway and Traffic Jam
Companion
• Pack Easy Parking: Αυτόματο
Σύστημα Παρκαρίσματος
• Pack Easy Parking Plus:
Αυτόματο σύστημα
παρκαρίσματος & κάμερα 360ο
• Pack Winter: Θερμαινόμενα
μπροστινά καθίσματα & τιμόνι
• Pack Winter Plus: Δερμάτινα
καθίσματα σε μαύρη/γκρι
απόχρωση, Θερμαινόμενα
μπροστινά καθίσματα & τιμόνι,
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα
μπροστινά καθίσματα (3)
• Πανοραμική ηλιοροφή
• Μαύρη οροφή

(3) Διατίθεται μόνο στην έκδοση 1.3 TCe 140hp Dynamic EDC Hybrid MHEV

Επενδύσεις καθισμάτων

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων
Titanium Black με ανάγλυφες γραμμές
(στάνταρ στην εκδ. Expression)

Sportive υφασμάτινη/TEP επένδυση
καθισμάτων σε μαύρη απόχρωση
(στάνταρ στην εκδ. Dynamic)

Ζάντες

Ζάντα αλουμινίου 17”
Bahamas μαύρη diamond-cut
(στάνταρ στην εκδ. Expression)

Ζάντα αλουμινίου 18”
Pasadena μαύρη diamond-cut
(στάνταρ στην εκδ. Dynamic)

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων σε
μαύρη/γκρι απόχρωση
(προαιρετικά στην εκδ. Dynamic.
Διατίθεται μόνο με το Pack Winter Plus)

Χρωματολόγιο

Μαύρο (TE GXA)

Γκρι Graphite (ΤΕ KAD)

Κόκκινο Flamme (TE NNP)

Λευκό (OV QXB)

Λευκό Pearl (TE QXD)*

Μπλε Zanzibar(TE RRF)

OV: Μη μεταλλικό χρώμα
ΤΕ: Μεταλλικό χρώμα
*Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας

Αξεσουάρ

1) Πακέτο εξωτερικής εξατομίκευσης
σε κόκκινο χρώμα
Εξατομικεύστε την εξωτερική
εμφάνιση του Arkana σας και
κάντε το ακόμα πιο ελκυστικό.
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2) Λευκό σπόιλερ στο πορτμπαγκάζ
Ενισχύστε ακόμα περισσότερο το
σπορ χαρακτήρα του Arkana σας.

3) Πεντάλ αλουμινίου και
ανώτερης ποιότητας ταπέτα
Εξατομικεύστε το εσωτερικό του
Arkana σας δίνοντας του έναν
ακόμα πιο ξεχωριστό χαρακτήρα.

4) Πλαϊνά σκαλοπάτια
Είσοδος και έξοδος στο Arkana σας
με μεγαλύτερη άνεση, καθώς και
ευκολότερη πρόσβαση στην οροφή.
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5) Κάλυμμα easyflex
Προστατεύστε το πάτωμα του
πορτμπαγκάζ από φθορές χάρη στο
κάλυμμα easyflex. Εφαρμόζει εύκολα
και προσφέρει αδιάβροχη προστασία.

Service

Είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τη
ζωή σας και να σας εξοικονομήσουμε χρόνο στη
συντήρηση του δικού σας Renault. Προσφορές και
online ραντεβού, πακέτα, συμβόλαια συντήρησης,
ασφάλιση και οδική βοήθεια, εξατομικευμένο
πρόγραμμα MY Renault*. Επωφεληθείτε από τις
απλές, γρήγορες και προσαρμοσμένες στις δικές
σας ανάγκες, λύσεις μας.
Τα πρώτα σας βήματα
Βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:
- στις ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο.
- στο δίκτυό μας, συνάντηση με τους εκπροσώπους
πωλήσεων, τους τεχνικούς μας στο δίκτυο
εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών
Renault.
Renault Service, 100% κάλυψη
Πρόληψη για κάθε απρόβλεπτο συμβάν, χάρη στην
επέκταση εγγύησης, τα ασφαλιστικά προγράμματα,
την οδική βοήθεια Renault που σας εξασφαλίζουν
κάθε στιγμή.
MY Renault, ο καθημερινός σας συνοδηγός
Εκμεταλλευθείτε τα πλεονεκτήματα μίας
προσωπικής on line σελίδας, που περιέχει
συμβουλές, προσφορές, αποκλειστικά προνόμια,
υπενθυμίσεις προγράμματος συντήρησης και
προγραμματισμένα ραντεβού.
Renault Service, απροβλημάτιστη συντήρηση
Τα πακέτα υπηρεσιών της Renault και οι συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών σας προσφέρουν υπηρεσίες
all-inclusive, προσαρμοσμένες στις δικές σας
ανάγκες.
Αξεσουάρ, το δικό σας μοναδικό Renault
Αναζητείστε στην γκάμα των αξεσουάρ, τα
στοιχεία εκείνα που χρειάζεστε ώστε να κάνετε το
αυτοκίνητό σας πιο ελκυστικό, πιο πρακτικό, πιο
άνετο και πιο προσωπικό.
*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Arkana, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr
Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα
πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που
περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν,
οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον
διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά
χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή
οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.
3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).
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