
 Platnost ceníku od 9. 4. 2021

Výkupní bonus až 
20 000 Kč

Zvýhodnění 
až 60 000 Kč

Sleva až 
4 000 Kč 
na nákup příslušenství

RENAULT ARKANA
NOVÝ

S financováním 
Easy Plus  
již od 5 990 Kč 
měsíčně
Včetně Easy Service  
na 5 let / 60 000 km,  
havarijního pojištění  
a povinného ručení 1)



Platnost ceníku od 1. 6. 2021 20210531–11
*  Výkupní bonus platí pro výbavy Intens a R.S. Line. 
**       Nabídka se vztahuje na ceny příslušenství bez montáže. Při nákupu příslušenství nad 10 000 Kč získáte slevu 2 000 Kč, při 

nákupu příslušenství nad 15 000 Kč získáte slevu 3 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 20 000 Kč získáte slevu 4 000 Kč. Veškeré 
zmiňované částky jsou včetně DPH.  Pro více informací kontaktujte vašeho dealera.

1)  Nabídka financování Easy Plus pro model Renault Arkana Zen TCe 140 EDC: 620 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 372 000 Kč, 
jednorázová splátka hrazená klientem: 248 000 Kč, úroková sazba: 5,12 %, RPSN: 10,1 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 4 471 Kč, 
48. splátka úvěru: 223 200 Kč, 1.– 48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 1 516 Kč, poplatek za poskytnutí 
úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 506 105 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka 
včetně pojištění 5 987 Kč. Součástí financování je servisní smlouva Easy Service na 5 let / 60 000 km (dle toho, co nastane 
dříve). Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. ZÁ
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Sledujte nás na sociálních sítíchwww.renault.cz

TEST 2012

verze  ceníková cena akční cena

akční cena  
včetně výkupního 

bonusu

ZEN
TCe 140 EDC 660 000 620 000 –

E-TECH Hybrid 145 700 000 640 000 –

INTENS
TCe 140 EDC 725 000 685 000 665 000

E-TECH Hybrid 145 765 000 705 000 685 000

R.S.LINE
TCe 140 EDC 798 000 758 000 738 000

E-TECH Hybrid 145 838 000 778 000 758 000

LIFE LIFE LIFEZEN INTENS R.S. LINE

•	Full LED přední světlomety
•	  Active Emergency Braking System  

s detekcí chodců a cyklistů
•	Safe Distance Warning System
•	  Systém varování před opuštěním jízdního pruhu  

s aktivní korekcí jízdní dráhy
•	Tempomat s omezovačem rychlosti
•	E-Call
•	 17" disky z lehkých slitin, design Bahamas
•	Hands-free karta Renault
•	Přední a zadní parkovací senzory
•	Zadní parkovací kamera
•	  Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná 

vnější zpětná zrcátka
•	Automatická klimatizace
•	Poloautomatická parkovací brzda
•	Multimediální systém EASY LINK 7“
•	4,2" přístrojový štít 

•	Adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
•	Automatické přepínání dálkových světlometů
•	Systém sledování mrtvého úhlu
•	Rear Traffic Alert
•	 18" disky z lehkých slitin, design Pasadena
•	7" přístrojový štít
•	Multimediální a navigační systém EASY LINK 9,3"
•	Systém Multi-Sense
•	  Poloautomatická parkovací brzda s funkcí 

auto-hold
•	Kožený volant
•	Zatmavená zadní okna
•	  Zadní sedadla s loketní opěrkou a držákem  

na nápoje

•	Sportovní nárazník s integrovanou lištou F1
•	  Zadní difuzor v barvě šedá Gun Metal  

s 2 chromovanými koncovkami výfuku
•	Boční lišty v barvě šedá Gun Metal
•	Černé okenní lišty
•	Kožené čalounění s kontrastním prošíváním
•	  Volant potažený perforovanou kůží, s logem 

R.S.Line
•	Dekory se strukturou karbonu 
•	Červené interiérové dekorační prvky
•	Easy Park Assist
•	Vyhřívaná přední sedadla
•	  Elektricky nastavitelná sedadla řidiče 

a spolujezdce
•	  Bezrámečkové elektrochromatické vnitřní 

zpětné zrcátko
•	 18" disky z lehkých slitin, design Silverstone
•	 Indukční nabíjení telefonu
•	Metalický lak Oranžová Valencia

Výkupní bonus až 
20 000 Kč*

Zvýhodnění 
až 60 000 Kč

S financováním 
Easy Plus  
již od 5 990 Kč 
měsíčně
Včetně Easy Service  
na 5 let / 60 000 km,  
havarijního pojištění  
a povinného ručení 1)

Sleva až 
4 000 Kč 
na nákup příslušenství**



Úspornější, a přece bez starostí

Technologie E-TECH Hybrid přináší spojení elektrického pohonu 
s pohonem benzinovým. Nejen, že hybridní provoz snižuje provozní náklady 
a je šetrný k životnímu prostředí, ale ani vás nijak neomezuje. Nový Renault 
Arkana E-TECH Hybrid totiž není nutné nabíjet – elektromotor získává 
energii například rekuperací a vy se tak nemusíte o jeho provoz starat. 
Systém sám přepíná mezi benzinovým a elektrickým pohonem. 

Ve městě i na dálnici

Hybridní technologie E-TECH zazáří ve městě i na delších trasách. Ve 

městě sníží spotřebu až o 40 % a zvládne až 80 % času jízdy pouze na 
elektřinu. Zároveň si užijete živější jízdu, kterou hybrid nabízí. Na delších 
trasách pak oceníte automatickou převodovku a plynulou, pohodlnou 
jízdu. Na displeji přístrojového štítu také můžete sledovat, zda je využíván 
elektromotor nebo motor spalovací.

Pohodlně a efektivně

Nový Renault Arkana E-TECH Hybrid je vybaven multimódovou 
automatickou převodovkou, která zajistí efektivní a bezstarostnou jízdu. 
Převodovka navíc disponuje režimem B, díky kterému můžete jezdit téměř 
bez brzdového pedálu. Při jízdě v režimu B totiž elektromotor výrazně brzdí 
při uvolnění plynového pedálu a ukládá elektrickou energii, aby ji následně 
mohl využít a snížil spotřebu.

   Radost z jízdy, výkon i úspora paliva a emisí CO2  
Poznejte Nový Renault Arkana E-TECH Hybrid

NOVÝ RENAULT ARKANA E-TECH HYBRID



Nepřehlédnutelný design

Nový Renault Arkana ohromí svou jedinečností. Nové SUV spojuje zdánlivě 
nespojitelné: elegantní linie, robustní styl i sportovní rysy. Vytváří tak unikát-
ní vzhled, díky kterému budete na silnicích nepřehlédnutelní. Verze R.S. Line 
navíc díky sportovním prvkům propůjčuje exteriéru ještě výraznější vzhled 
sportovních vozů. 

Stylový, ale zároveň praktický

Moderní, stylový a plný inovativních technologií jako například 

multimediální systém Easy Link, handsfree karta pro bezklíčové odemykání 
a zamykání nebo bezdrátové nabíjení telefonu. Nový Renault Arkana však 
nabízí i to, co je opravdu praktické. Díky velkému prostoru pro cestující 
i zavazadla budete připraveni na všechny vaše cesty. 

Bezpečně, bezstarostně

Díky inovativním technologiím může být cestování bezpečnější. Systém 
sledování mrtvého úhlu, adaptivní tempomat, Active emergency braking 
system s detekcí chodců a cyklistů, Easy Pilot – asistent pro jízdu po dálnici 
a v kolonách, varování před opuštěním jízdního pruhu nebo inteligentní 
parkovací asistent Easy Park Assist. Užijte si bezstarostné cestování.

ŽIVOT BEZ KOMPROMISŮ – NOVÝ RENAULT ARKANA

   Moderní technologie, výrazný design i praktické využití 
S Novým Renault Arkana není třeba dělat kompromisy



ZEN INTENS R.S. LINE 
PAKETY
Pack Safety (Systém sledování mrtvého úhlu, Rear Traffic Alert) 7 000 - -
Pack Navigace (Multimediální a navigační systém Easy Link 7", rozpoznávání dopravních 
značek s upozorněním na překročení rychlosti) 10 000 - -

Pack City (Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní parkovací kamera, inteligentní 
parkovací asistent - podélný, kolmý a úhlový)) - 7 500 -

Pack Winter (Vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant) - 8 000 -
Pack Leather (Vyhříváná přední sedadla, vyhřívaný volant, sedadlo řidiče elektricky 
nastavitelné v 6 směrech s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou, sedadlo spolujezdce 
elektricky nastavitelné v 6 směrech)
Nutno s koženým čalouněním

- 15 000 -

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd • • •
Elektronický stabilizační systém ESC s protiprokluzovým systémem ASR a kontrolou 
nedotáčivosti CSV • • •

Asistent rozjezdu do kopce • • •
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • • •
Čelní airbagy na straně řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu • • •
Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce • • •
Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel • • •
Tříbodové bezpečnostní pásy s automatickými předpínači a nastavitelnou výškou na 
předních sedadlech • • •

Tříbodové bezpečnostní pásy ve druhé řadě s předpínači pro boční sedadla • • •
Systém ISOFIX - příprava pro upevnění dětské sedačky na zadních bočních sedadlech • • •
Rozsvícení výstražných světel v případě nouzového brzdění nebo nehody • • •
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy • • •
Systém rozpoznávání dopravních značek • - -
Systém rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti Pack Navigace • •
Active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů • • •
Safe distance warning system • • •
E-Call - systém pro přivolání pomoci v případě nehody • • •
Systém sledování mrtvého úhlu Pack Safety • •
VNĚJŠÍ VZHLED
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie / černá lesklá  
(Na Intens černá lesklá v kombinaci s černou střechou) •/- •/- -/•

Kliky dveří v barvě karoserie • • •
Anténa ve tvaru žraločí ploutve • • •
Dekorativní prvek na předním blatníku s nápisem R.S. Line - - •
Specifický přední nárazník R.S. Line - - •
Chromovaná maska chladiče • • •
Černá lišta na spodní hraně bočních oken • - -
Chromovaná lišta na spodní hraně bočních oken - • -
Lišta na spodní hraně dveří chromovaná • • -
Lišta na spodní hraně dveří v barvě šedá Gun Metal - - •  
Zadní difuzor v barvě šedá Gun Metal s 2 chromovanými koncovkami výfuku - - •  
Disky kol z lehkých slitin 17", design Bahamas, stříbrné • - -
Disky kol z lehkých slitin 18", design Pasadena, šedá Erbé s diamantovým efektem - • -
Disky kol z lehkých slitin 18", design Silverstone, šedé s červeným ozdobným prvkem - - •
Nemetalický lak Bílá Solid  • • - 
Metalický lak Šedá metalická, Modrá Zanzibar, Černá metalická 16 000 16 000 16 000
Speciální metalický lak Červená Flamme, Bílá Pearl 18 000 18 000 18 000
Speciální metalický lak Oranžová Valencia - - •
Černá střecha (na Intens navíc černá zrcátka) - 10 000 10 000

• v sérii

VOLITELNÁ VÝBAVA



VOLITELNÁ VÝBAVA
ZEN INTENS R.S. LINE 

VNITŘNÍ VZHLED
Tmavý interiér, světlý strop a obložení A sloupků • • -
Tmavý interiér, tmavý strop a obložení A sloupků - - •
Dekory se strukturou karbonu (střední pás na palubní desce, výplně dveří) - - •
Červené ozdobné prvky interiéru - - •
Látkové čalounění, tmavé • - -
Kombinace látkového čalounění s umělou kůží, šedé / tmavé - • -
Kožené čalounění Intens, černé/šedé (nutno s Pack Leather) - 26 000 - 
Kožené čalounění R.S. Line, kůže Riviera/Alcantara, tmavé s červeným a světle šedým 
prošíváním - - •

VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
Full LED světlomety LED PURE VISION Performance se světelným podpisem  
ve tvaru písmene „C“ • • •

Automatické přepínání dálkových světel - • •
LED denní svícení • • •
LED zadní světlomety • • •
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, elektricky sklopná • • •
Tónovaná skla • - -
Zatmavená zadní skla - • •
Dešťový a světelný senzor • • •
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko - • -
Bezrámečkové elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko - - •
Elektricky otevíratelné střešní okno - 20 000 20 000
ŘÍZENÍ
Elektrický posilovač řízení • • •
Poloautomatická parkovací brzda • - -
Poloautomatická parkovací brzda s funkcí auto-hold - • •
Systém Multi-Sense (3 režimy nastavení celého vozu) s ambientním osvětlením interiéru - • •
Zadní a přední parkovací senzory, zadní parkovací kamera • • -
Zadní, přední, boční parkovací senzory, zadní parkovací kamera, Easy Park Assist 
(inteligentní parkovací asistent - podélný, kolmý, úhlový) - Pack City •

Easy Pilot - asistent pro jízdu po dálnici a v koloně - 7 500 7 500
Rear Traffic Alert (upozornění před přijíždějícími vozidly při couvání) Pack Safety • •
Tempomat s omezovačem rychlosti • - -
Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go - • •
Palubní počítač • • •
Imobilizér • • •
Sada na opravu pneumatik • • •
Rezervní kolo 5 000 5 000 5 000
KOMFORT
Automatická klimatizace jednozónová • • •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • • •
Hands-free karta Renault pro bezklíčové odemykání a startování • • •
Výškově a podélně nastavitelný volant • • •
Volant potažený umělou kůží • - -
Volant potažený jemnou kůží - • -
Sportovní volant R.S. Line potažený kůží Nappa / perforovanou kůží Nappa - - •

Vyhřívaný volant (na R.S. Line pouze pro E-TECH 145) - Pack Winter /  
Pack Leather •

Elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním • • •
Elektrické ovládání zadních oken • • •
Sedadlo řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné v 6 směrech • • -
Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 6 směrech, elektricky nastavitelná 
bederní opěrka řidiče (nutno s koženým čalouněním) - Pack Leather •

Vyhřívání předních sedadel - Pack Winter /  
Pack Leather •

Zadní sedadla s děleným opěradlem v poměru 2/3-1/3 s výškově nastavitelnými 
hlavovými opěrkami • • •

Zadní loketní opěrka s držáky na kelímky - • •
Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru* • • •
Volič převodovky typu „E-Shifter“ (pouze pro E-TECH 145) - - •
Přední loketní opěrka s úložným prostorem • • •
Indukční nabíječka telefonu - - •

• v sérii
* Na verze E-TECH v kombinaci s rezervou je podlaha bez dvojitého dna.



VOLITELNÁ VÝBAVA
ZEN INTENS R.S. LINE 

MULTIMÉDIA
Přístrojový štít s analogovými přístroji a 4,2" barevným multifunkčním displejem • - -
Přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem (na ZEN E-TECH 145 ve standardu) - • •
Multimediální systém Easy Link, displej 7" (hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, 
Bluetooth s funkcí audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje Apple CarPlay, ovládání 
rádia pod volantem)

• - -

Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 7" (navigační systém s dynamickým 
plánováním trasy dle aktuální dopravní situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google 
Places, hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, Bluetooth s funkcí audiostreamingu, USB 
vstup, podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia pod volantem, online služby

Pack Navigace - -

Multimediální a navigační systém Easy Link, displej 9,3" (navigační systém s dynamickým 
plánováním trasy dle aktuální dopravní situace, vyhledávání bodů zájmu přes Google Places, 
3D zobrazení budov ve velkých sídlech, hudební systém Arkamys, 6 reproduktorů, Bluetooth 
s funkcí audiostreamingu, 2 USB vstupy, podporuje Apple CarPlay, ovládání rádia pod 
volantem, online služby) 

- • •

• v sérii

ZEN INTENS R.S. LINE 
EXTERIÉR*
Pack Look R.S. Line  - oranžový (pouze s lakem Oranžová Valencia) - - 15 000
Pack Look R.S. Line - červený (pouze s lakem Červená Flamme) - - 15 000
Pack Look R.S. Line - bílý (pouze s lakem Bílá Pearl) - - 15 000

*  Pack Look R.S. Line obsahuje - přední a zadní ochranné kryty podvozku v barvě karoserie, tenké boční lišty na spodní hraně dveří v barvě karoserie, černou 
střechu, černý spoiler na víku kufru.

PERSONALIZACE



SMLUVNÍ ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY
TCe 140 EDC E-TECH 145

Smluvní záruka Renault - 5 let / 100 000 km • •
Navýšení krytí záruky na 150 000 km* 6 490 7 190
Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem  
+ COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 60 000 km

13 990
29 790

13 990
25 690

Servisní smlouva EASY SERVICE
(Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem  
+ COMFORT ASSISTANCE) - 5 let / 100 000 km

17 990
35 990

17 990
29 890

• v ceně vozidla   
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.   
Podrobné krytí servisních smluv a smluvní záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.   
Servisní smlouva EASY SERVICE pro motorizace E-TECH obsahuje výměnu autobaterie 12V a nedisponuje PROMO cenou.    
Uvedené ceny jsou včetně DPH.   
* Nabídka navýšení krytí záruky je platná pouze v případech, kdy již byla na dané vozidlo poskytnutá záruka na 5 let / 100 000 km v ceně nového vozu. 
Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu. 

Sada designových prvků pro personalizaci exteriéru (červená Flamme, oranžová Valencia nebo bílá Pearl) 6 590
Zadní spojler (černá metalická, čedá metalická, šedá Highland, bílá Pearl) 4 190
Boční nášlapy Premium - pravý a levý 13 990
Sportovní pedály 1 990
Bezpečnostní šrouby pro hliníkové disky - 4 kusy 869
Textilní koberce Premium (i v provedení E-TECH nebo R.S. Line) 1 690
Gumové koberce - sada 4 kusů 1 590
Chladící box 2 990
Přídavné zpětné zrcátko na dohled dětí 409
Věšák za opěrku hlavy 2 090
Vana zavazadlového prostoru 2 190
Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex 4 290
Střešní tyče QuickFix 5 190
Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 2 kola – 13 pin 12 189, 9 998
Nosič jízdního kola na střešní tyče 3 190
Nosič lyží Thule 7324 (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy) 3 890
Magnetický držák telefonu s indukčním nabíjením (do ventilační mřížky) 1 390
Sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, pracovní rukavice, reflexní vesta, lano) 999
Sněhové řetězy Steel Grip - 17" a 18" - velikost 110 9 990
Střešní box pevný 480l černý 10 190

Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství.
Uvedené ceny příslušenství jsou včetně DPH a bez montáže.

VÝBĚR Z ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ RENAULT
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*      Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám 
sdělí případně Váš prodejce.

**    Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla 
a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, 
zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započítaná hmotnost řidiče (75 kg).

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY
MOTORIZACE TCe 140 EDC E-TECH 145

Typ převodovky Dvouspojková EDC -  
7stup. automatická

Multimódová automatická -
2 stupně pro elektromotor,

4 stupně pro spalovací motor
Zdvihový objem (cm3) 1 333 1 598
Palivo benzín benzín / elektřina
Počet válců / ventilů 4/16 4/16
Typ vstřikování Přímé Nepřímé

Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min) 103 / 140 při 4 500 až 6 000

105 (143) (kombinovaný)
69 (94) při 5 600 (spalovací motor)

+ 36 (49) (elektromotor)
+ 15 (20) (startér-generátor)

Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min) 260 při 1 750  až 3 500
148 při 3 600 (spalovací motor)

+ 205 (elektromotor)
+ 50 (startér-generátor)

Filtr pevných částic ano ano
Úroveň elektrifikace Mikro-hybrid Hybrid
Emisní norma Euro 6 Euro 6
PNEUMATIKY*

215 / 60 R17
215 / 55 R18

215 / 60 R17
215 / 55 R18

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 205 172
Zrychlení 0-100 km/h (s) 9,8 10,8
SPOTŘEBA A EMISE (WLTP)**
Kombinovaný cyklus (l/100 km) 5,8–5,9 4,9-5,1
Emise CO2 (g/km) 131–133 111-116
Objem palivové nádrže (l) 50 50
Kapacita baterie (kWh) - 1,2
ROZMĚRY A HMOTNOSTI***
Objem zavazadlového prostoru (dm3) metoda VDA 513 480
Provozní hmotnost (kg) 1 411–1 477 1 510
Maximální užitečné zatížení (kg) 474–540 526
Maximální povolená celková hmotnost (kg) 1 876 1 961
Maximální povolená celková hmotnost jízdní soupravy (kg) 2 776 2 721
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) 900 760
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 705 750


