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Той, що кидає виклик 
буденності
Renault ARKANA — інноваційний купе-кросовер, що перевертає 

уяв лен ня про сучасні автомобілі в загально доступному 

сегменті. І кожна деталь, кожна грань заяв ляє про це з першого 

погляду. Так, з Renault ARKANA майбутнє вже настало, і Ви самі 

можете переконатись у цьому! 

Новаторська концепція дизайну купе-кросовера вразить 

навіть найбільш палких шанувальників прогресивності та 

екстравагантності. 

Renault ARKANA втілив усе, на що Ви раніше хотіли наважитись, 

але не могли. Спокусливі форми, виразні лінії, магнетичні 

риси — це Ваше прагнення ультраунікальності!



Втілює традиції, 
ламає стереотипи
C-подібні елементи повністю світлодіодної 

оптики Pure Vision спокусять будь-кого. 

Технологія Edge Light втілює аутентичний 

французький шарм Renault та непереборний 

магнетизм 3D-ефектів заднього освітлення. 

Ви дійсно станете найпоміт нішими на доро-

гах навіть у насиченому потоці вечірніх 

дорожніх вогнів!



Надихаємо деталями
Інтер’єр Renault ARKANA не просто натякає, а дійсно 

підштовхує зануритись у вир подій. Інтуїтивно зрозу-

міле керування усіма функціями за допомогою лише 

кількох кнопок. Диктуйте власні правила через цент-

раль ну консоль з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм. 

Комфорт, втілений у продуманій організації простору 

та сучас ній технологіч ності центральної консолі — 

це Ваш купе-кросовер Renault ARKANA!



Адаптований до мінливого настрою погоди
Підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вітрового скла та форсунок омивача — і Ви забудете, яка зараз 

пора року.

До того ж, завдяки системі дистанційного запуску двигуна Renault Start Ви можете підготувати 

ARKANA до нових звершень ще до того, як опинитеся в салоні. Активувати систему Renault Start можна 

як за допомогою картки-ключа, так і через мультимедійну систему Easy Link.

Нові грані комфорту
Простір Renault ARKANA розіграє нові сюжети у Вашій уяві. Трикратний рівень ергономіки відкри-

ває нові можливості як для водія, так і для паса жирів. Бічна підтримка крісел, регулювання висоти 

та поперекової опори в поєднанні з централь ними підлокітниками дозволяють зручно розташува-

тись у салоні всім учасникам подій!



Неприборкана міць
Коли зовнішня динамічність перетікає у внутрішню 

силу, народжується справжній лідер. Впевнений, 

сміливий купе-кросовер Renault ARKANA буде 

підштовхувати Вас до підкорення нових горизонтів 

щоденно, навіть під час буденних справ. Саме для 

цього інженери Renault оснастили його надійною 

SUV-платформою та системами допомоги водію.



Новітні технології – в дії!
Renault ARKANA побудований на інноваційній SUV-плат формі модульного типу для забез-

пе чення повної керованості авто за будь-яких дорожніх і погодних умов. Це симбіоз переві-

рених у дії досягнень інженерів Renault та сучасних передових рішень для Вашої безпеки 

та задоволення від кермування.



LIFE
БЕЗПЕКА
•  ABS (антиблокувальна гальмова система) + AFU (система 
допомоги під час екстреного гальмування)

•  Фронтальні подушки безпеки водія та переднього 
пасажира

•  Бічні передні подушки безпеки
•  ESP (система стабілізації курсової стійкості) 
•  HSА (система допомоги під час рушання на підйомі)
•  Контроль тиску в шинах
•  Повнорозмірне запасне колесо 16"
•  Сталевий захист картера двигуна
•  Кріплення для встановлення дитячого автокрісла Isofix
•  Дорожній набір засобів безпеки

ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
•  Full LED Pure Vision 
•  17" сталеві диски CELEBRIS, стилізовані під легкосплавні 
•  Бампери в колір кузова
•  Дзеркала заднього огляду чорного кольору 
з повторювачами поворотів

•  Легке тонування стекол

ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕР’ЄРУ
•  Тканинна оббивка сидінь чорного кольору
•  Центральна консоль з 2-ма підсклянниками, із зсувним 
підлокітником та відсіком для зберігання речей

•  Комфорт
•  Кондиціонер
•  Передні та задні електросклопідіймачі, імпульсний з боку 
водія

•  Ключ із дистанційним керуванням
•  Режим ECO
•  Бортовий комп’ютер з 3,5" TFT-екраном
•  Індикатор часу, температури повітря зовні, рівня рідини 
склоомивача

•  Розетка 12 В
•  Регулювання керма за висотою та вильотом
•  Зовнішні дзеркала з електроприводом і підігрівом

МУЛЬТИМЕДІА
•  Аудіосистема AUX + USB + Bluetooth® + підкермовий 
джойстик, 4 динаміки

ОПЦІЇ
•  Пакет «Комфорт»

–  Підігрів передніх сидінь
–  Задні датчики паркування

•  Фарба «металік»

БЕЗПЕКА
•  Круїз-контроль із обмежувачем швидкості 
та органами керування на кермі

•  Датчики дощу та світла 
•  Задні датчики паркування

ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
•  Дзеркала заднього огляду в колір кузова 
з повторювачами повороту

•  Захисна накладка на передній та задній бампери 
срібного кольору

•  Хромована вставка верхньої частини решітки 
радіатора

ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕР’ЄРУ
•  Шкіряне оздоблення керма

КОМФОРТ
•   Ключ-картка з функціями «Вільні руки» та привітання
•  Кнопка запуску двигуна Start / Stop
•  Система дистанційного запуску двигуна Renault 

Start
•   Підігрів передніх сидінь
•  Клімат-контроль
•  Обігрів лобового скла і форсунок омивача
•  Підігрів рульового колеса

ОПЦІЇ
•   Пакет Techno

–  Мультимедійна система Easy Link із сенсорним 
екраном 8"

–  2 передні та 2 задні USB-порти
–  Камера заднього огляду

•  Пакет Look 1
–  17" двоколірні легкосплавні диски ORTIS з ефектом 
алмазного шліфування

–  Протитуманні фари
•  Пакет Look 2

–  17" двоколірні легкосплавні диски MONTIS 
з ефектом алмазного шліфування

–  Протитуманні фари
–  Хромоване оздоблення екстер’єру

•  Фарба «металік»

ZEN

Варіанти виконання салону

Конфігуратор Конфігуратор



Сірий Марс
DARK GREY (KAD)

Сіра платина
GRIS PLATINE (D69)

Синій неон
IRON BLUE (RQH)

Чорна перлина
NOIRE NACRE (676)

Білий лід
BLANC GLACIER (369)

Червоний гранат
RED FUSION (NPI)

Бронзовий хакі
TENAKURU (CNW)

Стилізовані сталеві диски CELEBRIS 17" Легкосплавні диски MONTIS 17"Легкосплавні диски ORTIS 17"

Двигун 1,6 МКП5 1,6 CVT X-Tronic
Трансмісія 4х2 4х2
Тип двигуна Бензиновий з розподіленим упорскуванням пального 
Норма токсичності Euro 5
Кількість місць 5
ДВИГУН
Робочий об’єм (см3) 1598
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) 78x83,6
Кількість циліндрів/клапанів 4/16
Ступінь стиснення 10,5
Максимальна потужність за нормами ЄЕС 
(кВт (по DIN, к. с.) / за частоти обертання колінчатого вала, об/хв)

84 (114) / 5500

Максимальний крутний момент за нормами ЄЕС 
(Н•м/за частоти обертання колінчатого вала, об/хв)

156 / 4000

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Кількість передач Механічна 5-ступінчата коробка перемикання передач Безступінчата з імітацією 6 ступенів АКП
Діапазон передавальних чисел I — 3,727; II — 2,048; III — 1,321; IV — 0,971; V — 0,738 3,874–0,532
Задній хід 3,545 3,646
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Тип підсилювача Електропідсилювач
Діаметр розвороту (м) 1 1
Число обертів керма 3,1
ПІДВІСКА

Передня підвіска
Незалежна, пружинна типу «Мак-Ферсон» з телескопічними гідравлічними амортизаторами 

і стабілізатором поперечної стійкості

Задня підвіска
Напівзалежна, пружинна, з телескопічними гідравлічними 
амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості

Напівзалежна, пружинна, з телескопічними гідравлічними 
амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості

КОЛЕСА І ШИНИ
Розмірність шин 215/60 R17
ГАЛЬМОВА СИСТЕМА
ABS Bosch 9,3
Передні гальма: вентильовані диски, діаметр/товщина (мм) 280/24
Задні гальма: барабани, дюйми 9
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аеродинаміка (м²/Сх) 0,89/0,36
Максимальна швидкість (км/год) 183 172
Час розгону 0–100 км/год (с) 12,4 13,0
Час проходження шляху 1000 м з місця (с) 33,2 35,0
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО
Викиди CO2 (г/км) 161 160
В міському циклі (л/100 км) 9,2 9,0
В заміському циклі (л/100 км) 5,6 5,7
В змішаному стилі (л/100 км) 7,0 6,9
РОЗМІР БАКУ
Розмір паливного бака (л) 50
МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маса без навантаження (кг) 1370–1395 1370–1505
Навантаження на передню вісь (кг) 920–1000 920–1000
Навантаження на задню вісь (кг) 1005–1010 1005–1010
Максимальна дозволена маса (кг)г 1926 1926
Максимальна дозволена маса причепа, що буксирується, 
з гальмовою системою (кг)

1200 1200

Максимальна дозволена маса причепа, що буксирується, 
без гальмової системи (кг)

685 690

ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ
Дорожній просвіт (мм) 208 208

Колісні диски

Кольори кузова Технічні характеристики



ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ (мм)

Габаритна довжина 4 545
Колісна база 2 721
Передній звис 852
Задній звис 970 / 964 
Колія передніх коліс 1 591
Колія задніх коліс 1 586
Ширина без дзеркал / з дзеркалами / зі складеними дзеркалами 1 843 / 2 063 /1 864
Висота без навантаження 1 565
Висота без навантаження з відкритими дверцятами багажного відділення 2 157
Висота порога багажного відділення без навантаження 778
Дорожній просвіт 208 / 205
Відстань на рівні колін пасажирів на задніх сидіннях 218

Ширина салону на рівні лікітів пасажирів на передньому сидінні 1 430
Ширина салону на рівні лікітів пасажирів на задніх сидіннях 1 427
Ширина салону на рівні плечей пасажирів на передньому сидінні 1 402
Ширина салону на рівні плечей пасажирів на задніх сидіннях 1 368
Відстань до стелі на передньому ряді сидінь, переднє сидіння 
в середньому положенні 877

Відстань до стелі на задньому ряді сидінь, переднє сидіння 
в середньому положенні 853

Ширина доступу в багажне відділення у верхній частині / максимум 943 / 1 013
Ширина доступу в багажне відділення в нижній частині 869
Внутрішня ширина багажного відділення на рівні колісних арок 987
Максимальна довжина за складеного заднього ряду сидінь 1 834
Максимальна довжина до заднього ряду сидінь 1 039

Антена «акулячий плавець»

Декоративні накладки на пороги ARKANA

Дефлектори ARKANA

Пороги

Килимки в салон, текстильні

Фаркоп

Литі диски

Кріплення для планшета

Сітки в багажник, вертикальні і горизонтальні

Габаритні розміри Аксесуари

Аксесуари



Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію 
на 3 роки або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше). 

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 38 дилерських центрів по всій країні 
й надає якісне обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
Послуги служби техдопомоги на дорогах RENAULT Assistance надаються 
безкоштовно, цілодобово, на всій території України, окрім територій, на яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють 
не в повному обсязі свої повноваження. 
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-351.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення 
до кожного клієнта. Безпека, надійність і мобільність — основні принципи 
роботи сервісної мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу 
лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника 
компанії Renault в Україні www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна служба підтримки Renault
Служба підтримки Renault: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України 
зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку — 
безкоштовні) 
з 8.00 до 20.00 – у будні 
з 9.00 до 19.00 – у вихідні.
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-351.
Офіційний сайт: www.renault.ua.

Тест-драйв



www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Служба підтримки Renault: 0 800 500 351
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