ΝΕΟ

RENAULT ARKANA
Αξεσουάρ

Ξεχωριστό design
Το Arkana Coupe SUV διαθέτει έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό
και σπορτίφ σχεδιασμό. Αναβαθμίστε το χαρακτήρα του
χάρη στα αποκλειστικά αξεσουάρ που θα τονώσουν την
προσωπικότητά του.
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Εξωτερικός σχεδιασμός

Η επιβεβαίωση του στυλ
Η σπορ εμφάνιση του δικού σας Renault Arkana, επιζητά
την αναβάθμιση. Η σπορ αεροτομή στον προφυλακτήρα και
το σποϊλερ στην πίσω πόρτα απογειώνουν το δυναμισμό
του δικού σας Coupe SUV. Αναδείξτε την περιπετειώδη
πλευρά του Arkana σας με τα κομψά πλευρικά σκαλοπάτια
που θα προστατέψουν επίσης το αμάξωμα, από τα
καθημερινά μικροχτυπήματα. Ξεχωρίστε παίζοντας με τα
χρώματα: τα πακέτα εξατομίκευσης – σε συνδυασμό με τα
καπάκια στις ζάντες των τροχών – κάνουν το Arkana σας

2.

3.

μοναδικό, ακριβώς όπως είστε και εσείς.
Με το φωτισμό κάτω από το αμάξωμα, διευκολύνεται η
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προσέγγιση στο αυτοκίνητό σας, σε περιοχές με χαμηλό
φωτισμό.
1. Πακέτο εξατομίκευσης «Flame Red», σποϊλερ πίσω πόρτας,
πλευρικά σκαλοπάτια, σπορ αεροτομή στον προφυλακτήρα,
και καπάκια στις ζάντες των τροχών σε απόχρωση Renault
«Flame Red»
(77 11 945 822) (82 01 736 837)
(82 01 737 994 και 82 01 737 996) (40 31 502 91R)
2. Σποϊλερ πίσω πόρτας σε χρώμα ‘Pearl White’ (διαθέσιμο και
σε μαύρο, γκρι, και 'Highland Grey')
(82 01 737 284)
3. - 4. Πακέτο εξωτερικής διαμόρφωσης σε χρώμα «Flame Red»
(77 11 945 822)
4. Φωτισμός προσέγγισης κάτω από το αμάξωμα
(26 66 889 29R)
5. Οπίσθια προστατευτική ποδιά με διπλή απόληξη εξάτμισης
(20 08754 97R ασημί σατινέ
και 20 08 739 57R σε γκρι χυτό αλουμίνιο)
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Εσωτερικός σχεδιασμός
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Η πινελιά
που κάνει
τη διαφορά
Μόλις ανακαλύψετε την καμπίνα επιβατών, το βλέμμα
σας πέφτει αμέσως στα καλαίσθητα προστατευτικά
μαρσπιέ. Κεντημένο λογότυπο και κομψό ρέλι σε
ορισμένα, και το λογότυπο E-TECH σε άλλα,
συμπληρώνονται από τα σπορ πεντάλ αλουμινίου που
εξασφαλίζουν την απαραίτητη σπορτίφ πινελιά στο
εσωτερικό.
1. Σπορ πεντάλ και Premium υφασμάτινα πατάκια
(82 01 720 785) (82 01 736 158)
2. Προστατευτικά μαρσπιέ Renault
(76 8N 612 38R)
3. E-TECH υφασμάτινα πατάκια

3
3.
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(82 01 736 162)
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Πολλαπλά ταλέντα
Χάρη στην πλούσια γκάμα των αξεσουάρ, το Renault
Arkana προσφέρει εντυπωσιακές επιλογές εξατομίκευσης.
Είτε σας αρέσουν τα χειμερινά σπορ, είτε να ρυμουλκήσετε
ένα τρέιλερ, ή έχετε να μεταφέρετε λερωμένα αντικείμενα,
το Arkana θα έχει πάντα την κατάλληλη απάντηση για
εσάς.

Μεταφορά
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Μεταφορά

Ταξίδι χωρίς
συμβιβασμούς
Ιδανικές για ταξίδι με απόλυτη ηρεμία, οι μπάρες
οροφής, πανεύκολες στην τοποθέτηση και πρακτικές
11
.

στη χρήση τους, βελτιώνουν θεαματικά το επίπεδο
πρακτικότητας του Arkana, αποτελώντας μία προσθήκη
εξοπλισμού αποκλειστικά για τα ταξίδια σας. Σας δίνουν
τη δυνατότητα να μεταφέρετε όλα όσα χρειάζεστε :
σχάρα για πέδιλα του σκι και snowboard, σχάρα για
μεταφορά ποδηλάτων, χωρίς να εμποδίζεται καθόλου η
πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ και η ορατότητα. Τέλος, οι
αποσκευές σας θα είναι ασφαλείς χάρη στην
μπαγκαζιέρα οροφής που κλειδώνει.
Και ο δρόμος της περιπέτειας ανοίγεται μπροστά σας.
1. Μπάρες οροφής και σχάρα για σκι
(73 21 053 95R) (77 11 940 000)
2. Σχάρα μεταφοράς ποδηλάτων στις μπάρες οροφής
(77 11 780 147)
3. Μπαγκαζιέρα οροφής χωρητικότητας 480 λίτρων
(77 11 785 586)

2.2

11

3. 3

4. Σχάρα μεταφοράς ποδηλάτων στις μπάρες οροφής και
πλευρικά σκαλοπάτια
(77 11 780 147) (82 01 736 837)

4.
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Μεταφορά

Έτοιμοι για αναχώρηση
Επιλέξτε τον κοτσαδόρο που καλύπτει τις δικές σας
ανάγκες. Ανακλινόμενα ή αφαιρούμενα μοντέλα, που

2
2.

δεν χρειάζονται εργαλεία και εξαφανίζονται πανεύκολα
όταν δεν τα χρειαζόμαστε : το στυλ του δικού σας
Arkana διατηρείται αναλλοίωτο. Εξασφαλίστε τη
μεταφορά των ποδηλάτων σας με την αναδιπλούμενη
βάση μεταφοράς ποδηλάτων Coach.
Ένα έξυπνο σύστημα που σας εξασφαλίζει ανεμπόδιστη
πρόσβαση στο χώρο αποσκευών ακόμα και όταν η βάση
είναι φορτωμένη με ποδήλατα.

1. Βάση μεταφοράς ποδηλάτων Coach στον κοτσαδόρο
(77 11 780 884)
2. Κοτσαδόρος με σύστημα ημι-ηλεκτρικής αναδίπλωσης
(77 11 944 297)
3. Κοτσαδόρος αφαιρούμενος χωρίς εργαλεία
(77 11 944 296)

3

4. Κοτσαδόρος σε σχήμα λαιμού κύκνου
(77 11 944 295)

3.

4.
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Προστασία

Φροντίδα παντού
Προστατέψτε το χώρο αποσκευών του Arkana σας με το
αντιολισθητικό και αδιάβροχο προστατευτικό Easyflex
που προσαρμόζεται στη διάταξη των καθισμάτων,
καλύπτοντας ολόκληρο το δάπεδο του χώρου φόρτωσης.
Λασπωμένα παπούτσια μετά από πεζοπορία; Επιλέξτε
1
1
.

2

2
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το εύκαμπτο, αδιάβροχο και εύκολο στο καθάρισμα,
κάλυμμα δαπέδου. Διατηρείστε το εσωτερικό του
αυτοκινήτου καθαρό χάρη στη μεγάλη γκάμα από
πατάκια που ικανοποιούν κάθε ανάγκη : Μοκέτες που
προσφέρουν αντοχή στην καθημερινή χρήση, λαστιχένια
πατάκια με ανασηκωμένες άκρες που προστατεύουν από
τη σκόνη και τις λάσπες. Αλλά και για την προστασία του
αμαξώματός, υπάρχει η διαφανής και ανθεκτική
μεμβράνη.
1. Πατάκια μοκέτας comfort
(82 01 736 156)
2. Λαστιχένια πατάκια με ανασηκωμένες άκρες
(74 9M 663 67R)
3. Κάλυμμα δαπέδου χώρου αποσκευών
(82 01 735 758)
4. Μεμβράνη προστασίας αμαξώματος
(77 11 945 218)

3
3.
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5. Προστατευτικό κάλυμμα δαπέδου EasyFlex
(82 01 736 154)

5
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Εμπειρία στο εσωτερικό

Πέρα από κάθε
προσδοκία
Νοιώστε την ευχαρίστηση, χαλαρώνοντας με το cool
box που διατηρεί τα τρόφιμα και τα αναψυκτικά σας
στη σωστή θερμοκρασία. Το τραπεζάκι αεροπορικού

2.

2

3

3.

τύπου είναι η ιδανική θέση για να απολαύσετε τον
καφέ που έφτιαξε για εσάς η φορητή καφετιέρα
Handpresso! Όσο για τα Bluetooth® ακουστικά της
FOCAL, φροντίζουν να σας χαρίσουν τον αυθεντικό
ήχο της αγαπημένης σας μουσικής. Και μόλις
φτάσετε στον προορισμό σας, φορέστε το κουστούμι
σας που παραμένει ατσαλάκωτο καθώς έχει
παραμείνει κρεμασμένο στην ειδική κρεμάστρα στην
πλάτη του εμπρός καθίσματος.
1. Τραπεζάκι και φορητή καφετιέρα Handpresso
(77 11 785 947) (77 11 940 552)
2. Κρεμάστρα στο σύστημα πολλαπλών χρήσεων.
(77 11 785 946)
3. Cool box
(77 11 431 405)
4. Ακουστικά Focal Bluetooth®
(77 11 785 758)

4.

4
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Ασφάλεια

Επιλογές ασφαλείας
Εξασφαλίστε την ηρεμία σας τοποθετώντας έναν
συναγερμό που ανιχνεύει κάθε προσπάθεια
ανοίγματος, παραβίασης, ή κίνησης. Σε συνδυασμό με
τη μονάδα αντί-ανύψωσης, αποτρέπει κάθε
προσπάθεια κλοπής! Αντικλεπτικά μπουλόνια

11
.

ασφαλείας, για αποτροπή κάθε σκέψης κλοπής των
ζαντών του Arkana σας. Μπορείτε να κινηθείτε με
ασφάλεια στις χιονισμένες διαδρομές χάρη στις ειδικές
‘Premium Grip’ αλυσίδες που τοποθετούνται
πανεύκολα.
Θα σας εξασφαλίσουν την οδήγηση στις περισσότερες
περιπτώσεις διάβασης χιονισμένων δρόμων. Και
τέλος, προστατέψτε ότι πολυτιμότερο, τοποθετώντας
το παιδί σας στο ειδικό παιδικό κάθισμα Trifix i-Size.

1. Αντικλεπτικό
(82 01 736 713)
2. Αντικλεπτικά μπουλόνια για τις ζάντες
(82 01 709 741)
3. Χιονοαλυσίδες Premium Grip
(77 11 780 259)

2.
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4. Ειδικό παιδικό κάθισμα Trifix i-Size
(77 11 940 744)

4
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Expression

Dynamic

E-TECH Hybrid

Εξωτερικός Σχεδιασμός
82 01 737 994

Αεροτομή Sport εμπρός προφυλακτήρα

·

·

-

82 01 737 996

Αεροτομή Sport οπίσθιου προφυλακτήρα

26 66 889 29R

Φως υποδοχής κάτω από το αμάξωμα

20 08 739 57R

Ποδιά προστασίας οπίσθιου προφυλακτήρα με διπλή απόλειξη εξάτμισης - Χρώμα Light Grey

20 08 754 97R

Ποδιά προστασίας οπίσθιου προφυλακτήρα με διπλή απόλειξη εξάτμισης - Χρώμα Satin Metal

77 11 945 822

Πακέτο εξωτερικής διαμόρφωσης - Flame red

77 11 945 823
77 11 945 824
82 01 737 281

Πακέτο εξωτερικής διαμόρφωσης - Valencia Orange
Πακέτο εξωτερικής διαμόρφωσης - Pearl White
Σπόιλερ οπίσθιας πόρτας - Black

82 01 737 282

Σπόιλερ οπίσθιας πόρτας - Grey Medium

82 01 737 283

Σπόιλερ οπίσθιας πόρτας - Grey Highland

82 01 737 284

Σπόιλερ οπίσθιας πόρτας - Pearl white

82 01 736 837

Σετ σκαλοπατια
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Εσωτερικό
76 8N 612 38R

Επενδύσεις μαρσπιέ θυρών της Renault

82 01 720 785

Sport πεντάλ - αριστεροτίμονη έκδοση

Ζάντες
82 01 638 956

Ζάντες αλουμινίου 18'' Pasadéna -Diamond δίχρωμη

40 31 509 96r

Καπάκι ζάντας - Pacific Blue

40 31 507 09r

Καπάκι ζάντας Renault -Slate grey

40 31 520 85r

Καπάκι ζάντας Renault - Black

40 31 502 91r

Καπάκι ζάντας Renault - Flame Red

40 31 572 32r

Καπάκι ζάντας Renault - Orange

40 31 543 42r

Καπάκι ζάντας Renault - Ivory White

82 01 709 741

Σετ μπουλόνια ασφαλείας με κλειδί

Άνεση
4. και προστασία
Ταπέτα
82 01 736 158

Σετ ταπέτα μοκέτα Premium

82 01 736 156

Σετ ταπέτα μοκέτα Comfort

Expression

82 01 736 162

Σετ ταπέτα μοκέτα Premium E-TECH

82 01 736 159

Σετ ταπέτα μοκέτα Premium RS

74 9M 663 67R

Σετ ταπέτα καουτσούκ 4 τμχ.

Dynamic

E-TECH Hybrid
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·
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·
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·
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Εμπειρία στο εσωτερικό
77 11 431 405

Δοχείο Cool box

77 11 940 517

Καθρέφτης ελέγχου παιδιών

77 11 940 552

Φορητή καφετιέρα - Handpressso

82 01 375 535

Κιτ καπνιστή

77 11 785 944

Βάση πολλαπλών χρήσεων (στερεώνεται στο προσκέφαλο)

77 11 785 945

Άγκιστρο για τη βάση πολλαπλών χρήσεων (η βάση περιέχεται)

77 11 785 947

Τραπεζάκι αναδιπλούμενο (η βάση δεν περιέχεται)

77 11 785 946

Κρεμάστρα για τη βάση πολλαπλών χρήσεων (η βάση περιέχεται)

Προστασία χώρου αποσκευών
82 01 735 758

Προστατευτικό ταπέτο χώρου αποσκευών

82 01 736 154

Easy Flex προστατευτικό χώρου αποσκευών

82 01 585 488

Θήκη τακτοποίησης χώρου αποσκευών

77 11 422 533

Δίχτυ χώρου αποσκευών - Οριζόντιο

77 11 227 502

Δίχτυ χώρου αποσκευών - Κάθετο

Αντηλιακή προστασία
77 11 944 045

Αντηλιακά κουρτινάκια – Οπισ. παρμπρίζ και πόρτες

77 11 944 044

Αντηλιακά κουρτινάκια – Οπισ. πόρτες

77 11 945 187

Ανεμοθώρακες εμπρός

Προστασία αμαξώματος
77 11 945 218

Μεμβράνες αμαξώματος – Σετ αμαξώματος

77 11 944 030

Μεμβράνες αμαξώματος – Προφυλακτήρας εμπ.

77 11 944 028

Μεμβράνες αμαξώματος - Γωνίες εμπ. και πίσω πορτών

77 11 944 031

Μεμβράνες αμαξώματος - Κατώφλι εμπ. και πίσω πορτών

77 11 944029

Μεμβράνες αμαξώματος - Προφυλακτήρας οπισ.
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Dynamic

E-TECH Hybrid
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Μεταφορά
Κοτσαδόρος
Κοτσαδόρος ημι ηλεκτρικά αναδιπλούμενος
51 1D 257 68R

Κιτ κοτσαδόρου

24 1D 846 02R

Πλεξούδα 13 επαφών
Κοτσαδόρος αφαιρούμενος χωρίς εργαλεία

75 61 067 49R

Κιτ κοτσαδόρου

51 19 988 33R

Μπαλάκι κοτσαδόρου

24 1D 833 43R

Πλεξούδα 13 επαφών
Κοτσαδόρος σχήμα λαιμού κύκνου αφαιρούμενος με εργαλεία

75 61 034 13R

Κιτ κοτσαδόρου

51 19 933 24R

Μπαλάκι κοτσαδόρου

24 1D 833 43R

Πλεξούδα 13 επαφών

77 11 226 912

Αντάπτορας 13/7 επαφές

Μεταφορά στην οροφή
73 21 053 95R

Μπάρες οροφής

77 11 780 884

Σχάρα ποδηλάτων Coach σε κοτσαδόρο 2 ποδήλατα, πρίζα 13 επαφών

77 11 780885

Σχάρα ποδηλάτων Coach σε κοτσαδόρο 3 ποδήλατα, πρίζα 13 επαφών

77 11 947 762

Σχάρα ποδηλάτων Euroride σε κοτσαδόρο 2 ποδήλατα, πρίζα 13 επαφών

77 11 430 092

Σχάρα ποδηλάτων Euroride σε κοτσαδόρο 3 ποδήλατα, πρίζα 13 επαφών

77 11 577 326

Express σχάρα ποδηλάτου σε κοτσαδόρο για 2 ποδήλατα

77 11 577 327

Express σχάρα ποδηλάτου σε κοτσαδόρο για 3 ποδήλατα

77 11 780 147

Σχάρα μεταφοράς ποδηλάτου, στις μπάρες οροφής - 1 ποδήλατο

77 11940 000

Μπάρες για σκι - 4 ζευγάρια σκι / 2 snowboards

77 11 940 001

Μπάρες για σκι - 6 ζευγάρια σκι / 4 snowboards

77 11 785 585

Μπαγκαζιέρα οροφής - 380 λίτρα - Χρώμα μαύρο-160*80*40 cm

77 11 785 586

Μπαγκαζιέρα οροφής - 480 λίτρα - Χρώμα μαύρο-190*80*40 cm

77 11 785 587

Μπαγκαζιέρα οροφής - 630 λίτρα - Χρώμα μαύρο-210*90*42 cm

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Βάση smartphone - Μαγνητική

·

Multimedia
Τηλέφωνο
77 11 784774

77 11 784775

Βάση στήριξης smartphone στο ταμπλό

77 11 940 323

Βάση στήριξης smartphone στον αεραγωγό με επαγωγική φορτιση
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E-TECH Hybrid
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Ασφάλεια
82 01 722 592

Βάση πυροσβεστήρα

77 11 943 172

Πυροσβεστήρας 1-kg

77 11 780 759

Σετ ασφαλείας (γιλέκο, τρίγωνο, φαρμακείο)

82 01 736713

Συναγερμός

77 11 782 488

Κλειδωμα θύρας OBD

Παιδικό κάθισμα
77 11 940 744

Παιδικο καθισμα Trifix 2 - I Size / 15 μηνών - 4 χρονών / 76 -105 cm ύψος

77 11 940 745

Παιδικο κάθισμα Kidfix 2 / 4 - 12 χρονών / 15 - 36 kg

77 11 940 743

Παιδικο καθισμα Dualfix - I Size / 0 - 4 χρονών / 40 -105 cm ύψος

Αλυσίδες χιονιού
77 11 578 473

Σετ αλυσίδες χιονιού 9mm μέγεθος 120 R17" & R18"

77 11 780259

Σετ αλυσίδες χιονιού Premium Grip μέγεθος 110 R17" & R18"

77 11 940 853

Σετ αλυσίδες χιονιού Polaire μέγεθος 110 R17" & R18"

Renault collection
Μινιατούρες
77 11 944 294

Μινιατούρα Arkana 1/43 R.S. Line Orange

77 11 944 232

Μινιατούρα Arkana 1/43 White

1 Να ταιριάξει με το χρώμα της π οδιάς 2 Συμβατό απ οκλειστικά με τις εκδόσεις E-TECH hybrid. 3 Μη συμβατό με τις εκδόσεις E-TECH hybrid 4 Κινητήρας HEV:Μη συμβατό με το π άτωμα στη χαμηλή θέση

Για περισσότερη εμπειρία Renault Arkana επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.renault.com.gr

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου να είναι ακριβές και ενημερωμένο κατα την ημερομηνία εκτύπωσης. Αυτό το έντυπο δημιουργήθηκε από με βάση μοντέλα προ-παραγωγής ή πρωτότυπα. Ως μέρος της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, η Renault
διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να προβεί σε αλλαγές στις προδιαγραφές και στα οχήματα και τα εξαρτήματα που περιγράφονται και παρουσιάζονται εδώ. Αυτές οι αλλαγές κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με τη χώρα πώλησης, οι εκδόσεις ενδέχεται να
διαφέρουν, ορισμένοι τύποι εξοπλισμού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι (στάνταρ, προαιρετικά ή σαν αξεσουάρ). για πιο πρόσφατες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Λόγω περιορισμών στις τεχνικές εκτύπωσης, τα χρώματα που αναπαράγονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν
ελαφρώς από τα πραγματικά χρώματα του αμαξώματος ή των υλικών του εσωτερικού διάκοσμου. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ολόκληρου ή μέρους αυτού του εντύπου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Renault.
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