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bagagevolume

sportieve suv
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hybride motor verbonden 
ecosysteem

3 zitplaatsen  
achter

14 rijhulp 
systemen



In de R. S. Line-versie, pronkt de gloednieuwe Renault Arkana met 
een specifieke sportieve SUV-styling. Hij combineert robuustheid en 
elegantie: op de motorsport geïnspireerde splitter, glanzend zwarte 
details, specifieke Silverstone-velgen met robijnrode accenten, 
emotie is altijd aanwezig. Aan de achterzijde onderstreept de 
dubbele uitlaat het dynamische karakter van Arkana. de R.S. Line-
badge op de vleugelafwerking herinnert aan zijn uitzonderlijke 
afkomst. Niet te vergeten de C-shape LED-koplampen en 100% 
LED-verlichting die de zichtbaarheid ‘s nachts verbeteren.

sportiviteit 
belichaamd
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Met zijn zwarte dak, bekleding rundleder/alcantara ‘R.S. Line’ met rode 
stiksels, lederen* stuur, carbon-look dashboard met rode bies en  
aluminium pedalen, de cockpit van de R.S. line-versie straalt sportiviteit 
uit. Als het op rijden aankomt, biedt het multi-sense systeem een keuze  
uit 3 rijmodi en 8 verschillende kleuren ambianceverlichting voor een 
persoonlijke ervaring. Wat het digitale dashboard betreft, betekent 
het digitale 10,2”-cluster** dat u de navigatie kunt weergeven en 
uw rij-interface kunt aanpassen. Een verticaal centraal scherm 
van 9,3”** siert de middenconsole. En profiteer optimaal van een 
licht passagierscompartiment met een glazen panoramadak**.

meeslepend plezier

1. Elektrisch bedienbaar glazen 
schuif- en kanteldak getoond 
op Intens interieurdesign

2. Instrumentenpaneel met 10,2” TFT 
kleurenscherm en EASY LINK 9,3” scherm
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* Neem contact op met uw verkoopadviseur voor meer informatie over de gebruikte materialen.  
** afhankelijk van de versie.



De hybride E-TECH aandrijflijn combineert twee elektromotoren en 
een verbrandingsmotor met een multi-mode versnellingsbak zonder 
koppeling. Het voordeel is dat u in de stad tot 80% van uw ritten 
elektrisch kunt maken, met een vermindering van de CO2-uitstoot 
en het brandstofverbruik (tot -40%*). Omdat bij het wegrijden de 
motor altijd elektrisch wordt aangedreven, is de acceleratie helder en 
dynamisch. En dankzij regeneratief remmen wordt de batterij tijdens 
het rijden opgeladen. Het is ook mogelijk om nog meer energie terug 
te winnen door over te schakelen naar de «B»-modus (Brake), wanneer 
de regeneratie wordt gemaximaliseerd. Stilte, reactievermogen, 
wendbaarheid... of u nu in de stad of op de openbare weg rijdt, 
de hybride E-TECH-motor bezorgt u ongekende rijsensaties.

gewoon hybride

1. Energiestroom
2. Instrumentenpaneel met 10,2” TFT 

kleurenscherm met rij-informatie

2
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* vergeleken met een gelijkwaardige verbrandingsmotor.





1. Hoofdmenu met snelkoppelingen 
naar navigatie, radio, muziek, 
telefonie, applicaties, etc.

2. 3D-navigatie-interface met zoeken 
naar adressen op Google

3. Interface voor meerdere schermen: rijhulp, 
multi-sense en aanpasbare widgets 

4. 10,2” digitaal instrumentenpaneel en 9,3” 
centrale display afhankelijk van afwerking

intuïtieve interface
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In het hart van de cockpit vindt u een groot 9,3” verticaal touchscreen op 
de middenconsole. Een echte on-board computer, deze geeft je toegang  
tot verbonden navigatiediensten (met Europese kaarten) en maakt 
het mogelijk om alle functies van uw Arkana, zoals rijhulpsystemen 
en multi-sense technologie te bedienen. In combinatie met 
het 10,2” digitale instrumentenpaneel heeft uw voertuig een 
van de grootste displayoppervlakken in de categorie.
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connectiviteit

1. inductielader voor smartphone
2. Android Auto™ and Apple CarPlay™ 

beschikbaar voor smartphone mirroring
3. My Renault app

1
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Met de My Renault-applicatie kunt u uw reizen eenvoudig 
voorbereiden door uw bestemming naar uw voertuig te sturen, 
uw navigatie te voet voort te zetten en uw Arkana te lokaliseren. 
Met het EASY LINK multimediasysteem op het 9,3”* scherm vind 
je je favoriete apps met Android Auto™ en Apple CarPlay™-
compatibiliteit. 4G-connectiviteit geeft u toegang tot kaart- en 
systeemupdates, evenals zoeken naar adressen via Google. Laad 
ten slotte je smartphone moeiteloos op dankzij de inductielader.

* afhankelijk van de versie.
Android Auto™ is een handelsmerk van Google Inc.
Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc.
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royaal interieur

1. Bagagevolume tot wel 480 liter
2. Verwijderbare dubbele laadvloer
3. Drie volwaardige zitplaatsen achterin

Met een inhoud van 480 liter in de E-TECH hybrid uitvoering heeft 
de kofferbak een groot volume. De in hoogte verstelbare vloer 
kan in de lage positie worden geplaatst om het laadvermogen 
te maximaliseren en in de hoge positie om het laden van zware 
voorwerpen te vergemakkelijken. Een configuratie waarmee u 
optimaal gebruik kunt maken van een vlakke ondergrond, zodra 
de rugleuningen van de 2/3-1/3 achterbank zijn neergeklapt. De 
achterbank biedt 3 zitplaatsen en royale been- en knieruimte.
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Highway & Traffic Jam Companion
Past het gedrag van uw voertuig aan het verkeer aan. Het 
regelt uw snelheid, houdt een veilige afstand tot de voorligger  
en zorgt ervoor dat u centraal op de rijstrook blijft van 0 km/u 
tot 170 km/u. Wanneer het verkeer vertraagt, stopt en start het 
voertuig automatisch voor meer comfort en gemoedsrust.

Cruise Control/Snelheidsbegrenzer
Regel uw snelheid tijdens het rijden met behulp van de 
knoppen op het stuur en stel uw maximale snelheid in om de 
verkeersregels te gehoorzamen en overtredingen te vermijden.

Adaptive Cruise Control 
Met Adaptive Cruise Control houdt u tijdens het rijden 
de juiste veilige afstand tot het voertuig voor u. Het 
systeem grijpt in op de rem als de afstand te kort is en 
omgekeerd op het gaspedaal als de weg weer vrij is.

Blind Spot Warning 
Boven 15 km/u waarschuwt deze u via lichtsignalen voor de  
aanwezigheid van voertuigen links of rechts en  
buiten uw gezichtsveld.

Safe Distance Warning
Een camera aan de voorkant van uw voertuig 
berekent de veilige afstand tot het voertuig voor u. 
Bij gevaar voor een aanrijding activeert het systeem 
een hoorbare en visuele waarschuwing.

Grootlichtassistent
Een camera op de voorruit die lichtstromen analyseert, 
schakelt automatisch tussen grootlicht en dimlicht.

Around View Monitor
Voer uw manoeuvres moeiteloos uit - Arkana heeft vier  
camera’s die een 360°-beeld geven van de 
directe omgeving van het voertuig.

Easy Park Assist
Hierdoor kunt u gemakkelijk parkeren. Het zoeken naar een 
parkeerplaats en het sturen wordt geregeld door uw voertuig. 
Het enige dat u hoeft te doen, is de snelheid beheren.



Lane Keeping Assist 
Actief tussen 70 km/u en 160 km/u, past een correctie in het 
stuur toe om het voertuig terug naar zijn rijstrook te brengen 
als u onvrijwillig een ononderbroken of onderbroken lijn 
overschrijdt zonder uw richtingaanwijzer te gebruiken.

14 rijhulp 
systemen

De geheel nieuwe Renault Arkana is uitgerust met veertien 
innovatieve rijhulpsystemen. Uw SUV belooft u een veilige reis.

Active Emergency Braking met fietserdectectie
Detecteert fietsers op dezelfde rijstrook of komend vanaf 
de zijkant en stopt het voertuig bij gevaar. Reizen in de 
stad is nog nooit zo veilig geweest, dag en nacht.

Traffic Sign Recognition 
Via het instrumentenpaneel wordt u 
tijdens uw reis gewaarschuwd voor 
snelheidsbeperkingen dankzij een camera.

Active Emergency Braking met 
voetgangersdetectie
Detecteert voetgangers of voetgangers die van de 
zijkant komen en stopt het voertuig bij gevaar. Reizen in 
de stad is nog nooit zo veilig geweest, dag en nacht.

Rear Cross Traffic Alert
Rijd met een gerust hart uw parkeerplaats uit. De nieuwe 
Renault Arkana is uitgerust met sensoren welke de komst van 
een voertuig aangeven dat u misschien niet heeft gezien.

Active Emergency Braking met autoherkenning
Detecteert stilstaande voertuigen of voertuigen 
die op dezelfde rijstrook rijden en stopt het 
voertuig in geval van gevaar. Reizen in de stad is 
nog nooit zo veilig geweest, dag en nacht.







Rouge Flamme (SMV)Noir Métal (MV)

Orange Valencia** (SMV)

Bleu Zanzibar (MV)

Gris Métalique (MV)

Blanc Perle (MV)Blanc* (V)

V: standaardlak met vernislaag. 
MV: metaallak met vernislaag.
SMV: speciale metaallak met vernislaag.
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid
* niet beschikbaar i.c.m. R.S. line versie
** alleen beschikbaar op R.S. line versie

CARLAB carrosseriekleuren



Skid plate vóór in Blanc Perle

Sierstrip op deur in Blanc Perle

Skid plate vóór in Rouge Flamme

Sierstrip op deur in Rouge Flamme

Skid plate vóór in Orange Valencia

Sierstrip op deur in Orange Valencia

Personalisatie 
exterieur

Pack look exterieur in de kleuren rood, oranje 
en wit: Skidplates vóór en achter, onderste 
deurbescherming, glanzend zwarte spoiler op de 
achterklep, glanzend zwart dak



CARLAB ambiances

Lichtmetalen wielen 17”  
‘Bahamas Diamantée’

Bekleding stof ‘Noir Zen’ antraciet

Ontspannen onderweg

De nieuwe Arkana Zen is de ideale manier om ontspannen op reis te gaan. Zo biedt de Arkana Zen 
standaard LED PURE VISION koplampen, elektronisch geregelde airconditioning, parkeersensoren 
vóór en achter, achteruitrijcamera en het EASY LINK 7” multimediasysteem. 

Ook is de nieuwe Arkana Zen standaard voorzien van de nodige veiligheidssystemen zoals Active 
Emergency Braking System, Lane Departure Warning met Lane Keeping Assist, Traffic Sign 
Recognition, Safe Distance Warning en Emergency Call. Niets staat een ontspannen en veilige rit 
in de weg!

Zen



Intens (Zen +)

Lichtmetalen wielen  
18” ‘Pasadena’

Bekleding rundleder Bi-Tone  
‘Gris Sable/Noir Titan’ met grijze 
stiksels

Bekleding TEP/ stof  
‘Noir Intens’ antraciet

De perfecte balans

Bij de nieuwe Arkana Intens is er alles aan gedaan om ervoor te 
zorgen dat u zorgeloos onderweg bent. Met Multi-Sense kiest u 
de ideale rijervaring voor uw stemming, de ambianceverlichting 
geeft een luxe gevoel en het 9,3” EASY LINK multimedia- en 
navigatiesysteem zorgen ervoor dat het u aan niets ontbreekt. 

Met Adaptive Cruise Control is het rijden rustgevend, Blind Spot 
Warning waarschuwt u voor objecten in de dode hoek en met Rear 
Cross Traffic Alert rijdt u zorgeloos een parkeervak uit. Alles is in 
staat gesteld om voor u de perfecte balans te creëren. 



CARLAB ambiances

Lichtmetalen wielen 18” 
‘Silverstone’

Bekleding rundleder/alcantara  
‘R.S. Line’ 

R.S. line (Intens +)
Sportiviteit ten top

De nieuwe Arkana R.S. Line straalt één en al sport uit. Met zijn 18” ‘Silverstone’ lichtmetalen wielen, 
de bekleding van rundleder gemixt met alcantara en het carbon look patroon in het interieur 
waant u zich in luxe. Met zijn specifieke voor- en achterbumper in de R.S. Line stijl, onderscheidt de 
nieuwe Arkana R.S. Line zich in sportiviteit. 

Standaard beschikt de nieuwe Arkana R.S. Line over Easy Park Assist, parkeersensoren aan de 
voor, zij én achterkant en een draadloze oplader voor uw smartphone. Het geperforeerd stuurwiel, 
bekleed met alcantara en leder onderstrepen het sportieve karakter van de Arkana R.S. Line nog 
eens extra.



Bekledingen

Wielenoverzicht 

Bekleding stof ‘Noir Zen’ antraciet Bekleding rundleder Bi-Tone  
‘Gris Sable/Noir Titan’ met grijze stiksels

Bekleding TEP/stof ‘Noir Intens’ 
antraciet

Bekleding rundleder/alcantara  
‘R.S. Line’ 

Lichtmetalen wielen 17”  
‘Bahamas Diamantée’

Lichtmetalen wielen 18”  
‘Pasadena’

Lichtmetalen wielen 18”  
‘Silverstone’

* alle stoelen die in dit document als leer worden vermeld, zijn gemaakt van echt leer en gecoat textiel. 
Neem contact op met uw verkoopadviseur voor meer informatie over de gebruikte materialen.



1. Rouge Flamme exterieur  
customisation pack  
Gebruik kleur om uzelf 
te onderscheiden: het 
aanpassingspakket (in combinatie 
met de naafdoppen en de 
voorbumperschort) maakt uw 
Arkana uniek en weerspiegelt uw 
persoonlijkheid.

1

CARLAB accessoires



2. Witte kofferspoiler. Accentueer 
het sportieve karakter van uw 
auto. Een extraatje dat een wereld 
van verschil maakt!

3. Aluminium sportpedalen en 
premium textielmatten  
Geniet van de verfijning van de 
premium textielmatten die stijlvol 
de aluminium pedalen vergezellen 
voor een extra vleugje sportiviteit.

4. Side steps  
Ga van de gebaande paden af 
met een styling die je overal mee 
naartoe kunt nemen. Een handig 
accessoire dat de toegang 
tot uw voertuig en het dak 
vergemakkelijkt. Ze beschermen 
de carrosserie ook tegen 
alledaagse kleine stoten.

5. Easyflex modulaire 
bagageruimtebescherming 
Bescherm de bagageruimte 
van uw Arkana met zijn antislip 
en waterdichte easyflex-
bescherming die zich aanpast 
aan de stoelconfiguratie en de 
achterbank door de volledige 
laadruimte te bedekken met een 
inhoud van 480 liter.

2 3

4 5



1 576

1 821

2 034

1 439 1 453

1 397

1 584

E-TECH hybrid 145
Volume bagageruimte - VDA standaard (liters)
Liters minimaal 492
VDA minimaal 480
(VDA) minimaal i.c.m. ruimtebesparend reservewiel 375

Afmetingen in (mm).

878 2 720

200

4 568

211

877 862

970

2 155

CARLAB afmetingen (mm)



Services

Wij staan altijd aan uw zijde om het leven 
gemakkelijker te maken en u tijd te besparen bij 
het onderhoud van uw RENAULT: online offertes 
en afspraken, pakketten, onderhoudscontracten, 
verzekeringen en assistentie, gepersonaliseerd 
MY RENAULT-programma... Profiteer van onze 
eenvoudige, snelle oplossingen afgestemd op 
uw behoeften.

Je eerste stappen 
Alle informatie die u nodig heeft is te vinden: 
- op onze websites, product-/service-/
financiënaanbiedingen, afspraken voor proefritten, 
etc. 
- in ons dealernetwerk, vergaderingen met onze 
verkoop- en technische teams. 

Renault Service, 100% gedekt
Bescherm u tegen onverwachte gebeurtenissen 
met onze uitgebreide garanties, verzekeringen en 
Renault Assistance, die altijd voor u klaar staan. 

My Renault, dagelijkse partner 
Geniet van de voordelen van een gepersonaliseerde 
webaccount, vooral voor advies, aanbiedingen, 
exclusieve voordelen, herinneringen aan 
onderhoudsprogramma’s, uw aanstaande 
afspraken, etc.

Renault Service, zorgeloos onderhoud
Onze onderhoudscontracten Renault Service 
bieden u de voordelen van een totaalpakket 
op maat. 

Accessoires, uw aangepaste Renault 
Ons assortiment accessoires bevat alles wat u 
nodig heeft om uw voertuig nog aantrekkelijker, 
praktischer, comfortabeler en persoonlijker 
te maken.



De eerste moderne,  
hybride gezinsauto  
met achterklep

Begin jaren zestig streefden de Fransen naar een beter leven, nieuw comfort en 
meer autonomie. Renault is zeer alert op deze gedragsveranderingen en voert een 
diepgaande analyse uit van het nieuwe gebruik van de auto. Naast de sedanauto’s 
die het merk zo succesvol maken, was er plaats voor een luxer, moderner, 
statusgerichter voertuig. Een voertuig gericht op een nieuwe doelgroep van rijkere 
gezinnen die dagelijks willen kunnen reizen en met een gerust hart een weekendje 
weg willen. 

Een ontwikkelingsteam wilde aan deze vraag voldoen en gaf het leven aan de R16. Het 
uiterlijk van de auto, gecreëerd door de visionaire ontwerper Philippe Charbonneaux, 
was in meer dan één opzicht verbluffend op de Autosalon van Genève in maart 
1965: aerodynamische lijnen, geen zichtbare kofferbak, scherpe hoeken, een vijfde 
hatchbackdeur en grote glazen oppervlakken. De stijl is uitgesproken modern. Het 
interieur is geen uitzondering. Het passagierscompartiment is licht en luchtig, met 
veel ruimte voor en achter, en de 7-voudig verstelbare stoelen zorgen ervoor dat de 
ruimte kan worden getransformeerd.

R16, het icoon



 → auto van het jaar in 1966 

 → bijna 2 miljoen geproduceerde 
auto’s

 → bijna 15 jaar op de markt

in 7 posities, kunt u de ruimte naar believen transformeren. Op technisch vlak 
heeft ontwerper Yves George ook geïnnoveerd: het motorblok is gemaakt 
van aluminium, het gesloten koelcircuit heeft automatische ventilatie, de 
onafhankelijke vierwielophanging maakt gebruik van torsiestaven,  
een belofte van ‘uitstekende wegligging’.

Innovatief, origineel, op de grens tussen sedan en stationwagen, 
hyperfunctioneel en «middenklasse» tegelijk, de R16 is anders.  
Een cross-over voor zijn tijd, iedereen is het erover eens dat de R16 zowel qua 
design als technologie een echt succes was: bepaalde features zoals de 
elektronische automatische versnellingsbak, de verschuifbare zitbank en de 
centrale deurvergrendeling waren echt avant-garde. Avant-garde, een woord 
dat ook de geheel nieuwe Arkana beschrijft. De natuurlijke opvolger van de R16, 
deze sportieve SUV schudt ook de traditionele conventies van de markt door 
elkaar! Emotie, dynamiek en innovatie zijn door de eeuwen heen doorgegeven 
en brengen, net als in het verleden, een adem van passie in het leven.



Vervolg uw Renault Arkana ervaring op www.renault.nl
Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (juli 2021) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader 
van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en accessoires 
door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar 
zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure 
afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of 
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  
van Renault.

renault.nl

Publicis – Photo credits :  – printed in EC – 77 11 650 970 – juli 2021.
BOEINGAVENUE 275 - 1119 PD SCHIPHOL-RIJK / POSTBUS 75784 - 1118 ZX SCHIPHOL-RIJK / TEL. 0800-0303 / HANDELSREGISTER AMSTERDAM
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