
Renault Arkana ZEN 1,3 Tce 140hj  
EDC automaat 
 

 
Pilt on illustratiivne 

 
Pakkumine nr. 087 (taotlusele märgi kindlasti pakkumise number) 
 

Mudel Kütus Mootor Varustusaste 
Hind koos 
lisavarustusega 

 
Renault Arkana ZEN 1,3 Tce 140hj EDC automaat 
Värv: hall metallik 
Interjöör: Musta värvi tekstiilist istmepolster 

 

  Bensiin  1,3 TCe 140hj EDC   ZEN    27 900 € 

Tehnilised andmed 
 

Mootor Kaalud, ruumid 

 
Kütus: Pliivaba bensiin — E10 
Silindrite / klappide arv: 4 / 16 
Sissepritse tüüp: Otse sissepritse + turbo 
Töömaht (cm’): 1333 
Maksimaalne vöimsus, kW/hj: 103/140 
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min): 260 
Stop & Start: jah 
Käigukasti tüüp: EDC — 7 käiku 

 
Pikkus (mm): 4568 
Laius (mm): 1821 
Laius peeglitega (mm): 2034 
Körgus (mm): 1576 
Teljevahe (mm): 2720 
Täismass (kg): 1,876 
Maks. haagise kaal piduritega (kg): 900 
Maks. haagise kaal piduriteta (kg): 705 
Kütusepaagi maht (I): 50 
Pöörderingi Iäbimööt (m): 11,2 
Minimaalne kliirens: 200 
Rööbe taga: 1584 

 
 
 

Aku Kütusekulu ja sooritus 

Aku tüüp: Liitium-ioon aku 
Kogupinge (V): 12 
Mahtuvus (kWh): 0.13 

 
Kiirendus 0 -100 km/h (s): 9.8 
Tippkiirus (km/h): 205 
1 000 m paigaltseisust (s): 31.5 
Kombineeritud kütusekulu (WLTP), (I/100 km): 5.8 
Kombineeritud CO2 (WLTP), (g/km): 131 

 
 
 

Dünaamika Rehvid 

 
Tippkiirus: 201 
Kiirendus 0-100 km/h (s): 8,9 
 

 
    Rehvid: 215/ 60 R17 215/55 R18 

Soodushind 

27 900 € 



 
 
Standardvarustus 
 
 

Juhtimissüsteemid  Mugavus 

 
• Renault“ vabakäe-vötmekaart  
• Elektriline roolivöimendi 
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik  
• 3-punkti turvavööd    
• 4,2" värvilise ekraaniga näidikuteplokk  
• ISOFIX kinnitussüsteem välimistel tagumistel istekohtadel  
• 6 turvapatja  
• 7” värvilise ekraaniga näidikutepaneel  
• Regulaator - kiirusepiiraja  
• Söiduraja hoidmise abisüsteem  
• Ohutu vahemaa hoiatussüsteem  
• Aktiivne hädapidurdusassistent koos jalakäijate ja jalgratturite 
tuvastusfunktsiooniga  
• Liiklusmärkide tuvastussüsteem  
• ABS- pidurid, hädapidurdusassistent, elektrooniline 
stabiilsuskontroll, mäeltstardiassistent 

 

 
• Automaatne kliimaseade koos tagumiste ventilatsiooniavadega 
• Elektrilised aknatöstukid  
• Kesklukustus  
• Kunstnahast kattega rool  
• Valgustatud peeglid päikesesirmides  
• Reguleeritava körgusega esiistmed  
• 60/40 süsteemis kokkuklapitav tagaiste  
• Elektrooniline käsipidur  
• Parkimisabi ees ja taga  
• Tagurduskaamera 

 
 

Multimeedia Nähtavus 

 
• Automaatne hädaabiteavitussüsteem eCaII  
• EASY LINK 7", ilma navigatsioonita, digitaalraadio DAB, 
Bluetooth@, 2xUSB+Jack, Apple CarPlay” ja Android Auto” tugi  
• Haiuimekujuline antenn 

 

 
• Elektrilised, kokkuklapitavad küljepeeglid  
• Vihmasensoriga klaasipuhasti  
• Kahe asendiga (päev/öö) salongi tahavaatepeegel 
• Täisleed “Pure Vision" esituled 

 
 

Multimeedia Muu varustus 

 
• Automaatne hädaabiteavitussüsteem eCaII  
• EASY LINK 7", ilma navigatsioonita, digitaalraadio DAB, 
Bluetooth@, 2xUSB+Jack, Apple CarPlay” ja Android Auto” tugi  
• Haiuimekujuline antenn 

 

 
• Rehviröhu kontrollsüsteem  
• Rehviparanduskomplekt 

 

Välimus Veljed 

 
• Kere värvi küljepeeglite korpused ja ukse käepidemed  
• Halli värvi eesmine ja tagumine pöhjakaitse 

 

 
• 17" valuveljed, BAHAMAS disain 

 
 

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus 
 
SAFETY pakett: pimenurga jälgimissüsteem; tagumise ristsuunalise liikluse hoiatus (PCV60) 
Tehniline nöue varuratta tellimiseks (SSRCCF) 
Varuratas (välistab rehviparanduskomplekti) (RSGALT) 
+ Alarmseade Megane IV/Talisman/Arkana paigaldusega (“0101031) 
+ Salongimatid ,tekstiil , Arkana (• os01029) 
+ Lamellrehvid 215/60R17 (*070082-8A) 
+ ARK + ohutuspakett (”ARK) 
+ Kadjar Easy Service 5a/100000km (”310102) 

 
Uus hind koos lisavarustusega 27 900 €  
 
 



 
 
Garantii  
 
 
Sõiduki garantii: 5 aastat vöi kuni Iäbisöiduni 100 000 km 5 aasta jooksul 

Värvikattegarantii: 3 aastat, piiramatu Iäbisöit  

Korrosioonikindlustuse garantii: 12 aastat, piiramatu Iäbisöit  

Varuosade ja tarvikute garantii: 2 aastat, piiramatu Iäbisöit 

*Tegemist on Renault tehase garantiiga, mis hõlmab endas ka Renault Assistance teenust. Garantii tingimused on põhjalikult kirjas auto 
hooldusraamatus. 

 

Renault Assistance 

Alates 2002. aasta sügisest pakub Renaults köigile uutele Renault’-omanikele üle-euroopalist tehnilise abi teenust "Renault Assistance". 
Tehnilise abi saamiseks helista numbrile 674 7777. 

Kui söiduk on jäänud teele ettenägematu mehaanilise, elektrilise vöi elektroonilise rikke töttu, siis on kliendil vöimalus saada tasuta ja tootja 
garantii alla kuuluvat autoabi. 

Saades kliendilt väljakutse ning vastavalt olukorrale organiseerib Renault Assistace'i teenuse osutamise ja vötab enda kanda vastavad 
kulutused. Kliendi kanda jäävad vaid sidekulud ning kehtivatest eeskirjadest Iähtuvalt pukseerimiskulud, kui söidukit pukseeritakse kiirteel vöi 
muul sarnasel teel. Sellisel juhul peab klient Renault Assistance'i teavitama, kui on kiirteelt vöi muult sarnaselt teelt välja söitnud. Renault 
Assistance ei vöta enda kanda kliendi kulutusi ilma eelneva nöusolekuta. 

Vöimalusel parandab Renault Assistance söiduki kohapeal ja vöimalikult kiiresti. Kui söidukit ei önnestu parandada kohapeal ning osutub 
vajalikuks pukseerimine, toimetatakse söiduk Iähimasse Renault“teenindusse vöi selle puudumisel remonditöödeks Iähimasse 
autoteenindusse. 

Kui söidukit ei önnestu parandada päeva jooksul vöi kui parandusaeg on Renault hinnangul pikem kui 3 tundi, vöib klient saada teatud 
juhtudel lisahüvitisi: majutuse vöi asendussöiduki teekonna jätkamiseks vöi koju naasmiseks. Abi andmise üksikasju on täpsustatud garantii 
üldtingimustes. 

 

 

ESITA TAOTLUS 
TAOTLUShttps:


