
Model  ARKANA 

Wersja ZEN TCe 140 EDC g.2021 

Kod wersji ZEN140MGAEF 

Lakier Metalizowany 

Wystrój wnętrza tonacja wnętrza w kolorze grafitowym 

Rodzaj tapicerki tapicerka materiałowa w kolorze czarnym (DRAP01) 

Rodzaj paliwa benzyna / mild hybrid 

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna EDC 

Pojemność silnika 1332 cm3 

Maksymalna moc w kW CEE (KM) 103 (140) 

Emisja CO2 (g/km) 130 

Spalanie cykl mieszany 5.8 l/100km 

Rozmiar opony 215/60 R17 

Cena katalogowa brutto PLN 120 900,00 

Wyposażenie pojazdu 
 

Kolor 2600,00 

Wystrój wnêtrza 0,00 

Tapicerka 0,00 

Cena samochodu z opcjami 123 500,00 

Elementy dodatkowe (akcesoryjne) 
 

Alarm z montażem 1600,00 

Dywaniki gumowe 300,00 

Cena samochodu na fakturze brutto PLN 125 400,00 

Cena samochodu na fakturze netto PLN 101 951,22 

 

Wyposażenie standardowe kod 

obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia RETC 

obręcze kół ze stopu metali lekkich 17'' RALU17 

felga 17" BAHAMAS RDIF08 

szyby tylne barwione VT 

funkcja replikacji smartfona Android Auto i Apple Carplay SPMIR 

EASY LINK 7" bez nawigacji RA404 

szyby tylne elektrycznie podnoszone LVARAP 

szyby przednie elektrycznie podnoszone LVAVIP 

lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane oraz 
podgrzewane 

RET04 



tylna kanapa w układzie 1/3-2/3 SGAR01 

szyba tylna podgrzewana LAC 

fotele przednie z manualną regulacją wysokości SGAV03 

kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP VLMOU1 

tapicerka materiałowa w kolorze czarnym DRAP01 

trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń ATAR03 

podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych PSMREC 

światła Full LED Pure Vision w kształcie litery C LEDH3 

wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości 
pracy, czujnik deszczu i światła 

ALEVA 

światła do jazdy dziennej LED "Edge Light" FDIU3 

lusterko wewnętrzne o 2 położeniach (dzień/noc) RETRJN 

system utrzymywania pasa ruchu (LKA) DLIGM2 

automatyczny hamulec postojowy, elektromechaniczny FPASS 

system rozpoznawania znaków drogowych (TSR) AVTSR1 

aktywny system wspomagania hamowania z funkcją 
wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS) 

AEBS07 

kamera cofania RRCAM 

system wspomagania parkowania przodem i tyłem ITPK4 

wyświetlacz wskaźników i zegarów 4,2" MET03 

karta Renault Hands Free SOP03C 

system kontroli bezpiecznej odległości (DW) DWGE01 

klimatyzacja automatyczna CA02 

nawiewy klimatyzacji dla pasażerów drugiego rzędu 
siedzeń 

AIRAR 

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych 
miejscach 

CMAR3P 

sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa ALOUC5 

regulator-ogranicznik prędkości RV 

zestaw do naprawy uszkodzenia opony KTGREP 

system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) + system 
wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA) 

ESPHSA 

funkcja połączenia alarmowego e-Call RCALL 

czujnik ciśnienia w oponach bezpośredni TPRM3 

centralny zamek CPE 

system mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych 
tylnych miejscach 

ISOFIX 

boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu 
oraz poduszki kurtynowe 

ABLAVI 

system wspomagania nagłego hamowania (AFU) AFURGE 



czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z 
przodu 

AIRBA2 

możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej 
pasażera z przodu 

AIRBDE 

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach CEAVFX 

system ABS ABS 

funkcja łączności AIVCT 

 

 


