JAUNĀ

RENAULT ARKANA
Cenu lapa

Degviela
Benzīns

Benzīns / Elekrība

engineered

Motors / Versija

equilibre

techno

R.S. line

mild hybrid 140 EDC MY22

26 380

28 800

31 460

-

mild hybrid 160 EDC MY22

-

-

32 310

-

-

34 000

E-Tech full hybrid 145 MY22

28 310

30 730

Degvielas patēriņš ir aprēķināts ņemot vērā aktuālās ES normas. Reālais patēriņš ir atkarīgs no ceļa apstākļiem, braukšanas stila un izmantotā papildus
aprīkojuma. Reālais automobiļa patēriņš var atšķirties no šeit norādītā. CO2 ir globālo sasilšanu izraisoša gāze.
Cenas ietver PVN un ir korektas uz publicēšanas brīdi. Renault patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Spēkā līdz 31.03.2023.

Īpašais piedāvājums:
5 gadu garantija*

Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav
iekļauti šajās cenās.

Renault līzinga likme
1,99 % + Euribor - mild hybrid
1,79 % + Euribor - full hybrid

*5 gadi vai 100 000 km

K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959
IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350
Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289

https://renault.musamotors.lv

Tehniskais raksturojums
Motori

mild hybrid 140 EDC mild hybrid 160 EDC

E-Tech 145 hybrid

benzīns / microhybrid 12V

benzīns / hybrid

degvielas veids
emisiju standarts
piedziņas veids
pārnesumkārbas tips

Motors
motora tilpums
cilindru / vārstu skaits
degvielas iesmidzināšanas veids
apvienotā jauda kW (ZS)
maksimālā jauda kW (ZS) pie apgr./min
maksimālais griezes moments Nm pie apgr./min

Euro6 D Full
FWD
automatic 7-speeds
benzīns microhybrid
1332
1332
4 / 16
4 / 16
Direct + turbo
103 (140) pie 4500
116 (158) pie 5500
260 pie 1750

automatic multi-mode MMT

benzīns

270 pie 1800

stop & start sistēma un enerģijas atgūšana

hybrid

1598
4 / 16
Multipoint indirect
105 (143)
69 (94) pie 5600
36 (49) + 15 (20)
148 pie 3600

205 + 50

ir

Akumulators
veids
spriegums / jauda

Lithium-ion
12 V / 0,13 kWh

12 V / 0,13 kWh

230 V / 1,2 kWh

Degvielas ekonomija un emisijas (WLTP)
131-133
5,8-5,9

CO2 (g/km)
kombinētais cikls (l/100km)
degvielas tvertnes tilpums (l)

111-112
4,9-5,0
50

Veikspēja
SCx koeficients (m2)
maks. ātrums (km/h)
0 - 100 km/h

0.723
205
9.8

0.728
205
9.1

0.728
172
10.8

Stūres iekārta / piekare
elektrisks stūres pastiprinātājs
11.2
Pseudo McPherson
semi-rigid axis

veids
pagrieziena apļa diamtrs līdz apmalei (m)
priekšējā ass
aizmugurējā ass

Riepas un bremžu sistēma
215/60 R17 96H ; 215/55 R18 95H

standarta riepu izmērs
ventilējamo priekšējo disku diametrs/biezums (mm)

280 / 24

296 / 26

pilno aizmugurējo disku diametrs / biezums (mm)

260 / 8

Masa
pašmasa (kg)
transportlīdzekļa pilna masa (kg)
maks. piekabes masa ar bremzēm (kg)
maks. piekabes masa bez bremzēm (kg)

1336
1876
900
540

1347
1876
900
529

1435
1961
760
526

Bagāžas nodalījuma ietilpība ietilpība
pamata
ar nolocītiem aizmugurējiem sēdekļiem

513 dm3 (518 l)
1296 dm3 (1311 l)

480 dm3 (492 l)
1263 dm3 (1278 l)

Piedāvājums ir tikai komerciāla informācija un nav uzskatāms par piedāvājumu Civillikuma izpratnē. Automašīnu skaits un popularizēšanas laiks ir ierobežots. Visas cenas dotas euro un tajās iekļauts
PVN 21 procenta nodoklis. Šis cenrādis atceļ visus iepriekšējos izdevumus. Degvielas patēriņš ir atkarīgs no transporta izmantošanas apstākļiem, tā aprīkojuma, autovadītāja braukšanas stila.
Lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīd ī ir precīza un aktuāla, tika veikti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsražošanas un prototipa modeļus.
Renault, saskaņā ar savu nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas jebkurā laikā aprakstītajās un publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildu piederumos.
Par šādām izmaiņām Renault dīleri tiek informēti pēc iespējas ātrāk. Dažas versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai kā papildu piederums)
atkarībā no pārdošanas valsts. Lūdzam sazināties ar jums tuvāko dīleri, lai iegūtu aktuālāko informāciju.
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