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os acessórios



design exterior P.04

design interior P.06

O seu SUV Arkana exibe um design desportivo. 

Realce o seu caráter com esta seleção de 

acessórios distintivos que reforçam a sua 

personalidade.

um design distintivo
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reforce o seu estilo

1.  Pack de personalização exterior Vermelho 

Flamme, aileron Branco Universo, lâmina 

desportiva para para-choques e centros de jante 

Renault Vermelho Flamme

2.  Aileron Branco Universon (disponível também 

em Preto Metal, Cinzento Metal, Cinzento 

Highland)

3.  Pack de personalização exterior Vermelho 

Flamme

4.  Luzes de boas-vindas sob a carroçaria

5.  Ski traseiro com dupla saída de escape

O look desportivo do seu Renault Arkana 

apenas necessita de ser reforçado. As lâminas 

desportivas para para-choques e o aileron 

realçam o dinamismo do seu SUV. Desperte o 

lado aventureiro do seu Arkana, equipando-o 

com soleiras de porta elegantes que protegem 

igualmente a carroçaria contra os pequenos 

impactos do dia a dia. Utilize a cor para marcar 

a diferença: o pack de personalização exterior –  

associado aos centros de jante – tornam o 

seu Arkana único, à sua imagem. Graças à 

iluminação de boas-vindas na parte inferior da 

carroçaria, é orientado com estilo até ao seu 

veículo nas zonas pouco iluminadas.

design exterior



6

o toque 
que faz a diferença

2.

3.

1.  Pedais Sport e tapetes de habitáculo têxtil 

premium

2.  Soleiras de porta Renault

3.  Tapetes em têxtil premium E-TECH

Ao entrar no habitáculo, é recebido antes de 

mais pelas elegantes soleiras de porta. Depois, 

poderá apreciará o requinte dos tapetes em 

têxtil premium. Rebordo e inscrição bordada 

nuns, marcação exclusiva E-TECH noutros, 

estes tapetes acompanham, com estilo, os 

pedais em alumínio para um toque desportivo 

adicional.

design interior1.



7





Graças à sua vasta gama de acessórios, o Renault 

Arkana dispõe de uma capacidade de adaptação 

impressionante. Quer pretenda praticar desportos 

de inverno, rebocar um atrelado ou transportar 

objetos menos limpos, o Arkana tem sempre a 

solução ideal para as suas necessidades.

múltiplos talentos

transporte P.10

proteção P.14

vida a bordo P.16

segurança P.18
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1.  Barras de tejadilho transversais e porta-esquis

2.  Porta-bicicletas Expert sobre barras de 

tejadilho

3.  Bagageira de tejadilho rígida Renault 480 litros

4.  Porta-bicicletas Expert sobre barras de 

tejadilho

viaje levando 
consigo tudo o que 
necessita
Perfeitas para viajar com toda a serenidade, 

as barras de tejadilho, tão fáceis de montar 

como práticas de utilizar, permitem-lhe 

otimizar o sentido prático do seu Arkana, com 

a instalação de equipamentos dedicados às 

viagens. Transporte todos os seus desejos: 

porta-esquis para as pranchas e esquis; porta-

bicicletas inteligente que lhe permite aceder 

livremente à bagageira e preserva a sua 

em segurança na bagageira de tejadilho 

rígida. A aventura espera por si.

transporte

2. 3.

1.
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2.

3.

1.  Porta-bicicletas Coach Thule sobre gancho de 

reboque

2.  Gancho de reboque retrátil

3.  Gancho de reboque desmontável sem 

ferramenta

4. 

pronto para 
arrancar
Encontre o gancho de reboque que responde 

às suas necessidades. Os modelos retráteis ou 

desmontáveis sem ferramenta desaparecem 

facilmente quando já não necessita deles: 

o estilo do seu Arkana é preservado. Leve 

as suas bicicletas ainda mais longe, com o 

porta-bicicletas Coach Thule. Muito astucioso, 

permite-lhe aceder facilmente à bagageira 

mesmo quando as bicicletas estão presas.

transporte

4.



14

3. 4.

2.

1.  Tapetes de habitáculo têxtil confort

2.  Tapetes de habitáculo em borracha

3.  Caixa de fundo de bagageira

4.  Película de proteção de carroçaria

5.  Proteção de bagageira EasyFlex

um cuidado 
constante
Preserve a bagageira do seu Arkana graças 

dos bancos e que cobre todo o espaço 

de carga. Calçado enlameado após uma 

limpar. Cuide do habitáculo, escolhendo entre 

uma gama de tapetes adaptada a todas as 

utilização quotidiana, tapetes de habitáculo 

em borracha que preservam a humidade e 

retêm a lama. Quanto à carroçaria, a película 

ajuda-o a protegê-la.

proteção

1.
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5.



1.



1.  Prateleira no apoio de cabeça e máquina de 

café Handpresso

2.  Cabide com sistema multifunções

3.  Geleira portátil

4.  Auscultadores Bluetooth® FOCAL

para além 
das suas 
expetativas
Desfrute do prazer de um piquenique graças 

à geleira portátil que mantém alimentos e 

bebidas à temperatura ideal. A prateleira no 

apoio de cabeça é perfeita para beber um 

café acabado de preparar na máquina de 

café Handpresso! Os auscultadores Bluetooth® 

FOCAL oferecem-lhe um som autêntico para 

as suas músicas preferidas. Uma vez chegado 

ao destino, vista a sua roupa que continua 

nas costas do seu banco.

vida a bordo

2.

4.

3.



1.  Alarme

2.  Porcas de segurança para jante em liga leve

3.  Correntes de neve Premium Grip

4.  Cadeira para criança TRIFIX i-Size

opte pela  
segurança
Ganhe em serenidade, instalando um alarme 

que deteta as tentativas de abertura, de 

intrusão ou de movimento. Associado ao 

módulo antielevação, é particularmente 

dissuasivo! Com as porcas de segurança, 

proteja as jantes elegantes do seu Arkana de 

qualquer tentação. Sinta-se em segurança 

nos caminhos repletos de neve, as correntes 

Premium Grip são fáceis de instalar graças à 

é mais importante para si graças à cadeira 

segurança

1.

2. 3.



4.



lista de referências
Business Intens R.S. Line Motorização

Design

Exterior
Lâmina desportiva para para-choques dianteiro -

Lâmina desportiva para para-choques traseiro -

Iluminação de boas-vindas na parte inferior da carroçaria
Capa de retrovisor cromado -

Ski traseiro com dupla saída de escape - Cinzento - -

Ski traseiro com dupla saída de escape - Metalizado - -

Pack de Personalização Exterior Vermelho Flamme (detalhes na parte inferior das portas e nas 
entradas de ar dianteiras)

-

Pack de Personalização Exterior Laranja Valência (detalhes na parte inferior das portas e nas 
entradas de ar dianteiras)

-

Pack de Personalização Exterior Branco Universo (detalhes na parte inferior das portas e nas 
entradas de ar dianteiras)

-

Aileron - Preto Metal ¤(1)

Aileron - Cinzento Metal ¤(1)

Aileron - Cinzento Highland ¤(1)

Aileron - Branco Universo ¤(1)

Interior
Soleiras de porta Renault -

Pedais sport - caixa automática -

Jantes
Jantes em liga leve de 18'' Pasadena - -

Centro de jante Renault - Azul Zanzibar
Centro de jante Renault - Cinzento Metal
Centro de jante Renault - Preto Metal
Centro de jante Renault - Vermelho Flamme
Centro de jante Renault - Laranja Valência
Centro de jante Renault - Branco Universo
Porcas de segurança pretas - Jantes em ferro/liga leve (4 porcas)



Business Intens R.S. Line Motorização

Conforto e proteção

Tapetes
Tapete de habitáculo têxtil premium
Tapete de habitáculo têxtil confort
Tapete de habitáculo têxtil premium E-TECH ¤(2)

Tapete de habitáculo têxtil premium R.S.
Tapete de habitáculo em borracha ¤(3)

Vida a bordo
Geleira portátil
Espelho vigilância de crianças
Máquina de café Handpresso
Kit fumador
Suporte multifunções no apoio de cabeça
Gancho com sistema multifunções
Prateleira no apoio de cabeça (suporte vendido em separado)
Cabide com sistema multifunções 

Capa
Capa de proteção de carroçaria

Bagageira
Caixa fundo de bagageira ¤(4)

Proteção de bagageira EasyFlex
Organizador de bagageira amovível
Rede de arrumação - Horizontal
Rede de arrumação - Vertical



lista de referências
Business Intens R.S. Line Motorização

Vidros
Cortinas para-sol - pack completo
Cortinas para-sol - vidros laterais traseiros
Chuventos dianteiros

Proteção de carroçaria
Película de proteção de carroçaria - Pack completo -

Película de proteção de carroçaria RS - Pack completo - -

Película de proteção de carroçaria - Para-choques dianteiro, ângulos e centro -

Película de proteção de carroçaria RS - Para-choques dianteiro, ângulos e centro - -

Película de proteção de carroçaria - Arestas de porta dianteira e traseira
Película de proteção de carroçaria - Soleiras de porta dianteira e traseira -

Película de proteção de carroçaria - Para-choques traseiro e ângulos

Transporte

Ganchos de reboque
Cablagem para gancho de reboque rectrátil - 13 pinos
Gancho de reboque retrátil - 13 pinos
Cablagem para gancho de reboque pescoço de cisne / desmontável sem  
ferramenta - 13 pinos

Travessa para gancho de reboque desmontável sem ferramenta

Adaptador para cablagem de reboque (13/7 pinos)
Adaptador para cablagem de reboque (7/13 pinos)

Transporte sobre barras
Barras de tejadilho transversais no tejadilho
Porta-bicicletas Coach Thule - Sobre gancho de reboque -  
2 bicicletas (13 pinos)
Porta-bicicletas Coach Thule - Sobre gancho de reboque -  
3 bicicletas (13 pinos)
Porta-bicicletas Euroride Thule - Sobre gancho de reboque -  
2 bicicletas (13 pinos)
Porta-bicicletas Euroride Thule - Sobre gancho de reboque -  
3 bicicletas (13 pinos)

Porta-esquis Snowpack - 4 pares de esquis / 2 snowboards
Porta-esquis Snowpack - 6 pares de esquis / 4 snowboards
Bagageira de tejadilho modulável Urban Loader 300-500 l
Bagageira de tejadilho rígida Renault - 380 l - Preto
Bagageira de tejadilho rígida Renault - 480 l - Preto
Bagageira de tejadilho rígida Renault - 630 l - Preto



Business Intens R.S. Line Motorização

Multimédia

Telefone
Suporte de smartphone na grelha de ventilação - Magnético
Suporte de smartphone no quadro de instrumentos - Magnético
Suporte de smartphone na grelha de ventilação - Magnético e indução
Suporte de smartphone no quadro de instrumentos - Magnético e indução

Áudio
Auscultadores áudio Focal - Arco - Bluetooth

Video

Segurança

Ajudas à condução
Sistema de ajuda ao estacionamento - traseiro - GT
Sistema de ajuda ao estacionamento - dianteiro - GT

Emergência e sinalização

Anti-intrusão e vigilância
Alarme 904 - GT
Alarme (4625 - wireless)

Anti-roubo mecânico no volante

Segurança das crianças
Base para cadeirinha de bebé - BABY-SAFE BASE I-SIZE 
Cadeirinha de bebé - BABY-SAFE I-SIZE - Nascimento / 15 meses
Cadeira para criança - DUALFIX I-SIZE - Nascimento / 4 anos
Cadeira para criança - TRIFIX I-SIZE - 15 meses / 4 anos
Cadeira para criança - KIDFIX XP - 4 anos / 12 anos



lista de referências

Business Intens R.S. Line Motorização

Correntes
Correntes de neve Standard 9 mm - Tamanho 120 R17” & R18”
Correntes de neve Premium Grip - Tamanho 110 R17” & R18”
Correntes de neve com revestimento em aço Polaire - Tamanho 110 R17” & R18”

Coleção Renault

Miniaturas
Miniatura Arkana 1/43 - RS LINE - Laranja Valência
Miniatura Arkana 1/43 - INTENS - Branco Universo
 : compatível. ¤ : compatível com restrições. - : incompatível.

(1) Em opção na versão RS Line. (2) Apenas compatível com motorizações híbridas E-TECH. (3) Não aconselhado para motorizações híbridas E-TECH. (4) Motorização HEV: incompatível quando o fundo está em posição baixa.







A Renault recomenda

Prolongue a experiência Renault Arkana 
em www.renault.pt

renault.pt


