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drive the change



ري���ن���و ف��ل��وي��ن�����س ال�����ج��دي��دة
ت���������������ص�������م�������ي�������م ُم����������ذه����������ل

ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا ع���������ص����ري����ة
اإب����َق ع��ل��ى ت��وا���ص��ل م��ع ال�����ح��داث��ة

new renault fluence 
SophiSticated in itS deSign  
and advanced in itS technologieS
Keep in touch with modernity



ق�����ّوي�����ة ب�����ص��خ�����ص��ي��ت��ه��ا
... �أنيقٌة بطّلتها

Strength of character
… Sleek lineS 

Strong and sleek, Renault Fluence will win you over with its dynamism and 
stands out with its sturdiness. A smart look given by its new Black Bezel 
projection headlamps and a design set off with chrome and glossy black parts: 
its new front end flaunts its strong personality. On the inside, its passenger 
compartment is fitted with new upholsteries, enhancing its elegance. new 
Renault Fluence: a distinctly modern style.

ت�سميم يجمع بني �لقوة و�لأناقة، �ستاأ�سرك رينو فلوين�س �جلديدة بديناميكيتها ومتانتها 
م���ن �لنظ���رة �لوىل، فاملظه���ر �لأني���ق مل�سابيحه���ا �لأمامي���ة �جلدي���دة �ملطوقة باإط���ار �أ�سود 
�للون وت�سميم �لأجز�ء �ملزينة بالكروم و�لقطع �ل�سود�ء �لرب�قة و�ل�سكل �جلديد للو�جهة 
�لمامي���ة ي���ربز �سخ�سيته���ا �لقوي���ة. وم���ن �لد�خ���ل جهزت مق�س���ورة �لركاب مب���و�د تنجيد 

جديدة لتعزيز �ناقتها �لالفتة. رينو فلوين�س �جلديدة . �أ�سلوب ع�سري بامتياز.



و�صائل راحة باأحدث التقنيات
... بني يديك

hi-tech comfort
… nOw BOARding

هل ميكننا �ل�ستغناء عن �لتكنولوجيا؟ �إذن ل ميكنك �ل�ستغناء 
ع���ن رين���و فلوين�س �جلدي���دة فبف�سل عد�ده���ا �لرقمي لل�سرعة 
�أ�سب���ح باإمكان���ك �لتحق���ق من �سرعت���ك يف ملحة و�ح���دة. �سغوف 
للمو�سيق���ى؟ بف�س���ل جه���از �لر�ديو �جلدي���د يف �ل�سيارة ميكنك 

تو�سيله �إىل جميع �لأجهزة �للكرتونية �خلا�سة بك.
 كما با�ستطاعتك �ل�ستمتاع ببطاقة رينو للتحكم عن بعد �لتي 
حتمله���ا مع���ك بب�ساط���ة، فتفت���ح �لبو�ب ويت���م ت�سغي���ل �ل�سيارة 
دون �حلاج���ة لدخال �لبطاقة يف �لق���ارئ �خلا�س بها. ثم تقفل 
�لأب���و�ب �وتوماتيكي���ا عن���د �بتع���ادك ع���ن �ل�سي���ارة. هك���ذ� ه���ي 
فلوين����س، ذكي���ة وعفوي���ة! لي�س هذ� فق���ط، بل هي �أي�س���ا �سيارة 
�سال���ون جمه���زة باأعل���ى مو��سف���ات �لر�ح���ة فه���ي مث���ل غرف���ة 
معي�س���ة على �أربع عجالت �إذ تتمتع باأكرب م�ساحة د�خلية �سمن 
فئته���ا. �أم���ا �ملقاع���د �لأمامية فيتي���ح دعما مثالي���ا ور�ئعا بحيث 
تت�سع �مل�ساحة �خللفية لالرجل يف �خللف ب�سكل كاف يف حني �أن 
ز�وية �تكاء �ملقاعد ت�سل �إىل 27 درجة مما يوفر جلميع �لركاب 

�لو�سعية �ملنا�سبة �لتي متهد ل�سرد �لحاديث و�لق�س�س.

Can’t do without technology? in that case, you won’t 

be able to do without new Renault Fluence. Thanks 

to its digital speedometer, you can check your speed 

at a glance. Fancy some music? its new radio can be 

connected to all of your devices. enjoy also the Renault 

hands-free card. Simply carry it on you: the doors unlock 

and the car starts with no need to insert the card into 

the reader. The doors lock automatically when you walk 

away from the car. Smart and intuitive, Fluence is also 

a saloon at the cutting edge of comfort. its passenger 

compartment is like a living room on wheels and has the 

greatest interior space in its category. The front seats 

provides perfect support. in the back, the knee room 

is extremely generous whilst the seats recline to 27°:  

an ideal position for conversation… 



maXimum pleaSure
… wiTh TOTAl COnTROl

new Renault Fluence combines moderation and driving pleasure. Thanks to its automatic 
CVT (Continuously Variable Transmission) gearbox, you will enjoy all the comfort of a smooth, 
economical drive. Fluence also has an electronic parking brake that turns off automatically 
when you pull away and is applied when stationary, making light work of restarts on both 
hills and flat roads. A simple touch lets you control the brake manually. without doubt, new 
Fluence simplifies your life. 

جتم���ع رين���و فلوين�س �جلديدة بني �لعت���د�ل و�ملتعة يف �لقيادة. وذلك بف�سل علبة )�لرتو�س( ناقل د�ئم 
�حلرك���ة �لأوتوماتيك���ي، �س���وف ت�ستمت���ع بالر�ح���ة لقيادة �سل�س���ة و�قت�سادي���ة. بالإ�ساف���ة �إىل مكابح �ليد 
�لإلكرتوني���ة �لتي تنطفئ تلقائياً عندم���ا تنطلق وتعمل عندما تتوقف �ل�سيارة، ما يجعل �لأ�سو�ء تعمل 
عن���د �لنط���الق فوق �لتالل وعلى �لط���رق �مل�سطحة. مل�سة ب�سيطة متّكنك من �لتحك���م بالفر�مل يدوياً. 

دون �سك، مع فلوين�س �جلديدة ِع�س حياتك بكل ب�ساطة.

م�����ت�����ع�����ة ق���������ص����وى
... مع �ل�سيطرة �لكاملة



Safety جت����ه����ي����ز�ت �لأم�������ان technology

1. منظم/حمدد ال�صرعة
يتيح لك منظم/حمدد �ل�سرعة حتديد �سرعة 
ثابت���ة �أو �سرع���ة ق�س���وى. وميك���ن ��ستخد�م زّر 

�لتحكم �ملوجود على �ملقود لتعديل �ل�سرعة.
1. Speed regulator-limiter

The speed regulator-limiter lets you 
set a cruising speed or a maximum 

speed. A control on the steering wheel 
can be used to adjust the speed.

الهاتف��ي  لالت�ص��ال  بلوت��وث  نظ��ام   .2
الال�صلك��ي دون ا�صتخ��دام اليدين، ونظام 

ت�صغيل ملفات اإم بي 3
يتي���ح لك ه���ذ� �لنظام �ملدمج عل���ى نحو مثايل 
يف �ل�سي���ارة ب���اإد�رة مكاملات���ك �لهاتفية بو��سطة 
�أزر�ر �لتحك���م �ملوج���ودة عل���ى �ملق���ود، كما يتيح 
ل���ك �إمكانية �ل�ستم���اع �إىل مو�سيقاك �ملف�سلة 

مع متّتعك بر�حة �لبال �ملطلقة.
2. handS-free Bluetooth® 

and mp3 audio SyStem

The perfectly integrated hands-free system 
lets you manage your phone calls using 
the steering wheel controls and listen to 

your music with complete peace of mind.

3. بطاقة رينو الال�صلكية
م���ا علي���ك �س���وى حْم���ل ه���ذه �لبطاق���ة. �ستت���وىّل 
ه���ذه �لبطاق���ة فتح ِقف���ل �لأبو�ب وت�سغي���ل �ل�سيارة 
تلقائياً. مما يعني عدم �حلاجة �إىل �إدخال �لبطاقة 

يف مكان حمدد.
3. handS-free renault card

Just keep the card on you. The car unlocks 
and starts automatically, with no need to 

insert the hands-free card.  

4. مكبح انتظار اآيل
تتوق���ف ع���ن �لعمل تلقائياً عندم���ا تنطلق وتعود 
�إىل �لعم���ل م���رة جدي���دة عندما توق���ف �ل�سيارة. 
زّر ب�سي���ط يتيح ل���ك �ل�سيطرة �لتامة على �ملكابح 

ب�سكل يدوي.
4. electronic parKing BraKe

Turns off automatically when  
you pull away and is applied again when 

you stop. A simple button lets you control 
the brake manually.

BoSe® 5. نظام ال�صوت من طراز
ي�ساً م���ن �أجل �لنظام  ه���ذ� �لنظام م�سّم���م خ�سّ
يق���دم  فه���و  فلوين����س.  رين���و  د�خ���ل  �ل�سمع���ي 
ج���ودة �سوت ممت���ازة، وياأتي هذ� �لنظ���ام مزّود�ً 

مب�سخم �سوت رقمي.
5. BoSe® audio SyStem

Specially designed for the acoustics 
of the Fluence interior, it offers very 

good sound quality. This system 
comes with a digital amplifier.
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1. نظام الو�صائد الهوائية
 حلماية �ل�سائق و�لر�كب يف �ملقعد

  �لأمامي، مّت جتهيز رينو فلوين�س بنظام 
و�سائد هو�ئية كامل.

1. airBag SyStem

To protect the driver and front passenger, 
Renault Fluence is fitted with a complete 
airbag system.

ISOFIX 2. نظام
مّت جتهيز جانبْي كل مقعد من �ملقعدْين 
�خللفينْي بنظام تثبيت من نوع iSOFiX وذلك 
لرتكيب مقاعد �لطفل على نحٍو �آمن.

2. iSofiX SyStem

The two side seats in the rear are fitted 
with an iSOFiX fastening system for safe 
fitting of child seats. 

3. نظام التحكم بالقيادة الديناميكية 
)التحكم الإلكرتوين بالثبات(
ي�سمن نظام منع �لنزلق (ASR) ونظام �سبط 
نق�س �لتفاف �ل�سيارة (UCl)، بقاء �ل�سيارة 
م�ستقرة حتى على �لطرقات �ل�سعبة.

3. dynamic driving control 
eSc (eSp)

The ASR anti-skid system and understeer 
control logic (UCl) ensure the vehicle 
remains stable even in difficult road 
conditions.

comfort
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 1. تكييف هواء منظم وميكن 
التحكم به يف منطقتينْ منف�صلتي

هو نظام يقدم �لر�حة لتعديل جّو �ل�سيارة ح�سب �لطلب 
ومتكني كل ر�كب يف �ملقاعد �لأمامية من �ختيار درجة 
لها. ولتحقيق �حلّد �لأق�سى من  �حلر�رة �لتي يف�سّ
�لر�حة وعلى درجة حر�رة متو�زنة بني �لق�سمنْي �لأمامي 
و�خللفي من �ل�سيارة، يتمتع �لركاب يف �ملقاعد �خللفية 
بفتحة تهوية قابلة لل�سبط.

1. regulated dual-Zone air-conditioning

Offers personalized climate comfort to enable each 
front-seat passenger to choose the temperature they 
prefer. For maximum comfort and a temperature 
balanced between the front and rear of the vehicle, 
rear passengers also have an adjustable air vent.

 2.مراآة للروؤية اخللفية مطلية
كهربائيًا بطبقة من الكروم

تتحول هذه �ملر�آة تلقائياً د�كنة �أكرث وبالتدريج مع �رتفاع 
م�ستويات �ل�سوء، وذلك لتفادي �نبهار عينْي �ل�سائق.

2. electrochrome rear-view mirror

gradually darkens as light levels 
increasewto prevent dazzling.

3. فتحة ال�صقف
 تتيح فتحة �ل�سقف دخول مزيد 
من �ل�سوء �إىل مق�سورة �لركاب.

3. Sunroof

The sunroof lets more light into  
the passenger compartment. 

4. ح�ّصا�صات للمطر وال�صوء
ت�ستغل م�ّساحات �لزجاج �لأمامي تلقائياً، وب�سورة متقطعة 
منظمة، ثم تعّدل �سرعتها بح�سب غز�رة �ملطر. كما يقوم 
جهاز ��ست�سعار �ل�سوء بت�سغيل �إنارة �ل�سيارة تلقائياً عند 
هبوط �لظالم �أو عند دخول �ل�سيارة يف نفق.

4. rain and light SenSorS

The front windscreen wipers, with automatic 
intermittent function, start and adapt their 
speed according to the intensity of the rain. A 
light sensor turns the lights on automatically 
when night falls or when you enter a tunnel. 

5. وظيفة "اتبعني اإىل املنزل"
عندما تركن �سيارتك يف �لظالم، تبقى �مل�سابيح �لأمامية 
لل�سيارة م�ساءة لفرتة معينة من �لوقت كي تنري لك 
طريق دخولك �إىل �ملنزل باأمان.

5. follow me home function  

when you park in dark, headlights will be On for a 
while in order to guide your way back safely. 

Storage

1. اإمكانية تعديل و�صعية املقاعد
مينحك �ملقعد �خللفي �لقابل للطي م�ساحة 

�سخية وكبرية لتخزين �حلقائب.

1. adJuStaBle Seat

The folding rear seat gives  
a more generous boot space 

to stow your luggage.
2. م�صند للذراع يف و�صط املقاعد اخللفية

 يتمتع �لركاب يف �ملقاعد �خللفية مب�سند
للذر�ع يف �لو�سط مع حاملة �أكو�ب.

2. rear central arm reSt

Rear passengers have an arm 
rest with cup holders.

3. حاملة الأكواب
 وهي بني مقعد �ل�سائق

 ومقعد �لر�كب �لأمامي.

3. cup holder

Between the driver’s seat and 
the front passenger seat.  

4. �صندوق القفازات
يتمتع �سندوق �لقفاز�ت ذي �حلجم �لكبري 

باإ�ساءة د�خلية، كما يتمتع بخا�سية �لتربيد يف 
طر�ز�ت معينة.

4. glove compartment

The generously sized glove 
compartment is lit and refrigerated 

depending on the model.
ن الأمامي 5. كون�صول تخزين بي املقعدينْ

وهو كون�سول عملي وي�سّهل على �لركاب يف 
�ملقاعد �لأمامية �لو�سول �إليه.

5. centre conSole 
Storage compartment 

A practical, easy-access storage 
compartment for the front passengers.

�صندوق الأمتعة اخللفي
6. يتمتع باأق�سى حجم تخزين وفقاً ملعايري 
ر�بطة VdA، وي�سل �إىل 530 دي�سيمرت مكعب.

6. Boot

it has a maximum VdA  
storage volume of 530 dm3.
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�ل�����ت�����ق�����ن�����ي�����ات �ل���������������ر�ح���������������ة مق�س���ور�ت �لتخزي���ن

 



verSionS �خل��������������ي��������������ار�ت
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OPTiOnAl
�خ�������ت�������ي�������اري



colourS �لأل����������������������و�ن

diagramS of dimenSionS�لأب������������ع������������اد

UlTRA SilVeRف�صي مرتف SOlid whiTeاأبي�س جامد eBOny BROwnبني داكن BlACk MeTAlliCاأ�صود معدين

MARS gReyرمادي مّريخي whiTe PeARlاأبي�س لوؤلوؤيORienTAl Redاأحمر م�صرق

Solid white and oriental red: Opaque clearcoat
Other colours = Metallic paint

اأبي�س جامد واأحمر م�صرق: طبقة طالء غري لمعة
األوان اأخرى = طالء معدين

acceSSorieS �لإك�������س�������س���و�ر�ت

6. حاوية �صندوق الأمتعة
ميكن ��ستخد�م حاوية �سندوق �لأمتعة �ملانعة 

لت�سّرب �ملياه من �أجل نقل �ملو�د �لرطبة �أو 
�ملت�سخة. كما ميكن فّكها وتنظيفها ب�سهولة.

6. Boot container

The waterproof boot container can 
be used to transport wet or dirty 

materials. it is easy to remove 
and can be hosed down.

7. عتبة الباب
وهي توّفر حماية �أنيقة �أثناء

 ركوبك لل�سيارة.

7. door Sill

ideal for stylish protection when climbing 
into your vehicle.

 8. �صجاد الأر�صية القما�صي
noveStra من نوع     

يحمي �أر�سية �ل�سيارة من �لهرت�ء 
و�لرطوبة. ومبا �أنها م�سنوعة بطريقة 
تطابق مقا�سات و�ألو�ن �سيارة فلوين�س، 

فاإنك �ستقتنع بت�ساميم وجودة وقوة حتّمل 
جمموعة �سجاد�ت رينو �لقما�سية.  

8. noveStra teXtile matS

Protect the floor from wear and moisture. 
Made-to-measure and matching the 

colours of the Fluence, you will be won 
over by the quality, design and durability of 

Renault’s range of textile mats.

1. ال�جناح
يف �ن�سجام تام مع خطوط �ل�سيارة �لأنيقة، 
ي�سيف �جلناح مل�سة �سخ�سية على �سندوق 
�لأمتعة �خللفي يف �سيارة فلوين�س.

1. Spoiler

in total harmony with the vehicle’s elegant 
lines, the spoiler adds a personalised 
finishing touch to the boot of your Fluence.

2. م�صّد الهواء
 يعيد دفع �لهو�ء د�خل �ل�سيارة.
متوفر يف عبوة من قطعتنْي.

2. air deflector

Regenerates the air inside the vehicle.

This accessory comes in pairs.

3. م�صدات الوحل
تتوىّل م�سد�ت �لوحل �لأمامية و�خللفية 
مهمة حماية ج�سم �ل�سيارة من �ل�سظايا 
�ملتطايرة و�لوحل و�خلدو�س.

3. mud flapS

The front and rear flaps protect  
the bodywork from loose chippings, mud 
spatter and scratching.

4. فتحة تخفيف ون�صر دخان العادم
يوؤكد �لعادم �مل�سنوع من �لكروم على 
 �ل�سخ�سية �لريا�سية ل�سيارتك. وياأتي
 �أنبوب �لعادم �سمن �جلناح �خللفي.

4. muffler diffuSer

The chrome exhaust asserts the sporty 
character of your vehicle. The exhaust 
pipe is included in the rear spoiler.

5.  �صريط الكروم على �صندوق الأمتعة
 يحمي عتبة �لتحميل ويزين
مدخل �سندوق �لأمتعة.

5. chrome Boot moulding

Protects the loading sill and 
customises boot access. 
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 eQuipmentS and optionS liSt �ملعد�ت وقائمة �خليار�ت
pe Se le

active and paSSive Security جتهيزات الأمان
ABS with help emergency braking and eBd (electronic braking distribution) l l l eBd مانع �نغالق �ملكابح مع م�ساعدة �لكبح يف حالت �لطو�رئ و�لتوزيع �لإلكرتوين للفرملة
driver airbag + passenger airbag l l l و�سائد هو�ئية لل�سائق وللر�كب �لأمامي
Front & rear head level curtain airbag - o l و�سادة هو�ئية �ستارية على م�ستوى �لر�أ�س �أمامية وخلفية
Front height adjustable headrests (up / down) l l l م�ساند للر�أ�س �أمامية قابلة للتعديل )لالأعلى/لالأ�سفل( 
3 Rear adjustable headrests o l l 3 م�ساند للر�أ�س يف �خللف قابلة للتعديل
Front seatbelts 3 points with pretensioner and force limiter l l l �أحزمة �أمان �أمامية ثالثية �لنقاط للتثبيت قابلة ل�سبط �لرتفاع وحمدد لل�سغط 
electric parking brake - - l مكابح توقف �إلكرتونية
Rear seatbelts 2 x 3 points and 3 points in center l l l حز�مان �أمان يف �خللف ثالثية �لنقاط للتثبيت وحز�م يف �لو�سط ثالثي �لنقاط للتثبيت 
Auto door lock (speed sensing) with central lock switch l l l �أقفال لالأبو�ب �أوتوماتيكية )ح�سا�سة لل�سرعة( مع نظام �أقفال مركزي
eSP (electronic Stability Program) with ASR - o o ASR ونظام مانع �لنزلق eSP برنامج �لثبات �لإلكرتوين
Cruise control & speed limitor - l l نظام تثبيت �ل�سرعة وحمدد �ل�سرعة
isofix in rear side seats l l l نظام تثبيت iSOFiX يف �ملقاعد �خللفية �جلانبية
Anti-theft system + immobilizer l l l مانع لل�سرقة ونظام منع �حلركة
Seat belt alarm (driver) l l l منبه تذكري حلز�م �لأمان
driving التوجيه
Power assisted steering : electric variable type(ePS) - speed proportional l l l م�ساعد �لتوجيه �لآيل  
height&depth-adjustable steering wheel (tilt + telescope) - - l عمود توجيه قابل ل�سبط �لرتفاع و�لبعد
viSiBility - lighting الروؤية والإ�صاءة
Front wiper two speeds and intermitent variable l l l م�ّساحات زجاج �أمامي ذ�ت �سرعتان وفا�سل للفرت�ت
Front wiper with rain sensor + automatic lighting - - l م�ّساحات زجاج �أمامي مع ح�سا�س للمطر و�إ�ساءة �أوتوماتيكية
Follow me home headlights - - l م�سابيح “�تبعني �إىل �ملنزل”
Front fog lights - l l م�سابيح �سباب
headlights auto lighting - - l م�سابيح �أمامية �أوتوماتيكية
Central rear stop light with led located on rear parcel shelf l l l  led م�سباح �لتوقف �لو�سطي يف �خللف مع �سوء
driver and passenger map lights l l l م�سابيح �أمامية للقر�ءة لل�سائق وللر�كب
Rear central light l l l م�سباح و�سطي للقر�ءة
air conditioning التكييف الهوائي
Front manual air conditioning with particule filter l l - مكيف هو�ء �أمامي يدوي مع م�سفاة للج�سيمات
Automatic air conditionning dual zone with combined filter - - l مكيف هو�ء �أوتوماتيكي ميكن �لتحّكم به يف منطقتني منف�سلتني، مع م�سفاة موحدة للج�سيمات
comfort الراحة
Foldable key l l - مفتاح قابل للطي
Renault hand free card for start - - l بطاقة رينو لال�ستخد�م حّر �ليدين
Renault hand free card for walk away function l بطاقة رينو لال�ستخد�م حّر �ليدين على ُبعد خطو�ت من �ل�سيارة
Cigarette lighter l l l ولعة �سجائر
Automatic front windows up and down (anti pinch + residual) + electrically rear windows  
(residual) + electrical child safety door lock l l l

 نو�فذ كهربائية �أمامية )م�سادة للك�سر(
وخلفية وقفل حلماية �لأطفال

electric trunk openener l l l نظام �أوتوماتيكي لفتح �سندوق �لأمتعة
Rear parking aid system - - l نظام خلفي م�ساعد لركن �ل�سيارة 
Rear view camera - - o كامري� للروؤية �خللفية
electrically operated glass sun roof - - o فتحة �سقف كهربائية
Sunvisor illumination (driver & passenger) - - l �إ�ساءة للطو�رئ لل�سائق وللر�كب
electrically operated door mirror with temperature sensor l - - مر�يا �أبو�ب كهربائية مع ح�سا�س للحر�رة
electrically operated door mirror, defrosing with temperature sensor - l - مر�يا كهربائية قابلة للطي مع خا�سية �إز�لة �جلليد وح�سا�س للحر�رة
electrically operated door mirror, electrically foldable, defrosing with temperature sensor - - l مر�يا كهربائية قابلة للطي �آلياً مع خا�سية �إز�لة �جلليد وح�سا�س للحر�رة
electrochrome rear view mirror - - l مر�آة للروؤية �خللفية مطلية كهربائياً بالكروم
Seat املقاعد
Rear seats 1 / 3-2 / 3 split seat o l l مقاعد خلفية منف�سلة قابلة للطي 3/1- 3/2
Rear centre armrest with cup holder o l l م�سند ذر�ع و�سطي يف �خللف مع حاملة �أكو�ب
Front centre armrest l l l م�سند ذر�ع و�سطي يف �لأمام
leather seats upholstery with driver lumbar support - - o مقاعد منّجدة من �جللد مع د�عم لأ�سفل ظهر �ل�سائق 
heated seats - - l مقاعد قابلة للتدفئة
height adjustment (driver) - l l مقعد �ل�سائق قابل ل�سبط �لرتفاع
communication ال�صوت
integrated 3 lines screen  / USB & jack / Cd MP3 / Steering wheel control / wireless telephony  
& audio streaming (Bluetooth ®) 4 speakers + 2 tweeters(e2)" l l -  3 خطوط مدجمة �سا�سة/USB وو�سلة �سوت/Cd/MP3 �أزر�ر للتحكم يف �ملقود/تلفون ل�سلكي ونظام �سوت )بلوتوث®( 

4 مكرب�ت �سوت + 2 مكرب�ت تويرتز
 Remote A3 screen /  USB & jack / Cd MP3 / Steering wheel control / wireless telephony  
& audio streaming (Bluetooth ®) / dual tuner /  3dsound by Arkamys /  
4 speakers + 2 tweeters

- o l

 �سا�سة A3 عن ُبعد/USB وو�سلة �سوت/Cd/MP3 �أزر�ر للتحكم يف �ملقود/تلفون ل�سلكي 
 ونظام �سوت )بلوتوث®( /ر�ديو مزدوج/�سوت 3d من �أركمي�س/

4 مكرب�ت �سوت + 2 مكرب�ت تويرت
 Remote A3 screen /  USB & jack / Cd MP3 / Steering wheel control / wireless telephony  
& audio streaming (Bluetooth ®) / dual tuner / Premium sound Bose system /  
4 speakers + 4 tweeters +subwoofer

- - o
 �سا�سة A3 عن ُبعد/USB وو�سلة �سوت/Cd/MP3 �أزر�ر للتحكم يف �ملقود/تلفون ل�سلكي
 ونظام �سوت )بلوتوث®(/ر�ديو مزدوج/نظام �سوت فاخر من BOSe/ 4 مكرب�ت �سوت

+4 مكرب�ت تويرت+�سبووفر
BOSe premium audio system - - o BOSe لنظام �ل�سوتي �لفاخر من�
tyreS and road wheel العجالت والإطارات
wheel & tire 15" l - - �لعجالت و�لإطار�ت 15 بو�سة
Alloy wheel 16" - l l �لإطار�ت 16 بو�سة
Alloy wheel 17" - - o �لإطار�ت 17 بو�سة
Spare tire full size 15" l l l �لعجلة �لحتياطية 15 بو�سة
l = Standard       o = Option       - = not available l=قيا�سية     o=�ختيارية      - = غري متوفرة

technical featureStechnical featureS �ملو��سفات �لفنية
X-tronic 16 �صمامًا، 1.6 لرت*

1.6 16v* X-tronic
16 �صمامًا، 2.0 لرت

2.0 16v
X-tronic 16 �صمامًا، 2.0 لرت

2.0 16v X-tronic

gearbox type
Continuously variable 
transmission gearbox

6-speed manual gearbox
Continuously variable 
transmission gearbox

نوع �سندوق �لرتو�س

heat م�صتوى التحكم يف النبعاث
Capacity (cm3) 1 598 1 997 1 997 �ل�سعة )�سم3(
Bore x Stroke (mm) 78 x 83.6 84 x 90,1 84 x 90,1 �لتجويف × �ل�سوط )مم(
Compression ratio 10.7 : 1 10,2 : 1 10,2 : 1 معدل �لن�سغاط
Maximum power kw eeC (hp) at engine speed of (rpm) 82.4 (112) at 6 000* 105 (143) at 6 000 105 (143) at 6 000 طاقة ق�سوى كيلوو�ط eeC )ح�سان( عند �سرعة
Maximum torque nm eeC with revs of (rpm) 156 at 4 400* 195 at 3 750 195 at 3 750 عزم �أق�سى نيوتن مرت eeC )دورة يف �لدقيقة(
Steering electric variable assist ملقود�

performance الأداء
Top speed (km / h) 176 181 181 �ل�سرعة �لق�سوى )كم/�ساعة(
0 - 100 km / h (s) 13,4 12,6 12,6 0-100 كم / �س )ثانية(
1 000 m stopping distance (s) 35,5 34,4 34,4 م�سافة �لتوقف من 1000 م )ثانية(

fuel conSumption Standard
 eec no. 93 / 116 (l / 100 Km and g / Km)** معدلت ا�صتهالك الوقود القيا�صية  
Fuel tank capacity (l) 60 60 60 خز�ن �لوقود )لرت(
CO2 (g / km) 149 171 171 ثاين �أك�سيد �لكربون )ج/كم(
Urban conditions l / 100 5,0 9,3 9,3 يف �ملدينة ل/100
extra-urban conditions l / 100 8,3 6 6 خارج �ملدينة ل/100
Combined conditions mixtes l / 100 6,3 7,2 7,2 م�سرتك ل/100

SuSpenSion التعليق
Front Mc Pherson Strut with lower wishbone �أمامي
Rear Torsion Beam Axle خلفي

BraKeS املكابح
Front : plain discs (Pd), ventilated discs (dV), drums (d) ,Ø (mm) dV 280 أمامية: �أقر��س عادية، �أقر��س مهو�أة، د�َرة �لفرملة�
Rear : plain discs (Pd), ventilated discs (dV), drums (d) ,Ø (mm) Pd 260 خلفية: �أقر��س عادية، �أقر��س مهو�أة، د�َرة �لفرملة

wheelS and tyreS العجالت والإطارات
Standard tyre dimensions 15" 205 / 65 R15 94h �إطار�ت / �أبعاد قيا�سية 15 بو�سة

Tyre dimensions with 16" 205 / 60 R16 92h �إطار�ت / �أبعاد قيا�سية 16 بو�سة

Tyre dimensions with 17" 205/55R17 91V �إطار�ت / �أبعاد قيا�سية 17 بو�سة
Reference rims 6,5 R 15 (eT43) / 6,5 R 16 (eT47) / 7,0 R 17 (eT49) �لعجالت �ملرجعية

weight (Kg) ال��وزن
Unladen weight (Cw) (kg) 1290~1364 1342~1362 1375~1415 �لوزن دون حتميل
Total authorised laden weight (kg) 1789 1787 وزن �لتحميل �لإجمايل �ملعتمد يف �أ�سرت�ليا/دول �خلليج/�ملك�سيك  1840 

nA : not available. * Provisional data pending certification.  
** homologated consumption and CO2 emissions, according to (country) regulation.

 مالحظة: غري متوفر. *بيانات موؤقتة بانتظار �لت�سديق.
 **ن�سبة ��ستهالك �لوقود و�نبعاثات �لعادم �ملقّررة ح�سب �لقو�عد �ملن�سو�سة يف )�لبلد(.

1 2 3

1. Silent timing chain
The renault nissan co-developped 
silent timing chain can not only assure 
the life time part durability but also 
improve the engine noise significantly.

2. 6-Speed manual gearBoX
Offers precision and driving comfort.  
The 6th gear delivers improved driving 
comfort and reduced fuel consumption.

3. X-tronic cvt gearBoX
issued from the Renault-nissan Alliance,  
this gearbox allies sobriety, performances  
and fluidity. This technology allows to 
keep an almost constant driving regime 
without jolts during the acceleration, 
and so to optimize the use of the 
engine for a lower consumption. 

 1. �صل�صلة التوقيت ال�صامتة
 ل ميكن ل�سل�سلة �لتوقيت �ل�سامتة
 من  �بتكار رينو وني�سان �أن ت�سمن

 �ملتانة �لد�ئمة فقط بل تخّفف
�سجيج �ملحرك ب�سكل كبري �أي�ساً.

 2. �صندوق ترو�س يدوي 6 �صرعات 
 يقدم �لدقة و�لر�حة �أثناء �لقيادة
 ويوؤّمن �لتح�سني يف �لر�حة �أثناء

�لقيادة ويقّلل من ��ستهالك �لوقود.
 X-tronic 3. �صندوق ترو�س نقل دائم التحرك 

 �سادر عن حتالف رينو وني�سان، يوّفر هذ� 
 �لنوع من �سندوق �لرتو�س �لر�سانة

و�لأد�ء و�ل�سيولة. ت�سمح هذه �لتكنولوجيا 
 �حلفاظ على نظام م�ستمر للقيادة،

 دون مو�جهة �ل�سدمات �أثناء �لت�سارع،
 وذلك لتحقيق �ل�ستخد�م �لأمثل للمحرك

من ناحية �نخفا�س ��ستهالك �لوقود.



for 114 yearS, we have proclaimed the 
view that for a vehicle to Be in tune with 
the timeS, it haS to Be innovative, maKe 
a reSponSiBle commitment and inSpire 
paSSion while offering SuStainaBle 
moBility for all.

Our relationship with drivers and their passengers is founded on one simple 

idea: for a car to be popular, it has to be practical, reliable and suited to 

the lifestyle and expectations of each individual. this is why Renault offers 

general models, “cars for living”, accessible for everyone. from the 

first standardised models in France before the war, to the upcoming launch 

of the first range of electric vehicles, our aim has always been to make 
the motor car and mobility available to as many people as possible. 

Today, we are convinced that another world is possible; a world where 

the automobile is no longer a threat to the environment but instead 

combines mobility, safety and quality… for everyone.

We assert this vision every day, never losing sight of the fact that passion 
for motoring is, and will always be, what drives us forward. we want to 

bring new meaning to the automobile, so that it can take a different, more 

appropriate position with regard to social issues and so that it will always 

remain a sign of progress for Mankind.

The Renault vehicles for today and for the future are the founding stones of 

our ambition to offer sustainable mobility to all.

renault. drive the change.

تاأ�س�س���ت فك���رة عالقتنا بال�سائقني و�لركاب على فكرة و�حدة ب�سيطة، مفادها �أن �ل�سيارة لكي 
تكون �سعبية يجب �أن تكون عملية وجديرة بالثقة و�أن تكون منا�سبة لأ�سلوب حياة كل �سخ�س 
و�أن تلب���ي توقعات���ه، ولهذ� �ل�سبب تقدم �سركة رينو ط��رازات عامة اأي »�صيارات من اأجل 
احلياة« باإمكان اجلميع احل�صول عليها، �بتد�ًء من �لطر�ز�ت �لأوىل �ملوحدة يف فرن�سا يف 
ف���رتة م���ا قبل �حلرب و�نتهاء باأول جمموعة من �ل�سيار�ت �لكهربائية، كان هدفنا و�صيظل 
هو جعل ال�صيارة و�صهولة احلركة والتنقل يف متناول اأكرب عدد ممكن من النا�س.

و�ليوم نحن مقتنعون باإمكانية وجود عامل اآخر، عامل ل ت�سكل فيه �ل�سيارة بعد 
وال�صالمة  التنقل  �صهولة  بني  ما  ذلك  من  بدًل  جتمع  بل  للبيئة،  تهديد�ً  �لآن 

واجلودة ... للجميع.

وها نحن نوؤكد هذه �لروؤية كل يوم ودون �أن تغيب عن ناظرنا �حلقيقة �لتي مفادها 
�أن  نريد  فنحن  �لأمام  �إىل  يدفعنا  ما  دوماً  و�سيظل  هو،  بال�صيارات  ال�صغف  اأن 
ن�سفي معنى جديد�ً لل�سيارة بحيث ميكنها �أن تاأخذ موقعاً خمتلفاً ومالئماً �أكرث يف 
ما يتعلق بامل�سائل �لجتماعية، وبحيث تبقى دوماً عالمة على تقدم �جلن�س �لب�سري.

ت�سكل �سيار�ت رينو يف �حلا�سر و�مل�ستقبل حجر �لأ�سا�س لطموحنا يف توفري �صهولة 
التنقل امل�صتدام اإىل كل النا�س.

رينو. تولَّ قيادة التغيري.

 على م��دى 114 عامًا، ونحن نحم��ل وجهة النظر
  الت��ي مفادها اأن ان�صج��ام ال�صيارة مع روح الع�صر 
اأن تك��ون متمتع��ة ب��روح البت��كار واأن   يتطل��ب 
يف  احلما���س  تث��ري  واأن  م�ص��وؤوًل  التزام��ًا   تق��دم 

حي تقدم �صهولة وفعالية احلركة للجميع.

SAUDI ARABIA

KUWAIT

QATAR

UAE
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BAHRAIN

T SERVICE CENTRES

WHO BETTER THAN RENAULT TO SERVICE YOUR RENAULT?

RENAULT SHOWROOMS AND SERVICE CENTRES

 100٫000  * 3

RENAULT SERVICING RENAULT SERVICING
Your new Renault is covered by a 3 year warranty* 
package up to 100,000 km. This requires full 
servicing history according to Renault approved 
current standards. No one is better placed than Renault to maintain, and 

repair your Renault, fast. Renault delivers the highest 
level of repair and maintenance and offer a full year’s 
guarantee on Original Renault Parts.

We offer a wide range of accessories. 
For more information visit our showroom.

Renault knows the value of communicating with its customers and we have established effective ways to keep in touch with you. For enquiries, 
please visit our website www.renault-me.com.

CUSTOMER CARE   www.renault-me.com

SHOWROOM

SERVICE CENTRES

SHOWROOM/SERVICE CENTRES



ري��������ن�����و ف��ل��وي��ن�����س

Although every effort has been made to ensure that the information contained within this brochure is as accurate and up to date as possible, Renault gCC reserves the right to modify its models without notice 
including their characteristics, specifications, equipment and accessories. Brochures inevitably become out of date or inaccurate in some respects, in that such characteristics, equipment, specifications 
or accessories may be changed after the publication date given below and can differ from the descriptions given. it is therefore necessary to check with your Renault dealer before purchasing any product 
that the characteristics, specifications, equipment or accessories of the vehicle on order are as advertised. Publication date January 2013. Renault gCC: P. O. Box 61111 - Jebel Ali - dubai - UAe, e-mail: 
contact.me@renault.com - Call Center: +971 600 54 6633

(www.renault-me.com)

renault fluence 

ذل����ك يف  مب����ا  م�سب����ق  �إخط����ار  دون  �سيار�ته����ا  مودي����الت  تعدي����ل  يف  بحقه����ا  حتتف����ظ  �خللي����ج  رين����و  �سرك����ة  �أن  �إل  �لعه����د،  وحديث����ة  �سحيح����ة  �لكتّي����ب  ه����ذ�  يف  �ملت�سمن����ة  �ملعلوم����ات  تك����ون  �أن  عل����ى  حر�سن����ا  �أنن����ا   وم����ع 
�لتعدي����الت �أو  �لتغي����ري�ت  بع�����س  �إج����ر�ء  ب�سب����ب  �لأح����و�ل  بع�����س  دقيق����ة يف  غ����ري  �أو  �لزم����ن قدمي����ة  م����رور  م����ع  �مل�ستخ����دم  كتّيب����ات  �ملت�سمن����ة يف  �ملعلوم����ات  وت�سب����ح  وملحقاته����ا.  معد�ته����ا  ومو��سفاته����ا،   خ�سائ�سه����ا 
رين����و. �سي����ار�ت  مبيع����ات  مكات����ب  ع����رب  معلوماته����م  حتدي����ث  �لك����ر�م  عمالئن����ا  م����ن  نطل����ب  �ل�سب����ب  له����ذ�  لح����ق.  زم����ن  يف  �لكتيب����ات  تل����ك  طباع����ة  بع����د  �ل�سي����ار�ت  وملحق����ات  ومع����د�ت  ومو��سف����ات  مودي����الت   عل����ى 
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