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RENAULT TRAFIC PASSENGER

DRIVE THE CHANGE
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TRAVEL IN TOTAL COMFORT,  
ADJUST THE SPACE HOWEVER YOU LIKE, 
CONSUME LESS FUEL, TRAFIC PASSENGER…

...AN INVITATION TO 
TRAVEL YOU SIMPLY 
CAN'T TURN DOWN.

á`∏`Mô`d  Iƒ`YO  É`¡`fEG...
.É`¡`°†`aQ  ™`«`£`à`°ù`J  ø`d

SCAN THIS CODE FROM YOUR MOBILE
DEVICE TO REQUEST FOR A QUOTATION



Accommodating up to nine teammates, musicians or young holidaymakers, along with their 
luggage, the extraordinarily versatile Trafic Passenger offers space of 3,400 litres room 
enough for all of your passions. The equipment and on-board environment are worthy of a 
passenger van: elegant finishes, climate control, comfortable seats, multiple storage areas, 
new generation multimedia features... Everything to make group adventures that forge 
unforgettable memories.

™`ª`à`é`ŸG ìhQ

COMMUNITY SPIRIT

ت�ضتوعب فريقاً ي�ضل اإىل ت�ضعة العبني اأو مو�ضيقيني اأو رفاق يق�ضدون مت�ضية عطلة رائعة، هذا طبعاً 

باالإ�ضافة اإىل اأمتعتهم... اإنها ترافيك با�ضنجر التي توفر لك تنوعاً مميزاً يف اال�ضتخدام بف�ضل م�ضاحة 

3,400 لرت تت�ضع جلميع اأحالمك واحتياجاتك. جتهيزات وموا�ضفات املق�ضورة الداخلية جتعل من هذا 

الفان مركبة مميزة: مل�ضات اأنيقة، نظام تكييف هوائي، مقاعد مريحة، مناطق تخزين متعددة، جيل جديد 

من موا�ضفات الو�ضائط االإعالمية املتعددة وغريها... كل ما يلزم ليجعل مغامراتك ذكريات ال تن�ضى.



THE ART OF TRAVEL

äÓMôdG øa

Trafic optimises your comfort with a full range of equipment. Organise your cabin space: 
the A4 compartment on the dashboard holds your documents and the storage areas on the 
centre front panel make the most of any available space. The climate control ensures a 
pleasant cabin environment. The radio range offers Bluetooth® technology and connectivity 
to your mobile devices.

N.B.: enhance your pleasure with the leather steering wheel option. 

توّفر لك ترافيك موا�ضفات راحة حم�ّضنة بف�ضل جمموعة متكاملة من التجهيزات واملوا�ضفات. قم 

بتنظيم م�ضاحة مق�ضورتك، فحجرة التخزين يف لوحة القيادة حجم A4 �ضتحمل م�ضتنداتك اخلا�ضة 

اأما احلجرات االإ�ضافية يف اللوحة االأمامية �ضتوؤّمن لك م�ضاحة التخزين الق�ضوى. يف حني ي�ضمن لك 

نظام التكييف الهوائي جواً لطيفاً داخل املق�ضورة. تقّدم جمموعة اأجهزة الراديو املتوفرة تكنولوجيا 

بلوتوث® وو�ضلة خا�ضة الأجهزتك النقالة.

مالحظة: �ضاعف متعتك اأثناء القيادة مع مقود توجيه مك�ضو باجللد.



SAFETY ON A LARGE SCALE

™°SGƒdG É¡bÉ£æH áeÓ°ùdG

In terms of safety, the Trafic always thinks bigger and better. Warning of day-to-day dangers 
is the first link in a safety chain that uses the most innovative systems, such as wipers with 
rain sensors and headlamps with light sensors. In tricky situations, the Trafic helps you keep 
control: ABS braking combined with EBV (electronic brakeforce distribution) and emergency 
brake assist, along with ESP (electronic stability program) to maintain your trajectory. Finally, 
to protect the driver and passengers, up to 8 airbags can be deployed depending on the 
version. In addition to the cutting-edge seat belt system, two Isofix attachments are provided 
to hold child seats in place.

اإذ اأن التحذير من  اأما بالن�ضبة اإىل ال�ضالمة واالأمان، فاإن ترافيك تفكر دائماً بطريقة اأكرب واأف�ضل. 

اأحدث  ت�ضتخدم  التي  ال�ضالمة  �ضل�ضلة موا�ضفات  االأ�ضا�س يف  هو  يومياً  لها  نتعّر�س  قد  التي  املخاطر 

االأنظمة املتطّورة، مثل ما�ضحات الزجاج مع ح�ّضا�ضات للمطر وامل�ضابيح االأمامية مع ح�ّضا�ضات لل�ضوء. 

يف حاالت القيادة ال�ضعبة، ت�ضاعدك ترافيك يف املحافظة على التحّكم من خالل نظام منع انغالق املكابح 

ABS مع نظام توزيع قوة املكابح اإلكرتونياً EBV مع وظيفة م�ضاعدة الكبح الطارئ، باالإ�ضافة اإىل برنامج 
الثبات االإلكرتوين ESP بحيث تعمل جميعها من اأجل املحافظة على قيادة اآمنة. واأخرياً، حلماية ال�ضائق 

والرّكاب، ميكن توفر ما ي�ضل اإىل 8 و�ضائد هوائية بح�ضب الطراز. باالإ�ضافة اإىل نظام اأحزمة االأمان 

املتطّور، يتوفر يف ترافيك نظام تثبيت Isofix لتثبيت مقاعد االأطفال يف مكانها.
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9. 3RD ROW ACCESS 
The seatback of the 3rd side seat inclines to provide 

easy access to the 3rd row via the side door.

7. RETRACTABLE LUGGAGE SPACE COVER 
700-litre storage compartment under 
the shelf. Practical and secure, keeps 

your load away from prying eyes.

8. AIR-CONDITIONING WITH SEPARATE
REAR CONTROLS

Air-conditioning system for rear, forced air 
diffuser and rear ventilation controls.

Ö«°Vƒà∏d πHÉb á©àeC’G á≤£æe AÉ£Z .7
تت�ضع حجرة التخزين الواقعة حتت الرف لـ 700 لرت. وهي عملية 

واآمنة، وتبقي اأمتعتك اخلا�ضة يف مكان اآمن بعيداً عن االأنظار.

 á∏°üØæe QGQRCG ™e »FGƒg ∞««µJ ΩÉ¶f .8
∞∏ÿG IQGôëH º qµëà∏d

نظام تكييف هوائي خلفي، مع م�ضخ هوائي معزز واأزرار 

للتحّكم بالتهوئة اخللفية.
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3. PLUG&MUSIC CONNECTION
Hook up your digital, personal music player using the USB 

and iPod outlets and manage the system using the steering 
 wheel-mounted controls.

5 POWER-ASSISTED STEERING 
The steering wheel is depth-adjustable. 

6. TRAILER COUPLING 
Make the most of the Trafic's exceptional traction 

ability - up to 2 tonnes for a braked trailer!

7-8. FRONT AND REAR CLIMATE CONTROL
Desired temperature adjustment, electronic 

display and rapid demisting.

4. ON-BOARD COMPUTER
Indicates the journey parameters 

(distance travelled, average speed, total, 
average and current fuel consumption 
and estimated remaining fuel range).

COMFORTEQUIPMENT

á≤dõæe á«ÑfÉL ÜGƒHCG .1
جتعل الدخول اإىل املق�ضورة اأمراً �ضريعاً و�ضهاًل، مهما كانت الظروف.

1. SLIDING SIDE DOORS 
Make climbing on board quick and easy, 

whatever the circumstances.

á«eÉeC’G ÜGƒHC’G ‘ øjõîJ IôéM .2
تت�ضع لكتاب وزجاجة بحجم 2 لرت.

2. FRONT DOOR BIN 
Can hold a 2-litre bottle and a diary.

äGRÉØ≤dG ¥hóæ°U .3
رحب: قادر على ا�ضتيعاب زجاجة حجم 1,5 لرت.

عملي: مت دمج حجرة خا�ضة للنظارات يف الغطاء. م�ضاء ومرّبد.

3. GLOVEBOX 
Voluminous: able to hold a 1.5-litre bottle. Practical: a 

glasses rack is integrated into the lid. Lit and refrigerated.

ájÉªë∏d áµÑ°T ™e á«Ø∏N á©àeCG á≤£æe .4
حجم فّعال يبلغ 2150 لرت حتت ال�ضقف. تقوم �ضبكة تثبيت االأمتعة 

بحماية الركاب من حتّرك اأي اأمتعة يف حالة الفرملة املفاجئة.

4. BOOT WITH LUGGAGE RETAINING NET 
Effective volume of 2,150L under the roof. The 

luggage retaining net protects passengers from 
packages dislodged in the event of sudden braking.

 ádÉeEÓd á∏HÉb óYÉ≤eh »£∏d πHÉb óYÉ≤ŸG ô¡X .5
ميكن طي ظهر املقعد و/اأو اإمالته ب�ضرعة كبرية يف �ضف املقاعد االأخري 

من با�ضنجر، وذلك من اأجل توفري م�ضاحة حتميل اأكرب مع 6 مقاعد 

للركاب.

5. FOLDING SEATBACK AND COLLAPSIBLE BENCH.
On the last row of the Passenger, the seatback can 
be folded and/or collapsed very quickly to provide 

a large loading  space and still up to 6 seats.

´õæ∏d á∏HÉb óYÉ≤e .6
ميكن نزع �ضف املقاعد االأخري يف با�ضنجر ب�ضهولة كبرية، وتوفري حجم 

فّعال ي�ضل اإىل 4 مرت مكّعب.

6. REMOVABLE BENCH SEAT
The last row of the Passenger can be removed 

easily, freeing up effective volume of 4m3.

äGõ`«`¡`é`à``dG á```MGô````dG

®çƒJƒ∏H á«æ≤Jh ‘É°VEG òØæeh ,USB òØæe ™e ƒjOGQ RÉ¡L .1
ي�ضمح لك بتو�ضيل اأجهزة تعمل عن ُبعد. ت�ضمن لك تقنية بلوتوث® 

التوا�ضل يف اأي وقت، وتتيح لك ت�ضغيل املو�ضيقى املف�ضلة لديك ال�ضلكياً 

وب�ضكل اآمن بف�ضل اأزرار التحكم املثبتة على عجلة القيادة ونظام ال�ضوت 

الفاخر اأركامي�س®.

≥aGôe ôJƒ«Ñeƒc .4
يطلعك على املعلومات اخلا�ضة بالرحلة )امل�ضافة 

املقطوعة، متو�ضط   ال�ضرعة، جمموع ومتو�ضط

  ا�ضتهالك الوقود احلايل ون�ضبة الوقود املتبقية(.

≈≤«°SƒŸGh Iõ¡LC’G π«°UƒJ .3
 USB قم بتو�ضيل اأجهزتك املو�ضيقية الرقمية من خالل ا�ضتخدام منافذ

 وiPod وحتّكم بالنظام عرب ا�ضتخدام اأزرار مثبتة على عجلة القيادة.

kÉ«dBG IRõ©e IOÉ«b á∏éY .5
عجلة قيادة قابلة لتعديل االرتفاع.

IôWÉ≤dG .6
 øW 2 اخترب قدرة اجلر الفريدة واال�ضتثنائية لرتافيك - ت�ضل اإىل

ملقطورة جمهزة بالفرامل!

∞∏ÿGh ΩÉeC’G ‘ »FGƒg ∞««µJ ΩÉ¶f .8-7
ميّكنك من تعديل درجة احلرارة ح�ضب الطلب، مع عر�س اإلكرتوين 

وميزة اإزالة ال�ضقيع ال�ضريع.

ådÉãdG ∞°üdG óYÉ≤e ≈dEG ∫ƒ°UƒdG .9
اإن ظهر املقعد اجلانبي لل�ضف الثالث قابل لالإمالة من اأجل 

ت�ضهيل الو�ضول اإىل مقاعد ال�ضف الثالث عرب الباب اجلانبي.

 á«æ≤Jh ,MP3 äÉØ∏eh CD ¢UGôbCG π¨°ûe ™e ƒjOGQ RÉ¡L .2
á«aÉ°VEG á∏°Uhh USB òØæeh ,®çƒJƒ∏H

1. CAR RADIO WITH USB, JACK PORT AND BLUETOOTH®

Allows you to plug in your remote devices. The Bluetooth® 
technology ensures that you can be reached at any time and 

lets you play your favourite music wirelessly, in complete safety 
thanks to the steering wheel-mounted controls and with 

Arkamys® light sound quality.

2. CAR RADIO WITH CD/MP3 PLAYER, 
BLUETOOTH®, USB AND JACK PORT



ESP + UNDERSTEER CONTROL ABS + EMERGENCY BRAKE ASSIST

ESP + UNDERSTEER CONTROL ABS + EMERGENCY BRAKE ASSIST

8 KM/H
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IOÉ«≤dÉH »µ«eÉæjódG ºµëàdGh ESP ÊhÎµdE’G äÉÑãdG èeÉfôH .1
مع نظام منع االنزالق ASR  ونظام التحكم بعزم دوران املحرك. يقوم هذا 

 النظام بالك�ضف عن م�ضتوى احلمولة من اأجل تعديل حركة املحّرك املنا�ضبة

وحت�ضني فعالية عملية ت�ضحيح امل�ضار.

1. ADAPTIVE ESP DYNAMIC DRIVING CONTROL 
With ASR traction control and engine torque control. 

Detects the load level to adjust its triggering threshold 
and improve the effectiveness of trajectory corrections.

ÇQÉ£dG íÑµdG IóYÉ°ùe ΩÉ¶f ™e ABS íHÉµŸG ≥∏Z ™æe ΩÉ¶f .2
نظام املكابح القر�ضية املانعة لالنغالق على العجالت ونظام توزيع قوة املكابح 

اإلكرتونياً EBV ونظام م�ضاعدة الكبح الطارئ.

2. ABS WITH EMERGENCY BRAKE ASSIST 
Anti-lock brake system with EBV electronic brake 

distribution and Emergency Brake Assist.

»eÉeC’G ÖcGôdÉH á°UÉÿG á«FGƒ¡dG IOÉ°SƒdG ±É≤jEG .3
لل�ضماح بتثبيت مقعد االأطفال على املقعد االأمامي )وفقاً للفئات املرخ�ضة(.

3. PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
To allow a child seat to be installed in the front 

(according to certified categories).

 AÉæKCG íàØ∏d á∏HÉ≤dG AGõLC’Gh äGõ«¡éà∏d »µ«JÉeƒJhC’G πØ≤dG ΩÉ¶f .4
IOÉ«≤dG

ملزيد من االأمان، يقوم النظام اأوتوماتيكياً بقفل جميع االأجزاء اخلارجية 

القابلة للفتح وذلك بعد جتاوز املركبة �ضرعة 8 كلم يف ال�ضاعة.

4. AUTOMATIC LOCKING OF OPENING 
ELEMENTS WHEN IN MOTION

For greater safety, the exterior opening elements lock 
automatically when the vehicle exceeds 8km/h.

á«FGƒ¡dG óFÉ°SƒdG ΩÉ¶f .5
لي�ضل اإىل 8 و�ضائد هوائية: و�ضادة هوائية لل�ضائق، و�ضادة هوائية كبرية 

احلجم للراكب االأمامي، و�ضائد هوائية اأمامية جانبية �ضتارية على م�ضتوى 

ال�ضدر، و�ضائد هوائية �ضتارية خلفية.

5. AIRBAG SYSTEM
Up to 8 airbags: driver airbag, large volume 

passenger airbag, front thorax-level side and 
curtain airbags, rear curtain airbags.

á«LQÉÿG IQÉfE’G í«HÉ°üe .6
عند دخول اأو مغادرة ال�ضيارة، تقوم امل�ضابيح االأمامية يف ترافيك مب�ضاعدتك 

من خالل اإنارة طريقك.

6. EXTERIOR COURTESY LIGHTING 
When entering or leaving your vehicle, the Trafic's 

headlights will help you find your way.

7. REAR PARKING SENSOR
An audible beep speeds up as the vehicle approaches 

obstacles, making rear parking manoeuvres easier and safer. 
The function can be deactivated on the 

dashboard to allow a trailer to be attached.

»Ø∏ÿG øcôdG AÉæKCG QÉ©°ûà°S’G RÉ¡L .7
ي�ضدر النظام اإنذاراً �ضوتياً يت�ضارع مع اقرتاب ال�ضيارة من اأي ج�ضم اآخر، 

مما يجعل مناورات الركن اخللفي اأ�ضهل واأكرث اأماناً. ميكن اإلغاء ت�ضغيل 

هذا النظام من لوحة القيادة يف حال اأردت تو�ضيل اأي مقطورة.

á«aÉ°VEG ÜÉÑ°V í«HÉ°üe .8
حت�ّضن الروؤية يف حالة ال�ضباب اأو الطق�س املاطر.

8. ADDITIONAL FOG LIGHTS
Improve visibility in the event of fog or rain.

SAFETY

á›ó oe ∞≤°S ∂µ°S .1 
 ميكن لكل من هذه ال�ضكك الفوالذية ا�ضتيعاب حمولة 50 كلغ )اأي 150 كلغ

.لثالث �ضكك(. ُتباع ب�ضكل منف�ضل

1. INTEGRATED ROOF BARS 
These steel bars can take a load of 50kg per bar 

(i.e. 150kg for three bars). Sold separately.

áLGQódG ádÉ qªM .2
.مثبتة مبف�ضلة ال�ضحب، وت�ضمح لك بتحميل ثالث دراجات

2. BIKE RACK 
Mounted to the towbar, allows you to 

transport up to three bikes.

á«°VQC’G ƒæjQ äGOÉ qé°S .4-3
بت�ضميمها الفريد حتمي االأر�س من التاآكل والرطوبة. اإن نوعية الن�ضيج 

امل�ضتخدمة يف ت�ضنيع هذه ال�ضّجادات ت�ضمن حماية ممتازة وراحة مثالية، 

ّممت لال�ضتخدامات ال�ضاقة. يف حني اأن �ضّجادة »نوف�ضرتا« املطاطية �ضُ

3-4. RENAULT FLOOR MATS 
Made-to-measure, protect the floor from wear and 

moisture. The fabric model guarantees excellent 
protection and optimal comfort, whilst the "Novestra" 

flat rubber floor mat is designed for more intensive use.

RDSO Öë°ùdG á∏°üØe .5
من اأجل احلفاظ على مظهر اأنيق لرتافيك، ميكنك نزع مف�ضلة ال�ضحب 

ّممت لال�ضتخدامات  RDSO يف ثوان معدودة ومن دون ا�ضخدام اأي عّدة. �ضُ
ال�ضاقة وهي توفر م�ضتوى عاٍل من ال�ضالمة.

5. RDSO TOWBAR
To preserve the appearance of your Trafic, the 
ball joint of the RDSO towbar can be removed 

in just a few seconds, without tools.
Designed for intensive use, it offers a high level of safety.

á«Ø∏Nh á«eÉeCG πMƒdG äG qó°üe .6
اإن م�ضّدات الوحل الفعالة حتمي الهيكل ال�ضفلي للمركبة من الوحول 

واحل�ضى املتطايرة اأثناء القيادة.

6. FRONT AND REAR MUD FLAPS
The mud flaps effectively protect the underbody 

from mud splatters and flying gravel.

»Ø∏ÿG øcôdG óæY ó© oH øY ºµëàdG ΩÉ¶f .7
ي�شّهل هذا النظام املناورات عند الرتاجع. فاأجهزة ال�شت�شعار الأربعة 

ت�شمن لك الك�شف

7. REAR PARKING DISTANCE CONTROL 
This system facilitates manoeuvres in reverse 

gear. Its four sensors ensure complete detection 
of obstacles that may be struck by the vehicle.

ACCESSORIES äGQGƒ°ù°ùcE’G
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¿ÉeC’G äGõ«¡Œ



COLOURS ¿GƒdC’G

UPHOLSTERY AND WHEEL RIMS

Standard Small body colour pack 
Rear foot panel (1) (2) لوحة القدم اخللفية  

Lower rear bumper (1) (2) ال�ضدام اخللفي ال�ضفلي

Rear light surrounds (1) (1) اإطار امل�ضابيح اخللفية

Upper rear bumper (1) (1) ال�ضدام اخللفي العلوي

Door mirror casings (1) (1) �ضناديق مرايا االأبواب

Side protectors (1) (1) الواقيات اجلانبية

Front bumper protector (1) (1) دفاع ال�ضدام االأمامي

Front bumper (1) (2) ال�ضدام االأمامي

*: Opaque paint; طالء غري �ضفاف؛ :* 
**: Metallic paint.  **: طالء معدين.
(1) Grain-effect carbon 1( كربون مع تاأثري احلبيبات( 

(2) Body-coloured paint in choice of 12 colours )2( طالء بلون الهيكل اخلارجي مع اختيار من 12 لوناً

SOLANE HUBCAP IXTAR ALLOY WHEEL RIMELBA BLUE FABRICGALATONE FABRIC

TWILIGHT BLACK D68**BEIGE GREY C66**SILVER GREY G64**STEEL GREY 266**

OCEAN GREEN D92**INTENSE BLUE I44**
*D31 اأبــيــ�س

رمادي حديدي 266** **G64 رمادي ف�ضي **C66 رمادي بيج **D68 اأ�ضود تواياليت

قــيــا�ضــي حزمة لون الهيكل اخلارجي ال�ضغرية

*V489 اأزرق فورغيت-مي-نات **J43 اأزرق بانوراما **I44 اأزرق حاد **D47 اأزرق �ضتورمي **D92 اأخ�ضر اأو�ضن *D32 اأ�ضفر  *C70 اأحمر اأوباك

WHITE D31* STORMY BLUE D47**FORGET-ME-NOT BLUE V489* PANORAMA BLUE J43** OPAQUE RED C70*YELLOW D32*

C3

C2

B4 C1

C3

B4

C2

C1

B4

A6 A6

A5

A1

B2
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DIMENSIONAL DIAGRAMS

Passenger  
Glazed 

8/9 seats
L2H1

1,200 kg

Loading length (1) A1 1144 A1   )1(
احلمولة

Wheelbase A2 3498 A2 قاعدة العجالت

Overall length A3 5182 A3 الطول االإجمايل

Overall length: 
• with rear doors open 
• with tailgate open

 
A4 
A4

 
5,903 
6,325

 
A4 
A4

 الطول االإجمايل:

"• مع فتح االأبواب اخللفية    
• مع فتح املنفذ اخللفي     

Sliding side door width A5 1000 A5 عر�س االأبواب اجلانبية القابلة لالنغالق

Front/rear overhang A6 833/851 A6 املحور االأمامي/اخللفي

Unladen sill height (2) B1 532/540 B1  
)2(

ارتفاع عتبة تفريغ احلمولة

Rear opening height B2 1306 B2 ارتفاع الفتحة اخللفية

Sliding side door height B3 1285 B3 ارتفاع الباب اجلانبي القابل لالنغالق

Overall height (unladen) (2) B4 1,952/1,954 B4  )2(
االرتفاع الكلي )فارغة(

Loading height B5 1369 B5 االرتفاع عند التحميل

Interior width between wheel arches S1 1234 S1 العر�س الداخلي بني اأقوا�س العجالت

Maximum interior width C2 1678 C2 العر�س الداخلي االإجمايل

Overall width (excluding mirrors) C3 1904 C3 العر�س االإجمايل )با�ضتثناء املرايا( 

Effective volume (m3) standard (3)/last bench folded down (4) - 2.2/3.4 - )4(
/ مع مقاعد ال�ضف االأخري مطوية 

)3(
احلجم القيا�ضي الفعال )مرت مكّعب(

(1): Loading length on floor (last bench in maximum pulled back position on Generation) 
(2): According to engine 
(3): Volume of storage compartment with bench(es) in place, measured at the level of the luggage 
retaining net on the New Trafic Passenger Authentique and Expression and luggage space cover on the 
New Trafic Passenger Black Edition and New Trafic Generation 
(4): Volume of storage compartment with last bench folded down, measured up to the roof with the 
luggage retaining net in place 
(5): Volume of storage space with last bench as far forward as possible, 
seatback not folded down, measured up to the roof

 )1(: احلمولة على االأر�ضية )مقاعد ال�ضف االأخري مائلة نحو اخللف اإىل اأق�ضى درجة يف طراز جرني�ضن(

 )2(: وفقاً للمحرك

)3(: حجم حجرة التخزين مع املقاعد يف و�ضعيتها العادية، وُيقا�س من م�ضتوى �ضبكة حماية االأمتعة يف طراز ترافيك با�ضنجر 

اأوتنتيك اجلديد وطراز اإك�ضرب�ضن، ومن م�ضتوى غطاء منطقة االأمتعة يف طراز ترافيك با�ضنجر جمموعة بالك اجلديد وترافيك 

 جرني�ضن اجلديد

)4(: حجم حجرة التخزين مع مقاعد ال�ضف االأخري مطوية لالأ�ضفل، وُيقا�س حتى ال�ضقف مع �ضبكة حماية االأمتعة يف و�ضعيتها 

 العادية

)5(: حجم م�ضاحة التخزين مع مقاعد ال�ضف االأخري مطوية نحو االأمام قدر االإمكان، مع احلفاظ على ظهر املقاعد يف و�ضعيته 

العادية، وُيقا�س حتى ال�ضقف

الفر�س ونوع العجالت

OÉ©HC’Gh äÉ°SÉ«≤∏d á«fÉ«H Ωƒ°SQ

فر�س غاالتون فر�س اأزرق اإيلبا غطاء �ضوالن عجالت من فوالذ اإك�ضتار 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENGINES 16 �ضمام �ضعة 2,0 لرت مع ناقل حركة يدوي املحركات 

2.0 16V MANUAL GEARBOX

Type of injection Multipoint متعددة النقاط نوع احلقن

Capacity (cm3)/Number of cylinders/valves 1,998/04/16 القدرة )�ضم مكّعب(/ عدد االأ�ضطوانات/ال�ضمامات 

Max. power kW EEC (ch) at rpm 90 (120) / 4,750 القّوة الق�ضوى كيلوواط EEC عند دورة يف الدقيقة

Max. torque Nm EEC at rpm 190 / 3,750 عزم الدوران االأق�ضى نيوتن/مرت EEC عند دورة يف الدقيقة

Fuel and tank volume (L) Petrol - 90 نوع الوقود و�ضعة اخلزان )لرت(

Emission control standard/Catalytic converter/Particle filter Euro 3 / • / - التحكم القيا�ضي باالنبعاثات/حمول احلفاز/اجل�ضيمات

6-speed gearbox Manual علبة ترو�س بـ 6 �ضرعات

STEERING AND BRAKES نظام التوجيه والفرامل

Ø turning circle between kerbs/walls (m) 13.17 / 13.73 Ø دائرة االلتفاف بني القيود/ اجلدران )م( 

ABS with EBA and EBV/adaptive ESP with ASR o/o  ASR التكيفي مع ESP نظام /EBVو EBA مع ABS نظام

Front: ventilated discs - Rear: plain discs Ø/width (mm) 305/28 – 280/12 يف االأمام: اأقرا�س مهّواأة – يف اخللف: اأقرا�س عادية Ø/ العر�س )ملم( 

PERFORMANCE االأداء

Top speed (kph) 160 ال�ضرعة الق�ضوى )كلم( 

0-100 km/h (s) 14.5 �ضفر-100 كلم/ �ضاعة  

• = Standard; ¤ = Optional; - = Not available قيا�ضي؛ ¤ = اإختياري؛ - = غري متوفر  = •

FUEL CONSUMPTION (EEC standard 93/116)* WEIGHTS

Approval types Payload type (kg) Wheelbase Roof Engine type Number of seats CO2 emissions 
(g/km)

Urban conditions 
(l/100km)

Extra-urban 
conditions 
(l/100km)

Combined 
conditions 
(l/100km)

Gross train 
weight (GTW)

Max. payload  
(kg)

JLBLB6 1,200 L2 H1 2.0 16v 120 9/8 250 13.6 8.8 10.5 4,890 1,081

Vehicle configuration: excluding options, without 2nd battery tray, with fluids and tooling. Provisional data subject to change by the manufacturer.

VERSIONS äGQÉ«ÿG
L2H1 1,200kg • L2H1, 1,200 كلغ

EXTERIOR DESIGN »LQÉÿG º«ª°üàdG
Radiator grille and front soft noze painted in body colour with carbon protector • �ضبك للرادياتور ودفاع اأمامي خفيف مطلي بلون الهيكل اخلارجي مع واقي من الكربون 

Painted radiator grille and front soft noze, front bumper, lower rear bumper and rear foot panel ¤ �ضبك للرادياتور مطلي ودفاع اأمامي خفيف مطلي، �ضدام اأمامي، �ضدام خلفي �ضفلي ولوحة قدم خلفية

Metallic paint/Special paint on order ¤ طالء معدين/ طالء خا�س عند الطلب

Solane integrated 16" hubcaps, chrome logo • اأغطية اإطار ال�ضيارة متكامل من ”�ضوالن“ ُمدجمة قيا�س 16 بو�ضة، �ضعار من الكروم

4 "Ixtar" 16" alloy wheel rims, 5-spoke design ¤ 4 عجالت من فوالذ ”اإك�ضتار“ قيا�س 16 بو�ضة، مع ت�ضميم خما�ضي االأ�ضلع

SAFETY: PREVENTION, CORRECTION, PROTECTION ájÉª◊G ,í«ë°üàdG ,ájÉbƒdG :¿ÉeC’Gh áeÓ°ùdG
ABS with EBV (electronic brakeforce distribution) and emergency brake assist, connected to 4 large 
diameter disc brakes

¤ نظام ABS مع نظام توزيع قوة املكابح اإلكرتونياً EBV ونظام م�ضاعدة الكبح الطارئ، مّت�ضل بـ4 مكابح قر�ضية عري�ضة الُقطر

Load-adaptable ESP (Electronic Stability Program), with ASR traction control system ¤   ASR يتكيف مع احلمولة، مع نظام منع االنزالق ESP برنامج الثبات االإلكرتوين

Front safety pack: electronic engine immobiliser system + driver's airbag + headrests + 3-point 
seat belts (height-adjustable with pretensioners, including force limiters in every seat)

• حزمة ال�ضالمة االأمامية: نظام جتميد املحرك االإلكرتوين + و�ضادة هوائية لل�ضائق + م�ضاند للراأ�س + حزام اأمان ثالثي النقاط لل�ضائق )مع ارتفاع قابل للتعديل مع ح�ضا�ضات 

داخلية، مبا يف ذلك حمّددات للقوة يف كل مقعد(

Passenger airbag, can be disabled (for installation of rear-facing child seat) ¤ و�ضادة هوائية اأمامية، قابلة للتوقيف )عند تثبيت مقعد االأطفال ب�ضكل مواجه للخلف( 

Front thorax-level side and curtain airbags (thorax-level airbag unavailable on 2-seat bench; 
requires front passenger airbag)

¤ و�ضائد هوائية اأمامية جانبية �ضتارية على م�ضتوى ال�ضدر )الو�ضائد الهوائية على م�ضتوى ال�ضدر غري متوفرة يف الطرازات التي ت�ضكل �ضّفي مقاعد؛ تتطلب و�ضادة هوائية 

للراكب االأمامي( 

Rear curtain airbags (requires front curtain airbags) ¤ و�ضائد هوائية �ضتارية خلفية )تتطلب و�ضائد هوائية �ضتارية اأمامية( 

Pretensioners in rear seats (requires rear curtain airbags) ¤ حمددات قّوة يف املقاعد اخللفية )تتطلب و�ضائد هوائية �ضتارية خلفية( 

Four rear parking sensors, can be disabled via dashboard controls ¤ اأربعة اأجهزة ا�ضت�ضعار للركن اخللفي، قابلة للتوقيف من خالل اأزرار التحكم يف لوحة القيادة

Electric door locking via remote control and automatic locking when in motion • نظام قفل كهربائي لالأبواب يعمل عن ُبعد ونظام قفل اأوتوماتيكي عند حتّرك ال�ضيارة

3rd key (vehicle delivered with 3-button keys) ¤ مفتاح ثالث )يتم ت�ضليم املركبة مع مفاتيح ثالثية االأزرار( )يتطلب نظام قفل اإلكرتوين لالأبواب( 

Anti-theft emergency spare wheel cradle ¤ عجلة احتياطية حلاالت الطوارئ مع خا�ضية م�ضادة لل�ضرقة

Electric deadlocking of doors with radiofrequency remote control • نظام جتميد اأقفال االأبواب كهربائياً مع ترددات ال�ضلكية تعمل عن ُبعد

Anti-intrusion alarm with perimeter and interior surveillance, controlled by radiofrequency remote 
control

¤ جهاز اإنذار ملكافحة دخول ال�ضيارة مع مراقبة داخلية، يتّم التحكم به عن ُبعد عرب ترددات ال�ضلكية

VISIBILITY, LIGHTING, DRIVING IOÉ«≤dGh IQÉfE’G ,ájDhôdG
Smooth glass headlights electrically-adjustable from the driver's position and double-mirror door 
mirrors

• م�ضابيح اأمامية ذات الزجاج اخلفيف قابلة للتعديل كهربائياً من جانب ال�ضائق ومرايا اأبواب مزدوجة املرايا

Additional fog lights ¤ م�ضابيح �ضباب اإ�ضافية 

Rear screen wiper and heated rear screen ¤ ما�ضحات للزجاج اخللفي وزجاج خلفي قابل للتدفئة

Power-assisted steering, depth-adjustable steering wheel, 6-speed gearbox with lever on the 
dashboard

• عجلة قيادة معززة اآلياً، وعمود مقود توجيه قابل لتعديل االرتفاع، ناقل حركة بـ6 �ضرعات مع ذراع حتّكم على لوحة القيادة

On-board computer: average speed, total/average/current fuel consumption and estimated 
remaining fuel range.

¤ كمبيوتر مرافق: يطلعك على متو�ضط   ال�ضرعة، جمموع/متو�ضط  /ا�ضتهالك الوقود احلايل ويقدر ن�ضبة الوقود املتبقية )يوقف موالف جهاز الراديو(

Clock, water temperature, total and partial trip odometer • �ضاعة، مقيا�س درجة حرارة املاء، عداد امل�ضافات اجلزئية واالإجمالية

COMFORT áMGôdG
Electric Pack (electric front windows + electric demisting door mirrors) • احلزمة الكهربائية )نوافذ اأمامية كهربائية + مزيل �ضقيع كهربائي ملرايا االأبواب(

12 V outlet including cigarette lighter in dashboard and a mobile ashtray (smoker’s pack) • منفذ كهربائي بقّوة 12 فولط يت�ضّمن والعة �ضجائر يف لوحة اأجهزة القيا�س ومنف�ضة �ضجائر قابلة للنزع )جمموعة جتهيزات التدخني(

Front and rear air-conditioning including roof air vents with standard heating and 4-speed 
ventilation 

• نظام تكييف هوائي اأمامي وخلفي يت�ضّمن فتحات هواء يف ال�ضقف مع نظام تدفئة قيا�ضي ونظام تهوئة بـ4 �ضرعات

Passenger compartment filter with anti-pollen function • فلرت للمق�ضورة مع وظيفة م�ضادة للغبار

Heat-reflective and insulating windscreen ¤ زجاج اأمامي عاك�س للحرارة وعازل لل�ضوت

DASHBOARD, SEATS AND INTERIOR DESIGN »∏NGódG º«ª°üàdGh óYÉ≤ŸG ,äGOGó©dG áMƒd
Dark carbon dashboard front panel, chrome instrument panel rings and gear lever trim • اللوحة االأمامية من الكربون الداكن ولوحة اأجهزة القيا�س مع حلقات من الكروم ومقب�س علبة الرتو�س من الكروم

Standard driver's seat, with height, fore-and-aft and incline adjustment • مقعد �ضائق قيا�ضي، قابل لتعديل االرتفاع واالإمالة نحو االأمام واخللف

"Comfort" driver's seat with reinforced side support, high density foam, lumbar  
adjustment and armrest

• مقعد �ضائق مبيزات الراحة ”كومفورت“ مع دعم جانبي اإ�ضايف، فر�س كثيف الطبقات، مع اأ�ضفل الظهر قابل للتعديل وم�ضند ذراع 

Front passenger(s): 2-seat bench • مقعد الراكب االأمامي: �ضف مبقعدْين 

Front passenger: "Comfort" individual seat with reinforced side support, high density foam, lumbar 
adjustment and armrest

¤ الراكب االأمامي: مقعد فردي ”كومفورت“ مع دعم جانبي اإ�ضايف، فر�س غني وكثيف، مع اأ�ضفل الظهر قابل للتعديل وم�ضند ذراع

Front seats: heated (if 2-seat bench instead of passenger seat: non-heated bench) ¤ املقاعد االأمامية: قابلة للتدفئة )يف حال وجود مقعدين �ضمن مقعد الراكب االأمامي: ي�ضبح املقعدين غري قابلني للتدفئة(

1st rear row: 3-seat bench • ال�ضف اخللفي االأول: 3 مقاعد 

2nd rear row: 3-seat bench • ال�ضف اخللفي الثاين: 3 مقاعد

Rear modular layout: three-function last bench (collapsible, foldable and removable without tools) • ت�ضميم املق�ضورة اخللفية: �ضف املقاعد االأخري ثالثي الوظائف )قابل للطي واالإمالة والنزع دون عّدة( 

Roof grab handles for passengers • مقاب�س �ضقف للركاب

"Galatone" fabric upholstery • فر�س من قما�س ”غاالتون“

"Elba blue" fabric upholstery ¤ فر�س من قما�س ”اإلبا بلو“ االأزرق

Non-slip, dirt-resistant floor mat on driver's side • �ضّجادة مانعة لالنزالق ومقاومة لالأو�ضاخ من جانب ال�ضائق

Washable, noise reduction rubber floor mat • �ضّجادة مطاطية قابلة للغ�ضل، وحتّد من ال�ضجيج 

DOORS AND WINDOWS òaGƒædGh ÜGƒHC’G
Sliding right-side door with opening window ¤ باب يف اجلهة اليمنى قابل لالنزالق مع نافذة قابلة للفتح

Sliding right-side door with fixed window • باب يف اجلهة اليمنى قابل لالنزالق مع نافذة ثابتة

Sliding left-side door with opening window ¤ باب يف اجلهة الي�ضرى قابل لالنزالق مع نافذة قابلة للفتح

2 sliding side doors with opening or fixed window on left side بابني جانبيني قابلني لالنزالق مع نافذة ثابتة اأو قابلة للفتح ¤

180° glazed rear doors • اأبواب خلفية زجاجية °180

Glazed tailgate (requires rear screen wiper+heated rear screen and electronic door locking) ¤ باب خلفي من زجاج )يتطلب ما�ضحة زجاج خلفي + زجاج خلفي قابل للتدفئة ونظام اإلكرتوين لقفل الباب( 

LOADING AND STORAGE AREAS øjõîàdGh π«ªëàdG ≥WÉæe
Reinforced strength floor towing rings (625 daN), 8 rings •  L2 و8 يف طراز L1 حلقات �ضحب اأر�ضية معززة، 6 يف طراز

Luggage retaining net ¤ �ضبكة حلماية االأمتعة

Removable rear luggage space cover غطاء منطقة االأمتعة اخللفية قابل لالإزالة •

Large volume glovebox, closed, lit, with glass holder integrated into lid (refrigerated) • �ضندوق قفازات كبري احلجم، مغلق، م�ضاء، مع حامالت اأكواب ُمدجمة يف الغطاء )مرّبد ومهّواأ كميزة اإختيارية(

COMMUNICATION π°UGƒàdG
Radio with Bluetooth®, USB and Jack ports, coded with steering wheel-mounted controls, and 
integrated display

• منافذ USB وو�ضلة اإ�ضافية، م�ضّفر مع اأزرار حتكم مثبتة يف مقود التوجيه، نظام ال�ضوت اأركامي�س® وعر�س متكامل جهاز راديو مع تقنية بلوتوث®، 

Radio with CD/MP3 player, Bluetooth®, USB and Jack ports, coded with steering wheel-mounted 
controls, and integrated display

¤ منافذ USB وو�ضلة اإ�ضافية، م�ضفر مع اأزرار حتكم مثبتة يف مقود التوجيه، نظام ال�ضوت اأركامي�س®  جهاز راديو مع م�ضغل اأ�ضطوانات وملفات CD/MP3، تقنية بلوتوث®، 

وعر�س متكامل

Radio with CD/MP3 player, coded with steering wheel-mounted controls, offset display and 
Bluetooth® connection with Plug & Music

¤ جهاز راديو مع م�ضغل اأ�ضطوانات وملفات CD/MP3، م�ضفر مع اأزرار حتكم مثبتة يف مقود التوجيه، عر�س متكامل وتقنية بلوتوث

OTHER EQUIPMENT á«aÉ°VEG äGõ«¡Œ
16" black metal emergency spare wheel • عجلة اإحتياطية معدنية �ضوداء حلاالت الطوارئ 

Trailer coupling ¤ عّدة تو�ضيل املقطورة

EQUIPMENT AND OPTIONS

• = Standard; ¤ = Optional; - = Not available ôaƒàe  ÒZ  =  -  ;…QÉ«àNEG  =  ¤  ;»°SÉ«b  = •

2.0 16V 120

The multivalve technology in the Trafic petrol engine provides

flexibility, driving pleasure and complies with Euro 4 standard. 

The standard 6-speed gearbox contributes to user comfort

and fuel consumption control.

ENGINES äÉcôëŸG

á«æØdG äÉØ°UGƒŸG äGQÉ«ÿGh äGõ«¡éàdG

Îd 2,0 á©°S  ¿É°üM 120  ΩÉª°U 16
توفر  البنزين  على  العامل  ترافيك  حمرك  يف  املتعددة  ال�ضمامات  تكنولوجيا  اإن 

املرونة واملتعة يف القيادة وتتوافق مع املعايري االأوروبية Euro 4. اأما علبة الرتو�س 

بـ6 �ضرعات فت�ضاهم يف راحة ال�ضائق والتحكم يف ا�ضتهالك الوقود.

اأنواع املوافقة نوع احلمولة )كلغ(

*(EEC standard 93\116) ا�ضتهالك الوقود معايري االأوزان

قاعدة العجالت  ال�ضقف   نوع املحرك  عدد املقاعد         

انبعاثات ثاين 

اأوك�ضيد الكاربون 

)غ/ كلم(

يف املناطق احل�ضرية 

)لرت/ 100كلم(        

 يف املناطق غري 

 احل�ضرية 

)لرت/ 100كلم(  

يف املناطق املختلطة 

)لرت/ 100كلم( 

الوزن االإجمايل  احلمولة الق�ضوى

)كلغ( 

خ�ضائ�س املركبة: دون اخليارات، دون �ضينية بطارية ثانية، مع ال�ضوائل والعدة. تخ�ضع البيانات لتغيريات موؤقتة من قبل ال�ضركة امل�ضنعة.

 الطرازات

VERSIONS



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�ض�ضـــت فكرة عالقتنا بال�ضـــائقني والركاب على فكرة واحدة ب�ضيطة، مفادها اأن ال�ضيارة لكي 

تكون �ضعبية يجب اأن تكون عملية وجديرة بالثقة واأن تكون منا�ضبة الأ�ضلوب حياة كل �ضخ�س 

 πLCG øe äGQÉ«``°S{ …CG áeÉY äGRGôW واأن تلبي توقعاته، ولهذا ال�ضـــبب تقدم �ضـــركة رينو

É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ™«ª÷G ¿ÉµeEÉH zIÉ«◊G, ابتداًء من الطرازات االأوىل املوحدة يف فرن�ضا يف 
 π¶«°Sh Éæaóg ¿Éc ,فرتة ما قبل احلرب وانتهاء باأول جمموعة من ال�ضـــيارات الكهربائية

.¢SÉædG øe øµ‡ OóY ÈcCG ∫hÉæàe ‘ π≤æàdGh ácô◊G ádƒ¡°Sh IQÉ«°ùdG π©L ƒg

واليوم نحن مقتنعون باإمكانية ôNBG ⁄ÉY OƒLh, عامل ال ت�ضكل فيه ال�ضيارة بعد 

 áeÓ°ùdGh  π≤æàdG  ádƒ¡°S بني  ما  ذلك  من  بداًل  جتمع  بل  للبيئة،  تهديداً  االآن 

.™«ªé∏d ... IOƒ÷Gh

وها نحن نوؤكد هذه الروؤية كل يوم ودون اأن تغيب عن ناظرنا احلقيقة التي مفادها 

اأن  نريد  فنحن  االأمام  اإىل  يدفعنا  ما  دوماً  و�ضيظل   ,ƒg  äGQÉ«°ùdÉH  ∞¨°ûdG  ¿CG
ن�ضفي معنى جديداً لل�ضيارة بحيث ميكنها اأن تاأخذ موقعاً خمتلفاً ومالئماً اأكرث يف 

ما يتعلق بامل�ضائل االجتماعية، وبحيث تبقى دوماً عالمة على تقدم اجلن�س الب�ضري.

 ádƒ¡°S ÒaƒJ ت�ضكل �ضيارات رينو يف احلا�ضر وامل�ضتقبل حجر االأ�ضا�س لطموحنا يف

.¢SÉædG πc ≈dEG ΩGóà°ùŸG π≤æàdG

.Ò«¨àdG IOÉ«b s∫ƒJ .ƒæjQ

ô¶ædG á¡Lh π``ªëf øëfh ,kÉeÉY 114 ió``e ≈∏Y 
 ô°ü©dG ìhQ ™e IQÉ«``°ùdG ΩÉé``°ùfG ¿CG ÉgOÉØe »àdG  
 ¿CGh QÉµ``àH’G ìhô``H á``©àªàe ¿ƒ``µJ ¿CG  Ö``∏£àj 
 ‘  ¢``SÉª◊G  Ò``ãJ  ¿CGh  k’hDƒ``°ùe  kÉ``eGõàdG  Ωó``≤J 

.™«ªé∏d ácô◊G á«dÉ©ah ádƒ¡°S Ωó≤J ÚM



recommends

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 April 2013. Renault GCC: P. O. Box 61111 - Jebel Ali - Dubai - UAE, E-mail: contact.
me@renault.com - Call Center: +971 600 54 6633

ذلــــك يف  مبــــا  م�ضــــبق  اإخطــــار  دون  �ضــــياراتها  موديــــالت  تعديــــل  يف  بحقهــــا  حتتفــــظ  اخلليــــج  رينــــو  �ضــــركة  اأن  اإال  العهــــد،  وحديثــــة  �ضــــحيحة  الكتّيــــب  هــــذا  يف  املت�ضــــمنة  املعلومــــات  تكــــون  اأن  علــــى  حر�ضــــنا  اأننــــا   ومــــع 

التعديــــالت اأو  التغيــــريات  بع�ــــس  اإجــــراء  ب�ضــــبب  االأحــــوال  بع�ــــس  دقيقــــة يف  غــــري  اأو  الزمــــن قدميــــة  مــــرور  مــــع  امل�ضــــتخدم  كتّيبــــات  املت�ضــــمنة يف  املعلومــــات  وت�ضــــبح  وملحقاتهــــا.  معداتهــــا  وموا�ضــــفاتها،   خ�ضائ�ضــــها 

رينــــو. �ضــــيارات  مبيعــــات  مكاتــــب  عــــرب  معلوماتهــــم  حتديــــث  الكــــرام  عمالئنــــا  مــــن  نطلــــب  ال�ضــــبب  لهــــذا  الحــــق.  زمــــن  يف  الكتيبــــات  تلــــك  طباعــــة  بعــــد  ال�ضــــيارات  وملحقــــات  ومعــــدات  وموا�ضــــفات  موديــــالت   علــــى 
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VISIT WWW.RENAULT-ME.COM
JOIN US ON               /RenaultME




