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مظهر
قــوي

تتميز رينو د��شرت �جلديدة مبظهر �أمامي وخلفي جديد بف�شل �ل�شبك �لأمامي �لذي �أعيد 
ت�شميمه و�لأ�شرطة �ملطلية بالكروم وفتحة دخول �لهو�ء �جلديدة، كما حتتوي �مل�شابيح 
�لأماميــة ثنائية �لعد�شــة علــى �أ�شو�ء تعمل يف و�شــع �لنهار* لتعزز مــن طابعها �لفريد.

ت�صميم يوحي بالقوة

1./٢. �أعيد ت�شميم �لو�جهة �لأمامية و�خللفية مع �ل�شبكة �جلديدة ومدخل هو�ء جديد وم�شابيح �أمامية ثنائية �لعد�شة و�أ�شو�ء تعمل يف و�شع �لنهار*. ٣. ق�شبان �ل�شقف 
مطلية بالكروم لي�شــهل �لتعرف عليها*. ٤./٥. تتيح لك �مل�شابيح �خللفية �لقوية ومر�يا �لأبو�ب �ملطلية بالكروم �لتميز بني �ل�شــيار�ت. ٦. متنح �جلنوط �مل�شنعة من خليط 

من �ل�شبائك �ملعدنية قيا�س 1٦ بو�شة* ل�شيارتك �أناقة ل مثيل لها.

*تبعا للموديالت.
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*تبعا للموديالت.

مــن �لد�خــل، تاأتــي �شــيارتك رينــو د��شــرت �جلديــدة بلوحــة �أجهــزة قيا�ــس جديــدة 
ومقاعــد معــاد ت�شميمهــا مــع تنجيــد بيــج و�لعديــد مــن �ملميــز�ت �لأخــرى. لقــد مت 
�خلارجــي. ت�شميمهــا  وتعك�ــس  �لر�حــة  مــن  مزيــد�  لــك  لتوفــر  �ل�شــيارة  حتديــث 

1. نظام �لو�شــائط �ملتعددة *Media Nav ب�شا�شــة 7 بو�شة ونظام حتديد �ملو�قع. ٢. ح�شا�شــات خلفية* للم�شاعدة يف �شف �ل�شيارة تكت�شف �لعقبات وتنبه �ل�شائق بوجودها. 
٣. ت�شميم جديد للوحة �أجهزة �لقيا�ــس. ٤. تكييف هو�ء؛ نظام تثبيت �ل�شــرعة وحمدد �ل�شــرعة*. ٥. �شعة حقيبة �لأمتعة ٤7٥ لرت� ميكن زيادتها �إىل 1٦٣٦ لرت� عند طي 

�ملقاعد �خللفية*. ٦. ر�ديو �أركامي ب�شوت ثالثي �لأبعاد / CD / MP3 / USB وبلوتوث يعمل بدون ��شتخد�م �ليدين + �أزر�ر حتكم مثبتة يف عجلة �لقيادة.



MEDIA NAV
�صا�صة تعمل باللم�س ١٠٠٪

يتيــح نظام �لو�شــائط �ملتعددة Media Nav �شــهولة �لو�شول �إىل وظائــف عملية وبف�شل 
�شا�شــة تعمل باللم�ــس قيا�ــس 7 بو�شــة و�لعديد مــن �لوظائــف �ملفيدة: عر�ــس �ملالحة 
ثنائي �لأبعاد �أو ثالثي �لأبعاد ونقل �مللفات �ل�شوتية و��شتخد�م �لهاتف بدون ��شتخد�م 
�ليديــن بف�شــل نظام �لبلوتــوث. نظام Media Nav هــو نظام 1٠٠٪ �شــهل وو��شح وذكي!
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1. ميكنك بلم�شــة و�حدة فقط تخ�شي�س عر�س خر�ئط Birdview ثنائية �لأبعاد �أو ثالثية �لأبعاد وتفعيل �لتوجيه �ل�شوتي. ٢. ياأتي نظام MEDIA NAV ب�شا�شــة مالحة 
تعمل باللم�ــس كتجهيز عادي، كما �أنك �شــتجد عملية �إدخال �لعناوين �أو حتديث �خلر�ئط �شــهلة وب�شــيطة على موقع: /https://renault.naviextras.com. ٣. ميكنك �أي�شا 
�ل�شــتماع �إىل مو�شــيقاك عــن بعــد بف�شــل تكنولوجيا �لبلوتــوث �أو عن طريق �لتو�شيل با�شــتخد�م منفــذ USB �أو منافذ �لتو�شيــل يف �لو�جهة. ٤. لقد �أ�شبــح باإمكانك بف�شل 

تكنولوجيا �لبلوتوث �إجر�ء �ملكاملات و��شتقبالها بدون ��شتخد�م يديك وت�شفح جهات �لت�شال و�لبحث يف تاريخ مكاملاتك.





PE خليار�تجتهيز�ت�
3 م�صاند راأ�س خلفية قابلة لتعديل االرتفاعم�صند راأ�س خلفي  عدد 2

برنامج الثبات االإلكرتوينو�صائد هوائية اأمامية لل�صائق والراكب االأمامي

�صجاد اأر�صية يف االأمام + دوا�صة مطاط يف اخللفنظام منع انغالق املكابح

جنوط م�صنعة من خليط من ال�صبائك املعدنية قيا�س 16 بو�صةنظام امل�صاعدة يف حاالت الفرملة الطارئة

اإنذار عند عدم غلق حزام اأمان ال�صائق

جمموعة قابلة للتعديل: اأحزمة االأمان االأمامية قابلة لتعديل االرتفاع+اأحزمة اأمان للمقاعد اخللفية 3 نقاط
مقعد ال�صائق قابل لتعديل االرتفاع + املقاعد اخللفية قابلة للطي بن�صبة 3/1-3/2نظام غلق الباب ح�صا�س لل�صرعة

عجلة قيادة قابلة لتعديل االرتفاع نقاط تثبيت بنظام ISOFIX على حواف املقاعد اخللفية

اإنذار ال�صرعة الزائدة

اإزالة ال�صقيع من على النافذة اخللفية

م�صابيح �صباب

اك�ص�صوارات للمدخنني

تكييف هواء

USB /CD/ MP3 + راديو اأركامي ب�صوت ثالثي االأبعاد

وبلوتوث واأزرار حتكم مثبتة يف عجلة القيادة

توجيه معزز

نوافذ اأمامية كهربائية

�صجاد يف اأر�صية حقيبة االأمتعة

ق�صبان �صقف طولية

جنط احتياطي بالقيا�س العادي

جنوط �صلب قيا�س 16 بو�صة

تنجيد بيج

..… + PE = SE خليار�تجتهيز�ت�
برنامج الثبات االإلكرتوينثالثة م�صاند راأ�س خلفية

�صجاد للمنطقة االأمامية + دوا�صة من املطاط للمنطقة اخللفيةاأحزمة اأمان املقاعد االأمامية قابلة لتعديل االرتفاع

مقاعد جلد داكنةم�صابيح اأ�صواء نهارية

مرايا االأبواب تعمل بالكهرباء

جمموعة LE: نظام املالحة Media Nav +كمبيوتر الرحلة
راديو ب�صا�صة مدجمة* + م�صت�صعرات خلفية للم�صاعدة على �صف ال�صيارةنوافذ خلفية كهربائية

نوافذ اأمامية كهربائية

مع حتكم بلم�صة واحدة من ال�صائق

نظام تثبيت ال�صرعة وحمدد ال�صرعة

عجلة قيادة جلد

عجلة قيادة قابلة لتعديل االرتفاع

مقعد ال�صائق قابل لتعديل االرتفاع

مقاعد خلفية تطوى بن�صبة 3/2-3/1

م�صدات بلون الهيكل

خمرج العادم من الكروم

ق�صبان �صقف مطلية بالكروم

مرايا االأبواب مطلية بالكروم

زوائد اأمامية وخلفية وجانبية مطلية بالكروم

واألواح انزالقية

جنوط م�صنعة من خليط من ال�صبائك املعدنية قيا�س 16 بو�صة مطلية بالكروم

 CD ال حتتوي م�صغل*

PESE

CARLABCARLAB

ور�شة �إبد�عية
م�شتوى �ملعد�ت و�لألو�ن و�خليار�ت: كل ما عليك هو �أن تختار!

ور�شة �إبد�عية
م�شتوى �ملعد�ت و�لألو�ن و�خليار�ت: كل ما عليك هو �أن تختار!



�أبي�س نا�شع

زيتوين د�كن

جنوط �شلب قيا�س 1٦ بو�شة

كحلي

ف�شي

جنوط م�شنعة من خليط من �ل�شبائك 
�ملعدنية قيا�س 1٦ بو�شة

بني*

�أ�شود بر�ق

ر�شا�شي

�أزرق بَر�ق*

CARLABCARLAB

�شعة حقيبة �لأمتعة )دي�شمرت3(
475حتى قمة املقعد اخللفي

1,636املقاعد اخللفية مطوية حتى ال�صقف

�لأبعاد )مم(
A2,673قاعدة العجالت
B4,315الطول الكلي 
C822ارتفاع اجلزء االأمامي 
D820ارتفاع اجلزء اخللفي 
E1,559امل�صافة بني العجالت االأمامية 
F1,560امل�صافة بني العجالت اخللفية 
G1,822 / 2,000العر�س االإجمايل مع/ بدون املرايا 
H1,634 / 1,690االرتفاع الكلي دون حتميل ال�صيارة/ مع ق�صبان ال�صقف
K)205ارتفاع ال�صيارة عن االأر�س )بدون حتميل
L183امل�صاحة اخللفية املخ�ص�صة للركب

M1,411عر�س امل�صاحة االأمامية املخ�ص�صة للكوع
M11,438امل�صاحة اخللفية املخ�ص�صة للكوع

N1,387عر�س امل�صاحة االأمامية املخ�ص�صة للكتف
N11,400عر�س امل�صاحة اخللفية املخ�ص�صة للكتف
P1906امل�صافة بني مف�صل الورك وال�صقف يف املقاعد االأمامية
P2895امل�صافة بني مف�صل الورك وال�صقف يف املقاعد اخللفية
Y21,002العر�س الداخلي بني رفارف العجالت
Z1992طول التحميل واملقعد اخللفي يف مكانه
Z21,760طول التحميل واملقعد اخللفي مطوي
°30زاوية املقدمة عند تخطي املطبات1
°24زاوية تخطي املطبات2
°36زاوية اجلزء اخللفي عند هبوط املطبات3

ور�شة �إبد�عية
م�شتوى �ملعد�ت و�لألو�ن و�خليار�ت: كل ما عليك هو �أن تختار!

�جلنوط
�خرت �ملظهر �لذي يالئمك

�لأبــــعـــــــاد
�لرتفاع، �لعر�س، و�شعة حقيبة �لتخزين: �شيارة �شممت لتلبية جميع �حتياجاتك.

ال�صورة للتو�صيح فقط
*تبعًا لتوفر املخزون / يتوفر اللون االأزرق الحقًا.



2.0 16V 4x2
speed automatic-4نوع علبة الرتو�س

Euro 4م�صتوى التحكم يف االنبعاثات
5عدد املقاعد

�ملحرك
F4R 403نوع املحرك

1,998القدرة )�صم3(
x 93 82.7القطر x ال�صوط )مم(

4 متحاذي/16عدد اال�صطوانات/ ال�صمامات
11.0قوة ال�صغط

135طاقة املحرك )ح�صان(
5,500اأق�صى طاقة للمحرك )دورة يف الدقيقة(

195اأق�صى عزم للمحرك نيوتن مرت CEE )نيوتن مرت(
3,750�صرعة املحرك عند اأق�صى عزم دوران )لفة يف الدقيقة(

متتابع متعدد النقاطنوع احلقن

بنزينالوقود

�صحب طبيعي للهواءاإمداد املحرك بالهواء

علبة �لرتو�س
DP0*116نوع علبة الرتو�س/ املوؤ�صر

4عدد نقالت احلركة لالأمام
10.27/18.67/27.98/39.37ال�صرعة عند ١٠٠٠ دورة يف الدقيقة عند النقلة االأوىل/ الثانية/ الثالثة/ الرابعة

�لتوجيه
توجيه معزز )هيدروليك(يدوي/ معزز )النوع(

10.44/10.76قطر الدائرة الالزمة لدوران ال�صيارة بني االأر�صفة/ اجلدران )م(
3.3عدد دورات عجلة القيادة

�ملحاور
من نوع ماكفري�صون مع ذراع �صفلي متعامد، وعمود مانع للتمايل نوع املحور االأمامي

حمور مرن مع انحراف مربمج ويايات لولبيةنوع املحور اخللفي

�لإطار�ت و�جلنوط
J 16 6.5 اجلنوط االأ�صا�صية

R 16 M+S 215/65االإطارات االأ�صا�صية

�ملكابح
Xنوع دائرة املكابح

قيا�صينظام منع انغالق املكابح بو�س ١.8

مت�صل بنظام منع انغالق املكابحامل�صاعدة يف حاالت الفرملة الطارئة

مت�صل بنظام منع انغالق املكابحالتوزيع االإلكرتوين لقوة الفرملة

S - 10 بو�صةموؤازر املكابح: مفرد )S( مزدوج )D( - القطر »بو�صة«
VD 280/24االأمام: اأقرا�س مهواه )VD( قطر / �صمك )مم(

D - 9 inchesاخللف: ا�صطوانة )D( قطر )بو�صة(

�لأد�ء
S (m2)/Cx 2.42/0.42الديناميكا الهوائية
170ال�صرعة الق�صوى )كلم/ �صاعة(

٠10.7-١٠٠٠ كلم/ �صاعة )ثانية( 
17.8التوقف على بعد م�صافة 4٠٠ مرت )ثانية(

32.7التوقف على بعد م�صافة ١٠٠٠ مرت )ثانية(

�ل�شتهالك و�لنبعاثات )باللرت/ 1٠٠ كلم وجم/ كلم(
195ثاين اأك�صيد الكربون )جم/ كلم(

10.9دورة يف املناطق احل�صرية )بداية على البارد - لرت/ كلم(
6.8دورة خارج املناطق احل�صرية )لرت/ كلم(

8.2دورة كاملة )لرت/ كلم(

�ل�شعة
50خزان الوقود )لرت(

�لوزن )كلجم(
1,205وزن ال�صيارة فارغة )كلجم(

750/455وزن ال�صيارة فارغة من االأمام / اخللف )كلجم(
1,775اإجمايل وزن ال�صيارة )كلجم(

570احلمولة الق�صوى )كلجم(
2,975اإجمايل وزن القطر )اجلر(

1,200/640اأق�صى وزن للمقطورة املجهزة مبكابح )يف حدود اإجمايل وزن القطر(/ للمقطورة غري املجهزة مبكابح

CARLABCARLAB

�لــطــاقــة �لـحـــركــيـــة للـ�شـيـارة 
��شتهالك �لوقود و�لأد�ء، كل ما حتتاج ملعرفته لتفهم �شيارتك.

�لــطــاقــة �لـحـــركــيـــة للـ�شـيـارة

كبطل   �لعامل   لثنتا   ع�شــرة   مرة   مع   حمركاتها   يف   �لفورمول1  ®،     ت�شــتهر   رينو   بخربتها   ومبعايريها   �ل�شارمة   يف   هذه   �لريا�شة.  هذه   �خلربة  
 �لفريدة   يف   ت�شميم   �ملحرك   متّكننا   من   ت�شميم   حمركات   بالكامل   على   قدم   �مل�شاو�ة   مع   �أف�شل   �لبتكار�ت   يف   �ملجالت   �لتالية: 

•   تقليل   ��شتهالك   �لوقود   و�نبعاثات   ثاين   �أك�شيد   �لكربون.
• تطوير   �لتكنولوجيات   ل�شالح   �أق�شى   �أد�ء   ل�شمان   �ملتعة   يف   �لقيادة . 

• تعزيز   قوة   �ملحركات   �لتي   مت   �ختبارها   �إىل   �أق�شى   حد   على   حلبات   �ل�شباق   يف   �لفورمول 1®.   

ال�صورة للتو�صيح فقط



ت�شــجيلك علــى MYRENAULT-ME.COM يوفــر لك جمموعــة كبرية من 
�لمتياز�ت ويجعل حياتك �أكرث �شــهولة بتوفري كل ما حتتاجه ل�شــيارة 

رينو ب�شغطة زر.

�شــيح�شل عمــالء رينــو �مل�شــجلني علــى خ�شومــات ح�شريــة وعرو�ــس 
م�شممــة خ�شي�شــًا وفقــا لبلدهم، �أو موديل �شــيارتهم  ونــوع �ملحرك، �أو 

حتى �شنة ت�شنيع �ل�شيارة. 

ميكن للعميل طباعة ق�شائم �لعرو�س من �ملوقع �لإلكرتوين و��شتبد�لها 
من �أي وكيل ل�شركة رينو.
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MY RENAULT

مــوقــعـــك �لـ�شــخـ�شـي مـــع ريـنـو

بـادر بالتــ�شـجــيـل �لآن لـتـ�شـبـح عـ�شـوً� مـمـيـزً� مـع ريـنـو.
WWW.MYRENAULT-ME.COM
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WWW.RENAULT-ME.COM    تف�شل بزيارة
 /RenaultME إن�شم �إلينا على�

* اأيهما ياأتي اأواًل.
حر�صنا   على   اأن   تكون   املعلومات   املت�صمنة   يف   هذا   الكتّيب   �صحيحة   وجديدة   حني   جَرت   طباعته.  متّ   اإن�صاء   هذا   الكتّيب   على   اأ�صا�س   الت�صنيفات   والنماذج   االأولية   كجزء   من   �صيا�صة  

 حت�صني   املنتج   اجلارية.   اإن   �صركة   رينو   اخلليج   حتتفظ   بحقها   يف   تعديل   موديالت   �صياراتها،   خ�صائ�صها   وموا�صفاتها،   معداتها   وملحقاتها،   يف   اأي   وقت،   وتقوم   باإر�صال   هذه  

 التعديالت   اإىل   وكالء   رينو   يف   اأ�صرع   وقت   ممكن .  بح�صب   �صوق   املبيع،   قد   تختلف   بع�س   االإ�صدارات   املعينة   كما   قد   ال   تتوّفر   بع�س   املعدات   االأخرى )كميزات   قيا�صية،   اختيارية  

 اأو   ملحقات   ثانوية(.  لهذا   ال�صبب   يرجى   االت�صال   باأقرب   وكيل   رينو   لالإ�صتف�صار   وطلب   مزيد   من   املعلومات.  الأغرا�س   الطباعة،   اإن   االألوان   الظاهرة   يف   هذا   الكتّيب   قد   تختلف  

 قليالً   عن   األوان   الطالء   والفر�س   احلقيقية.  جميع   احلقوق   حمفوظة.  يحظر   اإعادة   اإ�صدار،   يف   اأي   �صكل   وباأي   و�صيلة،   كامل   اأو   جزء   من   هذا   الكتّيب   دون   اإذن   خطي   م�صبق   من   رينو . 


