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ا�شتك�شف 
بنف�سك

للعم�ل يف املدين�ة وتتمي�ز  اأوف�ر م�ن رين�و م�سمم�ة  اأول �س�يارة كرو��س  اأك�ر م�ن ذل�ك بكث�ر! كابت�س�ر ه�ى  اأنيق�ة- ولكنه�ا  اإنه�ا  نع�م، 

رين�و  خ�رة  عل�ى  ال�س�يارة  ت�سمي�م  اعتم�د  فق�د  �س�واء،  ح�د  عل�ى  واخل�ارج  الداخ�ل  م�ن  والأناق�ة  والديناميكي�ة  بالر�س�اقة  ال�س�يارة 

واملتع�ة.  .... والتجهي�زات  والراح�ة  الت�سمي�م  حي�ث  م�ن  اأبع�اد جدي�دة  ا�ستك�س�اف  ل�ك  تتي�ح  الت�ي  الوا�س�عة 

جولة يف 

�سيارة كابت�سر

وخف�ة  بالق�وة  رين�و  م�ن  كابت�س�ر  �س�يارة  هي�كل  يتمي�ز   .2 الهي�كل.  باق�ي  ع�ن  املراي�ا  واأغطي�ة  والأعم�دة  ال�س�قف  ميي�ز  خمتلف�ن  لون�ن  م�ن  ريا�س�ي  بط�اء  رين�و  م�ن  كابت�س�ر  �س�يارة  تتمي�ز   .1
العت�ب  وواقي�ات  الكب�رة  وعجاته�ا  الأر��س  ع�ن  ارتفاعه�ا  وزي�ادة  الكربوني�ة  ب�سمته�ا  بانخفا��س  ال�س�يارة  تتمي�ز  واجلم�ال.  الأناق�ة  يف  غاي�ة  بلم�س�ات  ال�ركاب  كابين�ة  ومتت�از  والن�س�يابية  ال�وزن 

خ�سي�س�ا"  "امل�سمم�ة  والأل�وان  وامل�س�رقة  الرحب�ة  الداخلي�ة  م�س�احتها  بف�س�ل  وذل�ك  ب�س�اطة  ب�كل  لتنا�س�بك  كابت�س�ر  �سنع�ت   .3 اليومي�ة.  ا�س�تخداماتك  جلمي�ع  املائم�ة  ال�س�يارة  يجعله�ا  مم�ا 

ال�س�عار  اإىل  بالإ�ساف�ة  كابت�س�ر  �س�خ�سية  تعزي�ز  عل�ى  والتمي�ز  والكف�اءة  بالأناق�ة  تتمي�ز  الت�ي  الأمامي�ة  الأ�س�واء  تعم�ل   .4 الب�س�رية.  الهند�س�ة  ملعاي�ر  وفق�ا  ت�سميمه�ا  مت  الت�ي  القي�ادة  ولوح�ة 

اجلدي�دة. رين�و  هوي�ة  لإب�راز  املنظم�ة  امل�رد  و�س�بكة  املك�ر 
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�شيارة امل�شتك�شف 
املجهزة جتهيزًا كامًا

�س�تخترها. حتت�وي  الت�ي  الت�ساري��س  ن�وع  كان  اأك�ر- مهم�ا  ال�ستك�س�اف  اأمكن�ك  كلم�ا  اأف�س�ل  ال�س�يارة جمه�زة جتهي�زا  كان�ت  كلم�ا 

باللم��س   %100 تعم�ل  متع�ددة  و�س�ائط  بلوح�ة   RENAULT R-LINK الظ�روف:  اأق�س�ى  يف  مل�س�اعدتك  �س�يء  كل  عل�ى  كابت�س�ر  �س�يارة 

تعم�ل  وبطاق�ة  للن�زع  قابل�ة  مقاع�د  واأغطي�ة  التوق�ف  بع�د  املنح�درات  هب�وط  �سع�ود/  عن�د  امل�س�اعدة  ونظ�ام  الأداء  ع�ايل  وحم�رك 

ال�ستك�س�اف. اأثن�اء  وال�س�عادة   .... الب�ال  راح�ة  م�ن  ملزي�د  اليدي�ن  ا�س�تخدام  ب�دون 

غّر حياتك 

اليومية

للن�زع  القابل�ة  املقاع�د  اأغطي�ة  تنجي�د  طق�م  بف�س�ل  وذل�ك  ال�ركاب  لكابين�ة  احلدي�ث  املظه�ر  تعزي�ز  عل�ى  للمقاع�د-  ت�سمي�م  اأح�دث  تعت�ر  الت�ي  للن�زع-  القابل�ة  املقاع�د  اأغطي�ة  تعم�ل   .1
الأمامي�ن  املقعدي�ن  ظه�ر  م�س�ح  ميك�ن  كم�ا  ت�س�اء!  وقتم�ا  الداخلي�ة  الأغطي�ة  تغي�ر  فر�س�ة  ل�ك  يتي�ح  مم�ا  املودي�ل(  لن�وع  )تبع�ًا  اأ�س�كال  خم�س�ة  يف  املتوف�ر  املاب��س  غ�س�الة  يف  والغ�س�ل 

الوظائ�ف  يف  للتحك�م  ال�س�وت  عل�ى  تع�رف  ونظ�ام  باللم��س  تعم�ل  بو�س�ة   7 ب�سا�س�ة  جمه�ز  بال�س�بكة  مت�س�ل  الو�س�ائط  متع�دد  ول�وح   Renault R-Link نظ�ام   .2 الإ�س�فنج.  م�ن  قطع�ة  با�س�تخدام 

بف�س�ل  الأبع�اد  ثاث�ي  بال�س�وت  وال�س�تمتاع  ال�س�يارة(  وتطبيق�ات  اليدي�ن  ا�س�تخدام  ب�دون  املكامل�ات  واإج�راء  املتع�ددة  والو�س�ائط  للماح�ة   TomTom®
)نظ�ام  مث�ل  �سا�س�ة  ب�كل  الأ�سا�س�ية 

اللق�اح  حب�وب  لإزال�ة  املن�س�ط  الكرب�ون  م�ن  فل�ر  اإىل  بالإ�ساف�ة  منظ�م.  ه�واء  تكيي�ف   .3 اليدي�ن.  ا�س�تخدام  ب�دون  يعم�ل   Bluetooth®
هات�ف  ونظ�ام  ال�سوتي�ة  امللف�ات  ونق�ل   Arkamys®

نظ�ام 

بغل�ق  تلقائي�ًا  النظ�ام  يق�وم  التل�وث  م�ن  عالي�ة  م�س�تويات  اكت�س�اف  ح�ال  ويف  والروائ�ح(  الع�ادم  )غ�ازات  وامللوث�ات  الدقيق�ة  اجل�س�يمات  تقلي�ل  عل�ى  الفات�ر  تعم�ل  ال�س�مّية.  ا�ست�س�عار  ونظ�ام 

�سن�دوق  موق�ع  يف  ويق�ع  ل�را-   11 اإىل  ت�س�ل  م�س�احة  يوف�ر  حي�ث  م�س�بوقة  غ�ر  تخزي�ن  ب�س�عة  يتمي�ز  اإلي�ه-  الو�س�ول  الأمام�ي  والراك�ب  ال�س�ائق  م�ن  ل�كل  ي�س�هل  عمل�ي.  درج   .4 التهوي�ة. 

عل�ى  ال�س�يارة  حتت�وي  ال�س�يارة.  �س�ف  اأثن�اء  امل�س�افة  يف  التحك�م   .5 للمودي�ل(.  )تبع�ًا   LED بتقني�ة  تعم�ل  الت�ي  الإ�س�اءة  تخ�سي��س  مي�زة  م�ع  ويتوف�ر  وعمل�ي  عبق�ري  بت�سمي�م  يتمي�ز  القف�ازات. 

عل�ى  للم�س�اعدة  توجيه�ات  تق�دمي  م�ع  املاح�ة  نظ�ام  �سا�س�ة  عل�ى  وعر�سه�ا  ال�س�ورة  باإر�س�ال  الكام�را  تق�وم  املودي�ل.  لن�وع  تبع�ًا  اخللفي�ة  للروؤي�ة  كام�را  م�ع  خلفي�ة  ا�ست�س�عار  اأجه�زة  اأربع�ة 

بع�د. ع�ن  ال�س�يارة  وغل�ق  ت�س�غيلها  وب�دء  ال�س�يارة  فت�ح  يف  البطاق�ة  ه�ذه  ت�س�تخدم  اليدي�ن.  ا�س�تخدام  ب�دون  تعم�ل  بطاق�ة   .6 ال�س�يارة.  �س�ف 

عن ُقرب
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امل�س وا�ستك�سف
رينو جعلت ال�سيارة اأكر مائمة 

لنمط حياتك بف�سل البتكارات 

اجلديدة.

نظ�ام  ل�ك  يتي�ح  تنقات�ك!  اأثن�اء  ات�س�ال  عل�ى  اب�ق 

وملفات�ك  ات�سال�ك  جه�ات  اإىل  الو�س�ول   Renault R-Link
عن�د  واأك�ر  ذل�ك  كل  �رنا  ي�سَّ فق�د  �س�هولة  ب�كل  املو�س�يقية 

اأو  باللم��س  تعم�ل  �سا�س�ة  خ�ال  م�ن  اأ�سابع�ك  اأط�راف 

القي�ادة. عجل�ة  عل�ى  مثبت�ة  للتحك�م  اأزرار 

بالبتكار، نزيد ال�سغف بال�سيارات.

م�ن  م�س�توحى  اأني�ق  نظ�ام  ه�و   Renault R-Link نظ�ام 

مين�ح  باللم��س  تعم�ل  ب�سا�س�ة  وجمه�ز  الذكي�ة  الهوات�ف 

يف  العالي�ة  التكنولوجي�ا  ي�رز  جدي�دًا  مظه�رًا  �س�يارتك 

الرئي�س�ية  �سفحت�ك  تخ�سي��س  ميكن�ك  �س�يارتك.  داخ�ل 

املحتوي�ات  اإىل  لت�س�ل  ب�س�يطة  ا�سب�ع  بلم�س�ة  وتف�سيات�ك 

اأ�س�رع. ب�س�كل  تف�سله�ا  الت�ي 

بالبتكار، نبني م�ستقبل اأحامك.

للوق�ود  ا�س�تهاكك  م�ن  احل�د  باإمكان�ك  اأ�سب�ح  لق�د 

 Driving برنام�ج  بف�س�ل  �س�هل  ب�س�كل  يوم�ي  اأ�سا��س  عل�ى 

اخلا�س�ة. ون�سائح�ه   Eco2

الو�س�ائط  متع�دد   RENAULT R-LINK ل�وح  م�ع  اأ�سابع�ك؟  اأط�راف  عن�د  امل�س�تقبل  وج�ود  م�ن  اإث�ارة  اأك�ر  يك�ون  اأن  ميك�ن  ال�ذي  م�ا 

 TomTom®
املاح�ة  نظ�ام  �س�هولة:  ب�كل  الوظائ�ف  م�ن  كب�رة  جمموع�ة  ا�ستك�س�اف  ميكن�ك  باللم��س   %100 تعم�ل  الت�ي  وال�سا�س�ة 

ذل�ك! م�ن  واأك�ر  للوق�ود.  ا�س�تهاكك  خف��س  باإمكان�ك  اأن�ه  حت�ى  الهات�ف...  ونظ�ام  املتع�ددة  والو�س�ائط 

باملو�س�يقى  ا�س�تمتع  القي�ادة.  اأثن�اء  باملو�س�يقى  ا�س�تمتع   .2 واح�دة.  بنق�رة  املف�سل�ة  وظائف�ك  اإىل  الو�س�ول  اخت�س�ارات  اخ�ر  للتخ�سي��س.  قابل�ة  رئي�س�ية  �سفح�ة  م�ع  باللم��س  تعم�ل  �سا�س�ة   .1
مكاملات�ك  اإج�راء  ميكن�ك  وال�س�امة،  الأم�ان  م�ن  ملزي�د  الهات�ف.   .3  .Renault R-Link نظ�ام  يف   USB ومنف�ذ  البلوت�وث  با�س�تخدام  التو�سي�ل  خوا��س  تتوف�ر  حي�ث  تو�سيله�ا  ط�رق  تع�دد  بف�س�ل 

البلوت�وث. بخا�سي�ة 

مفي�دة.  خا�س�ة  ن�سائ�ح  عل�ى  واحل�س�ول  رحات�ك  بيان�ات  وا�س�تعرا�س   "Driving Eco2" برنام�ج  ل�ك  يقدمه�ا  ممتع�ة  توجيه�ات  بف�س�ل  الوق�ود  ا�س�تهاك  تقلي�ل  ميكن�ك  ال�س�يارة.  بيان�ات   .4
ال�خ(. والأ�س�وات  وال�س�اعة  )اللغ�ة  حي�ث  م�ن  ال�س�خ�سية  تف�سيات�ك  لتائ�م  �س�هولة  ب�كل   Renault R-Link نظ�ام  اأو�س�اع  تعدي�ل  ميك�ن  النظ�ام.   .5

نع رينو  ابتكار من �شُ
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طاقة خال�سة
املزايا

الت�ي  اإنرج�ي  رين�و  البنزي�ن  حم�رك  عنه�ا  يغف�ل  مل  ممي�زات  جميعه�ا  الوق�ود  ا�س�تهاك  يف  والقت�س�اد  والق�وة  والعتمادي�ة  املتع�ة 

واملتان�ة. واملرون�ة  الوق�ود  ا�س�تهاك  يف  والقت�س�اد  التكنولوجي�ا  الفورم�ول1:  ع�امل  م�ن  ا�س�توحاها 

حتتل �سيارة كابت�سر من رينو قمة الرتيب يف فئتها من حيث معدل اجلودة والأداء وذلك لي�س من قبيل ال�سدفة.

من خط النهاية حتى خط 

التجميع

 :1 فورم�ول  �س�بورت  لرين�و  الفن�ي  املدي�ر  واي�ت،  روب  يق�ول 

التكنولوج�ي  البت�كار  وراء  الداف�ع  ه�و  موظفين�ا  ل�دى  "ال�س�غف 
ري�ن  حم�ركات  ل�سن�ع  فريق�ه  م�ع  روب  يعم�ل  رين�و".  يف 

الت�ي  الفورم�ول1  ف�رق  رب�ع  به�ا  جه�زت  الت�ي   F1 اإنرج�ي 

وف�ازت  عام�ا!   35 م�ن  اأك�ر  م�دى  عل�ى  الف�وز  اأح�رزت 

رابو�س�و  اآلن  يعم�ل  كم�ا  م�رة.  ع�س�ر  اثن�ى  الع�امل  ببطول�ة 

تطوي�ر  عل�ى  وفريق�ه  اجنينرين�ج  تري�ن  ب�اور  رين�و  مدي�ر 

تزوي�د  لغر��س  اإنرج�ي  حم�ركات  م�ن  اجلدي�دة  املجموع�ة 

م�س�ركا؟  �س�يئا  لديهم�ا  اأن  تظ�ن  ه�ل  به�ا.  الإنت�اج  �س�يارات 

كل  يحاف�ظ  الأم�ر،  حقيق�ة  فف�ي  التفك�ر.  باإع�ادة  علي�ك 

ويعم�ان  ويت�س�اوران  يوم�ي  ات�س�ال  عل�ى  واآلن  روب  م�ن 

معرف�ة  م�ن  منهم�ا  كل  وي�س�تفيد  جدي�دة  اأف�كار  لبت�كار  مع�ا 

يف  ال�س�تمرار  يف  الرغب�ة  ذل�ك  عل�ى  ويحفزهم�ا  الآخ�ر 

وانبعاث�ات  الوق�ود  ا�س�تهاك  خف��س  ه�و:  ال�سدارة.هدفهم�ا 

ق�وة  واختب�ار   %25 اإىل  ت�س�ل  بن�س�بة  الكرب�ون  اأك�س�يد  ث�اين 

�س�يارة  قي�ادة  متع�ة  وجع�ل  قا�س�ية  ظ�روف  حت�ت  املح�رك 

م�س�توياتها.  اأعل�ى  يف  رين�و 

م�س�توى  عل�ى  املح�ركات  اأف�س�ل  اأح�د  �سن�ع  داف�ع  يت�ساع�ف 

العا�س�قن  املهند�س�ن  م�ن  فريق�ن  يوح�د  عندم�ا  الع�امل 

خراتهم�ا. ويتقا�س�ما  جهودهم�ا  لابت�كار 

التحكم يف تدفق الهواء

املح�رك  تري�د  ملتطلب�ات  امل�رد  خ�ال  م�ن  املتدف�ق  اله�واء  تلقائي�ا  ي�سب�ط 

الوق�ود. وا�س�تهاك  لل�س�يارة  الهوائي�ة  الدينامي�كا  م�ن  ويح�س�ن 

ECO و�سع

ت�س�ليم  لل�س�ائق  ميك�ن  ممك�ن،  ق�در  اأق�س�ى  اإىل  الوق�ود  ا�س�تهاك  م�ن  للح�د 

ت�س�ارع  بتعدي�ل  يق�وم  ال�ذي   ECO الو�س�ع  ليتوله�ا  القي�ادة  واجب�ات  بع��س 

النظ�ام  ه�ذا  يجع�ل  اله�واء.  وتكيي�ف  والتدفئ�ة  والق�وة  الع�زم  واإدارة  ال�س�يارة 

الوق�ود. ا�س�تهاك  يف  يوف�ر  مم�ا  اأط�ول  والت�س�ارع  �سا�س�ة  اأك�ر  القي�ادة 

اأحدث ما و�سلت اإليه التكنولوجيا

اله�دف  م�ا  تت�س�اءل  لعل�ك  توربين�ي.  ب�س�احن  حم�رك  ه�و  رين�و  م�ن  كابت�س�ر  �س�يارة  حم�رك 

ا�س�تجابة  م�ع  القي�ادة  متع�ة  حي�ث  م�ن  فئت�ه  يف  الأف�س�ل  ليك�ون  ه�ي  واإجابتن�ا  ذل�ك؟  م�ن 

القي�ادة  متع�ة  ب�ن  اإنرج�ي  حم�رك  يجم�ع  ال�س�رعات.  جمي�ع  يف  ومرون�ة  ح�اد  وت�س�ارع  فوري�ة 

الكرب�ون. اأك�س�يد  ث�اين  اإنبعاث�ات  م�ن  واحل�د  الوق�ود  ا�س�تهاك  يف  والقت�س�اد 

 TCe 120 EDC 100% توربو، 100% كفاءة: يجمع املحرك اجلديد امل�شمى كفاءة التحكم التوربيني
 138 وي�س�در  كل�م   100 ل�ر/   5.9( ي�س�تهلك  حي�ث  الوق�ود  ا�س�تهاك  يف  والتحك�م  الق�وة  ب�ن 

مث�ل  مذهل�ة  ممي�زات  ب�ن  املح�رك  يجم�ع  الكرب�ون(.  اأك�س�يد  ث�اين  غ�از  م�ن  كل�م  ج�م/ 

 83 املح�رك  ق�وة  تبل�غ  واله�دوء.  الق�وة  ب�ن  يجم�ع  فه�و  واخلف�ة  واحليوي�ة  ال�س�تجابة  �س�رعة 

مت  القي�ادة  متع�ة  م�ن  وملزي�د  دقيق�ة.  دورة/   2000 عن�د  م�ر  نيوت�ن/   190 ع�زم  وينت�ج  واط  ك 

القاب��س. مزدوج�ة  �س�رعات   6 م�ن   EDC اأوتوماتيكي�ة  ترو��س  بعلب�ة  املح�رك  تو�سي�ل 

EDC  متنح علبة الرتو�س الأوتوماتيكية
ال��  ذات   EDC الأوتوماتيكي�ة  الرو��س  علب�ة  تتوف�ر  القي�ادة،  ومتع�ة  الراح�ة  م�ن  مزي�دًا  ال�س�ائق 

اأك�ر  الأعل�ى  ال�س�رعات  اإىل  التغي�ر  اأ�سب�ح  بف�سله�ا  والت�ي   .120  TCe حم�رك  م�ع  �س�رعات   6

لل�س�يارات  مماث�ل  وق�ود  ا�س�تهاك  م�ع  الت�س�ارع  يف  نق��س  اأو  انتفا��س  وب�دون  و�سا�س�ة  �س�رعة 

يدوي�ة. ترو��س  بعلب�ة  املجه�زة 



هناك الكثري
لتكت�سفه!

عل�ى  اأنظاره�ا  رين�و  م�ن  كابت�س�ر  الرائع�ة  ال�س�يارة  و�سع�ت  تن�س�اها.  ل�ن  مغام�رات 

�س�وارع  اأو  ال�سيق�ة  الريفي�ة  املم�رات  ا�ستك�س�اف  ع�ّس�اق  م�ن  كان�وا  �س�واء  امل�ستك�س�فن 

�س�يئا  ت�رك  ل�ن  املذه�ل  ال�درج  ه�ذا  بف�س�ل  مذه�ل.  تخزي�ن  درج  له�م  موف�رة  امل�دن 

ال�خ. ال�سغ�رة  وتذكارات�ك  واأغرا�س�ك  ملذكرات�ك  مت�س�عًا  �س�تجد  الآن!  بع�د  ورائ�ك 

مفهوم�ًا  وميث�ل  اإلي�ه  الو�س�ول  وي�س�هل  عمل�ي  باأن�ه  يتمي�ز  القيم�ة.  ممتلكات�ك  جلمي�ع  الت�س�اع  ل�رًا   11 �س�عة  الب�س�يط  ال�درج  باإم�كان 

قابل�ة  مركزي�ة  تخزي�ن  وم�س�احة  القي�ادة  لوح�ة  اأعل�ى  مغلق�ة  حج�رة  ل�ك  وفرن�ا  كافي�ًا،  ذل�ك  يك�ن  مل  واإذا   !XXL للقيا��س  جدي�دًا 

حقيب�ة  اأن  جن�د  الوق�ت،  نف��س  ويف  اخللفي�ن.  اأو  الأمامي�ن  املقعدي�ن  م�ن  �س�واء  اإليه�ا  الو�س�ول  ميك�ن  �س�يارتك(  ملودي�ل  )تبع�ًا  للن�زع 

م�س�حة  ميك�ن  مطاط�ي  �س�طح  م�ع  �س�يارتك(  ملودي�ل  )تبع�ًا  وعك�س�ها  الأر�سي�ة  ن�زع  ميك�ن  حي�ث  متع�ددة  اأو�س�اع  ذات  الأمتع�ة* 

منطق�ة  ويف  اإظه�اره؛  يف  ترغ�ب  ل  م�ا  تخف�ي  الأر�سي�ة  اأن  �س�تجد  العتب�ة،  م�س�توى  اإىل  الرتف�اع  وعن�د  الإ�س�فنج.  م�ن  قطع�ة  با�س�تخدام 

اإليه�ا. تتطل�ع  الت�ي  التحمي�ل  مل�س�احة  عملي�ة  م�س�احة  ل�ك  توف�ر  الأمتع�ة  حقيب�ة  �س�تجد  املنت�س�ف، 

 عند حتريك املقعد اخللفي اإىل الأمام.
3

 اإىل 455 دي�سيمر
3

*من 377 دي�سيمر

املزايا



امل�شاحة
الداخلية

�س�يارة  دواخ�ل  متت�از  ال�س�فر.  مبتع�ة  ون�س�عر  ال�ستك�س�اف  م�ن  مبزي�د  ون�س�تمتع  مرتاح�ن  نك�ون  عندم�ا  الأماك�ن  اأبع�د  اإىل  ن�س�ل 

م�ن  جمموع�ة  ب�ن  جتم�ع  فه�ي  عليه�ا:  املتع�ارف  الأل�وان  حتط�م  مبهج�ة  باأل�وان  وملون�ة  واأ�سلي�ة  ف�س�يحة  باأنه�ا  رين�و  م�ن  كابت�س�ر 

"تنا�س�ق" فج�اأة معن�ى جدي�دا م�ع �س�يارة كابت�س�ر. اأخ�ذت كلم�ة  للن�زع....  اأغطي�ة مقاع�د قابل�ة  الداكن�ة والفاحت�ة وحتت�وي  الأل�وان 

وحتيط�ك  �س�خ�سيتك  ع�ن  رين�و  م�ن  كابت�س�ر  �س�يارة  تع�ر 

وال�س�رور  البهج�ة  واإدخ�ال  بالأ�سال�ة  تتمي�ز  اأنيق�ة  بتفا�سي�ل 

الطوي�ل  الت�سمي�م  ذات  القي�ادة  لوح�ة  ب�ك  حتي�ط  النف��س.  عل�ى 

بداخله�ا. �س�رنقة  كن�ت  ل�و  كم�ا  الداخلي�ة  والأل�واح 

قما��س  م�ن  والتخ�سي��س  للن�زع  القابل�ة  املقاع�د  اأغطي�ة  �سنع�ت 

قابل�ة  وه�ي  مودي�ات(  خم�س�ة  )تتوف�ر  متع�ددة  باأل�وان  ناع�م 

اأو  داكن�ة  األ�وان  مبجموع�ة  متوف�ر  الع�ام  الإط�ار  والغ�س�ل.  للن�زع 

ذوق�ك. م�ع  ليت�اءم  تغي�ره  ميك�ن  فاحت�ة 

�س�واء،  ح�د  عل�ى  والأطف�ال  للبالغ�ن  اأك�ر  راح�ة  توف�ر  ول�سم�ان 

املقع�د  ركاب  ي�س�تمتع  حي�ث  رحب�ة  داخلي�ة  م�س�احة  ال�س�يارة  توف�ر 

كم�ا  الرك�ب!  ملنطق�ة  خم�س�س�ة  �س�م   21.6 مب�س�احة  اخللف�ي 

 3 م�ن  تتك�ون   3/2-3/1 بن�س�بة  تط�وى  الت�ي  اخللفي�ة  الأريك�ة  اأن 

ق�سب�ان  عل�ى  تنزل�ق  م�س�طحة  اأر�سي�ة  اإىل  حتويله�ا  ميك�ن  مقاع�د 

لتت�اءم  املق�س�ورة  وترتي�ب  ال�س�يارة  م�س�احة  تعدي�ل  يتي�ح  مم�ا 

احتياجات�ك. م�ع 

اإىل  القف�ز  يف  ترغ�ب  يجعل�ك  �س�يء  كل  والأل�وان-  وال�س�وء  امل�س�احة 

كابت�س�ر. �س�يارة  داخ�ل 

املزايا



PE

 )CO( عاجي

)MP( سقف اأ�سود براق�

)MP( بني فاحت

)CO( سقف عاجي�

 )MP( برتقايل فاحت

)CO( سقف عاجي�

 )MP( اأزرق فروزي

)CO( سقف عاجي�

 )MP( اأ�سود براق

)MP( سقف برتقايل فاحت�

�سقف برتقايل 

)MP( فاحت

�سقف اأ�سود 

)MP(  براق

�سقف اأ�سود 

)MP( براق

�سقف اأ�سود 

)MP( براق

)CO(  سقف عاجي�

)MP( عاجي

)MP(  بني فاحت

)MP( برتقايل فاحت

)MP( اأزرق فروزي

)MP(  اأ�سود براق

CO: طاء �سفاف غر براق
MP: طاء براق

ال�سور غر ملزمة تعاقديًا

املوا�سفاتاملوا�سفات

PE التجهيزات العادية يف
طاء خارجي من لون واحد

م�سدات بلون الهيكل

LED اأ�سواء تعمل يف و�سع النهار بتقنية

واقيات جانبية ذات لون رمادي داكن مع مربعات.

مرايا ومقاب�س ذات لون رمادي داكن

حواف تركواز )حواف كون�سول املنت�سف ومنافذ الهواء(

تنجيد قما�س مثبت

األوان داخلية فاحتة

نظام منع انغاق املكابح مع نظام  م�ساعدة الكبح يف حالت الطوارئ

نظام اإلكروين للتحكم يف ثبات ال�سيارة ونظام امل�ساعدة عند �سعود/ هبوط املنحدرات بعد التوقف.

نظام قيا�س �سغط هواء الإطارات

مقعد خلفي منزلق يطوى بن�سبة 3/1-3/2 مع 3 م�ساند راأ�س خلفية قابلة لتعديل الرتفاع

اأر�سية م�سطحة

الدرج باللون الركوازي )غر م�ساء(

اأغطية جنوط اك�سرمي قيا�س 16 بو�سة

نوافذ اأمامية وخلفية تعمل بالكهرباء

تكييف هواء يدوي

كمبيوتر ال�سيارة

نظام تثبيت ال�سرعة وحمدد ال�سرعة

و�سائد هوائية اأمامية وجانبية لل�سائق والراكب الأمامي

توجيه معزز متغر

عجلة قيادة قابلة لتعديل الرتفاع والعمق

نظام فتح بالبطاقة

مرايا كهربائية لاأبواب

مقعد ال�سائق قابل لتعديل الرتفاع

تذكر ال�سائق بارتداء حزام الأمان

Isofix مقاعد بنظام

USB مع 4 مكرات �سوت، نقل امللفات بالبلوتوث، وو�سلة ال�سوت ومنفذ CDم�سغل راديو و

جتهيزات للمدخنن

خيارات
حواف رمادية )حواف كون�سول املنت�سف وفتحات التهوية( مع درج عاجي 

حواف عاجية )حواف كون�سول املنت�سف وفتحات التهوية( مع  درج عاجي

تنجيد اأزرق/ كربوين داكن

اأغطية جنوط اك�سرمي قيا�س 16 بو�سة

تنجيد اأزرق/ عاجي

األوان داخلية داكنة

ور�شة عمل اإبداعيةالألوان
قامتة وبراقة وغر براقة وعاك�سة....

تك�سف جمموعة الألوان املطروحة األوانًا خفيفة م�سوبة بالعاطفة.

م�ستوى املعدات، الألوان واخليارات: ولك اأن تختار!



SELE

املوا�سفاتاملوا�سفات

جتهيزات اأ�شا�شية
.……+PE=SE يف

�سريط كروم على ال�سبكة الأمامية

م�سابيح لل�سباب مع اإطار كروم

اأ�سرطة جانبية من الكروم على واقيات الباب ال�سفلية

اأبواب ومقاب�س بلون الهيكل

جنوط م�سنعة من خليط من املعادن قيا�س 16 بو�سة

جمموعة رمادية موؤك�سدة )الكون�سول الأو�سط واإطارات فتحات الهواء واإطارات مكرات ال�سوت(

درج تخزين عاجي مع اإ�ساءة

تنجيد قابل للنزع )تتوفر خم�سة اأنواع(

تكييف هواء منظم

نظام بطاقة للفتح بدون ا�ستخدام اليدين

النافذة الأمامية بجوار ال�سائق تعمل بلم�سة واحدة )مع خا�سية عدم الغلق عند وجود عائق(                                                                    

اأر�سية حقيبة الأمتعة قابلة للنزع

م�سابيح اأمامية وم�ساحات اأوتوماتيكية

Eco و�سع

اأجهزة ا�ست�سعار للم�ساعدة على �سف ال�سيارة للخلف

عجلة قيادة من اجللد مع جزء براق

قب�سة تغير ال�سرعات من اجللد

خيارات

طاء خارجي من لونن

جمموعة الطاء الرتقايل )كون�سول املنت�سف واإطارات فتحات التهوية ومكرات ال�سوت ودرج التخزين(

جمموعة الطاء العاجي )كون�سول املنت�سف واإطارات فتحات التهوية ومكرات ال�سوت(

جمموعة الطاء الفروزي )كون�سول املنت�سف واإطارات فتحات التهوية ومكرات ال�سوت ودرج التخزين(

جتهيزات اأ�شا�شية
.……+SE=LE يف

طاء خارجي من لونن

جنوط م�سنعة من خليط من املعادن قيا�س 17 بو�سة )ف�سي اأو اأ�سود اأو عاجي اأو برتقايل(

�سريط كروم على حقيبة الأمتعة

نظام R-Link جمهز ب�سا�سة قيا�س 7 بو�سة تعمل باللم�س

كامرا للروؤية خلف ال�سيارة

مرايا اأبواب كهربائية قابلة للطي

خيارات

جمموعة الطاء الرتقايل )كون�سول املنت�سف واإطارات فتحات التهوية ومكرات ال�سوت ودرج التخزين(

جمموعة الطاء العاجي )كون�سول املنت�سف واإطارات فتحات التهوية ومكرات ال�سوت(

جمموعة الطاء الفروزي )كون�سول املنت�سف واإطارات فتحات التهوية ومكرات ال�سوت ودرج التخزين(

جمموعة خارجية باللون الرتقايل

جمموعة خارجية باللون العاجي

جمموعة خارجية باللون الأ�سود

ال�سورة الظاهرة مع R-Link كخيار.

جمموعة األوان دواخل فاحتة )اختياري(

األوان داخلية داكنة )اختياري(

جنوط م�سنعة من خليط من املعادن ما�سية 

ال�سكل قيا�س 17 بو�سة.

جنوط م�سنعة من خليط من املعادن قيا�س 16 

بو�سة )عادي(



2

3

التخ�شي�س
جلعل �سيارتك كابت�سر فريدة من نوعها و�سوًل لأدق التفا�سيل، وفرنا جمموعة من خيارات التخ�سي�س: اكت�سف املزيد حول ما ميكنك 

تخ�سي�سه يف ال�سيارة من الداخل واخلارج، حيث يعود لك اختيار الإطار وم�ستوى التخ�سي�س الذي ترغب فيه.

تت�سمن كل جمموعة �سبكة مرد ملونة واأ�سرطة وقاية جانبية واإطارات مل�سابيح ال�سباب و�سريط حقيبة الأمتعة.

1
2

3

)LEو SE( طاء من لونن

)LE( جنوط

جمموعة الألوان اخلارجية: )LE( �سبكة 

املرد واإطار مقب�س حقيبة الأمتعة 

واإطارات م�سابيح ال�سباب وحواف 

احلماية اجلانبية.

جنوط 17 بو�سة برتقالية 

ما�سية ال�سكل

جنوط 17 بو�سة عاجية 

ما�سية ال�سكل

جنوط 17 بو�سة �سوداء 

ما�سية ال�سكل

طاء من لونن- اجلنوط- جمموعة الألوان اخلارجية.

اجلنوط 

املجموعة اخلارجية العاجيةاملجموعة اخلارجية الربتقالية

جمموعات الألوان اخلارجية

املوا�سفاتاملوا�سفات

�سريط �سبكة مرد برتقايل

اإطارات م�سابيح ال�سباب برتقالية

�سريط وقاية جانبي برتقايل

�سريط حقيبة الأمتعة برتقايل

�سريط �سبكة مرد عاجي

اإطارات م�سابيح ال�سباب عاجية

�سريط وقاية جانبي عاجي

�سريط حقيبة الأمتعة عاجي

اإطارات م�سابيح ال�سباب �سوداء

�سريط �سبكة مرد اأ�سود

�سريط وقاية جانبي اأ�سود

�سريط حقيبة الأمتعة اأ�سود

1

3
2

التخ�سي�س اخلارجي

املجموعة اخلارجية ال�شوداء



2

1
1

1
1

1

2

12

املوا�سفاتاملوا�سفات

اإطارات داخلية:

اإطارات فتحات الهواء

اإطارات الكون�سول الأو�سط

اإطارات ال�سماعات

�سوء ولون درج التخزين
ابات" التنجيد "جمموعة ال�سحَّ

متوفرة يف جمموعة األوان فاحتة اأو داكنة.

قابلة للنزع والغ�سل يف غ�سالة املاب�س.

اإطارات داخلية

التنجيد "جمموعة ال�سّحابات"

اإطارات داخلية رمادية موؤك�سدةاإطارات داخلية برتقايل فاحتاإطارات داخلية زرقاء

جمموعة األوان فاحتة

مع جمموعة داخلية �شوداء اللون

تنجيد عاجي/ برتقايل قابل للنزع

تنجيد كربوين داكن قابل للنزعتنجيد برتقايل/ كربوين داكن قابل للنزعتنجيد رمادي فاحت/ ر�سا�سي فاحت قابل للنزع

تنجيد عاجي / رمادي فاحت قابل للنزع

ابات". اإطارات داخلية - التنجيد "جمموعة ال�سحَّ

التخ�سي�س الداخلي



TCe 120 EDC
بنزين خايل من الر�سا�س اأو E10 بنزينالوقود 

EURO 4م�ستوى التحكم يف النبعاثات
توربو/ حقن متتابع متعدد النقاطنوع املحرك

املحرك
1.197القدرة )�سم3(

x 73.1 72.2القطر x ال�سوط )مم(
16 / 4عدد ال�سطوانات/ 4 �سمامات

1 :9.8قوة ال�سغط
83الطاقة الق�سوى كيلو واط

4,900عند �سرعة )دورة يف الدقيقة(
190اأق�سى عزم نيوتن/ مر

2,000عند �سرعة )دورة يف الدقيقة(
GDIنوع احلقن

علبة الرتو�س
مزدوج القاب�س اأوتوماتيكالنوع

6عدد ال�سرعات اإىل الأمام
12.23 / 7.03ال�سرعة عند 1000 دورة يف الدقيقة على ال�سرعة رقم 1 ال�سرعة رقم 2

26.73 / 18.82على ال�سرعة رقم 3/ ال�سرعة رقم 4
46.30 / 35.85على ال�سرعة رقم 5/ ال�سرعة رقم 6

التوجيه
توجيه معزز متغر كتجهيز اأ�سا�سيتوجيه معزز

10.42قطر الدائرة الازمة لدوران ال�سيارة بن الأر�سفة/ اجلدران )م(
1.3عدد دورات القيادة التي تتطلب توجيه العجلة من اأق�سى الي�سار اإىل اأق�سى اليمن )1/2 دورة(

املحاور
نوع مكافر�سون مع ذراع �سفلي متعامد وعامود مانع للتمايلالأمامية

حمور مرن مع انحراف مرمج  ويايات لولبيةاخللفية

22.3قطر الأعمدة الأمامية/ اخللفية املانعة للتمايل )مم(

اجلنوط والإطارات
60R16-LRR - 17": 205 / 55R17-LRR / 205 :"16اجلنوط الأ�سا�سية قيا�س 16 بو�سة

الأداء
0.79م�ساحة مقاومة الهواء )متو�سط القيمة(

190اأق�سى �سرعة )كلم/ �ساعة(
90"010-100 كلم/ �ساعة )ثانية(

60"17م�سافة التوقف عند 400 مر )ثانية(
30"32م�سافة التوقف عند 1000 مر )ثانية(

Dx 60"9متو�سط الت�سارع 80-120 كلم/ �ساعة عند ال�سرعة ال�ساد�سة اأو

ا�شتهالك الوقود والنبعاثات
138انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون )جم/ كلم(

7.5دورة قيادة يف املدينة )لر/ 100كلم(
5.1دورة قيادة خارج املدينة )لر/ 100كلم(

5.9دورة قيادة خمتلطة )لر/ 100 كلم(

ال�شعة
45خزان الوقود

الوزن كلجم
1,180وزن ال�سيارة بدون اأمتعة اأو ركاب

756/424وزن ال�سيارة بدون اأمتعة اأو ركاب يف الأمام/ اخللف
1,726وزن ال�سيارة الإجمايل

2,626اإجمايل وزن القطر
546اأق�سى حمولة

900اأق�سى حمولة ملقطورة جمهزة مبكابح )�سمن حدود اإجمايل وزن القطر(

�شعة حقيبة الأمتعة )دي�شمرت مكعب(
377/455ال�سعة وفقا ملعاير الرابطة الأملانية ل�سناعة ال�سيارات )ومعيار ISO 3832 احلدين الأدنى والأق�سى اأ�سفل الرف

1,235ال�سعة الق�سوى مع طي املقاعد اخللفية )حتى ال�سقف(

الأبعاد واملقايي�س )مم(
A2,606قاعدة العجات
B4,122الطول الكلي
C866ارتفاع اجلزء الأمامي
D650ارتفاع اجلزء اخللفي
E)1,531امل�سافة بن العجات الأمامية )اإطار عادي قيا�س 15 بو�سة تقا�س من عند قاعدة العجلة
F)1,516امل�سافة بن العجات اخللفية )اإطار عادي قيا�س 15 بو�سة تقا�س من عند قاعدة العجلة
G1,778العر�س الكلي با�ستثناء مرايا الأبواب
H1,566ارتفاع ال�سيارة فارغة

H12,031الرتفاع، ال�سيارة فارغة مع فتح الباب اخللفي
J732ارتفاع عتبة حقيبة الأمتعة دون حتميل ال�سيارة
K)170ارتفاع ال�سيارة عن الأر�س )ال�سيارة حمملة
L215امل�ساحة املخ�س�سة للركبة يف املقعد اخللفي

M1,380امل�ساحة املخ�س�سة للكوع يف املقعد الأمامي
M11,370امل�ساحة املخ�س�سة للكوع يف املقعد اخللفي

N1,368امل�ساحة املخ�س�سة للكتف يف املقعد الأمامي

N11,330امل�ساحة املخ�س�سة للكتف يف املقعد اخللفي

P)905امل�ساحة املخ�س�سة للراأ�س عند 14 درجة )املقعدين الأمامين
P1)860امل�ساحة املخ�س�سة للراأ�س عند 14 درجة )املقاعد اخللفية

Yعر�س مدخل حقيقة الأمتعة من الأعلى/ اأق�سى عر�س حلقيبة الأمتعة
905  

1,010

Y1983عر�س مدخل حقيبة الأمتعة من الأ�سفل
Y2990العر�س الداخلي بن رفارف العجات
Z685ارتفاع فتحة دخول حقيبة الأمتعة

Z1)1,512اأق�سى طول للتحميل )من غطاء حقيبة الأمتعة حتى املقاعد اخللفية، املقاعد مطوية
Z2)884/724طول التحميل خلف املقاعد اخللفية )حتريك املقاعد اخللفية اإىل الأمام/ اخللف
Z3595الرتفاع اأ�سفل الرف اخللفي

املوا�سفاتاملوا�سفات

التخ�شي�س
ا�ستهاك الوقود، والأداء.... كل ما حتتاج اإىل معرفته لفهم �سيارتك.

الأبعاد والقيا�شات
الرتفاع والعر�س وحجم حقيبة الأمتعة: اإنها حقًا �سيارة م�سممة لتلبية جميع احتياجاتك.



ان�شم للتجربة على

كــابـت�شـــــر

ريــــنـــــــــــــــو

WWW.RENAULT-ME.COM

ا�سم جدي�د ل�اأن�اقة 

الف����رن��س��ي������ة



ت�س��جيلك عل��ى MYRENAULT-ME.COM يوف��ر لك جمموع��ة كبرية من 
�المتياز�ت ويجعل حياتك �أكرث �س��هولة بتوفري كل ما حتتاجه ل�س��يارة 

رينو ب�سغطة زر.

�س��يح�سل عم��اء رين��و �مل�س��جلني عل��ى خ�سوم��ات ح�سري��ة وعرو���ض 
م�سمم��ة خ�سي�س��ا وفق��ا لبلدهم، �أو موديل �س��يارتهم  ون��وع �ملحرك، �أو 

حتى �سنة ت�سنيع �ل�سيارة. 

ميكن للعميل طباعة ق�سائم �لعرو�ض من �ملوقع �الإلكرتوين و��ستبد�لها 
من �أي وكيل ل�سركة رينو.

 ¿Éª°†H ádƒª°ûe ƒæjQ øe Iójó÷G ∂JQÉ«°S

 Öq∏£àjh ,Îe ƒ∏«c 100,000 hCG *äGƒæ°S 3

 õcGôe óMCG iód á∏eÉµàe ájQhO áfÉ«°U ∂dP

 .Ióªà©ŸG ƒæjQ áfÉ«°U

ƒæjQ äGQÉ«°S áeóN
 á©HÉàdG  áfÉ«°üdG  õcGôe  øe  π°†aCG  ∑Éæg  ¢ù«d

 óéà°S å«M É¡JGQÉ«°S áeóNh áfÉ«°üd ƒæjQ ácô°ûd

 á«æ¡e  ÒjÉ©Ÿ  kÉ≤ah  áfÉ«°üdGh  á©jô°ùdG  áeóÿG

 á∏eÉc  áæ°S  ¿Éª°V  ≈∏Y  π°ü–h  iƒà°ùŸG  á«dÉY

 .ƒæjQ ácô°T øe á«∏°UCG QÉ«Z á©£b ájCG ≈∏Y ƒæjQ äGQÉ«°S äGQGƒ°ù°ùcEG
 äÉ≤ë∏ŸG øe á°†jôY á∏°ù∏°S Éæjód ôaGƒàJ

 Éæ`°VQÉ`©`e  IQÉjR  ƒ`Lô`f  .äGQGƒ°ù`°ùcE’Gh

 .ÌcCG ´ÓWEÓd

MY RENAULT

م��وق��ع���ك �ل��س��خ��س�ي م���ع ري�ن�و

ب�ادر بالت���س�ج��ي�ل �الآن ل�ت��س�ب�ح ع��س�وً� م�م�ي�زً� م�ع ري�ن�و.
WWW.MYRENAULT-ME.COM



حر�سن��ا   عل��ى   اأن   تك��ون   املعلوم��ات   املت�سمن��ة   يف   ه��ذا   الكتّي��ب   �سحيحة   وجدي��دة   حن   جَرت   طباعت��ه.  متّ   اإن�س��اء   هذا   الكتّيب   عل��ى   اأ�سا���س   الت�سنيفات   والنم��اذج   الأولية   كجزء   من   �سيا�س��ة  

 حت�س��ن   املنت��ج   اجلاري��ة.   اإن   �س��ركة   رين��و   اخللي��ج   حتتف��ظ   بحقه��ا   يف   تعدي��ل   مودي��ات   �س��ياراتها،   خ�سائ�سه��ا   وموا�سفاته��ا،   معداته��ا   وملحقاته��ا،   يف   اأي   وق��ت،   وتق��وم   باإر�س��ال   ه��ذه  

 التعدي��ات   اإىل   وكاء   رين��و   يف   اأ�س��رع   وق��ت   ممك��ن .  بح�س��ب   �س��وق   املبي��ع،   ق��د   تختل��ف   بع���س   الإ�س��دارات   املعين��ة   كمــا   ق��د   ل   تتوفر   بع���س   املع��دات   الأخ��رى )كمي��زات   قيا�س��ية،   اختيارية  

 اأو   ملحق��ات   ثانوي��ة(.  له��ذا   ال�س��بب   يرج��ى   الت�س��ال   باأق��رب   وكي��ل   رين��و   لاإ�ستف�س��ار   وطل��ب   مزي��د   م��ن   املعلوم��ات.  لأغرا���س   الطباع��ة،   اإن   الأل��وان   الظاه��رة   يف   ه��ذا   الكتّيب   ق��د   تختلف  

 قلي��اً   ع��ن   األ��وان   الط��اء   والفر���س   احلقيقي��ة.  جمي��ع   احلقوق   حمفوظ��ة.  يحظر   اإع��ادة   اإ�سدار،   يف   اأي   �س��كل   وباأي   و�س��يلة،   كامل   اأو   جزء   م��ن   هذا   الكتّي��ب   دون   اإذن   خطي   م�س��بق   من   رينو . 
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 WWW.RENAULT-ME.COM تف�شل بزيارة
 /RenaultME اإن�شم اإلينا على


