
Continue the Renault Clio Experience
on renault-palestine.ps

تنبي��ه: لق��د مت العم��ل لك��ي يك��ون حمت��وى ه��ذا املن�ش��ور �شحيح��ًا وكام��ًا بتاري��خ الطب��ع. مت اإجن��از ه��ذا املن�ش��ور اإ�ش��تنادًا اإىل النم��اذج املح��ددة اأو الأ�شلي��ة. يف اإط��ار �شيا�ش��ة ال�ش��ركة الت��ي تقت�شي بتح�ش��ن منتجاتها ب�ش��كل 
م�ش��تمر، حتتف��ظ ال�ش��ركة بحقه��ا يف كل الأوق��ات باإدخ��ال اأي تغي��رات عل��ى املوا�شف��ات واملركب��ات املذك��ورة واملبينة. بع�ض ال�شور املعرو�شة داخل املن�ش��ور قد حتتوي على بع�ض الإ�شافات الغ��ر متاحة لبع�ض املوديات. 

جميع احلقوق حمفوظة. مينع منعًا باتًا اإعادة ن�ش��ر هذا املن�ش��ور جزئيًا اأو بالكامل حتت اأي �ش��كل او عرب اأية و�ش��يلة، اإل باإذن خطي م�ش��بق من ال�ش��ركة. 

Renault Palestine

البيرة مدخل المنطقة الصناعية عمارة المستقبل، رام هللا، فلسطين. | هاتف: 2960120-02  |  فاكس: 02-2960123  

رام هللا: 13 شارع حسن سالمة، المنطقة الصناعية. | هاتف: 2960120-02  |  فاكس: 02-2960123  
الخليل: شركة زارا موتورز، شارع القدس. | هاتف: 2216666-02  |  فاكس: 02-2223377

نابلس: شارع حيفا، مفرق واد التفاح. | هاتف: 2355777-09  |  فاكس: 09-2355888

مركز الصيانة

األبعاد 

القياس )مم)
4 632 A

2 711 B

919 C

 1 002 D

1 577 E

1 574 F

1 814/2 058 G1/G

1 443 H

1 706 H1

707 J

136 K

216 L

1 492 M

1 413 M1

1 441 N

1 390 N1

840 P

851 P1

945 Y

1 114 Y1

1 108 Y2

1 904 Z1

1 084 Z2

 سعة صندوق األمتعة )لتر)

السعة االفتراضية                  503    

987        السعة مع ثني المقاعد    

All New

Renault MEGANE Sedan



بيجبنيازرق داكن 

رمادي كويناحمر لهبيا�شود جنمي

المواصفات التقنية 

1.2 تيربو بنزين اوتوماتيك 1.5 ديزل اوتوماتيك الطراز

1,198 1,461 حجم املحرك )�شم3)
Turbo Turbo  حقن الوقود
4/16 4/16 عدد ال�شلندرات )عدد ال�شمامات)

73.1 X 72.2 76 X 80.5 اأبعاد ال�شطوانة X )مم)
5,500 / 132  4,000 / 110 القوة الق�شوى )ح�شان / دورة يف الدقيقة)
2,000 / 205 1,750 / 250 عزم الدوران )م.كغم / دورة يف الدقيقة)

بنزين خايل من الر�شا�ض ديزل نوع الوقود
EURO 6 مقيا�ض تلوث الهواء الأوروبي

الغيارات 
اوماتيكي  EDC مزدوج، 7 غيارات   اوماتيكي  EDC مزدوج، 6 غيارات  نوع ناقل احلركة )عدد الغيارات)

األداء
197 190 ال�شرعة الق�شوى )كم / �شاعة)
11.7 12.5 النطاق من 0 ل 100 كم / �شاعة بالثواين

استهالك الوقود
21.2 27.7 متو�شط ال�شر بن املدن )كم / لرت) *
14.7 21.2 متو�شط ال�شر يف املدن )كم / لرت) *
18.5 26.3 متو�شط ال�شر املختلط )كم / لرت) *

جهاز القيادة
النوع  مقود قوة ذو ا�شناد كهربائي متغر

11.3 حميط الدورة )مرت)
مقاسات العجالت )*(

16’’ ,17’’, 18’’ املقا�شات
البريكات 

دي�شك  الأمامية
اإ�شطوانية اخللفية

الوزن
1,399 1,440 الوزن الذاتي )كغم)
1,855 1,902 الوزن الكلي )كغم)

49.7 �شعة خزان الوقود )لرت)

األلوان

الجنطات

جنط مغني�شيوم
 16 بو�شة 

جنط مغني�شيوم
 16 بو�شة 

جنط مغني�شيوم
 16 بو�شة 

جنط مغني�شيوم
 17 بو�شة 

جنط مغني�شيوم
 17 بو�شة 

جنط مغني�شيوم
 18 بو�شة 

جنط مغني�شيوم
 17 بو�شة 

جنط مغني�شيوم
 17 بو�شة 

ابي�ض لوؤلوؤي  ابي�ض ثلجي �شلفر

 * ا�شتهاك الوقود ومعدل انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون معتمدة وفقا لطريقة معيارية ومنظمة. وتعترب طريقة مثالية جلميع ال�شركات امل�شنعة تتيج مقارنة ال�شيارات املختلفة.  
    مع ماحظة اأن ال�شتهاك الفعلي للوقود يعتمد على ا�شتخدام ال�شيارة

المواصفات، الكماليات، مستوى التشطيب والقطع          
INTENS ZEN LIFE أنظمة السالمة

✓ ✓ ✓ و�شائد هواء اأمامية وجانبية للكرا�شي وال�شدر
✓ ✓ ✓ نظام اغاق مركزي لاأبواب
✓ ✓ ✓ كرا�شي اأيزوفك�ض يف املقاعد اخللفية 
✓ ✓ ✓ حزام اأمان اأمامي او خلفي مع 3 اأو�شاع 
✓ ✓ ✓ ح�شا�شات النقطة العمياء
✓ ✓ ✓ ABS -  نظام ملنع انغاق العجات اأثناء الكبح
✓ ✓ ✓ نظام حتذير احليود عن امل�شرب 
✓ ✓ ✓ نظام مراقبة �شغط الهواء يف العجات
✓ ✓ ✓  ESC- جهاز حتكم بالإ�شتقرار
✓ ✓ ✓ ASR + ESP - جهاز حتكم ملنع التزحلق
✓ ✓ ✓ نظام التعرف على اإ�شارات املرور

القيادة
✓ ✓ ✓ نظام امل�شاعدة يف ال�شعود
✓ ✓ -- جم�شات ا�شت�شعار خلفية
✓ -- -- جم�شات ا�شت�شعار امامية
o -- -- جم�شات ا�شت�شعار جانبية
o o -- كامرة رجوع خلفية
✓ ✓ ✓ مكابح امان اإلكرتونية
✓ ✓ ✓ نظام تثبيت ال�شرعة / �شبط ال�شرعة

التصميم الخارجي
✓ ✓ -- حمالت �شقف كروم
-- -- ✓ جنطات مميزة  ''  17' '  
-- ✓ -- جنطات الومنيوم  ''  18' '  
✓ -- -- جنطات الومنيوم  ''  19' '  
✓ ✓ ✓ �شدامات امامية وخلفية مميزة 
✓ o o طاء معدين لمع

التصميم الداخلي
o o o فر�ض داخلي جلد
✓ ✓ ✓ جر حتكم + مقود جلدي
✓ ✓ ✓ مقود متغر الإرتفاع
-- -- -- ت�شخن مقاعد اأمامية + حتكم كهربائي بو�شعية املقعد

 كماليات الراحة
✓ ✓ ✓ ركاية يد امامية
✓ ✓ ✓ ركاية راأ�ض متغرة الإرتفاع للمقاعد الأمامية واخللفية

✓ ✓ -- نظام ا�شت�شعار اأوتوماتيكي للمطر والإ�شائة
✓ ✓ -- بطاقة املفتاح الذكي HANDLE FREE + زر ت�شغيل بدون مفتاح
✓ ✓ -- نظام تكييف اأوتوماتيكي
✓ ✓ -- نظام حتكم اأوتوماتيكي ب�شدة الإنارة
✓ ✓ ✓ 4 �شبابيك كهربائية ت�شغل بلم�شة واحدة من �شباك ال�شائق 
✓ ✓ ✓ ثني املقعد اخللفي 3/1  -  3/2
✓ ✓ -- جهاز ملتيمديا MEDIA NAV من رينو، وحتكم كامل بال�شوت 
✓ ✓ ✓ تو�شيات بلوتوث و AUX و USB يف وحدة حتكم مركزية 
✓ ✓ ✓ نظام ECO MODE لتوفر الوقود وتقليل اإنبعاث امللوثات 
✓ ✓ ✓ لمبات اإ�شائة هالوجن
✓ ✓ -- مرايا جانبية كروم
✓ ✓ -- توجيه كهربائي للمرايا اجلانبة  + ثني املرايا 
o o o نظام ركن ال�شيارة الذكي
✓ o -- فتحتة �شقف زجاجية ثابتة


