
ريـنــــو كــابــتــشـــر الجديدة





بإمــكان ســكان المدينــة بــدء االحتفــال: فقــد أضيفــت إلــى رينــو كابتشــر، 
ــو كابتشــر  ــدة. تســتهدف رين ــا جدي ــر الشــعبية، مزاي ســيارة الكــروس أوف
عشــاق المغامــرة فــي المــدن بفضــل ألوانهــا الجديــدة والشــبكة المعــاد 
تصميمهــا بحــواف مصقولــة مــن الكــروم والجنــوط المصنعــة مــن خليــط مــن 
 Full LED Pure ــح ــرز مصابي ــا تب ــاس 17 بوصــة بينم ــة قي الســبائك المعدني
ــي تعمــل فــي وضــح النهــار  ــى شــكل حــرف C الت ــة LED عل Vision بتقني

ــة والحازمــة. شــخصيتها القوي

فــي  المغامــرة  روح 
المدينــة



تصمـيـم قـوي

ســتأخذك رينــو كابتشــر الجديــدة بفضــل جنــوط إيموشــن المصنعــة مــن خليــط مــن الســبائك المعدنيــة قيــاس 17 بوصــة إلــى رحــالت أحالمــك فــي المدينــة. تفخــر 
الســيارة بمظهــر حــازم وتصميــم عضلــي دقيــق وشــخصية قويــة وتســلط مصابيحهــا األماميــة التــي تعمــل بتقنيــة LED ضــوءًا جديــدًا علــى حياتــك اليوميــة بينمــا 
يتيــح لــك هيكلهــا المصنــع مــن لونيــن ومجموعــة الخيــارات المتعــددة للتخصيــص التعبيــر بشــكل كامــل عــن هويتــك وتفضيالتــك. تعــزز رينــو كابتشــر الجديــدة تجربــة 

القيــادة فــي المدينــة.



دواخل ذكية

تحتــوي رينــو كابتشــر الجديــدة كل مــا تحتاجــه لتشــعر أنــك بحالــة جيــدة. ضــع يــدك علــى عجلــة القيــادة المصنعــة مــن الجلــد المحبــب الكامــل واســتمتع بشــعور 
الراحــة الجديــد للمقاعــد التــي أصبحــت أكثــر دعمــًا وأِرح ذراعــك علــى مســند الــذراع األوســط أو اســتفد مــن إضــاءة المقصــورة بتقنيــة LED وأضــواء القــراءة البــارزة. 
نهتــم بــكل مــا هــو حولــك، فقــد خففنــا حــدة األلــوان وجعلناهــا أكثــر أناقــة وفصلنــا الزخــارف الكــروم وجعلناهــا جذابــة. ويقــدم لــك نظــام بــوز الصوتــي تجربــة 

صوتيــة فريــدة بفضــل ســتة مكبــرات صــوت عاليــة النقــاء. إنهــا ســيارة تأخــذك بعيــدًا.



جعلنا حياتك أسهل

تجعــل رينــو كابتشــر الجديــدة حياتــك اليوميــة أســهل بفضــل العديــد مــن أماكــن التخزيــن المصممــة بــذكاء. فهــي تحتــوي علــى درج كبيــر بســعة تخزيــن 11 لتــر 
يتيــح لــك تخزيــن األغــراض الصغيــرة والكبيــرة كمــا توجــد منطقــة تخزيــن أخــرى مدمجــة بعنايــة فــي لوحــة أجهــزة القيــاس صممــت لتكــون فــي متنــاول يــدك لتضــع 
بهــا هاتفــك الجــوال أو محفظتــك! كمــا تتميــز مقصــورة الــركاب بمقعــد منزلــق قابــل للطــي والفــرد بنســبة 3/1-3/2 مجهــز لثالثــة أماكــن ممــا يعنــي أن بإمكانــك 

تعديــل المســاحة متــى أردت وفقــًا الحتياجاتــك.  وأمــا بالنســبة لحقيبــة األمتعــة* فإنهــا متوفــرة بأرضيــة متعــددة األوضــاع يمكــن نزعهــا وعكســها.**

*من 359 ديسيمتر مكعب إلى 455 ديسيمتر مكعب عند وضع المقعد الخلفي لألمام. **تبعًا للموديل.
 



المس واستكشف

.R-LINK Evolution للوصول إلى تطبيقات الهاتف الذكي المتوافقة مع القيادة من شاشة نظام *Android Auto™ كما يمكنك استخدام

www.renault-multimedia.com اكتشف المزيد بزيارة
.Apple Store و Google Play من على R&Go و MY Renault بإمكانك الحصول على تطبيقات

Android AutoTM عالمة تجارية مملوكة لشركة جوجل.

بســاطة  بــكل  الســيارة  براديــو  الذكــي  هاتفــك  وصــل   :R&Go الجديــد  التطبيــق 
وســتتمكن مــن الوصــول إلــى وظائــف R&Go. ســتة أيقونــات تتيــح لــك متابعــة المســار 
والتحكــم فــي وضــع القيــادة والتحكــم فــي الراديــو واســتقبال وإجــراء المكالمــات بــكل 

أمــان الــخ.

يتيــح لــك نظــام Renault R-LINK Evolution بفضــل شاشــته التــي تعمــل باللمــس 
قيــاس 7 بوصــة والتحكــم الصوتــي الســهل وأزرار التحكــم المثبتــة فــي عجلــة 
ــة  ــك نظــام المالح ــا فــي ذل ــة بم ــف المبتكــرة والعملي ــى الوظائ ــادة الوصــول إل القي

Tom Tom والوســائط المتعــددة ونظــام الهاتــف وبيانــات الســيارة.

.R-LINK Evolution و R&Go تقدم لك رينو كابتشر الجديدة ثالثة أنظمة لتشغيل الوسائط المتعددة تعمل باللمس بالكامل: وهي



المحتويات
األلوان ألوان كابتشر

ورشة عمل إبداعية التصميم الداخلي والتجهيزات
الوظائف والخيارات القائمة الكاملة
األكسسوارات الوظائف األساسية 

المحركات المحركات
األبعاد القياسات األساسية لسيارتك



(SEC) أحمر ناري
 (SEC) سقف أسود براق

(SEC) فضي
 (SEC) سقف أسود براق

(SEC) رمادي داكن
 (S EC) سقف أسود براق

(SEC) بني كابتشينو
 (SEC) سقف أسود براق

(SEC) أسود براق
 (SEC) سقف فضي

سقف
(SEC) فضي

سقف
(SEC) فضي

بني
(SEC) كابتشينو

سقف
(CO) عاجي

رمادي
(SEC) محاري

سقف
(CO) عاجي(SEC) فضي

سقف
(CO) عاجي

أسود
(SEC) براق

بني
 (SEC) كابتشينو

بني
 (SEC) كابتشينو

بني
 (SEC) كابتشينو

األلـــوان

(SEC) برتقالي أتاكاما
 (SEC) سقف أسود براق

(SEC) أزرق فيروزي
 (SEC) سقف أسود براق

(SEC) كحلي داكن
 (S EC) سقف أسود براق

(CO) رمادي داكن
 (SEC) سقف أسود براق

(CO) عاجي
 (SEC) سقف أسود براق

سقف
(CO) عاجي

(CO) عاجي

(CO) عاجي

 (SEC) فضي

 (SEC) فضي

 (SEC) فضي

برتقالي
 (SEC) أتاكاما

أزرق
 (SEC) فيروزي

سقف كحلي
 (SEC) داكن

سقف بني
 (SEC) كابتشينو

سقف
 (SEC) عاجي

أبيض
 (SEC) لؤلؤي

بني
 (SEC) كابتشينو

CO : الطبقة الخارجية غير شفافة 

SEC : صور الطالء المعدني غير 

ملزمة تعاقديًا



PESE = PE + …

السالمة
3 مساند رأس في المقعد الخلفي قابلة لتعديل االرتفاع  •

نظام منع انغالق المكابح مع توزيع إلكتروني للمكابح  •
وبرنامج الثبات اإللكتروني  

نظام مساعدة في حاالت الفرملة الطارئة  •
نظام المساعدة عند صعود/ هبوط المنحدرات بعد التوقف  •

وسائد هوائية أمامية وجانبية (مستوى الرأس والصدر)  •
للسائق والراكب  

تذكير ارتداء حزام األمان للسائق والراكب  •
أحزمة مقاعد قابلة لتعديل االرتفاع للسائق والراكب    •

األمامي  
حزام مركزي مجهز بثالث نقاط تثبيت في المقعد الخلفي  •

غلق مركزي تلقائي لألبواب عند الحركة   •
غلق مركزي لألبواب عن بعد  •

إطار احتياطي مؤقت  •
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات  •

نظام Isofix في المقاعد الخلفية الجانبية ومقعد  •
الراكب األمامي  

التصميم الخارجي
أغطية جنوط إكستريم قياس 16 بوصة  •

مرايا األبواب سوداء اللون  •
مصدات بلون الهيكل  •

أضواء LED على شكل حرف C تعمل في وضح     •
النهار  

مصابيح LED خلفية  •
ألواح انزالق سوداء أمامية وخلفية  •

مقابض األبواب بلون الهيكل  •
هيكل خارجي بلون واحد  •

التصميم الداخلي
ديكور داخلي داكن  •

زينة كروم في لوح أجهزة القياس  •
حافة داخلية عاجية داكنة (فتحات التهوية     •

والكونسول األوسط ومكبرات الصوت وحواف  
مقبض ناقل الحركة)  

تنجيد قماش كربوني داكن  •
عجلة قيادة فوم  •

القيادة
بطاقة رينو الذكية  •

نظام توجيه مع تعزيز كهربائي متغير  •
ECO وضع القيادة  •

كمبيوتر السيارة  •
نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة  •

القيادة
نوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء  •

مرايا األبواب تعمل بالكهرباء + وظيفة  •
إزالة السديم + مستشعر درجة الحرارة  

الراحة
غطاء منطقة حقائب األمتعة  •

نظام تدفئة ومكيف هواء بتحكم يدوي  •
قفل األبواب بالكهرباء   •

مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع وكذلك  •
عجلة القيادة  

مرايا تبرج جانبية للسائق والراكب  •

الوسائط المتعددة
 Connect R&Go راديو  •

(أزرار تحكم مثبتة في عجلة القيادة  
وعدد 2 منفذ USB وبلوتوث ومثبت الهاتف  

الذكي وتطبيق R&Go مجاني)  

التخزين والتقسيم
درج Easy Life عاجي  •

مقعد خلفي منزلق قابل للفرد والطي  •
بنسبة 2/3-1/2 مع ثالثة مساند للرأس قابلة  

لعديل االرتفاع  
أرضية حقيبة األمتعة قابلة للتقسيم  •

أغطية جنوط اكستريم 16 بوصةتنجيد قماش كربوني داكنديكور داخلي داكن

ورشة عمل إبداعية

تنجيد أزرق فيروزيديكور داخلي متباين
قابل للنزع

جنوط أدفنشر سوداء ماسية 
الشكل مصنعة من خليط من 

السبائك المعدنية قياس 16 بوصة

تنجيد كراميل
قابل للنزع

تنجيد عاجي
قابل للنزع

التصميم الخارجي
جنوط أدفنشر سوداء ماسية الشكل مصنعة من خليط من    •

السبائك المعدنية قياس 16 بوصة  
مرايا األبواب مطلية  •

واقي أبواب سفلي كروم  •
التصميم الداخلي

تنجيد قماشي قابل للنزع أسود/ عاجي  •
عجلة قيادة ناعمة الملمس + مقبض ناقل الحركة  •

القيادة
مستشعرات للمساعدة على صف السيارة  •

الرؤية واإلضاءة والمرايا والنوافذ
نافذة تعمل بلمسة واحدة في جانب السائق (مع وظيفة    •

عدم الغلق في حالة وجود عائق)  
LED مصابيح أمامية تعمل بتقنية  •

مصابيح ضباب أمامية  •
مرايا أبواب تعمل بالكهرباء قابلة للطي  •

الراحة
نظام مكيف هواء أوتوماتيكي  •

مستشعرات للمطر والضوء  •
نظام البطاقة الذكية لفتح وغلق السيارة بدون  •

استخدام اليدين  
التخزين والتقسيم

درج تخزين Easy Life مجهز بإضاءة  •
أرضية حقيبة األمتعة قابلة للعكس والغسل  •

الخيارت
هيكل خارجي بلونين  •
ديكور داخلي أسود  •

طقما تنجيد اختياريان قابالن للنزع (أزرق وكراميل)  •
حزمة اللون الداخلي األزرق الفيروزي أو الكراميل  •



LE = SE + …

ورشة عمل إبداعية

رمادي مرقش قماش/ ديكور داخلي متباين
بالستيك مغطى بتنجيد قماش

رمادي مرقش قماش/ 
بالستيك مغطى بتنجيد قماش

مغلف بقماش /
بالستيك أسود

تنجيد بلون الكراميل
قابل للنزع

مغلف بقماش /
بالستيك بني 

تنجيد أزرق فيروزي
قابل للنزع

التخصيص
الداخل

التصميم الخارجي

حزمة الديكور الداخلي األزرق السماوي

حزمة لون الكابتشينوحزمة اللون األزرق الفيروزيحزمة اللون األحمرحزمة اللون البرتقالي أتاكاماحزمة اللون العاجي

حزمة الديكور الداخلي بلون الكراميل

حزمة الديكور الداخلي بالكروم البراق

حزمة الديكور الداخلي األحمر

التصميم الخارجي
جنوط إيموشن سوداء ماسية الشكل مصنعة من خليط    •

من السبائك المعدنية قياس 17 بوصة  
ألواح انزالق أمامية وخلفية باللون الرمادي الفاتح  •

هيكل خارجي بلونين  •
شريط كروم على باب حقيبة األمتعة  •

أجنحة الشبكة األمامية من الكروم  •
التصميم الداخلي

أشرطة زينة داخلية من الكروم البراق  •
(فتحات الهواء والكونسول األوسط ومكبرات الصوت    •

وحواف مقبض نقل الحركة)  
طقم دواسات ألومنيوم   •

مصابيح LED داخلية  •
شماسة مع مرايا مضاءة وحامل نظارات  •

عجلة قيادة جلد محبب كامل  •
دواسات رياضية مصنعة من خليط من السبائك المعدنية   •

التصميم الداخلي
كاميرا الرؤية الخلفية  •

الرؤية واإلضاءة والمرايا والنوافذ
LED بتقنية Pure Vision Full مصابيح إضاءة أمامية  •
مصابيح ضباب أمامية مع خاصية الوميض عند      •

المنعطفات  
مرآة للرؤية الخلفية مع خاصية التعتيم التلقائي  •

الراحة
مسند ذراع أمامي مركزي  •

الوسائط المتعددة
R-LINK Evolution (نظام وسائط متعددة متوافق    •

مع ™Android Auto ويحتوي خرائط دول مجلس  
التعاون الخليجي)  

الخيارت
ديكور داخلي أسود  •

طقما تنجيد اختياريان قابالن للنزع (أزرق وكراميل)  •
تنجيد مخلوط بالبالستيك مغطى بالقماش/ تنجيد    •

قماش (رمادي أو بني)  
تنجيد جلد أسود* مع مقاعد أمامية قابلة للتدفئة  •
أزرق فيروزي/ أحمر/ أتاكاما برتقالي/ عاجي/     •

كابتشينو حزمة اللون الخارجي  
أزرق فيروزي/ أحمر/ كراميل/ عاجي/ كروم مطفي    •

حزمة اللون الداخلي  
نظام صوت بوز فاخر مجهز بست مكبرات صوت     •

ومضخم صوت  

 



1.
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6. 7. 8.

4. 4. 5.

الطــرق  علــى  انطلــق  الجانبيــة  العتبــات   .1
الوعــرة وميــز نفســك بالمظهــر المغامــر... تســهل 
ــى الســيارة  ــدة الوصــول إل ــات المفي هــذه العتب
هيــكل  أيضــًا  تحمــي  أنهــا  كمــا  والســقف. 

البســيطة. اليوميــة  الصدمــات  مــن  الســيارة 
المصــد  تغطــي  األمتعــة  حقيبــة  عتبــة   .2
ــة  ــة وجذاب ــز بأنهــا عملي ــه وتتمي الخلفــي وتحمي
ومصممــة بمواصفــات خاصــة لهــذا الغــرض. إنهــا 
تضيــف لمســة مــن األناقــة إلــى ســيارتك مــن 
الخلــف.3. هوائــي علــى شــكل زعنفــة ســمكة 
مــن  لمســة  أضــف  بــراق  أســود   - القــرش 
األناقــة بفضــل هــذا الهوائــي الــذي يتماشــى 

تمامــًا مــع خــط ســيارتك

األكسسوارات
راحة وحماية

راحة وحماية

السالمة والنقل

4. مفــرش إيــزي فليكــس المجــزأ لحمايــة حقيبــة األمتعــة أساســي لحمايــة حقيبــة األمتعــة فــي الســيارة ونقــل المــواد الضخمــة والمتســخة، ســهل الفــرد والطــي ويتكيــف مــع وضــع المقاعــد الخلفيــة. 
عنــد فــرده بالكامــل، يغطــي جميــع أجــزاء منطقــة التحميــل. متنــوع وعملــي لالســتخدام اليومــي واألنشــطة الترفيهيــة. 5. ســجاد أرضيــة قمــاش ممتــاز. يضفــي لمســة تحســين إضافيــة علــى ســيارتك. مصمــم 
خصيصــًا وقابــل للتخصيــص وســهل التركيبــب بفضــل تثبيتــه باســتخدام مشــابك الســالمة التــي تأتــي لهــذا الغــرض. اجتــازت اختبــارات صارمــة لضمــان تلبيــة أعلــى معاييــر الجــودة والســالمة والمتانــة. أنــت تســتحق 

جــودة أعلــى مــواد المجموعــة.

ــه مــن  6. قضيــب جــر قابــل للنــزع بــدون اســتخدام أدوات ضــروري لقطــر معداتــك أو نقلهــا بأمــان - علــى ســبيل المثــال حامــل الدراجــات أو المقطــورة أو القــارب أو الكارافــان أو معداتــك المهنيــة. وألن
تجهيــزات رينــو الرســمية، فإنــه متوافــق تمامــًا مــع ســيارتك. حافــظ علــى المظهــر الجمالــي لســيارتك بفضــل ركبــة التوصيــل التــي يســهل نزعهــا بــدون الحاجــة الســتخدام أدوات. يوصــى بــه لالســتخدام المتكــرر.7. 
قضبــان ســقف مثاليــة لحمــل رف الدراجــات أو رف ألــواح التزلــج أو صنــدوق الســقف وزيــادة الســعة التحميليــة للســيارة. يلبــي هــذا األكسســوار الرســمي مــن رينــو متطلبــات أعلــى بكثيــر مــن معاييــر الســالمة 
والمقاومــة. طقــم مكــون مــن قضيبيــن مــع حمايــة ضــد الســرقة. 8. مستشــعرات للمســاعدة علــى صــف الســيارة ضروريــة لراحــة البــال عنــد صــف الســيارة. يكتشــف النظــام بفضــل اســتخدام المستشــعرات 

المدمجــة بــه جميــع العقبــات خلــف الســيارة. ينبهــك النظــام مــن خــالل تحذيــر صوتــي يمكــن إيقافــه.



المواصفات الفنية
Sce115

إكــس تــرونــيــك
خال من الرصاص أو بنزين E10الوقود

EURO 4Cمستوى التحكم في االنبعاثات
المحرك

1,598القدرة )سم3(
16 / 4عدد اإلسطوانات / الصمامات

114أقصى طاقة للمحرك )حصان وفقًا لمعايير المعهد األلماني للمعايير(
5,500أقصى طاقة للمحرك )دورة في الدقيقة(

)EEC 156أقصى عزم للمحرك )نيوتن متر
4,000سرعة المحرك عند أقصى عزم دوران )دورة في الدقيقة(

علبة التروس 
أتوماتيك إكس ترونيكالنوع

)في الوضع اليدوي(عدد نقالت السرعة

التوجيه
نظام توجيه مع تعزيز كهربائي متغير كتجهيز أساسيتوجيه معزز

10.42قطر الدائرة الالزمة لدوران السيارة بين األرصفة )م(
1.3عدد دورات عجلة القيادة )2/1 الدورة(

المحاور 
ماكفيرسون مع ذراع سفلي متعامد وعمود مانع للتمايلاألمام
محور مرن مع تعليق بانحراف مبرمج ويايات لولبيةالخلف

22.3قطر األعمدة األمامية/ الخلفية المانعة للتمايل )مم(
المكابح

280x24األمام: أقراص قابلة للتهوية / قطر )مم(
"9الخلف: اسطوانات قطر )مم( 9 بوصة

نعمنظام مساعدة في حاالت الفرملة الطارئة 
نعمنظام التحكم اإللكتروني في الثبات

الجنوط واإلطارات
16بوصة: R17-LRR 55/R16-LRR - 17“: 205 60/205اإلطارات العادية

األداء
0.83مساحة مقاومة الهواء )متوسط القيمة(

170أقصى سرعة )كلم/ ساعة(
35"10012- كلم / ساعة )ثانية( 

64"18بدء التوقف على بعد 400 م )ثانية(
07"34بدء التوقف على بعد 1000 م )ثانية(

94"9تسارع متوسط المدى 80-120 كلم/ ساعة
استهالك الوقود واالنبعاثات*

146انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )جم/كلم(
8.5دورة داخل المدينة )لتر/ 100 كلم(
5.1دورة خارج المدينة )لتر/ 100 كلم(

6.4دورة كاملة )لتر/ 100 كلم(
السعة

45خزان الوقود )لتر(
الوزن )كلج(

1,250وزن السيارة فارغة 
770/480وزن السيارة فارغة من األمام/ الخلف

1,723إجمالي وزن السيارة
2,623إجمالي وزن القطر )الجر(

473أقصى وزن للحمولة
900أقصى وزن لمقطورة مجهزة بمكابح )في نظاق إجمالي وزن القطر(

*استهالك الوقود ومعدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون معتمدة وفقًا لطريقة معيارية ومنظمة. وتعتبر طريقة مثالية لجميع الشركات المصنعة تتيح مقارنة السيارات المختلفة. مع مالحظة أن االستهالك الفعلي للوقود يعتمد على ظروف استخدام السيارة ومعداتها.

سعة حقيبة األمتعة (ديسيمتر مكعب)
السعة وفقًا لمعايير الرابطة األلمانية لصناعة السيارات
(معيار ISO 3832، (أسفل الرف) (الحد األدنى/ األقصى)

377 / 455

الحد األقصى لسعة حقيبة األمتعة مع طي المقاعد الخلفية 
(حتى السقف)

1,235

رسم األبعاد (مم)
H1,566االرتفاع بدون تحميل

H1(بدون تحميل) 2,031االرتفاع مع فتح غطاء حقيبة األمتعة

J732ارتفاع عتبة حقيبة األمتعة بدون تحميل

K(بدون تحميل) 170ارتفاع السيارة عن األرض
L215المساحة المخصصة للركب في الصف الثاني

M1,380المساحة األمامية المخصصة للكوع

M11,370المساحة الخلفية المخصصة للكوع

N1,368المساحة األمامية المخصصة للكتف

N11,330المساحة الخلفية المخصصة للكتف

P المساحة المخصصة للرأس عند 14 درجة في مقاعد الصف األول
(المقاعد األمامية)

905

P1 المساحة المخصصة للرأس عند 14 درجة في مقاعد الصف الثاني
(المقاعد الخلفية)

860

األبعاد )مم(
A2,606قاعدة العجالت

B4,122الطول اإلجمالي

C866ارتفاع الجزء األمامي

D650ارتفاع الجزء الخلفي
E 1,531المسافة بين العجالت األمامية

F1,516المسافة بين العجالت الخلفية

G1,778العرض اإلجمالي بدون مرايا الرؤية للخلف

رسم األبعاد (مم)
Y905/1,010عرض المدخل العلوي / أقصى عرض لحقيبة األمتعة

Y1983عرض مدخل أسفل حقيبة األمتعة

Y2990العرض الداخلي بين رفارف العجالت

Z685ارتفاع مدخل منطقة حقيبة األمتعة

Z1 الحد األقصى لطول التحميل (من غطاء حقيبة األمتعة حتى
المقاعد الخلفية 

1,512

Z2(تحريك المقعد الخلفي لألمام / الخلف)884/724

Z3595االرتفاع أسفل الرف الخلفي

مخططات األبعاد





تتــم اتخــاذ كافــة االحتياطــات لضمــان دقــة وتحديــث هــذا المنشــور وقــت طباعتــه. تــم تحريــر هــذه الوثيقــة علــى أســاس كونهــا نمــاذج تجريبيــة ومبدئيــة. وبالتماشــي مــع سياســتها الخاصــة باالســتمرار فــي تحســين المنتــج, تحتفــظ رينــو بالحــق فــي تعديــل المواصفــات والســيارات والملحقــات المذكــورة والمعروضة 
فــي أي وقــت. يجــب التواصــل مــع عمــالء رينــو بشــأن تلــك التعديــالت بســرعة قــدر اإلمــكان. ووفقــًا لبلــد البيــع, قــد تختلــف نســخ معينــة وقــد ال تتوافــر معــدات معينــة (بالشــكل القياســي أو عنــد الخيــار أو كملحقــات) رجــاًء االتصــال بأقــرب مــوزع لــك لمعرفــة آخــر المعلومــات. ألســباب الطباعــة, قــد تختلــف األلــوان 

Renault recommendsالتــي تظهــر فــي هــذه الوثيقــة بدرجــة بســيطة عــن الدهــان الفعلــي وألــوان التنجيــد. كافــة الحقــوق محفوظــة. يحظــر إعــادة إصــدار هــذا المنشــور بالكامــل أو جــزء منــه بــأي صيغــة أو وســيلة, دون الحصــول علــى إذن كتابــي مســبق مــن رينــو.

واصل استكشاف رينو كابتشر على 
www.renault-me.com

RenaultME /                  انضم لنا على
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