
رينو
ميجان سيدان 

الجديدة



الشكل
والتكنولوجيا



مع خطوطها الراقية ، تتمتع رينو ميجان سيدان بشخصية خاصة بها. من ضوء العالمة التجارية 
الديناميكي إلى متعة لوحة العدادات الرقمية وسعة صندوق األمتعة التي تبلغ 550 لترا ، يعد 

مثاال بارعا على األصالة. خلف عجلة القيادة، بمساعدة مجموعة من المساعدات المبتكرة، 
يمكنك إعادة اكتشاف متعة القيادة السلسة والمريحة.





تصميم استثنائي

تؤكد ميجان سيدان الجديدة ذات التقنيات العالية والمقنعة والديناميكية على خطوطها السلسة. أكتاف 
عضلية وشبكة أمامية من الكروم ومظهر قوي ، تحتوي مصابيح العالمة التجارية على شكل C على 
مصابيح أمامية LED Pure Vision تجعل القيادة الليلية أكثر أماًنا. تخفي صورتها الظلية األنيقة سقًفا 

زجاجًيا بانورامًيا يدعوك لإلستمتاع بوميض مبهر من الضوء. أطلق العنان لعواطفك ، واختر ما هو 
استثنائي.



صالون جذاب ومتطور



بمظهرها الرياضي ، الواجهة األمامية المعاد تصميمها التي تبرز 
من خالل شبكة مطلية بالكروم ، وميزة اإلضاءة على شكل حرف 

C ، وجنوط عجالت 16 و 17 و 18 بوصة ، وتصميم داخلي أنيق 
وعالي التقنية ... جنون. استعد للسقوط تحت تأثير جمالها !



تجربة سفر جديدة

لوحة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة .1
مزودة بمعلومات القيادة.

شاشة وسائط متعددة سهلة االرتباط مقاس .2
9.3 بوصة للتنقل والراديو والموسيقى واالتصال 

الهاتفي والتطبيقات وما إلى ذلك.
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لوحة عدادات رقمية قابلة للتهيئة مع شاشة مقاس 10.2 بوصة وخاصية انعكاس 
المالحة ، ومقعد السائق مع ضبط كهربائي وذاكرة الوضع * ... االهتمام بالتفاصيل في 

كل مكان. استمتع بشاشة الوسائط المتعددة سهلة االرتباط مقاس 9.3 بوصة
مع القيادة السهلة من رينو ، قم بالقيادة براحة البال بفضل التقنيات المتطورة 

مثل مثبت السرعة ، والتنبيه من التعب ، والتحذير من مغادرة المسار. على عجلة 
ميجان سيدان الجديدة ، يمكنك االستمتاع بمتعة قيادة فريدة من نوعها.

* متوفر حصرًيا للمفروشات الجلدية.





CO = شفاف معتم
SEC = لون ذو تأثير خاص.

الصور غير تعاقدية
مالحظة: قد ال تتوفر بعض ما تم ذكره في منطقتك.

(CO( أبيض

(SEC( رمادي غامق

(SEC( أزرق كوزموس

(SEC( رمادي فاتح

(SEC(  أحمر غامق

(SEC( أسود مرصع بالنجوم

لون





مالحظة: قد ال تتوفر بعض ما تم ذكره في منطقتك.

بطانة الصندوق ذات الوجهين..1
العناصر  خاصة   ، منتجاتك  نقل  لسهولة  مثالي 
المتسخة. يمكن تركيبه بسرعة من خالل التكيف 
مع شكل صندوقك ويحمي سجادته األصلية بشكل 
فعال. نسيج / مطاط قابل للعكس ، مناسب ألي نوع 

من االستخدام.

حصائر أرضية من المطاط بحواف مرتفعة..2
احِم أرضية مقصورة الركاب بفرش أرضي مرتفع 

ومقاوم للماء وسهل التنظيف.

شاحن ال سلكي. .3
على  وضعه  بمجرد  هاتفك  شحن  إلعادة  مثالي 

قاعدة الشحن.

عصا سحب قابل لإلزالة بدون أدوات..4
ضروري لسحب أو حمل حامل دراجات أو مقطورة 
بأمان تام ، يمكن إزالة الوصلة الكروية بسهولة بدون 

أدوات.
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ملحقات



SCe 115

(E5( البنزين الخالي من الرصاص الوقود
84 / )115( عند 5،500 أقصى قوة كيلوواط )حصان( / دورة في الدقيقة )دورة في الدقيقة(

154 عند 1600 Nm / revs )  (  rpm أقصى عزم دوران
ناقل حركة أوتوماتيكي ناقل الحركة
توربو - الحقن المباشر نوع المحرك

1,598 السعة )سم مكعب(
4/16 عدد االسطوانات / الصمامات

توقف بداية التقنيات البيئية
الهيكل والتوجيه

55R16 / 205 )حسب مستوى المعدات( أبعاد اإلطارات
11.3 التوجيه - انعطاف الدائرة 

أداء
180 السرعة القصوى )كم / ساعة(
13.4 0-100كم / ساعة )ثانية(
33.5 1،000 متر من بداية الوقوف
10.4 التسارع: 80 كم / س إلى 120 كم / س )ث(

شهادة
NEDC دورة القيادة األوروبية الجديدة بروتوكول

يورو 5 معيار التحكم في االنبعاث
(NEDC) (1( استهالك الوقود وانبعاثات دورة القيادة األوروبية الجديدة

157 مجمع ثاني أكسيد الكربون )جم / كم(
9.5 الدورة الخارجية )لتر / 100 كم(
5.5 دورة خارج المدينة )لتر / 100 كم(

7 الدورة المركبة )لتر / 100 كم(
األحجام واألوزان

50 خزان الوقود )لتر(
1,277/1,354 كتلة كبح غير محملة )كجم(

1,816 الوزن األقصى المسموح به للحمل )MPLW( )كجم(
3,116 الوزن اإلجمالي للسحب )GTW( )كلغ(

1.300 األعلى. وزن سحب الفرامل )كلغ(
(1( يتم اعتماد استهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام طريقة معيارية وتنظيمية. هذه الطريقة متطابقة لجميع الشركات المصنعة وتتيح مقارنة المركبات.

المحركات



أنظمة السالمة والمساعدة في القيادة
•ABS + EBA
وسائد هوائية أمامية/جانبية للسائق والراكب•
المساعدة على الصعود للمرتفعات •
برنامج الوضع االقتصادي•
•ASR مع )ESC( التحكم اإللكتروني في الثبات
مثبت السرعة - محدد السرعة•
نظام مراقبة ضغط اإلطارات غير المباشر•
عجلة احتياطية•

الراحة
نظام التدفئة وتكييف الهواء اليدوي وفلتر •

مقصورة الركاب
نوافذ كهربائية بلمسة واحدة في األمام والخلف•
عجلة قيادة ناعمة الملمس•
2/3-1/3 مقعد خلفي قابل للطي•
ا أبواب كهربائية قابلة للطي ،• مراي
لون الجسم•

الوسائط المتعددة
لوحة عدادات مع شاشة رقمية مقاس 4.2 بوصة •

وعدادات تناظرية
راديو Bluetooth® مقاس 4.2 بوصة مزود بأزرار •

تحكم في الصوت على عجلة القيادة

تصميم داخلي
تنجيد نسيج الكربون•
إدراج لوحة القيادة بتأثير الكربون وألواح األبواب•

التصميم الخارجي
شبكة أمامية وفيرة مع إدراج كروم•
شارة الجناح األسود•
مقابض أبواب وأغلفة مرايا أبواب بلون الهيكل•
حافة عجلة Elliptik الفوالذية مقاس 16 بوصة•
شبكة أمامية وفيرة مع إدراج كروم•

خيارات
نظام أوتوماتيكي مزدوج للتدفئة وتكييف الهواء•
رينو سهلة الربط مع شاشة مقاس 7 بوصات مع النسخ •

Apple CarPlayTM المتماثل للهاتف الذكي ونظام
Android AutoTM ونظام المالحة المتوافق مع

حزمة المدينة•

الراحة
كونسول مركزي مع مسند للذراعين وحاملي •

أكواب
حساسات ركن خلفية •
الكشف التلقائي عن المطر وتنشيط المصباح •

األمامي
نظام تدفئة وتكييف أوتوماتيكي مزدوج المنطقة•
الدخول بدون مفتاح: قفل / فتح تلقائي لألبواب •

عند االبتعاد عن السيارة

الوسائط المتعددة
لوحة عدادات مع شاشة رقمية مقاس 4.2 بوصة •

وعدادات أنالوج
رينو سهلة الربط مع شاشة مقاس 7 بوصات مع النسخ •

Apple CarPlayTM المتماثل للهاتف الذكي ونظام
Android AutoTM ونظام المالحة المتوافق مع

تصميم داخلي
تنجيد قماش غامق•
 لوحة القيادة وألواح الباب باللون الرمادي•

التصميم الخارجي
شرائط السير الخارجية المصنوعة من الكروم•
عجالت إمبلس ألومنيوم قياس 16 إنش•
مصابيح الضباب األمامية•

والخيارات
عجلة قيادة جلدية•
تنجيد قماش بيج•
كاميرا الرؤية الخلفية•
مرايا أبواب كهربائية قابلة للطي•

السالمة والمساعدة في القيادة
تحذير الكشف عن التعب•
حساسات وقوف السيارات األمامية والخلفية•

راحة
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المنشورية بدون إطار•
فرامل االنتظار الكهربائية•
مرايا أبواب كهربائية قابلة للطي•

الوسائط المتعددة
لوحة عدادات قابلة للتخصيص مع شاشة رقمية •

مقاس 7 بوصات
رينو سهلة الربط مع شاشة مقاس 7 بوصات مع النسخ •

Apple CarPlayTM المتماثل للهاتف الذكي ونظام
Android AutoTM ونظام المالحة المتوافق مع

نظام مالحة متوافق * متاح فقط كحزمة•
منافذ USB: 1 أمامي و 2 خلفي•

تصميم داخلي
نسيج الكربون / تنجيد جلدي•
ملحق داخلي للوحة القيادة وألواح أبواب من •

األلومنيوم المصقول
اإلضاءة المحيطة في األمام•

التصميم الخارجي
شارة الجناح الكروم•
المصد الخلفي األسود مع إدراج الكروم•
عجالت ألمنيوم Allium مقاس 17 بوصة•
•Pure Vision Full LED مصابيح أمامية بتقنية
مصابيح LED تعمل أثناء النهار مع إضاءة ماركة •

C-Shape ومؤشرات LED في المقدمة
مصابيح الضباب األمامية•

والخيارات
حزمة الشتاء•
حزمة الراحة•
حزمة المالحة•
حزمة األمان•
جلد * حزمة•
عجالت من األلمنيوم قياس 18 إنش•
سهولة الوصول إلى صندوق السيارة•
فتحة سقف •

أصلي

التوازن

تقنية

Android AutoTM هي عالمة تجارية لشركة                              ,  و                                              هي عالمة تجارية مملوكة لشركة Apple Inc. * جميع المقاعد المذكورة على أنها من الجلد في هذا المستند
مصنوعة جزئًيا من الجلد الطبيعي وجزئًيا من المنسوجات المطلية. مقابض التروس وعجالت القيادة المذكورة في الجلد من الجلد المنقسم.

يرجى االتصال بمستشار المبيعات الخاص بك للحصول على مزيد من التفاصيل حول المواد المستخدمة.

مالحظة: قد ال تتوفر بعض ما تم ذكره في منطقتك.

المعدات والخيارات

Apple CarPlayTM Google Inc. 



Renault recommande

www.renault.sa قم بتكوين وترتيب سيارتك رينو ميجان سيدان على
»تم اتخاذ كافة االحتياطات لضمان دقة هذا المنشور وتحديثه في وقت الطباعة. تم إنشاء هذا المستند باستخدام نماذج ما قبل اإلنتاج والنماذج األولية. وتماشيًا مع سياستها الخاصة بالتحسين المستمر للمنتج ، تحتفظ رينو بالحق في تعديل المواصفات والمركبات واالكسسوارات 

الموصوفة والمعروضة في أي وقت ، ويتم إخطار وكالء رينو بهذه التعديالت بأسرع ما يمكن
بقدر اإلمكان. اعتماًدا على بلد البيع ، قد تختلف بعض اإلصدارات وقد تكون بعض المعدات غير متوفرة )بشكل قياسي أو حسب الخيار أو كملحق(.  يرجى االتصال بأقرب وكيل للحصول على أحدث المعلومات. ألسباب تتعلق بالطباعة الفنية قد تختلف األلوان الواردة في هذا المستند 

قلياًل عن تلك الموجودة في أعمال الطالء الفعلية أو الزخرفة الداخلية. كل الحقوق محفوظة. يحظر االستنساخ بأي تنسيق وبأي وسيلة من كل أو جزء من هذا المنشور دون إذن كتابي مسبق من رينو. »

.عام – اعتمادات  الصورة: – مطبوع في المملكة العربية السعودية – ديسمبر 2022»
quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - Nanterre Trade & Companies Registry B 780 129 987 / 20 ، رينو ش.م.ع. شركة مساهمة فرنسية برأس مال قدره 533,941,113.00 يورو / 13-15 20 00 ». هاتف: 0806
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