رينو ميجان الجديدة

روح االنتصار
تضيــف ميجــان قــوة جديــدة للمدينــة بتصميــم
يوحــي بالقــوة والفخامــة وســرعان مــا تخطــف
األبصــار بفضــل خطوطهــا القويــة واالنســيابية
فضال عن
والكــروم المســتخدم بعناية لهــذا الغرض.
ً
الشــعور بالثقــة بفضــل تصميــم جوانبهــا العريضــة
المجســمة وغطــاء المحــرك المضلــع .ميجــان ،تصميم
مذهــل وجــريء فــاق جميــع التصــورات.

السمات المميزة
أول مــا يخطــف العيــن هــو شــكل مصابيحهــا
الفريــد ،حيــث نــرى علــى جانبــي الشــبكة الكــروم
التــي توحــي بالقــوة مصابيــح أماميــة LED PURE
 VISIONمصممــة علــى شــكل حــرف  Cتعمــل
بتقنيــة  LEDفــي وضــح النهــار ذات شــكل ثالثــي
األبعــاد يعطــي انطباعــاً بالقــوة والصالبــة بينمــا
ترســم المصابيــح الخلفيــة الجديــدة خطــاً أفقيــاً
أحمــر قاتمــاً يمتــد حتــى منصــف حقيبــة األمتعــة
يتوســطه عالمــة رينــو الماســية .وهــو مــا جعــل
ميجــان تؤكــد طموحهــا وســيطرتها علــى الطريــق.

عالم متصل
انطلــق فــي ميجــان واكتشــف التكنولوجيــا العالميــة .يوفــر نظــام
 R-LINK 2بفضــل شاشــته الكبيــرة التــي تعمــل باللمــس تحكمــاً
كامــا فــي الســيارة بلمســة واحــدة فقــط .لقــد أصبــح بإمكانــك
ً
اختيــار وضــع القيــادة فــي نظــام  MULTI-SENSEوفقــاً لحالتــك
المزاجيــة.
ـا مــن خــال  R-LINK 2لمزيــد مــن الراحــة :حيــث يمكنــك
ابــق متصـ ً
االتصــال بنظــام  *Android AutoTMو *Apple CarPlayTMوالوصول
بســهولة إلــى تطبيقــات الهاتــف الذكــي المتوافقــة مــع القيــادة
باســتخدام الشاشــة الكبيــرة لنظــام .R-LINK 2
*تبعاً للدولة.
 Android Autoعالمة تجارية مسجلة لشركة جوجل.
 Apple Carplayعالمة تجارية مسجلة لشركة أبل.

مزايا حصرية

تجربــة قيــادة ثريــة تقدمهــا ميجــان لعشــاق التميــز بفضــل تكنولوجيــات القيــادة الفريــدة فــي هــذا القطــاع ،حيــث يمكنــك تطويــع نمــط القيــادة وفقــاً لرغباتــك بفضــل نظــام .MULTI-SENSE
كمــا يتيــح لــك عــداد قــراءة البيانــات المجهــز بشاشــة  TFTقيــاس ســبعة بوصــة القــدرة علــى تخصيــص عــرض بيانــات القيــادة بينمــا يقــدم لــك تابلــت  R-LINK 2عــدداً مــن المزايــا التــي ال حصــر
لهــا تتضمــن المالحــة وإدارة المكالمــات وتشــغيل محتويــات الوســائط المتعــددة .كمــا تحتــوي ســيارة ميجــان أيضــاً نظــام صــوت ® Arkamysالــذي تشــتهر بــه ســيارات رينــو لتســتمع بتجربــة
موســيقية جديــدة .ســتجتاحك مشــاعر لــم يســبق لــك الشــعور بهــا.

االهتمام بالتفاصيل
تتميــز ميجــان بفتحــة ســقف زجاجيــة متســعة تنير رحالتــك وتضيء
الســيارة مــن الداخــل .داخــل ميجــان ،أنــت محــاط بالرقــي ،حيــث
يمنحــك التشــطيب الفخــم للســيارة مــن الداخــل شــعوراً بالراحــة
يعــززه اســتخدام الكــروم ولمســات التشــطيب األنيقــة .كمــا يمكــن
تخصيــص اإلضــاءة المحيطيــة التــي تضــيء الكونســول األوســط
وألــواح األبــواب لتجعــل جــو اإلضــاءة فــي المقصــورة متناســباً مــع
حالتــك المزاجيــة .وبفضــل تصميــم المقعــد األمامــي المنحــوت
الــذي يحتــوي الجســم أصبــح بإمكانــك االســتمتاع بميــزة التدليــك.
يمنحــك ركــوب ميجــان تجربــة ممتعــة ال مثيــل لهــا.

معايير عالية مشتركة
تســتطيع ســيارتك التعــرف عليــك مــن علــى بعــد .وعنــد اقترابــك
منهــا ،تضــيء المصابيــح األماميــة والخلفيــة وتفتــح المرايــا
الجانبيــة وتضــاء المصابيــح الداخليــة داخــل المقصــورة .ترحــب ميجان
بالســائق والــركاب بنفــس معاييــر الترحيــب العاليــة.
تتميــز الســيارة باتســاع المســاحة األماميــة المخصصــة للكتــف
والكــوع وقــد أولــي اهتمــام خــاص بمســاحات التخزيــن المتعــددة
الموزعــة فــي جميــع أنحــاء المقصــورة حتــى أدق التقاصيــل مثــل
توفيــر حامــات أكــواب للمقاعــد األماميــة والخلفيــة .وبفضــل
المســاحة الكبيــرة ،أصبــح لديــك حريــة أكبــر فــي الحركــة داخــل
المقصــورة .اجلــس فــي مقعــدك واســتمتع بالرحلــة!

R-LINK 2:
نظام التحكم المركزي
يتميــز نظــام الوســائط المتعــددة  R-LINK 2بأنــه مركــز تحكــم
متصــل ســهل االســتخدام .حيــث يمكنــك اســتخدام األوامــر الصوتيــة
لتشــغيل تطبيــق المالحــة أو الهاتــف والعثــور علــى المحتويــات
الصوتيــة وإدارة تكنولوجيــا مســاعدة القيــادة والوصــول إلــى
الخدمــات المختلفــة بلمســة إصبــع فقــط .كمــا يمكنــك أيضــاً
تخصيــص عــرض بيانــات الســيارة وحفــظ وضــع المقعــد وإعــدادات
تكييــف الهــواء وإنشــاء ســتة أوضــاع مختلفــة.

توافق السيارة مع المشاعر
بإمكانــك اختيــار أحــد األوضــاع الخمســة التــي يوفرهــا نظــام  MULTI-SENSEالحصــري وســتتكيف اإلضــاءة المحيطيــة وإعــدادات لوحــة القيــادة علــى الفــور .يتيــح لــك النظــام زيــادة اســتجابة
المحــرك مــن خــال الوضــع  Sportواالســترخاء فــي القيــادة والتمتــع بالتدليــك عنــد اختيــار الوضــع  Comfortوتوفيــر اســتهالك الوقــود باختيــار الوضــع  Ecoوالقيــادة العاديــة باختيــار الوضــع
 Neutralأو إنشــاء وضــع يتوافــق مــع رغبتــك الشــخصية عنــد اختيــار الوضــع .Personal

التحكم وراحة البال

2

تشعر بمجرد دخولك السيارة كأنك دخلت إلى عصر جديد يحتوي أحدث التكنولوجيا ووسائل الراحة واألمان بفضل تكنولوجيا مساعدة السائق التي وضعتها رينو في سيارة ميجان .تحلل
هذه التكنولوجيا جميع المواقف وتفعل على الفور الحل التقني المناسب لها تلقائياً لحماية الركاب وتحذير السائق أو مساعدته.
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6
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4
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نظــام تســهيل صــف الســيارة لــن تعانــي بعــد اليــوم فــي ركــن الســيارة حيــث يقيــس
النظــام المســافة المتوفــرة ويحــدد المســار تلقائيــاً بنفســه .ثــق بالســيارة وســتندهش مــن
قدرتهــا علــى المنــاورة.

إنــذار المناطــق العميــاء وتحديــد األغــراض المتحركــة يحــذرك النظــام عنــد احتمــال حــدوث
اصطــدام مــع مركبــات أخــرى بجانبــك أو خلفــك خــال تغييــر الحارات علــى الطريق عند الســير على
ســرعة تتــراوح بيــن  30و 140كلــم /ســاعة.
 .1عــرض أجهــزة القيــاس .يتميــز الوضــع  Eachبشــكل خــاص وطريقــة فريــدة فــي عــرض المعلومــات .2 .تكييــف الهــواء األوتوماتيكــي ثنائــي المنطقــة .اســتخدم الوضــع  Ecoللتحكــم فــي درجــة الحــرارة
الداخليــة وتوفيــر اســتهالك الوقــود .3 .اإلضــاءة المحيطيــة .اختبــر أحاســيس مختلفــة بتنويــع اإلضــاءة بيــن األخضــر أو األزرق أو البنــي أو األحمــر أو األرجوانــي .4 .خاصيــة التدليــك فــي مقعــد الســائق .هــذه

الخاصيــة متوفــرة فقــط فــي الوضــع  comfortويمكــن تعديــل قــوة التدليــك للحصــول علــى أقصــى درجــات الرفاهيــة .5 .مقاومــة عجلــة القيــادة .توجيــه معــزز ذكــي .حيــث تأخــذ مقاومــة عجلــة القيــادة وضــع

القيــادة الــذي اختــاره الســائق فــي االعتبــار .6 .اســتجابة المحــرك وصوتــه .يســتجيب التســارع وفقــاً للوضــع الــذي اختــاره الســائق وتجعلــك تشــعر كمــا لــو كنــت تغيــر الســيارة بالفعــل.

ً
مرحبا بك على متن السيارة
ميجــان تنتظــرك! افتــح األبــواب وأغلقهــا تلقائيــاً مــن خــال البطاقــة التــي تعمــل
بــدون اســتخدام اليديــن .تفتــح حقيبــة األمتعــة عنــد تمريــر قدمــك أســفل المصــد
الخلفــي أو االقتــراب منــه بالبطاقــة التــي تعمــل بــدون اســتخدام اليديــن.
اســتمتع بمســاحة التخزيــن القابلــة للتوســع التــي تصــل إلــى  503ديســيمتر مكعــب
فــوق أرضيــة المقصــورة .لقــد صممــت الســيارة للتكيــف مــع جميــع المواقــف حيــث
يمكنــك طــي المقاعــد الخلفيــة بنســبة  3/2-3/1لتحصــل علــى مســاحة تصــل إلــى
 987ديسيمتر مكعب وطول تخزين يزيد عن  1.9متر.

المواصفات
األلوان ألوان رينو ميجان الجديدة
ورشة عمل إبداعية التصميم الداخلي والزينة
القوة ونقل الحركة المحركات
االكسسوارات الخيارات التي تعبر عن النمط المختار
األبعاد مخططات القياسات واألبعاد

األلوان

فضي

أبيض لؤلؤي

أبيض ناصع

بني المنك

أسود براق

أحمر ناري

رصاصي نيزكي

بيج مخضر

أزرق سماوي

جميع األلوان براقة باستثناء األبيض الناصع.
الصور غير ملزمة تعاقدياً .

ورشة عمل إبداعية
)SE (PE +

PE

جنوط سيلفر الين قياس بوصة مصنعة

غطاء اإلطار COMPLEA flex

من خليط من السبائك المعدنية

قياس  16بوصة

السالمة
•وسائد هوائية للسائق والراكب قابلة للتكيف (يمكن
فصل وسادة الراكب الهوائية)
• قفل مركزي
• نظام منع انغالق المكابح
•برنامج الثبات اإللكتروني /نظام مانع االنزالق مع نظام
المساعدة عند صعود /هبوط المنحدرات بعد التوقف
• نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
• إطار احتياطي
•إشارات  LEDمثبتة في مرايا األبواب مع وظيفة الطرق
السريعة (-3فالش)
•نظام  ISOFIXلتثبيت مقاعد األطفال على جانبي
المقعد الخلفي
•مصابيح تعمل في وضح النهار بتقنية  LEDذات تأثير
ثالثي األبعاد
• مصابيح ضباب
•تذكير ارتداء السائق لحزام األمان  +الراكب األمامي +
أحزمة الركاب الثالثة في المقعد الخلفي

القيادة
• عجلة قيادة قابلة لتعديل االرتفاع والعمق
• برنامج الوضع االقتصادي ECO
• إرشادات اقتصادية /مؤشر غيارات السرعة
الراحة
•مساند الرأس في المقعدين األماميين والخلفيين
قابلة لتعديل االرتفاع
• مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 3/2-3/1
•تكييف هواء بتحكم يدوي مع فلتر جسيمات وقنوات
تهوية خلفية (أسفل المقاعد األمامية)
• كونسول أوسط أمامي مع مكان للتخزين ومسند ذراع
• نوافد أمامية تعمل بالكهرباء بلمسة واحدة
• نوافذ خلفية تعمل بالكهرباء بلمسة واحدة
• مرايا األبواب تعمل بالكهرباء وقابلة للتسخين
•مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع مع خاصية تعديل
أسفل الظهر

الوسائط المتعددة
•راديو بالبلوتوث مع خاصية التعرف على الصوت ،منفذ
توصيل و ،USBشاشة عرض  4.2بوصة 4 ،مكبرات صوت
• مقبس أمامي  12فولت
• مقبس خلفي  12فولت
التصميم الداخلي
•  3عدادات أسطوانية رقمية  /مؤشر
• تنجيد قماش ألبكة
• عجلة قيادة فوم
التصميم الخارجي
• حلقة كروم على طرف مخرج العادم
•جنوط فلكسويلز قياس  16بوصة مع أغطية جنوط
كومبليا
• مقابض األبواب بلون الهيكل
• أشرطة كروم حول النوافذ
• سلسلة ترحيب عند فتح السيارة مع إضاءة المصابيح

الخيارت
• مشغل CD
• مستشعرات للمساعدة على صف السيارة
• نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة

السالمة
• مصابيح أمامية أوتوماتيكية ومساحات مجهزة
بمستشعرات للمطر
القيادة
• مستشعرات للمساعدة على صف السيارة
• نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة
الراحة
• تكييف هواء ثنائي المنطقة بتحكم أوتوماتيكي مع
نظام استشعار السموم وفتحات تهوية خلفية (خلف
الكونسول)
• بطاقة رينو الذكية مع غلق األبواب عند االبتعاد عن
السيارة
• زر لتشغيل السيارة

التصميم الداخلي
• عجلة قيادة جلد
التصميم الخارجي
جنوط سيلفر الين قياس  16بوصة مصنعة من خليط من
السبائك المعدنية
• مقابض األبواب بلون الهيكل مع شريط كروم

الخيارت
• مشغل CD
• نظام R-LINK 2:راديو متعدد الوسائط مع شاشة
تكاثفية  7بوصة ونظام صوت أركامي ثالثي األبعاد و8
مكبرات صوت و 2منفذ  USBو 1منفذ توصيل ومالحة
ثنائية /خماسية األبعاد (مع خرائط لدول مجلس التعاون
الخليجي) ونظام  Apple CarplayوAndroid Auto

القوة الدافعة

ورشة عمل إبداعية

SCe 115 CVT
Euro 4
الوقود

التوزيع

)LE (SE +

VT

الجنوط /الشهادات

نوع المحرك

القدرة (سم)3

القطر  Xالشوط

عدد االسطوانات /الصمامات

أقصى عزم كيلو واط ( EECحصان) عند سرعة (لفة في الدقيقة)

أقصى عزم نيوتن متر ( EECم .كلج) عند سرعة (لفة في الدقيقة)
نوع سير الكاتينة
نوع ناقل الحركة

عدد نقالت السرعة

بنزين
بنزين خال من الرصاص E10 -

بنزين خال

J16/18
Aluminium Inline 4-cylinder

-cylinder

1,598
78x83.6
4/16
84 (115) / 5,500
156 / 4,000
سلسلة

ناقل حركة أوتوماتيك تعشيق مستمر
-

000

0

ناقل حركة أوت

األداء

الديناميكا الهوائية (م)²

أقصى سرعة (كلم /ساعة)

قطع  1000متر من الثبات (ثانية)
 100-0كلم /ساعة (ثانية)

0.72
180
35
13.2

متوسط نطاق التسارع 80 :كلم /ساعة –  120كلم /ساعة (ثانية)

10.3

دورة قيادة مختلطة ( 100/1كلم) -وفقاً للمعايير األوروبية الجديدة لدورة القيادة

6.6

استهالك الوقود واالنبعاثات

ثاني أكسيد الكربون (جم /كلم في دورة القيادة المختلطة)  -وفقاً للمعايير األوروبية لدورة القيادة

دورة قيادة حضرية ( 100/1كلم)  -وفقاً للمعايير األوروبية لدورة القيادة

دورة قيادة حضرية إضافية ( 100/1كلم)  -وفقاً للمعايير األوروبية لدورة القيادة
سعة خزان الوقود بالليتر

مساعدة توفير استهالك الوقود
الوضع االقتصادي ECO

جنوط جراند تور  18بوصة مصنعة من

خليط من السبائك المعدنية

القيادة االقتصادية

جنوط سيلسيوم  17بوصة مصنعة

الشاسيه والتوجيه والمحاور

من خليط من السبائك المعدنية

توجيه معزز متغير

قطر الدائرة الالزمة لدوران السيارة بين األرصفة  /الجدران (متر) القياس الرسمي

153
9.1
5.2
50
نعم

نعم (تبعاً للموديل)
نعم

11.3

المكابح

السالمة
• وسائد هوائية جانبية /على مستوى الصدر للسائق
والراكب
• ستائر هوائية أمامية وخلفية للرأس
• تحذير من النقاط العمياء
• تحذير عند عدم الثبات في المسار (تحذير عند النعاس)
القيادة
• ركن السيارة بدون استخدام اليدين  +وقاية للجوانب +
قياس منطقة ركن السيارة مع تقديم عرض بصري
• كاميرا الرؤية الخلفية
• مستشعرات أمامية وخلفية للمساعدة على صف السيارة
• نظام توجيهات للقيادة االقتصادية

الراحة
• مرايا األبواب تعمل بالكهرباء قابلة للتسخين والطي مع
مصابيح إشارة
• فتح حقيبة األمتعة إلكترونياً (من خالل تمرير القدم
أسفل المصد)
• مسند ذراع خلفي في المنتصف مع  2حامل أكواب
• ضوء أمامي وخلفي للمقصورة بتقنية  ،LEDإضاءة على
الشماسة
الوسائط المتعددة
• نظام  :2 R-LINKراديو متعدد الوسائط مع شاشة
تكاثفية  8.7بوصة ونظام صوت أركامي ثالثي األبعاد
و 8مكبرات صوت و 2منفذ  USBو 1منفذ توصيل ومالحة
ثنائية /خماسية األبعاد (مع خرائط لدول مجلس التعاون
الخليجي) ونظام  Apple CarplayوAndroid AUTO

التصميم الداخلي
• شاشة  7 TFTبوصة مع مصفوفة ألوان
• إضاءة محيطية في ألواح األبواب األمامية والخلفية
• تنجيد جلد اصطناعي بيج مختلط ناعم
التصميم الخارجي
• جنوط إطارات سيلسيوم  17بوصة سوداء ماسية الشكل
مصنعة من خليط من السبائك المعدنية
• سلسلة ترحيب عند االقتراب من السيارة مع إضاءة الضوء
واألرضية والمقصورة وفرد مرايا األبواب

األمام :أقراص مهواة قطر (مم)

الخيارت
• مشغل CD
• مكابح يد إلكترونية
• مصابيح أمامية Full LED
• الحزمة العادية :جنوط جراند تور  18بوصة ماسية الشكل
مصنعة من خليط من السبائك المعدنية ،فتحة سقف
كهربائية ،مرآة الرؤية الخلفية تلقائية التظليل ،مقعد
الراكب قابل لتعديل االرتفاع
• الحزمة الفاخرة :الحزمة العادية  +تنجيد جلد بيج ألباكا،
مقعد السائق يعمل بالكهرباء ومجهز بخاصية دعم
أسفل الظهر والتدليك ،مساند رأس أمامية قابلة لتعديل
االرتفاع والميل ،عجلة قيادة جلد ناعم

الخلف :أقراص مصمتة قطر (مم)

نظام مساعدة الكبح في حاالت الطوارئ
نظام التحكم اإللكتروني في الثبات

الجنوط واإلطارات

280x24 Ø54

4

260x8 Ø34

4

نعم

نعم

قياس اإلطارات العادية

205/55R16
205/50R17
225/40R18

إطار الطوارئ االحتياطي

عادي

الوزن (كلجم)

وزن السيارة فارغة الحد األدنى /األقصى

الحد األقصى المسموح به لوزن السيارة محملة

إجمالي وزن القطر (الجر)

أقصى وزن لمقطورة مجهزة بمكابح (في نظاق إجمالي وزن القطر)
أقصى وزن للمقطورة غير المجهزة بمكابح

الحد األقصى لوزن التحميل على السقف (كلجم)

نعم

1,287/1,375
1,837
3,137
1,300
680
80

( )1استهالك الوقود ومعدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون معتمدة وفقاً لطريقة معيارية ومنظمة .وتعتبر طريقة مثالية لجميع الشركات المصنعة تتيح مقارنة السيارات المختلفة .مع مالحظة أن االستهالك الفعلي للوقود يعتمد على استخدام السيارة

6
7
8

9

االكسسوارات
األناقة

الرحالت

 .1رف تحميــل الدراجــات .يتســع لحمــل  2إلــى  4دراجــات
بــكل ســهولة وأمــان .تبعــاً للموديــل ،يمكــن طــي الــرف أو
نزعــه لتســهيل الوصــول إلــى حقيبــة األمتعــة .2 .صنــدوق
الســقف .يجمــع بيــن األناقــة والراحــة واألمــان وســهولة
االســتخدام .تقــدم رينــو مجموعــة متنوعــة مــن صناديــق
الســقف للوصــول إلــى قــدرة التحميــل األمثــل .3 .بطانــة
حقيبــة األمتعــة .حــل مثالــي لتســهيل نقــل األغــراض
المختلفــة مــع الحفــاظ علــى نظافــة الســيارة مــن الداخــل.
كمــا يحمــي ســجاد األرضيــة األصلــي ويحافــظ عليــه وقــد
صمــم خصيصــاً ليتالئــم تمامــاً مــع الســيارة .4 .ســجاد أرضيــة
قماشــي .صممــت رينــو ســجاد األرضيــة خصيصــاً ليتناســب
تمامــاً مــع ســيارتك مــن الداخــل ليحافــظ علــى الســجاد
األصلــي ويحميــه .5 .نظــام فــوكال ميــوزك ممتــاز .يضبــط
معيــار أنظمــة الصــوت فــي الســيارة ويقــوي الصــوت فــي
الســيارة.

1.

2.

 .1عتبــة بــاب مضيئــة .تحمــي مدخــل البــاب مــن المؤثــرات
وتضيــف أيضــاً لمســة مــن األناقــة واألصالــة علــى الســيارة.
 .2أغطيــة كــروم لمــرآة الرؤيــة الخلفيــة تحســن مظهــر
المرايــا وتحميهــا .3 .طقــم دواســات رياضــي .يضفــي
لمســة رياضيــة علــى جهــة الســائق مغطــى بطبقــة مانعــة
لالنــزالق لتوفــر للســائق الثبــات المطلــوب علــى الدواســات.
 .4جنــوط مصنعــة مــن خليــط مــن المعــادن قيــاس 17
بوصــة .ديناميكيــة ومعــززة.

3.

4.

2.

5.

1.

3.

4.

مخططات األبعاد

السعة (ديسيمتر مكعب)

إجمالــي ســعة حقيبــة األمتعــة وفقــاً لمعاييــر الرابطــة األلمانيــة لصناعــة الســيارات
(ديســيمتر مكعــب)

إجمالــي ســعة حقيبــة األمتعــة وفقــاً لمعاييــر الرابطــة األلمانيــة لصناعــة الســيارات عنــد
طي المقعد الخلفي (ديسيمتر مكعب)
حتى السقف (ديسيمتر مكعب)
رسم األبعاد (مم)
A

الطول اإلجمالي

B

قاعدة العجالت

D

ارتفاع الجزء الخلفي

C
E

ارتفاع الجزء األمامي

المسافة بين العجالت األمامية

503
987

رسم األبعاد (مم)
F

المسافة بين العجالت الخلفية

 G/G1العرض اإلجمالي بدون /مع مرايا األبواب
H
ارتفاع السيارة فارغة
H1

ارتفاع السيارة مع فتح باب حقيبة األمتعة

K

ارتفاع السيارة عن األرض بدون تحميل

J
4632

L

2711

M

919

M1

1002
1577

N

ارتفاع عتبة حقيبة األمتعة والسيارة فارغة

المساحة المخصصة للركب في المقعد الخلفي

المساحة المخصصة للكوع في المقعد األمامي
المساحة المخصصة للكوع في المقعد الخلفي

المساحة المخصصة للكتفين في المقعد األمامي

1574
2058/1814
1443
1706
707
136
216
1492
1413
1441

رسم األبعاد (مم)
N1

P
Q
Y
Y1
Y2
Z1
Z2

المساحة المخصصة للكتفين في الخلف

المساحة األمامية المخصصة للرأس ،المقعد في الوضع األوسط

المساحة المخصصة للرأس في المقعد الخلفي
عرض مدخل حقيبة األمتعة من األعلى
عرض حقيبة األمتعة من الداخل

العرض الداخلي بين رفارف العجالت

أقصى طول تحميل مع طي المقاعد الخلفية
طول التحميل خلف المقاعد الخلفية

*سقف عادي /سقف مفتوح.

1390
840
851
945
1114
1108
1904
1084

رينو ميجان الجديدة
طموحك يبدأ من أسلوبك.

اكتشف المزيد عن رينو ميجان الجديدة على

www.renault-me.com

انضم إلينا على

RenaultME /

تــم اتخــاذ جميــع االحتياطــات لضمــان أن هــذا المنشــور دقيــق ومحــدث فــي تاريــخ الطبــع وقــد طبعــت هــذه الوثيقــة علــى أســاس العديــد مــن االســتطالعات والنمــاذج األوليــة .وكجــز مــن سياســة رينــو للتحســين المســتمر للمنتجــات ،تحتفــظ رينــو بحقهــا فــي تعديــل المواصفــات والســيارات

واإلكسســوارات المبينــة فــي أي وقــت .وترســل تلــك التعديــات إلــى موزعــي رينــو فــي أســرع وقــت ممكــن .قــد تختلــف اإلصــدارات وفقــا لبلــد البيــع وقــد تكــون بعــض المعــدات غيــر متوفــرة (كتجهيــز أساســي أو اختيــاري أو اكسســوارات) .يرجــى االتصــال بأقــرب مــوزع للحصــول علــى أحــدث المعلومات.
ألغــراض الطباعــة ،قــد تختلــف األلــوان الــواردة فــي هــذه الوثيقــة اختالفــاً طفيفــاً عــن ألــوان الطــاء الواقعــي وألــوان التنجيــد .جميــع الحقــوق محفوظــة .يحظــر إعــادة نســخ كل أو بعــض هــذا المنشــور بــأي شــكل أو أي وســيلة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن رينــو.
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