
يف  بحقه��ا  ال�ش��ركة  حتتف��ظ  م�ش��تمر،  ب�ش��كل  منتجاته��ا  بتح�ش��ن  تق�ش��ي  الت��ي  ال�ش��ركة  �شيا�ش��ة  اإط��ار  يف  الأ�شلي��ة.  اأو  املح��ددة  النم��اذج  اإىل  اإ�ش��تنادًا  املن�ش��ور  ه��ذا  اإجن��از  مت  الطب��ع.  بتاري��خ  وكام��ًا  �شحيح��ًا  املن�ش��ور  ه��ذا  حمت��وى  يك��ون  لك��ي  العم��ل  مت  لق��د  تنبي��ه: 

املن�ش��ور  ه��ذا  ن�ش��ر  اإع��ادة  بات��ًا  منع��ًا  مين��ع  حمفوظ��ة.  احلق��وق  جمي��ع  املودي��ات.  لبع���ض  متاح��ة  الغ��ر  الإ�شاف��ات  بع���ض  عل��ى  حتت��وي  ق��ي  املن�ش��ور  داخ��ل  املعرو�ش��ة  ال�ش��ور  بع���ض  واملبين��ة.  الذك��ورة  واملركب��ات  املوا�شف��ات  عل��ى  تغي��رات  اأي  باإدخ��ال  الأوق��ات  كل 

ال�ش��ركة.  م��ن  م�ش��بق  خط��ي  ب��اإذن  اإل  و�ش��يلة،  اأي��ة  ع��ر  او  �ش��كل  اأي  حت��ت  بالكام��ل  اأو  جزئي��ًا 

داشيا
سيارة جميلة، قوية، جديرة بالثقة وبسعر مناسب جدًا

هل هذا ممكن؟ 
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نح��ن يف �ش��ركة دا�ش��يا كن��ا اول م��ن ادرك انه م��ن املمكن انتاج 

�ش��يارة جذاب��ة  وامن��ة وذات ج��ودة عالي��ة، وتكون بنف���ض الوقت 

ب�ش��عر مغ��ري ج��دا. لق��د كن��ا عل��ى ح��ق! بعد الفوز ب�شل�ش��لة 

م��ن اجلوائ��ز الدولي��ة، ا�شبحت الن �ش��يارات دا�ش��يا معروفة 

عاملي��ا مبتانته��ا و جودته��ا العالي��ة و�ش��عرها املمت��از. ا�شافة 

اىل كون �ش��يارات دا�ش��يا اقت�شادية ومتينة، ت�ش��عى دا�ش��يا 

الي��وم اىل   التو�ش��ع ع��ن طري��ق تطوي��ر مركباته��ا بت�شاميم  

جذاب��ة وع�شري��ة تخط��ف النظار. كما ان �ش��يارات دا�ش��يا 

م��زودة بالعدي��د م��ن النظمة املتط��ورة الذكي��ة والعملية. وكما 

عودناك��م، تتمي��ز �ش��يارات دا�ش��يا بامل�ش��احات الوا�ش��عة واملريحة 

�ش��واء للركاب او لتخزين المتعة. اإن �ش��ر جناح دا�ش��يا 

يكم��ن يف املب��داأ الت��ايل: بامكان��ك احل�س��ول عل��ى �س��يارة تنال 

اعجاب��ك وثقت��ك ب��دون احلاج��ة اىل انف��اق كل م��ا لدي��ك. هذه 
الفل�ش��فة تتج�ش��د عملي��ًا يف مودي��ات دا�ش��يا اجلدي��دة. كجزء 

م��ن �ش��ركات جمموع��ة رينو، ت�ش��تخدم دا�ش��يا احلل��ول التقنية 

الت��ي اثبت��ت جناحه��ا وفعاليته��ا، مم��ا ميكنها م��ن تقدمي كفالة 

ملدة 5 �ش��نوات. يف قلب �ش��يارات دا�ش��يا حمركات متطورة  

ومتين��ة واقت�شادي��ة، �ش��واء كان��ت حمركات بنزين او �ش��ولر. 

ت�ش��كل دا�ش��يا اخلي��ار البيئ��ي المث��ل ال��ذي يعر عن اللتزام 

بامل�ش��وؤولية الجتماعي��ة، حي��ث ان جمي��ع �ش��يارات دا�ش��يا يتم 

ت�شنيعه��ا يف من�ش��ات مرخ�ش��ة عاملي��ا بق��درة عل��ى اعادة 

التدوي��ر ت�ش��ل اىل 85%. بن��اءا عل��ى ذل��ك واكرث من اي وقت 

م�ش��ى، ل يوج��د �ش��ك ان دا�ش��يا هي اخلي��ار الذكي واحلكيم 

لقتن��اء �ش��يارة العمر!

Dacia Palestine

داشيا داستر



✓  =  Standard    o  = Optional  -- = Not available
DUSTER TCe 

125 2WD 
DUSTER dCi 
110  2WD 

DUSTER dCi 
110 4WD ✓ = مشمول   o = اختياري   -- = غير متوفر 

ENGINE املحرك  
Fuel Petrol Diesel Diesel نوع الوقود

Gearbox type 6 - speed manual 6 - speed manual 6 - speed manual         نوع الغيار

Capacity ( cm 3) 1,199 1,461 1,461  )3
�شعة املحرك )�شم

Number of cylinders / valves 4/16 4/8 4/8  عدد ال�شطونات / ال�شبابات

Peak power KW EEC ( hp DIN) at max. engine speed of ( rpm) 92 (125) at 5,250 80 (110) at 4,000 80 (110) at 4,000 قوة املحرك مع �شرعة الدوران )كيلو واط/ح�شان(

Peak torque Nm EEC ( Nm) at max. engine speed of ( rpm) 205 at 2,000 240 at 1,750 240 at 1,750 عزم املحرك مع �شرعة الدوران )نيوتن / مرت(

BRAKING املكابح 
ABS Bosch 9.0/EBA Standad Standad Standad EBA - نظام الثبات اللكرتوين / ABS - نظام الفرامل امل�شادة لانغاق

Electronic Brake Distribution / ESP Standad Standad Standad ESP -  نظام توزيع قوة الفرملة اإلكرتونيًا

PERFORMANCE الأداء
Top speed ( km/h) 175 169 168 ال�شرعة الق�شوى )كيلومرت/�شاعة(

0 - 100 km /h (s)   10.4 12.2 12.9 0 - 100 كم / �شاعة )ثانية(

 FUEL CONSUMPTION ا�ستهالك الوقود
Combined cycle (km /L) tbd 20.8 19.6 متو�شط ال�شتهاك )كم /لرت(

Urban / extra - urban  cycle (km /L) tbd 22.2/18.2 20.4/17.5 داخل املدينة / خارج املدينة )كم /لرت(

CAPACITY ال�سعة 
Fuel tank (L) 50 50 50 �شعة خزان الوقود )لرت(

WEIGHT (kg) الوزن ) كغم (
Unladen kerb weight (kg) 1,202-731/471 1,235-764/471 1,325-791/534 وزن املركبة بدون احلمولة )كغم( 

Gross vehicle weight ( GVW) (kg) 1,752 1,785 1,875 الوزن الأق�شى للمركبة مع احلمولة )كغم(

Gross train weight ( GTW) (kg) 2,952 2,985 3,375 الوزن الأق�شى للمركبة مع حمولة اجلر  )كغم(

Max payload (kg) 550 550 550 احلمولة الق�شوى )كغم(

BOOT �سندوق التحميل 
Boot volume beneath luggage space cover with repair kit / with spare wheel in accordance with Standard Iso 3832 (dm3) 475 475 443 �شعة �شندوق التحميل )لرت(

Amibance Laure’ate Prestige

EXTERIOR DESIGN الت�سميم اخلارجي 
16 '' steel wheel rims  (optional 16’’ alloy wheels) -- o ✓  جنطات مميزة 16 ان�ض )جنطات مغني�شيوم 16 ان�ض ح�شب الطلب(

Metallic paint o o o طاء معدين لمع

SEATS AND INTERIOR TRIMS املقاعد والديكور الداخلي
1/3 - 2/3 split-fold rear bench seat o ✓ ✓ 1/3 - ثني املقاعد اخللفية  2/3

ACTIVE AND PASSIVE SAFETY  اأنظمة ال�سالمة
ABS + Emergency Brake Assist ( EBA)  ✓ ✓ ✓ EBA -  نظام الثبات الإلكرتوين  /   ABS - نظام الفرامل امل�شادة لانغاق

Electronic Stability Control (ESC) with Anti - Slip Regulation (ASR) o/✓ o/✓ o/✓             ESC نظام التحكم بالثبات

DRIVING AND CONTROL EQUIPMENT القيادة واأجهزة التحكم
Power steering ✓ ✓ ✓ نظام املقود هيدروليكي - كهربائي

Gear Shift Indicator (GSI) ✓ ✓ ✓ موؤ�شر و�شع الغيار 

Eco Mode ✓ ✓ ✓ نظام التوفر 

Cruise contol / Speed limiter o o o حمدد ال�شرعة ونظام تثبيت ال�شرعة

Rear parking aid -- o o جم�شات ا�شت�شعار خلفية 

COMFORT الراحة
Luggage space cover ✓ ✓ ✓ غطاء حلجرة الأمتعة 

Central door locking ✓ ✓ ✓ نظام اإغاق مركزي 

Electric rear windows ✓ ✓ ✓ �شبابيك خلفية كهربائية 

AUDIO نظام ال�سوت
4X15W MP3 radio with jack / USB ports, Bluetooth and steering wheel mounted controls o ✓ --  MP3 ,USB, Bluetooth مدخل 

MEDIA NAV multimedia system with touch-sensitive screen o o ✓ نظام حتكم ملتمديا مع �شا�شة مل�ض ح�شا�شة 
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التجهيزات األساسية واالختيارية

o/✓ = Optional with Ambiance trim lever / Standard with Prestige ✓/o = اختياري مع م�شتوى الت�شطيب امبيان�ض / م�شمول مع م�شتوى بر�شتيج 
 Not available with Ambiance trim lever / Sandard with Perstige = ✓/--✓/-- = غر متوفر مع م�شتوى الت�شطيب امبيان�ض / م�شمول مع م�شتوى بر�شتيج 


