
كفالة*
سنوات

كمأو

داشيا
سيارة جميلة، قوية، جديرة بالثقة وبسعر مناسب جدًا

هل هذا ممكن ؟ 

 داشيا داستر 

تنبيــه: لقــد تــم العمــل لكــي يكــون محتــوى هــذا المنشــور صحيحــًا وكامــًا بتاريــخ الطبــع. تــم إنجــاز هــذا المنشــور إســتنادًا إلــى النمــاذج المحــددة أو األصليــة. فــي إطــار سياســة الشــركة التــي تقضــي بتحســين منتجاتهــا بشــكل مســتمر، تحتفــظ 
الشــركة بحقهــا فــي كل األوقــات بإدخــال أي تغييــرات علــى المواصفــات والمركبــات الذكــورة والمبينــة. بعــض الصــور المعروضــة داخــل المنشــور قــي تحتــوي علــى بعــض اإلضافــات الغيــر متاحــة لبعــض الموديــات. جميــع الحقــوق محفوظــة. 

يمنــع منعــًا باتــًا إعــادة نشــر هــذا المنشــور جزئيــًا أو بالكامــل تحــت أي شــكل او عبــر أيــة وســيلة، إال بــإذن خطــي مســبق مــن الشــركة. 

نحــن فــي شــركة داشــيا كّنــا أول مــن أدرك أنــه مــن الممكــن 
إنتــاج ســيارة جذابــة وآمنــة ذات جــودة عاليــة، وبســعٍر مغــٍر جــدًا 
فــي نفــس الوقــت. لقــد كّنــا علــى حــق! بعــد الفــوز بسلســلة 
معروفــة  داشــيا  ســيارات  اآلن  أصبحــت  الدوليــة،  الجوائــز  مــن 
عالميــًا بمتانتهــا وجودتهــا العاليــة وســعرها الممتــاز. إضافــًة 
إلــى  اليــوم  داشــيا  تســعى  اقتصاديــة ومتينــة،  إلــى كونهــا 

التوّســع عــن طريــق تطويــر مركباتهــا بتصاميــم جذابــة وعصريــة 
تخطــف االنظــار، كمــا أن ســيارات داشــيا مــزّودة بالعديــد مــن 
االنظمــة المتطــورة الذكيــة والعمليــة. وكمــا عودناكــم، تتميــز 
ســيارات داشــيا بالمســاحات الواســعة والمريحــة ســواء للــركاب 
أو لتخزيــن األمتعــة. إن ســر نجــاح داشــيا يكمــن فــي المبــدأ 
إعجابــك  تنــال  ســيارة  علــى  الحصــول  بإمكانــك  التالــي: 

لديــك. هــذه  مــا  إنفــاق كل  إلــى  الحاجــة  بــدون  وثقتــك 
الجديــدة. داشــيا  موديــات  فــي  عمليــًا  تتجّســد  الفلســفة 
كجزٍء من شــركات مجموعة رينو، تســتخدم داشــيا الحلول التقنية 
التــي أثبتــت نجاحهــا وفعاليتهــا، ممــا يمّكنهــا مــن تقديــم كفالة 
شاملة لمدة 3 سنوات أو 100,000كم بأقل التكاليف التشغيلية. 
كمــا أن فــي قلــب ســيارات داشــيا محــركات متطــورة  ومتينــة 

واقتصاديــة، ســواًء أكانــت محــّركات بنزيــن أو ســوالر. وتشــّكل 
داشــيا الخيــار البيئــي األمثــل الــذي يعّبــر عــن االلتــزام بالمســؤولية 
االجتماعيــة، حيــث أن جميــع ســيارات داشــيا يتــم تصنيعهــا فــي 
ــًا، بقــدرٍة علــى إعــادة التدويــر تصــل إلــى  منشــآت مرخصــة عالمي
ــر مــن أي وقــت مضــى، ال يوجــد شــٌك  ــك وأكث ــاًء علــى ذل %85 بن
أنَّ داشــيا هــي الخيــار الذكــي والحكيــم القتنــاء ســيارة العمــر!
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TCe 150 Auto 4x2 Blue dCi 115 4x2

املحرّك

نوع الوقود بنزين ديزل

القوة القصوى )حصان/ دورة يف الدقيقة( 110 (148) @ 5,250-6,000 85 (115) @ 3,750

3,250-1,700 @ 250 عزم الدوران )نيوتن مرت/ دورة يف الدقيقة( 260 @1,750-2,750

نوع ناقل الحركة أوتوماتييك يدوي

حقن الوقود حقن مبارش+ تريبو  حقن متعدد النقاط+ حقن مبارش مع سكة مشرتكة+ تريبو

حجم املحرك)سم³( 1,332 1,461

عدد السلندرات/ عدد الصاممات 16 / 4 8 / 4
نظام البيئة العاملي Euro 6 D Full Euro 6 D Full

جهاز القيادة )السترينج(

عدد الدورات بني االغالقات 3.088 3.088

محيط الدورة )مرت(  10.72م 10.72م

 األداء

الرسعة القصوى )كم/ الساعة( 199 كم/ س 183 كم/ س

االنطالق من 0 إىل 100 كم/ الساعة )الثانية( 9.7 ث 10.3 ث

استهالك الوقود، االنبعاثات

الربوتوكول املّتبع يف فحص معّدل استهالك الوقود واالنبعاثات WLTP WLTP

سعة خزان الوقود )لرت( 50 50

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون )جم/ كم( 142 127

استهالك الدورة املركبة- ميال يف الغالون )لرت / 100 كم( 45.6 (6.2) 58.9 (4.8)

األحجام واألوزان

الوزن الفارغ للسيارة )باستثناء السائق( )كجم(
Expression

1,305
Expression

1,392

الوزن الصايف عىل املحور األمامي )كلغ( 779 826

الوزن الصايف عىل املحور الخلفي )كلغ( 526 566

الوزن اإلجاميل املسموح به للحمولة )كجم( 1,774 1,855

الحمولة القصوى )كجم( 469 463

 

األلوان

التجهيزات االساسية واالختيارية

األبعاد
= غري متوفر                                                                                              املعّدات واإلضافات ESSENTIAL          • = أسايس    º =اختياري    - EXPRESSION JOURNEY

املظهر الخارجي

LED ضوء العالمة التجارية • • •

التنشيط التلقايئ ألضواء التشغيل النهاري • • •

مرايا األبواب فضّية   سوداء رمادي الصخري

عجالت فوالذية مقاس 16 بوصة • - -

املظهر الداخيل

فتحات التكييف رمادي الفوالذي رمادي الفوالذي رمادي الفوالذي

مقابض األبواب الداخلية سوداء  رمادي الفوالذي رمادي الضبايب

عجلة قيادة ناعمة امللمس )قامش مغطى بالبالستيك( • - -

القيادة والتحكّم

التوجيه مبساعدة الطاقة الكهربائية • • •

تحذير مريئ ومسموع لحزام املقعد األمامي • • •

كمبيوتر الرحلة )شاشة TFT(: املسافة، متوسط الرسعة، نطاق الوقود، متوسط استهالك الوقود - • •

مثبت الرسعة ومحدد الرسعة • • أزرق حديدي•


