
داشيا دوكر

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 

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!

داشيا
سيارة جميلة، قوية، جديرة بالثقة وبسعر مناسب جدًا

هل هذا ممكن؟ 
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✓  =  Standard    o  = Optional  -- = Not available
Petrol

TCe 115
Diesel

1.5 dCi 90  اختياري   -- = غير متوفر = o   مشمول = ✓
ENGINE  املحرك
Gearbox type 5 - speed manual 5 - speed manual  نوع الغيار

Capacity ( cm 3) 1,198 1,461  )3
�شعة املحرك )�شم

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

Max. power KW EEC (hp) at power rating (rpm) 84(115) / 4,500 66(90) / 3,750 قوة املحرك)ح�شان / كليو واط(

Max. torque Nm EEC (m.kg) at torque rating (rpm) 190 / 2,000 200 / 1,750 عزم املحرك مع �شرعة الدوران )نيوتن/ مرت(

Type of injection Direct injection Direct with common Rail +
multi - injection نوع حقن الوقود

STEERING املقود
Power- assisted steering Power- assisted (hydraulic) Power- assisted (hydraulic) نظام املقود هيدروليكي - كهربائي

BARKING  املكابح
ABS / EBA S/S S/S EBA - نظام الثبات اللكرتوين / ABS - نظام الفرامل امل�شادة لانغاق

Electronic Brake Proportioning System S S EBD - نظام توزيع قوة الفرملة الكرتونيًا

ESC 0 0 ESC نظام التحكم بالثبات

PERFORMANCE الأداء
Top speed (km/h) 175 162 ال�شرعة الق�شوى )كليومرت/�شاعة(

 0-100 km / h (s) 10.4 13.9  0-100 كم / �شاعة )ثانية(

FUEL CONSUMPTION ا�ستهالك الوقود 
Urban cycle (km /L) 13.3 18.5 داخل املدينة )كم/ لرت(

Extra-urban cycle (km /L) 18.2 22.2 خارج املدينة )كم/ لرت(

Combined cycle (km /L) 16.1 20.4 متو�شط ال�شتهاك )كم/ لرت( 

Fuel tank (L) 50 50 �شعة خزان الوقود )لرت(

DOKKER / AMBIANCE WEIGHTS (KG) دوكر / الوزن )كغم(
Kerb weight ( no options)  1,164  1,186 وزن املركبة بدون احلمولة 

Max. gross wehicle weight ( MGVW )   1,934  1,956 الوزن الأق�شى للمركبة مع احلمولة 

Gross train weight (GTW)  3,134  3,156 الوزن الأق�شى للمركبة مع حمولة اجلر )كغم(

Dokker Ambiance 

EXTERNAL APPEARANCE الكماليات 
14'' steel wheel rims and Bol hubcaps ✓ -- جنطات مميزة 14 ان�ض 

15'' steel wheel rims and Egeus hubcaps (optional 15’’ alloy wheels) -- ✓ جنطات مميزة 15 ان�ض )جنطات مغني�شيوم 15 ان�ض ح�شب الطلب(

Metallic paint o o طاء معدين لمع 

LOADING احلمولة 
Payload 600 kg 750 kg احلمولة الق�شوى )كغم(

Equipped for roof rack ✓ ✓ قواعد احلمالت 

Equipped for roof bars ✓ ✓ حمالت ال�شقف

ACTIVE AND PASSIVE SAFETY اأنظمة الأمان 
ABS + emergency brake assist ✓ ✓ EBA - نظام الثبات الإلكرتوين  /  ABS - نظام الفرامل امل�شادة لانغاق

Electronic Stability Control (ECO) AND Anti - Sli Regulatution (ASR) o o             ESC نظام التحكم بالثبات

Driver's front airbag ✓ ✓ و�شائد حماية 

COMFORT الراحة 
Central door locking -- o نظام اإغاق مركزي 

Electric front windows -- o �شبابيك خلفية كهربائية 

Manual air-conditioning -- o نظام تكييف

COMMUNICTION نظام ال�سوت
Media Nav navigtion system, 7'' touch screen, radio tuner without CD player -- o CD نظام حتكم ملتمديا مع �شا�شة مل�ض وراديو من دون م�شغل

التجهيزات األساسية واالختيارية

Y2

Z
H

N1

N2

L4L3

A CDE

L2
B

F

Dacia Dokker

Y2

Z
H

N1

N2

L4L3

A CDE

L2
B

F

Dacia Dokker

4,363mm

2,810mm 822mm731mm

18
14

 / 
18

52
m

m

2,004mm

1,490mm


