
RENAULT SANDERO



PLATINUM GREY D69WHITE GLACIER 369 FIRE RED B76BASALT GREY KNM MINERAL BLUE RNFCOMET GREY KNA

COLOURS

Equipment and options Authentique Expression التجهيزات األساسية و اإلضافية

Engine / Gear box type 1.6 8V 90 HP manual transmission احملرك /  صندوق نقل السرعات

Peak power torque 128 Nm / 3000 rpm

Fuel Consumption (L/100 km) : outer-urban / combined conditions 5,7 L / 7.2L معدل استهالك الوقود )ليتر/100 كم( 

Fuel tank (L) 50 Liters سعة خزان الوقود )لتر(

Exterior appearance التجهيزات اخلارجية

Body tone front & rear bumpers • • أكصدامات أمامية و خلفية بلون السيارة

Chrome upper front grill trim • • شريط كروم أعلى الشبكة األمامية

Body colour external door handles and door mirrors - • مقابض األبواب و مرايا الرؤية اجلانبية مطلية بلون السيارة

Side protective mouldings: black • - باكتات األبواب و اإلكصدامات بلون أسود

Side protective mouldings: body colour - • باكتات األبواب و اإلكصدامات بلون السيارة

15» steel full wheel rims • • عجالت حديدية مقاس 15 بوصة مع أغطية عجالت

Active and passive safety جتهيزات السالمة

Front driver airbag - • وسادة هوائية لسائق

3-point height adjustable front seatbelts • • أحزمة أمان أمامية ذات نقاط تثبيت ثالثية مع إمكانية تعديل ارتفاعها

3-point rear lateral seatbelts, 2-point central rear seatbelt • • عدد 3 أحزمة امان خلفية الطرفية منها ذات نقاط تثبيت ثالثية

Vehicle protection أنظمة احلماية ضد السطو و السرقة

Coded anti-theft immobiliser • • نظام اميوبيليزر للحماية ضد السطو والسرقة

Driving and control instruments جتهيزات القيادة و مفاتيح التحكم

Hydraulic power steering • • نظام باور ستيرينج

On-board computer: total & split distance, average fuel consumption & Speed, KM remaining - • كمبيوتر رحالت مع مبني ملتوسط استهالك البنزين، متوسط السرعة و املسافة املتبقية

Door-open warning light - • مؤشر للتحذير عند وجود أبواب غير مغلقة

Visibility جتهيزات الرؤية

Foglamps - • مصابيح للضباب في األمام

3-speed front windshield wipers & demisting rear window • • مساحات للزجاج األمامي مزودة بثالثة سرعات مع سخان للزجاج اخللفي

Door mirrors manually adjustable from inside • - مرايا الرؤية اجلانبية ميكن التحكم بها من داخل السيارة

Exterior heated electric door mirrors - • مرايا الرؤية اجلانبية ميكن التحكم بها كهربائياً

Comfort جتهيزات الراحة

4-speed heating and ventilation • • نظام تهوية ذو 4 سرعات

Air recirculation • • خاصية تدوير الهواء

Air-conditioning • • تكييف هواء

Central door locking • • نظام غلق مركزي

Remote control central door locking - • نظام غلق مركزي مع رميوت كنترول

Front electric windows • • زجاج كهربائي في األمام

Rear electric windows - • زجاج كهربائي في اخللف

Height adjustable steering wheel - • عجلة قيادة ميكن تعديل ارتفاعها

Tinted glass windows, rear window and windshield • • زجاج مظلل عازل للحرارة

Passenger sun visor with vanity mirror • • شماسة الراكب األمامي مزودة مبرأه للزينة

Nomad’ ashtray / Cigarette-lighter • • باقة جتهزات املدخنني

Boot light • • إضاءة داخل صندوق األمتعة

Glovebox light/ Reading Lamp - • إضاءة داخل درج التابلوه/ إضاءة للقراءة فى األمام

Seats املقاعد

Front height adjustable headrest • • مساند رأس أمامية ميكن تعديل ارتفاعها

Fore-and-aft adjustable front seats • • مقاعد أمامية ميكن تعديل وضع املقاعد األمامية

Height adjustable driver’s seat - • إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق

Interior presentation التجهيزات الداخلية

‘Geneva’ upholstery / Dark charcoal trimming • - تنجيد املقاعد بتجيد »جينيفا« مع حواف بلون كاربون غامق

‘Pliss’ upholstery / Dark charcoal trimming - • تنجيد املقاعد بتجيد »بليس« مع حواف بلون كاربون غامق

Satin chrome central console, chrome instrument surrounds and air vents - • كنصول التابلوه مصلي باللون الفضي مع تطعيمات كروم لهوايات التكييف و حلقات كروم حول العدادات

Instrument backgrounds (black/light grey) • • خلفية العدادات بلون رمادي فاحت و أسود

Chrome door handles - • مقابض األبواب الداخلية من الكروم

Door handle with satin chrome trim • • مخادع اليد في األبواب األمامية مطلية بلون فضي المع

Front and rear door panel cloth trim - • تطعيمات من النسيج في األبواب األمامية و اخللفية

Storage جتهيزات التشغيل

Glovebox (8 litres) and stowage cubby in front doors • • درج تابلوه سعة 8 لتر و جيوب تخزين في األبواب األمامية

Console lower stowage bin - • درج تخزين أسفل الكونصول األمامي

Map pockets - • جيوب خلف املقاعد األمامية

Drink holders on front central console • • حامل أكواب في األمام

Drink holders on rear central console • - حامل أكواب في اخللف

Audio التجهيزات السمعية

Front radio pre-equipment • - جتهيز لتركيب راديو مع عدد 2 سماعة أمامية

Front+rear radio pre-equipment - • جتهيز لتركيب راديو مع عدد 4 سماعات أمامية و خلفية

2x15W radio-CD, (two speakers in front doors) • • راديو CD مع عدد 2 سماعة أمامية

• = Standard     -  = Not available • = Standard     -  = Not available
 




