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  2020  جيب ®  جراند شيروكي 
مع  والمواءمة  الفائقة  الراحة  بمستويات  غيرها  عن  تتميز جيب جراند شيروكي 

لسيارات جيب® جراند  والفريدة  األصلية  الرباعي  الدفع  أنظمة  وبفضل  التضاريس.  كافة 
تشتهر جيب جراند شيروكي  السريعة.  الطرق  كافة  في  التحكم  بوسعك  شيروكي، سيكون 

الفخامة  مزايا  من  بالكثير  تعج  التي  مقصورتها  بفضل  الرفاهية  من  مرتفعة  بمستويات 
والحواف  للصوت  المانع  والزجاج  المتميزة  الصوت  أنظمة  يشمل  والرفاهية، وهذا  والراحة 

بالدفء وحسن  تتميز  التي  والكونسول  واألبواب  المقاعد  على  الملمس  ناعمة  الفاخرة  الجلدية 
الفاخرة. األسطورة  بقيادة هذه  والتميز  لألناقة  رغبتك  أشبع  الكثير.  ذلك  وغير  التهوية 

2020 JEEP
®
 GRAND CHEROKEE 

EXCEPTIONAL COMFORT AND ALL-TERRAIN CAPABILITY RAISE  

GRAND CHEROKEE ABOVE ALL OTHERS.  WITH ITS AUTHENTIC  

JEEP
®
 BRAND FOUR-WHEEL-DRIVE SYSTEMS, YOU’LL COMMAND THE 

POWER TO MASTER EVERY HIGHWAY. KNOWN FOR ITS HIGH-END 

LUXURY FEATURES,  GRAND CHEROKEE ADDS A CABIN INFUSED WITH 

PLUSH AVAILABLE AMENITIES, INCLUDING PREMIUM AUDIO SYSTEMS, 

ACOUSTIC GLASS, SUMPTUOUS, SOFT-TOUCH LEATHER TRIM ON HEATED 

AND VENTILATED SEATS, DOORS, AND CONSOLE, AND SO MUCH MORE. 

FULFILL YOUR QUEST FOR ELEGANCE AND CAPABILITY BY DRIVING A 

LUXURIOUS LEGEND.  

 . . الحامسية. املغامرات 

ناجزة   مغامرات 

S P I R I T E D 
A D V E N T U R E S 

F U L F I L L E D
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T H E  R O A D  T O  F R E E D O M

والمغامرة الحرية  عالم  إلى  سبيلك 

J E E P®
 G R A N D  C H E R O K E E  M O D E L  S H O W R O O M

شيروكي جراند   
®
جيب طراز  عرض 
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1

سي قيا

المحرك إيقاف/تشغيل  تقنية  مع  لتر  على شكل  V  سعة   3.6  أسطوانات  بـ6  بنتاستار ®    —  محرك 

—  نظام الدفع الرباعي كوادراتراك II  ®   المستمر )مع 6 أسطوانات على شكل  V، لسيارات   4×4 فقط(  

كالسيكي حركة  بتصميم  ناقل  مع  سرعات  بـ8  أوتوماتيكي  تعليق  نظام    —

مختارة مع وضعيات  آلياً  المعزز  التوجيه  نظام    —

—  نظام التعليق الهوائي كوادرا ليفت ® ، ونظام التحكم  بالتشبث سيليك تيرين® )طرازات 4×4 فقط(  

األمامية،  المصابيح  مساحات  عالية  مرنة،  بكثافة  مشحونة  باي-زينون  أمامية  مصابيح    —
للمستوى     تعديل  آلي  مع    LED  بتقنية النهار  في  تضيء  ومصابيح  سيغنتشر 

 LED  بتقنية بريميوم  خلفية  ضباب/مصابيح  مصابيح    —

بوصة  20 قياس  ع  الملمَّ األلومينيوم  —  عجالت من 

—  عادم خلفي بمخارج مزدوجة المعة      

آلياً الوقود بال غطاء، يقفل  —  باب خزان 

المعة السقف  على  مثبتة  جانبية  —  سكك 

النشطة الضجيج  عن  المقصورة  عزل  ميزة    —

الثاني، واألمامي عازل للصوت الصف  —  زجاج 

—  بطانة سقف فاخرة من جلد يشبه جلد سويد    

فيو ®   كوماند  مزدوجة  بانورامية  فتحة سقف    —

19 مكبر صوت 825 واط، مع  —  نظام الصوت هارمان كاردون ®   الفاخر بقوة 

وأزرار  نواقل حركة،  لمسات من  الخشب، ومع  مع  للتدفئة  قابل  بالجلد  توجيه مكسو  مقود    —
ميزة  مع  الصوتية  األوامر  الرؤية،  ونظام  متعددة  عرض  وشاشة  والسرعة،  للتحكم  بالصوت، 

أيز فري     المدمج،  ونظام سيري ®    بلوتوث ®   

٧  بوصة قياس  للتعديل  قابلة  الرؤية  —  شاشة عرض متعددة 

الخشب  تقليمات من  مع  بارزة، ومساند  أذرع  بخياطة  بالجلد  لوحة عدادات مكسوة    —
األصلي المسامي      

ونظام  للتهوية،  قابلة  أمامية  مقاعد  قابلة  للتدفئة،  بالجلد  مكسوة  والثاني  األول  الصف  مقاعد    —
الحرارة بدرجة  للتحكم  منطقتين  مع  أوتوماتيكي  تكييف  هواء 

البربر —  سجادات أرضية فاخرة من 

فريدة مضيئة،  “ساميت”  العتبات  ألواح    —

الفرملة  النشطة مع  العالية  السرعات  عند  األمامي  االصطدام  من  التنبيه  نظام    —

التوقف ميزة  المرن مع  السرعة  تثبيت  نظام    —

بالثبات     للتحكم  اإللكتروني  النظام    —

رؤية  وميزة  الديناميكية  الشبكية  مع  الخطوط  التراجع  عند  الخلفية  للرؤية  فيو®  بارك  كاميرا    —
المقطورة

المسار       الحفاظ على  المسار الين سينس ®   مع  المساعدة على  االبتعاد عن  التنبيه من  نظام    —

والمتوازي العمودي  الركن  نظام مساندة    —

ومتعددة  متقدمة  األمامي  الهوائية  للسائق  والراكب  الوسائد  ذلك  في  بما  وسائد هوائية،   ٧   — 
األمامي،  المقعد  إضافية  مدمجة  في  جانبية  هوائية  وسائد  جانبية،  مراحل  االنتفاخ،  ستارية 

ركبتي  السائق     لالنتفاخ  لحماية  قابلة  أمامية  ووسائد 

بُعد عن  ومفاتيح  التشغيل  كهربائي  خلفي  باب  بعد،  عن  التشغيل  نظام    —

—  نظام فتح األقفال عن بعد عند االقتراب من السيارة    

للمطر الحساسة  األمامي  الزجاج  ماسحات    —

التالل تسلق  على  المساعدة  نظام    —

—  أبل كار بالي ™   متوافق

المدمج —  أندرويد أوتو ™  

قياس   8.4 بوصة باللمس  تعمل  يوكونيكت ®     4   مع شاشة عرض  المالحة  نظام    —

—  مجموعة اللمسات الداخلية من المعدن الصافي “ريل  ميتال” مع لمسات إريديوم بلون فضي معدني

التنبيه  نظام  المتقدم،  الفرملة  مساندة  تتضمن  نظام  النشطة:  المتقدمة  للسالمة  جيب ®    مجموعة 
المرن  تثبيت  السرعة  نظام  النشطة،  الفرملة  مع  العالية  السرعات  عند  األمامي  من  االصطدام 

على  المساعدة  مع  سينس  الين  المسار  عن  من  االبتعاد  التنبيه  نظام  التوقف،  ميزة  مع 
األمامي  الزجاج  وماسحات  العمودي  والمتوازي،  الركن  مساندة  ونظام  المسار،  على   الحفاظ 

الحساسة  للمطر

للمحور  االنزالق  محدود  إلكتروني  تفاضلي  يتضمن  نظام   :II    ® درايف كوادرا  الرباعي  الدفع  نظام 
 ) V  على  شكل أسطوانات   8 بـ  )قياسي مع محرك  التالل  عند هبوط  التحكم  ونظام   الخلفي 

متوفر

المتغير  والنظام  المتعددة  اإلزاحة  نظام  لتر  مع   5.٧ بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة  —  محرك 
الصمامات     لتوقيت  عمل 

—  سقف أسود

األعلى،  إلى  للطي  قابلة  المقاعد  ظهر  على  مثبتتين  عرض  شاشتي  يتضمن  راي ™  :  بلو  الترفيه  نظام 
ألعاب  لتشغيل  منافذ  تتضمن  وبلو  راي ®  .  أقراص دي في دي  تشغيل كل من  قادرتين على 

أجهزة  أخرى.  أو  الفيديو 

ولوح  وصندوق  القفازات،  مركزي،  كونسول  أبواب،  مقاعد،  سيغنتشر:  تتضمن  الجلد  مجموعة 
بجلد  فاخر جدا األذرع، مكسوة  ومساند  العدادات 

الداخلية  المواصفات 

تنجستين  بارزة  وخياطة  نابا  بجلد  مساند  مكسوة  مع  للتهوية  قابل  بالس  ناتورا  جلد  من  فرش   )1
)قياسي(    أسود   – وحواف  جانبية 

بلون  بارزة  وخياطة  نابا  بجلد  مساند  مكسوة  مع  للتهوية  قابل  بالس  ناتورا  جلد  من  فرش   )2
)متوفر(   فاتح  بلوري  بيج   – وحواف  جانبية  فاتح  بلوري  بيج 

أسود/  – وحواف  جانبية  أسود  بلون  بارزة  خياطة  للتهوية  قابل  بالس  ناتورا  جلد  من  فرش   )3 
)متوفر(  داكن  سيينا  بني 

العجالت

)قياسية(  بوصة   20 قياس  الملّمع  األلومينيوم  من   )1 

STANDARD

—  3.6 Pentastar® V6 engine with Stop / Start technology
—  Quadra-Trac II® Active Full-time 4WD system (with V6, 4x4 only)
—  8-speed automatic transmission with Classic-style shifter
—  Electric power steering with selectable modes
—  Quadra-Lift® Air Suspension System and Selec-Terrain® Traction Management 

System (4x4 only) 
—  Adaptive Bi-xenon High Intensity Discharge headlamps, headlamp washers and 

Signature LED daytime running lamps with auto-leveling
—  Premium LED fog lamps / taillamps 
—  20-inch Polished Aluminum wheels
—  Dual rear exhaust with bright tips
—  Capless, power-locking fuel-filler door 
—  Bright roof rails
—  Active Noise Cancellation
—  Acoustic 2nd-row glass and windshield
—  Suede-like premium headliner
—  CommandView® Dual-Pane Panoramic Sunroof

—  Harman Kardon® 825-watt premium audio system with 19 speakers
—  Leather-wrapped heated steering wheel with wood accents, paddle shifters 

and controls for audio, speed, Multi-View Display Cluster, Integrated Voice 
Command with Bluetooth,® and Siri® Eyes Free 

—  7-inch reconfigurable Multi-View Display Cluster 
—  Leather-wrapped and stitched instrument panel and armrests with real open-

pore wood inserts
—  Heated 1st- and 2nd-row leather-trimmed seats, ventilated front seats, and air 

conditioning with Dual-Zone Automatic Temperature Control
—  Premium Berber carpet mats 
—  Unique backlit “Summit®” sill plates
—  Full-Speed Forward Collision Warning with Active Braking
—  Adaptive Cruise Control with Stop
—  Electronic Stability Control
—  ParkView® Rear Back-Up Camera with Dynamic Grid Lines and trailer view
—  LaneSense® Lane Departure Warning with Lane Keep Assist
—  Parallel and Perpendicular Park Assist
—  7 air bags, including advanced multistage driver and front-passenger, side-

curtain, supplemental front-seat side and driver inflatable knee bolster
—  Remote start, power liftgate and remote key fobs
—  Remote Proximity Entry
—  Rain-sensing windshield wipers
—  Hill Start Assist
—  Apple CarPlayTM compatibility
—  Android AutoTM integration
—  Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch touchscreen
—  Real Metal Interior Package with Iridium Silver metal accents
JEEP

®
 ADVANCED ACTIVE SAFETY GROUP: Advanced Brake Assist, Full-Speed Forward 

Collision Warning with Active Braking, Adaptive Cruise Control with Stop, 
LaneSense Lane Departure Warning with Lane Keep Assist, Parallel and 
Perpendicular Park Assist, and rain-sensing windshield

QUADRA-DRIVE® II 4WD: Electronic limited-slip differential for rear axle and Hill 
Descent Control (standard with V8)

AVAILABLE

—  5.7 V8 engine with Multi-Displacement System and Variable Valve Timing
— Black roof
BLU-RAYTM ENTERTAINMENT SYSTEM: 2 flip-up screens mounted on the seatbacks 

capable of playing DVDs and Blu-ray Discs®; includes ports for video games or 
other devices 

SIGNATURE LEATHER PACKAGE: Ultra-premium leather-wrapped quilted 
seats, doors, center console, glove box, instrument panel and 
armrests 

INTERIORS 

1)  Ventilated Natura Plus Leather with Nappa Leather bolsters 
and Tungsten accent stitching and piping — Black (standard) 

2)  Ventilated Natura Plus Leather with Nappa Leather bolsters 
and Light Frost Beige accent stitching and piping — Light 
Frost Beige (available) 

3)  Ventilated Natura Plus Leather with Black accent stitching and 
piping — Black / Dark Sienna Brown (available)

WHEEL

1) 20-inch Polished Aluminum (standard)

1

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
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سي قيا

المحرك إيقاف/تشغيل  تقنية  مع  لتر  على شكل  V  سعة   3.6  أسطوانات  بـ6  بنتاستار ®    —  محرك 

 ،V  6 أسطوانات على شكل النشط طول  الوقت )مع     ®  II الرباعي كوادراتراك  الدفع  —  نظام 
فقط( لسيارات   4×4 

كالسيكي حركة  بتصميم  ناقل  مع  سرعات  بـ8  أوتوماتيكي  تعليق  نظام    —

مختارة مع وضعيات  آلياً  المعزز  التوجيه  نظام    —

فقط(  4×4 )طرازات  تيرين®   سيليك  التحكم  بالتشبث  نظام    —

كهربائي باب خلفي    —

    LED  مصابيح أمامية باي زينون مشحونة بكثافة عالية، مع  مصابيح سيغنتشر تضيء في النهار بتقنية  —

بريميوم    فاخرة  —  مصابيح ضباب 

LED بتقنية  خلفية  مصابيح    —

بلون رمادي تك 18 بوصة مع جيوب مطلية  قياس  الملّمع  األلومينيوم  —  عجالت من 

آلياً الوقود بال غطاء، يقفل  —  باب خزان 

—  زجاج واقي للشمس

—  زجاج أمامي عازل للصوت

المعة السقف  على  مثبتة  جانبية  —  سكك 

الحرارًة بدرجة  للتحكم  منطقتين  مع  هواء  تكييف  نظام    —

قابلة  للتدفئة بالجلد  مكسوة  األول  الصف  مقاعد    —

فري،  ونظام سيري ®    أيز  بالصوت،  للتحكم  أزرار  مع  للتدفئة  قابل  بالجلد  توجيه مكسو  مقود    —
ميزة  مع  المدمج  الصوتية  ونظام  األوامر  الرؤية،  متعددة  عرض  وشاشة  بالسرعة،  وللتحكم 

بلوتوث ®    

٧  بوصة قياس  للتعديل  قابلة  الرؤية  —  شاشة عرض متعددة 

المركزي وحجرة  الكونسول  األمامية  األرجل  لمنطقة  إضاءة  مصابيح    —

بُعد عن  التشغيل  ومفاتيح  بعد،  عن  التشغيل  نظام    —

التالل تسلق  على  المساعدة  نظام    —

آلياً للتعديل  قابلة  األمامي  والراكب  السائق  مقعدي    —

الفرملة نظام  مساندة  مع  بارك سينس ®    الخلفي  الركن  مساندة  نظام    —

رؤية  وميزة  الديناميكية  الشبكية  مع  الخطوط  التراجع  عند  الخلفية  للرؤية  فيو®  بارك  كاميرا    —
المقطورة

بالثبات للتحكم  اإللكتروني  النظام    —

ومتعددة  متقدمة  األمامي  الهوائية  للسائق  والراكب  الوسائد  ذلك  في  بما  وسائد هوائية،   ٧   — 
األمامي،  المقعد  إضافية  مدمجة  في  جانبية  هوائية  وسائد  جانبية،  مراحل  االنتفاخ،  ستارية 

ركبتي  السائق     لالنتفاخ  لحماية  قابلة  أمامية  ووسائد 

9 مكبرات صوت، وصبووفر   506  واط، مع  الفاخر، بقوة  ألباين ®    —  نظام صوت محيطي 

—  نظام فتح األقفال عن بعد عند االقتراب من السيارة    

—  نظام صوت بـ6 مكبرات صوت

—  أبل كار بالي ™   متوافق

—  أندرويد أوتو ™   مدمج

السريع الفتح/اإلغالق  ميزة  آلية مع  فتحة سقف    —

قياس   8.4 بوصة تعمل  باللمس  يوكونيكت      4   مع شاشة عرض  المالحة  نظام    —

متوفر

المتغير  والنظام  المتعددة  اإلزاحة  نظام  لتر  مع   5.٧ أسطوانات على شكل  V  سعة  بـ8  — محرك 
الصمامات     لتوقيت  عمل 

الداخلية  المواصفات 

)متوفر(   أسود   – للتهوية  قابل  نابا  فرش من جلد   )1 

أسود/بيج  بلوري   – فاتح  بلوري  بيج  بلون  بارزة  للتهوية مع خياطة  قابل  نابا  فرش من جلد   )2 
)متوفر(  فاتح 

العجالت

)قياسية(  بوصة   18 قياس  تك  بلون  رمادي  مطلية  مع جيوب  ع  الملمَّ األلومينيوم  من   )1 

بوصة   )متوفرة(   20 قياس  تك  ع/رمادي  الملمَّ األلومينيوم  من   )2

STANDARD

—  3.6 Pentastar® V6 engine with Stop / Start technology
—  Quadra-Trac II® Active Full-time 4WD system (with V6, 4x4 only) 
—  8-speed automatic transmission with Classic-style shifter
—  Electric power steering with selectable modes
—  Selec-Terrain® Traction Management System (4x4 only) 
—  Power liftgate
—  Bi-xenon High Intensity Discharge headlamps with Signature LED daytime 

running lamps 
—  Premium fog lamps
—  LED taillamps
—  18-inch Polished Aluminum wheels with Tech Gray-Painted Pockets
—  Capless, power-locking fuel-filler door 
—  Tinted glass
—  Acoustic windshield
—  Bright roof rails
—  Air conditioning with Dual-Zone Automatic Temperature Control
—  Heated 1st-row leather-trimmed seats
—  Leather-wrapped heated steering wheel with controls for audio, Siri® Eyes  

Free, speed, Multi-View Display Cluster and Integrated Voice Command  
with Bluetooth®

—  7-inch reconfigurable Multi-View Display Cluster 
—  Front footwell and center console bin lighting
—  Remote start and remote key fobs
—  Hill Start Assist
—  Power driver and passenger seats
—  ParkSense® Rear Park Assist System with Brake Assist
—  ParkView® Rear Back-Up Camera with Dynamic Grid Lines and trailer view
—  Electronic Stability Control
—  7 air bags, including advanced multistage driver and front-passenger, 

side-curtain, supplemental front-seat side and driver inflatable knee bolster
—  Alpine® Premium Surround Sound System with Active Noise Cancellation,  

506 watts, 9 speakers and a subwoofer
—  Remote Proximity Entry
—  6-speaker audio system
—  Apple CarPlayTM compatibility
—  Android AutoTM integration
—  Power sunroof with express-open / close
—  Uconnect 4 NAV with 8.4-inch touchscreen

AVAILABLE

—  5.7 V8 engine with Multi-Displacement System and Variable Valve Timing 

INTERIORS 

1)  Ventilated Nappa Leather — Black (available)
2)  Ventilated Nappa Leather trim with Light Frost Beige accent stitching — Black / 

Light Frost Beige (available)

WHEELS

1)  18-inch Polished Aluminum with Tech Gray-Painted  
Pockets (standard)

2)  20-inch Polished / Tech Gray Aluminum (available)

1

2

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
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سي قيا

المحرك إيقاف/تشغيل  تقنية  مع  لتر  على شكل  V  سعة   3.6  أسطوانات  بـ6  بنتاستار ®    —  محرك 

4×4  فقط(   I  ®   ) لسيارات  الرباعي كوادراتراك  —  نظام الدفع 

كالسيكي حركة  بتصميم  ناقل  مع  سرعات  بـ8  أوتوماتيكي  تعليق  نظام    —

مختارة مع وضعيات  آلياً  المعزز  التوجيه  نظام    —

    LED  مصابيح أمامية باي-زينون مشحونة بكثافة عالية، مع  مصابيح سيغنتشر تضيء في النهار بتقنية  —

فاخرة   بريميوم  مصابيح ضباب    —

LED  بتقنية خلفية  مصابيح    —
آلياًً الوقود بال غطاء، يقفل  —  باب خزان 

—  زجاج مظلل

المعة السقف  على  مثبتة  جانبية  —  سكك 

فري،  ونظام سيري ®    أيز  للتحكم  بالصوت،  أزرار  مع  للتدفئة  قابل  بالجلد  توجيه مكسو  مقود    —
ميزة  مع  الصوتية  المدمج  ونظام  األوامر  الرؤية،  متعددة  عرض  بالسرعة،  وشاشة  وللتحكم 

بلوتوث ®      

السرعة تثبيت  نظام    —

بوصة  ٧ قياس  للتعديل  قابلة  الرؤية  —  شاشة عرض متعددة 

الحرارة للتحكم  بدرجة  منطقتين  مع  أوتوماتيكي  هواء  تكييف  نظام    —

الفاخر بريميوم  القماش  من  مقاعد    —

بالكامل     للطي  قابل  األمامي  الراكب  —  مقعد 

—  مقاعد الصف الثاني قابلة لإلمالة منقسمة بنسبة   60/40              

المركزي األمامية  وحجرة  الكونسول  األرجل  لمنطقة  إضاءة  مصابيح    —

—  زجاج أمامي عازل للصوت

بالثبات للتحكم  اإللكتروني  النظام    —

ومتعددة  متقدمة  األمامي  للسائق  والراكب  الهوائية  الوسائد  ذلك  في  بما  وسائد هوائية،   ٧   — 
األمامي،  المقعد  مدمجة  في  إضافية  جانبية  هوائية  وسائد  جانبية،  االنتفاخ،  ستارية  مراحل 

ركبتي  السائق     لحماية  لالنتفاخ  قابلة  أمامية  ووسائد 

الفرملة نظام  مساندة  مع  بارك سينس ®    الخلفي  الركن  مساندة  نظام    —

رؤية  وميزة  الديناميكية  الشبكية  مع  الخطوط  التراجع  عند  الخلفية  للرؤية  فيو®  بارك  كاميرا    —
المقطورة

—  نظام فتح األقفال عن بعد عند االقتراب من السيارة    

بُعد عن  التشغيل  مفاتيح    —

التالل تسلق  على  المساعدة  نظام    —

المقطورة بميالن  التحّكم  نظام    —

—  راديو يوكونيكت ®     4   مع شاشة عرض تعمل  باللمس قياس   ٧ بوصة

—  أبل كار بالي ™   متوافق

—  أندرويد أوتو ™   مدمج

—  نظام صوت بـ6 مكبرات صوت

الداخلية  المواصفات 

)قياسي(   أسود   – األلماس  تقليمات  على شكل  مع  سيدوسو/لينوكس  قماش  من  فرش   )1 

فاتح  بلوري  أسود/بيج   – األلماس  تقليمات  على شكل  مع  سيدوسو/لينوكس  قماش  من  فرش   )2 
)قياسي( 

العجالت

)قياسية(   للتهوية   18 قياس  تك  بلون  رمادي  مطليّة  جيوب  مع  ع  الملمَّ األلومينيوم  من   )1 

STANDARD

—  3.6 Pentastar® V6 engine with Stop / Start technology
—  Quadra-Trac I® 4WD system (4x4 only) 
—  8-speed automatic transmission with Classic-style shifter
—  Electric power steering with selectable modes
—  Bi-xenon High Intensity Discharge headlamps with Signature LED daytime 

running lamps
—  Premium fog lamps
—  LED taillamps
—  Capless, power-locking fuel-filler door 
—  Tinted glass
—  Bright roof rails
—  Leather-wrapped steering wheel with controls for audio, Siri® Eyes Free, speed, 

Multi-View Display Cluster and Integrated Voice Command with Bluetooth®

—  Cruise control
—  7-inch reconfigurable Multi-View Display Cluster 
—  Air conditioning with Dual-Zone Automatic Temperature Control
—  Premium cloth seats
—  Front fold-flat passenger seat
—  60 / 40 split-folding 2nd-row seating
—  Interior front footwell and center console bin lighting
—  Acoustic windshield
—  Electronic Stability Control
—  7 air bags, including advanced multistage driver and front-passenger, 

side-curtain, supplemental front-seat side and driver inflatable knee bolster
—  ParkSense® Rear Park Assist System with Brake Assist
—  ParkView® Rear Back-Up Camera with Dynamic Grid Lines  

and trailer view
—  Remote Proximity Entry
—  Remote key fobs

—  Hill Start Assist
—  Trailer Sway Control
—  Uconnect® 4 radio with 7-inch touchscreen
—  Apple CarPlayTM compatibility
—  Android AutoTM integration
—  6-speaker audio system

INTERIORS 

1)  Sedoso / Lenox Cloth with Diamond pattern — Black (standard)
2)  Sedoso / Lenox Cloth with Diamond pattern — Black / Light Frost  

Beige (standard) 

WHEEL

1)  18-inch Polished Aluminum with Tech Gray-Painted Pockets (standard)

1

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
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سي قيا

المحرك إيقاف/تشغيل  تقنية  مع  على شكل  V  سعة   3.6  لتر  أسطوانات  بـ6  بنتاستار ®    —  محرك 

      ®   II نظام الدفع الرباعي كوادراتراك  —

كالسيكي ناقل  حركة  بتصميم  مع  سرعات  بـ8  أوتوماتيكي  تعليق  نظام    —

تيرين®  سيليك  ونظام  التحكم  بالتشبث  ليفت ® ،  كوادرا  الهوائي  التعليق  نظام    —

السقف،  وشعار خارجي   بلون رمادي حيادي، سكك على  أمامي  —  شبك 

لوهج  الضوء عاكس  غير  بتصميم  أسود،  المحرك  —  غطاء 

بلون أحمر )غير متوفرة في جميع  األسواق(  —  َخطّافات جّر 

الهيكل وأسفل  األمامي،  نظام  التعليق  الحركة،  نقل  علبة  الوقود،  لخزان  واقية:  ألواح    —

سيليك-سبيد ®     بالسرعة  التحكم  نظام    —

    LED  مصابيح أمامية باي-زينون مشحونة بكثافة عالية، مع  مصابيح سيغنتشر تضيء في النهار بتقنية    —

فاخرة بريميوم  مصابيح ضباب    —

LED  بتقنية خلفية  مصابيح    —

بوصة  18 قياس  اللمعان  أسود خفيف  مطلية  بلون  ع مع جيوب  الملمَّ األلومينيوم  من  —  عجالت 

آلياً الوقود بال غطاء، يقفل  —  باب خزان 

—  زجاج مظلل

نظام  بالصوت،  للتحكم  وأزرار  نواقل  حركة،  مع  للتدفئة  قابل  بالجلد  مكسو  توجيه  مقود    —
المدمج  الصوتية  األوامر  الرؤية،  وبنظام  متعددة  عرض  وبشاشة  والسرعة،  أيز  فري،  سيري ®   

بلوتوث ®    ميزة  مع 

السرعة تثبيت  نظام    —

٧  بوصة قياس  للتعديل  قابلة  الرؤية  —  شاشة عرض متعددة 

الحرارة للتحكم  بدرجة  منطقتين  مع  أوتوماتيكي  هواء  تكييف  نظام    —

ياقوتي  أحمر  بلون  بارزة  مع  خياطة  والتدفئة  للتهوية  قابلة  نابا  بجلد  مكسوة  سويد  مقاعد    —
وشعار تريل هوك ®    

الثاني قابلة لإلمالة منقسمة  بنسبة   60/40        —  مقاعد الصف 

المركزي األمامية  وحجرة  الكونسول  األرجل  لمنطقة  إضاءة  مصابيح    —

—  زجاج أمامي عازل للصوت

رؤية  وميزة  الديناميكية  الشبكية  مع  الخطوط  التراجع  عند  الخلفية  للرؤية  فيو®  بارك  كاميرا    —
المقطورة

التراجع عند  العابرة  والسيارات  استكشاف  األجسام  نظام  مع  العمياء  الزوايا  مراقبة  نظام    —

الفرملة نظام  مساندة  مع  بارك سينس ®    الخلفي  الركن  مساندة  نظام    —

بالثبات للتحكم  اإللكتروني  النظام    —

ومتعددة  متقدمة  األمامي  الهوائية  للسائق  والراكب  الوسائد  ذلك  في  بما  وسائد هوائية،   ٧   —
األمامي،  المقعد  إضافية  مدمجة  في  جانبية  هوائية  وسائد  جانبية،  مراحل  االنتفاخ،  ستارية 

ركبتي  السائق   لالنتفاخ  لحماية  قابلة  أمامية  ووسائد 

السيارة   —  نظام فتح األقفال عن بعد عند االقتراب من 

بُعد عن  ومفاتيح  التشغيل  كهربائي  خلفي  باب  بعد،  عن  التشغيل  نظام    —

التالل تسلق  على  المساعدة  نظام    —

المقطورة بميالن  التحكم  نظام    —

قياس   8.4 بوصة تعمل  باللمس  يوكونيكت ®     4   مع شاشة عرض  المالحة  نظام    —

—  أبل كار بالي ™   متوافق

—  أندرويد أوتو ™   مدمج

النشطة،  الضجيج  عن  عزل  المقصورة  ميزة  مع  الفاخر  ألباين ®    نظام صوت محيطي    —
مكبرات صوت، وصبووفر بقوة 506 واط،  و9 

متوفر

المريح التوقف  وميزات  السريع  الفتح/اإلغالق  ميزة  مع  آلية  فتحة سقف    —

موبار ®  جانبية سفلية من  —  سكك 

الداخلية  المواصفات 

وشعار  ياقوتي  أحمر  بلون  بارزة  مع  خياطة  والتدفئة  للتهوية  قابل  وسويد  نابا  جلد  من  فرش   )1
)قياسي(   أسود  تريل هوك ®     ــــ 

العجالت

قياس  اللمعان  خفيف  أسود  مطلية  بلون  جيوب  مع  ع  الملمَّ األلومينيوم  من  عجالت   )1
18 بوصة )قياسية( 

STANDARD

—  3.6 Pentastar® V6 engine with Stop / Start technology
—  Quadra-Trac II® 4WD system
—  8-speed automatic transmission with Classic-style shifter
—  Quadra-Lift® Air Suspension System and Selec-Terrain® Traction  

Management System 
—  Neutral Gray grille, roof rack and exterior badging 
—  Black anti-glare hood decal
—  Red tow hooks (not available in all markets)
—  Skid plates: fuel tank, transfer case, front suspension and underbody
—  Selec-Speed® Control
—  Bi-xenon High Intensity Discharge headlamps with Signature LED daytime 

running lamps
—  Premium fog lamps
—  LED taillamps
—  18-inch Polished Aluminum wheels with Low-Gloss Black-Painted Pockets 
—  Capless, power-locking fuel-filler door 
—  Tinted glass
—  Leather-wrapped heated steering wheel with paddle shifters and controls for 

audio, Siri® Eyes Free, speed, Multi-View Display Cluster, and Integrated 
Voice Command with Bluetooth®

—  Cruise control
—  7-inch reconfigurable Multi-View Display Cluster
—  Air conditioning with Dual-Zone Automatic Temperature Control
—  Nappa Leather heated and ventilated Suede seats with Ruby Red accent stitching 

and Trailhawk® logo
—  60 / 40 split-folding 2nd-row seating
—  Interior front footwell and center console bin lighting
—  Acoustic windshield
—  ParkView® Rear Back-Up Camera with Dynamic Grid Lines and trailer view
—  Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection
—  ParkSense® Rear Park Assist System with Brake Assist
—  Electronic Stability Control
—  7 air bags, including advanced multistage driver and front-passenger, 

side-curtain, supplemental front-seat side and driver inflatable knee bolster
—  Remote Proximity Entry
—  Remote start, power liftgate and remote key fobs
—  Hill Start Assist
—  Trailer Sway Control

—  Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch touchscreen
—  Apple CarPlayTM compatibility
—  Android AutoTM integration
—  Alpine® Premium Surround Sound System with Active Noise Cancellation and 506 

watts, 9 speakers and a subwoofer

AVAILABLE

—  Power sunroof with express-open / close and comfort-stop features
—  Mopar® Rock Rails

INTERIOR 

1) Nappa Leather Heated and Ventilated Suede with Ruby Red accent stitching and 
Trailhawk® logo — Black (standard)

WHEEL

1) 18-inch Polished Aluminum with Low-Gloss Black-Painted Pockets (standard)

1

1

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
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سي قيا

الوقود  استهالك  التوفير في  تقنية  لتر مع  بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة   6.4  —  محرك هيمي ®   
ـــ بقوة   354 كيلوواط، وعزم دوران 63٧ ن.م.  

ناقل حركة   إلكتروني بـ8 سرعات مع  أوتوماتيكي  تعليق  نظام    —

الطلب   تراك ®   عند  النشط كوادرا  الرباعي  الدفع  —  نظام 

—  نظام التخميد سيليك تراك ®   مع وضعيات  المسار، الرياضية، أوتو، المسار الثلجي، ووضعية الجر

بستونات/خلفية  بـ6  بريمبو®  أمامية حمراء  مكابس  مع  األداء  عالية    SRT®   مكابح   —
4 بستونات بـ

بوصة    20 قياس  كربون  ساتيني  بلون  بأضلع مقوسة  األلومينيوم  —  عجالت من 

بلشتاين ®  ماصات  الصدمات  مع  عالي   األداء،  النشط  التخميد  تعليق  نظام    —

25 مم بنسبة  —  منخفض 

فريدة أمامية وخلفية  واجهات    —

الهيكل بلون  الجانبية  العتبات  وتطعيمات  العجلة  رفراف    —

األمامية،  المصابيح  وغساالت  عالية  مرنة،  بكثافة  مشحونة  باي-زينون  أمامية  مصابيح    —
للمستوى تعديل  آلي  مع    LED  بتقنية النهار  في  تضيء  ومصابيح  سيغنتشر 

البعيدة  المدى األمامية  بالمصابيح  األوتوماتيكي  التحكم  نظام    —

فاخرة بريميوم    LED  بتقنية خلفية  بتقنية  LED /مصابيح  ضباب  مصابيح    —

للحرارة مزدوجة —  غطاء محرك مع مخرجات 

—  عادم خلفي بمخارج مزدوجة من الكروم األسود   

—  إطار احتياطي

آلياً الوقود بال غطاء، يقفل  —  باب خزان 

النشطة الضجيج  عن  المقصورة  عزل  ميزة    —

للتخصيص قابلة  قيادة  وضعيات    —

باإلطالق للتحكم  أزرار    —

بريميوم الفاخر  بالجلد  الذراع  المركزي مكسوة  العدادات، ومسند  العلوي، ولوحة  الباب  —  إطار 

—   مجموعة اللمسات الداخلية من المعدن الصافي   “ريل  ميتال” مع لمسات إريديوم بلون فضي معدني

—  فتحة سقف بانورامية مزدوجة كوماند فيو ® ، مع  بطانة السقف الصلب من جلد يشبه جلد سويد

 ”   SRT “ شعار  —

الالمع الكروم األسود  —  لمسات داخلية من 

—  عداد السرعة 300 كم/ساعة  

حركة صغيرة نواقل  مع  قابل  للتدفئة  فريد،  بالجلد،  مكسو  مسطحة  بقاعدة  توجيه  مقود    —

ذاكرة حفظ مع  لـ8 وضعيات  آلياً  وفقاً  للتعديل  قابلة  األمامي  والراكب  السائق  —  مقعدي 

للتدفئة قابلة  الصف  الثاني  ومقاعد  وللتهوية،  للتدفئة  قابلة  أمامية  مقاعد    —

الحرارة للتحكم  بدرجة  منطقتين  مع  أوتوماتيكي  هواء  تكييف  نظام    —

ماسحات  ونظام  كهربائي،  خلفي  بُعد،  وباب  عن  التشغيل  مفاتيح  بعد،  عن  التشغيل  نظام    —
للمطر الحساسة  الزجاج  األمامي 

رؤية  وميزة  الديناميكية  الشبكية  مع  الخطوط  التراجع  عند  الخلفية  للرؤية  فيو®  بارك  كاميرا    —
المقطورة

الفرملة مساندة  نظام  بارك سينس ®    مع  والخلفي  األمامي  الركن  مساندة  نظام    —

ومتعددة  متقدمة  األمامي  الهوائية  للسائق  والراكب  الوسائد  ذلك  في  بما  وسائد هوائية،   ٧   —
األمامي،  المقعد  إضافية  مدمجة  في  جانبية  هوائية  وسائد  جانبية،  مراحل  االنتفاخ،  ستارية 

ركبتي  السائق   لالنتفاخ  لحماية  قابلة  أمامية  ووسائد 

التالل تسلق  على  المساعدة  نظام    —

—  أبل كار بالي ™   متوافق

—  أندرويد أوتو ™   مدمج

قياس   8.4 بوصة تعمل  باللمس  يوكونيكت ®     4   مع شاشة عرض  المالحة  نظام    —

المدمج بلوتوث ®    ميزة  الصوتية مع  األوامر  نظام    —

 19 825 واط مع  الفاخر بقوة  األداء: نظام صوت هارمان  كاردون ®    العالي  الصوت  —  مجمو عة 
بوصة  10 مكبر  صوت، وصبووفر 

متوفر

ومقاعد  وألواح  األبواب،  العلوية/المنخفضة  العدادات  لوحة  سغنتشر:  تتضمن  الجلد  مجموعة 
)يجب  بالجلد  مكسوة  األنيق  الناشف   الكربون  من  ألياف  ورمح  أسود(،  )بلون  بالجلد  مكسوة 

األداء(  العالي  الصوت  تتضمن  مجموعة  أن 

من  التنبيه  نظام  المتقدم،  مساندة  الفرملة  نظام  تتضمن  المتقدمة:  التكنولوجيا  مجموعة 
مع  المرن  السرعة  تثبيت  نظام  النشطة،  الفرملة  مع  العالية  السرعات  األمامي  عند  الصطدام 

الحفاظ  على  المساعدة  سينس ®    مع  الين  المسار  عن  االبتعاد  من  التنبيه  التوقف،  ونظام  ميزة 
المسار على 

األعلى،  إلى  للطي  قابلة  المقاعد  ظهر  على  عرض  مثبتتان  شاشتي  يتضمن  راي ™  :  بلو  الترفيه  نظام 
ألعاب  لتشغيل  منافذ  تتضمن  وبلو  راي ®  .  أقراص دي في دي   قادرتان على تشغيل كل من 

أجهزة  أخرى.  أو  الفيديو 

الداخلية  المواصفات 

أسود  ـــ    ® SRT تنجستين وشعار  مع خياطة  بارزة  للتهوية  قابل  نابا وسويد  فرش من جلد   )1 
)قياسي( 

سيبيا  وشعارSRT  ـــ  تنجستين  خياطة  بارزة  مع  للتهوية  قابل  وسويد  نابا  جلد  من  فرش   )2 
)قياسي( 

أسود   –    SRTتنجستين وشعار بارزة  مع  خياطة  للتهوية  قابل  المثقوب  فرش من جلد الغونا   )3 
)متوفر( 

العجالت

)قياسية(  بوصة   20 قياس  كربون  ساتيني  بلون  مقوسة  بأضلع  األلومينيوم  من  عجالت   )1

)متوفرة(  بوصة   20 قياس  ساتيني  أسود  بلون   )2

STANDARD

—  6.4 HEMI® V8 engine with Fuel Saver technology — 354 kW, 637 N•m torque
—  8-speed automatic transmission with E-shift
—  Quadra-Trac® Active On-Demand 4WD system
—  Selec-Trac® Traction Management System with Track, Sport, Auto, Snow and  

Tow modes
—  SRT® performance brakes with Red 6-piston front / 4-piston rear  

Brembo® calipers
—  20-inch Satin Carbon Split-Spoke wheels
—  High-performance Adaptive Damping Suspension with Bilstein® shocks
—  Lowered 25 mm
—  Unique front and rear fascias
—  Body-color wheel flares and side sill cladding
—  Adaptive Bi-xenon High Intensity Discharge headlamps, headlamp washers and 

Signature LED daytime running lamps with auto-leveling
— Auto High-Beam Headlamp Control System
— Premium LED fog lamps / LED taillamps
— Dual heat extractors on hood
— Dual rear exhaust with Black Chrome tips
— Compact spare tire
— Capless, power-locking fuel-filler door 
— Active Noise Cancellation
— Customizable drive modes
— Launch Control
—  Leather-wrapped upper door trim, instrument panel and center armrest
— Real Metal Interior Package with Iridium Silver metal accents
—  CommandView® Dual-Pane Panoramic Sunroof with suede-like headliner
— “SRT” badging
— Piano Black interior accents 

— 300-kph speedometer
—  Unique heated leather, flat-bottomed steering wheel with paddle shifters
—  8-way power driver and passenger seats; driver seat with memory
— Heated and ventilated front seats and heated 2nd-row seats
— Air conditioning with Dual-Zone Automatic Temperature Control
—  Remote start, remote key fobs, power liftgate and rain-sensing windshield  

wiper system
—  ParkView® Rear Back-Up Camera with Dynamic Grid Lines and trailer view 
—  ParkSense® Front and Rear Park Assist System with Brake Assist
—  7 air bags, including advanced multistage driver and front-passenger, 

side-curtain, supplemental front-seat side and driver inflatable knee bolster 
—  Hill Start Assist
—  Apple CarPlayTM compatibility
—  Android AutoTM integration
—  Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch touchscreen
—  Integrated Voice Command with Bluetooth®

HIGH-PERFORMANCE AUDIO GROUP: Harman Kardon® 825-watt premium audio 
system with 19 speakers and a 10-inch subwoofer

AVAILABLE

SIGNATURE LEATHER PACKAGE: Leather upper / lower instrument panel and door 
trim panels, leather seats (Black), and exclusive matte carbon fiber spears 
(must have High-Performance Audio Group) 

ADVANCED TECHNOLOGIES GROUP: Includes Advanced Brake Assist, Full-Speed 
Forward Collision Warning with Active Braking, Adaptive Cruise Control with 
Stop and LaneSense® Lane Departure Warning with Lane Keep Assist

BLU-RAYTM ENTERTAINMENT SYSTEM: 2 flip-up screens mounted on the seatbacks 
capable of playing DVDs and Blu-ray Discs®; includes ports for video games or 
other devices 

INTERIORS 

1) Nappa Leather and Ventilated Suede with Tungsten accent stitching and SRT® 
logo — Black (standard)

2) Nappa Leather and Ventilated Suede with Tungsten accent stitching and SRT 
logo — Sepia (standard)

3) Perforated Laguna Leather with Tungsten accent stitching and SRT Logo — Black 
(available

WHEELS

1) 20-inch Satin Carbon Split-Spoke (standard)
2) 20-inch Black Satin (available)

1 2 3

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
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سي قيا

52٧ كيلوواط،  لتر – بقوة   6.2 بـ8 أسطوانات على شكل  V   سعة  —  محرك سوبرتشارج 
وعزم دوران   8٧5 ن.م.      مع مصباح ضباب ومدخالت هواء

بـ8  سرعات تورك فاليت ® ، مستحدث  أوتوماتيكي  ناقل حركة    —

بستونات   بـ4  بـ6  بستونات/خلفية  أمامية صفراء  مكابس  مع  المتجدد  األداء  مكابح    —

الطلب   النشط عند  تراك ®    الرباعي كوادرا  الدفع  —  نظام 

االنزالق إلكتروني محدود  تفاضلي خلفي  نظام    —

—   نظام التخميد المرن سيليك تراك ®   مع وضعيات  المسار، الرياضية، أوتو، والمسار الثلجي، ووضعية الجر

بوصة  20 قياس  من  التيتانيوم  الملّمع مع جيوب  األلومينيوم  —  عجالت من 

—  نظام عادم بـ4 منافذ من الكروم األسود

أمامية وخلفية فريدة   —  واجهات 

الهيكل بلون  جانبية  عتبات  وتطعيمات  العجلة  رفراف    —

—  شعار سوبرتشارج

األمامية المعة للمصابيح  —  حواف سوداء 

320 كم/ساعة —  عداد السرعة 

—  صفحات تراك هوك ®   لألداء الحصري

آلياً الوقود بال غطاء، يقفل  —  باب خزان 

آلياً للطي  قابلة  جانبية  مرايا    —

النشطة الضجيج  عن  المقصورة  عزل  ميزة    —

للتخصيص قابلة  قيادة  وضعيات    —

—  إطار احتياطي

التحكم باإلطالق —  أزرار 

حركة صغيرة نواقل  مع  قابل  للتدفئة  فريد،  بالجلد،  مكسو  مسطحة  بقاعدة  توجيه  مقود    —

بريميوم  الفاخر  بالجلد  مكسوة  الذراع  المركزي  ومسند  العدادات،  ولوحة  العلوي،  الباب  إطار    —
بارزة خياطة  مع 

—   مجموعة اللمسات الداخلية من المعدن الصافي   “ريل  ميتال” مع لمسات إريديوم بلون فضي معدني

الفاتح األسود  الكروم  —  لمسات داخلية من 

لـ8 وضعيات آلياً  وفقاً  للتعديل  قابلة  األمامي  والراكب  السائق  مقعدي    —

للتدفئة قابلة  الصف  الثاني  ومقاعد  وللتهوية،  للتدفئة  قابلة  أمامية  مقاعد    —

الحرارة للتحكم  بدرجة  منطقتين  مع  أوتوماتيكي  هواء  تكييف  نظام    —

—  فتحة سقف بانورامية مزدوجة كوماند فيو ® ، مع  بطانة السقف الصلب من جلد يشبه جلد سويد

ماسحات  ونظام  كهربائي،  خلفي  بُعد،  وباب  عن  التشغيل  مفاتيح  بعد،  عن  التشغيل  نظام    —
للمطر الحساسة  الزجاج  األمامي 

الفرملة مساندة  نظام  بارك سينس ®    مع  والخلفي  األمامي  الركن  مساندة  نظام    —

رؤية  وميزة  الديناميكية  الشبكية  مع  الخطوط  التراجع  عند  الخلفية  للرؤية  فيو®  بارك  كاميرا    —
المقطورة

متقدمة ومتعددة  األمامي  الهوائية  للسائق  والراكب  الوسائد  ذلك  بما في  ٧ وسائد هوائية،    —  
األمامي،  المقعد  إضافية  مدمجة  في  جانبية  هوائية  وسائد  جانبية،  مراحل  االنتفاخ،  ستارية 

ركبتي  السائق   لالنتفاخ  لحماية  قابلة  أمامية  ووسائد 

التالل تسلق  على  المساعدة  نظام    —

—  أبل كار بالي ™   متوافق

—  أندرويد أوتو ™   مدمج

قياس   8.4 بوصة تعمل  باللمس  يوكونيكت ®     4   مع شاشة عرض  المالحة  نظام    —

المدمج بلوتوث ®    ميزة  الصوتية مع  األوامر  نظام    —

9 مكبرات صوت، وصبووفر   506  واط، مع  الفاخر، بقوة  ألباين ®    —  نظام صوتي محيطي 
 19 825 واط مع  بقوة  الفاخر  نظام صوت هارمان  كاردون ®    األداء:  العالي  الصوت  —  مجمو عة 

بوصة  10 وصبووفر  مكبر  صوت، 

متوفر

—  سقف أسود

من  ومقاعد  األبواب،  وألواح  عدادات  علوية/منخفضة  لوحة  تتضمن  سغنتشر:  الجلد  مجموعة 
العالي  األداء(  الصوت  مجموعة  تتضمن  أن  )يجب  الجلد 

من  التنبيه  نظام  المتقدم،  مساندة  الفرملة  نظام  تتضمن  المتقدمة:  التكنولوجيات  مجموعة 
مع  المرن  السرعة  تثبيت  نظام  النشطة،  الفرملة  مع  العالية  السرعات  األمامي  عند  االصطدام 

على  المساعدة  سينس ®    مع  الين  المسار  عن  االبتعاد  من  التنبيه  التوقف،  ونظام  ميزة 
المسار على  الحفاظ 

األعلى،  إلى  للطي  قابلة  المقاعد  ظهر  على  عرض  مثبتتان  شاشتي  يتضمن  راي ™  :  بلو  الترفيه  نظام 
ألعاب  لتشغيل  منافذ  تتضمن  وبلو  راي ®  .  دي  في  دي  أقراص  من  كل  تشغيل  على   قادرتان 

أجهزة  أخرى.  أو  الفيديو 

الداخلية  المواصفات 

 1(  فرش من جلد نابا وجلد سويد قابل للتهوية مع  خياطة بارزة تنجستين وشعار تراك هوك ®  ـــ 
)قياسي(  أسود 

ـــ  تراك هوك  تنجستين وشعار  بارزة  مع  خياطة  للتهوية  قابل  نابا وجلد سويد  من جلد  فرش   )2 
)قياسي(  أسود/سيبيا 

فرش من جلد الغونا المثقوب مع خياطة بارزة  تنجستين وشعار تراك هوك – أسود )متوفر(    )3 

فرش من جلد الغونا المثقوب مع خياطة بارزة  تنجستين وشعار تراك هوك – أسود/ رمادي   )4 
)متوفر(  ثلجي 

العجالت

)قياسية(   بوصة   20 ساتيني  قياس  أسود  بلون  األلومينيوم  من   )1

STANDARD

—  6.2 Supercharged V8 engine – 527 kW, 875 N•m torque with fog lamp air intake
—  Upgraded TorqueFlite® 8-speed automatic transmission
—  Regenerative Performance Brakes with Yellow 6-piston front / 4-piston  

rear calipers
—  Quadra-Trac® Active On-Demand 4WD System
—  Electronic limited-slip rear differential
—  Selec-Trac® Traction Management System with Track, Sport, Auto, Snow and  

Tow modes
—  20-inch Polished Aluminum wheels with Titanium Pockets
—  Quad exhaust system with Black Chrome tips
—  Unique front and rear fascias
—  Body-color wheel flares and side sill cladding
—  “Supercharged” badging
—  Gloss Black headlamp bezels 
—  320-kph speedometer
—  Trackhawk® Exclusive Performance Pages
—  Capless, power-locking fuel-filler door 
—  Auto-folding side mirrors
—  Active Noise Cancellation
—  Customizable drive modes
—  Compact spare tire
—  Launch Control
—  Unique heated leather, flat-bottomed steering wheel with paddle shifters
—  Premium leather-wrapped and stitched upper door trim, instrument panel and 

center armrest
—  Real Metal Interior Package with Iridium Silver metal accents
—  Piano Black interior accents
—  8-way power driver and passenger seats
—  Heated and ventilated front seats and heated 2nd-row seats
—  Air conditioning with Dual-Zone Automatic Temperature Control
—  CommandView® Dual-Pane Panoramic Sunroof with suede-like headliner

—  Remote start, remote key fobs, power liftgate and rain-sensing windshield  
wiper system

—  ParkSense® Front and Rear Park Assist System with Brake Assist
—  ParkView® Rear Back-Up Camera with Dynamic Grid Lines and trailer view
—  7 air bags, including advanced multistage driver and front-passenger, 

side-curtain, supplemental front-seat side and driver inflatable knee bolster 
—  Hill Start Assist
—  Apple CarPlayTM compatibility
—  Android AutoTM integration
—  Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch touchscreen
—  Integrated Voice Command with Bluetooth®

—  Alpine® Premium Surround Sound System with 506 watts, 9 speakers and  
a subwoofer

HIGH-PERFORMANCE AUDIO GROUP: Harman Kardon® 825-watt premium audio 
system with 19 speakers and a 10-inch subwoofer

AVAILABLE

—  Black roof
SIGNATURE LEATHER PACKAGE: Leather upper / lower instrument panel and door 

trim panels and leather seats (must have High-Performance Audio Group) 
ADVANCED TECHNOLOGIES GROUP: Includes Advanced Brake Assist, Full-Speed 

Forward Collision Warning with Active Braking, Adaptive Cruise Control with 
Stop and LaneSense® Lane Departure Warning with Lane Keep Assist

BLU-RAYTM ENTERTAINMENT SYSTEM: 2 flip-up screens mounted on the seatbacks 
capable of playing DVDs and Blu-ray Discs®; includes ports for video games or 
other devices 

INTERIORS 

1) Nappa Leather and Ventilated Suede with Tungsten accent stitching and 
Trackhawk® logo — Black (standard)

2) Nappa Leather and Ventilated Suede with Tungsten accent stitching and 
Trackhawk logo — Black / Sepia (standard)

3) Perforated Laguna Leather with Tungsten accent stitching and Trackhawk 
logo — Black (available)

4) Perforated Laguna Leather with Tungsten accent stitching and Trackhawk 
logo — Black / Ski Grey (available)

WHEEL

1) 20-inch Black Satin Aluminum (standard)

1 2 3 4

1

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
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911

مخملي     لؤلؤي  أحمر   )1 
لؤلؤي   ردالين   )2 

 3( أزرق إردوازي  لؤلؤي
معدني  كريستالي  جرانيت   )4 

معدني  سانجريا   )5 
المع  أبيض   )6 

الطبقات  ثالثي  لؤلؤي  عاجي   )7 
لؤلؤي  كريستالي  ماسي  أسود   )8 

معدني  أخضر   )9 
معدني  رصاصي  فضي   )10 

معدني  جوزي  بني   )11 
ستينغ-رمادي  )12 

قد يختلف توافر األلوان الخارجية باختالف  أكسسوارات الهيكل

المحلي. الوكيل  إلى  الرجوع  يرجى  السوق.  حسب  المواصفات/المعدات  تختلف 

1] Velvet Red Pearl 
2] Redline Pearl 

3] Slate Blue Pearl
4] Granite Crystal Metallic 

5] Sangria Metallic
6] Bright White 

7] Ivory Pearl Tri-Coat
8] Diamond Black Crystal Pearl 

9] Green Metallic
10] Billet Silver Metallic

11] Walnut Brown Metallic
12] Sting-Gray 

Exterior color availability may vary by trim.

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.
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Properly secure al l  cargo.
وآمن صحيح  بشكل  األمتعة  جميع  تثبيت  من  تأكّد    

SHOWN WITH AUTHENTIC JEEP® BRAND VEHICLE ACCESSORIES BY MOPAR®, INCLUDING ROOF RACK CROSSRAILS, 
ROOF-TOP CARGO BASKET, CARGO BASKET NET, SIDE WINDOW AIR DEFLECTORS, CHROME MIRROR COVERS, 
BLACK TUBULAR SIDE STEPS, BLACK TOW HOOKS, 18-INCH CAST ALUMINUM WHEELS AND FRONT AIR DEFLECTOR

ذلك، سكك  في  بما  موبار،  أصلية من  التجارية جيب ®،  أكسسوارات  العالمة  سيارة  مع  الصورة  في  يظهر 
هوائية  واقيات  األمتعة،  منطقة  شبكة  السقف،  المثبتة  على  العلوية  األمتعة  سلة  السقف،  على   متقاطعة 

أسود،  بلون  جّر  سوداء،  خطّافات  أسطوانية  جانبية  عتبات  الكروم،  من  مرايا  أغطية  الجانبية،   للنوافذ 
أمامية.   هوائية  بوصة،  ومصدات   18 قياس  األلومينيوم  المصبوب  من  عجالت 

AUTHENTIC JEEP® BRAND  
VEHICLE ACCESSORIES

التجارية العالمة  أكسسوارات   مركبة 

األصلية   جيب ®، 

When it comes to Grand Cherokee, not all parts and accessories are created equal. As the official 
service, parts and customer care provider for the Jeep

®
 Brand, only Mopar® Parts and Accessories 

can ensure the proper fit, finish and functionality. That’s because they’re original equipment, 
engineered by the same people who designed your vehicle, which means you can personalize your 
ride with complete confidence. Mopar is also more than parts and accessories. We’re here to help 
you properly maintain and care for your vehicle. Our certified technicians are trained to know your 
vehicle best, and our Mopar Express Lane service departments are set up to get you in and out 
quickly. From parts and accessories to expert service and more, always be sure to choose Mopar. 
Learn more at mideast.mopar.com

عندما يتعلق األمر بجراند شيروكي، ال يتم تصنيع  جميع قطع الغيار واألكسسوارات بشكل متساٍو كما  التي توفرها مراكز الخدمة وقطع الغيار الرسمية، 
 ومراكز خدمة العمالء لعالمة جيب ®  التجارية، فإن  موبار فقط هي الخيار الوحيد الذي يضمن قطع  الغيار واألكسسوارات التي تالئم احتياجات سيارتك  بشكل 

فعال وبأداء عاٍل. هذا ألنها قطع غيار أصلية  تم تصميمها بواسطة نفس األشخاص الذين صمموا  سيارتك.  كما أن موبار هي أيضاً أكثر من مجرد شركة قطع 
غيار  وأكسسوارات، إذ تسّخر خبراتها ومعرفتها  المتأصلة  بسيارتك لخدمتك ومساعدتك على االعتناء  بسيارتك كما  يجب. يتم تدريب الفنيين المعتمدين 
 لدينا على معرفة  سيارتك بشكل دقيق، كما تم إعداد  مراكز موبار للخدمة  السريعة لصيانة سيارتك  بسرعة شديدة. فبدءاً من قطع  الغيار واألكسسوارات 

mideast.mopar.com األصلية  وصوالً إلى جودة خدمة  الخبراء وغيرها الكثير، تأكد  دائماً من اختيار موبار.  لمعرفة المزيد تفضل بزيارة

Properly secure al l  cargo.
  تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن
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EXTERIOR DIMENSIONS 
(mil l imeters unless otherwise noted)

Wheelbase 2915
Overall  Length 4822
Overall  Width (at mirrors) 2154
Track (front) 1623, 1636 (SRT® / Trackhawk®)
Track (rear) 1627, 1634 (SRT / Trackhawk)
Height (at roof rai l)  1761,  1717 (SRT / Trackhawk)
(standard suspension / air  suspension / SRT / Trackhawk)
Ground Clearance 218 / 264 / 210.8
Approach Angle (deg) 26.2 / 36.1  /  18.45
Breakover Angle (deg) 19.0 / 22.8 / 17.84
Departure Angle (deg) 24.0 / 27.1  /  21.9
Water Fording Depth 508 / 574 / N/A

INTERIOR DIMENSIONS 
(mil l imeters unless otherwise noted, front / rear)

Seating Capacity (adults) 2 / 3
Head Room 1013 / 995
Leg Room 1025 / 981
Shoulder Room 1491 / 1474
Hip Room 1449 / 1428
Cargo Volume (cu m): rear seat up 1.03  

rear seat folded 1.93

CAPACITIES / WEIGHTS
(ki lograms unless otherwise noted)

Fuel Tank (l iters) 93.1
Base Curb Weight (2WD / 4WD) 2112 / 2199
Payload Capacity,  max / min (with al l  occupants and cargo) 612 / 475
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)  6600 (max Trackhawk)

الخارجية  األبعاد 
ذلك(  غير  يذكر  لم  ما   )ملم 

2915 العجالت  قاعدة 
4822 اإلجمالي  الطول 
2154 يا(    المرا )مع  اإلجمالي  العرض 
SRT  /تراكهوك  ®  (  ®  (  1636  ,1623 )الخلفية(    العجالت  بين  المسافة 
SRT  /تراكهوك  ®  (  ®  (  1634  ,162٧ )الخلفية(   العجالت  بين  المسافة 
SRT  /تراكهوك  ®  (  ®  (  1٧1٧  ,1٧61 السقف(    سكك  )مع  االجمالي  االرتفاع 

هوك(   هوائي/  SRT/تراك  تعليق  قياسي/نظام  تعليق  )نظام 
210.8  / 264  / 218 األرض  عن  الشاسيه  أسفل  إرتفاع 
18.45  / 36.1  / 26.2 )درجة(    االقتراب  زاوية 
1٧.84  / 22.8  / 19.0 )درجة(    االنقطاع  زاوية 
21.9  / 2٧.1  / 24.0 )درجة(    االنطالق  زاوية 
متوفر غير   /  5٧4  /  508 المائية  المستنقعات  عمق 

الداخلية  األبعاد 
أمامية/خلفية(   ذلك،  غير  يذكر  لم  ما   )ملم 

3  / 2 لبالغين(    )ا المقاعد  سعة 
995  / 1013 الرأس    حيز 
981  / 1025 األقدام    حيز 
14٧4  / 1491 األكتاف     حيز 
1428  / 1449 األوراك   حيز 
 1.03 بظهر  مستقيم،     خلفية  مقاعد  مكعب(،  )متر  الحمولة   حجم 
1.93 للطي   بلة  قا خلفية  مقاعد 

األوزان   / السعة 
ذلك(   غير  يحدد  لم  ما   )كغ 

93.1 )لتر(    الوقود  خزان 
2199  / 2112 لرباعي(     /الدفع  ا لثنائي  ا )الدفع  الحمولة  دون  الوزن  معدل 
4٧5  / 612 الركاب  والشحن(     جميع  )مع  األقصى/األدنى  الحمولة،  سعة 
هوك( تراك  في  )األقصى   6600 للحمولة   اإلجمالي  الوزن 

Engine 

3.6 V6 with  
Variable Valve Timing (VVT)

5.7 V8 with Fuel Saver  
Technology and VVT

6.4 V8 with Fuel Saver  
Technology and VVT

6.2 Supercharged V8

Displacement  
(cu cm)

3604 5654 6417 6166

Horsepower  
(kW @ rpm)

295 hp (dual exhaust) @ 260 lb-ft 
293 hp (single exhaust) @ 260 lb-ft

268 @ 5200 527 @ 6000 527 @ 6000

Torque (N•m @ rpm) 247 @ 4300 520 @ 4250 637 @ 4300 875 @ 4800

Axle Ratio 3.54 : 1 3.09 : 1 3.70 : 1 3.70 : 1

Fuel Injection System
Sequential, multi-port, 
electronic fuel injection

Sequential, multi-port, 
electronic fuel injection

Sequential multi-port, electronic, 
returnless; automatic features  

Fuel Saver mode

Sequential, multi-port, 
electronic returnless

ك لمحر ا

بـ6 أسطوانات على شكل  V  سعة 3.0  مع 

الصمامات   عمل  لتوقيت  المتغير  النظام 

محرك بـ8 أسطوانات على شكل V سعة 

استهالك  التوفير في  تقنية  لتر مع   5.٧

عمل  لتوقيت  المتغير  والنظام  الوقود 

الصمامات  

محرك بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة 

استهالك  التوفير في  لتر مع  تقنية   6.4

لتوقيت  عمل  المتغير  والنظام  الوقود 

الصمامات  

على  أسطوانات  بـ8  محرك سوبرتشارج 

شكل  V  سعة 6.2 لتر  

مكعب( )سم  36045654641٧6166اإلزاحة 

كل  عند  )كيلوواط  الحصانية  القوة 

الدقيقة(  في  دورة 

قوة 295 حصاناً )عادم مزدوج( عند 260 

 رطل/قدم    

وقوة 293 حصاناً )عادم منفرد( عند   260 

رطل/قدم   

5200 @ 2686000 @ 52٧6000 @ 52٧

في  دورة  كل  عند  )ن.م.  الدوران  عزم 

لدقيقة(  ا
4300 @ 24٧4250 @ 5204300 @ 63٧4800 @ 8٧5

المحور 3.٧0 : 3.٧01 : 3.091 : 3.541 : 1نسبة 

الوقود حقن  نظام 
لحقن  إلكتروني  متسلسل،  متطور  نظام 

بعدة  منافذ الوقود 

لحقن  إلكتروني  متسلسل،  متطور  نظام 

بعدة  منافذ الوقود 

لحقن  إلكتروني  متسلسل،  متطور  نظام 

الوقود دون الرجوع بعدة  منافذ، مع 

استهالك  الوقود  في  التوفير  تكنولوجيا 

األوتوماتيكية

لحقن  إلكتروني  متسلسل،  متطور  نظام 

 الوقود دون  الرجوع 

بعدة  منافذ

المواصفات

SPECIFICATIONS
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STEERING

Electric rack and pinion (on all) ,  SRT tuned and Trackhawk Overall  Ratio 17.9 :  1  (V6 4x2),  16.7 :  1  (al l  others) 
Turns,  lock-to-lock 3.4 (V6 4x2),  3.2 (al l  others)

Turning Diameter (meters) curb-to-curb 37.1 

BRAKE SYSTEM

Trackhawk® Brakes: 
Power, single-rate, tandem diaphragm vacuum, 
Anti lock Brake System (ABS) 
Front:  330 x 32 vented disc 3.6 V6 
 350 x 32 5.7 V8 
 380 x 34 vented disc with Brembo® 6-piston caliper and ABS 6.4 V8
 400 x 36 6.2 V8
Rear:  330 x 14 disc 3.6 V6 
 330 x 22 vented disc 5.7 V8  
 350 x 28 disc with Brembo 4-piston caliper and single-channel ABS 6.4 V8
 350 x 28 6.2 V8

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) — 4-channel, 4-wheel antilock with active wheel-speed, vehicle-speed, steering wheel-angle, yaw-rate and 
lateral-acceleration sensors,  vehicle stabil ity management with 2-stage activation switch, All-Speed Traction Control,  Brake Assist,  Electronic  
Roll  Mitigation (ERM) and Electronic Brake-Force Distribution (EBD)

VARIABLE VALVE TIMING — Offers increased engine breathing throughout the rpm range by varying the degree that the valves open and close in 
conjunction with the piston position. Results are tangible: better performance, more efficient operation and increased torque for towing 
and hauling (3.6 V6 and 5.7 V8) 

FUEL SAVER TECHNOLOGY — Deactivates 4 cylinders during steady-speed cruising, low acceleration or shallow-grade cl imbing conditions  
(5.7 V8 and 6.4 V8)

TRANSMISSION — Driver-interactive manual control via steering wheel paddle shifters and electronically modulated torque converter clutch 
(standard on al l  models)

SRT® / TRACKHAWK® — Adaptive electronic control with driver-interactive manual control via steering wheel paddle shifters and electronically 
modulated torque converter clutch with seven drive modes: Auto, Sport,  Track, Snow, Tow, Eco and Valet

BODY / SUSPENSION

BODY DESIGN — Uniframe construction: body panels and frame members welded and bonded into a single unit
SUSPENSION — Front: Short- and Long-Arm independent (SLA), coil springs, gas-charged, twin-tube coil-over shock absorbers,  upper and lower 

control arms (“A” arms),  and stabil izer bar.  Rear: multi l ink rear suspension, coil  springs, twin-tube shocks (including load-leveling for 
towing),  aluminum lower control arm and independent upper l inks (tension and camber),  plus a separate toe l ink

SRT / TRACKHAWK SUSPENSION — Front: SLA with aluminum lower control arm, aluminum knuckle, aluminum clevis, coil springs, Bilstein® Adaptive 
Damping Suspension (ADS), upper and lower control arms (“A” arms), and hollow stabilizer bar. Rear: multilink rear suspension, coil spring, Bilstein 
ADS, aluminum lower control arm, independent upper links (tension and camber), plus a separate toe link and hollow stabilizer bar

TOWING DATA 
(ki lograms, 4x4 and max cooling)

Maximum Trailer Weight Rating when equipped with available Trailer Tow Group

3.6 V6 Engine 2818
5.7 V8 Engine 3500
6.4 V8 Engine 3266
6.2 Supercharged V8 Engine N/A / 3266

RESTRICTION: Trai ler frontal area l imitation of 5.94 square meters;  maximum trailer length of 9 meters (Class IV);  Trai ler Sway Control and 
low-profi le mirrors are recommended. This chart is  meant to serve as a quick reference guide on how to properly equip your Grand Cherokee 
for towing. For specif ic details,  discuss your plans with your Jeep

®
 dealer who wil l  help select the right equipment to meet your specif ications.

نظام التوجيه

1٧.9:1 )محرك بـ6 أسطوانات   المسننات والتروس اإللكترونية )في جميع  المركبات(،  SRT  المعدل، والنسبة اإلجمالية في تراك هوك 
 على شكل  V    4×2(، 16.٧:1 )جميع الطرازات األخرى( 

4x2 V6( 3.4(, 3.2 )جميع الطرازات األخرى( االستدارة، من المصد إلى المصد 
 3٧.1 قطر االستدارة )باألمتار( من المصد إلى المصد 

نظام المكابح

مكابح تراك هوك ® :  
كهربائية، بمعدل منفرد، وفراغ غشائي ترادفي     

نظام المكابح القرصيّة المانعة لالنغالق على  العجالت األربعة 
V6 3.6 مكابح قرصية قابلة للتهوية 32×330 ملم   أمامية: 
محرك ديزل بـ6 أسطوانات على شكل  V  سعة   3.0  لتر/ بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة 5.٧ لتر   32 x 350   
V8 6.4 مكابح قرصية قابلة للتهوية 34×380 ملم مع مكابس بريمبو ®    بـ6 بستونات، ونظام المكابح القرصيّة المانعة لالنغالق على  العجالت  األربعة بقناة واحدة   
V8 6.2  36 x 400  
V6 3.6 مكابح قرصية 14×330   الخلفية: 

محرك ديزل بـ6 أسطوانات على شكل  V  سعة   3.0  لتر/ بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة 5.٧ لتر   مكابح قرصية قابلة للتهوية 22×330    
V8 6.4 مكابح قرصية 28×350 ملم مع مكابس  بريمبو ®    بـ4 بستونات، ونظام المكابح القرصيّة المانعة  لالنغالق على  العجالت  األربعة   
V8 6.2  28 x 350  

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات ــــ  مكابح مانعة لالنغالق على العجالت األربعة، رباعية  القنوات، مع مجّسات نشطة لسرعة العجالت،  وسرعة السيارة، وزاوية المقود، 
ومعّدل االنحراف  والتسارع الجانبي، كما يتضّمن إدارة ثبات المركبة  مع مفتاح تشغيل ثنائي المراحل، ونظام التحّكم  بالتشبّث لجميع السرعات، ونظام مساندة الفرملة، 

 والنظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب ونظام  توزيع الفرملة إلكترونياً. 
النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات ــــ يوفر مجاالً  أكبر لتوصيل الهواء إلى المحّرك في جميع أنحاء  نطاق دوران المحّرك، وذلك من خالل تغيير الدرجة  التي تفتح فيها 

الصمامات وتنغلق بالتناسق مع  الوضعيّة الخاصة للمكبس. والنتيجة مذهلة  ومحسوسة: أداء فعال وأكثر كفاءة وقوة عزم أعلى  للجّر والسحب )محرك بـ6 أسطوانات 
على شكل V  سعة 3،6 لتر وبـ8 أسطوانات على شكل V سعة   5،٧ لتر( 

تقنية التوفير في استهالك الوقود ــــ تقوم بإبطال عمل  األسطوانات األربعة خالل تثبيت السرعة، أو  تخفيض التسارع، أو خالل االرتفاع التدريجي على  التالل )محرك بـ8 
أسطوانات على شكل V سعة   5،٧ لتر، وبـ8 أسطوانات على شكل V سعة 6.4  لتر( 

ل إلكترونياً )قياسي في  جميع الطرازات(  ـــ نظام التحكم اليدوي الفعال للسائق من  خالل نواقل الحركة المثبتة على مقود التوجيه  ومقبض محول العزم المعدَّ ناقل الحركةـ 
SRT ®  /تراك هوك ®  ــــ نظام التحكم اإللكتروني المرن  مع نظام التحكم اليدوي الفعال للسائق من خالل  نواقل الحركة المثبتة على مقود التوجيه ومقبض  محول العزم 

المعدل إلكترونياً مع ٧ وضعيات للقيادة:  الوضعية األوتوماتيكية، والرياضية، ووضعية  المسار، والثلجية، ووضعية الجر، ووضعية إيكو،  ووضعية فاليه  

الهيكل/نظام التعليق

تصميم الهيكل ـــ بنية أحادية اإلطار: ألواح وأجزاء  الهيكل مصبوبة وملحومة في هيكل واحد. 
نظام تعليق ــــ أمامي؛ ذراع قصيرة وطويلة  مستقلة، نوابض حلزونية، معبأة بالغاز، نوابض  أنبوبية مزدوجة المتصاص الصدمات، أذرع تحكم  علوية ومنخفضة على شكل 

» A« وذراع توازن.  خلفي: تعليق خلفي متعدد الوصالت، نوابض  حلزونية، نوابض أنبوبية مزدوجة المتصاص  الصدمات )تتضمن تعديل مستوى الحمولة للجر  والسحب(، 
ذراع تحكم منخفضة من األلومينيوم،  ووصالت علوية مستقلة )عند االمتداد والتقلص(،  إضافة إلى وصلة توازي مستقلة. 

نظام التعليق في   ®SRT /تراك هوك ®   ــــ أمامي:  ذراع قصيرة وطويلة مستقلة مع ذراع تحكم منخفض  من األلومينيوم، مفصل من األلومينيوم، شوكة  مفصلية من 
األلومينيوم، نوابض حلزونية، نظام  تعليق التخميد النشط بلشتاين ® ، أذرع تحكم علوية  ومنخفضة على شكل »  A«، وذراع توازن مجوف.  خلفي: تعليق خلفي متعدد 

الوصالت، نوابض  حلزونية، نظام تعليق التخميد النشط بلشتاين، ذراع  تحكم منخفضة من األلومينيوم، وصالت علوية  مستقلة )عند االمتداد والتقلص(، إضافة إلى وصلة 
 توازي مستقلة وذراع توازن مجّوف. 

بيانات الجّر 
  )كيلوغرامات، لطرازات 4×4 وأقصى تبريد(  

قدرة السحب القصوى عندما تكون مجهزة  بمجموعة سحب المقطورة المتوفرة

2818 محرك بـ6 أسطوانات على شكل  V  سعة 3.6 لتر 
3500 محرك بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة 5.٧ لتر 
3266 محرك بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة 6.4 لتر 
غير متوفر  / 3266 محرك سوبرتشارج بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة 6.2 لتر 

تحذيرات: إن حدود منطقة السحب األمامية هي   5،94 قدم مربع؛ والمعدل األقصى لطول المقصورة  هو 9 أمتار )الفئة الخامسة(؛ يُنصح بتوفر نظام  التحّكم بميالن 
المقطورة ومرايا منخفضة الجوانب.  يعمل هذا الجدول كدليل مرجعي سريع وسهل  االستخدام حول كيفية تجهيز سيارتك جراند شيروكي للجر  بشكل صحيح. لتفاصيل 

محّددة، يمكنك  االتصال بوكيل جيب® األقرب إليك، والذي  سيساعدك في اختيار المعّدات المناسبة للمواصفات  التي تحتاجها. 

المواصفات

SPECIFICATIONS
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• = متضمن. O = اختياري. P = متوفر ضمن مجموعة محددة.
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ENGINES / TRANSMISSIONS المحركات/نواقل الحركة

3.6 Pentastar® V6 Variable Valve Timing (VVT) with 8-speed automatic • • • • محرك بنتاستار ®  بـ6 أسطوانات على شكل  V  سعة 3.6 لتر  مع النظام المتغير  لتوقيت  عمل الصمامات وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

5.7 V8 with Multi-Displacement System (MDS) and VVT with 8-speed automatic O O محرك بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة 5.٧ لتر  مع نظام اإلزاحة المتعددة والنظام المتغير لتوقيت  عمل الصمامات  وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

6.4 V8 SRT with MDS and 8-speed automatic • محرك بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة 6.4 لتر  مع  نظام اإلزاحة المتعددة  وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

6.2 V8 Supercharged with 8-speed automatic • محرك   سوبرتشارج بـ8 أسطوانات على شكل  V  سعة   6.2 لتر  مع  ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

MECHANICAL FEATURES / CAPABILITY المواصفات الميكانيكية / القدرة

Exhaust System — Single rear • نظام العادم ـــ خلفي منفرد

— Single rear with Bright tip • — خلفي منفرد ــــ مع منافذ المعة

— Dual rear with Bright tips (included with 5.7 engine) P • • • — خلفي مزدوج مع منافذ المعة )متضمن  مع محرك سعة 5.٧ لتر( 

— Bright quad exhaust tips • — منافذ رباعية اللمعة

Fuel-Filler Door — Power-locking, capless • •  •  •  •  • باب خزان الوقود ــــ باب خزان الوقود بال غطاء، يقفل آلياً 

Fuel Tank — 93.1–liter capacity with power-locking, capless, fuel-filler door • • • •  •  • خزان الوقود ــــ سعة 93.1 لتر مع باب خزان الوقود بال غطاء، يقفل آلياً 

Selec-Speed® / Hill Ascent Control (included with Off-Road Adventure Group II and 3.0, 3.6 and 5.7 engines; 4x4 models only) • نظام التحكم بالسرعة سيليك-سبيد ®  / نظام المساعدة على تسلق التالل )متضمن مع مجموعة المغامرة على الدروب الوعرة  II، والمحركات 
سعة 3.0، 3.6، و5.٧ لتر، وطرازات الدفع الرباعي فقط(  

Selec-Terrain® Traction Management System — Floor dial with 5 traction control settings  
(4x4 models only) 

• • • • نظام إدارة التحكم بالتشبث سيليك تيرين® ــــ أرضي مع 5 إعدادات للتحكم بالتشبث )طرازات الدفع الرباعي فقط(

Selec-Trac® Traction Management System • • نظام إدارة التحكم بالتشبث سيليك تراك®

Suspensions — Competition • التعليق: تنافسي نظام 

— High-Performance • — عالي األداء

— Normal-duty (standard on 4x4 models only; packaged with rear load-leveling suspension) P/• P/• P/• — للمهام العادية )قياسي في طرازات الدفع الرباعي فقط، متضمن مع مجموعة نظام التعليق الخلفي المعدل للحمولة(

— Export-Tuned – Increased travel (packaged with Off-Road Adventure Group II) P P • )II  إكسبورت تيوند ـــ إنكريزد ترافل للرحالت )متضمن مع مجموعة المغامرة على الدروب الوعرة —

—  Quadra-Lift® Air Suspension System – Features air springs that replace conventional coil springs at each wheel, with 5 modes 
totaling 104.1 millimeters of lift; also includes Trailer Tow Prep Group (standard on 4x4 Overland and on Grand Cherokee Summit 
models only; included with Off-Road Adventure Group II)

• •
—  نظام التعليق الهوائي كوادرا ليفت® ــــ يتميز بنوابض هوائية التي تحل محل النوابض الهوائية التقليدية في كل عجلة، مع 5 وضعيات 

بمجموع 104.1 ملم من معدل االرتفاع؛ كما يتضمن مجموعة جر المقطورة )قياسي في طرازات أوفرالند ذات الدفع الرباعي، وجراند 
)II  شيروكي ساميت فقط؛ ومتضمن مع مجموعة المغامرة على الدروب الوعرة

— Rear load-leveling (packaged with normal-duty suspension) P P • P — تعديل مستوى الحمولة الخلفي )متضمن مع مجموعة نظام التعليق للمهام العادية(

— Sport (packaged with Performance Handling Group) P P — نظام التعليق الرياضي )متضمن مع مجموعة الثبات العالي األداء(

— Active Damping • • — التخميد النشط

Transfer Case / 4WD System — Quadra-Trac II® Active 4WD includes 2-speed transfer case and Hill Descent Control • • • علبة ناقل الحركة/نظام الفع الرباعي ــــ نظام الدفع الرباعي كوادرا تراك II® النشط والذي يتضمن علبة ناقل الحركة بسرعتين ونظام التحكم 
عند هبوط التالل

—  Quadra-Drive® II 4WD System includes electronic limited-slip differential for rear axle (packaged with Off-Road Adventure Group II on 
Laredo and Limited; packaged with 5.7 and 3.0 engines on Overland and on Grand Cherokee Summit)

P P • P —  يتضمن نظام الدفع الرباعي كوادرا درايف ®    II، نظام  تفاضلي إلكتروني محدود اإلنزالق للمحور الخلفي )متضمن مع مجموعة المغامرة 
على الدروب الوعرة   II في طرازي الريدو وليميتد؛ والمحركات سعة 5.٧ و3.0، لتر في طرازي أوفرالند وجراند شيروكي ساميت( 

— Quadra-Trac® Active On-Demand 4WD System • • — نظام الدفع الرباعي كوادرا تراك® النشط عند الطلب

EXTERIOR FEATURES المواصفات الخارجية

Fascias — Body-color with Bright inserts • • • الواجهات ــــ بلون الهيكل

— Body-color • • الهيكل —  بلون 

• = Included. O = Optional. P = Available within Package noted. Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer. تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
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EXTERIOR FEATURES continued المواصفات الخارجية تتمة

— Body-color with Gloss Black inserts • — بلون الهيكل مع لمسات بلون أسود المع

Grille — Body-color • • الشبك األمامي ـــ بلون الهيكل

— Bright grille insert • • • — لمسات الشبك األمامي المعة

— Neutral Gray • — رمادي حيادي

— Black • • — أسود

Headlamp Washers • • • • • • غساالت المصابيح األمامية

Liftgate — Power • • • • • باب خلفي ــــ كهربائي

Liftgate Spoiler — Body-color • • • • • • جناح الباب الخلفي: بلون الهيكل

— Auto High-Beam Headlamp Control System (packaged with Luxury Group) • • • • • — نظام التحكم بالمصابيح األمامية البعيدة المدى األوتوماتيكي )ضمن مجموعة الفخامة الكجوري(

Lighting — Automatic headlamps • • • • • • اإلضاءة: المصابيح األمامية األوتوماتيكية

— Bi-xenon High Intensity Discharge headlamps • • • • • • — مصابيح أمامية عالية الكثافة بي زينون

— LED daytime running lamps • • • • • • LED مصابيح تضيء في النهار بتقنية —

— LED fog lamps • • • LED مصابيح ضباب بتقنية —

— Premium LED fog lamps O • • — مصابيح ضباب بتقنية LED فاخرة

— Rear fog lamps • • • • • • — مصابيح ضباب خلفية

Mirrors — Power-folding with heated element and supplemental turn signals, body-color • المرايا: قابلة للطي والتدفئة آلياً مع إشارات انعطاف إضافية، بلون الهيكل

—  Power-folding multifunction with heating element and memory, auto-dimming for driver and passenger, supplemental turn signals and 
courtesy lighting; body-color

• • • • •
—  متعددة الوظائف، قابلة للطي والتدفئة آلياً، مع ذاكرة، وتعتيم ذاتي للسائق والراكب األمامي، إشارات انعطاف إضافية، وإضاءة خافتة، 

الهيكل بلون 

Roof Molding — Black P • • حواف السقف ـــ بلون أسود

Roof Rack — Neutral Gray • سكك على السقف ـــ رمادي حيادي

Roof Rails — Bright • P • سكك السقف جانبية مثبتة على السقف ــــ المعة

Sunroof — Power with express-open / close and comfort-stop features P فتحة سقف ــــ آلية مع ميزة الفتح/اإلغالق السريع وميزات التوقف المريح 

—  CommandView® Dual-Pane Panoramic – Includes full-power sunroof with power sunshade in front and fixed glass in rear (packaged with 
Luxury Group II)

P O • P P
—  فتحة سقف بانورامية مزدوجة كوماند فيو®  ـــ تتضمن فتحة سقف معززة آلياً بالكامل مع واقية للشمس آلية في األمام وزجاج ثابت 

)II  في الخلف )متضمنة مع مجموعة الكجوري

Tires — P265/60R18 BSW 3-Season • • اإلطارات ـــ BSW 60R18 / P265 لـ3 مواسم

— P265/60R18 All-Season All-Terrain • —  60R18 / P265لكل التضاريس كل المواسم

— P265/50R20 BSW 3-Season Performance • — BSW 50R20 / P265 لـ3 مواسم عالية األداء

— P295/45ZR20 BSW All-Season • • — BSW 45ZR20 / P295  لكل المواسم

Wheels — 18-inch Polished Aluminum with Tech Gray-Painted Pockets (packaged with Off-Road Adventure Group II) • • )II  العجالت ـــ من األلومينيوم الملّمع مع جيوب مطلية بلون رمادي تك قياس 18 بوصة )متضمنة مع مجموعة المغامرة على الدروب الوعرة

— 18-inch Polished Aluminum with Low-Gloss Black-Painted Pockets and Red “Willys” Logo • — العجالت ـــ من األلومينيوم الملّمع مع جيوب مطلية  بلون أسود خفيف اللمعان وشعار “ويليز” بلون أحمر قياس 18 بوصة 

— 20-inch Polished / Tech Gray Aluminum O — من األلومينيوم الملّمع/رمادي تك قياس 20 بوصة

— 20-inch Polished Aluminum • — من األلومينيوم الملّمع قياس 20 بوصة

— 20-inch Satin Carbon Split-Spoke • — مطلية بأضلع   بلون كربون المع قياس 20 بوصة

— 20-inch Black Satin Aluminum O • — بلون أسود المع قياس 20 بوصة

.Included. O = Optional. P = Available within Package noted. Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer = •تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.• = متضمن. O = اختياري. P = متوفر ضمن مجموعة محددة.
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EXTERIOR FEATURES continued المواصفات الخارجية تتمة

Wiper System — Front, rain-sensing automatic feature (included with Luxury Group II and Jeep
®
 Advanced Active Safety Group or Trailhawk 

Luxury Group)
• • • • • • نظام ماسحات الزجاج ـــ أمامية، حساسة للمطر أوتوماتيكية )متضمنة مع مجموعة الكجوري II ومجموعة جيب® أكتف للسالمة المتقدمة، أو 

مجموعة الكجوري تريل هوك(

— Rear, with fixed intermittent and continuous speeds, and washer • • • • • • — خلفية ـــ ذات حركة متقطعة ثابتة وسرعات متتالية، وغاسلة زجاج

INTERIOR FEATURES الداخلية المواصفات 

7-inch Multi-View Display • • • • • • شاشة عرض متعددة الرؤية قياس ٧ بوصة

Air Conditioning — Dual-Zone Automatic Temperature Control; includes infrared sensors and rear-seat outlets • • • • • • نظام تكييف هوائي ـــ أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة، يتضمن حساسات استشعار تعمل باألشعة تحت الحمراء، ومنافذ في 
الخلفية المقاعد 

Air Filtration System • • • • • • نظام تنقية الهواء

Cargo Area — Bright cargo-area scuff plates • • • • • ألواح مبطنة المعة لمنطقة األمتعة

— Cargo compartment cover • • • • • • — غطاء حجرة تخزين األمتعة

Console — Full-length front floor console with 2 illuminated cup holders and 2-tier armrest storage • • • • • • كونسول ـــ أمامي كامل الطول مع حاملتيي أكواب مضيئتين ومسند ذراع بحجرة تخزين مزدوجة

—  Overhead front with 2 LED map lamps, 2 dome lamps, sunglasses storage bin and power sunroof / sunshade controls (if equipped) • • • • • • —  أمامي علوي مع مصباحين للخرائط بتقنية LED، ومصباحين في السقف، حجرة تخزين النظارات الشمسية وأزرار تحكم بفتحة السقف 
اآللية/واقية للشمس )إذا كان مجهزاً(

Memory System — Radio station presets, last-station settings, driver’s-seat position, exterior mirrors and power tilt / telescoping steering 
wheel (if equipped) settings for 2 drivers, actuated from driver’s door panel or each unique key fob

• • • • •
نظام الذاكرة ـــ حفظ إعدادات محطات الراديو، المحطة األخيرة، وضعية مقعد السائق، المرايا الخارجية ومقود التوجيه اآللي القابل 

للتعديل/اإلمالة )إذا كان مجهزاً( مع حفظ إعدادات مختلفة لسائقين، تعمل تلقائياً من لوحة المفاتيح جهة باب السائق، أو من كل مفتاح 
تشغيل رئيسي فريد

Mirrors — Rearview, day / night with microphone • • • • • • المرايا ـــ للرؤية الخلفية، تعمل في الليل/النهار مع ميكروفون

— 60 / 40 split-folding 2nd-row seating • • • • • • — مقاعد الصف الثاني قابلة للطي منقسمة بنسبة 40/60

Seat Fabrics — Cloth seats (Black or Light Frost Beige) • مقاعد من القماش ـــ مقاعد مكسوة بالقماش )بلون أسود أو بيج بلوري فاتح(

— Leather-trimmed bucket seats (Black or Light Frost Beige) • — مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد )بلون أسود أو بيج بلوري فاتح(

—  Perforated Nappa Leather-trimmed seats and smooth Nappa Leather bolsters (available in Black or Light Frost Beige; included with  
Luxury Group II)

P —  مقاعد مكسوة بجلد نابا المثقوب مع مساند مكسوة بجلد نابا الناعم )متوفرة بلون أسود أو بيج بلوري فاتح، متضمنة مع مجموعة 
)II  الكجوري

— Trailhawk Leather-trimmed seats Black / Ruby Red • — مقاعد مكسوة بجلد تريل هوك  )متضمنة مع مجموعة الكجوري تريل هوك؛ بلون أسود/أحمر ياقوتي(

—  Perforated Natura Plus Leather-trimmed seats with smooth Natura Plus Leather bolsters (available in Black or Light Frost Beige or Black / 
Dark Sienna Brown)

• —  مقاعد مكسوة بجلد ناتورا بالس المثقوب مع مساند مكسوة بجلد ناتورا بالس الناعم )متوفرة بلون أسود أو بيج بلوري فاتح  أو أسود/
بني سيينا داكن(

— Suede / Nappa Performance seats (Black or Black / Sepia) • • — مقاعد من جلد سويد/نابا عالية األداء )بلون أسود أو أسود/سيبيا(

—  Laguna Leather Performance seats (packaged with Signature Leather-Wrapped Interior Package; Black or Black / Ski Grey) P P — مقاعد من جلد الغونا عالية األداء )متضمنة مع المجموعة الداخلية المكسوة بجلد سيغنتشر؛  بلون أسود أو نيلي/رمادي ثلجي( 

Seating — Front-passenger forward fold-flat seat • المقاعد: مقعد الراكب األمامي قابل للطي بالكامل

— Manually adjustable • ً — قابلة للتعديل يدويا

Uconnect® 4 with 7-inch Touchscreen • يوكونيكت ®     4   مع شاشة عرض تعمل  باللمس قياس   ٧ بوصة

Uconnect 4 NAV with 8.4-inch Touchscreen • • • • • نظام المالحة يوكونيكت ®     4   مع شاشة عرض تعمل  باللمس قياس   8.4

USB Port — Dual remote (charge only) • • • • • منفذ USB ـــ مزدوج يعمل عن بعد )للشحن فقط( 

SAFETY / SECURITY السالمة/األمان

Adaptive Cruise Control with Stop (packaged with Advanced Technology Group) • P P نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف )متضمن مع مجموعة جيب أكتف للسالمة المتقدمة أو مجموعة التكنولوجيا المتقدمة(

Air Bags — Advanced multistage, driver and front-passenger • • • • • • الوسائد الهوائية ــــ متقدمة، متعددة مراحل االنتفاخ للسائق والراكب األمامي

— Advanced side-curtain • • • • • • — ستارية جانبية متقدمة

.Included. O = Optional. P = Available within Package noted. Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer = •تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.• = متضمن. O = اختياري. P = متوفر ضمن مجموعة محددة.
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SAFETY / SECURITY continued السالمة/األمان

— Advanced supplemental front-seat side • • • • • • — جانبية إضافية متقدمة مدمجة في المقعد األمامي

— Driver-side inflatable knee bolster • • • • • • —  وسائد أمامية قابلة لالنتفاخ  لحماية ركبتي  السائق  

Blind Spot Monitoring • • • • • • )”S“ نظام مراقبة الزوايا العمياء )متضمن مع مجموعة التكنولوجيا المتقدمة، مجموعة ألتيتيود أو مجموعة إكويبمنت

Deluxe Security Alarm • • • جهاز إنذار المتفوق ديلوكس

Electronic Stability Control — Includes vehicle stability management system, Electronic Roll Mitigation, All-Speed Traction Control, Brake Assist 
and 4-channel Antilock Brake System

• • • • • • النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات ـــ يتضمن نظام إدارة ثبات السيارة، النظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب، نظام التحكم بالتشبث 
لجميع السرعات، نظام مساندة الفرملة، ونظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت األربعة رباعي القنوات

Full-Speed Forward Collision Warning with Active Braking (packaged with Advanced  Technology Group) P P • P P نظام التنبيه من الصطدام األمامي  عند السرعات العالية  مع الفرملة النشطة )متضمن مع جيب أكتف للسالمة المتقدمة أو مجموعة 
التكنولوجيا  المتقدمة(

Hill Start Assist • • • • • • نظام المساعدة على تسلق التالل

ParkSense® Rear Park Assist System • • • نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس®

ParkView® Rear Back-Up Camera — Includes ParkSense Rear Park Assist System • • • • • • كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع ـــ تتضمن نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس

Rain Brake Support • • • • • • نظام مساندة الفرملة عند المطر

Ready Alert Braking • • • • • • إنذار التنبيه بالفرملة

Rear Cross-Path Detection • • • • • • نظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع

Remote Proximity Entry • • • • • • نظام فتح األقفال عن بعد عند االقتراب من السيارة  

Security Alarm • • • جهاز إنذار

Selec-Speed® Control • نظام التحكم بالسرعة سيليك-سبيد ®     

Sentry Key® Antitheft Engine Immobilizer • • • • • • نظام سينتري كي® المجمد للمحرك منعاً للسرقة

Trailer Sway Control • • • • • • نظام التحكم بميالن المقطورة

PACKAGES / EQUIPMENT GROUPS المجموعات/المعدات

Advanced Technology Group — Includes Advanced Brake Assist, Full-Speed Forward Collision Warning with Active Braking, Adaptive Cruise Control 
with Stop, and Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection 

O O مجموعة التكنولوجيا المتقدمة ــــ تتضمن نظام مساندة الفرملة المتقدم، نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند السرعات العالية مع الفرملة 
النشطة، نظام تثبيت السرعة المرن، ونظام مراقبة الزوايا العمياء ونظام استكشاف األجسام  والسيارات العابرة عند التراجع

Blu-rayTM Entertainment System — 2 screens mounted on front seatbacks are capable of playing both DVDs and Blu-ray Discs®; includes 
separate ports for plugging in video games or other devices

O O O نظام الترفيه بلو راي ™  ــــ يتضمن شاشتي عرض  مثبتتان على ظهر المقاعد قابلة للطي إلى األعلى،  قادرتان على تشغيل كل من أقراص دي في 
دي وبلو  راي ®  . تتضمن منافذ منفصلة لتشغيل ألعاب الفيديو أو أجهزة  أخرى. 

High-Performance Audio Package — Includes 19-speaker system and 825-watt amplifier • • مجموعة الصوت العالي األداء ــــ تتضمن نظام بـ19 مكبر صوت، ومضخم صوت بقوة 825 واط

Luxury Group II — Includes ventilated front seats, leather seats and CommandView® Dual-Pane Panoramic Sunroof • IIــــ تتضمن مقاعد أمامية قابلة للتهوية، ومقاعد مكسوة بالجلد وفتحة سقف بانورامية مزدوجة كوماند فيو® مجموعة الكجوري 

Signature Leather-Wrapped Interior Package — Includes Perforated Laguna Leather seats, leather-wrapped lower instrument panel, Matte 
Carbon spears and SRT High-Performance Audio Package 

O O مجموعة المواصفات الداخلية المكسوة بجلد سيغنتشر ــــ تتضمن مقاعد مكسوة بجلد الغونا المثقوب، لوحة العدادات المنخفضة مكسوة 
بالجلد، ورمح من ألياف الكربون الناشف، ومجموعة الصوت SRT عالية األداء  

Smoker’s Group — Includes removable ashtray and cigar lighter • • • • • • مجموعة مستلزمات المدخنين ــــ تتضمن منفضة  قابلة  للنزع  ووالعة سيجار  

.Included. O = Optional. P = Available within Package noted. Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer = •تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.• = متضمن. O = اختياري. P = متوفر ضمن مجموعة محددة.

المواصفات

SPECIFICATIONS



Jeep
®
 is a registered trademark of FCA US LLC. 

(1) Check state and local laws regarding the use of remote start systems. (2) Always drive carefully, consistent with conditions. Always wear your seat belt and obey traffic laws. (3) Do not 
attempt water fording unless depth is known and consistent with the vehicle’s water fording rating in the Owner’s Manual. Traversing water can cause damage that may not be covered by 
the new vehicle warranty. Always off-road responsibly in approved areas. (4) Requires an iPhone with Siri. Certain features are not available while the vehicle is in motion. iPhone must be 
within active cellular range. Customer’s existing iPhone data rates apply to Internet-supported features. (5) The Uconnect Phone requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-
Free Profile. To check phone compatibility, please visit www.UconnectPhone.com. (6) Requires compatible iPhone. See dealer for phone compatibility. Data plan rates apply. Vehicle user 
interface is a product of Apple. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the US and other countries. Apple terms of use and privacy statements 
apply. (7) To use Android Auto on your phone screen, you’ll need an Android phone running 5.0 or higher and the Android Auto App. Google, Android, Android Auto, YouTube and other related 
marks and logos are trademarks of Google LLC. (8) Always check visually for vehicles prior to changing lanes. (9) Always check entire surroundings and look before proceeding. An electronic 
drive aid is not a substitute for conscientious driving. Always be aware of your surroundings. (10) This system is a driver convenience system, not a substitute for active driver involvement. 
The driver must remain aware of traffic conditions and be prepared to use the brakes to avoid collisions. (11) This system is an alert system for the front of the vehicle. It is not a substitute for 
active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and be prepared to use the brakes to avoid collisions. (12) This system is a driver convenience system, not a 
substitute for active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and maintain control of the vehicle. (13) Voice Text Reply feature requires a compatible mobile 
device enabled with Bluetooth Message Access Profile (MAP). iPhone and some other smartphones do not currently support Bluetooth MAP. Visit www.UconnectPhone.com for system and 
device compatibility. Ensure MAP is ON and incoming message notification is enabled. Also requires the use of a compatible smartphone that supports text messaging and Bluetooth. Check 
www.UconnectPhone.com for device compatibility. (14) Always sit properly in designated seating positions with seat belts securely fastened at all times. 

©2019 FCA US LLC. All Rights Reserved. Jeep, Mopar, SRT, the Jeep grille, Grand Cherokee, Grand Cherokee Summit, CommandView, Go Anywhere, Do Anything, LaneSense, Limited, Overland, 
ParkSense, ParkView, Pentastar, Quadra-Drive, Quadra-Drive II, Quadra-Lift, Quadra-Trac, Quadra-Trac II, Sentry Key, Selec-Speed, Selec-Terrain, Selec-Track, Trackhawk, Trailhawk, Trail Rated 
and Uconnect are registered trademarks of FCA US LLC.

Apple, Apple Music, iPhone, iTunes and Siri are registered trademarks and Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. Audible is a registered trademark of Audible, Inc. Bluetooth is a registered 
trademark of Bluetooth SIG, Inc. Blu-ray Disc is a registered trademark and Blu-ray is a trademark owned by Blu-ray Disc Association. Brembo is a registered trademark of Brembo SpA. Goodyear is 
a registered trademark of The Goodyear Tire & Rubber Company. All rights reserved. Google, Google Maps, Google Play, Android, Android Auto, YouTube, YouTube Music, Waze and other related 
marks and logos are trademarks of Google LLC. Harman Kardon is a registered trademark and GreenEdge is a trademark of Harman International Industries, Inc. Michelin is a registered 
trademark of Michelin North America, Inc. Pirelli is a registered trademark of Pirelli & C. SpA. Spotify is a registered trademark of Spotify AB. WhatsApp is a registered trademark of WhatsApp Inc.

This brochure is a publication of FCA US LLC. All product illustrations and specifications are based upon current competitive information at the time of publication approval. FCA US LLC reserves 
the right to make changes from time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors and materials, and to change or discontinue models which are considered necessary 
to the purpose of product improvement or for reasons of design and/or marketing.

 )1( تأكد من القوانين المحلية بما يخص استخدام  أنظمة تشغيل السيارة عن بعد. )2( ينصح  بالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة الطريق.  ضع حزام األمان دائماً. واحترم قوانين  السير. )3( ال تحاول اجتياز المياه إال 
إذا  كان عمقها معروفاً ومتطابقاً مع تصنيف  اجتياز المياه المبيّن في دليل المالك. قد  يتسبب اجتياز المياه في إلحاق الضرر  بالمركبة والذي قد يكون غير مشمول في  ضمان السيارة الجديدة. التزم القيادة الوعرة 
 بمسؤولية في المناطق المسموح بها. )4(  تتطلب أي فون بميزة سيري. بعض المزايا  غير متوفرة أثناء تشغيل السيارة. يجب أن  يكون هاتف أي فون ضمن النطاق الخلوي  النشط. تطبق معدالت بيانات هاتف أي 
www.UconnectPhone.  فون  الموجودة لدى العميل على الميزات  المدعومة باإلنترنت. )5( يتطلب هاتف  يوكونيكت هاتفاً جواالً متطابقاً مع تقنية  بلوتوث طليق اليدين. لمعرفة تطابق  الجوال، تفّضل بزيارة
com  )6(   تتطلب جهاز أي فون ®   متوافق.  يرجى مراجعة  الوكيل لمعرفة تطابق الجوال. قد يتم  تطبيق رسوم  على البيانات. برنامج المستخدم هو  منتج ألبل   . أبل  كاربالي عالمة تجارية لشركة آبل.  أي فون عالمة 
 تجارية لشركة أبل، مسجلة في  الواليات المتحدة  وبلدان أخرى. تطبق شروط  االستخدام وأحكام  وبيانات الخصوصية الخاصة  بأبل.  )٧( الستخدام  تطبيق أندرويد أوتو على شاشة  جوالك،  ستحتاج إلى هاتف 
متوافق مع أندرويد يعمل  بنظام   Lollipop  5.0  أو إصدار أحدث، وتطبيق  أندرويد  أوتو. غوغل، أندرويد، وأندرويد أوتو،  ويوتيوب  وغيرها من الماركات والشعارات التابعة  هي  عالمات تجارية لشركة غوغل ذ.م.م. 
المحدودة.  )8( تأكد دائماً بواسطة النظر من عدم وجود  مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر.   )9( تأكد دائماً من الطريق أمامك قبل التقدم، إن  مساعدة  القيادة اإللكترونية ليست بديالً عن  القيادة الواعية 
 والمدركة. تفقد دائماً محيط  سيارتك.  )10( هذا النظام هو نظام لراحة  السائق، وليس بديالً عن التدخل النشط  للسائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى  متنبهاً لحركة المرور وأن يكون على  استعداد تام لتطبيق 
الفرامل من أجل تفادي  االصطدامات. )11( هذا النظام هو مجرد  نظام إنذار خاص بالجزء األمامي من  السيارة، والذي ال يتخذ أي إجراءات لتغيير  ديناميكيات السيارة لتجنب االصطدام، وليس  بديالً عن التدخل 
السريع والمرن من قبل  السائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى  متنبهاً لحركة المرور وأن يكون على  استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي  االصطدامات. )12( هذا النظام هو نظام  لراحة السائق، وليس 
بديالً عن التدخل  النشط للسائق. لذا ينبغي على السائق أن  يبقى متنبهاً لحركة المرور والحفاظ على  التحكم بالسيارة. )13( ميزة الرد بالنصوص  الصوتية تتطلب هاتفاً متطابقاً مع نمط النفاذ  إلى الرسائل بميزة 
بلوتوث. أي فون وبعض  الهواتف الذكية ال يدعم حالياً نمط النفاذ إلى  الرسائل بميزة بلوتوث. تفّضل بزيارة  www.UconnectPhone.com   لمعرفة توافق النظام واألجهزة. تأكد من  تشغيل تقنية  MAP  وبأن 
نظام إعالم  وصول الرسائل الواردة يعمل. كما يتطلب  استخدام هاتف ذكي يدعم المراسلة النصية  ويتوافق مع تقنية بلوتوث. لمعرفة تطابق  الجوال قم بزيارة  www.UconnectPhone.com .   )14( إحرص دائماً 

على الجلوس في المقاعد  المخصصة بشكل صحيح مع ربط حزام  األمان في جميع األوقات.     

  2019   ©   مجموعة فيات كرايسلر للسيارات  ذ.م.م.     الواليات  المتحدة األمريكية. جميع  الحقوق  محفوظة.  جيب ،  موبار، SRT، شبك  جيب األمامي، جراند شيروكي ساميت ، كوماند فيو  ،  “انطلق في  أي مكان، قُم بأي 
عمل” ، الين سينس، ليميتد، أوفرالند ، بارك سينس، بارك  فيو، بنتاستار،كوادرا-درايف، كوادرا-درايف II، كوادرا-ليفت، كوادرا-تراك، كوادرا-تراك II، سينتري كي،سيليك سبيد،  سيليك-تيرين،  سيليك-تراك، تراك هوك، 

تريل هوك، تريل رايتد،  ويوكونيكت هي  عالمات تجارية مسجلة  لمجموعة  فيات  كرايسلر  للسيارات، الواليات المتحدة  ذ.م.م. 

أبل،  وموسيقى أبل، وأي فون، وأي تيونز، وسيري  هي  عالمات تجارية مسجلة وأبل كار بالي هي عالمة  تجارية مسجلة لشركة أبل.  أوديبل هي عالمة تجارية مسجلة لشركة أوديبل. بلوتوث  هي  عالمة تجارية 
مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي. بلوراي هي عالمة تجارية مملوكة من قبل  شركة  بلوراي ديسك أسوسييشن. بريمبو هي عالمة مسجلة  لشركة فريني بريمبو. جوديير هي عالمة تجارية  مسجلة لشركة جوديير 
تاير إند رابر. جميع الحقوق  محفوظة. غوغل،   وخرائط غوغل،  وغوغل  بالي، وأندرويد، وأندرويد أوتو، ويو تيوب، وموسيقى يو تيوب، ووايز ، وغيرها من  الماركات والشعارات  التابعة  هي عالمات تجارية  مسجلة 
لشركة غوغل.   هارمان كاردون هي عالمة تجارية مسجلة  وجرين إدج هي عالمة تجارية مسجلة لشركة  هارمان إنترناشيونال إندستريز إنك. ميشالن هي عالمة تجارية مسجلة لشركة ميشالن  نورث أمريكا. بيريللي 

هي عالمة تجارية مسجلة  لشركة بيريللي إند سي. إس. بي. إي.  سبوتيفاي هي عالمة تجارية مسجلة  لشركة  سبوتيفاي   AB .   واتس أب هي عالمة تجارية مسجلة لشركة واتس  أب. 

هذا الكتيّب من مطبوعات مجموعة فيات  كرايسلر  للسيارات،  الواليات المتحدة ذ.م.م. تعتبر  كافة  المنتجات والمواصفات  والرسوم التوضيحية  الواردة  هنا صحيحة حين تّمت الموافقة  على  الطباعة.  تحتفظ 
مجموعة فيات كرايسلر  للسيارات،  الواليات  المتحدة ذ.م.م بحق إجراء التعديالت  التي تراها  مناسبة  في أي وقت ودون إشعار مسبق أو أي  التزام  يترتب عليها، على  األسعار، المواصفات، األلوان  أو  المواد، أو تغيير 

أو إيقاف  إنتاج بعض الطرازات،  وذلك بما  تراه ضرورياً ألغراض تتعلق  بتحسين  المنتجات أو  ألسباب تتعلق بالتصميم و/أو التسويق.     

 هي عالمة تجارية مسجلة لمجموعة فيات  كرايسلر  للسيارات، الواليات  المتحدة  ذ.م.م. 
 ®
جيب 
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