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تشــالـنـجـــر دودج 
D O D G E  C H A L L E N G E R
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تـشــالنـجـــر بــأداء  وتـبـاَه  تـفـاخــر 

DON’T BLOW SMOKE. MAKE IT.

*Vehicle shown might differ, please contact your local dealer
*قد تختلف المركبة الظاهرة في الصورة، يرجى االتصال بالموزع المحلي
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*Vehicle shown might differ, please contact your local dealer
*قد تختلف المركبة الظاهرة في الصورة، يرجى االتصال بالموزع المحلي
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DODGE SRT HELLCAT® // It doesn’t just look 
meaner, it is meaner. Challenger SRT Hellcat pays 

homage to some of its most iconic predecessors with 
a new hood featuring two fully functional air-sucking 

snorkels. The large gulps of air allow the beastly 
Supercharged 6.2 SRT Hellcat HEMI® V8 engine to add 

10 more HP to its stable, bringing the total horsepower 
to a whopping 717 horsepower (889 N•m of torque). 

Challenger SRT Hellcat also slurps air into the 
engine’s air box via the lit Air Catcher TM headlamp 

inlet port located in the driver’s-side parking lamp. A 
92mm throttle body controls airflow into the 

Supercharger and air charger coolers, and then into 
the inlet port. The Supercharger houses internal 

charge coolers and an integrated electronic bypass 
valve. The twin-screw rotors are specially treated to 

accommodate tighter internal tolerances between the 
rotors and help improve overall performance.

Challenger SRT Hellcat (717 horsepower, 889 N•m 
of torque) runs a staggering quarter-mile time and 

is arguably one of the most coveted performance 
vehicles on the road. This powerhouse uses 

upgraded components that can withstand the 
brutal performance they are capable of unleashing. 

The SRT®-tuned Bilstein® Three-Mode Adaptive 
Damping Suspension system provides driver-

selectable settings that include Street Mode = sporty 
but compliant ride; Sport Mode = firm, maximum 

handling; and Track Mode = firm, maximum handling 
plus performance shifting and a gear-holding feature 

to suit any driver’s needs. The SRT Drive Modes, which 
are accessed via the 8.4-inch Uconnect® touchscreen, 

offer selectable settings for Street (Auto), Sport and 
Track. There is also a Custom setting that allows 

drivers the ability to tailor their experience by 
individually adjusting horsepower, transmission shift 

speeds, steering effort, paddle shifters, traction and 
suspension preferences. The standard SRT 

Performance Pages bring critical vehicle performance 
data to the driver’s fingertips, including a real-time 

dyno graph, g-force heat map and much more. Race 
Options gives the driver the ability to access Launch 

Control, Shift Light and new Line Lock.

ــط  ــس فق ــة لي ــة وشرس ــكات®// جريئ ــي هيل دودج إس آر ت
إعجــاب  تحيــة  الجبــارة.  شــخصيتها  فــي  وإنمــا  طلتهــا  فــي 

أســافها  إلــى  هيلــكات  تــي  آر  إس  تشــالنجر  مــن  وتقديــر 
األكثــر شــهرة مــع غطــاء محــرك الســيارة الجديــد الــذي يتميــز 

بأنبوبيــن عملييــن بالكامــل لشــفط الهــواء. تســمح جرعــات 
هيمــي®  هيلــكات  تــي  آر  إس  لمحــرك  الكبيــرة  الهــواء 

V ســعة ٦٫٢  سوبرتشــارج الوحشــي بـــ٨ أســطوانات علــى شــكل 
لتــر، بإضافــة قــوة ١٠ أحصنــة إلــى القــوة األساســية، ممــا يرفــع 

)٨٨٩ ن.م.( مــن عــزم  ٧١٧ حصانــاً  إلــى  القــدرة اإلجماليــة 
الــدوران. كمــا تحــول تشــالنجر إس آر تــي هيلــكات الهــواء 

إلــى صنــدوق الهــواء الخــاص بالمحــرك عبــر منفــذ مدخــل 
ــب  ــاح التوقــف بجان Air Catcher الموجــود فــي مصب TM ــواء اله

ــم بتدفــق الهــواء داخــل  ــق ٩٢ مل الســائق. تتحكــم فتحــة الخان
سوبرتشــارجر ومبــردات الهــواء، ومــن ثــم داخــل منفــذ إدخــال 

داخليــة  شــحن  مبــّردات  تشــارجر  ســوبر  تتضمــن  الهــواء. 
وصمــام ســدادة إلكترونيــاً مدمجــاً. ُصممــت األقــراص مزدوجــة 

بيــن  الشــديد  الداخلــي  الضغــط  لتحّمــل  خصيصــاً  البراغــي 
الدوارات ولتحســين األداء العام.

تشــالنجر إس آر تــي هيلــكات )قــوة ٧١٧ حصانــاً، ٨٨٩ ن.م. 
عــزم الــدوران( تقطــع مســافة ربــع ميــل بســرعة مذهلــة، 

ــى  ــاً عل ــيارات طلب ــر الس ــن أكث ــدة م ــا واح ــول إنه ــن الق ويمك
ــا لتحمــل  ــم تحديثه ــات ت ــوة مكون ــق. تســتخدم هــذه الق الطري

بثــاث  التكيفــي  التخميــد  نظــام  يوفــر  الوحشــي.  أدائهــا 
وضعيــات بلشــتاين® فــي إس آر تــي® للســائقين إعــدادات 

ــة  ــن وضعي ــي تتضم ــائق والت ــا الس ــارة يحدده ــة مخت ديناميكي
الشــارع = رياضيــة ولكــن متوافقــة، والوضعيــة الرياضيــة = 

ثباتــاً  األكثــر   = المســار  ووضعيــة  تشــبث،  وأقصــى  ثبــات 
واألعلــى تحكمــاً مــع نقــل الغيــار وتحكــم بالتــروس لتناســب أي 

نــوع قيــادة واحتياجــات الســائق. توفــر وضعيــات القيــادة فــي 
إس آر تــي®  التــي يتــم الوصــول إليهــا عبــر شاشــة يوكونيكــت® 

ــا  ــن اختياره ــدادات يمك ــة، إع ــاس ٨,4 بوص ــس قي ــل باللم تعم
ــة  ــة ووضعي ــة الرياضي ــاً( والوضعي ــة الشــارع )أوتوماتيكي لوضعي

ــائق  ــمح للس ــة تس ــدادات خاص ــاً إع ــد أيض ــا يوج ــار. كم المس
ــى  ــيطرة عل ــال الس ــن خ ــادة م ــة القي ــب تجرب ــا لتناس بتعديله

نواقــل  التوجيــه،  الحركــة،  ناقــل  ســرعات  الحصــان،  قــوة 
نظــام  وإعــدادات  بالتشــبث  التحكــم  الصغيــرة،  الحركــة 

ــات  ــأداء بيان ــية ل ــي القياس ــات إس آر ت ــع صفح ــق. تض التعلي
ــك  ــي ذل ــا ف ــد الســائق، بم ــاول ي ــي متن ــة ف ــة الهام أداء المركب

الحقيقــي، وعــداد  الوقــت  الديناميكــي فــي  البيانــي  الرســم 
قــوة التســارع وغيرهــا الكثيــر. توفــر خيــارات وضعيــة الســباق 

ــاق،  ــي االنط ــم ف ــى التحك ــول إل ــى الوص ــدرة عل ــائق الق للس
ومصبــاح اإلشــارة للســرعة )دورة فــي الدقيقــة( ومقبــس قفــل 

الفرامــل األمامية الجديد.
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ال تشك بما رأته عيناك
قبــل أن تنهــي تشــالنجر إس آر تــي® ديمــون جولتهــا المحــدودة، تــم نقــل روحهــا – محــرك هيمــي® سوبرتشــارج بـــ٨ أســطوانات علــى شــكل V ســعة ٦،٢ لتــر الجبــار - 
إلــى تشــالنجر إس آر تــي هيلــكات® البتــكار تشــالنجر إس آر تــي هيلــكات رد آي. مثــل شــقيقتها الشرســة، تتباهــى إس آر تــي هيلــكات® رد آي بـــ٢٥ مكونــاً رئيســياً تــم 

تحديثه لتحمل قوة ٧٩٧ حصاناً و٩٥٩ ن.م. من عزم الدوران.

كمــا حصلــت إس آر تــي  هيلــكات رد آي علــى احتياطــي عــزم الــدوران مــن ديمــون، ووحــدة مبــردTM تكييــف الهــواء إس آر تــي للمحــرك ونظــام ضــخ ســائل تبريــد 
المحرك بعد التشغيل. تقدم إس آر تي هيلكات رد آي نسبتيْن لمحور الدفع النهائية: ٢،٦٢:١ قياسية أو ٣،٠٩:١ متوفرة لزيادة قدرة االنطاق.

ال يوفــر أنبــوب شــفط الهــواء المــزدوج فــي غطــاء المحــرك أقصــى مدخــل للهــواء إلــى المحــرك سوبرتشــارج فقــط، بــل إنــه يضيــف جاذبيــة وجمــاالً ال يوصــف 
ألشــهر ســيارات دودج الشرســة فــي مظهرهــا. تضــع إس آر تــي® هيلــكات® رد آي اآلخريــن فــي حالــة تأهــب مــع وضــع الشــارات الجميلــة المحســنة التــي تتميــز 
بتصميــم علــى شــكل جوهــرة بلــون أحمــر علــى ســيارة هيلــكات® التــي غيّــرت عــن الشــارة بلــون رمــادي معدنــي ميدنايــت علــى المصــد. كمــا يتضمــن شــعار 

إس آر تي الجديد المصبوب على حواضن سوبرتشارجر شعار Redeye الجديد.

طلة بهية تخطف األلباب
ألن الجميــع يحــب الخيــارات، تقــدم إس آر تــي  هيلــكات رد آي باقــة واســعة مــن أكسســوارات لهيكلهــا العريــض. وبمــا أن العائــات ال تقســم المحبــة بــل 
تضاعفهــا، لذلــك فــإن أفــراد عائلــة تشــالنجر إس آر تــي هيلــكات وآر/تــي ســكات بــاك لديهــم هيــكل عريــض متوفــر. تضيــف واقيــات المصــد األوســع ٨٩ 
مــم إلــى العــرض الكلــي للمركبــة، ممــا يولــد مظهــراً أكثــر شراســة. تشــمل باقــة األكسســوارات لهيــكل الســيارة العريــض حوافــاً مــن األلومينيــوم بخمســة 
ــوم المصقــول  ــى إطــارات 305/35ZR20 Pirelli® P-Zero مــن األلوميني ــا عل ــم تركيبه ــي يت ــع مقوســة ”Devil’s Rim“ بطــول ١١x٢٠ إنــش، والت أضل
للحصــول علــى أداء أفضــل ومظهــر أكثــر شراســة. كمــا يشــمل الهيــكل العريــض فــي طــراز آر/تي ســكات بــاك فرامــل أماميــة بســتة مكابــس بريمبو®ونظام 

تعليق التخميد التكيفي. 

تتوفر تشالنجر إس آر تي® هيلكات® رد آي لبلدان محددة فقط، يرجى مراجعة الوكيل المحلي. 

DON’T DOUBT WHAT YOUR EYES HAVE SEEN
Before the Challenger SRT® Demon finished its limited run, it imparted its soul — the Supercharged 6.2 HEMI® high-
output V8 engine — into the Challenger SRT Hellcat® and the Challenger SRT Hellcat Redeye was born. Like its 
Demon brother, SRT Hellcat Redeye boasts 25 major component upgrades to withstand the intensity that comes from 
797 horsepower, 959 N•m of torque.

SRT Hellcat Redeye also grabbed Demon’s Torque Reserve, SRT Power ChillerTM and After-Run Chiller. SRT Hellcat Redeye 
offers two final drive ratios: a standard 2.62:1 or available 3.09:1 for increased launch capability.

The fully functional dual-snorkel hood not only provides maximum air intake to the supercharged powerplant, it 
also pays homage to the most famous Dodge muscle cars in its appearance. SRT Hellcat Redeye puts others on 
notice with enhanced badging featuring a sinister Red jewel-like eye design on the Hellcat that jumps off the 
Midnight Grey Metallic finish fender badge. A new die-cast SRT emblem on the supercharger housing also 
showcases the new Redeye logo.

WHAT A BODY
Because everyone loves options, SRT Hellcat Redeye offers a Widebody Package. Because families don’t 
divide the love, they multiply it, so siblings Challenger SRT Hellcat and R/T Scat Pack have Widebody 
available. Wider fender flares add 89 millimeters to the overall width of the vehicle, resulting in a more 
muscular, planted stance. Widebody Packages include split five-spoke, 20x11-inch “Devil’s Rim” forged 
aluminum wheels riding on sticky 305/35ZR20 Pirelli® P-Zero tires for improved performance and a more 
menacing look. Widebody on R/T Scat Pack also includes six-piston Brembo® front brakes and an 
Adaptive Damping suspension.
Challenger SRT Hellcat Red-eye is available for specific countries only, please check with your local dealer.
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The name nods to the past while the performance delivers modern muscle. Challenger R/T Scat Pack model 
gets its power from the famed 6.4L HEMI® V8 engine. The 485 horsepower and 644 N•m of torque are backed by 
4-piston Brembo® brakes, 3-Mode Electronic Stability Control (ESC)[1] with Full-Off Mode,  
high-performance suspension with Bilstein® shocks and 20x9-inch wheels.

Inside, race-inspired seats feature a Scat Pack Bee logo embroidered on either a standard high-performance 
premium cloth or available Nappa leather trim with Alcantara® suede inserts. Every R/T Scat Pack model 
includes SRT® Performance Pages that feature everything from Launch Control to a g-force meter to drag-race 
timers. This real-time data can also be accessed on 8.4-inch Uconnect® touchscreen. SRT Drive Modes offer 
the ability to customize steering feel, transmission shift points, throttle response, ESC[1] tuning and suspension 
firmness (if equipped with Adaptive Damping Suspension).

آر/تي سـكـات بــــاك /////

R/T SCAT PACK /////

االســم مســتوحى مــن الماضــي أمــا األداء فيترجــم شراســة وقــوة معاصــرة. يحصــل طــراز تشــالنجر آر/تــي ســكات بــاك علــى قوتــه مــن 

المحــرك هيمــي® بـــ٨ أســطوانات علــى شــكل V ســعة ٦,4 لتــر الشــهير. تأتــي قــوة 4٨٥ حصانــاً و ٦44 ن.م. مــن عــزم الــدوران مدعومــة 

بمكابــح بريمبــو® بـــ4 مكابــس، والنظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات بـــ٣ وضعيــات]١[ مــع وضعيــة اإليقــاف الكامــل، ونظــام التعليــق 

العالي األداء مع ممتصات الصدمات من بلشتاين®، وعجات ٩x٢٠ إنش.

مــن الداخــل، تتميــز المقاعــد المســتوحاة مــن ســيارات الســباق بشــعار ســكات بــاك بــي المطــرز علــى القمــاش الفاخــر القياســي أو جلــد 

نابــا المتوفــر مــع تقليــم ألكانتــارا® ســويد. يتميــز كل طــراز آر/تــي ســكات بــاك صفحــات أداء إس آر تــي® التــي تتضمــن كل شــيء بــدءاً 

مــن التحكــم فــي اإلطــاق إلــى عــّداد قــوة التســارع إلــى موقتــات التســارع. يمكــن الوصــول إلــى هــذه البيانــات فــي الوقــت الحقيقــي 

عبــر شاشــة يوكونيكــت® تعمــل باللمــس ٨,4 بوصــة قياســية. توفــر وضعيــات إس آر تــي® للقيــادة إمكانيــة تخصيــص عمليــة التوجيــه، 

نقــاط نواقــل الســرعة، اســتجابة دواســة الوقــود، ضبــط النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات]١[ وثبــات نظــام التعليــق )إذا كانــت مجهــزة 

بنظام تعليق التخميد التكيفي(. 
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//// تصميــم يتحــدى اختبــار الزمــن // ال تقــف عند تشــالنجر 
حــدود معينــة بــل تعكــس صابــة أداء الســيارات األمريكيــة 

ــي،  ــم تراث ــي مقس ــبك أمام ــواف ش ــود ح ــراً لوج ــهيرة. نظ الش
 Air فتحــات غطــاء المحــرك العالــي األداء، مصابيــح أماميــة

CatcherTM مضيئــة مــع المصابيــح الهالوجيــن الصغيــرة الرباعية 

ــح  ــول المصابي ــاب ح ــار خ ــكل إط ــي ش ــع ف ــي تجتم LED الت
األماميــة، ال يمكــن الهــروب مــن وجــه تشــالنجر المهيــب. اختبــر 

أجــواء المقصــورة الداخليــة المســتوحاة مــن التــراث التــي 
تحــرك حواســك وتدعــو لقيــادة حماســية فريــدة. تتوفــر كل مــن 

المقاعــد الرياضــة والعاليــة األداء مــن قمــاش مضلعــات رباعيــة 
أو من الجلد الفاخر.

//// STYLE THAT STANDS THE TEST OF TIME // 
Challenger is a no-holds-barred nod to iconic, 

American muscle. With a heritage split-grille 
surround, performance hood with scoop, and 

menacing illuminated Air CatcherTM headlamps 
with quad-halo LED surrounds, there’s no escaping 

the Challenger’s intimidating face. Slide inside 
and the heritage-inspired cockpit invites spirited 

driving. Both the sport and performance seats are 
available in premium Houndstooth cloth or premium 

leather materials.
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تشــالـنـجـــر//
سرعات  بـ٨  فاليت®  تورك  أوتوماتيكي  حركة  وناقل  الصمامات  عمل  لتوقيت  المتغير  النظام  مع  لتر   ٣،٦ سعة   V شكل  على  أسطوانات  بـ٦  الدورانبنتاستار®  عزم  من  ن.م.  أحصنة/٣٦٣   ٣٠٥

سرعات  بـ٨  فاليت®  تورك  أوتوماتيكي  حركة  ناقل  مع  لتر   ٥،٧ سعة   V شكل  على  أسطوانات  بـ٨  الدورانهيمي®  عزم  من  ن.م.   ٥٤٢/ حصاناً  ٣٧٠

سرعات  بـ٨  فاليت®  تورك  أوتوماتيكي  حركة  ناقل  مع  لتر   ٦،٤ سعة   V شكل  على  أسطوانات  بـ٨  الدورانهيمي®  عزم  من  ن.م.   ٦٤٤/ حصاناً  ٤٨٥

األداء عالي  سرعات  بـ٨  فاليت®  تورك  أوتوماتيكي  حركة  ناقل  مع  لتر   ٦،٢ سعة   V شكل  على  أسطوانات  بـ٨  سوبرتشارج  تي هيلكات  آر  إس  الدورانهيمي®  عزم  من  ن.م.   ٨٨٩/ حصاناً  ٧١٧ قوة 

بـ٨  فاليت®  تورك  أوتوماتيكي  حركة  ناقل  مع  لتر   ٦،٢ سعة   V شكل  على  أسطوانات  بـ٨  آي(  رد  )اصدار  سوبرتشارج  هيلكات  آر تي  إس  هيمي® 
األداء عالي  سرعات 

الدوران عزم  من  ن.م.   ٩٥٩/ حصاناً  ٧٩٧ قوة 

CHALLENGER //
3.6 PENTASTAR® VARIABLE VALVE TIMING (VVT) V6 WITH TORQUEFLITE® 8-SPEED AUTOMATIC 305 HP/363 N•m TORQUE

5.7 HEMI® V8 WITH TORQUEFLITE 8-SPEED AUTOMATIC 370 HP/542 N•m TORQUE

6.4 HEMI V8 WITH TORQUEFLITE 8-SPEED AUTOMATIC 485 HP/644 N•m TORQUE

SUPERCHARGED 6.2 SRT HELLCAT HEMI V8 WITH TORQUEFLITE HIGH-PERFORMANCE 8-SPEED AUTOMATIC 717 HP/889 N•m TORQUE

SUPERCHARGED 6.2 SRT HELLCAT (RED-EYE EDITION) HEMI V8 WITH TORQUEFLITE HIGH-PERFORMANCE 
8-SPEED AUTOMATIC

797 HP/959 N•m TORQUE

Challenger SRT Hellcat Red-eye is available for specific countries only, please check with your local dealer.

تتوفر تشالنجر إس آر تي هيلكات® رد آي لبلدان محددة فقط، يرجى مراجعة الوكيل المحلي.
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شاســيه مــدوزن تــم اختبــاره علــى المســار. تتطلــب أحــوال المســار الصعبــة األدوات الهندســية الصارمــة. 
تُظهر تشالنجر آر/تي سكات باك األداء العالي للشاسيه المدوزن الجاهز للعمل. 

ممتصــات الصدمــات المتوفــرة. ممتصــات الصدمــات بلشــتاين® العاليــة األداء هــي لتخميــد األداء مــن أجــل 
توفير قيادة واثقة وسلسة للتنقل كل يوم وألي غرض في العطات ونهايات األسبوع. 

نظــام التعليــق. تتــراوح الخيــارات المتنوعــة بيــن األداء الرياضــي العالــي والتعليــق التنافســي األول فــي مجموعتــه 
ــن  ــي م ــة يأت ــوة الثابت ــة والق ــن الحرك ــوي م ــج ق ــائق. مزي ــات كل س ــة تفضي ــف لتلبي ــد المتكي ــزات التخمي ــع مي م

الهندســة المتطــورة للتعليــق والدفــع الخلفــي للعجــات. ســواء كان ذلــك للتنقــل اليومــي أو للقيــادة األكثــر تحديــاً، يأتي 
التعليــق الخلفــي المســتقل بخمــس وصــات مدوزنــاً للمســاعدة فــي تأميــن الثبــات األقصــى والقيــادة المريحــة. عندمــا 

ــكاك لإلطــارات مــع  ــى أفضــل احت ــاظ عل ــي الحف ــق ف ــر المعل ــوزن المنخفــض غي ــق، يســاعد ال ــّك العجــات بالطري تحت
ــر  ــعة ٦،4 لت ــكل V س ــى ش ــطوانات عل ــي® بـــ٨ أس ــرك هيم ــزة بمح ــرازات المجه ــز الط ــاء. تتمي ــل الضوض ــق ويقل الطري

بهندسة فريدة للتعليق من شأنها أن تساعد على تحسين التوازن، القدرة على االنعطاف واستجابة التوجيه.

ــن  ــق، وتؤّم ــم بالطري ــى تحك ــي األداء أقص ــات العال ــب الثب ــة. يتطل ــة والخلفي ــة األمامي ــراج القوي ــة االنف ــة زاوي هندس
طــرازات تشــالنجر ســكات بــاك هندســة زاويــة االنفــراج القويــة األماميــة والخلفيــة. بنســبة ١،٢ درجــة فــي األمــام و ٠،٧٥ درجــة 

في الخلف، تم ضبط تشالنجر لانعطاف بسرعة عالية مع إطاراته المائلة إلى الداخل في األعلى، من جهة الهيكل.

ــح  ــن مكاب ــة. تتضم ــف هائل ــوة توق ــر ق ــة توف ــى العجــات األربع ــاق عل ــة لانغ ــية مانع ــة قياس ــح قرصي ــح. مكاب المكاب
ــح  ــد المكاب ــوات تبري ــة مــع قن ــة األداء عندمــا تكــون مصحوب ــة توفــر قــوة توقــف عالي ــو® المتوفــرة مــراوح للتهوي بريمب

المصممة بأنابيب للهواء. 

TRACK-PROVEN TUNED CHASSIS High-demanding track conditions require tightly engineered 
hardware. Challenger R/T Scat Pack showcases a high-performance tuned chassis that’s ready to go. 

SHOCK ABSORBERS Available Bilstein® high-performance shock absorbers are precision-damped to help 
provide a confident, smooth ride for the everyday commute while still being capable for weekend track duty. 

SUSPENSION Options range from Sport-tuned to high-performance to the top-of-the-line competition 
suspension featuring adaptive damping. A bold combination of movement and staying power comes from a 

sophisticated suspension geometry and rear-wheel drive. Whether it’s the everyday commute or more challenging 
driving situations, the independent 5-link rear suspension is finely tuned to help provide exceptional handling and a 

comfortable ride. When the rubber meets the road, a lower unsprung mass helps maintain better tire contact with the 
ground and reduces road noise. Models equipped with a 6.4 HEMI® V8 engine feature unique suspension geometry that 

helps improve balance, cornering ability and steering responsiveness.

AGGRESSIVE FRONT- AND REAR-CAMBER GEOMETRY Performance handling requires maximum road-holding grip, 
and Challenger Scat Pack models deliver with aggressive front- and rear-camber geometry. Set at –1.2 degrees in the front 

and –0.75 degrees in the rear, Challenger is set up for high-speed cornering with its tires leaning inboard at the top relative 
to the body.

BRAKES Standard 4-wheel antilock disc brakes provide solid stopping power. Available Brembo® performance brakes 
feature vented rotors that provide superior braking performance when paired with wind-tunnel-designed brake ducts.
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SAFETY & SECURITY FEATURES

مـواصـفـات الـســالمــة واألمــــان

PARKVIEW® REAR BACK-UP CAMERA[2] // This system displays the area directly behind your vehicle 
when the vehicle is in Reverse. Dynamic grid lines adjust with steering input to assist in parking.

PARKSENSE® REAR PARK ASSIST[2] // When your vehicle is in Reverse and moving at a low speed, the 
system can detect objects in your vehicle’s path. When sensors detect objects in the back-up pathway, the system 
provides an audible and visual warning. 

BLIND SPOT MONITORING (BSM)[3] WITH REAR CROSS-PATH DETECTION[2] // Dual radar sensors 
constantly monitor driver blind spots, providing notification of an encroaching vehicle via illuminating icons in the 
sideview mirrors and by audible chime. The system includes Rear Cross-Path Detection,[2] which monitors for vehicles 
and objects in perpendicular relationships to the vehicle while backing out of parking spots or driveways. Available.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)[4] // Automatically adjusts vehicle speed to maintain desired distance 
from the vehicle ahead. 

FULL-SPEED FORWARD COLLISION WARNING (FCW) // Radar and camera technology combine to 
alert you when the system senses potential frontal impact.

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)[1] // This system is designed to assist the driver in maintaining 
control of the vehicle when a loss of traction is detected. ESC[1] senses when a vehicle loses steering control and 
attempts to correct the vehicle’s course by automatically applying the brakes at individual wheels. 

RAIN-SENSING WINDSHIELD WIPERS // System sensors automatically detect moisture on the windshield 
and activate the wipers.

READY ALERT BRAKING // The system anticipates situations when you might initiate an emergency 
brake stop and uses the ESC[1] pump to precharge the brake system in order to decrease the time required for 
full brake application. 

RAIN BRAKE SUPPORT // When your car’s windshield wipers have been activated, the system pulses the 
brake pads closer to the spinning rotors, helping to keep the rotors and pads dry for greater control and 
operator security. 

كاميــرا]٢[ بــارك فيــو® للرؤيــة الخلفيــة عنــد الرجــوع// يعــرض هــذا النظــام علــى الشاشــة مباشــرة بدقــة ووضــوح كل شــيء خلــف 
الســيارة عنــد التراجــع. تتأقلــم الخطــوط الشــبكية الديناميكيــة مــع مدخــات التوجيــه للمســاعدة فــي صــف الســيارة. 

ــد  ــن للنظــام أن يستشــعر األجســام عن ــف، يمك ــى الخل ــا ترجــع بســيارتك إل ــارك ســينس®]٢[ // عندم ــي ب ــن الخلف مســاندة الرك
الســرعات المنخفضــة. عندمــا ترصــد أجهــزة االستشــعار األجســام فــي الخلــف أثنــاء التراجــع، يــزودك النظــام بتحذيــرات ســمعية وبصريــة. 

ــزة  ــد الرجــوع]٢[ // تقــوم أجه ــرة عن ــاء]٢[ مــع نظــام اكتشــاف األجســام والســيارات العاب ــا العمي ــة الزواي نظــام مراقب
ــرة بواســطة رمــوز  ــاء للســائق بشــكل مســتمر، لتحــّذر مــن وجــود أي ســيارة عاب ــا العمي ــة الزواي ــة المزدوجــة بمراقب االستشــعار الراداري
استشــعارية مضيئــة علــى المرايــا الجانبيــة ومــن خــال تحذيــرات صوتيــة. يتضمــن هــذا النظــام اكتشــاف األجســام والســيارات العابــرة عنــد 

الرجــوع]٢[، الــذي يراقــب األجسام/الســيارات القريبــة مــن الســيارة بشــكل عمــودي فــي الخلــف، عنــد الخــروج مــن أماكــن الركــن الضيقــة 
والمســارات. 

نظام تثبيت السرعة المرن]٤[ // يعّدل أوتوماتيكياً سرعة السيارة للحفاظ على المسافة اآلمنة بين سيارتك والسيارة أمامك.

التنبيــه مــن االصطــدام األمامــي عنــد الســرعة الكاملــة // يجتمــع كل مــن الــرادار مــع الكاميــرا فــي تكنولوجيــا فريــدة للتحذيــر 
مــن حــدوث أي خطــر أو اصطــدام وشــيك مــن األمــام. 

النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات]١[ // تــم تصميــم هــذا النظــام لمســاعدة الســائق فــي الحفــاظ علــى التحكــم بســيارته فــي حــال 
فقــدان التشــبث. يقــوم النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات]١[ برصــد الحالــة التــي تفقــد فيهــا الســيارة التحكــم بالتوجيــه فيحــاول تصحيــح 

مســارها عــن طريــق التحكــم تلقائيــاً بتطبيــق المكابــح علــى كل عجلــة علــى حــدة. 

ــاحات الزجــاج األمامــي الحساســة للمطــر  ــاحات الزجــاج األمامــي الحساســة للمطــر// عندمــا يتســاقط المطــر تستشــعر مّس مّس
ــاحات. ــح فتقــوم بتشــغيل المّس ــى مصــد الري ــة عل ــة الرطوب األوتوماتيكي

إنــذار التنبيــه بالفرملــة// يتوقـّـع النظــام الحــاالت التــي يقــوم فيهــا الســائق بتطبيــق الفرامــل عنــد التوقــف الطــارئ ويســتخدم مضخــة 
النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات]١[ إلعــادة شــحن الفرامــل بهــدف تقليــل الوقــت المطلــوب للتطبيــق الكامــل للفرامــل. 

ــن دوارات  ــرب م ــل بالق ــادات الفرام ــام لبّ ــع النظ ــي، يدف ــاج األمام ــاحات الزج ــغيل مّس ــد تش ــر// عن ــد المط ــة عن ــاندة الفرمل مس
ــر. ــان أكب ــل وأم ــم أفض ــر تحك ــفة لتوفي ــادات ناش ــدوارات واللب ــاء ال ــي إبق ــاعد ف ــا يس ــض، مم النواب
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*قد تختلف المركبة الظاهرة في الصورة، يرجى االتصال بالموزع المحلي
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U.S. Uconnect® screen shown.

األمريكية. المتحدة  الواليات  سوق  بمواصفات  يوكونيكت®  شاشة  تظهر 
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إليــك مــا يمكنــك فعلــه. حافــظ علــى تركيــزك علــى الطريــق وامســك المقــود بيديــك، بينمــا 
تتواصــل وتتجــول وتترفــه.

// استكشــف أماكــن جديــدة، ابحــث عــن أفضــل مراكــز التســوق، وأماكــن الرقــص، والتســلية والترفيــه 
ــزة  ــع مي ــان م ــود الســيارة بأم ــا تق ــة]٧[ بينم ــّق االتصــاالت والرســائل النصي ــم // تحــّدث وأرســل وتل والمطاع

ــى كل مغامــرة، واحصــل  ــق إل ــن]٨[  // تجــّول)٦( بفضــل نظــام الماحــة وانطل ــق اليدي الهاتــف المتوافــق الطلي
ــك. ــي ال تضــل طريق ــة ك ــات بدق ــى التوجيه عل

]٩[TMأبل كاربالي تطابق 
ــة لديــك مــن خــال لوحــة  ــزات المفضل ــك ســوف تســتمتع بالمي ــه هاتــف أي فــون® الذكــي المتوافــق، لذل ان

اإلعــدادات الخاصــة فــي ســيارتك. بفضــل ســيري]١٠[، كل مــا عليــك القيــام بــه هــو أن تطلــب وتجــري المكالمــات 
ــوزك  ــل مي ــر أب ــة عب ــب أغني ــط، أو تطل ــز للخرائ ــل ماب ــن أب ــات م ــى االتجاه ــل عل ــائل، تحص ــى الرس وتتلّق
للموســيقى. يتيــح لــك هــذا النظــام تصّفــح الموســيقى، اكتشــاف محطــات الوقــود القريبــة، مواقــف الســيارات، 

المطاعــم وأكثــر مــن ذلــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، تســاعد الخرائــط فــي التنبــؤ بالمــكان الــذي تتوجــه إليــه.

]١١[TMأندرويد أوتو توافق 
إلــى كل عاشــق وخبيــر فــي أندرويــدTM، تتنقــل جوجــلTM معكــم مــن خــال نظــام الماحــة]٦[ وميــزة التعــرف 
ــى نظــام  ــاي وتحصــل عل ــر جوجــل ب ــة عب ــى الصــوت ”أوكــي جوجــل“، وســوف تســمع موســيقاك المفضل عل

الماحــة]٦[ بالصــوت عبــر خرائــط جوجــل. حافــظ علــى تركيــزك بينمــا تقــود علــى الطريــق بمســاعدة أزرار]٨[ 
التحكــم بالصــوت.

HERE’S WHAT YOU CAN DO.  REMAIN FOCUSED ON  
THE ROAD WITH YOUR HANDS ON THE WHEEL WHILE YOU 
COMMUNICATE, NAVIGATE[6] AND STAY ENTERTAINED.

// DISCOVER new places, find the best shopping, dancing, entertainment venues and restaurants 

// SPEAK UP and be heard, send and receive calls and texts[7] while driving safely with hands-free 

phone capability[8] // NAVIGATE[6] to every adventure, get turn-by-turn directions so you don’t get 

lost on the way (unless you want to)

APPLE CARPLAYTM[9] COMPATIBILITY
This is smarter iPhone®  integration, so you’ll experience your favorite features through  

your dashboard. With Siri,[10] all you have to do is ask — catch up on calls and messages, get directions 

from Apple Maps, or request a song through Apple Music. The system lets you browse music or discover 

nearby gas stations, parking, restaurants and more. Plus, Maps helps predict where you’re headed.

ANDROID AUTO TM[11] INTEGRATION
For those who know and love Android,TM GoogleTM goes with you with navigation[6] and “OK Google” voice 

detection, and you’ll hear your favorite Google Play music and get voice-guided navigation[6] from Google 

Maps. Stay focused and productive while on the road with voice controls[8].

*Additional charges may apply. Apple CarPlay screen shown.
The Uconnect System is available for specific markets, please check with your dealer.

كارباي. أبل  الصورة  في  تظهر  إضافية.  رسوم  تطبيق  يتم  *قد 
المحلي. الوكيل  مراجعة  يرجى  فقط،  محددة  لبلدان  يوكونيكت  نظام  يتوفر 

[9]

[11]
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خـيـــارات الـمـقــاعـــــد الـريــاضــيـــة
 ١/// مقاعد رياضية بقماش سيدوزو/مضلعات رباعية بريميوم. سوداء، قياسية في إس إكس تي للدفع الخلفي.

خــيـــارات الـمـقــاعــــد عـــالـيــة األداء
 ٢////  مقاعد بقماش سيدوزو/مضلعات رباعية بريميوم عالية األداء سوداء، قياسية في طرازات جي تي، آر تي، وآر 

.Bee تي سكات باك مع شعار

 ٣////  جلد نابا مع سّنادات سويد ألكانتارا®، وتقليمات مخّرمة بلون أسود، وخياطة تنغستن بارزة - متضمنة مع 
.Bee طرازات جي تي، آر تي، وآر تي سكات باك مع شعار

 ٤//// جلد نابا مع سّنادات سويد ألكانتارا®، وتقليمات سويد مخّرمة بلون أسود/أحمر ياقوتي وخياطة بلون أحمر ياقوتي 
.Bee بارزة - اختياري مع مجموعة بالس في طرازات جي تي، آر تي، وآر تي سكات باك مع شعار

 ٥////  جلد الجونا مع تقليم جلد الجونا مخّرم بلون أسود وخياطة بلون فضي - متضمن مع مجموعة جلد الجونا في 
طراز إس آر تي هيلكات مع شعار إس آر تي هيلكات. 

 ٦////  جلد الجونا مع تقليم جلد الجونا مخّرم بلون سيبيا وخياطة بلون فضي - متوفر مع مجموعة جلد الجونا في 
طراز إس آر تي هيلكات مع شعار إس آر تي هيلكات. 

 ٧////  جلد الجونا مع تقليم جلد الجونا مخّرم بلون أحمر ملتهب وخياطة بلون تنغستن - متوفر مع مجموعة جلد الجونا 
في طراز إس آر تي هيلكات مع شعار إس آر تي هيلكات. 

SPORT SEAT CHOICES
 1 //// Sedoso/Houndstooth Premium Cloth in Black — Standard on SXT RWD

PERFORMANCE SEAT CHOICES
 2 ////  Sedoso/Houndstooth Premium Cloth in Black — Standard on GT, R/T, R/T Scat Pack with Bee logo.

 3 ////  Nappa Leather with Alcantara® Suede Bolsters and Perforated Inserts in Black and Tungsten Accent 
Stitching — Included with Plus Package on GT, R/T, R/T Scat Pack with Bee logo.

 4 ////  Nappa Leather with Alcantara Suede Bolsters and Perforated Inserts in Black/Ruby Red and Ruby Red 
Accent Stitching — Optional with Plus Package on GT, R/T and R/T Scat Pack with Bee logo

 5 ////  Laguna Leather with Laguna Leather Perforated Inserts in Black and Silver Accent Stitching — Included 
with Laguna Leather Package on SRT Hellcat with SRT Hellcat logo

 6 ////  Laguna Leather with Laguna Leather Perforated Inserts in Sepia and Silver Accent Stitching — Available 
with Laguna Leather Package on SRT Hellcat with SRT Hellcat logo

 7 ////  Laguna Leather with Laguna Leather Perforated Inserts in Demonic Red and Tungsten Accent  
Stitching — Available with Laguna Leather Package on SRT Hellcat with SRT Hellcat logo

*Vehicle shown might differ, please contact your local dealer
*قد تختلف المركبة الظاهرة في الصورة، يرجى االتصال بالموزع المحلي
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اختيــار مقعد بتصميم رياضي
SPORT SEAT CHOICE

خيــارات المقاعد عالية األداء
PERFORMANCE SEAT CHOICES
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WHEEL:CHOICES الـعـجـــالت: الـخـيــــارات

من األلومينيوم األسود الصاخب 
قياس ٩×٢٠ إنش 

قياسية في آر/تي سكات باك 
(WRW)

من األلومينيوم الكربون الامع 
قياس ٢٠×٨ إنش 

 متضمنة مع مجموعة باس في جي تي وآر/تي 
(WPZ)

من األلومينيوم غرانيت كريستال 
قياس ٢٠×٨ إنش 

 قياسية في جي تي وآر/تي 
(WHB)

من األلومينيوم الكربون الامع 
قياس ١٨ إنش 

 قياسية في إس إكس تي 
(WK1)

20 x 9-inch  
Black Noise aluminum 

Standard on R/ T Scat Pack 
(WRW)

20 x 8- inch  
Satin Carbon aluminum 

Included with Plus Package on GT and R/ T
(WPZ)

20 x 8-inch  
Granite Crystal aluminum 
Standard on GT and R/ T  

(WHB)

18-inch  
Satin Carbon aluminum 

Standard on SXT
(WK1)

 Devil’s Rim من األلومينيوم المصقول
قياس ١١×٢٠ إنش 

متضمنة مع مجموعة وايد بدي في آر/تي سكات باك،
إس آر تي هيلكات وإس آر تي هيلكات رد آي

(WSC)

من األلومينيوم األسود الخفيف الوزن واللمعان 
٥ ديب قياس ٩،٥×٢٠ إنش

 قياسية في إس آر تي هيلكات وإس آر تي هيلكات رد آي 
(WEB)

20 x 11-inch  
Devil’s Rim forged aluminum 

Included with Widebody Package on R/ T Scat Pack, 
SRT Hellcat and SRT Hellcat Redeye

(WSC)

20 x 9.5-inch  
Low-Gloss Black 5 Deep Lightweight aluminum  

Standard on SRT Hellcat  
and SRT Hellcat Redeye

(WEB)

Specs might vary, please check with your local dealer
المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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COLOR:CHOICES األلـــوان: الـخـيـــارات

Knuckle ١٤ أرجواني مزرق ١٣ أبيض  رمادي مدمر ١٠ أزرق كحلي ١١ أحمر أوكتان ١٢ مانجو صارخ   ٩ F8 ٦ معدني فوالذي ٧ أسود حالك ٨ أخضر  ٤ أحمر ناري ٥ فضة أتوميك  B5 ٢ جرانيت ٣ أخضر فاتح  ١ أزرق 

1 B5 Blue 2 Granite 3 Sublime 4 TorRed 5 Atomic Silver 6 Maximum Steel 7 Pitch Black 8 F8 Green 9 Destroyer Grey 10 IndiGo Blue 11 Octane Red 12 Go Mango13 White Knuckle 14 Plum Crazy

1 ١2 ٢3 ٣

4 46 ٦

9 ٩

1 2 ١ ٢

8 ٨

1 1 ١ ١

1 4 ١ 4

1 0 ١ ٠

7 ٧

5 ٥

1 3 ١ ٣
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تـشــالـنـجـــر مــواصـفــات   ////// SPECIFICATIONS — CHALLENGER

إس إكس يت
SXT

جي يت
GT

آر/يت
R/T

آر/يت سكات باك
 R/T SCAT PACK

إس آر يت
 SRT

LINE LOCK - - - S S نظام قفل املكابح

SRT CONFIGURABLE DRIVE MODE - - - S S وضعية قيادة قابلة للتشكيل إس آر يت

PERFORMANCE SHIFT INDICATOR - - - - S مؤرش تغيري األداء

AFTER-RUN COOLER - - - - S مربّد بعد التشغيل

SAFETY السالمة

BRAKE ASSIST S S S S S نظام دعم املكابح

ANTI-LOCK BRAKES S S S S S مكابح مانعة لانغاق

RAIN BRAKE SUPPORT S S S S S نظام دعم الفرملة عند املطر

READY ALERT BRAKING S S S S S نظام التنبيه بالفرملة

KNOCK BACK MITIGATION S S S S S التخفيف من حدة االصطدام

ELECTRONIC STABILITY CONTROL S S S S S النظام اإللكرتوين للتحكم بالثبات

HILL START ASSIST S S S S S نظام املساعدة عىل تسلق التال

ALL SPEED TRACTION CONTROL/ABS S S S S S ABS التحكم بالتشبث لكل الرسعات/ مكابح

ELECTRONIC ROLL MITIGATION S S S S S النظام اإللكرتوين للحد من خطر االنقاب

HYDRAULIC ASSIST BRAKE BOOSTER S S S S S ُمعّزز مكابح الدعم الهيدرولييك

CHILD SEAT UPPER TETHER ANCHORAGES S S S S S مثبتات علوية ملقاعد األطفال

ADVANCED MULTISTAGE FRONT AIR BAGS S S S S S وسائد هوائية أمامية متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ

CENTER REAR 3-POINT SEAT BELT S S S S S حزام أمام ثايث النقاط خلفي مركزي

ACTIVE HEAD RESTRAINTS S S S S S مساند رأس نشطة

SUPPLEMENTAL FRT SEAT SIDE AIR BAGS S S S S S وسائد هوائية جانبية إضافية للمقعد األمامي

SUPP. SIDE CURTAIN FRT/RR AIR BAGS S S S S S وسائد هوائية إضافية أمامية/خلفية جانبية

REAR WINDOW DEFROSTER S S S S S مزيل الصقيع للنوافذ الخلفية

PARKVIEW REAR BACK-UP CAMERA S S S S S كامريا بارك فيو للرؤية الخلفية عند الرجوع 

TIRE PRESSURE MONITORING DISPLAY S S S S S نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء يف اإلطارات 

FRONT PASSENGER SEAT BELT ALERT S S S S S نظام تنبيه استخدام حزام األمان للراكب األمامي

REAR STABILIZER BAR S S S S S ذراع توازن خلفي

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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تـشــالـنـجـــر مــواصـفــات   ////// SPECIFICATIONS — CHALLENGER

إس إكس يت
SXT

جي يت
GT

آر/يت
R/T

آر/يت سكات باك
 R/T SCAT PACK

إس آر يت
 SRT

PERFORMANCE األداء

ENGINE

محرك بـ٦ أسطوانات عىل 
شكل V و٢4 صامماً سعة 
٣٫٦ لرت مع النظام املتغري 
لتوقيت عمل الصاممات

محرك بـ٦ أسطوانات عىل 
شكل V و٢4 صامماً سعة 
٣٫٦ لرت مع النظام املتغري 
لتوقيت عمل الصاممات

محرك بـ٨ أسطوانات عىل 
شكل V و٢4 صامماً سعة 
٥٫٧ لرت مع النظام املتغري 
لتوقيت عمل الصاممات

محرك هيمي إس آر يت بـ٨ 
أسطوانات عىل شكل V سعة 

٦٫4 لرت مع نظام اإلزاحة 
املتعددة

محرك هيمي إس آر يت 
سوبرتشارج بـ٨ أسطوانات 
عىل شكل V سعة ٦.٢ لرت املحرك

3.6L V6 24V VVT 3.6L V6 24V VVT 5.7L V8 24V VVT 6.4L V8 SRT HEMI MDS 
6.2L SUPERCHARGED HEMI 

V8 SRT

OUTPUT
٣٠٥ أحصنة ٣٠٥ أحصنة  ٣٧٠ حصان  4٨٥ حصان  ٧١٧ حصان

قوة الحصان
305 HP 305 HP 370HP 485 HP 717 HP 

TRANSMISSION
8 رسعات أوتوماتييك 8 رسعات أوتوماتييك 8 رسعات أوتوماتييك 8 رسعات أوتوماتييك 8 رسعات أوتوماتييك

ناقل الحركة
8 AT 8 AT 8 AT 8 AT 8 AT

POWERTRAIN
الدفع الخلفي الدفع الخلفي الدفع الخلفي الدفع الخلفي الدفع الخلفي

نظام الدفع
RWD RWD RWD RWD RWD

TIRE SIZE

235/55R18 AS ميشان
عالية األداء

245/45ZR20 BSW جوديري 
عالية األداء

245/45ZR20 BSW جوديري 
عالية األداء

 245/45ZR20 BSW جوديري 
عالية األداء

275/40ZR20 بريييل
عالية األداء لكل املواسم

حجم اإلطارات
235/55R18 AS MICHELIN 

PERFORMANCE

245/45ZR20 BSW PERF 

GOODYEAR PERFORMANCE

245/45ZR20 BSW PERF 

GOODYEAR PERFORMANCE

245/45ZR20 BSW PERF 

GOODYEAR PERFORMANCE

275/40ZR20 ALL SEASONS 

PERF PIRELLI 

SUSPENSION

عالية األداء عالية األداء رياضية عالية األداء مناِفسة )تخميد نشط(
أنظمة التعليق

PERFORMANCE PERFORMANCE SPORT HIGH PERFORM
COMPETITION (ADAPTIVE 

DAMPING)

SPORT MODE S S S S S الوضعية الرياضية

STEERING WHEEL MOUNTED SHIFT CONTROL - S S S S أزرار مثبتة يف مقود التوجيه للتحكم بناقل الحركة

PERFORMANCE STEERING WHEEL - S S S S مقود توجيه عايل األداء

ACTIVE EXHAUST - - S S S عادم نشط

ANTI-SPIN DIFF. REAR AXLE - - - S S محور تروس تفاضلية خلفية مضادة للدوران

BREMBO FIXED CALIPER 4-PISTON BRAKES - - - S - مكابح برميبو ثابتة بـ 4 بستونات

BREMBO 6-PISTON FIXED FRONT CALIPER BRAKES - - - - S مكابح برميبو ثابتة بـ ٦ بستونات أمامية

LAUNCH CONTROL - - - S S التحكم باالنطاق

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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تـشــالـنـجـــر مــواصـفــات   ////// SPECIFICATIONS — CHALLENGER

إس إكس يت
SXT

جي يت
GT

آر/يت
R/T

آر/يت سكات باك
 R/T SCAT PACK

إس آر يت
 SRT

FUNCTIONAL HOOD SCOOP - S S S S فتحات غطاء املحرك العملية

PERFORMANCE HOOD WITH  HEAT EXTRACTORS - - - S S دات الحرارة غطاء محرك عايل األداء مع ُمبدِّ

RHOMBI ILLUM AIR CATCHER HEADLAMP - - - S S RHOMBI ILLUM ضوء أمامي متلقط للهواء

BI-FUNCTION HID PROJECTOR HEADLAMPS - - - - S مصابيح أمامية عالية ثنائية الوظيفة بكشاف ضويئ

BRAKE CALIPERS - RED - - - - S مكابس املكابح – حمراء

BODY COLOR EXTERIOR MIRRORS - - - - S مرايا خارجية بلون الهيكل

INTERIOR املواصفات الداخلية

REAR 60/40 FOLDING SEAT S S S S S مقعد خلفي قابل للطي 4٠/٦٠

RR ARMREST W/CUPHOLDER SEAT S S S S S مسند ذراع خلفي مع حامات أكواب

LUXURY FRONT & REAR FLOOR MATS S S S S S مداسات أرضية فاخرة أمامية وخلفية

ALL VEHICLES WITH CLOTH SEATS S S S S - كافة السيارات مجهزة مبقاعد قامشية

LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB (AUTO)/STEERING WHEEL S S S S S
مقبض ناقل الحركة )أوتوماتييك(/ مقود توجيه مكسوان 

بالجلد 

FLOOR CARPET S S S S S سجادات لأرضية

TRUNK CARPET S S S S S سجادة الصندوق الخلفي

FLOOR CONSOLE W/ARMREST S S S S S كونسول أريض مع مسند ذراع

INTERIOR ASSIST HANDLES S S S S S مقابض دعم داخلية

CELL PHONE STORAGE S S S S S حجرة تخزين الجّوال

ILLUMINATED CUPHOLDERS S S S S S حامات أكواب ُمضيئة

SUN VISORS W/ILLUM VANITY MIRRORS S S S S S واقيات الشمس مع مرايا ُمضيئة

GLOVE BOX LAMP S S S S S مصباح صندوق القفازات

FRONT READING/MAP LAMPS S S S S S مصابيح قراءة/خافتة أمامية

REAR COURTESY LAMPS S S S S S مصابيح خافتة خلفية

TRUNK LAMP S S S S S ضوء الصندوق الخلفي

LEATHER PERFORMANCE STEERING WHEEL - S S S S مقود توجيه مكسو بالجلد عايل األداء

BRIGHT PEDALS - - S S S دواسات المعة

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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تـشــالـنـجـــر مــواصـفــات   ////// SPECIFICATIONS — CHALLENGER

إس إكس يت
SXT

جي يت
GT

آر/يت
R/T

آر/يت سكات باك
 R/T SCAT PACK

إس آر يت
 SRT

PARKSENSE REAR PARK ASSIST SYSTEM - S S S S نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس

BLIND SPOT AND CROSS PATH DETECTION - - - - S
نظام مراقبة الزوايا العمياء، واكتشاف األجسام والسيارات 

العابرة عند الرتاجع

ADVANCED SRT MULTISTAGE FRONT AIR BAGS - - - - S
وسائد هوائية أمامية إس آر يت متقدمة متعددة مراحل 

االنتفاخ

EXTERIOR املواصفات الخارجية

ALLOY WHEELS

 املصبوب
قياس ١٨× ٧٫٥ إنش

جرانيت كريستال قياس ٢٠× 
٨٫٠ إنش

جرانيت كريستال قياس ٢٠× 
٨٫٠ إنش

نويز سوداء 
قياس ٢٠× ٩٫٠ إنش

إس آر يت سوداء خفيفة 
اللمعان عالية األداء قياس 

٢٠× ٩٫٥ إنش عجات من األلومينيوم املسبوك
18X7.5 CAST ALUMINUM 

WHEELS

20X8.0 GRANITE CRYSTAL 

ALUMINUM WHEELS

20X8.0 GRANITE CRYSTAL 

ALUMINUM WHEELS

20X9.0 BLACK NOISE 

WHEELS

20X9.5 SRT LOWGLOSS 

BLACK PERF WHEELS 

BADGE

تشالنجر تشالنجر + جي يت تشالنجر + هيمي + آر/يت كلمة تشالنجر + سكات 
باك يب + آر يت إس آر يت هيلكات

الشعار الخارجي
CHALLENGER CHALLENGER + GT CHALLENGER + HEMI + R/T 

CHALLENGER SCRIPT  + 

SCAT PACK BEE + R/T
SRT HELLCAT 

LED TAILLAMPS S S S S S LED مصابيح خلفية

HALOGEN HEADLAMPS S S S S - مصابيح هالوجني أمامية

AUTOMATIC HEADLAMPS S S S S S مصابيح أمامية آلية

DAYTIME RUNNING LAMPS, PARK/TURN S S S S S مصابيح نهارية/مصابيح توقف/مصابيح االلتفاف

CHMSL LAMP S S S S S مصباح توقف مركزي علوي

SATIN CHROME GRILLE S S S - - شبكة أمامية المعة من الكروم

BLACK GRILLE WITH BEZEL - - - S S شبكة سوداء مع حواف

BODY COLOR DOOR HANDLES S S S S S مقابض األبواب بلون الهيكل

REAR BODYCOLOR SPOILER S S S - - جناح خلفي بلون الهيكل

SATIN BLACK REAR SPOILER - - - S S جناح خلفي المع أسود

ILLUMINATED DOOR PULL HANDLES S S S S S مقابض سحب الباب ُمضاءة

DUAL BRIGHT EXHAUST TIPS S S S S S مخارج العادم المعة مزدوجة

EXTERIOR MIRRORS W/HEATING ELEMENT S S S S S مرايا خارجية قابلة للتدفئة

FRONT FOG LAMPS - S S S - مصابيح ضباب أمامية

SRT FRONT SPLITTER - S S S S موزع هواء أمامي إس آر يت

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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تـشــالـنـجـــر مــواصـفــات   ////// SPECIFICATIONS — CHALLENGER

إس إكس يت
SXT

جي يت
GT

آر/يت
R/T

آر/يت سكات باك
 R/T SCAT PACK

إس آر يت
 SRT

APPLE CARPLAY S S S S S  آبل كارباي

GOOGLE ANDROID AUTO S S S S S جوجل أندرويد أوتو

MEDIA HUB (2 USB, AUX) S S S S S
مركز الوسائط اإلعامية )منفذ يو إس يب عدد ٢، وصلة 

صوت(

INTEGRATED VOICE COMMAND W/BLUETOOTH S S S S S نظام األوامر الصوتية املدمج مع بلوتوث

UCONNECT 4 WITH 7” DISPLAY S S S - - نظام يوكونيكت 4 مع عرض قياس ٧ إنش

UCONNECT 4 NAV WITH 8.4” DISPLAY - - - S S نظام يوكونيكت 4 املاحي بشاشة عرض قياس ٨٫4 بوصة

FRONT/REAR CLIMATE CONTROL OUTLETS S S S S S منافذ خلفية/أمامية للتحكم باألجواء

SPEED CONTROL S S S S S التحكم بالرسعة

DUAL NOTE ELECTRIC HORNS S S S S S أبواق إلكرتونية مزدوجة النغمة

POWER TRUNKLID RELEASE S S S S S ً فتح غطاء الصندوق الخلفي آليا

SPEED SENSITIVE POWER LOCKS S S S S S أزرار أقفال كهربائية حساسة للرسعة

TILT/TELESCOPE STEERING COLUMN S S S S S (POWER) عمود توجيه آيل قابل للتعديل واإلمالة

REMOTE START SYSTEM - S S S S نظام تشغيل عن بُعد

HEATED FRONT SEATS - - - S S مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

HEATED STEERING WHEEL - - - - S مقود توجيه قابل للتدفئة

SURROUND SOUND - - - - S  صوت محيطي

ADDITIONAL OPTIONAL PACKAGES املواصفات االختيارية اإلضافية  

POWER SUNROOF - O O O S فتحة سقف آلية

PLUS PACKAGE مجموعة باس

NAPPA/ALCANTARA PERFORMANCE SEATS - O O O S  مقاعد مقلمة بجلد نابا/ ألكانتارا

VENTILATED FRONT SEATS - O O O S مقاعد أمامية قابلة للتهوية

DOOR TRIM PANEL W/AMBIENT LIGHTING - O O O S لوحة كسوة الباب مع إضاءة محيطة

PREMIUM FLOOR MATS - O O O S  مداسات أرضية فاخرة

HEATED FRONT SEATS - O O - S مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

HEATED STEERING WHEEL - O O - S مقود توجيه قابل للتدفئة

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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تـشــالـنـجـــر مــواصـفــات   ////// SPECIFICATIONS — CHALLENGER

إس إكس يت
SXT

جي يت
GT

آر/يت
R/T

آر/يت سكات باك
 R/T SCAT PACK

إس آر يت
 SRT

HELLCAT LOGO LAGUNA LEATHER SEAT - - - - S مقعد مكسو بجلد الجونا مع شعار هيلكات

VENTILATED FRONT SEATS - - - - S مقاعد أمامية قابلة للتهوية

SUEDE DOOR TRIM PANEL W/MAP POCKET - - - - S لوحة كسوة الباب من الجلد الفاخر مع َجيب خلفي

DOOR TRIM PANEL W/AMBIENT LIGHTING - - - - S لوحة كسوة الباب مع إضاءة محيطة

BLACK-EDGED PREMIUM FLOOR MATS - - - - S سجادات أرضية ممتازة بحواف سوداء

ILLUMINATED REAR CUP HOLDERS - - - - S حامات أكواب خلفية ُمضيئة

SOFT TOUCH I/P-FAUX SEAM/LIVE STITCH - - - - S مقصورة ناعمة امللمس مطّرزة

DRIVER & PASSENGER LOWER LED LAMPS - - - - S أضواء LED سفلية للسائق والراكب األمامي

SRT LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL - - - - S مقود توجيه إس آر يت مكسو بالجلد

POWER SUNROOF - - - - S فتحة سقف كهربائية

INSTRUMENT  PANEL SRT DESIGN BEZEL - - - - S لوحة العدادات إس آر يت مصممة بحواف مميزة

COMFORT & TECHNOLOGIES الراحة والتكنولوجيا

REAR VIEW AUTO DIM MIRROR S S S S S مرآة أوتوماتيكية ذاتية التعتيم للرؤية الخلفية

POWER HEATED MIRRORS, FOLD-AWAY S S S S S مرايا آلية قابلة للتدفئة والطي

REMOTE PROXIMITY KEYLESS ENTRY S S S S S نظام فتح األبواب عن بُعد عند االقرتاب من السيارة

KEYLESS GO S S S S S نظام فتح األقفال عن بُعد ”أدخل وانطلق“™

AIR COND ATC W/DUAL ZONE CONTROL S S S S S
نظام تكييف هواء أوتوماتييك مع منطقتني للتحكم بدرجة 

الحرارة

12V CENTER CONSOLE POWER OUTLET S S S S S  منفذ طاقة مركزي بقوة ١٢ فولط

POWER 6-WAY DRIVER SEAT S S S S S مقاعد آلية مع ٦ وضعيات للسائق

POWER 4-WAY DRIVER LUMBAR ADJUST S S S S S تعديل مسند أسفل ظهر مقعد السائق آلياً بـ4 وضعيات

PWR WINDOWS, FRONT 1-TOUCH DOWN S S S S S نوافذ كهربائية أمامية تعمل بكبسة زر واحدة

6 SPEAKERS S S S - - ٦ مكربات صوت

6 PREMIUM SPEAKERS - ALPINE - - - S - ٦ مكربات صوت ألبيان فاخرة

9 AMPLIFIED SPEAKERS W/SUBWOOFER - - - - S ٩ مكربات صوت ضخمة مع صبووفر

STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CTRLS S S S S S أزرار التحكم بالصوت مدمجة مبقود التوجيه

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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تـشــالـنـجـــر مــواصـفــات   ////// SPECIFICATIONS — CHALLENGER

إس إكس يت
SXT

جي يت
GT

آر/يت
R/T

آر/يت سكات باك
 R/T SCAT PACK

إس آر يت
 SRT

ACTIVE DAMPING SUSPENSION - - - O S نظام تعليق نَِشط لإلخامد

305/35ZR20 AS PERF TIRES - - - O O إطارات عالية األداء 305/35ZR20 لكل املواسم

PIRELLI BRAND TIRES - - - O S إطارات ماركة برييليل

20X11.0 DEVIL’S RIM ALUMINUM WHEELS - - - O O دواليب ألومينيوم DEVIL’S RIM قياس ٢٠×١١٫٠ إنش

RED BRAKE CALIPERS - - - - S مكابح قرصية بلون أحمر

DUAL CARBON STRIPES - - - - O خطوط كربون مزدوجة

DUAL GUN METAL STRIPES - - - - O خطوط رمادية مزدوجة

DUAL BLUE STRIPES - - - - O خطوط زرقاء مزدوجة

DUAL SILVER STRIPES - - - - O خطوط فضية مزدوجة

DUAL RED STRIPES - - - - O خطوط حمراء مزدوجة

DEMONIC RED SEATS - - - - O مقاعد بلون أحمر ملتهب 

BLACK STAIN HOOD - - - - O غطاء املحرك أسود المع

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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تـشــالـنـجـــر مــواصـفــات   ////// SPECIFICATIONS — CHALLENGER

إس إكس يت
SXT

جي يت
GT

آر/يت
R/T

آر/يت سكات باك
 R/T SCAT PACK

إس آر يت
 SRT

POWER TILT/TELESCOPE STEERING COLUMN - O O O S عمود توجيه آيل قابل للتعديل واإلمالة

20X8.0 SATIN CARBON PAINTED WHEELS - O O - - عجات أمامية من الكربون الامعة قياس ٢٠ إنش

BRIGHT PEDALS - O S - S دواسات المعة

TECHNOLOGY GROUP مجموعة التكنولوجيا

RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS - O O O - مّساحات أمامية حساسة للمطر

AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL - O O O - نظام التحكم اآليل باملصابيح األمامية العالية

ADAPTIVE SPEED CONTROL - O O O -  نظام تثبيت الرسعة التكيفي 

FORWARD COLLISION WARNING - O O O - نظام التنبيه من االصطدام األمامي 

DRIVER CONVENIENCE راحة السائق

HIGH INTENSITY DISCHARGE HEADLAMPS - O O O S مصابيح أمامية مشحونة بكثافة عالية 

ILLUMINATED AIR CATCHER HEADLAMP - O O S S AIR CATCHER مصابيح أمامية مضاءة

BLIND SPOT AND CROSS PATH DETECTION - O O O S
نظام مراقبة الزوايا العمياء واكتشاف األجسام والسيارات 

العابرة عند الرجوع

UCONNECT 8.4 NAV نظام يوكونيكت ٨٫4 املاحي

DODGE PERFORMANCE PAGES - O O S S صفحات دودج لأداء

GPS NAVIGATION - O O S S نظام ماحي

6 PREMIUM SPEAKERS - O O S - ٦ مكربات صوت ألباين فاخرة 

276 WATT AMPLIFIER - O O S - مضخم صوت بقوة ٢٧٦ واط

8.4” TOUCHSCREEN DISPLAY - O O S S شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨,4 بوصة

WIDE BODY PACKAGE مجموعة وايد بدي

ANTI-LOCK 4-WHL DISC 6 PISTON BRAKES - - - O S
مكابح قرصية مانعة لانغاق عىل العجات األربعة بـ٦ 

بستونات

HELLCAT WIDEBODY ADAPT COMPONENTS - - - O O مكونات تكيفية هيلكات لكامل الهيكل

PERFORMANCE SHIFT INDICATOR - - - O S مؤرش ناقل الحركة عايل األداء

WIDEBODY FENDER FLARES - - - O O  مصّدات وقاية لكامل الهيكل

WIDE BODY COMPETITION SUSPENSION - - - O O  نظام تعليق تنافيس لكامل الهيكل

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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(١) ال يمكن ألي نظام، مهما كان متطوراً، أن يتخطى قوى الطبيعة أو يتفادى نتائج القيادة الطائشة. يعتمد األداء على قوة التشبّث المتوفرة، والتي تتأثر بالصقيع والثلوج وبعوامل أخرى. عندما يضيء مؤشر النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات في لوحة العدادات، على السائق أن يخفف من قوة الدفع ويعدل السرعة وطريقة القيادة بحسب حالة الطريق. ينصح دائماً بالقيادة بحذر وبما يتناسب مع حالة 
الطريق، ووضع حزام األمان دائماً. (٢) تأكد دائماً من الطريق أمامك قبل التقدم. إن مساعدة القيادة اإللكترونية ليست بدياً عن القيادة الواعية والمدركة. تفقد دائماً محيط سيارتك. (٣) تأكّد دائماً بواسطة النظر من عدم وجود أي مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر. (4) إن نظام تثبيت السرعة المرن هو نظام لراحة السائق، وليس بدياً عن التدخل السريع والمرن من قبله. لذا ينبغي على السائق أن 
يبقى متنبهاً لحركة المرور ويكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. (٥) إن نظام التنبيه من االصطدام األمامي هو مجرد نظام إنذار خاص بالجزء األمامي من السيارة، والذي ال يتخذ أي إجراءات لتغيير ديناميكيات السيارة لتجنب االصطدام، وليس بدياً 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. (٦) هذا النظام غير مخصص لاستخدام من قبل السائق أثناء القيادة. (٧) ميزات الرد بالنصوص الصوتية والنصوص الصوتية تتطلب هاتفاً متطابقاً مع نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة بلوتوث. أي فون وغيره من الهواتف الذكية ال يدعم حالياً نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة بلوتوث. تأكد من تشغيل MAP وتفعيل إخطار الرسائل النصية الواردة. كما يتطلب استخدام 
هواتفاً ذكية متوافقة تدعم الرسائل النصية وبلوتوث. تفضل بزيارة www.UconnectPhone.com لمعرفة توافق النظام واألجهزة. (٨) يتطلب هاتفاً جواالً متطابقاً مع تقنية بلوتوث طليق اليدين. تفضل بزيارة www.UconnectPhone.com لمعرفة توافق النظام واألجهزة. (٩) يتطلب أبل كارباي هاتفاً ذكياً متوافقاً عبر كايبل يو إس بي إلى نظام يوكونيكت. قد يتم تطبيق رسوم على البيانات. يرجى زيارة 
UconnectPhone.com لمعرفة تطابق النظام والجوال. (١٠) يتطلب سيري أيز فري هاتف أي فون مزوداً بميزة سيري. بعض الميزات غير متوفرة أثناء تشغيل السيارة. يجب أن يكون هاتف أي فون ضمن النطاق الخلوي النشط. تطبق معدالت بيانات هاتف أي فون الموجودة لدى العميل على الميزات المدعومة باإلنترنت. (١١) يستخدم أندرويد أوتو بيانات هاتفك الذكي، قد يتم تطبيق رسوم إضافية. 

يتطلب هاتفاً ذكياً متوافقاً مع إصدار أندرويد Lollipop 5.0 أو إصدار أحدث، ويقوم بتنزيل التطبيق على جوجل باي. لاستخدام، يجب أن تتواجد في منطقة ذات تغطية خلوية.

 SRT سكات باك و ،Air Catcher ٢٠١٩ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة األمريكيةذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. دودج، إس آر تي، هيمي 392، تشالنجر، التصميم المتشابك للشبك األمامي، ديمون، هيمي، بارك سينس، بارك فيو، بنتاستار، آر تي، تصميم سكات باك، تصميم إس آر تي هيلكات، إس آر تي هيلكات، تورك فايت ويوكونيكت هي عامات تجارية مسجلة، والقط الهواء ©
Power ChillerTM هي عامات تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة األمريكية ذ.م.م.

ألكانتارا هي عامة تجارية مسجلة لشركة ألكانتارا. بلوتوث هي عامة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث. بريمبو هي عامة تجارية لشركة فريني بريمبو. بلشتاين هو عامة تجارية مسجلة لشركة أوغست-بلشتاين وشركاه. بيريللي هي عامة تجارية مسجلة لشركة بيريللي. أبل كارباي، أي بود وأي فون وسيري عامات تجارية مسجلة لشركة آبل. تريميك هي عامة تجارية مسجلة لشركة ترانسميسيونس إي 
إكيبوس ميكانيكوس، أس. إي. دي سي. في. شعار يوتيوب، شعار أندرويد أوتو وشعار جوجل+ عامات تجارية مسجلة لشركة جوجل.

معلومات حول هذا الكتيب: بعض المعلومات الموجودة في هذا الكتيب قد يتم تحديثها في وقت الحق للطباعة. يرجى مراجعة وكيلك المحلي لمزيد من التفاصيل. بعض التجهيزات الموجودة أو الموصوفة هنا قد تتوافر بتكلفة إضافية. تعتبر كافة المنتجات والمواصفات والرسوم التوضيحية والمقارنات التنافسية الواردة هنا صحيحة حين تّمت الموافقة على الطباعة. تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر 
المحلي  دودج  وكيل  بمراجعة  قم  هنا،  المذكورة  المواصفات  من  التحقق  أو  طلبك،  تائم  تجهيزات  مع  محدد  طراز  سعر  لمعرفة  األخرى.  االختيارية  المواصفات  من  مجموعة  وجود  تتطلب  االختيارية  المواصفات  بعض  عليها.  يترتب  التزام  أي  أو  مسبق  إشعار  دون  آخر،  إلى  وقت  من  مناسبة،  تراها  التي  التعديات  إجراء  بحق  ذ.م.م.  المتحدة  الواليات   للسيارات، 

األقرب إليك.

[1] No system, no matter how sophisticated, can repeal the laws of physics or overcome careless driving actions. Performance is limited by available traction, which snow, ice and other conditions can affect. When the ESC warning lamp flashes, the driver needs to use less throttle and adapt speed and driving behavior to prevailing conditions. Always drive 
carefully, consistent with conditions. Always wear your seat belt. [2] Always look before proceeding, electronic drive aid is not a substitute for conscientious driving; always be aware of your surroundings. [3] Always check visually for vehicles prior to changing lanes. [4] ACC 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. [5] FCW system is solely an alert system for the front of the vehicle which does not take any actions to change the vehicle dynamics to avoid a collision and 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. [6] This system is not meant to be used while the vehicle is in motion. [7] Voice Text Reply and Voice Texting features require a compatible mobile device enabled with Bluetooth Message Access Profile (MAP). iPhone and some other smartphones do not currently support Bluetooth MAP. Ensure MAP is ON 
and incoming message notification is enabled. Also requires the use of a compatible smartphone that supports text messaging and Bluetooth. Visit www.UconnectPhone.com for system and device compatibility. [8] Requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. Visit www.UconnectPhone.com for system and device compatibility. 
[9] Apple CarPlay requires a compatible mobile device connected via USB cable to the Uconnect System. Data plan rates may apply. Visit www.UconnectPhone.com for system and device compatibility. [10] Siri Eyes Free requires an iPhone equipped with Siri. Certain features are not available white the vehicle is in motion. iPhone must be within active cellular 
range. Customer’s existing iPhone data rates apply to Internet-supported features. [11] Android Auto uses your smartphone data plan. Additional charges may apply. Requires compatible smartphone running Android 5.0 Lollipop or higher and download app on Google Play. To use, must be in an area with cellular coverage.

©2019 FCA US LLC. All Rights Reserved. Dodge, SRT, 392 HEMI, Challenger, the crosshair grille design, Demon, HEMI, ParkSense, ParkView, Pentastar, R/T, the Scat Pack design, the SRT Hellcat design, SRT Hellcat, TorqueFlite and Uconnect are registered trademarks, and Air Catcher, Scat Pack and SRT Power Chiller are trademarks of FCA US LLC.

Alcantara is a registered trademark of Alcantara S.p.A. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Brembo is a registered trademark of Freni Brembo S.p.A. Bilstein is a registered trademark of August-Bilstein GmbH & Co. Pirelli is a registered trademark of Pirelli Tyre S.p.A. Apple CarPlay, iPod, iPhone and Siri are registered trademarks of Apple 
Inc. TREMEC is a registered trademark of Transmisiones Y Equipos Mecanicos, S.A. de C.V. The YouTube logo, Android Auto logo and Google+ logo are registered trademarks of Google Inc.

About this brochure: since the time of printing, some of the information you’ll find in this brochure may have been updated. Ask your dealer for details. Some of the equipment shown or described throughout this brochure may be available at extra cost. Specifications, descriptions, illustrative materials and all competitive comparisons contained herein are 
as accurate as known at the time this publication was approved for printing. FCA US LLC reserves the right to discontinue models at any time or change specifications without notice or without incurring obligation. Some options may be required in combination with other options. For the price of the model with the equipment you desire, or verification of 
specifications contained here, see your Dodge dealer.
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YOU WANT MORE USB PORTS?

كمبيوتر محمول بشراء جهاز  قم 
GO BUY A LAPTOP

إلى مزيد من منافذ “يو إس بي”؟ هل تحتاج 




