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تــشـــارجـــر بــأداء  وتـبـاَه  تـفــاخــر 
DON’T BLOW SMOKE. MAKE IT.
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دودج إس آر تــي هيلــكات®// تشــارجر إس آر تــي هيلــكات® بقــوة 707 أحصنــة، وعــزم دوران 881 
ن.م، يقطــع مســافة ربــع ميــل بســرعة مذهلــة، فيمكنــك الحصــول علــى مجــد امتــاك واحــدة مــن المركبات 

األكثر طلباً على الطريق. تستخدم هذه القوة مكونات تم تحديثها لتحمل أدائها الوحشي. نظام التخميد التكيفي 
بثــاث وضعيــات بلشــتاين® فــي إس آر تــي هيلــكات® يوفــر للســائقين إعــدادات ديناميكيــة مختــارة يحددهــا 

ــى  ــة وأقص ــة: ثابت ــة الرياضي ــة والوضعي ــن متوافق ــة ولك ــو: رياضي ــة أوت ــن وضعي ــي تتضم ــائق والت الس
تشــبث، ووضعية المســار: األكثر ثباتاً واألعلى تحكماً مع نقل الغيار العالي األداء وتحكم بالتروس لتناســب أي 

نــوع قيــادة واحتياجــات الســائق. توفــر وضعيــات القيــادة فــي إس آر تــي، التــي يتــم الوصــول إليهــا عبــر شاشــة 
يوكونيكــت® تعمــل باللمــس قيــاس 8.4 بوصــة، إعــدادات خاصــة تســمح للســائق بتعديلهــا لتناســب تجربــة القيــادة 

من خال السيطرة على القوة الحصانية، سرعات ناقل الحركة، التوجيه، نواقل الحركة الصغيرة، التحكم بالتشبث 
وإعــدادات نظــام التعليــق. كمــا توفــر وضعيــات القيــادة إس آر تــي® إعــدادات يمكــن اختيارهــا لوضعيــة الشــارع 

)أوتوماتيكيــاً( والوضعيــة الرياضيــة ووضعيــة المســار. كمــا هنــاك إعــدادات أخــرى توفــر للســائق حريــة اختيــار مــا 
يلبــي رغباتــه. تجعــل صفحــات إس آر تــي القياســية لــأداء بيانــات أداء المركبــات الهامــة فــي متنــاول يد الســائق ، بما 

فــي ذلــك الرســم البيانــي الديناميكــي فــي الوقــت الحقيقــي، وعــداد قــوة التســارع وغيرهــا الكثيــر.

DODGE SRT HELLCAT® // Charger SRT Hellcat 707 HP, 881 N•m 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 it is capable of unleashing. The SRT-tuned Bilstein® three-mode Adaptive 
Damping Suspension System provides driver-selectable settings to include: Auto Mode = sporty but compliant ride; 

Sport Mode = firm, maximum handling; Track Mode = firm, maximum handling plus performance shifting and gear-
holding feature to suit any driver’s needs. The SRT Drive Modes, which are accessed via the 8.4-inch Uconnect® 

touchscreen, allow drivers the ability to tailor their experience by adjusting horsepower, transmission shift speeds, 
steering effort, paddle shifters, traction and suspension settings. SRT Drive Modes offer selectable settings for Street 

(Auto), Sport and Track. There is also a Custom setting for the driver to select individual 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.
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االســم مســتوحى مــن الماضــي أمــا األداء يترجــم شراســة وقــوة معاصــرة. يحصــل طــراز تشــارجر آر تــي ســكات بــاك علــى 
قوتــه مــن المحــرك هيمــي® 392 بـــ 8 أســطوانات علــى شــكل V الشــهير. تأتــي قــوة 485 حصانــاً و644 ن.م. مــن عــزم 
الــدوران مدعومــة بمكابــح بريمبــو® بـــ4 مكابــس، والنظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات بـــ3 وضعيــات مــع وضعيــة اإليقــاف 
الكامــل، ونظــام التعليــق العالــي األداء مــع ممتصــات الصدمــات مــن بلشــتاين®، وعجــات مــن األلومينيــوم المصقــول قيــاس 

9x20 إنــش. يوفــر تشــارجر آر تــي ســكات بــاك منافــذ إدخــال الهــواء البــارد المتوفــرة.

المقصــورة الداخليــة، 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 بصفحــات أداء إس آر تــي® 
التــي تتضمــن كل شــيء بــدءاً مــن التحكــم باإلطــاق إلــى عــّداد قــوة التســارع إلــى موقتــات التســارع. يمكــن الوصــول إلــى 
هــذه البيانــات فــي الوقــت الحقيقــي إمــا علــى شاشــة رقميــة قياســية قابلــة للتخصيــص قيــاس 7 بوصــة موجــودة بيــن أجهــزة 
القيــاس. أو عبــر شاشــة يوكونيكــت® القياســية تعمــل باللمــس قيــاس 8.4 بوصــة. توفــر وضعيــات إس آر تــي® للقيــادة إمكانيــة 
تخصيــص عمليــة التوجيــه، ونقــاط نواقــل الســرعة، واســتجابة دواســة الوقــود، وضبــط النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات]1[

وثبــات نظــام التعليق.

The name nods to the past while the performance delivers modern muscle. Charger R/T Scat Pack gets its power from the 
famed 392 HEMI® V8 engine. 485 HP and 644 N•m are backed by 4-piston Brembo® brakes, 3-Mode Electronic Stability 
Control (ESC) with Full-Off Mode, high-performance suspension with Bilstein® shocks and 20x9-inch Forged Aluminum 
wheels. Charger R/T Scat Pack offers available cold-air induction.

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 Dodge SRT® 
Performance Pages that feature everything from Launch Control to a g-force meter to drag-race timers. 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.

 آر تي سكات باك /////  

R/T SCAT PACK /////
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//// تصميـم يتحـدى اختبـار الزمـن// يتميـز تشـارجر 
بتصميـم صلـب وجـذاب يخطـف األبصـار، فـكل شـبر، 

وكل سـطح، وكل منحنى من الصفائـح المعدنية منحوت 
من الجانب على شـكل  بشـكل رائع ومثيـر للحواس. بدءاً 

المنخفضـة،  وطلتهـا  التـراث،  مـن  المسـتوحى  الصَدَفـة 
إلـى  األمامـي  المصـد  مـن  المائلـة.  األماميـة  والواجهـة 

أينمـا  حضورهـا  تشـارجر  تفـرض  الخلفـي،  المصـد 
حلـت من خال شـبك أمامـي متقاطع، ومصابيـح أمامية 

بكشـاف ضوئي، ومصابيح خلفية مسـتوحاة من سيارات 
السـباق بتقنيـة LED. ال يتبـدد أو يختفي الشـعور بالسـلطة 

عندمـا  يـزداد  وإنمـا  السـيارة  دخـول  بمجـرد  والقـوة 
بثاثـة  الرياضـي  التوجيـه  مقـود  مـع  القيـادة  دّفـة  تسـتلم 

أضلـع وحـواف سـميكة. توفر نواقـل الحركـة الصغيرة 
العاليـة  السـرعات  مـع  وتجاوبهـا  قدراتهـا  مـع  المتوفـرة 

المسـارات  علـى  القيـادة  مـن  مسـتوحى  مميـزاً  أداًء 
الرياضيـة.

//// STYLE THAT STANDS THE TEST OF TIME // 
Every inch, every surface, every curve of sheet 

metal was sculpted to elicit a pulse-racing 
reaction. On Charger, it starts with heritage-

inspired side scallops, a low, lean profile and 
a chiseled front end. From tip to tail, Charger 

asserts its authority with an imposing crosshair 
Rhombus, projector headlamps and a seamless 

LED racetrack taillamp. The feeling of power 
doesn’t dissipate once inside — instead, it 

grows as you grip the thick-rim three-spoke Sport 
steering wheel. Available paddle shifters with 

rev-matching capability bring track-inspired 
performance to the everyday drive.
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/ / ت كــا لـمـحـر ا
بنتاستار® بـ6 أسطوانات على شكل V سعة 3.6 لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات وناقل حركة 

292 حصاناً / 353 ن.م*.أوتوماتيكي تورك فاليت® بـ8 سرعات 

هيمي® بـ8 أسطوانات على شكل V سعة 5.7 لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات وناقل حركة 
370 حصاناً / 536 ن.م.أوتوماتيكي تورك فاليت® بـ8 سرعات

٤85 حصاناً / 6٤٤ ن.م. هيمي® بـ8 أسطوانات على شكل V سعة 6،٤ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي تورك فاليت® بـ8 سرعات

هيمي® إس آر تي هيلكات® سوبرتشارج بـ8 أسطوانات على شكل V سعة 6.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 
707 أحصنة / 881 ن.م.تورك فاليت® بـ8 سرعات عالي األداء

* كما يتوفر بقوة 300 حصاناً وعزم دوران بقوة 358 ن.م.

ENGINES //
3.6 PENTASTAR® VVT V6 WITH TORQUEFLITE® 8-SPEED AUTOMATIC 292 HP/353 N•m*

5.7 HEMI® VVT V8 WITH TORQUEFLITE 8-SPEED AUTOMATIC 370 HP/536 N•m

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

SUPERCHARGED 6.2 SRT HELLCAT® HEMI V8 WITH  
TORQUEFLITE HIGH-PERFORMANCE 8-SPEED AUTOMATIC 707 HP/881 N•m

* ALSO AVAILABLE WITH 300 HP AND 358 N•M

*Vehicle shown might differ, please contact your local dealer
*قد تختلف المركبة الظاهرة في الصورة، يرجى االتصال بالموزع المحلي
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ــة  ــار الصعب ــوال المس ــى المســار تتطلب أح ــاره عل ــم اختب ــدوزن ت ــيه م شاس
األدوات الهندســية الصارمــة والصلبــة. تتميــز تشــارجر آر تــي ســكات بــاك بشاســيه 

مــدوزن عالــي األداء جاهــز للتحــدي واالنطــاق.

ممتصــات الصدمات ممتصــات الصدمــات بلشــتاين® العاليــة األداء المتوفــرة هــي 
مخّمــدة األداء لتوفيــر قيــادة واثقــة وسلســة للتنقــات اليوميــة بينمــا تبقــى جاهــزة لتحديــات 

ــات األســبوع. ــة خــال العطــات ونهاي المســارات الصعب

نظــام التعليق تتــراوح الخيــارات المتنوعــة بيــن األداء الرياضــي العالــي األداء والتعليــق 
ــات كل ســائق.  ــة تفضي ــف لتلبي ــد المتكي ــزات التخمي ــع مي ــه م ــي مجموعت التنافســي األول ف

مزيــج قــوي مــن الحركــة والقــوة الثابتــة يأتــي مــن الهندســة المتطــورة للتعليــق والدفــع الخلفــي 
ــق  ــون التعلي ــاً، يك ــر تحدي ــادة األكث ــي أو القي ــل اليوم ــدف التنق ــك به ــواء كان ذل ــات. س للعج

الخلفــي المســتقل بـــ5 وصــات مدوزنــاً للمســاعدة فــي تأميــن الثبــات األقصــى والقيــادة المريحــة. 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــق ف ــر المعل ــض غي ــوزن المنخف ــاعد ال ــق، يس ــات بالطري ــّك العج ــا تحت عندم

أفضــل احتــكاك لإلطــارات مــع الطريــق ويقلــل الضوضــاء. تتميــز الطــرازات المجهــزة بمحــرك 
هيمــي® بـــ8 أســطوانات علــى شــكل V ســعة 4٫6 لتــر بهندســة فريــدة للتعليــق مــن شــأنها أن تســاعد 

ــه. تســمح ممتصــات الصدمــات  ــى االنعطــاف واســتجابة التوجي ــدرة عل ــوازن، والق ــى تحســين الت عل
بلشــتاين® والتعليــق المنخفــض بتحقيــق وزن 0،93 غــرام علــى ألــواح االنــزالق. يوفــر نظــام التخميــد 

ــط  ــدادات ضب ــكات® إع ــي هيل ــي طــرازات إس آر ت ــتاين® القياســي ف ــات بلش ــاث وضعي ــي بث التكيف
مختلفــة لثبــات نظــام التعليــق مــن وضعيــة الشــارع )الرياضيــة( إلــى الوضعيــة الرياضيــة )الثابتــة( إلــى 

وضعيــة المســار )األكثــر ثباتــاً واألعلــى تحكمــاً(. 

هندســة زاويــة االنفــراج القويــة األماميــة والخلفية يتطلــب الثبــات العالــي األداء أقصــى تحكــم 
ــة.  ــة والخلفي ــة األمامي ــراج القوي ــة االنف ــة زاوي ــاك هندس ــكات ب ــارجر س ــرازات تش ــر ط ــق، وتوف بالطري

ــة.  ــف هائل ــوة توق ــة ق ــات األربع ــى العج ــاق عل ــة لانغ ــية المانع ــة القياس ــح القرصي ــر المكاب المكابح توف
تتضمــن مكابــح بريمبــو® المتوفــرة مــراوح قابلــة للتهويــة التــي توفــر قــوة توقــف عاليــة األداء عندمــا تكــون 

ــح المصممــة بأنابيــب للهــواء. ــد المكاب ــوات تبري ــة مــع قن مصحوب

TRACK-PROVEN TUNED CHASSIS High-demanding track conditions require tightly engineered hardware. 
Charger 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 4.6L HEMI® V8 engine feature unique suspension geometry that helps improve balance, cornering ability and steering 

responsiveness. Exclusive Bilstein shocks and a lowered suspension allow these performers to achieve 0.93g on the skid pad. The 
Bilstein Three-Mode Adaptive Damping Suspension, standard on the SRT Hellcat® models, offers different suspension firmness 

settings from Street Mode (sporty) to Sport Mode (firm) to Track Mode (firmest max handling).

AGGRESSIVE FRONT-AND-REAR CAMBER GEOMETRY Performance handling requires maximum road-holding grip, and 
Charger Scat Pack models deliver with aggressive Front-and-Rear camber geometry.

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

مـواصــفـات الـســالمـــة 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. 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)[4] // Automatically adjusts vehicle speed to maintain desired distance 
from the vehicle ahead. This system can bring the vehicle to a full stop without driver intervention. 

FULL-SPEED FORWARD COLLISION WARNING (FCW) WITH ACTIVE BRAKING[5] // Radar and camera 
technology combine to alert you when the system senses potential frontal impact. If you’re not able to respond quickly 
enough, the system will automatically engage the brakes, with the ability to bring the vehicle to a complete stop. 

LANESENSE® LANE DEPARTURE WARNING (LDW) WITH LANE KEEP ASSIST[6] // This system 
measures your position within lane boundaries. If it detects an unintentional lane drift, it will alert you and correct 
the vehicle back into the lane.

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 (2) بــارك فيــو® للرؤيــة الخلفيــة عنــد التراجــع// يعــرض هــذا النظــام علــى الشاشــة مباشــرة بدقــة ووضــوح كل 
شــيء خلــف الســيارة عنــد التراجــع. تتكيــف الخطــوط الشــبكية الديناميكيــة مــع مدخــات التوجيــه للمســاعدة فــي صــف الســيارة. 

مســاندة الركــن الخلفــي بــارك ســينس® (2)// عنــد التراجــع بســيارتك، يمكــن للنظــام أن يستشــعر األجســام عنــد الســرعات 
المنخفضــة. عندمــا ترصــد الحساســات األجســام فــي الخلف أثنــاء التراجــع، يــزودك النظام بتحذيــرات ســمعية وبصرية. 

نظــام مراقبــة الزوايــا العميــاء (3) مع نظام استكشــاف األجســام والســيارات العابرة عنــد التراجع (2)// تقوم حساســات 
االستشــعار الراداريــة المزدوجــة بمراقبــة الزوايــا العميــاء للســائق بشــكل مســتمر، لتحــّذر مــن وجــود أي ســيارة عابرة بواســطة 
رمــوز استشــعارية مضيئــة علــى المرايــا الجانبيــة ومــن خــال تحذيــرات صوتيــة. يتضمن هــذا النظام ميزة استكشــاف األجســام 
والســيارات العابرة عند التراجع[2]، الذي يراقب األجسام/الســيارات القريبة من الســيارة بشــكل عمودي في الخلف، عند الخروج 

مــن أماكــن الركن الضيقــة أو المســارات.

نظــام تثبيــت الســرعة المــرن(٤)// يعــّدل أوتوماتيكيــاً ســرعة الســيارة للحفــاظ علــى المســافة اآلمنــة بيــن ســيارتك والســيارة 
أمامــك. يقــوم هــذا النظــام بإيقــاف الســيارة بالكامــل بــدون تدخل مــن قبل الســائق. 

التنبيــه مــن االصطــدام األمامــي عند الســرعة الكاملة مــع الفرملة النشــطة [5]// يجتمع كل مــن الرادار مــع الكاميرا في 
تكنولوجيــا فريــدة للتحذيــر مــن حــدوث أي خطــر أو اصطدام وشــيك من األمام. فــإذا لم تتمكن من أخــذ التدابير الازمــة في الوقت 

المناســب، ســيقوم النظــام تلقائياً بالضغط علــى المكابح مع إمكانية توقيف الســيارة بالكامل. 

نظــام التنبيــه مــن االبتعــاد عــن المســار اليــن ســينس® مــع المحافظــة علــى المســار[6]// يقوم هــذا النظــام بقيــاس موقع 
ســيارتك ضمــن نطــاق حــدود المســار. فــإذا اكتشــف النظام انحرافــاً عن المســار غير مقصود، ســيقوم بتنبيهــك ويعيد الســيارة إلى 

مســارها الصحيــح. 

النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات [1]// تــم تصميــم هــذا النظام لمســاعدة الســائق في الحفــاظ علــى التحكم بســيارته في حال 
فقدان التشــبث. يقوم النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات [1] باالستشــعار عندما تفقد الســيارة التحكم بالتوجيه فيحاول تصحيح مســار 

الســيارة عــن طريق التحكــم تلقائياً بتطبيــق المكابح على كل عجلــة على حدة.

مّســاحات الزجــاج األمامــي الحساســة للمطر// عندما يتســاقط المطر تستشــعر مّســاحات الزجاج األمامي الحساســة للمطر 
األوتوماتيكيــة الرطوبــة على مصد الريح فتقوم بتشــغيل المّســاحات. 

إنــذار التنبيــه بالفرملــة// يتوّقــع النظــام الحــاالت التــي يقــوم فيهــا الســائق بتطبيــق الفرامــل عنــد التوقــف الطارئ، ويســتخدم 
مضخــة النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبات [1] إلعادة شــحن نظــام الفرامل بهدف تقليل الوقــت المطلوب للتطبيــق الكامل للفرامل. 

مســاندة الفرملــة عنــد المطــر// عنــد تشــغيل مّســاحات الزجــاج األمامــي، يدفــع النظــام لّبــادات الفرامــل بالقرب مــن دوارات 
النوابــض، ممــا يســاعد فــي إبقــاء الــدوارات واللبــادات جافــة لتوفيــر تحكــم أفضل وأمــان أكبر. 

Pa
ge

 1
6

مهمــا اشــتدت أحــوال الطقــس، دائمــاً جاهــزون للتحــدي // تعمــل هــذه 
ــي  ــق ف ــم دقي ــر تحك ــات]١[ لتوفي ــم بالثب ــي للتحك ــع النظــام اإللكترون ــة م األنظم
ــارجر  ــادة تش ــى قي ــاظ عل ــع الحف ــف م ــى الخل ــام إل ــن األم ــدوران م ــزم ال ع

ــم.  ــن وال ترح ــي ال تلي ــة الت الجريئ

WEATHER OR NOT, HERE WE COME // These systems work with 
the vehicle’s Electronic Stability Control (ESC)[1] system to deliver precise 
front-to-rear torque control while preserving Charger’s unrelenting drive.

YEAR-ROUND

ACTIONACTION

وتـحـدٍّ إثــارة 

ACTION
////////////////////////////////
على مدار السنة////////////////

*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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ــود  ــق وامســك المق ــى الطري ــزك عل ــى تركي ــظ عل ــه. حاف ــك فعل ــك مــا يمكن إلي
ــه. ــا تتواصــل وتتجــول وتترّف ــك، بينم بيدي

//استكشــف أماكــن جديــدة، ابحــث عــن أفضــل مراكــز التســوق، وأماكــن الرقــص، والتســلية والترفيــه 
والمطاعــم // تحــّدث وأرســل وتلــّق االتصــاالت والرســائل النصيــة[٨] بينمــا تقــود الســيارة بأمــان مــع 
ميــزة الهاتــف المتوافــق الطليــق اليديــن[٩] // تجــّول]7[ وانطلــق إلــى كل مغامــرة، بفضــل نظــام الماحة 
ل]10[ محــرك ســيارتك عــن بعــد، أو  واحصــل علــى التوجيهــات بدقــة كــي ال تضــل طريقــك //شــغَّ

اُقفــل األبــواب مــن أي مــكان تقريبــاً مســتخدماً هاتفــك الذكــي.

 [11]TMتطابق أبل كاربالي
انــه هاتــف أي فــون® الذكــي المتوافــق، لذلــك ســوف تســتمتع بالميــزات المفضلــة لديــك مــن خــال 
لوحــة اإلعــدادات الخاصــة فــي ســيارتك. بفضــل نظــام ســيري®]12[، كل مــا عليــك القيــام بــه هــو أن 
تطلــب وتجــري المكالمــات وتتلّقــى الرســائل، وتحصــل علــى االتجاهــات مــن خرائــط أبــل، أو تطلــب 
ــح الموســيقى، أو اكتشــاف محطــات الوقــود  ــك هــذا النظــام تصّف ــح ل ــل ميــوزك. يتي ــر أب ــة عب أغني
القريبــة، مواقــف الســيارات، والمطاعــم وأكثــر مــن ذلــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، تســاعد الخرائــط فــي 

التنبــؤ بالمــكان الــذي تتوجــه إليــه.

HERE’S WHAT YOU CAN DO.  REMAIN FOCUSED ON  
THE ROAD WITH YOUR HANDS ON THE WHEEL, WHILE YOU 
COMMUNICATE, NAVIGATE[7] 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[8] while driving 

safely with hands-free phone capability[9] // NAVIGATE[7] to every adventure, get turn-by-turn 

directions so you don’t get lost on the way (unless you want to) // START[10] your car from afar, 

or lock your doors from almost anywhere using your smartphone.

APPLE CARPL AYTM[11] COMPATIBILITY
This is smarter iPhone® integration, so you’ll experience your favorite features through  

your dashboard. With Siri®[12] 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 help predict 

where you’re headed.

Additional charges may apply. Apple CarPlay screen shown.
أبل كارباي. ُتفرض رسوم إضافية. تظهر شاشة  قد 

[11]
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خيــارات المقاعد بتصميم رياضي
 1 /// مقاعد بقماش سيدوسو/تورك بلون أسود مع خياطة تنغستن سوداء، قياسية في 

طـراز إس إكس تي   

خيــارات المقاعد عالية األداء
2 ///  مقاعد بقماش سيدوسو/مضلعات رباعية فاخرة سوداء، قياسية في طرازات جي تي، 

”Bee“ آر/تي، وآر/تي سكات باك مع شعار

3 ////  جلد نابا مع سّنادات سويد ألكانتارا®، وتقليمات مخرمة بلون أسود، وتطريزات 
تنغستن بارزة متضمنة مع مجموعة باس في طرازات جي تي، آر/تي، وآر/تي 

”Bee“ سكات باك مع شعار

4 ////  جلد نابا مع سّنادات سويد ألكانتارا®، وتقليمات سويد مخرمة بلون أسود/أحمر ياقوتي 
ودرزات بلون أحمر ياقوتي بارزة. إختياري في طرازات جي تي وآر/تي سكات باك 

”Bee“ مع شعار

5 ////  جلد الجونا مع تقليمات جلد الجونا مخرمة بلون أسود وتطريزات بلون فضي. قياسية 
في طراز إس آر تي هيلكات® مع شعار إس آر تي هيلكات®

6 ////  جلد الجونا مع تقليمات جلد الجونا مخرمة بلون سيبيا وتطريزات بلون فضي. قياسية 
في طراز إس آر تي هيلكات® مع شعار إس آر تي هيلكات®

7 ////  جلد الجونا مع تقليمات جلد الجونا مخرمة بلون أحمر ملتهب وتطريزات بلون 
فضي. اختياري في طراز إس آر تي هيلكات® مع شعار إس آر تي هيلكات®

SPORT SEAT CHOICES
 1 ////  Sedoso/Torque Cloth in Black with Tungsten Accent Stitching — Standard on SXT

PERFORMANCE SEAT CHOICES
 2 ////  Sedoso/Houndstooth Premium Cloth in Black — Standard on GT, R/T and R/T 

Scat Pack with Bee Logo

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

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

 5 ////  Laguna Leather with Laguna Leather Perforated Inserts in Black with Silver Accent  
Stitching — Standard on SRT Hellcat® with SRT Hellcat Logo 

 6 ////  Laguna Leather with Laguna Leather Perforated Inserts in Sepia with Silver Accent  
Stitching — Standard on SRT Hellcat® with SRT Hellcat Logo

 7 ////  Laguna Leather with Laguna Leather Perforated Inserts in Demonic Red with 
Silver Accent Stitching — Optional on SRT Hellcat with SRT Hellcat Logo
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اختيــار مقعد بتصميم رياضي
SPORT SEAT CHOICE

خيــارات المقاعد عالية األداء
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 من األلومينيوم الخفيف الوزن أسود خفيف اللمعان 5 ديب
قياس 9٫5×20 إنش 

قياسية في إس آر تي هيلكات
(WEB)

من األلومينيوم األسود الصاخب
قياس 9×20 إنش 
قياسية في سكات باك

(WRW)

من األلومينيوم كاربون المع 
قياس 20×8 إنش متضمنة مع مجموعة 

باس في جي تي وآر/تي
(WPZ)

من األلومينيوم غرانيت كريستالي
قياس 8×20 إنش 

قياسية في جي تي وآر/تي
(WHB)

من األلومينيوم المصقول
 قياس 18 إنش

 قياسية في إس إكس تي
(WK1)

20 by 9.5-inch  
Low-Gloss Black Lightweight 5 Deep Forged Aluminum  

Standard on SRT Hellcat
(WEB)

20 by 9-inch  
Black Noise Aluminum 
Standard on Scat Pack

(WRW)

20 by 8-inch  
Satin Carbon Aluminum 

Included with Plus Package on  
GT and R/T

(WPZ)

20 by 8-inch  
Granite Crystal Aluminum 
Standard on GT and R/T

(WHB)

18-inch  
Cast Aluminum 

Standard on SXT
(WK1)

WHEEL:CHOICES الـعـجـالت: الـخــيــارات

Specs might vary, please check with your local dealer
المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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11 مانجو صارخ  10 أحمر أوكتان  9 أزرق كحلي  8 رمادي مدمر   F8 7 أخضر 6 أسود حالك  5 معدني فوالذي  ٤ فضة أتوميك  3 أحمر ناري  2 جرانيت   B5 1 أزرق 
1٤ أخضر فاتح 13 أرجواني مزرق   Knuckle 12 أبيض

1 B5 Blue 2 Granite 3 TorRed 4 Atomic Silver 5 Maximum Steel 6 Pitch Black 7 F8 Green 8 Destroyer Grey 9 IndiGo Blue 10 Octane Red 11 Go Mango 12 White Knuckle 13 Plum Crazy 14 Sublime

COLOR:CHOICES

1 1

5 56 6

9 9 8 8

1 1

1 313

11 1 0 10

7 7

2 23 3

4 4

1 2 12

األلــوان: الـخـيــارات

1 4 14
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/// SPECIFICATIONS — CHARGER

SXT 
إس إكس يت

GT 
جي يت

R/T 
آر/يت

R/T SCAT PACK 
آر/يت سكات باك 

SRT 
إس آر يت

PERFORMANCE SHIFT INDICATOR - - - - S مؤشر تغيير األداء

AFTER-RUN CHILLER - - - - S ضخ سائل تبريد المحرك بعد التشغيل

SAFETY السالمة

REAR PARK SENSORS S S S S S حساسات الركن الخلفية

REAR VIEW CAMERA S S S S S كاميرا للرؤية الخلفية

BAKE ASSIST S S S S S مساندة الفرملة

RAIN BRAKE SUPPORT S S S S S نظام مساندة الفرملة عند المطر

READY ALERT BRAKING S S S S S إنذار التنبيه بالفرملة

ELECTRONIC STABILITY CONTROL  /ABS S S S S S ABS /النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

HILL START ASSIST / TRAILER SWAY DAMPING S S S S S نظام المساعدة على تسلق التال/ نظام التحّكم بانحراف المقطورة

TRACTION CONTROL S S S S S تحّكم بالتشبث

HYDRAULIC ASSIST BRAKE S S S S S دعم الفرامل الهيدروليكي

ANTI-LOCK 4-WHEEL DISC PERF BRAKES S S S S S مكابح قرصية عالية األداء ومانعة لانغاق على العجات األربعة

ACTIVE HEAD RESTRAINS S S S S S مساند رأس نشطة

CHILD SUPPORT ANCHORS S S S S S مثبتات مقعد األطفال

3POINTS SEAT BELTS   S S S S S حزام أمان ثاثي النقاط

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

SUPPLEMENTAL FR/RR CURTAIN A/BAGS S S S S S وسائد هوائية ستارية إضافية أمامية وخلفية

SUPPLEMENTAL FR SIDE A/BAGS S S S S S وسائد هوائية أمامية جانبية إضافية

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

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

AUTO-LOCK DOOR SYSTEM S S S S S نظام قفل األبواب األوتوماتيكي

FRONT HEIGHT ADJUST SHOULDER BELTS S S S S S أحزمة أمان أمامية قابلة لتعديل االرتفاع

REAR DOOR CHILD PROTECTION LOCKS S S S S S نظام حماية األطفال عند األبواب الخارجية

INSIDE EMERGENCY TRUNK LID RELEASE S S S S S فتح غطاء الصندوق الخلفي من الداخل

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

SPEED SENSITIVE POWER LOCKS S S S S S أقفال كهربائية حساسة للسرعة

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

3 MODE ELECTRONIC STABILITY CONTROL - S S S S 3 وضعيات للنظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

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

ADVANCED  SRT MULTI STAGE FR AIR BAGS  - - - - S وسائد هوائية إس آر تي أمامية متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ

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

عند التراجع

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي Pa
ge
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تشارجر  - المواصفات   ///

SXT 
إس إكس يت

GT 
جي يت

R/T 
آر/يت

R/T SCAT PACK 
آر/يت سكات باك 

SRT 
إس آر يت

PERFORMANCE األداء

ENGINE محرك بـ6 أسطوانات على 
شكل v و24 صمام سعة 

3٫6 لتر مع النظام المتغير 
لتوقيت عمل الصمامات

محرك بـ6 أسطوانات على 
شكل v و24 صمام سعة 

3٫6 لتر مع النظام المتغير 
لتوقيت عمل الصمامات

محرك بـ8 أسطوانات على 
شكل v و24 صمام سعة 

5٫7 لتر مع النظام المتغير 
لتوقيت عمل الصمامات

محرك هيمي بـ8 أسطوانات 
على شكل v، إس آر تي، 
سعة 6٫4 لتر مع نظام 

اإلزاحة المتعددة

محرك هيمي سوبرتشارج 
إس آر تي بـ8 أسطوانات 
على شكل v سعة 6٫2 لتر

المحرك

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

ENGINE 

6.2L SUPERCHARGED HEMI 

V8 SRT ENGINE

OUTPUT 
292 حصان

292 HP 

300 حصان
300 HP 

370 حصان
370HP 

485 حصان
485 HP 

707 أحصنة
707 HP 

قوة الحصان

TRANSMISSION

8 سرعات أوتوماتيكي 8 سرعات أوتوماتيكي 8 سرعات أوتوماتيكي 8 سرعات أوتوماتيكي 8 سرعات أوتوماتيكي
ناقل الحركة

8 AT 8 AT 8 AT 8 AT 8 AT

POWERTRAIN RWD RWD RWD RWD RWD نظام الدفع
الدفع الخلفي الدفع الخلفي الدفع الخلفي الدفع الخلفي الدفع الخلفي

TIRE SIZE 

ميشان 
235/55R18 AS

عالية األداء لكل الفصول

 جوديير
 245/45ZR20 BSW

عالية األداء 

 جوديير
245/45ZR20 BSW

عالية األداء 

245/45ZR20 BSW جوديير
عالية األداء 

  275/40ZR20 بيريللي
عالية األداء لكل الفصول 

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 TIRES 

SUSPENSION تورينج عالية األداء عالية األداء عالية األداء مناِفسة )تخميد َنِشط( أنظمة التعليق

TOURING PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE COMPETITION  
( ACTIVE DAMPING)

SPORT MODE - S S S S الوضعية الرياضية

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

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

DODGE PERFORMANCE PAGES - S S - - صفحات دودج لأداء

SRT PERFORMANCE PAGES - - - S S صفحات إس آر تي لأداء

ACTIVE EXHAUST - - S S S عادم نشط

BREMBO FIXED CALIPER 4-PISTON BRAKES - - - S - مكابح بريمبو ثابتة بـ4 بستونات

BREMBO 6-PISTON FIXED FRONT CALIPER BRAKES - - - - S مكابح بريمبو ثابتة بـ6 بستونات أمامية

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

LAUNCH CONTROL - - - S S التحكم باالنطاق

LINE LOCK - - - S S نظام قفل المكابح

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

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

SXT 
إس إكس يت

GT 
جي يت

R/T 
آر/يت

R/T SCAT PACK 
آر/يت سكات باك 

SRT 
إس آر يت

LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB/STEERING WHEEL S S S S S مقبض ذراع ناقل الحركة/ مقود توجيه مكسوان بالجلد

FRONT CUP HOLDER AND MOBILE STORAGE S S S S S حامل أكواب أمامي وحجرة تخزين الجوال

FRONT  & REAR READING LAMP S S S S S مصباح قراءة أمامي وخلفي

FRONT OVERHEAD LED LIGHTING S S S S S إضاءة LED أمامية علوية

TRUNK LAMP S S S S S مصباح الصندوق الخلفي

CARGO COMPARTMENT DRESS-UP S S S S S غطاء مقصورة األمتعة

FRONT & REAR FLOOR MATS S S S S S سجادات أمامية وخلفية

PASSENGER ASSIST HANDLES S S S S S مقابض مساندة للراكب األمامي

ILLUMINATED REAR ASSIST HANDLES S S S S S مقابض مساندة خلفية مضاءة

CELL PHONE STORAGE S S S S S حجرة تخزين الهاتف

ILLUMINATED FRONT CUPHOLDERS S S S S S حامات أكواب مضاءة

REAR VIEW DAY/NIGHT MIRROR S S S S S مرآة خلفية للرؤية الليلية والنهارية

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

BRIGHT PEDALS - S S S S دواسات المعة

FRONT & REAR LED MAP POCKETS - - - S S مصابيح إضاءة LED أمامية وخلفية

LEATHER TRIM SEATS WITH HELLCAT LOGO - - - - S مقاعد بفرش جلدي مع شعار هيلكات

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

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

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

SRT LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL - - - - S مقود توجيه مغلف بالجلد إس آر تي

SRT LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB - - - - S مقبض ذراع ناقل الحركة مكسو بالجلد إس آر تي

PREMIUM-STITCHED DASH PANEL - - - - S تطريز فاخر للوحة العدادات

COMFORT & TECHNOLOGIES والتكنولوجيا الراحة 

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

DUAL ZONE AUTO A/C WITH AIR FILTERING S S S S S
 نظام تكييف أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة  

وفلتر هواء

12V AUX OUTLET S S S S S منفذ طاقة إضافي بقوة 12 فولط

POWER 8-WAY DRIVER SEAT S S S S S مقعد السائق آلي مع 8 وضعيات

POWER 4-WAY DRIVER SEAT LUMBAR ADJUSTMENT S S S S S تعديل مسند أسفل مقعد السائق آلياً بأربع وضعيات

POWER FRONT WINDOW, ONE-TOUCH UP/DOWN S S S S S نافذة كهربائية أمامية تعمل بلمسة زر أعلى/أسفل

SPEED CONTROL S S S S S التحكم بالسرعة

6 SPEAKERS S - - - - 6 مكبرات صوت

TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL S S S S S(POWER) مقود توجيه قابل للتعديل واإلمالة

REMOTE PROXIMITY KEYLESS ENTRY S S S S S نظام فتح األبواب عن ُبعد عند االقتراب من السيارة

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي Pa
ge
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تشارجر  - المواصفات   ///

SXT 
إس إكس يت

GT 
جي يت

R/T 
آر/يت

R/T SCAT PACK 
آر/يت سكات باك 

SRT 
إس آر يت

EXTERIOR الخارجية املواصفات 

ALLOY WHEELS عجات ألومينيوم 
قياس 18 إنش

عجات جرانيت كريستال 
ألومينيوم 

قياس 20 إنش

عجات جرانيت كريستال 
ألومينيوم 

قياس 20 إنش 

عجات نويز سوداء 
قياس 20 إنش 

عجات سوداء إس آر تي 
خفيفة اللمعان عالية األداء 

قياس 20 إنش

عجات من األلومينيوم

18” ALUMINUM 20” GRANITE CRYSTAL 
ALUMINUM 

20” GRANITE CRYSTAL 
ALUMINUM 

20”BLACK NOISE 20” SRT LOWGLOSS BLACK 
PERF WHEELS

BADGE تشارجر تشارجر جي تي  تشارجر + هيمي +
 آر تي

تشارجر + سكات باك بي 
+ 392 هيمي 

تشارجر + إس آر تي 
هيلكات

الشعار الخارجي

CHARGER CHARGER + GT CHARGER + HEMI +  R/T CHARGER + SCAT PACK BEE 
+ 392 HEMI 

CHARGER + SRT HELLCAT 

REAR BODY COLOR SPOILER

- S S

جناح أسود عالي األداء قطعة 1
S

جناح خلفي بلون الهيكل
BLACK 1-PIECE 

PERFORMANCE SPOILER

BODY COLORED EXTERIOR MIRRORS S S S S S مرايا خارجية بلون الهيكل

BI-FUNCTION HALOGEN PROJECTOR H/LAMP S S S S - مصباح هالوجين بكشاف ضوئي ثنائي الوظيفة

BI-FUNCTION HID PROJECTOR H/LAMPS - - - S مصابيح أمامية عالية بكشاف ضوئي ثنائية الوظيفة

AUTOMATIC HEADLAMPS S S S S S مصابيح أمامية أوتوماتيكية

LED DRL S S S S S LED مصابيح نهارية

HIGH MOUNTED STOP LIGHT S S S S S ً مصباح التوقف المدمج عاليا

BLACK HEADLAMPS BEZELS S S S S S حواف المصابيح األمامية السوداء

BODY COLORED DOOR HANDLES S S S S S مقابض أبواب بلون الهيكل

BODY COLOR FASCIA S S S S S واجهة بلون الهيكل

BODY COLOR LOWER BODY SIDE CLADDING S S S S S حواف جانبية مصّفحة منخفضة بلون الهيكل

GLOSS BLACK GRILLE S - - - - شبكة أمامية سوداء المعة

BLACK PERFORMANCE GRILLE - S S S S شبكة أمامية سوداء عالية األداء 

DUAL BRIGHT EXHAUST TIP S S S S S عادم مزدوج المع

PROJECTOR LED FOG LIGHT - S S S - مصباح ضباب LED بكشاف ضوئي

PERFORMANCE GRILLE W/DUAL AIR INLETS - - - S S شبكة أمامية عالية األداء/منافذ هوائية مزدوجة

POWER SUNROOF  - - - - S فتحة سقف كهربائية

RED BRAKES CALIPERS - - - - S مكابس المكابح بلون أحمر

INTERIOR الداخلية املواصفات 

CLOTH SPORT SEATS S S S S - مقاعد رياضية مكسوة بالقماش

60/40 FOLDING REAR SEATS/RR ARMREST WITH CUP 

HOLDERS
S S S S

قياســي )من دون مسند ذراع 
خلفــي مع حامات أكواب(

S (WITHOUT ARMREST/CUP 
HOLDER)

مقاعد خلفية قابلة للطي 40/60/مسند ذراع خلفي مع حامات 
أكواب

FLOOR CARPET S S S S S مداسات أرضية

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

SXT 
إس إكس يت

GT 
جي يت

R/T 
آر/يت

R/T SCAT PACK 
آر/يت سكات باك 

SRT 
إس آر يت

AUTO DIM EXTERIOR DRIVER MIRROR - O O O S مراّة جانبية ذاتية التعتيم للسائق

SOFT TOUCH I/P-FAUX SEAM/LIVE STITCH - O O O S قماش ناعم الملمس

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

POWER FRONT DRIVER/PASSENGER SEATS - O O O S مقاعد آلية أمامية للسائق والراكب األمامي

HEATED SECOND ROW SEATS - O O O S مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة 

DRIVER & PASSENGER POWER 4-WAY LUMBAR ADJUST - O O O S
4 وضعيات آلية لتعديل أسفل ظهر مقعدْي السائق والراكب 

األمامي

DRIVER & PASSENGER LOWER LED LAMPS - O O O S LED مصابيح أمامية

EXTERIOR MIRRORS COURTESY LAMPS - O O O S مصابيح خافتة مزودة بالمرايا الجانبية 

RADIO/DRIVER SEAT/MIRRORS MEMORY - O O O S ذاكرة لمقعد السائق والمرايا والراديو

AUTO ADJUST IN REVERSE EXTERIOR MIRRORS - O O O S مرايا خارجية قابلة للتعديل أوتوماتيكياً عند الرجوع للخلف

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

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

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

20X8.0 SATIN CARBON PAINTED WHEELS - O O - - عجات مطلية من الكربون الامع قياس 20×8 إنش

BLIND SPOT AND CROSS PATH DETECTION - O O O -
نظام مراقبة الزوايا العمياء واستكشاف األجسام والسيارات العابرة 

عند الترجوع إلى الخلف

TECHNOLOGY GROUP مجموعة التكنولوجيا 

ADVANCED BRAKE ASSIST - O O O - نظام الفرملة المتطور

RAIN SENSING WIPERS - O O O - مّساحات أمامية حساسة للمطر

AUTO HIGH BEAM HEADLAMPS - O O O - مصابيح أمامية أوتوماتيكية للتحكم بالشعاع العالي

FULL SPEED FWD COLLISION WARNING PLUS - O O O - نظام التنبيه من االصطدام األمامي باس عند السرعة العالية

ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/ STOP - O O O - نظام تثبيت السرعة التكيفي مع ميزة التوقف

LANE DEPARTURE WARNING PLUS - O O O - نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار باس  

RED BRAKE CALIPERS - - - O S مكابس المكابح باللون األحمر  

DUAL CARBON STRIPES - - O O O خطوط كربون مزدوجة 

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

DUAL BLUE STRIPES - - - - O خطوط زرقاء مزدوجة 

DUAL SILVER STRIPES - - - - O خطوط فضيه مزدوجة 

DUAL RED STRIPES - - - - O خطوط حمراء مزدوجة 

BLACK STAIN HOOD - - - - O الغطاء األمامي باللون األسود الامع

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي Pa
ge
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تشارجر  - المواصفات   ///

SXT 
إس إكس يت

GT 
جي يت

R/T 
آر/يت

R/T SCAT PACK 
آر/يت سكات باك 

SRT 
إس آر يت

KEYLESS ENTRY W/IMMOBILIZER S S S S S نظام سنتري كي® المجمد للمحرك منعاً للسرقة 

KEYLESS GO S S S S S نظام فتح األقفال عن ُبعد “أدخل وانطلق”®

REMOTE START SYSTEM S S S S S نظام التشغيل عن ُبعد

AUTO STICK AUTOMATIC TRANSMISSION S S S S S ناقل حركة أوتوماتيكي أوتوستيك®

UCONNECT 7” TOUCH SCREEN DISPLAY S - - - - شاشة عرض يوكونيكت® تعمل باللمس قياس 7 بوصة

APPLE/GOOGLE  CAR PLAY S S S S S آبل/جوجل كارباي

12V AUXILIARY POWER OUTLET S S S S S منفذ طاقة إضافي قوة 12 فولط

DUAL REMOTE USB PORT - CHARGE ONLY S S S S S منفذ يو إس بي مزدوج – للشحن فقط

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

STEERING AUDIO CONTROL S S S S S أزرار مثبتة بمقود التوجيه للتحكم بالصوت

BLUETOOTH WITH VOICE COMMAND S S S S S بلوتوث مع األوامر الصوتية

POWER MIRRORS S S S S S مرايا كهربائية 

REAR VIEW AUTO DIM MIRRORS - S S S S مرايا للرؤية الخلفية بتعتيم ذاتي

UCONNECT 4 NAV WITH 8.4” DISPLAY - S S S S يوكونيكت 4 الماحي مع شاشة عرض 8٫4 بوصة

6 PREMIUM ALPINE SPEAKERS - S S S - 6 مكبرات صوت ألباين فاخرة

AUTO HEATED OUTSIDE MIRRORS - S S S S مرايا خارجية آلية قابلة للتدفئة

AIR COND ATC W/DUAL ZONE CONTROL - S S S S نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة

HEATED FRONT SEAT - - - S S مقعد أمامي قابل للتدفئة

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

AUTO DIM DRIVER OUTSIDE MIRROR  - - - - S مرآة خارجية ذاتية التعتيم للسائق

HEATED SECOND ROW SEATS - - - - S مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة

DRIVER SEAT MEMORY - - - - S ذاكرة حفظ مقعد السائق

AUTO ADJUSTABLE IN REVERSE OUTSIDE MIRRORS - - - - S ً مرايا خارجية للرؤية عند التراجع قابلة للتعديل آليا

19 HARMAN KARDON SPEAKERS - - - - S مكبرات صوت عدد 19 هارمان كاردون

POWER FRONT DRIVER AND PASSENGER SEATS - - - - S مقاعد آلية أمامية للسائق الراكب

POWER DRIVER AND PASSENGER 4-WAY LUMBAR ADJUST - - - - S تعديل مسند أسفل ظهر السائق والراكب آلياً بأربع وضعيات

ADDITIONAL OPTIONAL PACKAGES املواصفات االختيارية اإلضافية

POWER SUNROOF - O O O S فتحه سقف آلية

PLUS PACKAGE مجموعه باس

NAPPA/ALCANTARA PERFORMANCE SEATS - O O O S مقاعد مكسوة بجلد ألكانتارا عالي األداء 

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

BLACK-EDGED PREMIUM FLOOR MATS - O O O S  مداسات فاخرة بحواف سوداء

ILLUMINATED REAR CUP HOLDERS - O O O - حامات أكواب مضاءة خلفية

Specs might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف, الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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[1] ال يمكـن ألي نظـام، مهمـا كان متطـوراً، أن يتخطـى قـوى الطبيعـة أو يتفـادى نتائـج القيـادة الطائشـة. 
يعتمـد األداء علـى قـوة التشـّبث المتوفـرة، والتـي تتأثـر بالصقيـع والثلـوج وبعوامـل أخـرى. عندمـا يضيء 

مؤشـر النظـام اإللكترونـي للتحكـم بالثبـات فـي لوحـة العـدادات، على السـائق أن يخفف من قـوة الدفع ويعدل 
السـرعة وطريقـة القيـادة بحسـب حالـة الطريـق. ينصـح دائمـاً بالقيـادة بحـذر وبمـا يتناسـب مع حالـة الطريق، 

ووضع حزام األمان دائماً. [2] تأكد من مسـارك قبل المتابعة. مسـاعدة القيادة اإللكترونية ليسـت بدياً عن القيادة 
بوعي. كن دائماً متنبهاً وتأكد من مسـارك قبل المتابعة. [3] تأكد دائماً بواسـطة النظر من عدم وجود مركبات قبل 

االنتقـال مـن مسـار إلـى آخـر. [4] إن نظـام تثبيـت السـرعة المـرن هو نظـام لراحة السـائق، وليس بدياً عـن التدخل 
السـريع والمـرن مـن قبلـه. لـذا ينبغـي علـى السـائق أن يبقـى متنبهـاً لحركـة المـرور ويكـون على اسـتعداد تـام لتطبيق 

الفرامـل مـن أجـل تفـادي االصطدامـات. [5] إن نظـام التنبيه من االصطدام األمامي هو مجرد نظـام إنذار خاص بالجزء 
األمامـي مـن السـيارة، والـذي ال يتخـذ أي إجراءات لتغيير ديناميكيات السـيارة لتجنب االصطدام، وليـس بدياً عن التدخل 

السـريع والمـرن مـن قبـل السـائق. لـذا ينبغـي علـى السـائق أن يبقـى متنبهـاً لحركـة المـرور وأن يكـون علـى اسـتعداد تـام 
لتطبيـق الفرامـل مـن أجـل تفـادي االصطدامـات. [6] إن نظـام LDW هـو نظـام لراحة السـائق، وليس بدياً عن التدخل السـريع 

والمـرن مـن قبلـه. لـذا ينبغـي علـى السـائق أن يبقـى متنبهـاً لحركـة المـرور ويكـون علـى اسـتعداد تام لتطبيـق الفرامـل من أجل 
تفـادي االصطدامـات. [7] ليـس المقصـود مـن هـذا النظام اسـتخدامه أثناء تشـغيل السـيارة. [8] ميـزات الرد بالنصـوص الصوتية 

والنصـوص الصوتيـة تتطلـب هاتفـاً متطابقـاً مـع نمـط النفـاذ إلـى الرسـائل بميـزة بلوتـوث. أي فـون وغيـره مـن الهواتـف الذكيـة ال 
يدعـم حاليـاً نمـط النفـاذ إلـى الرسـائل بميـزة بلوتـوث. تأكـد مـن تشـغيل MAP وتفعيـل إخطـار الرسـائل النصيـة الـواردة. كمـا يتطلـب 

اسـتخدام هواتـف ذكيـة متوافقـة تدعـم الرسـائل النصيـة وبلوتـوث. تفضـل بزيـارة www.UconnectPhone.com لمعرفـة توافـق النظـام 
واألجهـزة. [9] يتطلـب هاتفـاً جـواالً متطابقـاً مـع تقنيـة بلوتوث طليق اليديـن. تفضـل بزيـارة www.UconnectPhone.com لمعرفة توافق 

النظام واألجهزة. [10] ال يتوفر نظام التشـغيل عن بعد على جميع الطرازات، أنت مسـؤول عن اسـتخدام الميزات عن ُبعد وفًقا ألي قوانين 
أو قواعـد أو لوائـح معمـول بهـا فـي موقع سـيارتك. [11] يتطلب أبل كارباي هاتفاً ذكيـاً متوافقاً عبر كايبل يو إس بي إلى نظام يوكونيكت. قد 

يتـم تطبيـق رسـوم علـى البيانـات. يرجـى زيـارة UconnectPhone.com لمعرفـة تطابـق النظـام والجوال. [12] يتطلب سـيري أيـز فري هاتف 
أي فـون مـزوداً بميـزة سـيري. بعـض الميـزات غيـر متوفـرة أثناء تشـغيل السـيارة. يجب أن يكـون هاتف أي فـون ضمن النطاق الخلوي النشـط. 

تطبـق معـدالت بيانـات هاتـف أي فـون الموجـودة لـدى العميل علـى الميـزات المدعومـة باإلنترنت.
© 2019 مجموعـة فيـات كرايسـلر للسـيارات، الواليـات المتحـدة األمريكيـة ذ.م.م. جميـع الحقـوق محفوظـة. دودج، إس آر تـي، هيمـي 392، بـاك 

توب، تشـالنجر، تشـارجر، التصميم المتشـابك للشـبك األمامي، كروسـرود، ديمون، شـعار ديمون المنمق، دورانجو، جراند كارافان، هيمي، جورنيه، 
رحلـة، اليـن سـينس، بـارك سـينس، بـارك فيـو، بنتاسـتار، آر تي، تصميم سـكات باك، سـنتري كي، تصمـم إس آر تي هيلكات، إس آر تـي هيلكات، إس 

إكس تي، تورك فايت ويوكونيكت هي عامات تجارية مسـجلة، والقط الهواء Air Catcher، نظام فتح األقفال عن بعد ”أدخل وانطلق”، سـكات باك وإس 
آر تـي Power Chiller هـي عامـات تجاريـة مسـجلة لمجموعة كرايسـلر، الواليات المتحـدة 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 مسـجلة لشـركة أوغست-بلشـتاين وشـركاه. فايرسـتون هي عامة تجارية مسـجلة لشـركة فايرسـتون تاير أند رابر. جوديير هي عامة تجارية 

مسـجلة لشـركة جودييـر تايـر أنـد رابـر. بيريللـي هي عامة تجارية مسـجلة لشـركة بيريللي تاير. هارمن كاردون عامة تجارية مسـجلة وغريـن إدج عامة تجارية 
لشـركة هارمـان إنترناشـيونال إندسـتريز إنـك. أبـل كاربـاي، أي بـود وأي فـون وسـيري هـي عامات تجارية مسـجلة لشـركة آبل. سـيروس، XM، وجميـع العامات 

والشـعارات التابعة لها هي عامات تجارية مسـجلة لشـركة راديو سـيروس اكس ام (SiriusXM Radio Inc) والشـركات التابعة لها. تريميك هي عامة تجارية مسـجلة 
لشـركة ترانسميسـيونس إي إكيبوس ميكانيكوس، أس. إي. دي سـي. في. فيسـبوك والشـعار هي عامات مسـجلة لشركة فيسبوك. ميشان هي عامة تجارية مسجلة لشركة 

ميشـان نورث أمريكا. إنسـتغرام والشـعار هي عامات تجارية مسـجلة لشـركة إنسـتغرام، Pinterest والشعار هي عامات تجارية مسـجلة لشركة Pinterest، شعار تويتر 
هـو عامـة الخدمـة لشـركة تويتـر. شـعار يوتيوب، شـعار أندرويد أوتو وشـعار جوجل+ هي عامات تجارية مسـجلة لشـركة جوجل.

معلومـات حـول هـذا الكتيـب: بعـض المعلومـات الموجـودة فـي هـذا الكتيـب قـد يتـم تحديثها في وقت الحـق للطباعـة. يرجى مراجعـة وكيلك المحلـي لمزيد مـن التفاصيل. بعض 
التجهيـزات الموجـودة أو الموصوفـة هنـا قـد تتوافـر بتكلفـة إضافيـة. تعتبـر كافـة المنتجـات والمواصفـات والرسـوم التوضيحيـة والمقارنـات التنافسـية الـواردة هنـا صحيحـة حين 

تّمـت الموافقـة علـى الطباعـة. تحتفـظ مجموعـة فيـات كرايسـلر للسـيارات، الواليات المتحـدة ذ.م.م. بحق إجراء التعديات التي تراها مناسـبة، من وقت إلى آخر، دون إشـعار مسـبق 
أو أي التـزام يترتـب عليهـا. بعـض المواصفـات االختياريـة تتطلـب وجود مجموعة من المواصفات االختيارية األخرى. لمعرفة سـعر طراز محدد مـع تجهيزات تائم طلبك، أو التحقق 

مـن المواصفـات المذكـورة هنا، قم بمراجعة وكيل دودج المحلي 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 road 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] LDW 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 brakes to avoid collisions. [7] This system is not meant to be used while the vehicle is in motion. [8] Voice Text Reply and Voice Texting 

features require a compatible mobile device enabled with the 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 UconnectPhone.com for system and device compatibility. [9] Requires a mobile 

phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. Visit UconnectPhone.com for system and device compatibility. [10] Remote vehicle start not available on all vehicles. You are responsible for using remote features 
in accordance with any laws, rules or ordinances in effect in your vehicle’s location. [11] Apple CarPlay requires a compatible mobile device connected via USB cable to the Uconnect system. Data plan rates may apply. 

Visit UconnectPhone.com for system and device compatibility. [12] Siri Eyes Free requires an iPhone equipped 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. 

©2018 FCA US LLC. All Rights Reserved. Dodge, SRT, 392 HEMI, Blacktop, Challenger, Charger, the crosshair grille design, Crossroad, Demon, the Demon stylized logo, Domestic. Not Domesticated., Durango, Grand 
Caravan, HEMI, Journey, LaneSense, ParkSense, ParkView, Pentastar, R/T, the Scat Pack design, Sentry Key, the SRT Hellcat design, SRT Hellcat, SXT, TorqueFlite and Uconnect are registered trademarks, and Air Catcher, 

Keyless Enter ’n Go, 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. Firestone is a registered trademark of Firestone Tire & Rubber Company. Goodyear is a registered trademark of The Goodyear Tire & Rubber Company. Pirelli is a registered trademark of Pirelli Tyre S.p.A. Harman Kardon is 

a registered trademark and GreenEdge is a trademark of Harman International Industries, Inc. Apple CarPlay, iPod, iPhone and Siri are registered trademarks of Apple Inc. Sirius, XM and all related marks and logos are registered 
trademarks of SiriusXM Radio Inc. and its subsidiaries. TREMEC is a registered trademark of Transmisiones Y Equipos Mecanicos, S.A. de C.V. Facebook and logo are registered trademarks of Facebook, Inc. Michelin is  

a registered trademark of Michelin North America, Inc. Instagram and logo are registered trademarks of Instagram, Inc. Pinterest and logo are registered trademarks of Pinterest, Inc. The Twitter logo is a service mark of Twitter, Inc. 
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.

YOU WANT MORE USB PORTS?

كمبيوتر محمول بشراء جهاز  قم 
GO BUY A LAPTOP

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




