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دورانـجـــو دودج 
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دورانـجـــو  دودج 
ولكن  الطويلة.  األسبوع  نهاية  عطل  أيام  السريعة  الطرقات  من  ازدحاماً  أكثر  الرباعي  الدفع  سيارات  سوق  أصبح 

بينما  ثانياً،  الصدارة.  واحتلت  المألوف  عن  خرجت  أوالً،  مثيالتها؟  على  تتفوق  دورانجو  دودج  يجعل  الذي  ما 
تهتم  ال  قوية.  رياضية  وشخصية  هائلة  بقدرات  دورانجو  تتميز  فقط،  مفيدة  سياراتهم  كون  على  الجميع  يركز 

دودج  حقيقة  على  تعرّف  أخرى،  بعبارة  المحرك.  غطاء  تحت  الحصان  قوة  على  ركّز  بل  األكواب،  حاملي  بعدد 

الوحيدة  أنها  حول  يتمحور  دورانجو  دودج  تميز  سر  فإن  األخرى،  الرباعي  الدفع  بسيارات  مقارنة  ألنه  دورانجو، 

الخلفية،  بالعجالت  الدفع  ونظام  المتوفر،   V شكل  على  أسطوانات  بـ٨  هيمي®  المحرك  مع  بسهولة  تتكيف  التي 

من  أيضاً  توفره  ما  ننسى  أن  دون  التوقعات  تفوق  جر  بقوة  تتميز  هائلة  حصانية  وقوة  الرياضي،  التعليق  ونظام 

دائم. تواصل  وعلى  مرفهاً  تبقيك  رائعة  تكنولوجيا 

D O D G E  D U R A N G O 
The SUV market is more crowded than a highway on a long holiday weekend. So, how do you 

stand out in a sea of sameness? First, veer off the beaten path and leave the pack behind. 
Second, while the others concentrate on simply being utilitarian vehicles, hone in on being a 

sport utility vehicle. Don’t focus on the number of cup holders, but focus on the number of 
horses under the hood. In other words, build a Dodge. Because compared to other SUVs, only 

Durango goes all in with its available HEMI® V8 engine, rear-wheel drive, performance 
suspension and an incredible amount of horsepower capable of pulling an equally incredible 

towing rating. For good measure, Durango offers plenty of technology to keep you entertained 
and connected.

*Vehicle shown might differ, please contact your local dealer
المحلي بالموزع  الصورة، يرجى االتصال  الظاهرة في  المركبة  تختلف  *قد 
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*Vehicle shown might differ, please contact your local dealer
المحلي بالموزع  الصورة، يرجى االتصال  الظاهرة في  المركبة  تختلف  *قد 
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قـصـــوى تـحميـل  قــدرة 
        مـصـداقــيــة فـي الشـــارع

LOADED WITH MAXIMUM
STREET CRED 

من  التوقعات  يفوق  شيء  كل  مع  وادمجه  دورانجو،  في  رائع  شيء  كل  اختر   /// آر تي®   دورانــجـــو إس 
أسطوانات  بـ٨  بمحرك هيمي®  آر تي  إس  دورانجو  تأتي  اإلطالق.  مركبة على  أقوى  تي، وستحصل على  آر  إس 

على  سريعة  انطالقة  إلى  باإلضافة  ن.م،   ٦٣٧ بقوة  دوران  وعزم  حصاناً   ٤٧٥ وقوة  لتر   ٦,٤ سعة   V شكل  على 
غضون  في  ميل  ربع  مسافة  لقطع  وقدرة  ثوان،   ٤,٤ غضون  في  كلم/الساعة   ١٠٠ إلى  صفر  من  التسارع:  حلبة 

١٢,٩ ثانية. أضف إلى ذلك ناقل حركة مضبوط األداء بـ٨ سرعات، الدفع على جميع العجالت المضبوط رياضياً، 
عادم مزدوج عالي التدفق مع منافذ ٤ إنش، إطارات ٢٩٥ على عجالت ٢٠x١٠ إنش، كأنها سيارة تشارجر بمقاعد 

صفوف.  بثالث 

DURANGO SRT® /// Take everything great about Durango, and merge it with everything extreme about  
SRT, and you get one mean people-mover. Durango SRT harnesses the power of a 6.4L HEMI® V8 engine to 

deliver a staggering 475 HP and 637 N•m of torque, plus a wicked-fast time on the drag strip: 0 – 100 km/h 
in 4.4 seconds and a 0.40 km cover in 12.9 seconds. Add in an 8-speed performance-tuned transmission, 

sport-tuned all-wheel drive, high-flow dual exhaust with 4-inch outlets, 295 tires on 20- by 10-inch wheels, 
and it’s basically like having a three-row Charger.

*Vehicle shown might differ, please contact your local dealer
المحلي بالموزع  الصورة، يرجى االتصال  الظاهرة في  المركبة  تختلف  *قد 
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للدفع  سيارة  لتكون  يؤهالنها  ورحابتها  قدرتها  الــعــروق ///  فـي  تــجـري 
لسيارة  المميزة  الشخصية  فيمنحها  المتوفر  هيمي®  محرك  أما  الرباعي. 

عن  تفرّقها  التي  الوحيدة  الميزة  ليست  فيها  الكامنة  القوة  القوية.  دودج 
دورانجو  مصممو  استطاع  الرباعي،  الدفع  سيارات  لمعظم  خالفاً  المجموعة. 

الشبك  من  تبدأ  التي  بطّلتها  الرياضية.  شخصيتها  على  الضوء  تسليط 
العصرية  المتداخلة  اللمسات  إلى  المهيبة  المنقسمة  بالمشابك  األمامي 

بالصالبة  توحي  التي  البارزة  الخطوط  مع  المتين  األمامي  الصندوق  وغطاء 
مصابيح  البارز،  دودج  شعار  مع  ضوئي  بكشاف  أمامية  مصابيح  والجرأة. 

كالآللئ.  تلمع  متوفرة   LED بتقنية  نهارية  ومصابيح  ضوئي  بكشاف  ضباب 
السباق  سيارات  من  مستوحاة  عريضة  خلفية  بمصابيح  الليل  ظلمة  أضئ 

تذكر  التي  المتوفرة  الالمعة  المزدوجة  العادم  مخارج  واختر   LED بتقنية 
المقدمة. في  أنت  لمَ  خلفك  السائقين 

DODGE DNA RUNS DEEP /// Its capability and roominess qualify 
Durango as an SUV. But the available HEMI® engine under the hood gives 

it the iconic soul of a Dodge muscle car. The raw power lurking underneath 
isn’t the only thing that separates Durango from the pack. Durango’s 

armor is forged to highlight its athletic profile. It starts with a fierce  
split-crosshair grille filled with a modern mesh texture and a bulked-up 

hood with a powerful-looking profile. Striking projector headlamps with 
embossed Dodge logo, projector fog lamps and available LED daytime 

running lamps (DRLs) shine like crown jewels. Light up the night with a 
full-width LED racetrack taillamp and opt for available dual bright 

exhaust tips that remind those behind you why you’re out in front.

صـفــوف بثــالث  بمـقـاعـد  تشــارجـر 

THE 3-ROW CHARGER
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*Vehicle shown might differ, please contact your local dealer
المحلي بالموزع  الصورة، يرجى االتصال  الظاهرة في  المركبة  تختلف  *قد 
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Just because Durango is powered by brute strength doesn’t mean it can’t appeal to your 
refined side. Slide into the driver seat and enjoy premium comfort. Even the steering wheel 
offers a range of standard and available high-tech features to keep control at your fingertips. 
Standard buttons on the steering wheel control the customizable 7-inch Driver Information 
Digital Cluster Display.

There are more than 50 different seating configurations to provide the optimum balance 
between passenger and cargo capacity. Available seven-passenger seating includes a 
60/40 split-fold-flat second-row reclining bench seat with integrated padded center 
armrest with cup holders and 50/50 split-folding third-row seat. Second-row passengers 
will enjoy convenient access to vent controls, available charge-only USB ports and an 
available 115-volt power outlet.

Outfit Durango with the available Blu-rayTM / DVD system and the Alpine Premium  
Audio System with 9 speakers, subwoofer and 825-watt amplifier for the ultimate 
entertainment experience. 

تجذب  أن  يمكنها  ال  أنه  يعني  ال  جريئة  وصالبة  قوية  بشخصية  تتمتع  دورانجو  ألن  فقط 
مقود  حتى  السائق.  مقعد  على  المطلقة  بالراحة  استمتع  شخصيتك.  من  الراقي  اآلخر  الوجه 
عملية  إلبقاء  العالية  التكنولوجية  المزايا  من  ومتوفرة  قياسية  منوعة  باقة  يوفر  التوجيه 
عرض  بشاشة  تتحكم  التوجيه  مقود  على  قياسية  تحكم  أزرار  إصبعك.  من  بكبسة  التحكم 

بوصة.   ٧ للتخصيص وقياس  القابلة  الرقمية  العدادات  السائق في لوحة  معلومات 

هناك أكثر من ٥٠ وضعية مختلفة للمقاعد لتوفير التوازن األمثل بين سعة الركاب واألمتعة. 
بنسبة  والقلب  للطي  قابالً  الثاني  الصف  في  مقعداً  ركاب  لسبعة  المتوفرة  المقاعد  تتضمن 
المنقسم  الثالث  الصف  ومقعد  أكواب،  حامالت  مع  مبطن  القماش  من  ذراع  بمسند   ٤٠/٦٠
بالتهوية،  التحكم  أزرار  بسهولة  الثاني  الصف  ركاب  ويستخدم   .٥٠/٥٠ بنسبة  للطي  القابل 

فولط متوفر.   ١١٥ بقوة  طاقة  ومنفذ  المتوفرة،  فقط  للشحن  بي  إس  يو  منافذ 

 تأتي دورانجو مجهزة بنظام الترفيه بلو راي™ / دي في دي المتوفر، وبنظام صوتي فاخر من ألباين 
مثيل لها. ممتعة ال  واط ألجواء   ٨٢٥ وصبووفر ومضخم صوت  مكبرات صوت   ٩ مع 
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*Vehicle shown might differ, please contact your local dealer
المحلي بالموزع  الصورة، يرجى االتصال  الظاهرة في  المركبة  تختلف  *قد 
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3901 KG*

٣٩٠١ كلغ*

E XC E P T ION A L  T O W ING

قـــوة جـــر اســتـثـنــائــيـــة

ALL-WHEEL DRIVE (AWD) ///Durango was designed for 
uncompromising and refined performance even in the worst 
conditions. Forge on with available AWD. The system helps 
enhance driver confidence by leveraging the SUV’s 50/50 
weight distribution.

وال  معزز  ألداء  دورانجو  ُصّممت  العجالت ///  بجميع  الدفع 
الدفع  نظام  مع  بثقة  يعمل  الحاالت.  أسوأ  في  حتى  فيه  هوادة 

ثقة  تعزيز  في  النظام  هذا  يساعد  المتوفر.  العجالت  بجميع 
الرياضية  السيارة  وزن  توزيع  من  االستفادة  خالل  من  السائق 

متساو. األغراض بشكل  المتعددة 
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*Vehicle shown might differ, please contact your local dealer
المحلي بالموزع  الصورة، يرجى االتصال  الظاهرة في  المركبة  تختلف  *قد 
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S A F E T Y  &  S E C U R I T Y  F E A T U R E S

واألمــــــان الســـالمـــة  مــــزايـــا 

PARKSENSE® REAR PARK ASSIST [1] ////  When your vehicle is in Reverse, this available system can sense nearby objects moving at low speeds; if imminent collision is detected, 
the system will provide a momentary, autonomous brake pulse. In certain circumstances, this system can help bring your vehicle to a stop.

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

BLIND SPOT MONITORING (BSM) [2] WITH REAR CROSS-PATH DETECTION [1] ////  With this available system, radar continually monitors rear vehicle blind 
zones and will visually and audibly alert you when a vehicle is sensed in any of the zones. When your vehicle is in Reverse, rear sensors warn through a chime if cross-traffic approaches the vehicle.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) [3] WITH STOP ////  This available system helps maintain a driver-selected distance from the vehicle ahead; under certain traffic 
conditions, the system can bring the vehicle to a full stop without driver intervention.

FORWARD COLLISION WARNING (FCW) [4] WITH ACTIVE BRAKING ////  With this available system, the forward-facing radar sensors detect when your vehicle may 
be approaching another object too rapidly, and the system alerts the driver with both an audible chime and a visual warning.

PARKVIEW® REAR BACK-UP CAMERA [1] ////  This standard system displays an accurate visual reference of what is behind your vehicle when it’s in Reverse.

READY ALERT BRAKING ////  The standard system anticipates situations when you may initiate an emergency brake stop and uses the Electronic Stability Control (ESC)[5] pump to 
precharge the brake system in order to decrease the time required for full brake application.

ELECTRONIC STABILITY  CONTROL (ESC) [5] ////  This standard system is designed to assist you in maintaining control of your vehicle during extreme steering maneuvers. ESC[5] 
senses when a vehicle is starting to spin (oversteer) or plow (understeer), and attempts to correct the vehicle’s course by automatically controlling the throttle and applying the brakes at individual wheels.

ALL-WHEEL DRIVE (AWD)  ////  An available system that automatically detects wheel-slip and sends additional power to the wheel(s) with the most traction.

ANTILOCK BRAKE SYSTEM (ABS)  ////  Standard four-wheel antilock disc brakes sense and prevent wheel lockup, offering improved steering control under extreme braking and/or 
slippery conditions.

//// عندما تتحرك السيارة إلى الخلف، يقوم النظام المتوفر برصد األجسام القريبة التي تتحرك بسرعة منخفضة. في حال رصد اصطدام وشيك، سيقوم النظام بتوفير قوة   ® سينس رك  با  )١ ( لخلفي ا لركن  ا ة  ند مسا م  نظا
ضغط آنية على الفرامل. في بعض الظروف، يمكن لهذا النظام أن يوقف السيارة.

كاملة  سيطرة  لتحقيق  جافة  واللبادات  األقراص  على  اإلبقاء  في  يساعد  مما  الدوارة،  األقراص  بالقرب من  الفرامل  لبّادات  النظام  يدفع هذا  األمامي،  الزجاج  مّساحات  تشغيل  عند   //// لمطر  ا عند  لفرملة  ا ة  ند مسا م  نظا
وأمان تام على الطرقات الزلقة.

بشكل  للسائق  العمياء  الزوايا  بمراقبة  الرادارية  االستشعار  أجهزة  تقوم  المتوفر،  النظام  هذا  مع   ////  ]١ [ ع جو لر ا عند  برة  لعا ا ت  را لسيا وا م  ألجسا ا ف  كتشا ا م  نظا مع   ]٢ [ ء لعميا ا يا  لزوا ا قبة  مرا م  نظا
مستمر، لتنبه السائق عن وجود أي سيارة عابرة بواسطة رموز استشعارية مضيئة ومسموعة. عند الرجوع إلى الخلف، يطلق نظام االستشعار الخلفي تحذيراً صوتياً عند اقتراب األجسام/السيارات من المركبة.

تدخل  بدون  بالكامل  السيارة  بإيقاف  النظام  هذا  يقوم  االزدحام،  عند  أمامك،  والسيارة  سيارتك  بين  اآلمنة  المسافة  على  الحفاظ  في  المتوفر،  النظام  هذا  يساعد   //// لتوقف  ا ميزة  مع   ]٣ [ لمرن ا لسرعة  ا تثبيت  م  نظا
من قبل السائق.

المرور،  لحركة  معينة  في ظروف  أمامك،  السيارة  وبين  بينك  محددة  آمنة  مسافة  على  للحفاظ  تلقائياً  السرعة  بضبط  المتوفر  النظام  هذا  يقوم   //// قف  لتو ا ة  ميز مع   ]٤ [ مي ألما ا م  ا صطد ال ا من  لتنبيه  ا م  نظا
حتى يمكنه إيقاف المركبة تماماً دون أي تدخل من قبل السائق.

الخلف. إلى  الرجوع  عند  السيارة  خلف  والسيارات  األجسام  كل  دقيقة  شاشة  عبر  القياسي  النظام  هذا  يعرض   ////  ]١ [ ع جو لر ا عند  لخلفية  ا ية  للرؤ  ® فيو رك  با ميرا  كا

من  الفرملة  نظام  شحن  إلعادة  بالثبات]٥[  للتحكم  اإللكتروني  النظام  مضخة  باستخدام  فيقوم  المفاجئ،  التوقف  حالة  يستشعر  عندما  األوضاع  القياسي  النظام  هذا  يستبق   //// ملة  لفر با لتنبيه  ا ر  ا نذ إ
أجل تقليص الوقت المطلوب لتطبيق الفرملة الكاملة.

اإللكتروني  النظام  يستشعر  القصوى.  القيادة  مناورات  أثناء  سياراتهم  على  السيطرة  على  الحفاظ  في  السائقين  لمساعدة  القياسي  النظام  هذا  تصميم  تم   ////  ]٥ [ ت لثبا با للتحكم  لكتروني  إل ا م  لنظا ا
للتحكم بالثبات]٥[ االنعطاف الحاد أو غير الكافي، ويحاول تصحيح مسار السيارة عن طريق التحكم تلقائياً بعزم المحرك وتطبيق المكابح على كل عجلة على حدة.

//// يقوم هذا النظام المتوفر برصد انزالق العجلة أوتوماتيكياً، ويرسل قوة إضافية إلى العجالت مع أقصى تشبث. لعجالت  ا بجميع  فع  لد ا

نظام المكابح المانعة لالنغالق //// نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت األربعة القياسي يستشعر ويتجنب انغالق العجالت، موفّراً تحكماً أفضل بالتوجيه في ظروف الفرملة القاسية و/أو 
االنزالق الخطير.
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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 p laces ,  f ind  the  best  shopp ing ,  danc ing ,  ente r ta inment  venues  and 
restaurants  // SPEAK UP  and be heard,  send and rece ive  cal ls  and texts [7] whi le  dr iv ing 
safe ly  with  hands-free  phone capabi l i ty [7] // NAVIGATE [6] to  every  adventure ,  ge t  tu rn-by-
tu rn  d i rec t ions  so  you  don ’ t  ge t  l os t  on  the  way  (un less  you  want  to )  // START [8] your  car 
f r om a fa r,  un l ock  y ou r  doo rs  o r  f l ash  y ou r  head lamps  f r om a lmos t  anywhe re  us ing  
your  smartphone.

APPLE CARPLAYTM[9]* COMPATIBILITY
This  is  smarter  iPhone® integrat ion,  so  you’ l l  exper ience your  favor i te  features through your 
dashboard.  With S i r i ,®[10] a l l  you have to  do is  ask — catch up on cal ls  and messages,  get 
d i rect ions f rom Apple  Maps,  or  request  a  song through Apple  Music .  The system lets  you 
browse music ,  or  d iscover  nearby  gas stat ions,  park ing,  restaurants  and more.  P lus,  Maps 
help predict  where  you’ re  headed.

ANDROID AUTOTM[9]* INTEGRATION
Fo r  those  who  know and  l ove  Andro id TM Goog le TM goes  w i th  you  w i th  nav igat i on [6] and  
“OK Google” vo ice  detect ion,  and you’ l l  hear  your  favor i te  Google  P lay  music  and get  vo ice-
guided navigat ion [6] f rom Google  Maps.  Stay  focused and product ive  whi le  on the road with 
vo ice  contro ls [7] that  a l low you to  make calendar  appointments,  set  t imers ,  reply  to  emai ls 
and messages — and more. 

إلـيـك مــا يـمـكـنـك فــعـلــــه: حافظ على تركيزك على الطريق وامسك 
المقود بيديك، بينما تتواصل وتتجول[٦] وتترفّه.

وتلّق  وأرسل  تحّدث   // واملطاعم  والرتفيه  والتسلية  التسوق  مراكز  أفضل  وابحث عن  أماكن جديدة  استكشف   //
االتصاالت والرسائل النصية[٧] بينام تقود السيارة بأمان مع ميزة الهاتف املتوافق الطليق اليدين[٧] // تجول[٦] بفضل 

أقفل  بعيد،  من  للمحرك  العنان[٨]  أطلق   // بدقة  التوجيهات  عىل  واحصل  مغامرة،  كل  إىل  وانطلق  املالحة  نظام 

الذيك. هاتفك  باستخدام  تقريباً  مكان  أي  من  األمامية  املصابيح  أضئ  أو  األبواب 

TM[٩]*كــاربــــالي أبــل  نـظــام  تــوافـق 
انه هاتف أي فون® الذكي المتوافق، لذلك سوف تستمتع بالميزات المفضلة لديك من خالل لوحة اإلعدادات الخاصة 

على  تحصل  الرسائل،  وتتلّقى  المكالمات  وتجري  تطلب  أن  هو  به  القيام  عليك  ما  كل   ،[١٠] سيري® بفضل  سيارتك.  في 

اكتشاف  الموسيقى،  تصّفح  النظام  هذا  لك  يتيح  ميوزك.  أبل  عبر  أغنية  تطلب  أو  للخرائط،  مابز  أبل  من  االتجاهات 

التنبؤ  في  الخرائط  تساعد  ذلك،  إلى  باإلضافة  ذلك.  من  وأكثر  المطاعم  السيارات،  مواقف  القريبة،  الوقود  محطات 

إليه. تتوجه  الذي  بالمكان 

TM[٩]*أوتــــو أنـــدرويـــد  تــكـامــل 
إلى كل عاشق وخبير في أندرويدTM، تتنقل غوغلTM معكم من خالل نظام المالحة[٦] وميزة التعرف على الصوت ”أوكي 

غوغل.  خرائط  عبر  بالصوت  المالحة[٦]  نظام  على  والحصول  بالي  غوغل  عبر  المفضلة  موسيقاك  تسمع  سوف  غوغل“، 

عملك  متابعة  لك  تتيح  التي  بالصوت  التحكم  أزرار[٧]  بمساعدة  الطريق  على  تقود  بينما  وعملك  تركيزك  على  حافظ 

الكثير. وغيرها  والنصية،  البريدية  الرسائل  على  الرد  الوقت،  تعيين  المواعيد،  وتسجيل 

†Additional charges may apply. Apple CarPlay[9] screen shown.
Uconnect system works for specific regions, please check with your local dealer.

كاربالي[٩]. أبل  شاشة  الصورة  في  تظهر  إضافية.  رسوم  تطبيق  يتم  *قد 

المحلي.  الوكيل  مراجعة  يرجى  معينة،  مناطق  في  يوكونيكت  نظام  يعمل 

[9]

[9]
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ممم 

المواصفات الداخلية: الخيارات

INTERIOR:CHOICES

بلون بيج بلّوري فاتح) — قياسي في  ١ ///  قماش كاروالينا ميش/دبل كروس بلون أسود (متوفر أيضاً 
إس إكس تي

٢ ///  فرش جلد كابري أسود (متوفر أيضاً بلون بيج بلّوري فاتح)، قياسي في جي تي 

٣ /// فرش جلد نابا مع لمسات نابا أكسس ٢ مثقوب وخياطة بارزة تنغستن باللون األسود، (متوفر  
           بلون رمادي مطّعم باألحمر الغامق) — قياسي في آر/تي 

 ٤ ///  فرش جلد الجونا مع تقليمات الجونا أكسس ٢ المثقوب وخياطة فضية بارزة بلون 
أسود/ أحمر ملتهب — قياسي في إس آر تي ويتضمن شعار إس آر تي المطرز 

1 ///  Carolina Mesh/Double Cross in Black (also available in Light Frost Beige) —  
standard on SXT

2 ///  Capri leather in Black (also available in Light Frost Beige) — standard on GT

3 ///  Nappa leather with Nappa Axis II perforated inserts and Tungsten accent 
stitching in Black (also available in Radar Red) — standard on R/T

4 ///  Laguna leather with Laguna Axis II perforated inserts and Silver accent stitching 
in Black/Demonic Red — standard on SRT and includes embossed SRT logo

Pa
ge
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WHEEL:CHOICES العـجـالت: الخـيــارات

 قياس ٢٠ إنش من الكاربون الملمع 
قياسي في جي تي وآر/تي

)WBK(

 قياس ١٨ إنش بلون رمادي تكنيكال 
قياسي في إس إكس تي

)WP١(

20- inch Satin Carbon  
Standard on GT and R/T

)WBK(

18- inch Technical Grey 
Standard on SXT

)WP1(

قياس ٢٠×١٠ إنش بلون البرونز الغامق )برونز مصقول( 
إختياري في إس آر تي

)WSE(

20x10- inch Brass Monkey  
)Burnished Bronze( 

Optional on SRT
)WSE(Specs might vary, please check with your local dealer

المحلي التأكد مع وكيلك  الرجاء  تختلف,  قد  المواصفات 
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معدني أخضر  أزرق مظلل ١١  فايس ١٠  أبيض  مدمر ٩  رمادي  أوكتان ٨  أحمر  بنفسجي ٧  رصاصي ٦   ٥ DB أسود  ٤ Knuckle أبيض  غرانيت ٣  أحمر داكن ٢   ١
1 Redline 2 Granite 3 White Knuckle 4 DB Black 5 Billet 6 In-Violet 7 Octane Red 8 Destroyer Grey 9 Vice White 10 Blue Shade 11 Green Metallic

COLOR:CHOICES األلــــوان: الخــيـــارات

3 ٣

9 ٩

4 ٤

10 ١٠

2 ٢

8 ٨

5 ٥

11 ١١

1 ١

7 ٧

6 ٦
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/// SPECIFICATIONS — DURANGO دورانجو  – مواصفات   ///
SXT 

إس إكس يت
GT 

جي يت
R/T 
آر/يت

SRT 
إس آر يت

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

ANTI-LOCK 4-WHEEL TRACTION CONTROL S S S S تحّكم بالتشبث للدفع الرباعي مانع لالنغالق

TRAILER SWAY DAMPING S S S S نظام التحّكم بانحراف املقطورة

ACTIVE HEAD RESTRAINTS S S S S مساند للرأس قابلة للتعديل

REAR WINDOW DEFROSTER S S S S مزيل الصقيع عن النوافذ الخلفية

REAR WINDOW WIPER/WASHER S S S S غاسلة/مّساحة الزجاج الخلفي

SUPPLEMENTAL SIDE AIR BAGS S S S S وسائد هوائية جانبية إضافية

CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM-LATCH READY S S S S نظام تثبيت مقاعد األطفال

DRVR INFLATABLE KNEE-BOLSTER AIR BAG S S S S وسائد هوائية قابلة لالنتفاخ لحامية ركبتي السائق

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

SUPPLEMENTAL FRONT SEAT SIDE AIR BAGS S S S S وسائد هوائية أمامية جانبية إضافية

SUPPLEMENTAL SIDE CURTAIN ALL ROWS AIR BAGS S S S S وسادة هوائية جانبية إضافية ستارية لكل الصفوف

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

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

TRAILER BRAKE CONTROL S S S S التحكم مبكابح املقطورة

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

FRONT PASSENGER SEAT BELT ALERT S S S S تنبيه باستخدام حزام األمان للراكب األمامي

PARKSENSE REAR PARK ASSIST W/STOP S S - - نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس مع ميزة التوقف

PARKSENSE FRONT & REAR PARK ASSIST W/STOP - - S S
نظام مساندة الركن الخلفي واألمامي بارك سينس مع ميزة 

التوقف

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

RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS - - S S مّساحات الزجاج األمامي حساسة للمطر

EXTERIOR املواصفات الخارجية

ALLOY WHEELS
مطلية قياس ١٨×٨.٠ إنش كربون المع قياس ٢٠×٨.٠ إنش كربون المع قياس ٢٠×٨.٠ إنش

خفيفة اللمعان سوداء متعددة 
األضلع قياس ٢٠×١٠.٠ إنش

عجالت من األلومينيوم
18X8.0 PAINTED  

ALUMINUM WHEELS  
20X8.0 SATIN CARBON WEEHLS 20X8.0 SATIN CARBON WEEHLS 

20X10.0 LO-GLOSS BLK 
MULTISPOKE WHEELS

BADGE
دورانجو دورانجو + جي يت دورانجو + آر/يت دورانجو + هيمي + إس آر يت

الشعار الخارجي
Durango Durango + GT Durango + R/T DURANO + HEMI + SRT

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

Specs might vary, please check with your local dealer المحلي التأكد مع وكيلك  الرجاء  تختلف,  قد  المواصفات  Pa
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/// SPECIFICATIONS — DURANGO دورانجو  – مواصفات   ///
SXT 

إس إكس يت
GT 

جي يت
R/T 
آر/يت

SRT 
إس آر يت

PERFORMANCE األداء

ENGINE

 بـ٦ أسطوانات عىل

شكل v و٢٤ صامماً سعة ٣.٦ لرت 

مع النظام املتغري لتوقيت عمل 

الصاممات

 بـ٦ أسطوانات عىل

شكل v و٢٤ صامماً سعة ٣.٦ لرت 

مع النظام املتغري لتوقيت عمل 

الصاممات

هيمي بـ٨ أسطوانات عىل شكل 

v سعة ٥.٧ لرت مع النظام املتغري 
لتوقيت عمل الصاممات ونظام 

اإلزاحة املتعددة

هيمي إس آر يت بـ٨ أسطوانات 

عىل شكل v سعة ٦.٤ لرت مع 

نظام اإلزاحة املتعددة املحرك

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

OUTPUT
٢٩٥ حصاناً  ٢٩٥ حصاناً  ٣٦٠ حصاناً  ٤٧٥ حصاناً 

قوة الحصان
295 HP 295 HP 360HP 475 HP 

TRANSMISSION
٨ رسعات أوتوماتييك ٨ رسعات أوتوماتييك ٨ رسعات أوتوماتييك ٨ رسعات أوتوماتييك

ناقل الحركة
8 AT 8 AT 8 AT 8 AT

POWERTRAIN
الدفع الخلفي | بجميع العجالت  الدفع الخلفي | بجميع العجالت  الدفع بجميع العجالت الدفع بجميع العجالت

نظام الدفع
RWD | AWD RWD | AWD AWD AWD

TIRE SIZE

 بريدجستون

265/60R18 BSW لثالثة فصول

برييليل عالية األداء 

265/50R20 لكل الفصول

برييليل عالية األداء 

265/50R20 لكل الفصول

برييليل عالية األداء 

295/45ZR20 BSW لكل الفصول حجم اإلطارات

265/60R18 BSW 3/S BRIDGESTONE
265/50R20 PERFORMANCE A/S 

PIRELLI
265/50R20 PERFORMANCE A/S 

PIRELLI
295/45ZR20 BSW ALL SEASON  

PERF PIRELLI

SUSPENSION
نظام تعليق إيكو | للمهام الشاقة   نظام تعليق إيكو | للمهام الشاقة   ريايض عايل األداء )تخميد نَِشط(

 ECO SUSPENSION  I  DUTYأنظمة التعليق
SUSPENSION

ECO SUSPENSION  I  DUTY 
SUSPENSION  

SPORT
HIGH PERFORMANCE  

(Active Damping)

SPORT MODE S S S S الوضعية الرياضية

PERFORMANCE STEERING - - S S مقود توجيه عايل األداء

PERFORMANCE TUNED STEERING - - - S توجيه مضبوط األداء

CONFIGURABLE DRIVE MODE - - - S وضعية قيادة قابلة للتشكيل

PERFORMANCE SHIFT INDICATOR - - - S مؤرش تغيري األداء

DODGE PERFORMANCE PAGE - S S - صفحات دودج لألداء

SRT PERFORMANCE PAGE - - - S صفحات إس آر يت لألداء

SAFETY السالمة

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

READY ALERT BRAKING S S S S إنذار التنبيه بالفرملة

ELECTRONIC STABILITY CONTROL S S S S النظام اإللكرتوين للتحكم بالثبات

Specs might vary, please check with your local dealer المحلي التأكد مع وكيلك  الرجاء  تختلف,  قد  المواصفات 
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/// SPECIFICATIONS — DURANGO دورانجو  – مواصفات   ///
SXT 

إس إكس يت
GT 

جي يت
R/T 
آر/يت

SRT 
إس آر يت

AUTOMATIC HEADLAMP LEVELING SYSTEM - - - S نظام التحّكم األوتوماتييك مبستوى املصابيح األمامية

BODY COLOR, UPPER/LOWER, REAR FASCIA - - - S واجهة خلفية بلون الهيكل، علوية/سفلية

INTERIOR SXT GT R/T SRT املواصفات الداخلية

SEATS 7 7 7 6 املقاعد

CLOTH LOW-BACK BUCKET SEATS S - - - مقاعد حاضنة ألسفل الظهر مكسوة بالقامش

PERFORATED LEATHER WRAPPED STRG WHEEL S S S S مقود توجيه مكسو بجلد مثقوب

ILLUMINATED CUPHOLDERS S S S S حامالت أكواب مضاءة

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

2ND ROW 60/40 FOLD AND TUMBLE SEAT S S S S
مقاعد الصف الثاين قابلة للطي بنسبة 60/40 وقابلة لإلمالة 

إىل الوراء

FLOOR CARPET S S S S سجاد األرضية

CARGO COMPARTMENT CARPET S S S S سجاد الصندوق الخلفي

COVERED CARGO STORAGE S S S S حجرة تخزين مغطاة

PASSENGER ASSIST HANDLES S S S S مقابض مساندة الراكب األمامي

OVERHEAD CONSOLE S S S S كونسول علوي

SUN VISORS W/VANITY MIRROR S S S S واقيات الشمس مع مرايا مضيئة

INSTR. PANEL PLATINUM CHROME BEZEL S S (Black Chrome) S (Black Chrome) S (Black Chrome) حواف لوحة العدادات من الكروم البالتيني

CIGAR LIGHTER S S S S والعة سيجار

AUXILIARY 12-VOLT REAR POWER OUTLET S S S S منفذ طاقة أمامي إضايف بقوة ١٢ فولط

GLOVE BOX LAMP S S S S مصباح صندوق القفازات

FRONT & REAR INTERIOR LED LAMPS S S S S LED مصابيح داخلية أمامية وخلفية

LEATHER TRIMMED BUCKET SEATS - S S S مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد

PREMIUM DOOR TRIM PANEL - S S - لوح الباب الفاخر

HEADLINER/OVERHEAD TRIM-LIGHT COLOR - S S S بطانة السقف بلون فاتح

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

VENTILATED FRONT SEATS - - - S مقاعد أمامية قابلة للتهوية

Specs might vary, please check with your local dealer المحلي التأكد مع وكيلك  الرجاء  تختلف,  قد  المواصفات  Pa
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/// SPECIFICATIONS — DURANGO دورانجو  – مواصفات   ///
SXT 

إس إكس يت
GT 

جي يت
R/T 
آر/يت

SRT 
إس آر يت

HALOGEN HEADLAMPS S - - - مصابيح هالوجني أمامية

AUTOMATIC HEADLAMPS S S S S مصابيح أمامية أوتوماتيكية

PROJECTOR FOG LAMPS S - - - مصابيح ضباب بكشاف ضويئ

BODY COLOR/ACCENT COLOR REAR FASCIA S - - - واجهة خلفية بلون الهيكل/بلون بارز

CHROME HEADLAMP BEZELS S - - - حواف كروم للمصابيح األمامية

BRIGHT/ACCENT COLOR GRILLE S - - - شبكة أمامية المعة/بلون الهيكل

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

LED TAILLAMPS W/RED ACCENTS S S S S مصابيح خلفية LED مع ملسات حمراء

BRIGHT SIDE ROOF RAILS S - - - سكك سقف جانبية المعة

BLACK SIDE ROOF RAILS - S S S سكك سقف جانبية سوداء

INTEGRATED ROOF RAIL CROSSBARS S S S S عارضات السقف املدمجة

HEATED FRONT SEATS - S S S مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

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

EXTERIOR MIRRORS W/SUPPLEMENTAL SIGNALS - S S S مرايا خارجية مع إشارات إضاءة إضافية

LED DAYTIME RUNNING HEADLAMPS - S S S مصابيح أمامية LED نهارية

HID HEADLAMPS - S S S مصابيح أمامية عالية الشعاع

PREMIUM LED FOG LAMPS - S S S مصابيح ضباب LED فاخرة

BODY COLOR SRT FRONT FASCIA - S S S واجهة أمامية إس آر يت بلون الهيكل

PERFORMANCE GRILLE W/ BLACK TEXTURE - S S S شبكة أمامية عالية األداء بطبقة سوداء

BODY COLOR REAR FASCIA S S S S واجهة خلفية بلون الهيكل

BLACK HEADLAMP BEZELS - S S S حواف سوداء للمصابيح األمامية

BODY COLOR WHEEL LIP MOLDING - S S S  حواف عجالت بقالب مجوف بلون الهيكل

DUAL REAR EXHAUST W/BRIGHT TIPS - S S S عادم خلفي مع مخارج مزدوجة المعة

BODY COLOR SHARK FIN ANTENNA - S S S القط هوايئ بلون الهيكل عىل شكل زعنفة الحوت

POWER SUNROOF - - S S فتحة سقف آلية

PERFORMANCE HOOD - - S S غطاء املحرك عايل األداء

Specs might vary, please check with your local dealer المحلي التأكد مع وكيلك  الرجاء  تختلف,  قد  المواصفات 
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/// SPECIFICATIONS — DURANGO دورانجو  – مواصفات   ///
SXT 

إس إكس يت
GT 

جي يت
R/T 
آر/يت

SRT 
إس آر يت

DOOR TRIM PANEL W/AMBIENT LIGHTING S S S S لوح الباب مع إضاءة خافتة

 3RD ROW REMOTE HEADREST DUMPING S S S S تحريك مسند الرأس يف الصف الثالث نحو األسفل عن بُعد

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

POWER LIFTGATE - S S S باب خلفي آيل

POWER DRIVER/PASS 4-WAY LUMBAR ADJUST - S S S
مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل آلياً للسائق والراكب 

األمامي مع ٤ وضعيات

POWER 8-WAY DRVR MEM 6-WAY PASS SEATS - S S S
ذاكرة حفظ ٨ وضعيات آلية ملقعد السائق و٦ وضعيات 

ملقعد الراكب األمامي

EXTERIOR MIRRORS W/MEMORY - S S S مرايا خارجية مع ذاكرة

RADIO/DRIVER SEAT/MIRRORS MEMORY - S S S ذاكرة حفظ محطات الراديو/مقعد السائق/املرايا

AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL - S S S التحكم باملصابيح األمامية عالية الشعاع األوتوماتيكية

HEATED STEERING WHEEL - S S S مقود توجيه قابل للتدفئة

REMOTE START SYSTEM - S S S نظام التشغيل عن بُعد

9 ALPINE AMPLIFIED SPEAKERS W/SUB - - S S ٩ مكربات صوت ضخمة ألباين مع صبووفر

ACTIVE NOISE CONTROL SYSTEM - - - S النظام النشط إللغاء الضوضاء

ADDITIONAL OPTIONAL PACKAGES املواصفات االختيارية اإلضافية

POWER SUNROOF - O S S فتحة سقف آلية

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

العابرة عند الرجوع

REAR DVD ENTERTAINMENT CENTER - O O O مركز دي يف دي للرتفيه خلفي

TECHNOLOGY GROUP - - O O مجموعة التكنولوجيا

ADVANCED BRAKE ASSIST - - O O نظام مساندة الفرملة املتقدم

FULL SPEED FWD COLLISION WARNING PLUS
- - O O نظام التنبيه من االصطدام األمامي بالس عند الرسعات 

العالية

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

LANE DEPARTURE WARNING PLUS - - O O التنبيه من االبتعاد عن املسار بالس

2ND ROW CONSOLE - - O O كونسول يف صف املقاعد الثاين

Specs might vary, please check with your local dealer المحلي التأكد مع وكيلك  الرجاء  تختلف,  قد  المواصفات  Pa
ge
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/// SPECIFICATIONS — DURANGO دورانجو  – مواصفات   ///
SXT 

إس إكس يت
GT 

جي يت
R/T 
آر/يت

SRT 
إس آر يت

LEATHER WRAPPED DOOR PANELS - - S S ألواح األبواب مكسوة بالجلد

ANODIZED GUN METAL INTERIOR ACCENTS - - - S ملسات معدنية داخلية مطلية

PREMIUM SRT DOOR TRIM PANEL - - - S ألواح األبواب إس آر يت مكسوة بالجلد الفاخر

LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB - - - S مقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد

BRIGHT PEDALS - - - S دواسات المعة

COMFORT & TECHNOLOGIES الراحة والتكنولوجيا

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

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

REMOTE KEYLESS ENTRY S S S S نظام فتح األبواب عن بُعد

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

AUTOMATIC 3 ZONE TEMP CONTROL S S S S ً ثالث مناطق للتحكم بدرجة الحرارة أوتوماتيكيا

REAR AIR CONDITIONING W/HEATER S S S S نظام تكييف هوايئ خلفي/سخان

POWER LOCKS S S S S أقفال كهربائية

POWER 8-WAY DRVR/MANUAL PASS SEAT S S S S
٨ وضعيات آلية ملقعد السائق/ يدوية ملقعد الراكب 

األمامي

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

PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP & DOWN S S S S نوافذ كهربائية أمامية تعمل بلمسة زر

SPEED CONTROL S S S S التحكم بالرسعة

6 SPEAKERS S S - - ٦ مكربات صوت

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

UCONNECT 4 WITH 7” DISPLAY S - - - يوكونيكت ٤ مع شاشة عرض ٧ بوصة

UCONNECT 4 NAV WITH 8.4” DISPLAY - S S S يوكونيكت ٤ املالحي مع شاشة عرض ٨،٤ بوصة

APPLE CARPLAY /GOOGLE ANDROID AUTO S S S S أبل كاربالي/جوجل أندرويد أوتو

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

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

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

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

Specs might vary, please check with your local dealer المحلي التأكد مع وكيلك  الرجاء  تختلف,  قد  المواصفات 
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[١] تأكد دائماً من الطريق أمامك قبل التقدم، إن مساعدة القيادة اإللكترونية ليست بديالً عن القيادة الواعية والمدركة. تفقد دائماً محيط سيارتك. 
[٢] تأكد دائماً بواسطة النظر من عدم وجود مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر. [٣] إن هذا النظام هو نظام لراحة السائق وليس بديالً عن التدخل 

النشط للسائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً إلى حركة المرور وأن يكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. [٤] إن 
هذا النظام هو مجرد نظام إنذار خاص بالجزء األمامي من السيارة، وليس بديالً عن التدخل السريع والمرن من قبل السائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى 

متنبهاً لحركة المرور وأن يكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. [٥] ينصح بالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة الطريق. ضع حزام 
األمان دائماً. واحترم قوانين السير. [٦] ليس المقصود من هذا النظام استخدامه أثناء تشغيل السيارة. [٧] هاتف يوكونيكت يتطلب هاتفاً جواالً متطابقاً مع تقنية 

بلوتوث طليق اليدين. تفضل بزيارة www.UconnectPhone.com لمعرفة توافق النظام واألجهزة. [٨] تأكد من القوانين المحلية بما يخص استخدام أنظمة تشغيل 
السيارة عن بُعد. [٩] تتطلب هاتف أي فون متطابقاً، يرجى مراجعة الوكيل المحلي حول تطابق الهواتف، قد يتم تطبيق رسوم على البيانات. برنامج المستخدم هو 

منتج ألبل. أبل كاربالي عالمة تجارية لشركة آبل. أي فون عالمة تجارية لشركة أبل، مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. تطبق شروط االستخدام وأحكام وبيانات 
الخصوصية الخاصة بأبل. أندرويد أوتو عالمة تجارية لشركة غوغل. [١٠] تتطلب أي فون بميزة سيري. بعض المزايا غير متوفرة أثناء تشغيل السيارة. يجب أن يكون هاتف 

أي فون ضمن النطاق الخلوي النشط. تطبق معدالت بيانات هاتف أي فون الموجودة لدى العميل على الميزات المدعومة باإلنترنت.

©٢٠١٩ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة األمريكية ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. دودج، تشارجر، دورانجو، التصميم المتشابك للشبك األمامي، إس آر 
تي، هيمي، بارك سينس، بارك فيو، بنتاستار، ويوكونيكت عالمات تجارية مسجلة لمجموعة كرايسلر، الواليات المتحدة األمريكية ذ.م.م. 

بلوتوت هي عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوت إس آي جي إنك. بلوراي هي عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوراي ديسك أسوسييشن. بريمبو هي عالمة تجارية لشركة فريني 
بريمبو. هارمن كاردون عالمة تجارية لشركة هارمان إنترناشيونال إندستريز إنك. أي بود وأي فون وسيري عالمات تجارية، وأبل كاربالي عالمة تجارية لشركة أبل. غوغل، غوغل بالي، 

غوغل+، أندرويد، أندرويد أوتو، وغيرها من الماركات عالمات تجارية لشركة غوغل.

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 للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. بحق إجراء التعديالت التي تراها مناسبة، في وقت إلى آخر، دون إشعار مسبق أو أي التزام يترتب عليها. بعض المواصفات 
دودج  وكيل  بمراجعة  قم  هنا،  المذكورة  المواصفات  من  التحقق  أو  طلبك،  تالئم  تجهيزات  مع  محدد  طراز  سعر  لمعرفة  األخرى.  االختيارية  المواصفات  من  مجموعة  وجود  تتطلب  االختيارية 

المحلي األقرب إليك.

 [1] Always look before proceeding. An electronic drive aid is not a substitute for conscientious driving. Always be aware of your surroundings. [2] Always check visually for vehicles prior to 
changing lanes. [3] This system is a driver convenience system, not a substitute for active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and be prepared to use the 

brakes to avoid collisions. [4] This system is an alert system for the front of the vehicle. It is not a substitute for active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and 
be prepared to use brakes to avoid collisions. [5] Always drive carefully, consistent with conditions. Always wear your seat belt and obey traffic laws. [6] This system is not meant to be used while 

the vehicle is in motion. [7] The Uconnect Phone requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. To check phone compatibility, please visit www.UconnectPhone.com.  
[8] Check state and local laws regarding the use of remote start systems. [9] Requires a compatible iPhone. See dealer for phone compatibility. Data plan rates apply. Vehicle user interface is a product 

of Apple. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple terms of use and privacy statements apply.  
Android Auto is a trademark of Google Inc. [10] Requires an iPhone with Siri. Certain features are not available while the vehicle is in motion. iPhone must be within active cellular range. Customer’s 

existing iPhone data rates apply to Internet-supported features.

©2019 FCA US LLC. All Rights Reserved. Dodge, Charger, Durango, the crosshair grille, SRT, HEMI, ParkSense, ParkView, Pentastar and Uconnect are registered trademarks of FCA US LLC.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Blu-ray is a trademark of Blu-ray Disc Association. Brembo is a registered trademark of Freni Brembo SpA. Harman Kardon is a registered trademark of 
Harman International Industries, Inc. iPod, iPhone and Siri are registered trademarks, and Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. Google, Google Play, Google+, Android, Android Auto and other marks are 

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  
catalog 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 




