2020

را نجلر

2020 WRANGLER

المغامرات الحماسية.
َمهمة ناجزة.
SPIRITED
ADVENTURE
FULFILLED

عندما أتكون مجهز ًا بهذا النوع من قدرة وكفاءة عالمة
ال صلية ،ستتمتع بثقة للقيادة أينما تأخذك أحالمك.
جيب
لقد تم® تصميم جيب ® رانجلر المتميز بمقومات وجرأة هائلة
ليتحدى ويواجه كل ما يعترض طريقه ،وسيكون هو الفائز في
كل مرة .رانجلر ،أشهر من نار على علم ،إذ يتمتع بشهرة واسعة
في جميع أنحاء العالم باعتباره رمز اً حقيقياً للقوة ،كما أنه يعتبر
واحد اً من أفضل المركبات لخوض المغامرات التي ترغب في
اكتشافها واستكشافها.
WHEN YOU’RE POWERED BY THIS KIND OF
AUTHENTIC JEEP® BRAND CAPABILITY, YOU’RE
GIVEN THE CONFIDENCE TO TRAVEL WHEREVER
YOUR DREAMS WANT TO GO. JEEP WRANGLER IS
PURPOSEFULLY DESIGNED TO TACKLE THE
ELEMENTS AND WIN EVERY TIME. WRANGLER IS
RECOGNIZED THE WORLD OVER AS A TRUE ICON,
AND IT’S AS ONE-OF-A-KIND AS THE DESTINATIONS
YOU’RE OUTFITTED TO DISCOVER AND EXPLORE.

*قد يختلف المحتوى .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
*Content may vary. Please consult your local dealer.
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STANDARD / SPORT

INTERIORS
1) Soulmate Cloth with Peak embossment in Black with tonal stitching and
)Silver Platinum-painted mid-bolster (standard
2) Soulmate Cloth with Peak embossment in Heritage Tan with tonal stitching
)and Silver Platinum-painted mid-bolster (standard
WHEELS
)1) 17-inch steel Low-Gloss Black (standard
)2) 17-inch machined Granite Crystal (available
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2
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— 3.6 Pentastar V6 engine with 8-speed automatic transmission and
3.45 axle ratio
— Selec-Trac ® Full-Time 4WD System
— Dana ® axles
— Skid plates for fuel tank, transfer case
— Halogen headlamps and fog lamps
— Full-framed removable doors
— 17-inch steel Low-Gloss Black wheels
— P245/75R17 BSW All-Season tires
— Full-size spare tire
— Cloth seating with Silver Platinum dash mid-panel
— Tilt / telescoping steering column
— Leather-wrapped steering wheel
— Push-button start
— Cruise control
— Power, heated mirrors
— Air conditioning with Dual-Zone Automatic Temperature Control
— Automatic headlamps
)— 3.5-inch monotone Driver Information Display (DID
— 8-speaker sound system with overhead sound bar
)— Electronic Stability Control (ESC) and Trailer Sway Control (TSC
)— Hill Start Assist (HSA) and Electronic Roll Mitigation (ERM
— Advanced multistage driver and front-passenger air bags
— Supplemental front-seat-mounted side air bags
— Tire Pressure Monitoring Display
— Sentry Key ® antitheft engine immobilizer
— 12-volt outlets
— Cargo anchors with Trail Rail TM ready inserts
— Full center console and rear in-floor storage bin
— Auto-dimming rearview mirror
— Torx ® tool kit for top and door removal
— Wash-out interior with removable carpet
— Fold and Tumble removable rear bench seat (2-door only) with fold-down
headrests for improved visibility
— Side steps
— Uconnect 4 with 7-inch touchscreen
— 8-speed automatic transmission
— Trac-Lok ® limited-slip differential
— Freedom Top ® Black 3-piece modular hardtop with rear wiper / washer, rear
defroster and Freedom Panel storage bag
— Mopar All-Weather Floor Mats
SMOKER’S GROUP: Includes removable ashtray and lighter
®

AVAILABLE
— ParkView ® Rear Back-Up Camera
— 7-inch Thin Film Transistor (TFT) cluster
— 17-inch machined Granite Crystal wheels
— Mopar ® Hardtop Headliner
COMFORT / CONVENIENCE GROUP: Includes Mopar Hardtop
Headliner and Remote Start System

تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

سجادات أرضية من موبار لكل المواسم
— ّ
مجموعة مستلزمات المدخنين :تتضمن منفضة قابلة للنزع وولعة
متو فر
— كاميرا للرؤية الخلفية عند الرجوع بارك فيو®
— لوحة عدادات بشرائح ترانزستور رقيقة قياس  7بوصة
— عجالت مطلية بالجرانيت الكريستالي قياس  17بوصة
— بطانة سقف صلب من موبار
®
كومفورت/كونفينيانس :تتضمن بطانة سقف صلب من
مجموعة
موبار ونظام تشغيل المحرك عن بُعد
المواصفات الداخلية
 )1قماش سولمايت مع نقشات بارزة بلون أسود وخياطة بارزة
متناسقة مع مسند في الوسط مطلي بلون فضي بالتيني (قياسي)
 )2قماش سولمايت مع نقشات بارزة بلون أسمر تراثي مصفر
وخياطة بارزة متناسقة مع مسند في الوسط مطلي بلون فضي
بالتيني (قياسي)
العجالت
أ
أ
 )1عجالت من ال لومينيوم الفولذي ال سود خفيف اللمعان قياس
 17بوصة (قياسية)
 )2عجالت مطلية بالجرانيت الكريستالي قياس  17بوصة (متوفرة)

قياسي/سبورت
— محرك بنتاستار® بـ 6أسطوانات على شكل  Vسعة  3.6لتر مع
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8سرعات ونسبة محور 3.45
— نظام الدفع الرباعي المستمر سيليك تراك®
— محاور دانا®
— ألواح واقية لخزان الوقود وعلبة ناقل السرعة
— مصابيح هالوجين أمامية ومصابيح ضباب
ال طار قابلة للنزع
— أبواب كاملة إ
— عجالت من الفولذ الصلب بلون أسود خفيف اللمعان قياس
 17بوصة
— إطارات  ،BSW ،P245/75R17لكل المواسم
— إطار احتياطي بالحجم الطبيعي
— مقاعد مكسوة بالقماش مع لوحة عدادات وسطية بلون فضي
بالتيني
وال مالة
— عمود توجيه قابل للتعديل إ
— مقود توجيه مكسو بالجلد
— بدء التشغيل بكبسة زر
— نظام تثبيت السرعة
— مرايا قابلة للتدفئة آلياً
— تكييف هواء مع تحكم تلقائي ثنائي المنطقة في درجة الحرارة
— مصابيح أمامية أوتوماتيكية
— شاشة عرض معلومات السائق بلون واحد قياس  3.5بوصة
— نظام صوتي بـ 8مكبرات صوت مع أخرى مثبتة في القسم
العلوي
ال لكتروني للتحكم بالثبات ونظام التحكم بميالن
— النظام إ
المقطورة
ال لكتروني للحد من
— نظام المساعدة على تسلّق التالل والنظام إ
خطر النقالب
وسائد هوائية متقدمة ومتعددة مراحل النتفاخ للسائق والراكب
— أ
ال مامي
أ
— وسائد هوائية جانبية إضافية مدمجة في المقعد ال مامي
ال طارات
— نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في إ
— نظام سنتري كي® المجمد للمحرك
— منافذ طاقة بقوة  12فولط
— حلقات تثبيت الشحن بلمسات تريل رايل ™
— كونسول مركزي كامل الطول وحجرة تخزين أرضية خلفية
— مرايا للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم
— عدة توركس® ل زالة السقف أ
وال بواب
إ
— مقصورة قابلة للغسل مع سجادات قابلة للنزع
— مقعد خلفي ،قابل للطي والسحب ،قابل أ للنزع (للطرازات ببابين
فقط) مع مساند رأس قابلة للطي إلى ال سفل لتحسين الرؤية
— عتبات جانبية
— يوكونيكت  4مع شاشة عرض قياس  7بوصة
— ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8سرعات
— تروس تفاضلية تراك لوك® محدودة النزلق
مساحات/غسالت
— سقف صلب فريدوم توب® من  ٣قطع مع ّ
الزجاج الخلفي ،ومزيل جليد خلفي ،وحقيبة تخزين
“فريدوم بانيل”
*قد يختلف المحتوى .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
*Content may vary. Please consult your local dealer.
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بلوغ الحرية..
الثارة والحماس
طريق تغمرها إ
THE PATH TO
FREEDOM AWAITS

طرازات جيب® رانجلر في المعرض

JEEP WRANGLER MODEL SHOWROOM
®

*قد يختلف المحتوى .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
*Content may vary. Please consult your local dealer.
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®— Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch touchscreen display, GPS Navigation, Bluetooth,
Apple CarPlayTM and Android AutoTM compatibility
)— Sky One Touch Top (Wrangler Unlimited only
DUAL TOP GROUP: Includes body-color Freedom Top 3-piece modular hardtop and
)premium Black Sunrider Soft Top (Wrangler Unlimited only
TECHNOLOGY GROUP: Includes remote proximity entry and Blind Spot Monitoring
and Rear Cross-Path Detection
LED LIGHTING GROUP: Includes LED fog lamps, LED reflector headlamps, LED
taillamps, daytime running lamps (DRLs) and automatic headlamp leveling
INTERIORS
1) Soulmate Cloth with Peak embossment in Black with tonal stitching and
)Grillz-painted mid-bolster (standard
2) Soulmate Cloth with Peak embossment in Heritage Tan with tonal stitching
)and Grillz-painted mid-bolster (standard
3) McKinley Leather-trimmed in Black with embroidered Sahara ® logo, Light
)Tungsten accent stitching and Monaco-wrapped mid-bolster (available
4) McKinley Leather-trimmed in Dark Saddle with embroidered Sahara logo,
)Light Tungsten accent stitching and Monaco-wrapped mid-bolster (available
WHEEL
)1) 18-inch polished aluminum with painted Granite Crystal spokes (standard

1

STANDARD
— 3.6 Pentastar ® V6 engine with 8-speed automatic transmission and
3.45 axle ratio
— Dana ® axles
— Selec-Trac ® Full-Time 4WD System
— Skid plates for fuel tank, transfer case
— Automatic halogen headlamps and fog lamps
— Full-framed removable doors
— Fuel-filler door
— 18-inch polished aluminum wheels with painted Granite Crystal spokes
— P255/70R18 All-Season tires
— Full-size spare tire
— Side steps
— Body-color fender flares
— Silver grille inserts
— Cloth seats with Sahara ® logo
— Grillz dash mid-panel
— Push-button start
— Cruise control
)— 7-inch full-color Driver Information Display (DID
— Uconnect ® 4 with 7-inch touchscreen
— Dual-Zone Automatic Temperature Control
— 8-speaker sound system with overhead sound bar
— ParkView ® Rear Back-Up Camera
)— Electronic Stability Control (ESC) and Trailer Sway Control (TSC
)— Hill Start Assist (HSA) and Electronic Roll Mitigation (ERM
— Advanced multistage driver and front-passenger air bags
— Supplemental front-seat-mounted side air bags
— Tire Pressure Monitoring Display
— Sentry Key ® antitheft engine immobilizer
— 12-volt outlets and 230-volt auxiliary power outlet
— Cargo anchors with Trail Rail TM ready inserts
— Full center console and rear in-floor storage bin
— Auto-dimming rearview mirror
— Torx ® tool kit for top and door removal
— Wash-out interior with removable carpet
— Fold and Tumble removable rear bench seat (2-door only) with fold-down
headrests for improved visibility
— Freedom Top ® body-color 3-piece modular hardtop with rear wiper / washer,
rear defroster and Freedom Panel storage bag
— 18-inch polished aluminum face wheels with painted Tech
Gray windows
— Trac-Lok ® limited-slip differential
— Alpine® Premium Sound System with 9 speakers, including an
all-weather subwoofer, 552-watt amplifier and 220-amp
alternator — Standard
— Mopar ® All-Weather Floor Mats
COMFORT / CONVENIENCE GROUP: Includes Mopar Hardtop
Headliner and Remote Start System (not available with
)Sky One-Touch Power Roof
SMOKER’S GROUP: Includes removable ashtray and lighter
AVAILABLE
)— Sky One-Touch ® Power Top (4-door models
— Leather-trimmed seats with embroidered Sahara logo,
Light Tungsten accent stitching and Black Monaco dash mid-panel

تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

1

بالضافة إلى صبووفر
— نظام الصوت ألباين® الفاخر مع  9مكبرات صوت ،إ
ومحول بقوة  220أمبير
لكل المواسم ،ومضخم صوت بقوة  552واط،
ّ
سجادات أرضية من موبار® لكل المواسم
— ّ
مجموعة كومفورت/كونفينيانس :تتضمن بطانة سقف صلب من موبار®
ونظام التشغيل عن بُعد (غير متوفر مع سكاي وان تاتش باور روف)
مجموعة مستلزمات المدخنين :تتضمن منفضة قابلة للنزع وولعة
متوفر
— سقف سكاي® يفتح آلياً بكبسة واحدة (متوفر في طرازات بـ 4أبواب)
— مقاعد مكسوة بالجلد مع شعار صحارى مطرز ،ودرزات خفيفة تنجستين
ولوحة عدادات وسطية بلون أسود موناكو
— نظام يوكنيكت®  4للمالحة مع شاشة لمس  8.4بوصة ،ونظام تحديد
المواقع العالمي (جي بي اس) ،وبلوتوث® ،وأبل كار بالي تي إم،
وتوافق تلقائي مع أندرويد أوتو تي إم
— سكاي ون تاتش توب (رانجلر أنليميتد فقط)
صلبا مكونًا من  3قطع
مجموعة السقف المزدوج :يتضمن ً
سطحا ً
مميزا أسود اللون من صن رايدر
من فريدوم بلون الهيكل
وسطحا ً
ً
(رانجلر أنليميتد فقط)
أ
عد عند القتراب
مجموعة التكنولوجيا :تتضمن نظام فتح القفال عن بُ
أ
من السيارة ،نظام مراقبة الزوايا العمياء واكتشاف الجسام والسيارات
العابرة عند الرجوع
مصابيح أمامية
الضاءة بتقنية  :LEDتتضمن مصابيح ضباب ،LED
مجموعة إ
أ
خلفية  ،LEDمصابيح نهارية والنظام الوتوماتيكي
عاكسة  ،LEDمصابيح
أ
لضبط مستوى المصابيح المامية
المواصفات الداخلية
أ
 )1قماش سولمايت مع نقشات بارزة باللون السود وخياطة بارزة متناسقة
مع مسند في الوسط مطلي بالغريلز (قياسي)
 )2قماش سولمايت مع نقشات بارزة بلون أسمر تراثي مصفر وخياطة بارزة
متناسقة مع مسند في الوسط مطلي بالغريلز (قياسي)
 )3جلد ماكينلي بلون أسود مع شعار صحارى® مطرز ،وخياطة بارزة بلون
تنجستين فاتح ومسند في الوسط مكسو بجلد موناكو (متوفر)
 )4جلد ماكينلي بلون أسمر تراثي مصفر مع شعار صحارى مطرز ،خياطة
بارزة بلون تنجستين فاتح ومسند في الوسط مكسو بجلد موناكو
(متوفر)
العجالت
أ
 )1من اللومينيوم الملمع قياس  18بوصة مع أضلع مطلية بلون جرانيت
كريستال (قياسية)

قياسي
— محرك بنتاستار® بـ 6أسطوانات على شكل  Vسعة  3.6لتر مع ناقل حركة
أوتوماتيكي بـ 8سرعات ونسبة محور 3.45
— محاور دانا®
— نظام الدفع الرباعي المستمر سيليك تراك®
— ألواح واقية لخزان الوقود وعلبة ناقل السرعة
— مصابيح هالوجين أمامية أوتوماتيكية ومصابيح ضباب
الطار قابلة للنزع
— أبواب كاملة إ
— غطاء خزان الوقود
أ
الملمع مع أضلع مطلية بلون جرانيت كريستالي
— عجالت من اللومينيوم ّ
قياس  18بوصة
— إطارات  P255/70R18لكل المواسم
— إطار احتياطي بالحجم الطبيعي
— عتبات جانبية
— مصدات واقية بلون الهيكل
— شبك أمامي بلمسات بلون الفضة
— مقاعد مكسوة بالقماش مع شعار صحارى®
— لوحة عدادات وسطية بلون غريلز
— بدء التشغيل بكبسة زر
— نظام تثبيت السرعة
— شاشة عرض معلومات السائق ملونة قياس  7بوصة
— يوكونيكت®  4مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس  7بوصة
— نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة
— نظام صوتي بـ 8مكبرات صوت مع أخرى مثبتة في القسم العلوي
— كاميرا للرؤية الخلفية عند الرجوع بارك فيو®
اللكتروني للتحكم بالثبات ونظام التحكم بميالن المقطورة
— النظام إ
اللكتروني للحد من خطر
— نظام المساعدة على تسلّق التالل والنظام إ
النقالب
— وسائد هوائية متقدمة ومتعددة مراحل النتفاخ للسائق والراكب أ
المامي
— وسائد هوائية جانبية إضافية مدمجة في المقعد أ
المامي
الطارات
— نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في إ
— نظام سنتري كي® المجمد للمحرك
— منافذ بقوة  12فولط ،ومنافذ طاقة إضافية بقوة  230فولط
TM
— حلقات تثبيت الشحن بلمسات تريل رايل
— كونسول مركزي كامل الطول وحجرة تخزين أرضية خلفية
— مرايا للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم
— عدة توركس® لنزع السقف أ
والبواب
— مقصورة قابلة للغسل مع سجادات قابلة للنزع
— مقعد خلفي ،قابل للطي
وقابل للنزع (في الطرازات ببابين
والسحب،إلى أ
السفل لتحسين الرؤية
فقط) مع مساند رأس قابلة للطي
مساحات/غسالت الزجاج
— سقف صلب فريدوم توب® من  ٣قطع مع ّ
الخلفي ،ومزيل جليد خلفي ،وحقيبة تخزين “فريدوم بانيل”
— عجالت بواجهة من أ
اللومينيوم الملمع قياس  18بوصة مع نوافذ مطلية
بلون رمادي ِتك
— تروس تفاضلية تراك لوك® خلفية محدودة النزلق
*قد يختلف المحتوى .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.
*Content may vary. Please consult your local dealer.
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JL / JT “RUBICON” Hood Decal
5/18/15

®
760.7mm x 53.5mm

RXF
Matte
Black
Scale 1:1

BR4
Bright
Red
[Gloss]

100mm
Application: Vinyl decal
Designer: Andrew Schad

قياسي
 لتر مع ناقل حركة3.6  سعةV  أسطوانات على شكل6— محرك بنتاستار® بـ
4.10  سرعات ونسبة محور8أوتوماتيكي بـ
®— نظام الدفع الرباعي روك تراك
 ومحاور للمهام الصعبة، للمهام الشاقة من أالجيل الثالث44 ®— محور دانا
 القابلة للقفل،مع التروس التفاضلية ترو لوك® المامية والخلفية
— سكك جانبية سفلية
®— غطاء محرك روبيكون
— تقليم الشبك أ
المامي بلون رمادي
— غطاء خزان الوقود
— ألواح واقية لخزان الوقود وعلبة ناقل السرعة
— مصابيح هالوجين أمامية أوتوماتيكية ومصابيح ضباب
الطار قابلة للنزع
— أبواب كاملة إ
 بوصة17 — عجالت مطلية مع جيوب بلون أسود قياس
LT255/75R17C — إطارات
— مقاعد من القماش أ
 وخياطة بارزة بلون أحمر،السود مع شعار روبيكون
ومسند وسطي إما بلون أكسيد راديكالي أو فضي بالتيني
— تشغيل المحرك بكبسة زر
— نظام تثبيت السرعة
— مقود توجيه مكسو بالجلد
أ
— نوافذ كهربائية وأقفال مع نظام فتح القفال عن بُعد
 مع مرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم،ً— مرايا قابلة للتدفئة آليا
 بوصة7 — شاشة عرض معلومات السائق ملونة قياس
 بوصة7  مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس4 ®— يوكونيكت
— نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة
بالضافة إلى صبووفر
 إ، مكبرات صوت9 — نظام الصوت ألباين® الفاخر مع
 أمبير220  ومحول بقوة، واط552  ومضخم صوت بقوة،لكل المواسم
®— كاميرا للرؤية الخلفية عند الرجوع بارك فيو
اللكتروني للتحكم بالثبات ونظام التحكم بميالن المقطورة
— النظام إ
— نظام المساعدة على تسلّق التالل والنظام إاللكتروني للحد من خطر النقالب
— وسائد هوائية متقدمة ومتعددة مراحل النتفاخ للسائق والراكب أ
المامي
— وسائد هوائية جانبية إضافية مدمجة في المقعد أ
المامي
الطارات
— نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في إ
— نظام سنتري كي® المجمد للمحرك
 فولط230  ومنافذ طاقة إضافية بقوة، فولط12 — منافذ طاقة بقوة
مساعد من جيب® مثبت على ظهر المقاعد
— نظام
ِ شبكي
ّ
TM
— حلقات تثبيت الشحن بلمسات تريل رايل
— كونسول مركزي كامل الطول وحجرة تخزين أرضية خلفية مدمجة في أ
الرضية
— عدة توركس® لنزع السقف أ
والبواب
— مقصورة قابلة للغسل مع سجادات قابلة للنزع
) وقابل للنزع (للطرازات ببابين فقط،والسحب
 قابل،— مقعد خلفي
للطيللطي إلى أ
السفل لتحسين الرؤية
مع مساند رأس قابلة
غسالت الزجاج/مساحات
ّ  قطع مع٣ — سقف صلب فريدوم توب® من
” وحقيبة تخزين “فريدوم بانيل، ومزيل جليد خلفي،الخلفي
— نظام التشغيل عن بُعد
سجادات أرضية من موبار® لكل المواسم
ّ —
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. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.*قد يختلف المحتوى
*Content may vary. Please consult your local dealer.

 تتضمن بطانة سقف صلب من موبار:كونفينيانس/مجموعة كومفورت
ونظام التشغيل عن بُعد
 تتضمن منفضة قابلة للنزع وولعة:مجموعة مستلزمات المدخنين
متوفرة
أ
 بوصة مع17 — عجالت من اللومينيوم بلون أسود خفيف اللمعان قياس
حواف ملمعة
— مصدات واقية بلون الهيكل
— مقاعد مكسوة بالجلد مع شعار روبيكون مطرز بلون أحمر روبيكون
وخياطة بارزة ولوحة عدادات نصفية بلون أكسيد راديكالي
) أبواب4— سقف سكاي® يفتح آلياً بكبسة واحدة (متوفر في طرازات بـ
— نظام فتح أ
” عند القتراب من السيارةTMالقفال عن بُعد “أدخل وانطلق
 قطع3  تتضمن سقفاً صلباً فريدوم توب من:مجموعة السقف المزدوج
 وسقفاً طرياً صنرايدر فاخر ًا بلون أسود (في طراز رانجلر،بلون أسود
)أنليميتد فقط
ضباب
مصابيح
تتضمن
:
LED
بتقنية
ضاءة
مصابيح أمامية
،LED
مجموعة إ
 مصابيح نهارية والنظام أ،LED  مصابيح خلفية،LEDال
الوتوماتيكي
عاكسة
أ
لضبط مستوى المصابيح المامية
 بطارية، أمبير240 محول ً بقوة
ّ  تتضمن:المجموعة الكهربائية العالية الدقة
13 المرابط بـ، حلقة تثبيت مقوصة، أمبير ل تحتاج للصيانة700 بقوة
سلكاً وأزرار تحكم إضافية
أ
عد عند القتراب
ُ تتضمن نظام فتح القفال عن ب:مجموعة التكنولوجيا
أ
 نظام مراقبة الزوايا العمياء واكتشاف الجسام والسيارات،من السيارة
العابرة عند الرجوع
المواصفات الداخلية
 ودرزات،) قماش مادوكس منقوش بلون أسود مع شعار روبيكون® مطرز1
 ومسند وسطي إما بلون راديكال أو لون فضي،بلون أحمر روبيكون
) حسب لون الهيكل الخارجي (قياسي،بالتيني
 ودرزات،) فرش من جلد ماكينلي بلون أسود مع شعار روبيكون® مطرز2
 ومسند وسطي إما بلون راديكال أو لون فضي،بلون أحمر روبيكون
) حسب لون الهيكل الخارجي (قياسي،بالتيني
،) فرش من جلد ماكينلي بلون أسود داكن مع شعار روبيكون® مطرز3
 ومسند وسطي مطلي بلون فضي بالتيني،ودرزات خفيفة تنجستين
)(متوفر
العجالت
) بوصة (قياسية17 ) عجالت مطلية مع جيوب بلون أسود قياس1
أ
ملمعة
ّ ) عجالت من اللومينيوم بلون أسود متوسط اللمعان مع حواف2
) بوصة (متوفرة17 قياس
STANDARD
— 3.6 Pentastar ® V6 engine with 8-speed automatic transmission and
4.10 axle ratio
— Rock-Trac ® 4x4 system
— 3rd-generation Dana ® 44 heavy-duty axles with Tru-Lok ® front and rear
locking differentials
— Rock rails
— Rubicon ® hood decal
— Gray grille inserts
— Fuel-filler door

— Skid plates for fuel tank, transfer case
— Automatic halogen headlamps and fog lamps
— Full-framed removable doors
— 17-inch machined wheels with Black pockets
— LT255/75R17C tires
— Cloth seats in Black with Rubicon logo, Red accent stitching and either
Redical or Silver Platinum dash mid-panel
— Push-button start
— Cruise control
— Leather-wrapped steering wheel
— Power windows and locks with keyless entry
— Power, heated mirrors and auto-dimming rearview mirror
— 7-inch full-color Driver Information Display (DID)
— Uconnect ® 4 with 7-inch touchscreen
— Dual-Zone Automatic Temperature Control
— Alpine® Premium Sound System with 9 speakers, including an all-weather
subwoofer, 552-watt amplifier and 220-amp alternator
— ParkView ® Rear Back-Up Camera
— Electronic Stability Control (ESC) and Trailer Sway Control (TSC)
— Hill Start Assist (HSA) and Electronic Roll Mitigation (ERM)
— Advanced multistage driver and front-passenger air bags
— Supplemental front-seat-mounted side air bags
— Tire Pressure Monitoring Display
— Sentry Key ® antitheft engine immobilizer
— 12-volt outlets and 230-volt auxiliary power outlet
— Modular Seatback Jeep® Utility Grid System
— Cargo anchors with Trail Rail TM ready inserts
— Full center console and rear in-floor storage bin
— Torx ® tool kit for top and door removal
— Wash-out interior with removable carpet
— Fold and Tumble removable rear bench seat (2-door only) with fold-down
headrests for improved visibility
— Freedom Top ® Black 3-piece modular hardtop with rear wiper / washer, rear
defroster and Freedom Panel storage bag
— Remote Start System
— Mopar ® All-Weather Floor Mats
COMFORT / CONVENIENCE GROUP: Includes Mopar Hardtop Headliner and Remote
Start System
SMOKER’S GROUP: Includes removable ashtray and lighter

INTERIORS
1) Maddox embossed Cloth in Black with embroidered Rubicon ® logo, Rubicon
Red accent stitching, and either painted Redical or Silver Platinum
mid-bolster, depending on exterior paint color (standard)
2) McKinley Leather-trimmed in Black with embroidered Rubicon logo, Rubicon
Red accent stitching, and either painted Redical or Silver Platinum
mid-bolster, depending on exterior paint color (standard)
3) McKinley Leather-trimmed in Dark Saddle with embroidered Rubicon logo,
Light Tungsten accent stitching and painted Silver Platinum
mid-bolster (available)
WHEELS
1) 17-inch machined with Black pockets (standard)
2) 17-inch aluminum Mid-Gloss Black with polished lip (available)

1

2

AVAILABLE
— 17-inch aluminum Mid-Gloss Black wheels with polished
lip
— Body-color fender flares
— Leather-trimmed seats with Rubicon Red embroidered
Rubicon logo and accent stitching and Redical anodized
dash mid-panel
— Sky One-Touch® Power Top (4-door models)
— Keyless Enter ’n Go TM proximity entry
DUAL TOP GROUP: Includes Black Freedom Top 3-piece
modular hardtop and premium Black Sunrider Soft Top
(Wrangler Unlimited only)
LED LIGHTING GROUP: Includes LED fog lamps, LED reflector
headlamps, LED taillamps, daytime running lamps
(DRLs) and automatic headlamp leveling
HEAVY-DUTY ELECTRICAL GROUP: Includes 240-amp
alternator, 700-amp maintenance-free battery,
gooseneck hitch, 13-pin wiring harness and auxiliary switches
TECHNOLOGY GROUP: Includes remote proximity entry and Blind Spot Monitoring
and Rear Cross-Path Detection
.الوكيل المحلي
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Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

خيارات السقف المميزة
TOP
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O P T I O N S *
2

5

4

3

®سقف طري صنرايدر

SUNRIDER® SOFT TOP

أسود
متوفر مع مجموعة دوال توب
)جروب (أربعة أبواب فقط

Black
Available with Dual Top Group
(4-door only)

®سقف صلب فريدوم توب

FREEDOM TOP® MODULAR HARDTOP

أسود قياسي في سبورت
®وريبيكون
Black
Standard on Sport and Rubicon®

سقف سكاي® يفتح آلياً بكبسة واحدة

7

8

SKY ONE-TOUCH® POWER TOP

®لون الهيكل قياسي في صحارى
واختياري في ريبيكون

يتوفر قماش أسود في صحارى ريبيكون
)(أربعة أبواب فقط

Body-color
Standard on Sahara®;
Optional on Rubicon

Black fabric
Available on Sahara and Rubicon
(4-door only)

أ
ال لوان

COLORS
1] Bikini
2] HELLAYELLA
3] Firecracker Red
4] Punk’n Metallic
5] Ocean Blue Metallic
6] Sarge Green (late availability)
7] Sting-Gray
8] Billet Silver Metallic
9] Bright White
10] Granite Crystal Metallic
11] Black

Exterior color availability
may vary by trim.

] بيكيني1
] هاليال2
] أحمر ناري3
] معدني بانكن4
] أزرق محيطي معدني5
)ً] أخضر سارج (يتوفر لحقا6
] رمادي لذع7
] فضي رصاصي معدني8
] أبيض لمع9
] جرانيت كريستال معدني10
] أسود11

قد يختلف توافر أ
ال لوان الخارجية
.ال صدار
باختالف إ

 يرجى.المعدات حسب السوق/تختلف المواصفات
.الرجوع إلى الوكيل المحلي
Specifications/equipment may vary by market.
Please consult your local dealer.
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*Content may vary, please consult your local dealer.
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من الحلم

إلى الواقع
IF YOU CAN DREAM IT,

YOU CAN BUILD IT

أ
الشبكي،
بالضافة إلى غطاء محرك السيارة
تظهر في الصورة أكسسوارات العالمة التجارية الصلية جيب ® من موبار  ،إ
ّ
الوعرة قياس ®5بوصة ،عدة إضاءة بتقنية  LEDللدروب الوعرة قياس
مجموعة غطاء روبيكون® ،عدة إضاءة بتقنية  LEDللدروب
 7بوصة ،شبك أمامي بلون أسود لمع ،طوق واقي للرافعة ،مصد روبيكون قصير وسميك من الفولذ الصلب ،عدة الرفع قياس
الطارات روبيكون ،دعامة تثبيت خفيفة على شكل  ،Aقطع غيار السكك الجانبية
 2إنش مع
ماصات صدمات فوكس® ،واقيات إ
عالية أ
الداء من جيب® ،عجالت بخرزات قابلة لالإ قفال قياس  17بوصة وغطاء خزان الوقود
السفلية

SHOWN WITH AUTHENTIC JEEP® BRAND VEHICLE ACCESSORIES BY MOPAR ®, INCLUDING MESH SUN BONNET, RUBICON ® HOOD PACKAGE,
5-INCH OFF-ROAD LED LIGHT KIT, 7-INCH OFF-ROAD LED LIGHT KIT, SATIN BLACK GRILLE, WINCH GUARD HOOP, RUBICON STEEL STUBBY
BUMPER, 2-INCH LIFT KIT WITH FOX ® SHOCKS, RUBICON FENDER FLARES, A-PILLAR LIGHT MOUNTING BRACKET, JEEP PERFORMANCE PARTS
ROCK RAILS, 17-INCH BEADLOCK WHEELS AND FUEL-FILLER DOOR.

عكس اتجاه حركة عقارب الساعة من أ
العلى :كتيفة تركيب المصباح المركزية،
أ
مجموعة إضاءة ليد خارجية مقاس  5بوصات ،غطاء الطرف المامي وغطاء محرك
السيارة ،واقيات عتبة أبواب فولذية وعتبات جانبية سوداء على شكل أنبوب
COUNTERCLOCKWISE FROM TOP: A-PILLAR LIGHT
MOUNTING BRACKET AND 5-INCH LED OFF-ROAD LIGHT KIT,
FRONT-END COVER AND HOOD COVER, STAINLESS STEEL
DOOR SILL GUARDS AND BLACK TUBULAR SIDE STEPS

أقامت موبار وعالمة جيب شراكة جوهرية نتج عنها مجموعة من المنتجات المصممة هندسياً من المصنع خصيصاً لتعزيز أ
الداء على الطرقات الوعرة لمركبات العالمة جيب
®
®
المصدات إلى المحاور ،من أنظمة التعليق إلى أ
المتطو أرة لتلبية
هذه
الغيار
قطع
تصميم
تم
والمذهلة على الدروب الوعرة،
الضواء  LEDالجديدة
ذات الدفع الرباعي .من
ّ
القدرات أو أ
المغامرة على الطرقات الوعرة الذين يسعون وراء أ
سلوب.
ال
في
أكان
فضل
ال
محبي
احتياجات
بالضافة إلى ذلك ،تقدم موبار® مجموعة واسعة من الكسسوارات
إ
أ
الصلية المجهزة لتعكس شخصيتك وأسلوب حياتك .اكتشف المزيد على mideast.mopar.com

®

Mopar® and the Jeep® Brand have forged a radical partnership, resulting in a portfolio of factory-engineered products
specifically designed to enhance the off-road performance of 4WD Jeep Brand vehicles. From bumpers to axles, from
suspension to the all-new, impressive LED Off-Road Lights, these extreme parts have been crafted to meet the needs of
off-road enthusiasts who demand the very best in capability and style. In addition, Mopar offers a wide variety of authentic
accessories outfitted to reflect your personality and lifestyle. Learn more at mideast.mopar.com
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المواصفات

SPECIFICATIONS

المواصفات الداخلية
(بابان 4/أبواب مع سقف طري؛ ملم ما لم يذكر غير ذلك)
سعة المقاعد :بباين (أمامي/خلفي)
 4أبواب (أمامية/خلفية)
حيز الرأس :أمامي
خلفي
حيز أ
القدام :أمامي
خلفي
حيز أ
القدام :أمامي
خلفي
حيز أ
الوراك :أمامي
خلفي
سعة حجرة أ
المتعة (متر مكعب) ،ظهر المقعد الخلفي مستقيم
المقعد الخلفي مطوي
مؤشر حجم المقعد أ
المامي (ياردة مربعة)
مؤشر حجم المقعد الخلفي (ياردة مربعة)
ارتفاع رافعة الحمولة
حجم الحمولة (ياردة مربعة) :المقعد الخلفي مستقيم
المقعد الخلفي مطوي

*قد يختلف المحتوى .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.

INTERIOR DIMENSIONS
)(2-door / 4-door with soft top; mm unless otherwise noted

للبالغين 2/2
للبالغين 3/2
1083
1059
1038
974 / 910
417
1417 / 1458
1370
1421 / 1143
1.34
2.52
1.99
1.84
1.1
1.17 / 0.47
2.68 / 1.73

2 / 2 adults
2 / 3 adults
1083
1059
1038
910 / 974
417
1458 / 1417
1370
1143 / 1421
1.34
2.52
1.99
1.84
1.1
0.47 / 1.17
1.73 / 2.68

)Seating Capacity: 2-door (front / rear
)4-door (front / rear
Head Room: Front
Rear
Leg Room: Front
Rear
Shoulder Room: Front
Rear
Hip Room: Front
Rear
Cargo Volume (cu yards): Rear seat up
Rear seat folded
)Front-seat Volume Index (cu yards
)Rear-seat Volume Index (cu yards
Cargo Liftover Height
Cargo Volume (cu yards): Rear seat up
Rear seat folded

*Content may vary. Please consult your local dealer.
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المواصفات

SPECIFICATIONS

المواصفات الخارجية
ببابين 4/أبواب مع سقف طري؛ ملم ما لم يذكر غير ذلك)
روبيكون® ْ
قاعدة العجالت
الجمالي
الطول إ
الجمالي
العرض
إ
المسافة بين العجالت أ
(المامية/الخلفية)
الرتفاع الجمالي (سقف صلب/طري)
ارتفاع أسفل الشاسيه عن أ
الرض (الوزن دون الحمولة)
زاوية القتراب (درجات)
زاوية النقطاع (درجات)
زاوية المغادرة (درجات)
عمق خوض المستنقعات المائية
أ
القدرات/الوزان
(بابان 4/أبواب ،كجم ما لم يذكر غير ذلك)
خزان الوقود (لتر)
معدل الوزن من دون الحمولة2.0 :
3.6
سعة الحمولة ،أ
القصى (مع جميع الركاب والشحن)
نسبة الوزن الكلي للسيارة (عندما تكون مجهزة بشكل صحيح)
بيانات السحب
(بابان 4/أبواب ،كجم ما لم يذكر غير ذلك)
قدرة السحب2.0 :
3.6
الوزن أ
القصى لعمود الربط
قدرة السحب القصوى أ
المامية (ياردة مربعة)

*قد يختلف المحتوى .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.

EXTERIOR DIMENSIONS
)(2-door / 4-door Rubicon ® with soft top; mm unless otherwise noted

3008 / 2460
4785 / 4237.4
1877
1598
1903.5 / 1866.8
276.8
1115 / 1117
574 / 706
939
762

2460 / 3008
4237.4 / 4785
1877
1598
1866.8 / 1903.5
276.8
1117 / 1115
706 / 574
939
762

Wheelbase
Overall Length
Overall Width
)Track (front / rear
)Height (hard / soft
)Ground Clearance (at curb weight
)Approach Angle (degrees
)Breakover Angle (degrees
)Departure Angle (degrees
Water Fording Depth
CAPACITIES / WEIGHTS
)(2-door / 4-door; kg unless otherwise noted

81 / 70
1959 / 1818
1911 / 1800
616 / 485
2630 / 2381

70 / 81
1818 / 1959
1800 / 1911
485 / 616
2381 / 2630

)Fuel Tank (liters
Base Curb Weight: 2.0
3.6
)Maximum Payload Capacity (with all occupants and cargo
)Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) (when properly equipped
TOWING DATA
)(2-door / 4-door; kg unless otherwise noted

1587 / 907
1587 / 907
158 / 90
3.3 / 2.2

907 / 1587
907 / 1587
90 / 158
2.2 / 3.3

Towing Capacity: 2.0
3.6
Tongue Load Limit
)Maximum Trailer Frontal Area (sq meters

*Content may vary. Please consult your local dealer.
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المواصفات

SPECIFICATIONS

RUBICON 4-DOOR

روبيكون بـ 4أبواب

SAHARA 4-DOOR

صحارى بـ 4أبواب

SPORT 4-DOOR

سبورت بـ 4أبواب

RUBICON ® 2-DOOR

روبيكون® ببابين

SAHARA ® 2-DOOR

صحارى® ببابين

SPORT 2-DOOR

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.6 Pentastar V6 with 8-speed automatic transmission
®

MECHANICAL FEATURES / CAPABILITY

•

Axle Ratios — 3.45:1

•

— 4.10:1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Axles — 3rd-generation Dana solid front
®

— 3rd-generation Dana solid rear

•
•

•

— 3rd-generation Dana 44 heavy-duty rear
•

Differentials — Trac-Lok limited-slip rear

•

®

•

•

— Tru-Lok® front and rear, electronic remote locking

•

•

Sway Bar Disconnect — Electronically controlled, front

O

O

HD Electrical Group – Includes 240-amp alternator, 700-amp maintenance-free battery, Class II hitch receiver and
auxiliary switches

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Trailer Sway Control

•

•

Selec-Trac® Full-Time 4WD System
— Rock-Trac® Full-time, shift-on-the-fly transfer case; 4:1 low-gear ratio

•

EXTERIOR FEATURES
•

•

O

•

•

•

O

•

Fender Flares — Black, molded-in-color
)— Body-color (must have body-color 3-piece hardtop

•

•

•

•

•

•

Glass — Solar-Control

•

•

•

•

•

•

— Tinted windshield

•

•

•

•

•

•

— Power windows, front 1-touch down

•

•

•

•

•

•

Doors — Full metal with roll-up glass windows, removable

•

•

•

•

Grille — Body-color

•

• = مشمول  = Oاختياري = P .متاح داخل الحزمة.
*قد يختلف المحتوى .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.

سبورت ببابين

محركات/نواقل الحركة
محرك بنتاستار® بـ 6أسطوانات على شكل  Vسعة  3.6لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8سرعات
المواصفات الميكانيكية/القدرة
نسب المحور3.45:1 :
— 4.10:1
أ
المحاور :محور دانا® المامي الصلب من الجيل الثالث
— محور دانا الخلفي الصلب من الجيل الثالث
— محور دانا  44الخلفي عالي الدقة من الجيل الثالث
التروس التفاضلية :تراك لوك® خلفية محدودة النزلق
— تروس تفاضلية ترو لوك® أمامية وخلفية ،قابلة للقفل إلكترونياً عن بُعد
فصل ذراع الميالن  -بنظام تحكم إلكتروني ،أمامي
الكهربائية العالية الدقة :تتضمن محول ً بقوة  240أمبير ،بطارية بقوة  700أمبير ل تحتاج للصيانة ،حلقة تثبيت
من الفئة الثانية وأزرار تحكم إضافية
نظام التحكم بميالن المقطورة
نظام الدفع الرباعي طول الوقت سيليك تراك®
نظام الدفع الرباعي طوال الوقت سيليك تراك® ،صندوق التروس للغيارات على الطائر ،نسبة تروس منخفضة 4:1
المواصفات الخارجية
أ
مصدات واقية :سوداء ،مصبوبة باللوان
— بلون الهيكل (يجب أن تكون مع سقف صلب بـ 3ألواح بلون الهيكل)
الزجاج :واقي للشمس
— زجاج أمامي مظلل
— نوافذ كهربائية ،أمامية تعمل بكبسة زر واحدة
أ
البواب :معدنية بالكامل مع نوافذ تغلق وتفتح ،قابلة للنزع
شبك أمامي :بلون الهيكل
— بلون الهيكل/بلون بارز

ENGINES / TRANSMISSIONS

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

— Body-color / accent-color

•
P = Available within Package noted.
Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

O = Optional.

• = Included.

*Content may vary. Please consult your local dealer.
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المواصفات

SPECIFICATIONS

RUBICON 4-DOOR

روبيكون بـ 4أبواب

SAHARA 4-DOOR

صحارى بـ 4أبواب

SPORT 4-DOOR

سبورت بـ 4أبواب

RUBICON ® 2-DOOR

روبيكون® ببابين

SAHARA ® 2-DOOR

*قد يختلف المحتوى .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.

صحارى® ببابين

P

P

P

P

SPORT 2-DOOR

الميزات الخارجية “تابع”
الضاءة :مصابيح هالوجين أمامية
إ
الضاءة بتقنية )LED
— مصابيح أمامية عاكسة بتقنية ( LEDمتضمنة مع مجموعة إ
— ميزة تأخير وقت انطفاء المصابيح أ
المامية
— مصابيح ضباب
الضاءة بتقنية )LED
— مصابيح ضباب بتقنية ( LEDمتضمنة مع مجموعة إ
— مصابيح أمامية أوتوماتيكية
المراياـــ سوداء ،قابلة للطي يدوياً
— قابلة للتدفئة آلياً
عتبات جانبية ـــ بنموذج سطحي على شكل ماسي
سكك جانبية سفلية
ألواح واقية ـــ لخزان الوقود وعلبة ناقل السرعة وناقل حركة
الطارات —  P245/75R17لكل المواسم
إ
— LT255/75R17C
الطارات —  P245/70R18لكل المواسم
— إ
أ
السقف — سقف طري صنرايدر® بلون أسود
— سطح بالك فريدوم توب® صلب مكون من  3قطع مع ممسحة/مساحة خلفية ،مزيل صقيع خلفي ،أبواب
بإطارات كاملة وكيس تخزين فريدوم بانل (مرفق مع دوال توب جروب)
— سقف صلب من  3قطع بلون الهيكل
— مجموعة السقف المزدوج ــــ تتضمن حقيبة تخزين “فريدوم بانيل” ،سقفاً صلباً من  3قطع بلون أسود،
وسقفاً طرياً صنرايدر فاخراً (أربعة أبواب فقط)
— سكاي ون تاتش® باور توب (أربعة أبواب فقط)
خطافات الجر — سوداء 2 ،أمامية1 ،خلفية
العجالت — من الفولذ الصلب بلون أسود خفيف اللمعان قياس  17بوصة
— مطلية بلون جرانيت كريستالي قياس  17بوصة
— من أ
اللومينيوم الملمع مع أضلع مطلية بلون جرانيت كريستالي قياس  18بوصة
— مطلية مع جيوب بلون أسود قياس  17بوصة
— من أ
ملمعة قياس  17بوصة
حواف
مع
اللومينيوم بلون أسود متوسط اللمعان
ّ
• = مشمول  = Oاختياري = P .متاح داخل الحزمة.

سبورت ببابين

•

•

•

•

•

•

EXTERIOR FEATURES continued
Lighting — Halogen headlamps
)— LED reflector headlamps (packaged with LED Lighting Group

•

•

•

•

•

•

— Headlamp-off time delay

•

•

•

•

•

•

— Fog lamps

P

P

P

P

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

— Automatic headlamps
Mirrors — Black, manual foldaway
— Power, heated
Side Steps — Diamond plate surface pattern

•
•

•

•

Rock Rails
•

•
•

•

Skid Plates — For fuel tank, transfer case and transmission

•

Tires — P245/75R17 All-Season

•
•

O

)— LED fog lamps (packaged with LED Lighting Group

•

O

•

— LT255/75R17C

O
•

— P255/70R18 All-Season

O

•

Tops — Black Sunrider® Soft Top
•

— Black Freedom Top 3-piece modular hardtop with rear wiper / washer, rear defroster, full-framed doors and Freedom
)Panel storage bag (packaged with Dual Top Group
®

O

S

O

S

— Body-color 3-piece hardtop

O

O

O

O

— Dual Top Group – Includes Freedom Panel storage bag, Black 3-piece hardtop and premium Sunrider Soft Top
)(4-door only

O

O

•

•

)— Sky One-Touch® Power Top (4-door only
•

Tow Hooks — Black, 2 front, 1 rear

•

•

Wheels — 17-inch steel Low-Gloss Black

•

•

O

O

— 17-inch machined Granite Crystal

•

•

•

— 18-inch polished aluminum with painted Granite Crystal spokes

•

•

— 17-inch machined with Black pockets

O

O

— 17-inch aluminum Mid-Gloss Black with polished lip

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

P = Available within Package noted.
Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

O = Optional.

• = Included.

*Content may vary. Please consult your local dealer.
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المواصفات

SPECIFICATIONS

RUBICON 4-DOOR

روبيكون بـ 4أبواب

SAHARA 4-DOOR

صحارى بـ 4أبواب

SPORT 4-DOOR

سبورت بـ 4أبواب

RUBICON ® 2-DOOR

روبيكون® ببابين

SAHARA ® 2-DOOR

صحارى® ببابين

SPORT 2-DOOR

سبورت ببابين

المواصفات الداخلية

INTERIOR FEATURES

أنظمة للتحكم بدرجة الحرارة أوتوماتيكياً

•

•

الكونسول — أرضي كامل الطول مع منافذ طاقة إضافية بقوة  12فولط أمامية/خلفية

•

•

— إضاءة حجرة التخزين

•

•

— منفذ يو إس بي عن بُعد )للشحن(

•

•

•

•

•

•

Automatic Temperature Control

•

•

•

Console — Full-floor with front / rear 12-volt auxiliary power outlet

•

•

•

•

•

•

)— Remote USB port (charge

•

•

•

•

)— Media Hub USB port (charge

•

•

•

•

•

•

•

— Cargo compartment

•

Lighting — Courtesy lamps

العالمية ،يتضمن منفذ يو إس بي )للشحن(
— مركز الوسائط إ

•

•

— منفذ يو اس بي مزدوج عن بُعد )للشحن(
ممسحات مطاطية
— منطقة أ
المتعة

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

الضاءة — مصابيح خافتة
إ
— إضاءة داخلية محيطة بتقنية LED

المرايا — ذاتية التعتيم مع إضاءة للقراءة
نظام فتح أ
القفال عن بُعد لالنطالق
نظام فتح أ
القفال عن بُعد للدخول

نظام التشغيل عن بُعد )ضمن مجموعة كومفورت/كونفينيانس(
السود أو باللون أ
المقاعد :قماش سولمايت )متوفرة باللون أ
السمر التراثي المصفر(
— قماش سولمايت مع شعار صحارى )متوفر بلون أسود أو باللون أ
السمر التراثي المصفر(

— فرش جلد ماكينلي مع شعار صحارى )متوفر بلون أسود أو باللون أ
السمر التراثي المصفر(

•

•

•

•

•

•

O

O

•

•
•

•

O

O

— مكسو بالجلد ،مع أزرار للتحكم بالسرعة

Mirror — Auto-dimming with reading lights

•

Keyless Go

•

•

•

•

•

•

P

•

•

P

)Remote Start System (packaged with Comfort / Convenience Group

•

)Seating — Soulmate Cloth (available in Black or Heritage Tan

•
•

•

•

)— Soulmate Cloth with Sahara logo (available in Black or Heritage Tan

•
O

)— Maddox embossed cloth with Rubicon logo (available in Black or Heritage Tan
O

O

•

مقود التوجيه — مع أزرار مدمجة للتحكم بالصوت

— Ambient LED interior light

•

)— McKinley Leather-trimmed with Sahara logo (available in Black or Dark Saddle

O
•

— قابل للطي والنقسام بنسبة )(60/40

Rubber Floor Mats

•

مقعد خلفي ،قابل للطي
•

)— McKinley Leather-trimmed with Rubicon logo (available in Black or Dark Saddle
•

Rear Seat, Folding

•

— 60 / 40 split-folding

•

•

•

•

•

•

•

Steering Wheel — Mounted audio controls

•

•

•

•

•

•

— Leather-wrapped, with speed control

• = مشمول  = Oاختياري = P .متاح داخل الحزمة.
*قد يختلف المحتوى .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.

•

•
•

)— Dual remote USB port (charge

Remote Keyless Entry

— فرش جلد ماكينلي مع شعار صحارى )متوفر بلون أسود أو بلون أسمر تراثي داكن(
— فرش جلد ماكينلي مع شعار روبيكون )متوفر بلون أسود أو بلون أسمر تراثي داكن(

— Bin task light

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

P = Available within Package noted.
Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

O = Optional.

• = Included.

*Content may vary. Please consult your local dealer.
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المواصفات

SPECIFICATIONS

RUBICON 4-DOOR

روبيكون بـ 4أبواب

SAHARA 4-DOOR

صحارى بـ 4أبواب

SPORT 4-DOOR

سبورت بـ 4أبواب

RUBICON ® 2-DOOR

روبيكون® ببابين

SAHARA ® 2-DOOR

صحارى® ببابين

SPORT 2-DOOR

سبورت ببابين

العالمية يوكونيكت®
نظام الوسائط إ

UCONNECT ® MULTIMEDIA

نظام الصوت —  8مكبرات صوت

•

—  9مكبرات صوت ألباين® مع صبووفر لكل المواسم ،ومضخم صوت بقوة  552واط (ضمن مجموعة لكجوري)
منافذ طاقة —  12فولط ،عدد 2
يوكونيكت®  4مع شاشة عرض قياس  7بوصة
نظام المالحة يوكونيت  4مع شاشة عرض قياس  8.4بوصة
نظام أ
الوامر الصوتية المدمج
أ
السالمة/المان

الوسائد الهوائية — متقدمة ومتعددة مراحل النتفاخ للسائق والراكب أ
المامي
— وسائد هوائية جانبية إضافية ،مثبتة في المقعد أ
المامي
نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت أ
الربعة
نظام مراقبة الزوايا العمياء والسيارات العابرة عند الرجوع (متضمن مع مجموعة التكنولوجيا)
النظام إاللكتروني للحد من خطر النقالب
النظام إاللكتروني للتحكم بالثبات — يتضمن نظام مؤازرة الكبح الهيدروليكي ونظام التحكم بالتشبث
نظام التحكّم عند هبوط التالل
نظام المساعدة على تسلّق التالل
نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس®
كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند الرجوع (متضمنة مع المجموعة الرياضية سبورت بالس)
نظام سنتري كي® المجمد للمحرك
المجموعات
مجموعة كومفورت/كونفينيانس :تتضمن بطانة السقف الصلب من موبار® ونظام التشغيل عن بُعد
مجموعة مستلزمات المدخنين :تتضمن منفضة قابلة للنزع ،وولعة سيجار
مجموعة التكنولوجيا :تتضمن نظام فتح أ
القفال عن بُعد عند القتراب من السيارة ،نظام مراقبة الزوايا العمياء
واكتشاف أ
الجسام والسيارات العابرة عند الرجوع
مجموعة إالضاءة بتقنية  :LEDتتضمن مصابيح ضباب بتقنية  ،LEDمصابيح أ أمامية عاكسة بتقنية  ،LEDمصابيح خلفية
بتقنية  ،LEDمصابيح نهارية ونظاماً أوتوماتيكياً لضبط مستوى المصابيح المامية
محول ً بقوة  240أمبير ،بطارية بقوة  700أمبير ل تحتاج للصيانة ،حلقة
المجموعة الكهربائية العالية الدقة :تتضمن ّ
تثبيت مقوصة ،المرابط بـ 13سلكاً وأزرار تحكم إضافية

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

O

O

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

)— 9 Alpine speakers with all-weather subwoofer and 552-watt amplifier (packaged with Luxury Group
®

•

Power Outlets — 12-volt, 2 total

•

Uconnect 4 with 7-inch Display

•

•

O

O

•

•

•

•

•
•

— Supplemental front-seat-mounted side

•

Antilock 4-wheel FNC Disc Heavy-Duty Brakes

Uconnect 4 NAV with 8.4-inch Display
Integrated Voice Command
SAFETY & SECURITY
Air Bags — Advanced multistage driver and front-passenger

P

P

P

P

•

•

•

•

•

•

Electronic Roll Mitigation

•

•

•

•

•

•

Electronic Stability Control — Includes hydraulic assist brake booster and traction control

•

•

•

•

•

•

Hill Descent Control

•

•

•

•

•

•

Hill Start Assist

•

•

•

•

•

•

ParkSense Rear Park Assist

•

•

P

•

•

P

)ParkView Rear Back-Up Camera (packaged with Sport Plus Group

•

•

•

•

•

•

Sentry Key® Antitheft Engine Immobilizer

)Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection (packaged with Technology Group

•

•

O

•

•

O

Comfort / Convenience Group — Includes Mopar® Hardtop Headliner and Remote Start System

O

O

O

•

•

•

Smoker’s Group — Includes removable ashtray and cigar lighter

O

O

O

O

Technology Group — Includes remote proximity entry and Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection

O

O

O

O

LED Lighting Group — Includes LED fog lamps, LED reflector headlamps, LED taillamps, daytime running lamps (DRLs) and
automatic headlamp leveling

®

®

GROUPS

O

• = مشمول  = Oاختياري = P .متاح داخل الحزمة.
*قد يختلف المحتوى .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.

•
•

Audio System — 8 speakers

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

O

HD Electrical Group — Includes 240-amp alternator, 700-amp maintenance-free battery, gooseneck hitch, 13-pin wiring
harness and auxiliary switches
P = Available within Package noted.
Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

O = Optional.

• = Included.

*Content may vary. Please consult your local dealer.
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(1) Be sure to follow all instructions in the Owner’s Manual for removal of top and doors and lowering of windshield. Driving with the doors off and windshield down
is for off-road use only. (2) Always drive carefully, consistent with conditions. Always wear your seat belt and obey traffic laws. (3) This system is solely an alert
system for the front of the vehicle that does not take any actions to change vehicle dynamics to avoid a collision, 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) Requires an iPhone with Siri. Certain features are not available
while the vehicle is in motion. iPhone must be within active cellular range. Customer’s existing iPhone data rates apply to Internet-supported features. (5) The
Uconnect Phone requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. To check phone compatibility, please visit www.UconnectPhone.com (6)
Requires compatible iPhone. See dealer for phone compatibility. Data plan rates apply. Vehicle user interface is a product of Apple. Apple CarPlay is a trademark of
Apple Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple terms of use and privacy statements apply. (7) To use Android Auto
on your phone screen, you’ll need an Android phone running 5.0 or higher and the Android Auto App. Google, Android, Android Auto, YouTube and other related
marks and logos are trademarks of Google LLC. (8) Always check visually for vehicles prior to changing lanes. (9) Always check entire surroundings and look before
proceeding. An electronic drive aid is not a substitute for conscientious driving. Always be aware of your surroundings. (10) Always sit properly in designated seating
positions with seat belts securely fastened at all times.
©2019 FCA US LLC. All Rights Reserved. Jeep, Mopar, the Jeep grille, Freedom Top, ParkSense, ParkView, Pentastar, Rock-Trac, Rubicon, Sahara, Selec-Trac, Sentry Key,
Sky One-Touch, Trail Rated, Uconnect and Wrangler are registered trademarks and Send & Go and Trail Rail are trademarks of FCA US LLC.
Alpine and the Alpine logo are registered trademarks of Alpine Electronics, Inc. All rights reserved. Apple, Apple Music, iPad, iPhone, iTunes and Siri are registered
trademarks and Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. Dana and Trac-Lok are registered trademarks of Dana Corporation. Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc. FOX is a registered trademark of Fox Factory, Inc. Google, Android, Android Auto, Google Play, Google Maps, Waze, YouTube. YouTube Music and
other related marks and logos are trademarks of Google LLC. Sirius XM Connected Vehicles Services Inc., Sirius, XM, SiriusXM and SiriusXM Guardian and all related
marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. BFGoodrich is a registered trademark of Goodrich Corporation. Sunrider is a registered trademark of Bestop, Inc.
Torx is a registered trademark of Acument Intellectual Properties LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. Spotify is a registered
trademark of Spotify AB. Audible is a registered trademark of Audible, Inc. WhatsApp is a registered trademark of WhatsApp Inc.
This brochure is a publication of FCA US LLC. All product illustrations and specifications are based upon current competitive information at the time of publication
approval. FCA US LLC reserves the right to make changes from time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors and materials, and to change
or discontinue models which are considered necessary to the purpose of product improvement or for reasons of design and/or marketing. Jeep is a registered
trademark of FCA US LLC.

 إن إزالة أ.والبواب فض مصد الريح
) تأكد من اتباع جميع التعليمات الواردة في دليل السيارة الخاص بإزالة السقف أ1(
ُطبق عند القيادة على الدروب
البواب
َوخ
ّ
ّ
ّ والمصد الهوائي ت
إنذار خاص بالجزء أ
 ضع حزام أ.) ينصح بالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة الطريق2( .الوعرة فقط
) هذا النظام هو مجرد نظام3( . احترم قوانين السير.ًالمان دائما
المامي من
ً لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبها. وليس بديال ً عن التدخل السريع والمرن من قبل السائق، والذي ل يتخذ أي إجراءات لتغيير ديناميكيات السيارة لتجنب الصطدام،السيارة
. ل تتوفر بعض المزايا أثناء تحرك السيارة.) تتطلب هاتف أي فون مجهز بميزة سيري4( .لحركة المرور وأن يكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي الصطدامات
ً) يتطلب هاتف يوكونيكت هاتفاً جوال ً متطابقا5( . تطبق نسب بيانات أي فون الموجودة للعميل على المزايا المدعومة بالإ نترنت،أي فون يجب أن يكون ضمن نطاق الخدمة الالسلكية
 لمعرفة توافق أwww.UconnectPhone.com  تفضل بزيارة.مع تقنية بلوتوث طليق اليدين
. يرجى مراجعة الوكيل لمعرفة تطابق الجوال.) تتطلب جهاز أي فون® متوافق6( .الجهزة
 مسجلة في الوليات المتحدة، أي فون عالمة تجارية لشركة أبل. أبل كاربالي عالمة تجارية لشركة أبل.® برنامج المستخدم هو منتج لشركة أبل.قد يتم تطبيق رسوم على البيانات
 ستحتاج إلى هاتف متوافق مع أندرويد،) لستخدام تطبيق أندرويد أوتو على شاشة جوالك7( . تطبق شروط الستخدام وأحكام وبيانات الخصوصية الخاصة بشركة أبل.وبلدان أخرى
 وغيرها من الماركات والشعارات التابعة هي عالمات تجارية لشركة، يو تيوب، وأندرويد أوتو، أندرويد، غوغل. وتطبيق أندرويد أوتو، أو إصدار أحدثLollipop 5.0 يعمل بنظام
 وتأكد دائماً من الطريق أمامك قبل،) تفقد دائماً محيط سيارتك9( .) تأكد دائماً بواسطة النظر من عدم وجود مركبات قبل النتقال من مسار إلى آخر8( . المحدودة.م.م.غوغل ذ
) أحرص دائماً على الجلوس في المقاعد المخصصة بشكل صحيح مع10( . تفقد دائماً محيط سيارتك. إن مساعدة القيادة الإ لكترونية ليست بديال ً عن القيادة الواعية والمدركة،التقدم
المان في جميع أ
ربط حزام أ
.الوقات
أ
أ
، بارك فيو، بارك سينس، سقف فريدوم، شبك جيب المامي، موبار، جيب. جميع الحقوق محفوظة. الوليات المتحدة المريكية.م.م.© مجموعة فيات كرايسلر للسيارات ذ2019

 ونظام أرسل، يوكونيكت ورانجلر هي عالمات تجارية مسجلة، تريل رايتد، سكاي وان تاتش يفتح بكبسة واحدة، سنتري كي، سيليك تراك، صحارى، روبيكون، روك تراك،بنتاستار
.م.م. الوليات المتحدة ذ، وترايل رايل هي عالمات تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات،وانطلق

 وسيري هي عالمات تجارية، وأي تيونز، وأي فون،  أي باد، موسيقى أبل، أبل. جميع الحقوق محفوظة.ألباين وشعار ألباين هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة ألباين إلكترونيكس
. بلوتوث عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي. وتراك لوك هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة دانا، دانا. وأبل كار بالي هي عالمة تجارية مسجلة لشركة آبل،مسجلة
 وموسيقى يو تيوب وغيرها من الماركات، ويو تيوب، ووايز، وخرائط غوغل، وغوغل بالي، وأندرويد أوتو، أندرويد، غوغل،فوكس هي عالمة تجارية لشركة فوكس فاكتوري
 وسيريوس اكس ام غارديين وجميع العالمات والشعارات التابعة لها هي عالمات، سيريوس اكس ام، اكس ام، سيريوس.والشعارات التابعة هي عالمات تجارية مسجلة لشركة غوغل
 توركس هي عالمة، صنرايدر هي عالمة تجارية مسجلة لشركة بستوب. بي إف جودرتش هي عالمة تجارية مسجلة لمجموعة جودرتش.تجارية مسجلة لشركة راديو سيريوس اكس ام
 جميع العالمات التجارية أ.م.م.تجارية مسجلة لشركة أكيومنت إنتلّكتويل بروبرتيز ذ
 أوديبل هي.AB  سبوتيفاي هي عالمة تجارية مسجلة لشركة سبوتيفاي،الخرى هي ملك ألصحابها
. واتس أب هي عالمة تجارية مسجلة لشركة واتس أب.عالمة تجارية مسجلة لشركة أوديبل
 تعتبر كافة المنتجات والمواصفات والرسوم التوضيحية الواردة هنا صحيحة حين ّتمت.م.م. الوليات المتحدة ذ،الكتيب من مطبوعات مجموعة فيات كرايسلر للسيارات
ّ هذا
م بحق إجراء التعديالت التي تراها مناسبة في أي وقت ودون إشعار مسبق أو أي التزام.م. الوليات المتحدة ذ، تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات.الموافقة على الطباعة
أ
أ
أ
أ
 وذلك بما تراه ضرورياً لغراض تتعلق بتحسين المنتجات أو لسباب تتعلق، أو تغيير أو إيقاف إنتاج بعض الطرازات، اللوان أو المواد، المواصفات، على السعار،يترتب عليها
.م.م. الوليات المتحدة ذ، جيب عالمة تجارية لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات.أو التسويق/بالتصميم و
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