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IMAGINE ALL THAT AWAITS أطـلـق الـعـنــان لـمـخـيـلـتــك

TAKE THE WORLD WITH YOU WHEN YOU SET OUT FOR 

DISCOVERY IN THE NEW JEEP
®
 CHEROKEE. HEAD-TURNING 

STYLE MATCHED WITH NEW TECHNOLOGIES AND PROVEN 

CAPABILITY HELP MAKE TRAVELS ULTRA-COMFORTABLE 

AND EXCEPTIONALLY REWARDING. BRING MORE TO YOUR 

DAY, EVERYWHERE YOU GO, WHEN YOU HAVE THE NEW 

CHEROKEE LEADING THE WAY. 

انطلق إىل أبعد حدود واكتشف معامل الحياة يف جيب® شريويك 

الجديد. دلل حواسك بتصميمه الجذاب واملتناسق الذي يجمع 

بني أحدث التقنيات والقدرة املثبتة التي توفر الراحة التامة 

وتجربة قيادة استثنائية. اجعل يومك مميزاً ومليئاً باملغامرات 

الحية أينام توجهت يف جيب® شريويك الجديد.

THE NEW JEEP
®
 CHEROKEE جـيـب® شـيـروكــي الــجـديـــد
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Vehicle shown above may vary per market. 

قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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BRILLIANCE IN  
EVERY DIRECTION 

تـــألـــق وإبـــــداع

Your world expands with every turn of the road. Now, nothing 
holds you back. The new Cherokee promises discovery and 
exploration, filled with unlimited possibilities. 

ما من شيء يحد من طموحك. اكتشافات واستكشافات مع كل منعطف. شيروكي 
الجديد مليء بإمكانيات وقدرات تتخطى التوقعات.

•  3.2 liter Pentastar V6 with engine 
Stop / Start (ESS). Standard

•  New LED Headlamps, Daytime 
Running Lamps, Fog Lamps 
and Taillamps

• New Capless Fuel-Fill System

•  World-Class Craftsmanship with 
Premium Interior Leather Trim, 
Finishes and Soft-Touch Materials, 
Available

•  New Apple CarPlayTM1 compatibility 
and Android AutoTM2 on Uconnect® 
Radio with 7-inch Display, Standard 

•  Uconnect 4 NAV with 8.4-inch 
Touchscreen Display, Available

•  Tire-Fill Notification with Audible 
Alert

•  New Hands-Free Power Liftgate, 
Available

 •  محرك بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل V، سعة 
٣،٢ لتر مع ميزة التوقف/البدء )ESS(. قياسي

•  مصابيح أمامية LED جديدة، مصابيح نهارية، مصابيح 
ضباب ومصابيح خلفية

•  نظام مصفاة خزان الوقود الجديد 

•  براعة في التصميم ترسم خطوطه تقليمات داخلية 
من الجلد الفاخر ومواد ناعمة الملمس، متوفر

•  يأتي نظامي أبل كاربالي™١ الجديد وأندرويد أوتو™٢ 

متطابقين مع راديو يوكونيكت® بشاشة عرض قياس ٧ 
بوصة، قياسي

•  يوكونيكت® ٤ المالحي مع شاشة عرض تعمل باللمس 
قياس ٨،٤ بوصة، متوفرة

•  تنبيه حول كمية الهواء في اإلطارات مع إنذار صوتي

• باب خلفي آلي يعمل عن بُعد جديد، متوفر 
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STUNNING STYLE

تـصـمـيــم ســــاحــــر
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Vehicle shown above may vary per market. 

قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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SHINE BRIGHT The new Cherokee faces the world with renewed style  

and brilliance. A fresh face features a sleek take on the revered Jeep
®
 Brand 

seven-slot grille. Stunning new LED headlamps, daytime running lamps,  

fog lamps and taillamps are representative of all the innovations and 

enhancements found in the latest contemporary expression of a  

legendary icon.

حـضــور ســاطــع يتميز تصميم شيروكي الجديد بأناقة متجددة وتألق جذاب. إطاللة جديدة 
. مصابيح أمامية LED جديدة 

®
ومشرقة تتجلى بشبك أمامي ذي ٧ فتحات من عالمة جيب

رائعة، مصابيح نهارية، مصابيح ضباب ومصابيح خلفية تعكس جميع االبتكارات والتعديالت في 
أحدث تعبير معاصر عن أيقونة أسطورية.
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 أينما حللت في العالم... 
 شيروكي الجديد يخطف 
األبصار بتصميمه األخاذ.

FROM EVERY CORNER 
OF THE WORLD TO EVERY 
STREET CORNER  ... THE 
IMPECCABLE STYLE OF THE 
NEW CHEROKEE STANDS OUT

Vehicle shown above may vary per market. 

قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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U.S. Uconnect® screen shown.

.U.S يوكونيكت® تظهر شاشة 

Interior shown above may vary per market. 

قد تختلف المقصورة الداخلية المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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A WONDROUS GUIDE
BEAUTIFUL LUXURY For those who appreciate the finer elements of interior design, Cherokee 

Limited welcomes you into a world of exceptional appointments. Premium leather-trimmed heated 

seats feature Iceland Grey accent stitching. complemented by Piano Black and Liquid Titanium cabin 

accents. The 7-inch Multi-View Display offers an array of vehicle data and the standard. New 8.4-inch 

Uconnect Touch Screen Radio dominates the front console and will integrate with most smartphones. 

A hands-free Power Liftgate opens with a gentle swipe of your foot under the rear bumper.

ACOUSTICALLY SOUND The ride is smooth and hushed, keeping the distractions of traffic noise and 

wind interference in the outer world where they belong. It’s accomplished with the help of the 

available acoustic windshield and front-door glass. This is first-class travel at its very best.

دلـيــل الـعـجــائـب والــمـفــاجـــآت
فخامة مذهلة لكل َمن يقّدر أرقى تصميم داخلي، يستقبلكم شيروكي في عالم من اللمسات االستثنائية. مقاعد مكسوة بجلد فاخر متألقة 

بخياطة بلون رمادي آيسالند بارز، مع لمسات داخل المقصورة بلون أسود وتيتانيوم المع. توفر شاشة العرض المتعددة قياس ٧ بوصة مجموعة 
واسعة من بيانات السيارة، ويبرز على امتداد الكونسول األمامي جهاز الراديو القياسي والجديد بشاشة يوكونيكت تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة 

كما يتوافق مع معظم الهواتف الذكية. أما من الخارج، يُفتح الباب الخلفي اآللي بدون استخدام اليدين بمجرد تمرير قدمك تحت المصد الخلفي.         

هدوء تام ال يعكر صفوه شيء أجواء المقصورة هادئة بعيداً عن ضوضاء زحمة السير والرياح الخارجية، ويعود الفضل بذلك إلى الزجاج األمامي 
العازل للصوت المتوفر. وزجاج األبواب األمامية. تمتع بقيادة سلسة بأجواء راقية من الدرجة األولى. 
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قد تختلف المقصورة الداخلية المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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راحـــة تــــامــة. يوفر شيروكي ليميتد مقاعد مكسوة بالجلد مصممة لتوفر الراحة بأسلوب 
رائع ومميز. مقاعد أمامية قابلة للتدفئة، مقعدا السائق والراكب األمامي قابالن للتعديل آلياً 

وفقاً لـ٨ وضعيات، ومقعد السائق قابل لتعديل أسفل الظهر وفقاً لـ٤ وضعيات. من المرجح أن 
تصبح عجلة القيادة المكسوة بالجلد إحدى الميزات الضرورية واألساسية لديك. يحفظ نظامان 

للذاكرة إعدادات ضبط المقعد والراديو وتعديالت المرآة لسائقين مختلفين. 

جاذبية متقنة وفخامة تحملك على كفوف الراحة 

CUSHIONED COMFORT Cherokee Limited offers leather-trimmed 

seating designed to deliver exceptional support and outstanding 

style. Front seats are heated, with 8-way power adjustments for the 

driver and front passenger, including 4-way lumbar support for the 

driver. A leather-trimmed steering wheel is destined to become one 

of your favorite “must-have” features. Two memory settings let you 

program seat, radio and mirror adjustments for two different drivers.

EXQUISITELY INVITING 
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 شريويك ٢٠١٩ األنيق والجديد 
®

يتميز جيب

بتصميم داخيل يعرب عن حرفية متميزة مع الرتكيز 

عىل اللمسات األخرية واإلضافات بأناقة متناهية 

ودقة كالليزر. تظهر جودة التعديالت جلّية يف كل 

تفصيل وتصميم. أما بالنسبة لألشخاص الذين 

ينشدون التميز سوف يقّدرون الخيارات الحرصية 

املتوفرة. 

WITH THE ELEGANT NEW 2019 JEEP
®
 CHEROKEE 

INTERIOR, THE FOCUS IS ON PRESENTING A FIT 

AND FINISH CRAFTED WITH SOPHISTICATION 

AND ASSEMBLED WITH LASER-LIKE 

PRECISION. QUALITY ENHANCEMENTS ARE 

FOUND THROUGHOUT. THE LONG LIST OF 

STANDARD FEATURES OFFERED ON EVERY 

TRIM IS IMPRESSIVE, AND THOSE WHO ARE 

MOST DISCERNING WILL APPRECIATE THE  

EXCLUSIVE AVAILABLE OPTIONS. 

تـمـيـّـز فـــي أدق التـفــاصـــيـــل

DISTINCTION VERIFIED STITCH BY STITCH

خياطة خاصة تتوفر للتصميم الداخلي المكسو بالجلد مما 
يضفي أناقة وجمال ال مثيل لهما. كما تأتي حواف فتحات 

التهوية ومقابض األبواب والشاشات مطلية بالتيتانيوم السائل. 
بدءاً من ناقل الحركة المكسو بالجلد وصوالً إلى نظام األوامر 

 الصوتية المدمج٣ الذي يعمل عن بُعد مع تقنية بلوتوث®، 
و ٤ منافذ شحن ”يو إس بي“، يساعدك هذا التصميم 

الداخلي على تشغيل جميع أجهزتك. شيروكي … رمز األناقة 
والتميز. 

يوكونيكت® ٤ المالحي مع شاشة عرض قياس ٨،٤ بوصة 
بشاشة عرض ملونة تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة، يوفر 
نظام األوامر الصوتية المدمج٣ مع تقنية بلوتوث®، نظام 
مالحة ثالثي األبعاد، باإلضافة إلى نظامي أبل كاربالي™١ 

الجديد وأندرويد أوتو™٢ 

نظام صوتي فاخر صّمم خصيصاً باستخدام نظام صوتي 
فاخر بـ٩ مكبرات صوت مع صبووفر قياس ٨ بوصة، مصمم 
بالتناسق مع ألباين®، الشركة الرائدة في صناعة إلكترونيات 

السيارات العالية األداء. النظام الصوتي بـ١١ قناة يبّث 
الصوت بقوة ٥٠٦ واط لتوفير صوت احتفالي وإمتاع الركاب، 

ليخلق جواً من اإللهام في جميع رحالتك. متوفر.

SPECIAL TREATMENT IS AVAILABLE on the 

leather-trimmed interior adds an elevated 

touch of class. Available Liquid Titanium bezel 

treatments border vents, knobs and screens. 

From the leather-trimmed shifter to Integrated 

Voice Command3 hands-free communication 

with Bluetooth® to four USB chargers to help 

power up all of your devices, this available 

interior raises your standard of living.

UCONNECT® 4 NAV WITH 8.4-INCH DISPLAY 

With a large, 8.4-inch full-color touchscreen, 

this system offers Integrated Voice Command3 

with Bluetooth, 3-D navigation, as well as 

Apple CarPlayTM1 and Android Auto.TM2

PREMIUM AUDIO Experience sound as it 

was meant to be heard with this premium 

9-speaker sound system plus an 8-inch 

subwoofer, designed in tandem with 

Alpine® the leading manufacturer of  

high-performance mobile electronics. The 

system’s 11 channels pump sound by way of 

506 watts of power for a dynamic sound fest 

designed to inspire all your travels. Available.
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U.S. Uconnect® screen shown.
تظهر شاشات U.S. يوكونيكت®.

 تأكّد من تثبيت جميع
 األمتعة بشكل صحيح وآمن.

Properly secure all cargo.
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REMARKABLY 
ACCOMMODATING

 مـســاحـــة واســـعـــة 
بـشــكــل مــلـحــوظ

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

Properly secure all cargo.

OVER 84 LITERS OF  
ADDITIONAL CARGO SPACE

 مساحة تخزين أمتعة 
 .Interior shown above may vary per marketإضافية تتخطى ٨٤ لتر

قد تختلف المقصورة الداخلية المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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 شـــارك الــعـالـــم 
مــغــامــراتــك 
INVITE THE  

WORLD ALONG

بـاب خـلـفـي آلـي يـعـمـل عـن بـُـعـــد
كم من المرات تكون فيها يداك مشغولتان أو ممتلئتان أثناء التنقل، مع االهتمام بجميع مهامك 

اليومية؟ هذه الميزة الجديدة والمالئمة تسمح لك بفتح الباب الخلفي بينما تحتفظ باألغراض في 
يديك. احتفظ بالمفتاح في جيبك أو محفظتك وقُم ببساطة بتمرير قدمك أسفل المصد الخلفي 

ب أغراضك أو حقائبك داخل منطقة تخزين األمتعة، لتقرر  لتحرير الباب الخلفي ليفتح برفق. وضِّ
بعدها وجهتك بعد إغالق الباب بإحكام. متوفر. 

HANDS-FREE POWER LIFTGATE
How often are your hands full when you’re on the go, taking care 
of all of your daily tasks? This new convenience feature opens your 
rear liftgate while you keep hold of your cargo. Stash your key fob 
in your purse or pocket and simply swipe your foot below the rear 
bumper to release the liftgate so it can gently open. Set your bags 
inside the rear cargo area, and decide where you’re going next — after 
you close the cargo door. Available.

ســـعــة مــثــالـيــــة
تمنحك المقاعد الخلفية القابلة للطي/االنقسام ٤٠/٦٠ العديد من الخيارات. يمكن لركاب المقاعد 
الخلفية تعديل مقاعدهم حسب رغبتهم مع ميزة إنحناء ظهر المقعد ٦ درجات وتعديل وضعيته 

إلى األمام والوراء لتوفير مساحة مالئمة لألقدام. قم بطّي أحد المقعدين المنقسمين أو كليهما معاً 
الستيعاب األشخاص مع أغراضهم المفضلة. متوفرة. 

A PERFECT FIT
The configurable 60/40 split-folding rear seats give you plenty of 
options. Rear passengers can adjust them to their liking, with the 
option to recline up to six degrees or move them fore and aft for the 
perfect amount of leg room. Flip down one or both of the split seats to 
accommodate people along with their gear of choice. Available. 

مساحة تخزين إضافية
قم بطّي مقاعد الصف الثاني إلى األمام لتوفير “مساحة أوسع”. باإلضافة إلى العديد من حامالت 

األكواب، صناديق صغيرة وأماكن تخزين، ستتيح لك إخفاء جميع أنواع األجهزة والسلع أثناء التنقل. 
قياسية.

STORAGE PLUS
Flip the second-row seats forward to create more “bring-along room” 
than ever before. With multiple cup holders, cubbies and storage 
areas, you’ll be able to stash all kinds of devices and goods when 
you’re on the go. Standard.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

.Properly secure all cargoتأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

Properly secure all cargo.

Properly secure all cargo.
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قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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THE FOREMOST BADGE OF 4x4 CAPABILITY  

Boldly conquer the toughest terrain and 

weather conditions out there. Every vehicle 

with a Trail Rated® badge is designed and 

built to Go Anywhere, Do Anything® and perform 

with exceptional four-wheel-drive capability. 

Each must successfully pass tests in five 

performance categories: Traction, Articulation, 

Maneuverability, Ground Clearance and Water 

Fording.4 Standard on Trailhawk.®

 4x4 CAPABILITY يحتل شعار قدرة الدفع الرباعي
مقدمة السيارة بجرأة ويمثل قدرتها الجبارة على التغلب على أصعب 
التضاريس والظروف المناخية الصعبة. كل مركبة من عالمة جيب® مع 

شعار ترايل رايتد® مصممة لتذهب إلى أي مكان والقيام بأي عمل® 
وتوفير أداء استثنائي للدفع الرباعي. على كل شعار تريل رايتد® أن 

يجتاز االختبارات بنجاح لفئات األداء الخمسة: التشبث، ارتفاع أسفل 
الشاسيه عن األرض، المناورة، التمفصل واجتياز المياه٤. قياسي في 

ترايل هوك®.

انــطـلــق بـــثــقـــة 

FORGE AHEAD
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SELEC- 
TERRAIN

®

MATCH YOUR CAPABILITY TO THE ROAD Bad 

weather should never affect your plans. Every 

Cherokee equipped with available 4WD capability 

arrives with a Jeep
®
 Selec-Terrain® Traction 

Management System, giving you the power to tackle 

Mother Nature’s toughest conditions. This system 

pairs with your 4WD to help adapt traction 

performance. Its selectable dial features Auto, 

Snow, Sport, Sand/Mud settings and, exclusive to 

Trailhawk,® Rock mode that doubles down on 

traction control to help master challenging 

conditions during on- or off-road travels. Selec-

Terrain effectively coordinates 12 vehicle systems, 

including throttle control, transmission shifting, 

transfer case, traction control and Electronic 

Stability Control (ESC).5 Sport mode delivers a more 

aggressive traction performance, and is activated 

via a one-touch button.

WATER FORDING4 Deep water can stop lesser 

SUVs in their tracks, but a Cherokee equipped 

with authentic Jeep Brand four-wheel drive is 

purpose-driven to keep on going. It hands you the 

fortitude to sail through floods and streams up to 48 

cm deep without a care (50 cm on Trailhawk 

equipped with standard Jeep Active Drive Lock).

TRACTION  
MANAGEMENT SYSTEM

4

4

سـيـلـيـك 
تــيــريــن®

التـحـكـم
بـالـتـشـبــث

طابق قدراتك مع تحديات الطريق ال شيء وال حالة الطقس السيئة 
يستطيع أن يقف في طريقك أو تعيق مخططاتك. إن كل سيارة 

شيروكي مجهزة بقدرة الدفع الرباعي المتوفرة تأتي مع نظام إدارة 

التحكم بالتشبث سيليك تيرين® من جيب®، مما يمنحك القوة المطلوبة 

لالنطالق في الطبيعة وتجاوز تضاريسها القاسية على اختالفها. يقترن 

هذا النظام مع قدرة الدفع الرباعي بما يساعد على تكييف أداء 

نظام التشبث. يتميز بوضعيات مختارة وهي األوتوماتيكية، الثلجية، 

الرياضية، الرملية/ الموحلة، وحصرياً لشيروكي ترايل هوك®، الوضعية 

الصخرية التي تضاعف قدرة التحكم بالتشبث، األمر الذي يساعدك 

في تخطي التحديات على الطرق الوعرة والمعبدة بنجاح وثقة. يوفر 

لك نظام سيليك تيرين® الثقة التامة في القيادة عبر التنسيق بين ١٢ 

نظاماً مختلفاً إلدارة السيارة، ويتضمن نظام التحكم بالخانق، نظام نقل 

الحركة، علبة ناقل الحركة، نظام التحكم بالتشبث، والنظام اإللكتروني 

للتحكم بالثبات٥. توفر الوضعية الرياضية أداء أقوى للتشبث، ويتم 

تفعيلها من خالل كبسة زر واحدة.

اجتياز المياه العميقة٤ يمكن أن توقف المياه العميقة سيارات الدفع 
الرباعي العادية من إكمال مسارها، ولكن هذا ال ينطبق على سيارة 

شيروكي المجهزة بمحرك دفع رباعي أصيل من عالمة جيب® المصمم 

ليزيل هذه العقبات ويكمل مساره دون توقف. إذ إنه يمنحك الثبات 

التام لإلبحار عبر الفيضانات والجداول حتى عمق يصل إلى ٤٨ سم )٥٠ 

سم مع ترايل هوك® المجهز بنظام جيب® أكتيف درايف لوك(
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SPORT  Feel like having a little 
more fun on winding country 
roads? Select this mode and 
you’re automatically tuned to 
handle a more aggressive  
driving style.

SAND/MUD Maximizes 
low-speed traction by allowing 
additional wheel-slip via 
specifically tuned chassis 
controls, differentials and 
transmission ratios.

ROCK  Delivers Trail Rated® 
4WD Low capability thanks  
to its locking rear differential, 
allowing you to crawl over rugged 
terrain at appropriately safe speeds. 
Standard on Trailhawk.®

SNOW Adjusts for ultimate 
performance over snow-and 
ice-covered roads by maximizing 
vehicle stability and minimizing 
oversteer. Major systems auto-
engaged and managed in this 
mode include antilock brakes and 
traction control.

AUTO In this mode, Selec-
Terrain® does all the work, 
automatically adjusting vehicle 
dynamics to best suit the road. 
To help ensure optimal efficiency, 
the rear driveline disengages 
when not needed.

الوضعية الرياضية هل ترغب ببعض المرح 
على الطرقات الجبلية والمسارات المتعرجة؟ قم 
باختيار هذه الوضعية الرياضية وستكون سيارتك 
شيروكي جاهزة تلقائياً لتتحدى أصعب التضاريس 

بأسلوب قيادة أكثر جرأة.

الوضعية الرملية/الموحلة تحقق أقصى قدر 
للتشبث عند السرعة المنخفضة على الطرقات عن 

طريق السماح النزالق العجلة اإلضافية عبر نظام 
ضبط الشاسيه المعدل خصيصاً، والتروس التفاضلية 

ونسب ناقل الحركة.

الوضعية الصخرية توفر هذه الوضعية نظام 
الدفع الرباعي ترايل رايتد® بقدرة منخفضة بفضل 

نظام التروس التفاضلية الخلفية القابلة لإلقفال كي 
تستطيع تجاوز التضاريس الوعرة بسرعات آمنة 

ومناسبة. قياسية في تريل هوك®.

الوضعية الثلجية تضبط هذه الوضعية أداء 
التحكم بالسيارة على الطرقات المكسوة بالثلوج 

والجليد من خالل زيادة التحكم بثبات السيارة 
وتقليل االنزالقات. وتشمل األنظمة الرئيسية التي 

يتم تشغيلها آلياً خالل هذه الوضعية نظام المكابح 
القرصية المانعة لالنغالق على العجالت األربعة 

ونظام التشبث بالتحكم.

أوتو في هذه الوضعية يقوم سيليك تيرين® بكل 
العمل، من خالل تعديل ديناميكيات السيارة 

أوتوماتيكياً للتوافق مع متطلبات الطريق. 
للمساعدة في ضمان الفعالية المثالية، يتوقف 

نظام الدفع الخلفي عند عدم الحاجة إليه.
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JEEP
®
 ACTIVE DRIVE I A fully automatic, single Power Transfer Unit (PTU) delivers seamless operation in and out of 4WD at 

any speed. Jeep Active Drive I also includes brake traction control that works to maintain a balanced torque distribution, helping 
this system deliver an easy-to-use all-weather boost in capability. Standard.

JEEP ACTIVE DRIVE II A two-speed PTU offers torque management and 4WD Low mode. This locks the front and rear driveshafts 
to deliver additional power at low speeds or for towing your toys. A driveline neutral switch enables you to hitch Cherokee to your 
RV and take it along. Additionally, off-roading benefits include an incredible crawl ratio of 48:1 with the standard 3.2 Pentastar® 
V6 engine, allowing Cherokee to climb steep hills and crawl over boulders with ease. Available.

TRAIL RATED® JEEP ACTIVE DRIVE LOCK Includes everything in Jeep Active Drive II, plus a locking rear differential, providing even 
more capability and strength for severe off-road conditions and ‘Rock mode’ option. Standard on all Jeep Cherokee Trailhawk® models.

CHOOSE YOUR OWN PATH TO MASTER EVERY ROAD. THIS IS WHERE THE FOUR-WHEEL-DRIVE 

MOVEMENT BEGAN AND NOW CULMINATES TO DELIVER TRUE ON- AND OFF-ROAD CAPABILITY 

AS ONLY AN ORIGINATOR CAN. YOUR QUEST FOR 4x4 FREEDOM IS SUPPORTED BY A 

DISCONNECTING REAR AXLE THAT LETS EVERY 4WD SYSTEM SEAMLESSLY TRANSITION IN AND OUT 

OF FOUR-WHEEL DRIVE AT ANY SPEED, ADDING A WELCOME GAIN IN EFFICIENCY.

DESTINATION: EVERYWHERE WITH JEEP
®
 BRAND 4x4 SYSTEMS

نظام جيب® أكتف درايف ا النشط توفر وحدة نقل الطاقة األوتوماتيكية بالكامل سالسة في االنتقال من وإلى نظام الدفع الرباعي بأي سرعة. يتضمن نظام جيب® أكتف درايف ا النشط نظام 
التحكم في جّر الفرامل الذي يعمل للحفاظ على توزيع عزم دوران متوازن، مما يساعد هذا النظام في توفير قدرة سهلة االستخدام في جميع األحوال الجوية. قياسي. 

نظام جيب® أكتف درايف ٢ النشط توفر وحدة نقل الطاقة بسرعتين التحكم بإدارة عزم الدوران ووضعية الدفع الرباعي المنخفضة. يقوم هذا النظام بإقفال مقابض الدفع األمامي والخلفي لتوفير 
قوة إضافية عند السرعات المنخفضة أو عند الجر. يتيح لك مفتاح عمود التدوير وصل سيارتك الواسعة للرحالت بسيارتك شيروكي واالنطالق نحو هدفك. ولمغامرة مليئة بالمرح، تم إضافة نسبة زحف 

تصل إلى ٤٨:١ مع محرك بنتاستار® القياسي بـ٦ أسطوانات على شكل V، سعة ٣،٢ لتر، مما يعزز من قدرات شيروكي على الطرقات الوعرة، تسلق التالل وتخطي الصخور بسهولة تامة. متوفر. 

تريل رايتد® جيب® أكتيف درايف لوك يتضمن كل شيء في جيب® أكتيف درايف ٢، باإلضافة إلى تروس تفاضلية قابلة للقفل، مما يعطي قدرة أكبر وقوة أكثر على الطرقات الوعرة الشاقة وخيار 
“الوضعية الصخرية”. قياسي في كل طرازات جيب® شيروكي تريل هوك®.

اختر طريقك وكن رائداً على جميع الطرقات. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه ثورة الدفع الرباعي وتستمر في تحقيق القدرة الحقيقية على 

الطرق المعبدة والوعرة، وكأنك المبادر المبدع. تأتي أنظمة الدفع الرباعي األسطورية في شيروكي مدعومة بمحور خلفي منفصل والذي 

يمكنه بكل سالسة التنقل بين الدفع الرباعي عند أي سرعة، موفراً مزيداً من الفعالية.

الوجهة: أي مكان مع أنظمة جيب® للدفع الرباعي 
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قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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 مع بزوغ الشمس ولد مفهوم جديد يسلط الضوء عىل منط جديد ورؤية واضحة 

 تفتح آفاقاً واعدة. قدرة إىل التطلع ملستقبل مرشق يتنفس حرية مع كل نسمة صباح. 

 لقد حان الوقت لالنطالق إىل عامل جديد أصبح فيه كل يشء ممكناً

فقط ألنك واثق ومتمكن...

W I T H  T H I S  S U N R I S E  S O M E T H I N G  A R O S E  A N D  C A L L E D 

B R I N G I N G  M O R E  T O  L I G H T  A  D I S T I N C T  D I R E C T I O N  A  C L E A R E R 

V I S I O N  A N  A B I L I T Y  T O  S A Y  Y E S  T O  T H E  G L O W I N G  S K Y,  T H E 

I N V I T I N G  C A M B E R T O  B R E A T H E  I N  S Y N C  W I T H  E V E R Y  S I G H 

I N  T H E  W I N D  N O W,  I T  S A I D,  N O W  I S  T H E  H O U R,  T H E  D A Y 

T O  T A K E  H O L D  O F  T H E  W O R L D  A N D  M A K E  E V E R Y T H I N G 

P O S S I B L E  O N L Y  A N D  J U S T  B E C A U S E  Y O U  C A N  ...
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بــدايــة كـــل جــــديـــــد
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محرك بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٢ لتر مع ESS تم تصميم هذا املحرك الجديد املتوفر ليولد القوة الحصانية املطلوبة 
ملواجهة مفاجآت الطريق الوعرة وليوفر الدعم  الالزم لتخطي جميع األحوال الجوية عىل أي طريق. سوف يقّدر السائقون املتحمسون واملتطلبون 

القوة التي تبلغ ٢٦٩ حصاناً و٣١٥ ن.م من عزم الدوران – ما يكفي للحصول عىل قوة جّر تصل حتى ٢٠٤١ كلغ عندما تكون مجهزة بشكل كامل. 

نظام التحكم بالسرعة سيليك-سبيد® يحافظ عىل الرسعة املحددة لسيارتك عند القيادة عىل الطرقات الصعبة والشاقة، مام يسمح لك بالرتكيز 
عىل التحكم مبقود التوجيه بينام تخوض تحديات الطريق مهام كانت صعبة. قيايس يف ترايل هوك®.

نظام التوجيه املعزز آلياً يوّجهك نحو فعالية محسنة للوقود مع استجابة يف منتهى السالسة والدقة.

نظام التعليق المستقل مصمم للقيادة السلسة والهادئة عىل الطرق املعبدة والوعرة والقاسية. يستخدم الفوالذ الصلب واأللومينيوم، ودعامات 
ماكفرسون األمامية، املعروفة بصالبتها وثباتها.

فرامل يد معززة آلياً اضغط عىل الزر لتفعيل هذه امليزة اآلمنة واملالمئة.

3.2 PENTASTAR® V6 ENGINE WITH ESS This available workhorse is designed to deliver the kind of power needed to 
support all-weather travel over any terrain. Demanding drivers will appreciate its 269-hp and 315 N.m of torque — enough 

to reach a towing power of up to 2041 kg when properly equipped.

SELEC-SPEED® CONTROL Helps your vehicle maintain a target speed while driving over obstacles, letting you focus 
on steering and safely navigating the road ahead. Standard on Trailhawk.®

ELECTRIC POWER STEERING Steers you toward improved fuel efficiency, with smooth and  
precise responsiveness. 

INDEPENDENT SUSPENSION SYSTEM Designed to be smooth and quiet on-road, tough and nimble off-road. 
Utilizes high-strength steel and aluminum, and MacPherson struts — renowned for their strength and stability.

ELECTRIC PARKING BRAKE Push a button to engage this convenient safety feature.

A BRILLIANT PERFORMANCE

أداء يــفــوق الـتـوقــعـــات
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9-SPEED AUTOMATIC 
TRANSMISSION 

Engineers have taken this 9-speed 

transmission to the next level, with 

enhancements that significantly advance its 

performance. From its quick launch to its 

smooth highway travel, you’ll notice your ride 

remains calm and smooth. This confident 

performance occurs when each shift responds 

at the right time, for each of the nine 

gearshifts. Thus, you experience a level of 

luxury unique to its class. A distinctive set 

of four overdrive ratios help gain 

efficiencies while reducing overall noise and 

vibration. Economies are maximized and 

performance is optimal at all times. You’re 

finely attuned to nearly any driving 

demand, both on- and off-road. 

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٩ سرعات
طور المهندسون ناقل الحركة بـ٩ سرعات إلى مستويات جديدة 
مع تحديثات تحّسن من أدائه بشكل ملحوظ. يظهر ذلك جلياً 
من انطالقته السريعة إلى القيادة بسالسة متناهية على الطريق 
السريع. ستالحظ الهدوء والسالسة في القيادة. يتحقق هذا األداء 
المتميز والواثق من خالل االستجابة السريعة عند التسارع، مع 
توفير قوة هائلة واالنتقال بين السرعات التسعة للناقل بتناغم 
تام. لتختبر مستوى جديد من الرفاهية الفريدة والفخامة في 

فئتها. تساعد مجموعة فريدة مؤلفة من أربع نسب أبعاد على 
تحقيق الكفاءة في األداء بينما تقلص من المستوى اإلجمالي 

للضجيج، واالرتجاجات والخشونة. وبالتالي تتحقق الكفاءة بأعلى 
مستوياتها ويأتي األداء مثالياً في جميع األوقات، متناغماً مع 
جميع متطلبات القيادة على الدروب الوعرة والمعبدة معاً.
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تصـمـيـم اســتـثـنـائــي
للـمـغـامــرات فـي الـمــــدن

EXCEPTIONALLY STYLED 
FOR URBAN ADVENTURES

Vehicle shown above may vary per market. 

قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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تظهر شاشات U.S. يوكونيكت®. الميزات المذكورة أعاله تخضع لتوافرها في األسواق.
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AWARD-WINNING UCONNECT® SYSTEMS ARE DESIGNED TO 
SIMPLIFY KEEPING IN TOUCH AND STAYING IN THE KNOW. TRIPS 
ARE ENHANCED WITH INFORMATIVE AND ENTERTAINING 
SERVICES. ACCESS THEM ON YOUR CHEROKEE TOUCHSCREEN 
AS WELL AS YOUR SMARTPHONE. CONNECTED TECHNOLOGY 
KEEPS YOU LINKED TO A WHOLE NEW WORLD. BUSY LIVES 
WILL BENEFIT FROM HAVING HELPFUL RESOURCES TO GET 
EVERYTHING DONE WITHOUT SKIPPING A BEAT. HANDS-FREE 
VOICE COMMAND3 OPERATION LETS YOU MAINTAIN SAFE 
CONTROL OF THE WHEEL.

تم تصميم أنظمة يوكونيكت® الحائزة عىل جوائز عديدة، إلبقائك عىل تواصل 
ودراية. تم تعزيز الرحالت بخدمات معلوماتية وترفيهية ميكنك الوصول إليها 

من خالل شاشة العرض يف شريويك أو هاتفك الذيك. يبقيك نظام التقنيات 
املرتابطة عىل تواصل مع عامل جديد متاماً. سوف يستفيد األشخاص الكثريي 

االنشغال من الحصول عىل الدعم إلنجاز كل يشء بأدق التفاصيل. يساعدك 
نظام التحكم باألوامر الصوتية٣ الذي يعمل عن بُعد عىل التحكم اآلمن 

بالعجالت. 

THE POWER OF  
CONNECTING

قـــوة
الـــتـــواصــــل

TALK, AND CHEROKEE WILL RESPOND Integrated Voice Command3 with 
Bluetooth® welcomes a measurable amount of safety and convenience. Control 
features using just your voice. Access music from a personal device or USB, ask for 
directions, or make or receive a call.

TUNE IN Get the sound going via MP3s and available features like a remote USB 
port, an audio jack, Integrated Voice Command3 and Bluetooth Streaming audio.

FIND THE QUICKEST WAY OUT OF TOWN Head out with confidence and peace of 
mind. You’ll arrive safe and sound following the roadways that make the most sense. 
Enter your destination with just your voice — the route is calculated in seconds and 
displayed on the spacious 8.4-inch touchscreen.

TOUCHSCREEN CONTROLS Set temperature controls, activate heated seats and 
steering wheel, and so much more — all from the touchscreen. A drag-and-drop menu 
allows you to highlight your top six favorite features and services so they’re always in 
sight on your 8.4-inch Uconnect touchscreen display.

تحّدث وشيروكي سيجيبك يجمع نظام األوامر الصوتية٣ بتقنية بلوتوث® باقة واسعة من مزايا التحكم بالسالمة 
والمالءمة باستخدام صوتك. قم بتشغيل الموسيقى من جهازك الشخصي أو عبر “يو إس بي”، أطلب إرشادات الطريق، 

أو اتصل/تلقَّ المكالمات الهاتفية.

اضبط الراديو استمتع بصوت الموسيقى عبر المزايا المتوفرة مثل إم بي ٣، منفذ يو إس بي عن بُعد، وصلة الصوت، 
نظام األوامر الصوتية المدمج٣ ، وميزة بلوتوث® للنظام الصوتي.

أسلك أسرع طريق إلى قلب المدينة انطلق إلى وجهتك بثقة وراحة بال. ستصل بسالسة وأمان عند اتباع الطرق 
األكثر مالءمة. ما عليك إال أن تدخل وجهتك المقصودة بواسطة األوامر الصوتية وسيتم احتساب المسافة الصحيحة 

بالثواني وعرضها على شاشة كبيرة تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة. 

أزرار تحكم مدمجة في شاشة عرض تعمل باللمس بإمكانك تعديل درجات حرارة المقصورة والمقاعد وعجلة 
القيادة وغيرها الكثير عبر شاشة عرض تعمل باللمس. تسمح لك القائمة بتسليط الضوء على أفضل ست ميزات 

وخدمات مفضلة لديك بحيث تكون دائماً ظاهرة على شاشة العرض يوكونيكت® قياس ٨،٤ بوصة التي تعمل باللمس.
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The next wave of award-winning personalization and connectivity has 
arrived, with available features like Siri® Eyes Free6 voice commands,3 
“Do Not Disturb” that routes incoming calls and texts, and the Drag and 
Drop menu bar that allows you to display your top Uconnect® features 
and services. Convenience is matched with peace of mind, leading you to 
make the most of your time on the road, while remaining safe and secure. 

لقد وصلت المجموعة التالية من األنظمة الخاصة وأنظمة التواصل الحائزة على جوائز مع عديد من الميزات 

المتوفرة مثل نظام سيري® أيز فري٦ لألوامر الصوتية٣، ميزة “عدم االزعاج” التي تقوم بتوجيه المكالمات 

والرسائل النصية، باإلضافة إلى القائمة “Drag and Drop” التي تسمح لك بعرض ميزات وخدمات 

يوكونيكت®. الوجه اآلخر لالستخدام السهل هو راحة البال مما يجعلك تستفيد من وقتك على الطريق وتنجز 

الكثير إلى أقصى حد مع الحفاظ على األمان والسالمة.

U.S. Uconnect screens shown.
.U.S يوكونيكت®. تظهر شاشات 
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الـمـالحـــة تبحث عن حجوزات للعشاء في مكان جديد في المدينة؟ يوظف يوكونيكت® 
نظام تحديد المواقع العالمي للحصول على توجيهات مسموعة خطوة بخطوة، باإلضافة 

إلى خرائط ثالثية األبعاد تفصيلية تضمن وصولك إلى وجهتك في الوقت المحدد، كما 
تظهر للسائق المعلومات واالتجاهات على شاشة عرض قياس ٧ بوصة ليتمكن من رؤية 
االتجاهات في األمام والوسط. استخدم األوامر الصوتية المدمجة٣ واذكر العنوان الكامل 

للحصول على التوجيهات بسرعة. 

NAVIGATION Dinner reservations at the new place in town? 
Uconnect® employs GPS navigation for audible turn-by-turn 
directions, and detailed 3-D maps help to assure you arrive on time. 
Turn-by-turn is integrated into your 7-inch Driver Information Display 
so you can see directions front and center. Use Integrated Voice 
Command3 and say the complete address to get directions quickly.

أبل كارباليTM1 تظهر تطبيقات أي فون® المفضلة لديك بشكل مالئم وواضح على شاشة 
يوكونيكت® تعمل باللمس. قم بالوصول إلى مجموعة أي تيونز® الخاصة بك، واتصل بأي 
شخص في قائمة دليل الهاتف واطرح أي سؤال على نظام سيري®٦. قم بإجراء مكالماتك 

الهاتفية وإرسال الرسائل النصية أو الولوج إلى قائمة موسيقى أبل، كل هذا دون أن يعّكر 
مسار رحلتك أي شيء. مع يوكونيكت®، من السهل وصل هاتفك الذكي بسالسة مع نظام 

يوكونيكت® المتوافق. قياسي.

APPLE CARPLAYTM1 Your favorite iPhone® apps conveniently 
appear right on your Uconnect touchscreen. Access your iTunes® 
library, call anyone in your contacts list and ask Siri®6 anything. 
Make calls and send messages, connect to Apple Music, all without 
pausing your journey. With Uconnect, it’s easy to seamlessly link 
your smartphone to your compatible Uconnect system. Standard.

1

أندرويد أوتوTM2 تمنح هذه الميزة أفضل ما في جوجل مع نظام يوكونيكت®، مما يتيح 
لك التنقل السهل من خالل شاشة عرض تعمل باللمس واألوامر الصوتية وتخولك الوصول 
إلى موسيقى جوجل باليTM. كما يمكن لنظام يوكونيكت® إجراء مكالمات هاتفية بدون 

استخدام اليدين٣ أو إرسال رسالة نصية من خالل األوامر الصوتية٧. ادمج ما يصل إلى 
عشرة هواتف متطابقة مع ميزة بلوتوث®. قياسي.

ANDROID AUTOTM2 Bring the best of Google along with you in 
your Uconnect system. Easy touchscreen navigation and voice 
recognition lets you access Google PlayTM Music. Your Uconnect 
system can also make hands-free3 phone calls or you can use your 
voice to send a text.7 Pair up to ten Bluetooth®-enabled phones. 
Standard.

2
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قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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يـخـطــف األبــصـــار
ويـســحــر األلــبـــاب 
SCENE-STEALER 
EXTRAORDINAIRE 
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تــوجـيــهــات واضــــحــــة
شـاشـة عـرض متـعـددة الــرؤية قـابـلـة للتـعـديـل قيـاس ٧ بـوصـة

 يمكنك بلمسة زر اختيار عرض بيانات السيارة ضمن لوحة العدادات على شاشة ملونة* قياس ٧ بوصة. 
تتضمن هذه البيانات:

نـظـام الـمـالحــة يتم عرض التوجيهات خطوة بخطوة في األمام و في الوسط لرؤية آمنة وواضحة.

بيانات السيارة تشير إلى الوقت الفعلي ألداء السيارة باإلضافة إلى درجة حرارة المحرك الفعلية 
ومستويات السوائل. 

ديـنـامـيـكـيــات الـســيـارة هل كمية الهواء في إطارات السيارة كافية؟ كم هي سرعة السيارة؟

تنبيهات السيارة ستتلقى إشعاراً مرئياً ألنظمة األمان.

اسـتـهـالك الـوقــود يتم عرض البيانات في الوقت الفعلي لكفاءة استهالك الوقود والوقت الالزم 
للتزود من جديد.

دعــــم قــــوي
أنظمة السالمة المتطورة والتكنولوجيا المدمجة في شيروكي على أهبة االستعداد 

لمساعدتك في البقاء على تواصل، بأمان، وعلى اطالع تام بغض النظر عما يمكن 

أن تواجه خالل النهار. فبمساعدة أنظمة يوكونيكت® وأنظمة السالمة النشطة 

سوف تتنقل بسالسة وأمان مع التحقق من جميع مهامك على القائمة بسهولة.

CLEAR DIRECTION
CONFIGURABLE 7-INCH MULTI-VIEW DISPLAY CLUSTER 
Controls on the steering wheel can instantly scroll you through a 
selection of vehicle data displayed within your instrument panel on an 
available 7-inch color screen*, including:

NAVIGATION Turn-by-turn directions are displayed front and center, for 
safe viewing.

VEHICLE INFO Real-time data shows your vehicle’s performance vitals, 
including engine temperature and fluid levels.

VEHICLE DYNAMICS Are your tires properly inflated? How fast  
are you going? 

VEHICLE ALERTS You’ll receive visual notification for safety systems.

FUEL CONSUMPTION View real-time data regarding efficiencies and when 
it’s time to refuel.

SOLID SUPPORT
The advanced safety systems and technology embedded 

in Cherokee stand ready to help you keep in touch, remain 

safe, and stay informed. No matter what the day may bring, 

with the help of Uconnect® and active safety systems you’ll 

navigate with ease, easily checking off all the to-dos on 

your list.

®.Standard on Limited and Trailhawk** قياسياً على ليميتيد وتريلهوك.
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SAFELY STRETCH YOUR BOUNDARIES

PARKVIEW® REAR BACK-UP CAMERA10 When in Reverse, previously hidden objects are 
revealed on your Uconnect® screen, so you have time to react. Available. 

PARKSENSE® FRONT AND REAR PARK ASSIST SYSTEM10  
Rear ultrasonic sensors determine relative distance to objects in your back-up pathway. 
Readouts in the Driver Information Display provide notification of rear object proximity. 
An audible warning is given. Available. 

PARALLEL AND PERPENDICULAR PARK/PARK ASSIST10 This active guidance system 
controls steering automatically. You can take your hands off the steering wheel and let 
the system’s ultrasonic sensors help you ease into parking spots as you gently brake and 
change from Reverse to Drive, as needed. Includes ParkSense® Front and Rear Park 
Assist10 sensors. Available.

UNPARK ASSIST10 Controls the vehicle’s steering while providing the driver with gear 
and braking instructions to help navigate. Available.

FULL-SPEED FORWARD COLLISION WARNING WITH ACTIVE BRAKING11 Sensors detect 
when Cherokee may be approaching another vehicle too rapidly. An audible and visual 
alert is provided, along with 1.5 seconds of brake assistance if the driver does not react in 
time. Available. 

STANDARD AIR BAGS12 Full-length side-curtain driver and front-passenger inflatable knee 
bolster air bags,12 side thorax air bags12 and advanced multistage front air bags12 all work 
together to help provide robust protection. Standard.

LANESENSE® LANE DEPARTURE WARNING WITH LANE KEEP ASSIST13 Tactile, visual and 
audible warnings are given should the vehicle drift outside of lane boundaries or if the 
driver’s hands are off the wheel. Available. 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL WITH STOP AND GO (ACC STOP)9 Take the guesswork out 
of keeping a safe distance from the car ahead while cruising on the highway. The system 
automatically adjusts cruising speed to maintain a preset distance between you and the 
vehicle ahead, and can bring Cherokee to a complete stop without driver intervention to 
help avoid a collision. Available.

RAIN BRAKE SUPPORT Wet pavement can prove challenging  
to safe travel. This system automatically helps maintain optimal braking by keeping brake 
rotors dry in rainy conditions. Standard. 

TRAILER SWAY CONTROL5 Crosswinds and traffic hold no sway over you and your payload. 
This control system helps keep you and the toys you tow safely on course. Standard.

SIDE DISTANCE WARNING Parking in tight spaces can be tricky. Helps maneuver in tight 
spaces by providing an audible and visual alert when an obstacle is detected alongside your 
vehicle. Available. 

LED HEADLIGHTS See more of the road ahead in the darkness of night. LED headlamps 
shine 57 percent brighter than traditional lamps. Available.

BLIND SPOT MONITORING (BSM)8 AND REAR CROSS-PATH DETECTION10 These systems 
monitor the space between you and other drivers. When a side or rear blind spot is 
encroached, you’re notified via illuminated icons on sideview mirrors or an audible chime. 
Available.

وّســع حــدودك بــأمـــان وثــــقـــة 

كاميرا للرؤية الخلفية عند التراجع بارك فيو®١٠ عند التراجع، يساعد هذا النظام على إظهار األجسام المخفية خلف سيارتك على شاشة 
يوكونيكت®، ليتسنى لك الوقت الكافي ألخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. متوفرة.

 نظام مساندة الركن األمامي والخلفي١٠ بارك سنس®
تقوم أجهزة االستشعار فوق الصوتية بتحديد المسافة النسبية لألشياء عند التراجع. تظهر هذه القراءة على شاشة السائق وتقوم بإرسال تنبيه 

مسموع عن خطر اقتراب األجسام خلف السيارة. متوفر. 

نظام مساندة الركن العمودي/المتوازن١٠ يقوم هذا النظام النشط بالتحكم بعجلة التوجيه تلقائياً. بإمكانك رفع يديك عن عجلة القيادة 
والسماح ألجهزة االستشعار للموجات فوق الصوتية بمساعدتك على ركن السيارة بسالسة والتغيير من وضعية التراجع إلى وضعية القيادة حسب 

الحاجة. يتضمن أجهزة استشعار نظام مساندة١٠ الركن األمامي والخلفي بارك سنس®. متوفر.

نظام تعليق مساندة الركن١٠ يتحكم هذا النظام بعجلة التوجيه مع توفير تعليمات للسائق حول ناقل الحركة والفرملة لمساعدته في التنقل 
بأمان. متوفر. 

نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند السرعات القصوى١١ مع ميزة الفرامل النشطة تكشف حساسات االستشعار لنظام الفرملة النشط 
اقتراب شيروكي من سيارة أخرى بسرعة كبيرة، ويتم إصدار تنبيه مسموع ومرئي مع مساندة للتوقف لمدة ١،٥ ثانية إذا لم يتدارك السائق 

الموقف في الوقت المناسب. متوفر. 

وسائد هوائية قياسية١٢ وسائد هوائية ستارية جانبية كاملة للسائق والراكب األمامي قابلة لالنتفاخ لحماية ركبتي السائق، وسائد هوائية 
جانبية١٢ لحماية الصدر ووسائد هوائية أمامية متقدمة متعددة مراحل االنتفاخ١٢ تعمل جميعها بتناسق للمساعدة في تأمين أقصى درجات 

الحماية. قياسية.

نظام التنبيه من االنحراف عن المسار الين سينس® مع ميزة المحافظة على المسار١٣ يقوم هذا النظام بإرسال إنذار صوتي ومرئي 
وحّسي عند انحراف السائق بعيداً جداً عن حدود مساره، أو في حال ترك السائق عجلة القيادة. متوفر.

نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف واالنطالق٩ قم بحساباتك بعيداً عن الحفاظ على مسافة آمنة مع السيارة أمامك أثناء القيادة 
على الطريق السريع. سيقوم النظام بضبط السرعة تلقائياً للحفاظ على مسافة محددة مسبقاً بينك وبين السيارة أمامك. كما بإمكانه جعل 

شيروكي يتوقف تماماً دون أي تدخل من قبل السائق للمساعدة في تجنب االصطدام. متوفر. 

مساندة الفرملة عند المطر تشكل الطرق المبللة تحدياً كبيراً على الطريق. يقوم هذا النظام الذكي بتجفيف أسطوانات الفرامل تلقائياً 
لتحقيق فرملة كاملة في حاالت الطقس الماطر. قياسية.

 نظام التحكم بميالن المقطورة٥  ليس للرياح الشديدة وحركة المرور السريعة أي تأثير على مركبتك وحمولتها بعد اليوم. يساعد هذا النظام 
في المحافظة على سالمتك وسالمة األغراض التي تجرها سيارتك. قياسي.

 نظام التحذير من المسافة الجانبية يمكن أن تشكل عملية الركن في األماكن الضيقة صعوبة كبيرة للسائق. يساعد هذا النظام على المناورة 
في المساحات الضيقة عن طريق إصدار تحذير صوتي ومرئي عندما يكتشف عقبة بجانب سيارتك. متوفر. 

مصابيح أمامية LED تحدَّ ظلمة الليل ووّسع مجال رؤيتك للطريق في الظالم. تضيء المصابيح األمامية LED بنسبة ٥٧ بالمائة أكثر من 
المصابيح التقليدية. متوفرة. 

نظام مراقبة الزوايا العمياء٨ ونظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع١٠ تقوم هذه األنظمة بمراقبة المسافة بينك وبين 
السيارات األخرى. عندما يتم رصد أي جسم من الجانب أو خلف السيارة يقوم النظام بإعالمك عن طريق إشارات ضوئية في المرايا الجانبية أو 

عبر إنذار صوتي. متوفر. 
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BLIND SPOT MONITORING8

نظام مراقبة الزوايا العمياء٨

ADAPTIVE CRUISE CONTROL WITH STOP AND GO9

نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف واالنطالق٩

الـقـيـادة بــأمــان وســالمـــة
عـلـى جــمـيــع الـطــرقـــات

DRIVING WITH 
SAFETY AND SECURITY 
OVER EVERY ROAD
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جــديــد! إشــعــار كـمـيـة الـهــواء فــي اإلطـــارات 
يوفر شيروكي دعماً صوتياً ومرئياً عند تزويد اإلطارات بالهواء إذ تومض األضواء واإلشارات الدوارة أثناء ملء اإلطارات بالهواء، 

وعندما يصل مستوى ضغط الهواء في اإلطارات إلى الحد المطلوب يصدر تنبيهاً مرة واحدة، أما إذا تخطى ضغط الهواء 

المستوى المطلوب يصدر شيروكي عدة تنبيهات. متوفر.

NEW! TIRE-FILL NOTIFICATION
Now Cherokee provides visual and audible assistance when airing up your tires.  

Lights and turn signals will flash while filling tires, and when the required tire  

pressure levels are reached, the horn will honk one time. If the tire gets overfilled, 

Cherokee gives a multi-honk warning. Available.

مـزيـد مـن مـسـاحــات التــخــزيــن ومـنــافــذ شــحـن يــو إس بــي
يمكنك تخزين جميع هواتفك، أجهزة الكمبيوتر، األجهزة اللوحية وأجهزة األلعاب بشكل مالئم. فبوجود مجموعة من 

المقصورات وحامالت األكواب والجيوب الموجودة في جميع أنحاء المقصورة، يساعدك شيروكي على إبقاء كل شيء منظماً 

والحفاظ على نظافة سيارتك. إضافة لذلك، بوجود العديد من منافذ يو إس بي ومقابس بقوة ١٢ فولط، يمكن للجميع شحن 

أجهزتهم وإبقائها جاهزة لالستخدام. قياسية. 

MORE STORAGE, USB CHARGERS
Conveniently store all your phones, computers, tablets and gaming devices. With an 

array of compartments, cup holders and pockets situated throughout the cabin, 

Cherokee helps keep you organized. Plus, with multiple USB and 12-volt outlets, 

everyone can keep devices charged and ready to go. Standard. 

جــديــد! مــصــفــاة خـــزان الــوقـــود بـــال غــطــــاء
إنها جذابة وعملية. ستحافظ على نظافة يديك أيضاً. ما عليك سوى الضغط على غطاء خزان الوقود فقط لفتحه. طريقة 

سريعة وآمنة للتزود بالوقود. قياسية. 

NEW! CAPLESS FUEL FILL
It’s attractive as well as functional. You’ll keep your hands cleaner, too.  

Simply push the fuel door to open. A safe and faster way to refuel. Standard. 

Properly secure all cargo.

تأكد من تثبيت جميع األمتعة 
بشكل صحيح وآمن
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عـنـدما يتـمـحـور عـالـمـك
حــول تـجـربــة قـيـادتـــك،
شــيـروكــي يــلـبــي احـتـيــاجــاتـــك

WHEN EXPERIENCE DRIVES 
YOUR WORLD, CHEROKEE 
DELIVERS

Vehicle shown above may vary per market. 

قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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VEHICLE SHOWN WITH BLACK HOOD GRAPHIC,  
ROOF RACK CROSSRAILS, ROOF-MOUNT KAYAK CARRIER,  
17-INCH SEMI-GLOSS BLACK WHEELS AND ROCK RAILS.

باللون األسود  السيارة مع رسومات  الصورة  يظهر في 
السقف،  على  متقاطعة  المحرك، وسكك  غطاء  على 
السقف، عجالت  على  المثبتة  الكاياك  قوارب  حاملة 
١٧ إنش وسكك جانبية سفلية.  سوداء شبه المعة قياس 

Vehicle shown above may vary per market. 

قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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AUTHENTIC JEEP
®
 BRAND  

VEHICLE ACCESSORIES 

Whether you’re climbing rugged hills or cruising smooth highways, 

raise the profile and capability of Cherokee with Authentic Jeep
®
 

Brand Vehicle Accessories by Mopar®. You can count on these 

quality-engineered parts and accessories to keep Cherokee as 

authentic as the day you bought it. For a true, seamless fit and 

finish, exact color matches and high-quality materials, it’s smart to 

choose Mopar for the life of your ride. In addition, your ownership 

experience is supported mile after mile with our expert technicians, 

Mopar Vehicle Protection® plans, Express Lane Service for a quick 

oil change and the Official Jeep Owner Site & App for access to 

personalized vehicle information, special offers and more (register 

at mopar.com/jeep). Visit your local Jeep Brand dealer or mideast.

mopar.com to see the full line of Authentic Accessories for your 

Cherokee.

MOPAR MAXIUM CARE PLANS: If you are seeking the ultimate in 

peace of mind for your vehicle, look no further. Maximum Care plans 

go above and beyond your vehicle’s factory warranty by providing 

virtually complete mechanical coverage for your vehicle: Maximum 

Care covers +5000 mechanical components. Mopar Maximum Care 

plans are offered in following packages: 3yr/100,000 km, 

4yr/120,000 km, 5yr/100,000 km, 5yr/150,000 km. You can now 

rest assured that you may never need to worry about costs for 

mechanical repairs. However, on the rare occasion that you do, the 

Mopar Maximum Care plans will give you peace of mind.

MOPAR EASY CARE PLANS: Mopar Easy Care Plans have been 

 created to simplify your Cherokee’s maintenance requirements and 

provide you with peace of mind. Choose from the following packages 

that best suit your needs: 3 yr/60,000 km, 5yr/100,000 km and 

7yr/140,000 km.

Accessories shown (top to bottom): Chrome Mirror Covers,  

Molded Splash Guards, Chrome Door Handle Covers and  

Collapsible Cargo Tote.
Properly secure all cargo. *تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح آمن

سواء كنت تتسلق التالل الوعرة أو تقود سيارتك على الطرق السريعة، إرفع قدرة مركبتك 

شيروكي مع أكسسوارات العالمة التجارية جيب® األصلية من موبار®. يمكنك االعتماد على هذه 

األكسسوارات المصممة بجودة عالية إلبقاء سيارتك شيروكي أصلية وجديدة كما اشتريتها. للحفاظ 

 
®
على اللمسات النهائية واأللوان الحقيقية وقطع الغيار العالية الجودة واألداء، يجب اختيار موبار

مدى الحياة. إضافة لذلك، طوال فترة امتالكك سيارة شيروكي، ستحصل على الدعم الكامل ميالً 

بعد ميل، من قبل خبرائنا الفنيين، برامج حماية السيارة من موبار®، الخدمة السريعة لتغيير 

الزيت بسرعة، والموقع اإللكتروني لمالكي جيب® أو التطبيق الخاص بالمعلومات عن سيارتك 

 جيب® لتخصيص معلومات سيارتك، والعروض الحصرية والمزيد غيرها )سجل اآلن عبر

mopar.com/jeep(. تفضل بزيارة وكيل العالمة التجارية جيب® األقرب إليك، أو تفضل بزيارة 

موقع لالستفسار عن قطع الغيار mideast.mopar.com المجموعة الكاملة من األكسسوارات 

األصلية التي وصلت حديثاً لسيارتك شيروكي.

خطط العناية القصوى من موبار®: إن كنت تبحث عن راحة البال المثالية واالطمئنان على 
حالة مركبتك، فال تبحث بعيداً. خطط برامج العناية القصوى من موبار® تعتني بمركبتك بشكل 

شامل وكامل من خالل ضمان المركبة من المصّنع بتزويدك التغطية الميكانيكية الكاملة لمركبتك: 

العناية القصوى تغطي أكثر من ٥٠٠٠ مكون ميكانيكي. خطط العناية القصوى من موبار® تشمل 

 المجموعات التالية: ٣ سنوات/١٠٠،٠٠٠ كم، ٤ سنوات/١٢٠،٠٠٠ كم،

٥ سنوات/١٠٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات/١٥٠،٠٠٠ كم، يمكنك اآلن أن تضمن أنك قد ال تشعر 
بالقلق حول التكاليف مقابل اإلصالحات الميكانيكية. ومع ذلك، في حال شعرت بالقلق فإن خطط 

العناية القصوى من موبار® ستمنحك الشعور براحة البال.

برامج “إيزي كير” من موبار®: لقد تم تصميم هذه البرامج لتسهيل متطلبات صيانة مركبتك 
 شيروكي وتوفير راحة البال. إختر من بين المجموعات التالية ما يناسب احتياجاتك: 

٣ سنوات/٦٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات/١٠٠،٠٠٠ كم، ٧ سنوات ١٤٠،٠٠٠ كم.

االكسسوارات الظاهرة في الصورة )من األعلى إلى األسفل(: أغطية المرايا من الكروم، 
مصدات الرذاذ المصبوبة، أغطية مقابض الباب من الكروم، وحمالة األمتعة القابلة للبسط والطي.

أكسسوارات مركبات جيب® األصلية. 
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قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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LET THE ROAD 
LESS TRAVELED 
GUIDE YOU

دع الـطـريـــق 
الـجــديــدة تــقـودك
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TRANSMISSION

9-speed automatic with AutoStick  Std.

DRIVE SYSTEMS

Jeep Active Drive I, single-speed 4WD  Opt.

Jeep Active Drive II, 2-speed 4WD  Opt.

Jeep Active Drive Lock, 2-speed 4WD with rear locker          Std. on Trailhawk®

BODY / SUSPENSION

Suspension:

Front   MacPherson struts, rigid mounted high-strength steel cradle,  

aluminum lower control arms and knuckles

Rear   4-link rear suspension with trailing arm, aluminum spring link,  

isolated high-strength steel rear cradle

Steering   Electric power steering (rack and pinion)

Overall Ratio (:1)

4x2 and 4x4   15.1

4x4 Lock   15.36

Turns  (lock-to-lock)

4x2 and 4x4   2.5 

4x4 Lock   2.67

Turning Diameter  (curb-to-curb) (m)   11.6 / 12 (Jeep Active Drive Lock)

EXTERIOR DIMENSIONS

(millimeters unless otherwise specified)

   Jeep® Active Jeep Active Jeep Active 

 FWD Drive I Drive II Drive Lock

  4x2 4x4 4x4 4x4

Wheelbase   2705 2707 107 107.1

Overall Length   4651 4651 4651 4645

Overall Width   1859  1859 1859 1904

Track, Front   1600 1600 1600 1622

Track, Rear   1612 1612 1605 1626

Overall Height (at roof rails)   1680 1683 1707 68.3

Ground Clearance   154 167 183 8.7

Approach Angle 

(with air dam) (degrees)   18.2 18.2 20.2 29.9

Breakover Angle (degrees)   17.7 19.5 21.7 22.9

Departure Angle (degrees)   24.7 24.7 24.7 31.4

SPECIFICATIONS

POWERTRAIN

CAPACITIES / WEIGHTS

(kilograms unless noted)

Fuel Tank (L)   60

Base Curb Weight (Kg) 
(4x2 / 4x4 Active Drive I / 4x4 Active Drive II  / 4x4 Active Drive Lock) 

3.2     1683 / 1798 / 1798 / 1928 

Engine Displacement (cm3) Power (hp @ rpm) Torque (N•m)

3.2 Pentastar® V6 3239 269 @ 6500 315 @ 4400
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ناقل الحركة

قياسي ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٩ سرعات مع أوتوستيك    

أنظمة الدفع

اختياري جيب® أكتيف درايف ١، سرعة واحدة دفع رباعي   

اختياري جيب® أكتيف درايف ٢، سرعتين دفع رباعي   

قياسي في تريلهوك® جيب® أكتيف درايف لوك، سرعتين دفع رباعي مع قفل خلفي  

األبعاد الخارجية

)ملم ما لم يذكر غير ذلك(

دفع
أمامي
٢ x ٤

جيب®
أكتيف 
درايف ١

٤ x ٤

جيب®
أكتيف 
درايف ٢

٤ x ٤

جيب®
أكتيف 

درايف لوك
٤ x ٤

٢٧٠٥٢٧٠٧١٠٧١٠٧.١قاعدة العجالت

٤٦٥١٤٦٥١٤٦٥١٤٦٤٥الطول اإلجمالي

١٨٥٩١٨٥٩١٨٥٩١٩٠٤ العرض اإلجمالي

١٦٠٠١٦٠٠١٦٠٠١٦٢٢المسافة بين محور العجالت، األمامية

١٦١٢١٦١٢١٦٠٥١٦٢٦المسافة بين محور العجالت، الخلفية

١٦٨٠١٦٨٣١٧٠٧٦٨.٣االرتفاع اإلجمالي )حتى سكك السقف(

١٥٤١٦٧١٨٣٨.٧االرتفاع عن األرض

١٨.٢١٨.٢٢٠.٢٢٩.٩االرتفاع عن األرض )مع الحاجز الهوائي( )درجة(

١٧.٧١٩.٥٢١.٧٢٢.٩زاوية االنقطاع )درجة(

٢٤.٧٢٤.٧٢٤.٧٣١.٤زاوية المغادرة )درجة(

الهيكل / نظام التعليق

نظام التعليق:

 مصدات ماكفرسون، حواضن من الفوالذ الصلب مثبتة بقوة،األمامي
مفاصل وأذرع تحكم سفلية من األلومينيوم

 تعليق خلفي رباعّي الوصالت مع ذراع السحب، وصالت حلزونية من األلومينيوم،الخلفي
حواضن خلفية معزولة من الفوالذ الصلب 

توجيه معزز آلياً )المسننات والتروس(التوجيه

إجمالي نسبة التغيير ):١(

١٥،١   ٤x٤ و٤x٢

١٥،٣٦ ٤x٤ لوك  

االستدارة )من المصد إلى المصد(

٢،٥    ٤x٢ و٤x٤

٢،٦٧ ٤x٤ لوك   

قطر االستدارة )من المصد إلى المصد( )م( ١١،٦ / ١٢ )جيب® أكتيف درايف لوك(

الـمـواصــفـــات

مجموعة نقل الحركة

القدرات / األوزان

)كلغ ما لم يذكر غير ذلك(

خزان وقود كامل )لتر(    ٦٠

معّدل الوزن دون الحمولة )كج( 

)٤x٢ / ٤x٤ أكتيف درايف ١  / ٤x٤ أكتيف درايف ٢  / ٤x٤ أكتيف درايف لوك(

٣،٢   ١٦٨٣ / ١٧٩٨ / ١٧٩٨ / ١٩٢٨

عزم الدوران )ن.م.(القوة بالحصان )حصاناً @ دورة بالدقيقة(نسبة اإلزاحة )سم٣(المحرك

 محرك بنتاستار® بـ ٦ اسطوانات على V شكل 

سعة ٣،٢ لتر
٣١٥ @ ٢٦٩٤٤٠٠ @ ٣٢٣٩٦٥٠٠
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Ol ive Green Pear l

Hydro Blue Pear l

Diamond Black Crystal  Pear l

Pear l  White  Pear l

F i recracker  Red Granite  Crystal  Metal l ic

Br ight  White

Velvet  Red Pear l

L ight  Brownstone Pear l

Bi l let  S i lver  Metal l ic

أخضر زيتوني لؤلؤي

أزرق لؤلؤي هيدروليكي

لؤلؤي كريستال أسود ألماسي

أبيض لؤلؤي

أحمر ناري جرانيت كريستال معدني

أبيض المع

أحمر لؤلؤي مخملي

لؤلؤي صخري بني فاتح

فضي رصاصي معدني

األلــــوان 
EXTERIOR COLORS
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من الداخل / العجالت
INTERIORS / WHEELS

 عجالت من األلومينيوم والكربون المطلية قياس ١٧ إنش
مع غطاء مركزي بلون فضي )قياسية( 

17-inch Painted Satin Carbon Aluminum  
with Fine Silver Center Cap (standard)

١( فابريك بيكسل بالي/بروك ٢ مع خياطة بارزة بلون أزرق رمادي محمر: أسود )قياسي(

٢( فابريك بيكسل بالي/بروك ٢ مع خياطة بارزة بلون بيج بلوري فاتح: بيج بلوري فاتح 

)قياسي(

1) Fabric Pixel Play/Brook II with Storm Blue accent stitching: Black (standard) 

2) Fabric Pixel Play/Brook II with Light Frost Beige accent stitching: Light Frost Beige (standard)

1)

2)

)١

)٢

لـيـمـيـتـــد تـريــلـهــوك
LIMITED TRAILHAWK

®

جيوب العجالت من األلومينيوم المطلي بلون رمادي تكنيكال 
قياس ١٨ إنش بسطح ملمع )قياسية(

عجالت الطرق الوعرة من األلومينيوم الملمع/األسود المطلي 
قياس ١٧ إنش )قياسية(

18-inch Aluminum Painted Technical Gray 
Pockets with Polished Face (standard)

17-inch Polished/Black  
Painted Off-road Aluminum (standard)

١( جلد نابا للمقاعد مع خياطة بارزة بلون رمادي آيسالند: أسود )قياسي(

٣( جلد نابا للمقاعد مع خياطة بارزة بلون بيج: رمادي سكي )قياسي(

٤( جلد نابا قابل للتهوية للمقاعد مع خياطة بارزة بلون بيج: رمادي سكي )متوفر(

١( كابريس الكس فينيل مع قماش فابريك سوكيت وخياطة بارزة بلون أحمر ياقوتي: أسود 

)قياسي(

٢( جلد نابا قابل للتهوية للمقاعد مع خياطة بارزة بلون أحمر ياقوتي: أسود )متوفر(

1)  Nappa Leather seating surfaces with Iceland Gray accent stitching: Black (standard) 

2)  Nappa Leather seating surfaces with Cattle Tan accent stitching: Ski Grey (standard) 

3)  Nappa ventilated Leather seating surfaces with Cattle Tan accent stitching: Ski Grey (available) 

1)  Caprice Lux Vinyl with Fabric Socket Cloth and Ruby Red accent stitching: Black (standard)

2)  Nappa Perforated Leather seating surfaces with Ruby Red accent stitching: Black (available)

1) 1)

2) 2)

3)

)١(١

)٢(٢

)٣

  سبورت / لــونـجـيـتــود
SPORT / LONGITUDE
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STANDARD / OPTIONAL FEATURES المواصفات القياسية / واالختيارية

New Cherokee 2019 شيروكي ٢٠١٩ الجديد

٢xسبورت ٤ ٤xلونجيتود ٤ ليميتد تريل هوك

Sport 4x2 Longitude 4x4 Limited Trailhawk

PERFORMANCE األداء
9-SPD 948TE FWD/AWD AUTO TRANSMISSION S  S   S   S  ناقل حركة أوتوماتيكي 948TE بتسع سرعات للدفع األمامي/للدفع بجميع العجالت  

3.251 FINAL DRIVE RATIO S       نسبة الدفع النهائية ٣،٢٥١

3.2L V6 24V VVT ENGINE W/ESS
S S S S

 محرك V6 ٢٤ صماماً سعة ٣،٢ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمام ونظام 

التشغيل واإليقاف

HEAVY DUTY ENGINE COOLING S S S S تبريد المحرك للمهام الشاقة

HIGH SPEED ENGINE CONTROLLER S S S S وحدة التحكم بالمحرك عند السرعات العالية

TWO WHEEL DRIVE (2WD)/(4X2) S       ٢Xالدفع بعجلتين ٤

FOUR WHEEL DRIVE (4WD)/(4X4)   S S  S ٤Xالدفع بأربع عجالت ٤

Selec Terrain   S S S  سيليك تيرين

JEEP ACTIVE DRIVE I   S S   جيب® أكتيف درايف ١

CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE   S S   محور تروس تفاضلية خلفية تقليدية

PREMIUM AIR FILTER   S S   فلتر هواء فاخر

OFF ROAD GROUP       S مجموعة الطرق الوعرة

HILL DESCENT CONTROL       S نظام التحكم عند هبوط التالل

SELEC-SPEEDTM CONTROL       S نظام التحكم بالسرعة سيليك-سبيد™

JEEP ACTIVE DRIVE II       S جيب® أكتيف درايف ٢

3.517 FINAL DRIVE RATIO       S نسبة الدفع النهائية ٣،٥١٧

JEEP ACTIVE DRIVE LOCK       S جيب® أكتيف درايف لوك

LOCKER REAR AXLE       S قفل المحور الخلفي

FRONT SUSPENSION SKID PLATE       S لوحة واقية لنظام التعليق األمامي

RED TOW HOOKS (2 FRONT, 1 REAR)       S خطافات السحب الحمراء )٢ في األمام، ١ في الخلف(

TRANSMISSION SKID PLATE       S اللوح الواقي لناقل الحركة  

UNDERBODY SKID PLATE       S اللوح الواقي ألسفل الهيكل

FUEL TANK SKID PLATE SHIELD       S اللوح الواقي لخزان الوقود
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STANDARD / OPTIONAL FEATURES المواصفات القياسية / واالختيارية

New Cherokee 2019 شيروكي ٢٠١٩ الجديد

٢xسبورت ٤ ٤xلونجيتود ٤ ليميتد تريل هوك

Sport 4x2 Longitude 4x4 Limited Trailhawk

SAFETY السالمة
ELECTRONIC STABILITY CONTROL S S S S النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات 

HILL START ASSIST S S S S نظام المساعدة على تسلق التالل 

ALL SPEED TRACTION CONTROL S S S S التحّكم بالتشبث لجميع السرعات

ELECTRONIC ROLL MITIGATION S S S S النظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب 

TRAILER SWAY DAMPING S S S S نظام التحّكم بانحراف المقطورة

ANTI-LOCK 4-WHEEL DISC HD BRAKES   S S S مكابح قرصية HD مانعة لالنغالق على العجالت األربعة

ANTI-LOCK 4-WHEEL FNC DISC BRAKES S S S S مكابح قرصية FNC مانعة لالنغالق على العجالت األربعة

NEXT GENERATION FRONT AIR BAGS** S S S S وسائد** هوائية أمامية من الجيل الثاني

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

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

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

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

EXTERIOR من الخارج

225/60R17 BSW 3-SEASON TIRES S S     إطارات 225/60R17 BSW لثالثة مواسم 

17X7.0 PAINTED ALUMINUM WHEELS S S     عجالت من األلومينيوم المطلي قياس ١٧X٧،٠ إنش

18X7.0 PAINTED ALUMINUM WHEELS     S   عجالت من األلومينيوم المطلي قياس ١٨X٧،٠ إنش

225/55R18 BSW 3-SEASON TIRES     S   إطارات 225/55R18 BSW لثالثة مواسم 

17X7.5 PAINTED/POLISHED ALUM WHEELS       S عجالت من األلومينيوم المطلي/الملمع قياس ١٧X٧،٥ إنش

245/65R17 BSW ALL SEASON TIRES       S إطارات 245/65R17 BSW لكل المواسم 

OFF ROAD WHEEL FLARES       S األلواح الواقية إلطارات الطرق الوعرة

REAR FOG LAMPS S S S S مصابيح ضباب خلفية

EXT. MIRRORS W/SUPPLEMENTAL SIGNALS S S S S مرايا خارجية مع إشارات ضوئية إضافية

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

LED LOW/HIGH BEAM HEADLAMPS S S S S مصابيح أمامية LED عالية/منخفضة

FRONT LED FOG LAMPS   S s s LED مصابيح ضباب أمامية

AUTOMATIC HEADLAMPS     S s مصابيح أمامية أوتوماتيكية
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STANDARD / OPTIONAL FEATURES المواصفات القياسية / واالختيارية

New Cherokee 2019 شيروكي ٢٠١٩ الجديد

٢xسبورت ٤ ٤xلونجيتود ٤ ليميتد تريل هوك

Sport 4x2 Longitude 4x4 Limited Trailhawk

INTERIOR من الداخل

CLUSTER 3.5” TFT B&W DISPLAY S       لوحة عدادات TFT بشاشة غير ملونة قياس ٣،٥ بوصة

TEMPERATURE & COMPASS GAUGE S S S S مقياس درجة الحرارة والبوصلة

12V AUXILIARY POWER OUTLET S S S S منفذ طاقة إضافي بقوة ١٢ فولط

12V CARGO POWER OUTLET S S S S منفذ طاقة في صندوق األمتعة بقوة ١٢ فولط

REAR VIEW DAY/NIGHT MIRROR S S S S مرآة للرؤية الخلفية ليل/نهار

REAR SEAT HEAT DUCTS S S S S أنابيب هواء ساخن للمقعد الخلفي

MANUAL 6-WAY DRIVER SEAT S       ٦ وضعيات يدوية لمقعد السائق 

CLOTH BUCKET SEATS S       مقاعد فردية مكسوة بالقماش

CLOTH BUCKET SEATS W/ACCENT INSERT   S     مقاعد فردية مكسوة بالقماش مع لمسات بارزة

SLIDING SUN VISORS W/ILLUM MIRRORS   S S S اللوح الواقي من الشمس قابل لالنزالق مع مرايا مضيئة

AMBIENT LED INTERIOR LIGHTING   S S S LED إضاءة داخلية محيطة

DUAL USB PORTS - REAR OF CONSOLE   S S S منفذ مزدوج يو إس بي - خلف الكونسول

STEERING WHEEL PADDLE SHIFTERS   S S S نواقل حركة صغيرة مثبتة في مقود التوجيه

PREM LEATHER TRIMMED BUCKET SEATS     S   مقاعد فردية مقلمة بالجلد الفاخر

RED INTERIOR STITCHING ACCENTS       S خياطة بارزة بلون أحمر

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

CLOTH/PREMIUM VINYL BUCKET SEATS       S مقاعد فردية مكسوة بالقماش/الفينيل الفاخر

FORE/AFT ADJUSTING 2ND ROW SEAT     S   مقاعد الصف الثاني قابلة لضبط اإلمالة إلى الخلف واألمام

REAR VIEW AUTO DIM MIRROR     S S مرآة للرؤية الخلفية بتعتيم ذاتي 

PWR DRIVER/PASS 4-WAY LUMBAR ADJUST     S S مقاعد آلية للسائق والراكب األمامي مع ٤ وضعيات لتعديل المساند ألسفل الظهر

CONVENIENCE AND TECH سهولة االستخدام والتكنولوجيا
KEYLESS ENTRY S S S S نظام فتح األبواب عن بُعد 

ENGINE IMMOBILIZER S S S S منع تشغيل المحرك 

AIR CONDITIONING S S S S تكييف هوائي

SPEED CONTROL S S S S نظام التحكم بالسرعة

6 SPEAKERS S       ٦ مكبرات صوت
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STANDARD / OPTIONAL FEATURES المواصفات القياسية / واالختيارية

New Cherokee 2019 شيروكي ٢٠١٩ الجديد

٢xسبورت ٤ ٤xلونجيتود ٤ ليميتد تريل هوك

Sport 4x2 Longitude 4x4 Limited Trailhawk

STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CTRLS S S S S أزرار مثبتة في المقود للتحكم بالنظام الصوتي

ELECTRIC POWER STEERING S S S S ً مقود توجيه معزز آليا

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

AUTOMATIC HEADLAMP LEVELING SYSTEM S S S S نظام أوتوماتيكي لضبط مستوى المصابيح األمامية

PARKVIEW REAR BACK-UP CAMERA S S S S كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية أثناء الرجوع

ELECTRIC PARK BRAKE S S S S مكابح الفرامل اإللكترونية

FRONT/REAR CLIMATE CONTROL OUTLETS S S S S منافذ أمامية وخلفية للتحكم بالمكيف 

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

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

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

PASSIVE ENTRY / KEYLESS GO   S S S بدء تشغيل المحرك بكبسة زر/نظام فتح األقفال عن بُعد أدخل وانطلق 

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

PARKSENSE RR PARK ASSIST W/STOP   S S S نظام مساندة الركن بارك سينس مع ميزة التوقف

SOUND TECH GROUP     S S مجموعة تكنولوجيا الصوت

RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS     S S ماسحات زجاج أمامي حساسة للمطر

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

UCONNECT 4 WITH 7” DISPLAY S S     يوكونيكت ٤ بشاشة عرض قياس ٧ بوصة

UCONNECT 4 NAV WITH 8.4” DISPLAY     S S يوكونيكت ٤ المالحي بشاشة عرض قياس ٨،٤ بوصة

REMOTE START SYSTEM     S S نظام التشغيل عن بُعد

TIP START S S S S زّر التشغيل

CLUSTER 3.5” TFT B&W DISPLAY S S     لوحة عدادات TFT بشاشة غير ملونة قياس ٣،٥ بوصة

CLUSTER 7.0” TFT COLOR DISPLAY     S S لوحة عدادات TFT بشاشة ملونة قياس ٧،٠ بوصة

7.0” TOUCH SCREEN DISPLAY S S شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٧،٠ بوصة

8.4” TOUCHSCREEN DISPLAY     S S شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة

9 AMPLIFIED SPEAKERS W/SUBWOOFER     S S ٩ مضخمات صوت مع صبووفر

APPLE CARPLAY S S S S آبل كاربالي

GOOGLE ANDROID AUTO S S S S جوجل أندرويد أوتو
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AVAILABLE OPTIONS FOR LONGITUDE 4X4 ٤Xخيارات متوفرة لشيروكي لونجيتود ٤

AFB COMFORT/CONVENIENCE GROUP مجموعة الراحة/سهولة االستخدام

 Includes تشمل

GNK REAR VIEW AUTO DIM MIRROR مرآة للرؤية الخلفية بتعتيم ذاتي

GU4 POWER MULTI-FUNCTION F/AWAY MIRROR مرآة كهربائية قابلة للطي متعددة الوظائف

JK2 HANDS FREE POWER LIFTGATE باب خلفي آلي يُفتح بدون استخدام اليدين

JHC RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS ماسحات زجاج أمامي حساسة للمطر

JPT POWER FRONT DRIVER/PASSENGER SEATS مقاعد آلية للسائق والراكب األمامي

LMG AUTOMATIC HEADLAMPS مصابيح أمامية أوتوماتيكية
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AVAILABLE OPTIONS FOR LIMITED 4X4 ٤Xخيارات متوفرة لشيروكي ليميتد ٤

AFF LUXURY GROUP مجموعة الفخامة
 Includes تشمل
CAJ VENTILATED FRONT SEATS مقاعد أمامية قابلة للتهوية
LEZ RADIO/DRVR SEAT/EXT MIRRORS MEMORY ذاكرة حفظ إعدادات الراديو/مقعد السائق/المرايا الخارجية
LEM EXTERIOR MIRRORS W/MEMORY مرايا خارجية مع ذاكرة
LMS AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL التحكم بالمصابيح األمامية األوتوماتيكية العالية
GWJ FULL SUNROOF, PWR FRT, FIXED REAR فتحة سقف كاملة، أمامية آلية، خلفية ثابتة
 Includes تشمل
GWJ FULL SUNROOF, PWR FRT, FIXED REAR فتحة سقف كاملة، أمامية آلية، خلفية ثابتة
WPR 18X7.0 POLISHED/PAINTED ALUM WHEELS عجالت من األلومينيوم الملمع/المطلي ٧،٠ X ١٨ إنش
 Includes تشمل
WLZ ALL ALUMINUM WHEELS عجالت من األلومينيوم بالكامل



Pa
ge

 5
7

GUIDED BY WONDER

يـنـطـلـق خـلـف الـمغـامـرات العـجيـبـة

Vehicle shown above may vary per market. 

قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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AVAILABLE OPTIONSFOR TRAILHAWK 4X4 ٤Xخيارات متوفرة لشيروكي تريلهوك ٤

AFF LUXURY GROUP مجموعة الفخامة

 Includes تشمل

CAJ VENTILATED FRONT SEATS مقاعد أمامية قابلة للتهوية

LEZ RADIO/DRVR SEAT/EXT MIRRORS MEMORY ذاكرة حفظ إعدادات الراديو/مقعد السائق/المرايا الخارجية

LEM EXTERIOR MIRRORS W/MEMORY مرايا خارجية مع ذاكرة

LMS AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL التحكم بالمصابيح األمامية األوتوماتيكية العالية

GWJ FULL SUNROOF, PWR FRT, FIXED REAR فتحة سقف كاملة، أمامية آلية، خلفية ثابتة

 Includes تشمل

GWJ FULL SUNROOF, PWR FRT, FIXED REAR فتحة سقف كاملة، أمامية آلية، خلفية ثابتة

WPR 18X7.0 POLISHED/PAINTED ALUM WHEELS عجالت من األلومينيوم الملمع/المطلي ٧،٠ X ١٨ إنش

 Includes تشمل

WLZ ALL ALUMINUM WHEELS عجالت من األلومينيوم بالكامل
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THE WORLD COMES WITH IT
الــعــالـــم حـــاضــٌر مــعــــه

Vehicle shown above may vary per market. 

قد تختلف السيارة المبينة أعاله حسب السوق المحلي.
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(1) Apple CarPlay uses your smartphone’s data plan. Additional charges may apply. To use Apple CarPlay, you must 
be in an area with cellular coverage. (2) Requires the Android Auto app on Google Play and an Android-compatible 
smartphone running Android 5.0 Lollipop or higher. Google, Google Play, YouTube, Android Auto and other marks are 
trademarks of Google LLC. (3) Requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. Visit 
UconnectPhone.com for system and device compatibility. (4) Do not attempt water fording unless depth is known 
and consistent with the vehicle’s water fording rating in the Owner’s Manual. Traversing water can cause damage 
that may not be covered by the new vehicle warranty. Always off-road responsibly in approved areas. (5) 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. (6) Siri Eyes Free requires an iPhone equipped 
with Siri. Certain features 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. (7) Voice Text Reply and Voice Texting 
features require a compatible mobile device enabled with Bluetooth Message Access Profile (MAP). iPhone and some 
other smartphones do not currently support Bluetooth MAP. Visit www.UconnectPhone.com for system and device 
compatibility. Ensure MAP is ON and incoming message notification is enabled. Vehicle must be registered for 
Uconnect Access and you must fulfill minimum subscription requirements. Also requires the use of a compatible 
smartphone that supports text messaging and Bluetooth. Check UconnectPhone.com for device compatibility. (8) 
Always check visually for vehicles prior to changing lanes. (9) 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. (10) Always look before proceeding. An electronic drive aid is not a substitute for 
conscientious driving. Always be aware of your surroundings. (11) This system is not intended to avoid collisions on 
its own, nor can FCW detect every type of potential crash. The driver must remain aware of traffic conditions and be 
prepared to brake and steer to avoid potential collisions at all times. (12) The Advanced Front Air Bags in this 
vehicle are certified to the new U.S. Federal regulations for Advanced Air Bags. Children 12 years old and younger 
should always ride buckled up in a rear seat. Infants in rear-facing child restraints should never ride in the front 
seat of a vehicle with a passenger front air bag. All occupants should always wear their lap and shoulder belts 
properly. (13) 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. (14) This system is a driver 
convenience system, not a substitute for active driver involvement. The driver must remain aware of traffic 
conditions and maintain control of the vehicle. map data and GPS satellite signal reception, which can limit the 
ability to reach the response center or reach emergency support 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. 

©2018 FCA US LLC. All Rights Reserved. Jeep, the Jeep grille, Cherokee, Go Anywhere, Do Anything, LaneSense, 
Longitude, ParkSense, ParkView, Pentastar, Selec-Speed, Selec-Terrain, Tigershark, Trailhawk, Trail Rated and 
Uconnect are registered trademarks, and Jeep Active Drive I, Jeep Active Drive II and Jeep Active Drive Lock are 
trademarks of FCA US LLC.

 MultiAir is a registered trademark of C.R.F. Societˆ Consortile per Azioni, used under license by FCA US LLC. Alpine
 and the Alpine logo are registered trademarks of Alpine Electronics, Inc. All rights reserved. Bluetooth is a registered
 trademark of Bluetooth SIG, Inc. Firestone is a registered trademark of Bridgestone Americas Tire Operations, LLC.
 Google, Google Play, Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. Siri, iPhone and iTunes are registered
 trademarks, and Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. SiriusXM Connected Vehicles Services Inc., Sirius, XM,
 SiriusXM and SiriusXM Guardian and all related marks and logos are registered trademarks of SiriusXM Radio Inc.

This brochure is a publication of FCA US LLC. All product illustrations and specifications are based upon current 
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.

(١) يستخدم نظام أبل كاربالي خطة بيانات هاتفك الذكي. قد يتم تطبيق رسوم إضافية. الستخدام نظام أبل كاربالي، يجب أن تكون في منطقة 
إصدار  أو   Android Lollipop 5.0 بنظام  يعمل  أندرويد  مع  متوافقاً  وهاتفاً  بالي  جوجل  على  أوتو  أندرويد  تطبيق  يتطلب  خلوية. (٢)  تغطية  ذات 

مع  جواالً متطابقاً  أحدث. جوجل، جوجل بالي، يوتيوب، أندرويد أوتو، وعالمات أخرى هي عالمات تجارية لشركة جوجل ذ.م.م. (٣) يتطلب هاتفاً 

تقنية بلوتوث طليق اليدين. يرجى زيارة UconnectPhone.com لمعرفة تطابق النظام والجوال. (٤) ال تحاول اجتياز المياه إال إذا كان عمقها معروفاً 

مع تصنيف اجتياز المياه المبيّن في دليل المالك. قد يتسبب اجتياز المياه في إلحاق الضرر بالمركبة والذي قد يكون غير مشمول في  ومتطابقاً 

ضمان السيارة الجديدة. التزم القيادة الوعرة بمسؤولية في المناطق المسموح بها. (٥) ال يمكن ألي نظام مهما كان متطوراً أن يتخطى قوى الطبيعة 

أو يتفادى نتائج القيادة الطائشة. يعتمد األداء على قوة التشبث المتوفرة، والتي تتأثر بالرمال والثلوج وبعوامل أخرى. عندما يضيء مؤشر النظام 

اإللكتروني للتحكم بالثبات في لوحة العدادات، على السائق أن يخفف من قوة الدفع ويعدل السرعة وطريقة القيادة بحسب حالة الطريق. ينصح 

بميزة سيري. بعض الميزات  بالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة الطريق. ضع حزام األمان دائماً. (٦) يتطلب سيري أيز فري  هاتف أي فون مزوداً 

الموجودة  فون  أي  هاتف  بيانات  معدالت  تطبق  النشط.  الخلوي  النطاق  ضمن  فون  أي  هاتف  يكون  أن  يجب  السيارة.  تشغيل  أثناء  متوفرة  غير 

مع تقنية  للهواتف النقالة متوافقاً  لدى العميل على الميزات المدعومة باإلنترنت. (٧) تتطلب ميزات الرسائل النصية الصوتية، والرد الصوتي جهازاً 

بلوتوث لملف الوصـول إلى الرسـائـل. ال يـدعـم جـهـاز أي فـون وبعض الهواتف الذكية األخرى تقنية بلوتوث لملف الوصول إلى الرسائل. يرجى 

زيارة  www.UconnectPhone.com لمعرفة تطابق النظام والجوال. تأكد من تشغيل تقنية ملف الوصول إلى الرسائل وعمل نظام إعالم وصول الرسائل 

استخدام  الواردة. على السيارة أن تكون مسجلة في تطبيق يوكونيكت أكسيس كما عليك دفع الحد األدنى من متطلبات االشتراك. كما يتطلب أيضاً 

هاتف ذكي يتوافق مع تقنية بلوتوث ويدعم المراسلة النصية. لمعرفة تطابق الجوال قم بزيارة UconnectPhone.com. (٨) تأكد دائماً بواسطة النظر 

من عدم وجود مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر. (٩) هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً عن التدّخل السريع والمرن من قبل 

تأكد  االصطدامات. (١٠)  تفادي  أجل  من  الفرامل  لتطبيق  تام  استعداد  على  ويكون  المرور  لحركة  متنبهاً  يبقى  أن  السائق  على  ينبغي  لذا  السائق. 

دائماً من الطريق أمامك قبل التقدم، إن مساعدة القيادة اإللكترونية ليست بديالً عن القيادة الواعية والمدركة. تفقد دائماً محيط سيارتك. (١١) هذا 

النظام ليس مصمماً لتفادي االصطدامات من تلقاء نفسه، وال حتى نظام التنبيه من االصطدام األمامي يمكنه رصد وقوع أي صدام محتمل. لذا ينبغي 

لحركة المرور ويكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل وتوجيه المركبة من أجل تفادي أي اصطدامات في أي وقت.  على السائق أن يبقى متنبهاً 

(١٢) إن الوسائد الهوائية األمامية المتطورة في هذه المركبة حاصلة على ترخيص الهيئة األميركية للوسائد الهوائية المتطّورة. يجب على األطفال من 
في المقعد األمامي  في المقعد الخلفي مع ربط حزام األمان. وال ينبغي أن يوضع األطفال الرّضع نهائياً  عمر ١٢ سنة وما دون ركوب السيارة دائماً 

على جميع الركاب وضع أحزمة األمان حول الخصر واألكتاف بشكل صحيح. (١٣) نظام  لسيارة تتضّمن وسائد هوائية للراكب األمامي. يجب دائماً 

تشغيل السيارة عن بُعد ليس متوفراً في جميع الطرازات. أنت مسؤول عن استخدام هذه الميزة بالتوافق مع قواعد، قوانين أو مراسيم سارية المفعول 

في مكان سيارتك. (١٤) هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً عن التدّخل السريع والمرن من قبل السائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى 

لحركة المرور ويحافظ على التحكم بالسيارة. بيانات الخرائط وقوة استقبال إشارة القمر الصناعي لنظام تحديد المواقع العالمي قد تحد من  متنبهاً 

قدرة الوصول إلى مركز االستجابة أو الوصول إلى موافقة دعم نشر حالة الطوارئ. تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م 

بحق إجراء التعديالت التي تراها مناسبة في أي وقت ودون إشعار مسبق أو أي التزام يترتب عليها، على األسعار، المواصفات، األلوان أو المواد، أو 

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

في  شيروكي، “انطلق  األمامية،  جيب  شبكة  جيب،  محفوظة.  الحقوق  جميع  ذ.م.م.  المتحدة  الواليات  للسيارات،  كرايسلر  فيات  مجموعة   2018©

أي مكان، وقُم بأي عمل”، الين سنس، لونجيتود، بارك سنس، بارك فيو، بنتاستار، سيليك سبيد، سيليك تيرين، تايغر شارك، تريل هوك، تريل رايتد 

مسجلة  تجارية  عالمات  هي  لوك  درايف  أكتيف  جيب   ،٢ درايف  أكتيف  جيب   ،١ درايف  أكتيف  وجيب  مسجلة،  تجارية  عالمات  هي  ويوكونيكت 

لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م.

ملتيئير عالمة تجارية مسجلة لمركز فيات للبحوث C.R.F. جمعية اتحاد العمال، بترخيص من مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة 

ذ.م.م. ألباين وشعار ألباين هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة ألباين إلكترونيكس. جميع الحقوق محفوظة. بلوتوث هي عالمة تجارية مسجلة 
لشركة بلوتوث إس آي جي. فايرستون هي عالمة تجارية مسجلة لشركة إطارات بريجستون األميركية ذ.م.م. جوجل، جوجل بالي، أندرويد وأندرويد 

أوتو هي عالمات مسجلة لشركة جوجل. سيري وأي فون وأي تيونز عالمات تجارية مسجلة، وأبل كاربالي هي عالمة مسجلة لشركة أبل. سيريوس 

عالمات  هي  والشعارات  العالمات  وجميع  غارديين  إم  إكس  وسيريوس  إم،  إكس  سيريوس  إم،  إكس  سيريوس،  السيارات،  تواصل  لخدمات  إم  إكس 

تجارية مسجلة لشركة راديو سيريوس إكس إم.

هذا الكتيّب من مطبوعات مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. تعتبر كافة المنتجات والمواصفات والرسوم التوضيحية الواردة 

هنا صحيحة حين تّمت الموافقة على الطباعة. تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م بحق إجراء التعديالت التي تراها 
مناسبة في أي وقت ودون إشعار مسبق أو أي التزام يترتب عليها، على األسعار، المواصفات، األلوان أو المواد، أو إيقاف إنتاج بعض الطرازات، وذلك 

ألغراض تتعلق بتحسين المنتجات أو ألسباب تتعلق بالتصميم و/أو التسويق. بما تراه ضرورياً 


