JJT20LM4_032

J E E P G L A D I AT O R
®

JJB20US4_004
JJT20LM4_036

JJB20US4_005

JJB20US4_028

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة
.بشكل صحيح وآمن

Properly secure all cargo.

JJT20LM4_186

JJB20US4_016

مطاردة شرسة ونشيطة
 حتى تبلغ، عائق
ٌ لن يقف بوجهك يشء أو يحد من طموحاتك
 وكُن عىل ثقة، أطلق العنان ملغامراتك. نقطة الوصول النهائية
 لقد تم.ًبأنك عندما تستهل الصعاب ستجد املستحيل ممكنا
 جالديتور خصيصاً ليأخذك إىل مغامرتك املقبلة مع® تصميم جيب
. كل ما تحتاجه يف الصندوق الخلفي

JJB15US4_090

ACTIVE
PURSUIT
When nothing can stop you, you’re given
permission to stop at nothing to reach your end
zone. Go as far as you dream, then go beyond.
Jeep Gladiator is purpose-built to take you to
your ®next adventure, with all your toys in tow.

JJB20US4_018
JJB20US4_008

JJT20LM4_080

JJB20US4_019

JJT20LM4_039

ُص ّمم ليكون

األ ّول

MA D E

TO

B E

HEROIC

JJB20US4_013
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JJT20LM4_121

ACC07US4_1695

العجالت

 بوصة7.5 ×  بوصة17 )	“تيك سيلفر” مقاس1

JJT20US4_144

1

الفرش

)	قماش سولمايت مع نقشات بارزةوخياطة بارزة متناسقة ولوحةعدادات نصفية بلون فضي بالتيني ـــ أسود ـــ اختياري1
)	قماش سولمايت مع نقشاتبارزةوخياطة بارزة متناسقة ولوحةعدادات نصفية مطلية بلون فضي بالتيني ـــ2
أسمر مصفر ـــ اختياري
WHEEL

1)	17-inch x 7.5-inch Tech Silver
FABRICS

1)	
SOULMATE CLOTH with Peak embossment, tonal stitching and Silver Platinum-painted dash
mid-panel — Black — Optional
2)	SOULMATE CLOTH with Peak embossment, tonal stitching and Silver Platinum-painted dash
mid-panel — Heritage Tan — Optional
. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.المعدات حسب السوق/تختلف المواصفات
Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

JJB20US4_013

AVAILABLE FEATURES

— Lockable behind-seat storage
— Roll-up tonneau cover
— Spray-in bedliner
CARGO GROUP WITH TRAIL RAIL™ SYSTEM: Includes lockable rear
underseat storage bin, exterior 230-volt AC outlet, bed Trail Rail
System and 400-watt inverter
COMFORT/CONVENIENCE GROUP: Includes hardtop headliner and
Remote Start System

اختيار المواصفات المتوفرة

— صندوق تخزين خلف المقعد قابل للقفل
— غطاء الصندوق الخلفي قابل للطي
— بطانة الصندوق قابلة للطالء
مجموعة الشحن مع نظام ترايل رايل™ :تتضمنحجرة تخزين تحت المقعد الخلفي قابلة
للقفل ،منفذ طاقة مترددا ً خارجياً بقوة  230فولط ،نظام إدارة الشحن لصندوق التحميل ترايل
رايل ،ومحوالً بقوة  400واط
مجموعة كومفورت/كونفينيانس:تتضمن بطانة السقف الصلب ونظام التشغيل عن بُعد

STANDARD FEATURES

— 3.6 Pentastar® V6 engine with 8-speed automatic transmission and
3.73 axle ratio
— 5-foot steel box with 4 tie-downs
— Selec-Trac® Full-Time Four-Wheel-Drive (4WD) System
— Heavy-duty Dana® 44 axles
— Skid plates for fuel tank and transfer case
— Rear tow hook
— Halogen headlamps and front and rear fog lamps
— Full-framed removable doors
— 17-inch Tech Silver wheels
— 245/75R17 BSW A/T Dueler tires
— Full-size spare tire
— Damped 3-position tailgate
— Leather-wrapped steering wheel
— Power-locking tailgate
— Black, power-adjustable, exterior mirrors with supplemental
turn signals
— Locking glove box
— Tilt/telescoping steering column
— Front and rear floor mats
— Power windows and door locks
— Dual Zone (air conditioning) Automatic Temperature Control
— Push-button start
— Steering-wheel-mounted audio controls
— Cruise control
)— 3.5-inch monotone Driver Information Display (DID
— 8-speaker sound system with overhead sound bar
— ParkView® Rear Back-Up Camera
— ParkSense® Rear Park Assist System
)— Electronic Stability Control (ESC) and Trailer Sway Control (TSC
)— Hill Start Assist (HSA) and Electronic Roll Mitigation (ERM
— Next-generation driver and front-passenger air bags
— Supplemental front-seat-mounted side air bags
— Tire Pressure Monitoring Display
— Sentry Key® antitheft engine immobilizer
— Full center console with locking storage
— Rearview auto-dimming mirror
— TORX® tool kit for top/door removal
— Wash-out interior with removable carpet, plus sound barrier and
drain plugs
— Side steps
— Deep-tint sunscreen windows
)— Trac-Lok® antispin differential (restrictions apply
— Freedom Top® Black 3-piece modular hardtop with rear sliding
window, rear defroster and Freedom Panel storage bag
— Remote keyless entry
— Air Conditioning with Automatic Temperature Control
— UConnect 4 with 7-inch touchscreen display

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

اختيار المواصفات القياسية

— محرك بنتاستار® بـ  6اسطوانات على شكل  Vسعة  3.6لتر مع ناقل حركة
أوتوماتيكي بـ  8سرعات ونسبة محور 3.73
— صندوق من الفوالذ الصلب بطول  5أقدام مع  4حلقات تثبيت
— نظام الدفع الرباعي المستمر سيليك تراك®
— محاور دانا® بعرض  44للمهام الشاقة
— ألواح واقية لخزان الوقود وعلبة ناقل السرعة
— خطافات ج ّر خلفية
— مصابيح هالوجين أمامية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية
— أبواب كاملة اإلطار قابلة للنزع
— عجالت تيك سيلفر  17بوصة
— إطارات دوويلر 245/75R17 BSW A/T
— إطار احتياطي بالحجم الطبيعي
— باب خلفي ُمخ ِّمد يشتمل على  3وضعيات
— مقود توجيه مكسو بالجلد
— باب خلفي قابل للقفل آلياً
— مرايا خارجية قابلة للتعديل آلياً ،بلون أسود مع شارة انعطاف إضافية
— صندوق القفازات
— عمود توجيه قابل للتعديل/اإلمالة
— مداسات أرضية أمامية وخلفية
— نوافذ وأقفال األبواب كهربائية
— تحكم تلقائي في درجة الحرارة ثنائي المناطق (تكييف هواء)
— تشغيل المحرك بكبسة زر
— أزرار تحكم بالصوت مثبتة في مقود التوجيه
— نظام تثبيت السرعة
— شاشة عرض معلومات السائق بلون واحد قياس  3.5بوصة
— نظام صوتي بـ  8مكبرات مع س ّماعة ساوند بار علوية
— كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند الرجوع
— نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس®
— النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات ونظام التحكم بميالن المقطورة
— نظام المساعدة على تسلق التالل ،والنظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب
— وسائد هوائية من الجيل القادم للسائق والراكب األمامي
— وسائد هوائية جانبية إضافية مدمجة في المقعد األمامي
— نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات
— نظام سنتري كي® المج ّمد للمحرك منعاً للسرقة
— كونسول مركزي كامل الطول مع حجرة تخزين قابلة للقفل
— مرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم
— عدة توركس® لنزع السقف/األبواب
— مقصورة قابلة للغسل مع سجاد ،وحواجز امتصاص للصوت ،وسدادات تصريف المياه
قابلة للنزع
— عتبات جانبية
— زجاج مظلل واقٍ من أشعة الشمس
— ترس تفاضلية ضد الدوران تراك-لوك® (تطبق القيود)
— سقف صلب فريدوم توب® من  3قطع بلون أسود مع نافذة خلفية قابلة لالنزالق ،مزيل جليد
— دخول السيارة عن بعد من دون مفاتيح
— تكييف هواء مع تحكم تلقائي في درجة الحرارة
— يوكنيكت  4مع شاشة لمسية  7بوصة
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JJT20LM4_123

العجالت

 بوصة7.5 ×  بوصة17 “تيك سيلفر” مقاس

)1
ACC07US4_922

الفرش

)	قماش سولمايت مع نقشات بارزةوخياطة بارزة متناسقة وشعار أوفرالند® بارز ولوحة عدادات نصفية مطلية بلون جريلز ـــ أسود1
ـــ اختياري
)	قماش سولمايت مع نقشاتبارزةوخياطة بارزة متناسقة وشعار أوفرالند® بارز ولوحةعدادات نصفية مطلية بلون جريلز ـــأسمر مصفر2
ـــ اختياري
) فرش من جلد ماكينلي مع شعارأوفرالند® بارزوخياطة بارزة ولوحةعدادات نصفية مكسوة بجلد موناكو – أسود ـ اختياري3
) فرش من جلد ماكينلي مع شعارأوفرالندبارزوخياطة بارزة ولوحةعدادات نصفية مكسوة بجلدموناكو – أسود مصفر ـ اختياري4

ACC07US4_921
JJT20US4_144

1

WHEEL

1)	
17-inch x 7.5-inch Tech Silver
FABRICS

1)	
SOULMATE CLOTH with Peak embossment, tonal stitching, embroidered Overland® logo and
Grillz-painted dash mid-panel — Black — Optional
2)	SOULMATE CLOTH with Peak embossment, tonal stitching, embroidered Overland logo and
Grillz-painted dash mid-panel — Heritage Tan — Optional
3)	MCKINLEY LEATHER-TRIMMED with embroidered Overland logo, accent stitching and
Monaco-wrapped dash mid-panel — Black — Optional
4)	MCKINLEY LEATHER-TRIMMED with embroidered Overland logo, accent stitching and
Monaco-wrapped dash mid-panel — Dark Saddle — Optional

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

JJB20US4_013
JJT20US4_135
— Apple CarPlayTM and Android AutoTM
— Overland badge
—S
 un visors with illuminated vanity mirrors
— Front and rear floor mats
— Power windows and door locks
— Push-button start
— Steering-wheel-mounted audio controls
— Cruise control
—8
 -speaker sound system with overhead sound bar
— Alpine Premium Audio System
— ParkView® Rear Back-Up Camera
—E
) lectronic Stability Control (ESC) and Trailer Sway Control (TSC
)— Hill Start Assist (HSA) and Electronic Roll Mitigation (ERM
—N
 ext-generation driver and front-passenger air bags
— Supplemental front-seat-mounted side air bags
—T
 ire Pressure Monitoring Display
—S
 entry Key® antitheft engine immobilizer
— Full center console with locking storage
— F reedom Top® body-color 3-piece modular hardtop with rear sliding
window, defroster and Freedom Panel storage bag
—R
 earview auto-dimming mirror
— TORX® tool kit for top/door removal
—W
 ash-out interior with removable carpet, plus sound barrier and
drain plugs
— Lockable behind-seat storage
— Limited-slip differential
SMOKER’S GROUP: Includes removable ashtray and cigar lighter (not
)available with Trailer Brake Control
COMFORT/CONVENIENCE GROUP: Includes hardtop headliner and
)Remote Start System (requires Dual Top Group
AVA I L A B L E F E AT U R E S

— Leather-trimmed seats with embroidered Overland logo; includes rear
armrest with cup holder, premium door trim, leather-wrapped shift
knob and Black Monaco-wrapped dash mid-panel
—D
 eep-tint sunscreen windows
— Soft top window storage bag
— Hardtop headliner
—W
 ireless Bluetooth® speaker (requires Alpine Premium
)Audio System
— Roll-up tonneau cover
— Spray-in bedliner
—U
 connect 4C NAV with 8.4-inch touchscreen display, GPS Navigation,
Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, AM/FM radio, audio input jack
and USB port
DUAL TOP GROUP: Includes Freedom Top 3-piece hardtop, Premium
Black Sunrider Soft Top and Freedom Panel storage bag
CARGO GROUP WITH TRAIL RAIL™ SYSTEM: Includes lockable rear
underseat storage bin, exterior 230-volt AC outlet, bed Trail Rail
System and 400-watt inverter
SAFETY GROUP: Includes Full-Speed Forward Collision Warning Plus
)and Adaptive Cruise Control with Stop (requires Technology Group
TECHNOLOGY GROUP: Includes remote proximity keyless entry, and
®Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection (requires Alpine
)Premium Audio System; restrictions apply

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

— مقصورة قابلة للغسل مع سجاد ،وحواجز امتصاص للصوت ،وسدادات تصريف المياه
قابلة للنزع
— صندوق تخزين خلف المقعد قابل للقفل
— تروس تفاضلية محدودة االنزالق
مجموعة مستلزمات المدخنين :تتضمن منفضة قابلة للنزع ووالعة سيجار (غير متوفر مع نظام
التحكم بفرامل المقطورة)
مجموعة كومفورت/كونفينيانس :تتضمن بطانة السقف الصلب ،ونظام تشغيل المحرك عن بُعد
(تتطلب مجموعة السقف المزدوج)
اختيار المواصفات المتوفرة

— مقاعد مكسوة بالجلد مع شعار أوفرالند ُمطرز ،يتضمن مسندًا خلفيًا مع حامل كؤوس ،وإطار
باب فاخر ،ومقبض غيار مكسو بالليزر مع لوحة عدادات نصفية مكسوة بجلد موناكو أسود
— زجاج مظلل واقٍ من أشعة الشمس
— حقيبة تخزين بنافذة علوية طرية وشفافة
— بطانة السقف الصلب
— مكبر صوت بلوتوث® السلكي (يتطلب نظام الصوت ألباين الفاخر)
— غطاء الصندوق الخلفي قابل للطي
— بطانةالصندوق قابلة للطالء
— نظام المالحة يوكونيكت  4سي مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس  8.4بوصة ونظام تحديد
المواقع العالمي ،وبلوتوث ،وأبل كاربالي ،وأندرويد أوتو ،وجهاز راديو  ،AM/FMووصلة
صوت إضافية ،ومنفذ USB
مجموعة السقف المزدوج :تتضمن سقفاً صلباً من  3قطع فريدوم توب ،وسقفاًطرياً
صنرايدر بلون أسود فاخر ،وحقيبة تخزين “فريدوم بانيل” 
مجموعة الشحن مع نظام ترايل رايل™ :تتضمن حجرة تخزين تحت المقعد الخلفي قابلة
للقفل ،منفذ طاقة مترددا ًخارجياً بقوة  230فولط ،نظام إدارة الشحن لصندوق التحميل
ترايل رايل ،ومحوالً بقوة  400واط
مجموعة السالمة :تتضمن نظام التنبيه مناالصطدام األماميعند السرعات العالية بالس ونظام
تثبيت السرعة المرن معميزة التوقف (تتطلب مجموعة التكنولوجيا )
مجموعة التكنولوجيا :تتضمن نظام فتح األقفال عن بُعد عند االقتراب من السيارة ،ونظام
مراقبة الزوايا العمياء والسيارات العابرة عند الرجوع (يتطلب نظام الصوت الفاخر ألباين®،
تُطبق القيود) 
S TA N D A R D F E AT U R E S

— 3.6 Pentastar® V6 engine with 8-speed automatic transmission and
3.73 axle ratio
— 245/75R17 BSW A/T Dueler tires
— 5-foot steel box with 4 tie-downs
— 552-watt, 9-speaker Alpine® Premium Audio System
— Selec-Trac® Full-Time Four-Wheel-Drive (4WD) System
— Heavy-duty Dana® 44 axles
— Skid plates for fuel tank and transfer case
— Rear tow hook
— Premium Sunrider® Soft Top in Black vinyl
— Full-framed removable doors
— 17-inch x 7.5-inch Tech Silver aluminum wheels
— Full-size spare tire
— Damped 3-position tailgate
— Remote keyless entry
— Automatic headlamps
— Leather-wrapped steering wheel
— Power-locking tailgate
— Tilt/telescoping steering column
— Black, power-adjustable, exterior mirrors with supplemental turn
signals
— Side steps
— Body-color fender flares
— Silver grille inserts
— LED Lighting Group
— Cloth seats with Overland® logo
— Grillz-painted dash mid-panel
)— 7-inch full-color Driver Information Display (DID
— Uconnect® 4 with 7-inch touchscreen display
)— Dual-Zone Automatic Temperature Control (ATC

اختيار المواصفات القياسية

— محرك بنتاستار® بـ  6اسطوانات على شكل  Vسعة  3.6لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي
بـ  8سرعات ونسبة محور 3.73
— إطارات دوويلر 245/75R17 BSW A/T
— صندوق من الفوالذ الصلب بطول  5أقدام مع  4حلقات تثبيت
— نظام الصوت ألباين® الفاخر بـ  9مكبرات صوت ،بقوة  552واط
— نظام الدفع الرباعي المستمر سيليك تراك®
— محاور دانا® بعرض  44للمهام الشاقة
— ألواح واقية لخزان الوقود وعلبة ناقل السرعة
— خطافات ج ّر خلفية
— سقف طري صنرايدر® فاخر بلون أسود فينيل
— أبواب كاملة اإلطار قابلة للنزع
— عجالت من األلومنيوم “تيك سيلفر” مقاس  17بوصة  7.5 xبوصة
— إطار احتياطي بالحجم الطبيعي
— باب خلفي ُمخ ِّمد يشتمل على  3وضعيات
— دخول السيارة عن بعد من دون مفاتيح
— مصابيح أمامية أوتوماتيكية
— مقود توجيه مكسو بالجلد
— باب خلفي قابل للقفل آلياً
— عمود توجيه قابل للتعديل/اإلمالة
— مرايا خارجية قابلة للتعديل آلياً ،بلون أسود مع شارة انعطاف إضافية
— عتبات جانبية
— رفراف العجالت بلون الهيكل
— شبك أمامي بلمسات بلون فضي
— مجموعة اإلضاءة LED
— مقاعد من القماش مع شعار أوفرالند®
— لوحة عدادات نصفية مطلية بلون جريلز
— شاشة عرض معلومات السائق ملونة بالكامل قياس  7بوصة
— شاشة عرض يوكونيكت®  4تعمل باللمس قياس  7بوصة
— نظام تكييف هواء مع منطقتين للتحكم األوتوماتيكي بدرجة الحرارة
— أبل كاربالي™ وأندرويد أوتو™
— شعار أوفرالند
— واقيات الشمس مع مرآة الزينة مضاءة
— مداسات أرضية أمامية وخلفية
— نوافذ وأقفال األبواب كهربائية
— تشغيل المحرك بكبسة زر
— أزرار تحكم بالصوت مثبتة في مقود التوجيه
— نظام تثبيت السرعة
— نظام صوتي بـ  8مكبرات مع س ّماعة ساوند بار علوية
— نظام الصوت ألباين الفاخر
— كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند الرجوع
— النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات ونظام التحكم بميالن المقطورة
— نظام المساعدة على تسلق التالل ،والنظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب
— وسائد هوائية من الجيل القادم للسائق والراكب األمامي
— وسائد هوائية جانبية إضافية مدمجة في المقعد األمامي
— نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات
— نظام سنتري كي® المج ّمد للمحرك منعاً للسرقة
— كونسول مركزي كامل الطول مع حجرة تخزين قابلة للقفل
— سقف صلب فريدوم توب® من  3قطع بلون الهيكل مع نافذة خلفية قابلة لالنزالق ،ومزيل
جليد خلفي ،وحقيبة تخزين “فريدوم بانيل”
— مرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم
— عدة توركس® لنزع السقف/األبواب

ACC07US4_1697

1
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JJT20LM4_124

ا لعجالت

)	من األلومينيوم المل ّمع والمطلي بلون جرانيت كريستال ــ قياسية1
)	من األلومينيوم المل ّمع والمطلي بلون أسود متوسط اللمعان ــقياسية2

ACC07US4_921

ACC07US4_922
JJT20US4_159

1

الفرش

 ولوحةعدادات نصفية بلونراديكال ــ، وخياطة بارزة بلون أحمرروبيكون،)	قماش مادوكس منقوش معشعارروبيكونمطرز1
أسود ــ اختياري
)	فرش من جلد ماكينلي مع لوحة عدادات نصفية بلون فضي بالتيني وشعار روبيكون بارز – أسود مصفر ـ اختياري2
)	فرش من جلد ماكينلي مع شعارروبيكونبارز وخياطة بارزة ولوحةعدادات نصفية مكسوة بجلد موناكو – أسودـ اختياري3
WHEELS

1)	17-inch aluminum polished and painted Granite Crystal — Optional

2

JJT20US4_146

2)	17-inch aluminum polished and painted Mid-Gloss Black — Optional
FABRICS

1)	
MADDOX EMBOSSED CLOTH with embroidered Rubicon logo, Rubicon Red accent stitching
and painted Redical dash mid-panel — Black — Optional
2)	MCKINLEY LEATHER-TRIMMED with Silver Platinum dash mid-panel and embroidered
Rubicon logo — Dark Saddle — Optional
3)	MCKINLEY LEATHER-TRIMMED with embroidered Overland logo, accent stitching and
Monaco-wrapped dash mid-panel — Black — Optional

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

JJB20US4_013
— Cruise control
— Performance suspension system with FOX® 2.0 monotube shocks — Standard
— 8-speaker sound system with overhead sound bar
— Alpine Premium Audio System
— Lockable behind-seat storage
— ParkView® Rear Back-Up Camera
)— Electronic Stability Control (ESC) and Trailer Sway Control (TSC
— Rock-Trac® Heavy-Duty Full-Time Four-Wheel-Drive (4WD) System
— Tru-Lok® front/rear locking differentials
— Off-Road Plus mode
— Front Sway Bar Disconnect System
— Dana® 44 wide heavy-duty axles
— 4.10:1 axle ratio
— 4:1 low-range transfer case
— Rock rails for cab and bed
— Power dome, vented hood
— Dark Gray grille inserts
— 17-inch aluminum polished and painted Granite Crystal wheels
— LT255/75R17C BFGoodrich® tires
— Cloth seats in Black with Rubicon® logo, Red accent stitching and Redical dash
mid-panel
— Modular Seatback Jeep Utility Grid System
®
— 7-inch full-color Driver Information
)Display (DID
— Uconnect® 4 with 7-inch touchscreen display
)— Dual-Zone Automatic Temperature Control (ATC
— Apple CarPlayTM and Android AutoTM
)— Hill Start Assist (HSA) and Electronic Roll Mitigation (ERM
— Next-generation driver and front-passenger air bags
— Supplemental front-seat-mounted side air bags
— Tire Pressure Monitoring Display
— Sentry Key® antitheft engine immobilizer
— Full center console with locking storage
— Red Trail Rated® badge
— Rearview auto-dimming mirror
— TORX® tool kit for top/door removal
— Freedom Top Black 3-piece modular hardtop with rear sliding window, rear defroster
and Freedom Panel storage bag
— Wash-out interior with removable carpet, plus sound barrier and drain plugs
SMOKER’S GROUP: Includes removable ashtray and cigar lighter (not available
)with Trailer Brake Control
COMFORT/CONVENIENCE GROUP: Includes hardtop headliner and Remote Start
)System (requires Dual Top Group
AVAILABLE FEATURES
— 17-inch aluminum polished and painted Mid-Gloss Black wheels
— Freedom Top® body-color 3-piece modular hardtop with rear sliding window,
defroster and Freedom Panel storage bag
)— Soft top window storage bag (optional when Dual Top Group is selected
— 552-watt, 9-speaker Alpine® Premium Audio System
)— Wireless Bluetooth® speaker (requires Alpine Premium Audio System
— Roll-up tonneau cover
— Spray-in bedliner
— Forward-facing TrailCam Off-Road Camera (requires 8.4-inch radio and LED
)Lighting Group
— Body-color fender flares
— Leather-trimmed seats with Rubicon Red embroidered Rubicon logo and accent
stitching and Redical dash mid-panel
— Uconnect 4 NAV with 8.4-inch touchscreen display, GPS Navigation, Bluetooth,
Apple CarPlay, Android Auto, AM/FM radio, audio input jack and USB port
LED LIGHTING GROUP: Includes front LED fog lamps, LED reflector headlamps,
Automatic Headlamp Leveling System, LED taillamps, daytime running lamps (DRLs),
)LED accents and ParkSense® Front Park Assist System (depending on market
STEEL FRONT BUMPER: Includes winch-capable steel front bumper with integrated
fog lamps and removable end caps (requires LED Lighting Group; restrictions apply
)by market
DUAL TOP GROUP: Includes Freedom Top 3-piece hardtop, Premium Black
Sunrider Soft Top and Freedom Panel storage bag
CARGO GROUP WITH TRAIL RAIL™ SYSTEM: Includes lockable rear underseat
storage bin, exterior 230-volt AC outlet, bed Trail Rail System and
400-watt inverter
HEAVY-DUTY ELECTRICAL GROUP: Includes 240-amp alternator, 700-amp
maintenance-free battery, 400-watt inverter, 230-volt Auxiliary Power Outlet,
auxiliary switches and dual remote charge-only USB ports
SAFETY GROUP: Includes Full-Speed Forward Collision Warning Plus and
)Adaptive Cruise Control with Stop (requires Technology Group
TECHNOLOGY GROUP: Includes remote proximity keyless entry, and Blind Spot
Monitoring and Rear Cross-Path Detection (on Rubicon® model; requires LED Lighting
)Group and Alpine® Premium Audio System on Rubicon

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

— نظام سنتري كي® المج ّمد للمحرك منعاً للسرقة
— كونسول مركزي كامل الطول مع حجرة تخزين قابلة للقفل
— شعار ترايل رايتد® أحمر
— مرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم
— عدة توركس® لنزع السقف/األبواب
— سقف صلب فريدوم توب® من  3قطع بلون أسود مع نافذة خلفية قابلة لالنزالق ،مزيل جليد خلفي ،وحقيبة
تخزين “فريدوم بانيل”
— مقصورة قابلة للغسل مع سجاد ،وحواجز امتصاص للصوت ،وسدادات تصريف المياه قابلة للنزع
مجموعة مستلزمات المدخنين :تتضمن منفضة قابلة للنزع ووالعة سيجار (غير متوفر مع نظام التحكم بفرامل
المقطورة)
مجموعة كومفورت/كونفينيانس :تتضمن بطانة السقف الصلب ،ونظام تشغيل المحرك عن بُعد (تتطلب مجموعة
السقف المزدوج)
اختيار المواصفات المتوفرة
— عجالت من األلومينيوم المل ّمع والمطلي بلون أسود ميد جلوس قياس  17بوصة
— سقف صلب فريدوم توب® من  3قطع بلون الهيكل مع نافذة خلفية قابلة لالنزالق ،ومزيل جليد خلفي ،وحقيبة
تخزين “فريدوم بانيل”
— حقيبة تخزين بنافذة علوية طرية وشفافة (متاحة عند اختيار مجموعة السقف المزدوج)
— نظام الصوت ألباين® الفاخر بـ  9مكبرات صوت ،بقوة  552واط
— مكبر صوت بلوتوث® السلكي (يتطلب نظام الصوت ألباين الفاخر)
— غطاء الصندوق الخلفي قابل للطي
— بطانة الصندوق قابلة للطالء
جهة لألمام تريل-كام (تتطلب راديو  8.4بوصة مع مجموعة اإلضاءة )LED
— كاميرا الطرق الوعرة المو ّ
— رفراف العجالت بلون الهيكل
— مقاعد مكسوة بالجلد مع شعار روبيكون أحمر بارز ،وخياطة بارزة ،ولوحة عدادات نصفية بلون راديكال
— نظام المالحة يوكونيكت  4مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس  8.4بوصة ونظام تحديد المواقع العالمي،
وبلوتوث ،أبل كاربالي وأندرويد أوتو ،وجهاز راديو  ،AM/FMوصلة صوت إضافية ومنفذ USB
مجموعة اإلضاءة :LEDتتضمن مصابيح ضباب أمامية  ،LEDمصابيح أمامية عاكسة  ،LEDونظام ضبط مستوى
المصابيح األمامية ،مصابيح خلفية  ،LEDمصابيح نهارية ،مصابيح  ،LEDونظام مساندة الركن األمامي بارك سينس®
(يعتمد على السوق)
مصد أمامي من الفوالذ الصلب :يتضمن مصدا ً أمامياً من الفوالذ الصلب لسحب الرافعة مع مصابيح ضباب مدمجة
وأغطية قابلة للنزع (يتطلب مجموعة اإلضاءة  ،LEDتتطبق القيود حسب السوق)
مجموعة السقف المزدوج :تتضمن سقفاً صلباً من  3قطع فريدوم توب ،وسقفاً طرياً صنرايدر بلون أسود فاخر،
وحقيبة تخزين “فريدوم بانيل”
مجموعة الشحن مع نظام ترايل رايل™ :تتضمن حجرة تخزين تحت المقعد الخلفي قابلة للقفل ،منفذ طاقة مترددا ً
خارجياً بقوة  230فولط ،نظام إدارة الشحن لصندوق التحميل ترايل رايل ،ومحوالً بقوة  400واط
المجموعة الكهربائية للمهام الشاقة :تتضمن محوالً بقوة  240أمبير ،بطارية بقوة  700أمبير ال تحتاج للصيانة،
عاكسا بقوة  400واط ،منفذ طاقة إضافي بقوة  230فولط ،وأزرار تحكم إضافية ،ومنافذ عن بُعد مزدوجة للشحن
فقط
مجموعة السالمة :تتضمن نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند السرعات العالية بالس ،ونظام تثبيت السرعة
المرن مع ميزة التوقف (تتطلب مجموعة التكنولوجيا)
مجموعة التكنولوجيا :تتضمن نظام فتح األقفال عن بُعد عند االقتراب من السيارة ،ونظام مراقبة الزوايا العمياء
والسيارات العابرة عند الرجوع (في طراز روبيكون®؛ تتطلب مجموعة اإلضاءة  LEDونظام الصوت ألباين® الفاخر
في روبيكون)
STANDARD FEATURES
— 3.6 Pentastar® V6 engine with 8-speed automatic transmission
— 5-foot steel box with 4 tie-downs
— Skid plates for fuel tank and transfer case
)— Dual front and rear Red-painted tow hooks (depending on market
— Halogen headlamps and front and rear fog lamps
— Premium Sunrider® Soft Top in Black vinyl (available when Dual Top Group
)is selected
— Hardtop headliner — Standard
— Full-framed removable doors
— Full-size spare tire
— Damped 3-position tailgate
— Remote keyless entry
— Automatic headlamps
— Leather-wrapped steering wheel
— Power-locking tailgate
— Black, power-adjustable, heated exterior mirrors with supplemental turn signals
— Tilt/telescoping steering column
— Front and rear floor mats
— Power windows and door locks
— Push-button start
— Steering-wheel-mounted audio controls

اختيار المواصفات القياسية
— محرك بنتاستار® بـ  6اسطوانات على شكلVسعة  3.6لترمع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8سرعات
— صندوق من الفوالذ الصلب بطول  5أقدام مع  4حلقاتتثبيت
— ألواح واقية لخزان الوقود وعلبة ناقل السرعة
— خطافات ج ّر أمامية وخلفية مزدوجة مطلية بلون أحمر (حسب السوق)
— مصابيح هالوجين أمامية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية 
— سقف صنرايد ر ® فاخر بلون أسود فينيل (متاح عند اختيار مجموعة السقف المزدوج)
— بطانة السقف الصلب
— أبواب كاملة اإلطار قابلة للنزع
— إطار احتياطي بالحجم الطبيعي
— باب خلفي ُمخ ِّمد يشتمل على  3وضعيات
— دخول السيارة عن بعد من دون مفاتيح
— مصابيح أمامية أوتوماتيكية
— مقود توجيه مكسو بالجلد
— باب خلفي قابل للقفل آلياً
— مرايا خارجية مدفأة قابلة للتعديل آلياً ،بلون أسود مع شارةانعطاف إضافية
— عمود توجيه قابل للتعديل/اإلمالة
— مداسات أرضية أمامية وخلفية
— نوافذ وأقفال األبواب كهربائية
— تشغيل المحرك بكبسة زر
— أزرار تحكم بالصوت مثبتة في مقود التوجيه
— نظام تثبيت السرعة
— نظام تعليق عالي األداء مع ممتصات الصدمات أحادية األنبوب فوكس® 2.0
— نظام صوتي بـ  8مكبرات مع س ّماعة ساوند بارعلوية
— نظام الصوت ألباين الفاخر
— صندوق تخزين خلف المقعد قابل للقفل
— كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند الرجوع
— النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات ونظام التحكم بميالن المقطورة
— نظام الدفع الرباعي المستمر للمهام الثقيلة روك ـ تراك ® 
— تروس تفاضلية أمامية/خلفية قابلة للقفل ترو  -لو ك®
— وضعية الدروب الوعرة بالس
— نظام ذراع الميالن األمامي القابل للفصل
— محاور دانا ® بعرض  44للمهام الشاقة
— نسبة محور 4.10:1
— علبة ناقل حركة بنسبة منخفضة 4:1
— سكك السقف للمقصورة وصندوق التحميل
— غطاء المحرك العلوي آلي ،قابل للتهوية
— شبك أمامي بلمسات بلون رمادي داكن
— عجالت من األلومينيوم المل ّمع والمطلي بلون جرانيت كريستال قياس  17بوصة
ش ® T255/75R17CL
— إطارات بي إف جودرت 
— مقاعد من القماش بلون أسود مع شعار روبيكو ن  ®وخياطة بارزة ولوحةعدادات نصفية بلون راديكال
— نظام مستلزمات الخطوط الشبكية للمقعد الخلفي جيب 
— شاشة عرض معلومات السائق ملونة بالكامل قياس ® 7
بوصة
— شاشة عرض يوكونيكت®  4تعمل باللمس قياس  7بوصة
— نظام تكييف هواء مع منطقتين للتحكم األوتوماتيكي بدرجة الحرارة
— أبل كاربالي™ وأندرويد أوتو™
— نظام المساعدة على تسلق التالل ،والنظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب
— وسائد هوائية من الجيل القادم للسائق والراكب األمامي
— وسائد هوائية جانبية إضافية مدمجة في المقعد األمامي
— نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات

JJB20US4_037

المواصفات†

كيلوجرام ما لم
يُذكر غير ذلك

†SPECIFICATIONS

معدل الوزن معدل الوزن
معدل الوزن
اإلجمالي
اإلجمالي
اإلجمالي
لمحور الدوران لمحور الدوران
للسيارة
نسبة المحور نسبة المحور
الخلفي
األمامي
4.10
3.73
معدل الوزن اإلجمالي
المشترك

قدرة السحب سعة الحمولة
القصوى
القصوى
للمقطورة
محسوبة

المستهدف

سبورت

2631

1406

1701

5352

ال ينطبق

2722

550

أوفرالند

2631

1406

1701

5352

ال ينطبق

2722

543

ساند رانر

2785

1406

1701

ال ينطبق

5507

2722

597

روبيكون

2785

1406

1701

ال ينطبق

5330

2495

613

األبعاد الخارجية

3487
قاعدة العجالت
5539
الطول اإلجمالي
1875
العرض اإلجمالي
1598
المسار :العادي
1636
العرض بين العجالت
ارتفاع أسفل الشاسيه عن األرض (معدل الوزن بدون الحمولة)
253 / 283
	(في طرازات سبورت ،أوفرالند/روبيكون)
زاوية االقتراب (درجات)
40.8
في طرازات سبورت/أوفرالند
43.4
روبيكون
زاوية االنقطاع (درجات)
18.4 / 20.3
	(سبورت ،أوفرالند/روبيكون)
25 / 26
زاوية االنطالق (درجات)

األبعاد الداخلية

(ملم ما لم يذكر غير ذلك)

1.0
حجم الصندوق (متر مكعب)
طول الصندوق (الباب الخلفي مغلق/مفتوح) 1531 / 2067
1442
عرض الشحن
1137
المسافة بين حواضن العجالت
445
ارتفاع صندوق التحميل
1270
عرض فتحة الباب الخلفي

ارتفاع الباب الخلفي المفتوح عن األرض

السعة

خزان الوقود (لترات)

543

2722

N/A

5352

1701

1406

2631

OVELRAND

597

2722

5507

N/A

1701

1406

2785

SAND RUNNER

613

2495

5330

N/A

1701

1406

2785

RUBICON

PICKUP BOX DIMENSIONS

EXTERIOR DIMENSIONS

)(millimeters unless noted otherwise

)(millimeters unless noted otherwise

1.0
1531 / 2067
1442
1137
445
1270

)Box Volume (cu m
)Box Length (tailgate closed / open
Cargo Width
Distance between Wheelhouses
Bed Inside Height
Tailgate Opening Width

885

Open Tailgate-to-Ground Height

Wheelbase
3487
Overall Length
5539
Overall Width
1875
Track: normal
1598
widetrack
1636
)Ground Clearance (at curb weight
)	(Sport, Overland / Rubicon
253 / 283
)Approach Angle (degrees
Sport / Overland
40.8
Rubicon
43.4
)Breakover Angle (degrees
)	(Sport, Overland / Rubicon
18.4 / 20.3
25 / 26
)Departure Angle (degrees

CAPACITY

885
83
83

550

2722

N/A

5352

1701

1406

2631

SPORT

)Fuel Tank (liters

INTERIOR DIMENSIONS
)(millimeters unless noted otherwise

سعة المقاعد (األمامية/الخلفية)
حيز الرأس (األمامي/الخلفي ،السقف الطري/السقف الصلب) 1087 / 1036
1038
حيز األقدام :األمامي
966
الخلفي
1417 / 1416
حيز األكتاف (األمامي/الخلفي)
1370
حيز األوراك :األمامي
1421
الخلفي
1.52
مؤشر حجم المقعد األمامي (متر مكعب)
1.39
مؤشر حجم المقعد الخلفي (متر مكعب)
0.5
حجم الحمولة (متر مكعب) :خلف المقاعد الخلفية
0.4
تحت المقاعد الخلفية

†بنا ًء على المعلومات األولية.
‡عندما يكون مجهزا ً بشكل صحيح

Target

Calculated

4.10 A/R

3.73 A/R

أبعاد صندوق البيك أب

(ملم ما لم يذكر غير ذلك)

(ملم ما لم يذكر غير ذلك)

Max Payload

Max Trailer

GCWR
Rear GAWR

Front GAWR

GVWR

kilograms unless
noted otherwise

 2 / 3بالغين

)Seating Capacity (front / rear
2 / 3 adults
)Head Room (front / rear, soft top / hardtop
1087 / 1036
Leg Room: front
1038
rear
966
)Shoulder Room (front / rear
1417 / 1416
Hip Room: front
1370
rear
1421
)Front-seat Volume Index (cu m
1.52
)Rear-seat Volume Index (cu m
1.39
Cargo Volume (cu m): behind rear seat
0.5
0.4

)under rear seat (cu m

†Based on preliminary information.
‡When properly equipped

األلوان
COLORS
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2020 JEEP® GLADIATOR SPECIFICATIONS

2020

Sport

Overland

Rubicon

MECHANICAL FEATURES
3.6 Pentastar® V6 24V Variable Valve Timing (VVT) Engine with Engine Stop/Start
(ESS) Technology

S

S

S

8-Speed Automatic Transmission — Includes skid plate

S

S

S

Transfer Case — Selec-Trac® Full-Time Four-Wheel-Drive (4WD) System

S

S

S

S

— Rock-Trac® Heavy-Duty Full-Time 4WD System with 4:1 low-range ratio
— Skid plate shield

S
S

Selec-SpeedTM Control (included with 8-speed automatic transmission)

S

S

S

Axle — Dana® M210 Wide Front

S

S

S
S

— Dana M220 Wide Rear

S

S

— Antispin rear (restrictions apply)

S

S

S

S

S

S

P

P

— Tru-Lok® front and rear

S

Axle Ratio — 3.73:1
— 4.10:1

S

Alternator — 180-amp
— 220-amp (packaged with 230-volt Auxiliary Power Outlet)
— 240-amp (packaged with Heavy-Duty Electrical Group)
Battery — 650-amp maintenance-free

S
P
P

S

S

S

S

Brakes — Hydraulic assist booster

S

S

S

Fuel Tank — 83 liters

S

S

S

S

S

S

— 700-amp maintenance-free (packaged with Heavy-Duty Electrical Group)
— Auxiliary (included with ESS)

— Skid plate shield

P
S

Off-Road Plus Mode

S

Underbody Skid Plate

S

Shocks — Heavy-duty front and rear

S

S

— FOX® Performance front and rear
Stabilizer Bar — Front

S
O

S

S

S

S

S

S

TORX® Tool Kit

S

S

Tow Hooks — 2 front and 1 rear (availability varies by market)

S

S

— Front disconnecting

S

— Rear
Suspension — Normal-duty
— Performance suspension

S
S

— Red tow hooks (availability varies by market)

S
S

Selectable Tire Fill Alert

O

EXTERIOR FEATURES
Bumper — Painted front

S

S

S

S

P

P

— Steel front (requires LED Lighting Group; availability varies by market)
— Painted rear

S = Standard.

S
O

— Steel rear

S

Exterior 230-volt AC Outlet (packaged with Cargo Group with Trail RailTM System)

O = Optional.

P = Included in Package.

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

® جالديتور مواصفات جيب

P

المواصفات الميكانيكية
 صامماً مع النظام املتغري لتوقيت عملالصاممات وتقنية24 لرت و3.6 سعة V أسطوانات عىل شكل6 بـ®محرك بنتاستار
تشغيل املحرك/إيقاف
 رسعات ـــ يتضمن ألواحاً واقية8ناقل حركة أوتوماتييك بـ
®  تراك- علبة ناقل الرسعة ــــ نظام الدفع الرباعي املستمر سيليك
4:1  ) مع نسبة محور منخفضة4
 WD(— نظام الدفع الرباعي املستمر للمهام الشاقة روك ـ تراك ® 
— لوحة واقية
) رسعات8®(متضمن مع ناقل حركة أوتوماتييك بـ سبيد-نظام التحكم بالرسعة سيليك
M210 ® أمامي بعرض املحورــــ دانا
M220 ® خلفي بعرض — دانا
) ضد الدوران(تطبق القيود ،— خلفي
® أمامي وخلفي — ترو – لوك
3.73:1 نسبة محور ــ
4.10:1 —

 أمبري180 محول ــ بقوة
) واط230  أمبري (متضمن منفذ طاقة إضايف بقوة220 —
) أمبري (متضمن مع املجموعة الكهربائية للمهام الشاقة240 —
 أمبري ال تحتاج للصيانة650 البطارية ــــ بقوة
 أمبري ال تحتاج للصيانة (متضمنة مع املجموعة الكهربائية للمهام الشاقة)700 —بقوة
)تشغيل املحرك /— إضافية (متضمنة مع تقنية إيقاف
املكابح ــــ نظام مؤازرةالكبح الهيدرولييك
 لرت83 خزان الوقود ــــ
— لوحة واقية
وضعية الدروب الوعرة بالس
لوحة واقية أسفل الهيكل
ماصات الصدمات ــــ أمامية وخلفية للمهام الشاقة
® عالية األداء أمامية وخلفية — فوكس
ذراع توازن ــ أمامي
— أمامي قابل للفصل
— خلفي
نظام تعليق ــــ للمهام العادية
— نظام تعليق عايل األداء
® عدة توركس
) أمامية وواحدة خلفية(يختلف توافرها حسب السوق 2 خطافات ج ّر ـــ
)— خطافات ج ّر حمراء(يختلف توافرها حسب السوق 
التنبيه مبلء اإلطارات القابل للتحديد
المواصفات الخارجية
املصد ــــ أمامي مطيل
؛يختلف توافرها حسب السوق)LED— أمامي من الفوالذ الصلب (يتطلب مجموعة اإلضاءة
— خلفية مطلية
— خلفي من الفوالذ الصلب
)™ فولط (متضمن مع مجموعة الشحن مع نظام ترايل رايل230 منفذ طاقة مرتدد خارجي بقوة

 = متضمن ضمن مجموعةP  = اختياريO  = قيايسS
. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.المعدات حسب السوق/تختلف المواصفات
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2020 JEEP® GLADIATOR SPECIFICATIONS

2020

Sport

Overland

Rubicon

Cargo Tie-Down Loops

S

S

S

Doors — Full-metal with roll-up windows

S

S

S

Fender — Molded-in-color flares

S
S

O

EXTERIOR FEATURES continued

— Body-color flares
Top — Premium Black Sunrider® Soft Top (packaged with Dual Top Group)

O

— Soft top window storage bag (packaged with Dual Top Group)
—B
 lack 3-piece hardtop – Includes Freedom Panel storage bag, rear sliding window
and rear window defroster

S
O

O

O

O

S

S

— Body-color 3-piece hardtop – Includes Freedom Panel storage bag, rear sliding
window and rear window defroster (restrictions apply)

S

O

— Dual Top Group – Includes Freedom Panel storage bag, rear sliding window,
3-piece hardtop and Premium Black Sunrider® Soft Top (requires Mopar® Soft
Tri-Fold Tonneau Cover, Mopar Hard Tri-Fold Tonneau Cover or Mopar Roll-Up
Tonneau Cover)

O

O

S

S

S

S

S

P

S

S

S

P

— Hardtop headliner (packaged with Comfort/Convenience Group; requires 3-piece
hardtop in Black or body-color)
Headlamps — Halogen

O/P
S

— Automatic

S

— LED reflector (packaged with LED Lighting Group)
Hood — Power dome, dual-vented

S

Fog Lamps — Front

S

— LED front (packaged with LED Lighting Group)

S

S

Integrated Off-Road Camera (requires 8.4-inch touchscreen display and LED
Lighting Group)
Mirrors — Black exterior with supplemental turn signals
— Power, heated
Tires — 245/75R17 BSW A/T Bridgestone Dueler

— 17-inch aluminum painted Tech Silver Metallic

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
S

— 17-inch aluminum polished and painted Mid-Gloss Black

O

— Full-size spare

S

S

S

S

P

S

— LED (packaged with LED Lighting Group)

S

Tailgate — Power-locking

S

S

S

Tonneau Cover — Roll-Up

O

O

O

Side Steps

S

S

Rock Protection Sill Rails

S = Standard.

O = Optional.

S

P = Included in Package.

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

 قطع بلون أسود أو3 كونفينيينس؛ تتطلب سقفاً صلباً من/— بطانة السقف الصلب (متضمنة مع مجموعة كومفورت
)بلون الهيكل
مصابيح أمامية ــ هالوجني
— أوتوماتيكية
)LED (متضمن مع مجموعة اإلضاءةLED— عاكس
 مزدوج قابل للتهوية،غطاء املحرك ــــ علوي آيل
مصابيح ضباب ــــ أمامية
)LED (متضمنة مع مجموعة اإلضاءة بتقنيةLED— أمامية بتقنية
 مع شارةانعطاف إضافية،املرايا ـــ خارجية بلون أسود
 قابلة للتدفئة،— آلية
245/75R17 BSW A/T — إطارات بريدجستون دوويلر
LT255/75R17C ® — إطارات يب إف جودرتش
 إنش17 العجالت ــ من الفوالذ الصلب بلون أسود خفيف اللمعان قياس
 بوصة17 — عجالت من األلومينيوم مطلية بلون فيض تِك معدين قياس
 إنش17— عجالت من األلومينيوم املل ّمع واملطيل بلون جرانيت كريستال قياس 
 إنش17— عجالت من األلومينيوم املل ّمع واملطيل بلون أسود متوسط اللمعانقياس 
— إطار احتياطي بالحجم الحقيقي
مصابيح خلفية ــــ متوهجة
)LED  (متضمنة مع مجموعة اإلضاءةLED —
ًباب خلفي ـــ قابل للقفل آليا
غطاء الصندوق الخلفي ـــ قابل للطي
عتبات جانبية
سكك حامية جانبية سفلية

S

— 17-inch aluminum polished and painted Granite Crystal

Taillamps — Incandescent

 سقفاً صلباً من، نافذة خلفية قابلة لالنزالق،”— مجموعة السقف املزدوج ــــ تتضمن حقيبة تخزين “فريدوم بانيل
،®ر الطريالثاليث الطياست من موبا
 بلون أسود فاخر (تتطلب غطاء الصندوق الخلفي®ر  وسقفاًطرياًصرنايد، قطع3
ّ
ر®) للطي من موبا
ّ أو غطاء الصندوق الخلفي القابل،® غطاء الصندوق الخلفي الصلب الثاليث الطيات منموبار

)LED ومجموعة اإلضاءة، بوصة8.4 كامريا الدروب الوعرة املدمجة (تتطلب شاشة عرض تعمل باللمس قياس

S

Wheels — 17-inch steel Low-Gloss Black

المواصفات الخارجية تتمة
حلقات مثبتة بأسفل أرضية منطقة الشحن
األبواب ــــ معدنية بالكامل مع نوافذ تغلق وتفتح
 رفراف العجالت مصبوب- املصد
—رفراف العجالت بلون الهيكل
)السقف ــــ سقف طري صرنايدر® فاخر بلون أسود (مع مجموعة السقف املزدوج
)— حقيبة تخزين بنافذة علوية طرية (متوفرة مع مجموعة السقف املزدوج
 مزيل جليد للنافذة، نافذة خلفية قابلة لالنزالق،” مع حقيبة تخزين “فريدوم بانيل-  قطع3 — سقف صلب من
الخلفية
 مزيل، ونافذةخلفية قابلة لالنزالق،” قطع بلون الهيكل ـــ معحقيبةتخزين “فريدوم بانيل3 — سقف صلب من
)جليد خلفي (تطبق القيود 

O

S

— LT255/75R17C BFGoodrich®

® جالديتور مواصفات جيب

 = متضمن ضمن مجموعةP  = اختياريO  = قيايسS
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S

S

S

EXTERIOR FEATURES continued
Glass — Solar-Control
— Deep-tint sunscreen windows

O

O

O

Spray-In Bedliner

O

O

O

Windows — Power with 1-touch down

S

S

S

Air Conditioning with Automatic Temperature Control (packaged with Sport Plus Group)

S

S

S

Console — Full-length floor

S

— Full-length premium armrests (packaged with leather-trimmed seats)
Console Bin Task Light

S

S

P

P

S

S

Door Locks — Power, speed-sensitive

S

S

S

Floor Mats — Front and rear

S

S

S

Glove Box — Locking

S

S

S

Instrumentation — 3.5-inch Black-and-White display

S
P

S

S

Media Hub (SD, USB, AUX)

S

S

S

Driver and Passenger Assist Handles

S

S

S

Power Point — 12-volt auxiliary

S

S

S

S

S

S

— Remote USB port
—D
 ual remote charge-only USB ports (packaged with Heavy-Duty
Electrical Group)

P

—2
 30-volt Auxiliary Power Outlet (packaged with Heavy-Duty Electrical Group)

P

Rear Compartment Storage

S

S

S

Storage Tray

S

S

S

Lockable Rear Underseat Storage (packaged with Cargo Group with
Trail RailTM System)

P

P

P

Sun Visors — Sliding with mirrors

S
S

S

— Illuminated vanity mirrors

Leather-Trimmed Bucket — Includes rear armrest with cup holder, premium door trim,
leather-wrapped shifter knob and leather-wrapped parking brake handle (Black or Dark
Saddle available)

 فولط (متضمنة مع املجموعة الكهربائية للمهام الشاقة)230 — منفذ طاقة إضايف بقوة
حجرة تخزين خلفية
صينية حجرة التخزين
)™حجرة تخزين خلفية تحت املقعد قابلة للقفل (متضمنة مع مجموعة الشحن مع نظام ترايل رايل

واقيات للشمس ـــ تفتح آلياً مع مرايا
— مرايا الزينة مضاءة

)مقاعد حاضنة منخفضة الظهر من القامش الفاخر (األسود الفاخر

O

O

 مقبض ناقل، حواف أبواب فاخرة،مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد — تتضمن مسند ذراع للمقعد الخلفي مع حامل أكواب
) ومقبض مكبح الركن مكسوا ً بالجلد (متاح باللون األسود أو األسود املائل للصفرة،الرسعة مكسو بالجلد

S

S

S

Rear 60/40 Folding

S

S

S

Driver-Seat Height Adjuster

S

S

S

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.

) عن بُعد مزدوجة للشحن فقط (متضمنة مع املجموعة الكهربائية للمهام الشاقةUSB— منافذ

S

Reclining Front

P = Included in Package.

إضاءة حجرة التخزين يف الكونسول
 حساسة للرسعة،أقفال األبواب ــ كهربائية
مداسات أرضية ــ أمامية وخلفية
صندوق القفازات ــــ قابل للقفل
 بوصة3.5 األجهزة ـــ شاشة عرض بلون أسود وأبيض قياس
 بوصة7 — شاشة عرض ملونة مقاس
)SD, USB, AUX( مركز الوسائط اإلعالمية
مقابض مساعدة للسائق والراكب
 فولط12 منفذ طاقة ـــ إضايف بقوة
 يعمل عن بُعدUSB— منفذ

)مقاعد حاضنة من قامش أوفرالند (متاحة باللون األسود أو اللون األسود الضارب إىل الصفرة

S

Premium Cloth Low-Back Bucket (Premium Black)

O = Optional.

 كامل الطول،كونسول ــ أريض

)— مساند ذراع كاملة الطول فاخرة (متضمنة مع املقاعد املكسوة بالجلد

)مقاعد حاضنة منخفضة الظهر من القامش (متاحة باللون األسود أو اللون األسود الضارب إىل الصفرة

S

Overland Cloth Bucket (Black or Heritage Tan available)

S = Standard.

)نظام تكييف هواء مع التحكم األوتوماتييك بدرجة الحرارة (متضمن مع مجموعة سبورت بالس

المقاعد

SEATS
Cloth Low-Back Bucket (Black or Heritage Tan available)

المواصفات الخارجية تتمة
الزجاج ـــ مع ميزة التحكّم بدخول أشعة الشمس
— زجاج واقٍ مظلل من أشعة الشمس
بطانةالصندوق قابلة للطالء
النوافذ ـــ أمامية آلية تفتح بكبسة واحدة
المواصفات الداخلية

INTERIOR FEATURES

— 7-inch color display

® جالديتور مواصفات جيب

أمامية قابلة لإلمالة إىل الوراء
60/40 ومقاعد خلفيةقابلة لإلمالة بنسبة
مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع

 = متضمن ضمن مجموعةP  = اختياريO  = قيايسS
. يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.المعدات حسب السوق/تختلف المواصفات
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Rubicon

Overland

Sport

مركز الوسائط اإلعالمية يوكونيكت®
يوكونيكت4 مع شاشة عرض تعمل باللمسقياس  7بوصة ــــ أبلكاربالي ™وأندرويد أوتو ،™نظاماألوامر الصوتية
املدمج مع ميزة بلوتوث ،جهاز راديو مدمجمثبت يف املكدس املركزي (متضمن مع مجموعة سبورتبالس)
نظام املالحة يوكونيكت 4 مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس  8.4بوصة ــــ يتضمن جهاز راديو عايل الدقة ،أبل
كاربالي وأندرويد أوتو ،نظام تحديد املواقع العاملي ،نظام األوامر الصوتية املدمج مع ميزة بلوتوث ،جهاز راديو مدمجاً
مثبتا ً يف املكدس املركزي (اختياري يف مجموعة سبورت بالس؛ يتطلب نظام الصوت ألباين ® الفاخر)
 8مكربات صوت
— نظام الصوت ألباين الفاخر
مكرب صوت السليك ــــ مع ميزة بلوتوث (يتطلب نظام الصوت ألباين الفاخر)
السالمة واألمان
الوسائد الهوائية ــــ من الجيل القادم للسائق والراكب األمامي
— إضافية جانبية للمقعد األمامي
نظام التش ــــ نظام لتثبيت مقاعد األطفال جاهز
النظام اإللكرتوين للتحكم بالثبات ــــ يتضمنالنظام اإللكرتوين للحد من خطر االنقالب ،نظام املساعدة عىل تسلق التالل،
ونظام التحكم مبيالن املقطورة
نظام مساندة الركن الخلفي باركسينس ®
كامريا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند الرجوع
نظام فتح األقفال عن بُعد
نظام تشغيل املحرك عن بُعد (متضمن مع مجموعة كومفورت/كونفينيينس)
نظام فتح األقفال عن بُعد عنداالقرتاب منالسيارة (متضمنة مع مجموعة تكنولوجي )
نظام سنرتي يك ® املج ّمد للمحرك منعاً للرسقة
نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء يف اإلطارات
المجموعات/المعدات
مجموعة السالمة ــــ تتضمن نظام التنبيه من االصطدام األمامي عندالرسعاتالعالية بالس ،ونظام تثبيت الرسعة مع
ميزة التوقف (تتطلب مجموعة تكنولوجي)
مجموعة كومفورت/كونفينيينس ــــ تتضمن نظام تشغيل املحرك عن بُعد ،وبطانة السقف الصلب (تتطلب سقفا ً صلبا ً)

مجموعة السقف املزدوج ــــ تتضمن حقيبة تخزين “فريدوم بانيل،نافذة خلفية قابلة لالنزالق ،سقفاً صلباً من  3قطع،
موبار®، غطاء الصندوق
وسقفاً طرياًصرنايدر ®بلون أسود فاخر (تتطلب غطاء الصندوق الخلفي الطري ثاليث الطيات من

الخلفي الصلب ثاليث الطيات من موبار®،أو غطاء الصندوق الخلفي القابل للطي من موبار )®
املجموعة الكهربائية للمهام الشاقة ــــ تتضمن محوالً بقوة  240أمبري ،بطارية بقوة  700أمبري ال تحتاج للصيانة،
وعاكساً بقوة  400واط ،ومنفذ طاقة إضافياً بقوة  230فولط ،وأزرار تحكم إضافية ،ومنافذ USBعن بُعد مزدوجة
للشحن فقط
مجموعة اإلضاءة LEDــــ تتضمن مصابيحضباب أمامية ،LEDمصابيح أمامية عاكسة ،LEDونظام ضبط مستوى
املصابيح األمامية ،مصابيحخلفية ،LEDمصابيح نهارية ،مصابيح  ،LEDونظام مساندة الركن األمامي بارك سينس (يعتمد
عىل السوق)
مجموعة مستلزمات املدخنني ــــتتضمن منفضة قابلة للنزع ووالعةسيجار (غري متوفرة مع نظام التحكم بفرامل
املقطورة )
مجموعة التكنولوجيا :تتضمن نظام فتح األقفال عن بُعد عند االقرتاب من السيارة ،ويوكونيكت  4مع شاشة عرض تعمل
باللمس قياس  7بوصة ونظام مراقبة الزوايا العمياء واكتشاف األجسام والسيارات العابرة عند الرجوع (تتطلب مجموعة
اإلضاءة )LED
مجموعة الشحن مع نظام ترايل رايل ™ـــ تتضمن حجرة تخزين تحت املقعد الخلفي قابلة للقفل ،منفذ طاقة مرتددا ً
خارجياً بقوة  230فولط ،وعاكساً بقوة  400واط

 = Sقيايس  = Oاختياري  = Pمتضمن ضمن مجموعة
تختلف المواصفات/المعدات حسب السوق .يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي.

UCONNECT® MULTIMEDIA
S

S

O

O

S

Uconnect 4 with 7-inch Touchscreen Display — Includes Apple CarPlayTM and Android Auto,TM
Integrated Voice Command with Bluetooth and Integrated Center Stack Radio
)(packaged with Sport Plus Group
Uconnect 4 NAV with 8.4-inch Touchscreen Display — Includes HD radio, Apple CarPlay and
Android Auto, GPS Navigation, Integrated Voice Command with Bluetooth, Integrated Center
)Stack Radio (optional with Sport Plus Group; requires Alpine® Premium Audio System
Speakers — 8

S

— Alpine Premium Audio System

S

S

O

O

S

S

S

)Wireless Speaker — Bluetooth (requires Alpine Premium Audio System
SAFETY AND SECURITY
Air Bags — Next-generation driver and front-passenger
— Supplemental front-seat side

S

S

S

S

S

S

Child Seat Upper Tether Anchor — LATCH-ready

S

S

S

Electronic Stability Control — Includes Electronic Roll Mitigation, Hill Start Assist and
Trailer Sway Damping

S

S

S

ParkSense® Rear Park Assist System

S

S

S

ParkView® Rear Back-Up Camera

S

S

S

Remote Keyless Entry

S

S

O/P

P

P

)Remote Start System (packaged with Comfort/Convenience Group
)Remote Proximity Keyless Entry (packaged with Technology Group

S

S

S

Sentry Key® Theft Deterrent System

S

S

S

Tire Pressure Monitoring Display
PACKAGES / EQUIPMENT GROUPS

O

O

S

S

O

O

Safety Group — Includes Full-Speed Forward Collision Warning Plus and Adaptive Cruise
)Control with Stop (requires Technology Group
O

Comfort/Convenience Group — Includes Remote Start System and hardtop headliner
)(requires hardtop
Dual Top Group — Includes Freedom Panel storage bag, rear sliding window, 3-piece
hardtop and Premium Black Sunrider® Soft Top (requires Mopar® Soft Tri-Fold Tonneau
)Cover, Mopar Hard Tri-Fold Tonneau Cover or Mopar Roll-Up Tonneau Cover
Heavy-Duty Electrical Group — Includes 240-amp alternator, 700-amp maintenance-free
battery, 400-watt inverter, 230-volt Auxiliary Power Outlet, auxiliary switches and dual
remote charge-only USB ports

O

O

S

S

S

O

O

O

O

LED Lighting Group — Includes front LED fog lamps, LED reflector headlamps, Automatic
Headlamp Leveling System, LED taillamps, daytime running lamps (DRLs), LED accents
)and ParkSense Front Park Assist System (depending on market
S

Smoker’s Group — Includes removable ashtray and cigar lighter (not available with Trailer
)Brake Control
Technology Group — Includes remote proximity keyless entry, Uconnect 4 with 7-inch
touchscreen display, and Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection (requires
)LED Lighting Group

O

Cargo Group with Trail RailTM System — Includes lockable rear underseat storage, exterior
230-volt AC outlet and 400-watt inverter

P = Included in Package.

O = Optional.

S = Standard.

Specifications/equipment may vary by market. Please consult your local dealer.
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 )1تأكد دائماً من الطريق أمامك قبل التقدم،إنمساعدةالقيادةاإللكترونية ليست بديالً عنالقيادةالواعيةوالمدركة .تفقددائماً محيطسيارتك.  )2عندما تكون مجهزة بشكل صحيح )3 .تأكد من التقيد بجميع التعليمات في دليل المالك بما يختص في إزالة السقف واألبواب وخفض الزجاج األمامي .إن القيادة من دون األبواب والزجاج األمامي
مفتوح هي للقيادة على الطرق الوعرة فقط )4 .ينصحبالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة الطريق.ضعحزام األمان دائماً .واحترم قوانينالسير.  )5تأكد من القوانين المحلية بما يخص استخدامأنظمةتشغيل السيارة عن بعد. )6تتطلب جهاز أي فون متوافق.يرجى مراجعةالوكيللمعرفة تطابق الجوال .قد يتمتطبيق رسومعلىالبيانات .برنامج
المستخدم هومنتج ألبل .أبلكارباليعالمة تجارية لشركة آبل.أي فون عالمةتجاريةلشركة أبل ،مسجلة فيالواليات المتحدةوبلدان أخرى.تطبق شروطاالستخدام وأحكاموبيانات الخصوصيةالخاصةبأبل. )7تتطلب أي فون بميزة سيري .بعض المزاياغير متوفرةأثناء تشغيل السيارة .يجب أنيكون هاتف أي فونضمن النطاق الخلوي
النشط .تطبق معدالت بياناتهاتف أي فونالموجودة لدى العميل علىالميزاتالمدعومة باإلنترنت.  )8الستخدام تطبيق أندرويد أوتو علىشاشةجوالك،ستحتاج إلى هاتف متوافق مع أندرويديعملبنظام 5.0ollipop Lأو إصدار أحدث،وتطبيقأندرويدأوتو .أندرويد ،وأندرويدأوتو،هيعالمات تجارية لشركة غوغل ذ.م.م.المحدودة.
 )9يتطلب هاتفيوكونيكت هاتفاً جواالً متطابقاً معتقنيةبلوتوث طليق اليدين .لمعرفة تطابقالجوال،تفضّ ل بزيارة )10 .www.UconnectPhone.comتأكد دائماً بواسطة النظر من عدم وجودمركبات قبلاالنتقال من مسار إلى آخر.  )11أحرص دائماً على الجلوس في المقاعدالمخصصةبشكل صحيح مع ربط حزاماألمان في جميع األوقات. )12هذا
النظام هو مجرد نظام إنذار خاص بالجزءاألماميمنالسيارة ،والذي ال يتخذ أيإجراءاتلتغيير ديناميكيات السيارةلتجنباالصطدام،وليس بديالً عن التدخل السريعوالمرنمنقبل السائق .لذا ينبغي على السائق أنيبقىمتنبهاً لحركةالمرور وأن يكون علىاستعدادتام لتطبيق الفرامل منأجلتفادياالصطدامات. )13هذا النظام هو نظام
لراحة السائق ،وليس بديالًعنالتدخل النشط للسائق .لذا ينبغي على السائق أنيبقىمتنبهاً لحركة المرور وأن يكون على استعدادتاملتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات.
 020 2© مجموعة فيات كرايسلر للسيارات ذ.م.م.الوالياتالمتحدة األمريكية .جميع الحقوقمحفوظة.جيب ،موبار،شبكجيب األمامي ،سقف فريدوم ،جالديتور ،أوفرالند ،بارك سينس ،باركفيو،بنتاستار،روك ـ تراك ،روبيكون ،سيليك ـ سبيد ،سيليك ـ تراك ،سنتريكي ،تريل رايتد ،ترو ـ لوك ،ويوكونيكتهي عالماتتجارية مسجلة ،ونظام أرسل
وانطلق،وترايل  -كام ،وترايل رايل هيعالمات تجارية مسجلة لمجموعةفياتكرايسلرللسيارات ،الواليات المتحدة ذ.م.م.س.
إيرستريم هي عالمة تجارية مسجلة لشركة إيرستريم .جميع الحقوق محفوظة .ألباين وشعار ألباين هما عالمتان تجاريتان مسجلتانلشركةألباين إلكترونيكس .جميع الحقوق محفوظة .أبل،موسيقى أبل،أي باد  ،وأي فون ،وأي تيونز ،وسيريهي عالمات تجاريةمسجلة ،وأبل كار بالي هي عالمةتجارية مسجلة لشركة آبل .بلوتوث عالمةتجارية
مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي. ،بريجستون وأي منتجاتها وأسماءخدماتها هي عالمات تجارية أو عالماتتجارية مسجلة لشركة بريجستون. فالكن هي عالمة تجارية مسجلة لشركة سوميتوموللصناعات المطاطية المحدودة.فوكس هي عالمة تجارية لشركة فوكس فاكتوري،غوغل،أندرويد ،وأندرويد أوتو ،وغوغل بالي ،وخرائطغوغل،
ويو تيوب ،وغيرها من الماركاتوالشعارات التابعة هي عالمات تجاريةمسجلةلشركةغوغل. شركة سيروس M Xلخدمات متصلةبالسيارات،سيروس،XM ،سيروسXM ،سيروس MXجارديين ،وجميع العالمات والشعاراتالتابعة لها هيعالمات تجارية مسجلة لشركةراديو سيروس إكس إم ( iriusXM Radio Inc..)S سبوتيفاي هي عالمة تجارية مسجلة
لشركةسبوتيفاي B.A صنرايدر هي عالمة تجارية مسجلةلشركة بستوب،توركس هي عالمة تجارية مسجلة لشركة كامكار التابعة لشركة تكسترون إنداستريز.
هذا الكتيّب من مطبوعات مجموعة فيات كرايسلرللسيارات،الواليات المتحدة ذ.م.م .تعتبر كافةالمنتجات والمواصفاتوالرسوم التوضيحية الواردةهنا صحيحة حين ت ّمت الموافقةعلى الطباعة.تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات،الوالياتالمتحدة ذ.م.م بحق إجراء التعديالت التي تراهامناسبةفي أي وقت ودون إشعار مسبق أو أي
التزاميترتب عليها ،علىاألسعار ،المواصفات ،األلوان أوالمواد ،أو تغيير أو إيقافإنتاج بعض الطرازات ،وذلك بماتراه ضرورياً ألغراض تتعلقبتحسين المنتجات أوألسباب تتعلق بالتصميم و/أو التسويق.جيب عالمة تجارية لمجموعة فياتكرايسلرللسيارات،الواليات المتحدة ذ.م.م.

جيب عالمة تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلرللسيارات،الواليات المتحدة ذ.م.م.

(1) Always look before proceeding. An electronic drive aid is not a substitute for conscientious driving. Always be aware of your surroundings. (2) When properly equipped. (3) 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. (4) Always drive carefully,
consistent with conditions. Always wear your seat belt and obey traffic laws. (5) Check state and local laws regarding the use of remote start systems. (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 US and
other countries. Apple terms of use and privacy statements apply. (7) 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. (8) To use Android Auto on your phone screen, you’ll need an Android phone running 5.0 or higher and the
Android Auto App. Android and Android Auto are trademarks of Google LLC. (9) The Uconnect Phone requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. To check phone compatibility, please visit www.UconnectPhone.com. (10) Always check visually for vehicles prior to changing lanes. (11) Always sit properly in designated seating positions with seat belts securely fastened
at all times. (12) 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 brakes to avoid collisions. (13) 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.
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