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F R E E D O M 
B E G I N S  

H E R E

 الـــحــريـــة
 تــــبـــدأ
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THE WORLD IS WAITING — AND WITH JEEP
®
 WRANGLER YOU’RE ALWAYS READY TO 

HEAD FOR THE HILLS OR THE HIGHWAY. LET THIS HERO GUIDE THE WAY, THANKS 

TO ITS AUTHENTIC CAPABILITY AND LEGENDARY STYLE. WRANGLER IS LIKE NO 

OTHER FOUR-WHEEL-DRIVE VEHICLE ON THE ROAD TODAY. CHOOSE THE ORIGINAL 

TWO DOOR OR THE LARGER CAPACITY OF THE FOUR-DOOR WRANGLER UNLIMITED. 

MOVE FORWARD ON EVERY PAVEMENT, OVER ROCKY HILLS AND THROUGH 

CHALLENGING WEATHER WITH THE HEROIC FORTITUDE OF JEEP WRANGLER.

العالم ينتظر، ومع جيب® رانجلر أنت مستعد دائماً للتالل أو الطريق السريع. دعوا هذا البطل يرشدكم، 

بفضل قدرته األصيلة وأسلوبه األسطوري. رانجلر ال يشبه أي مركبة دفع رباعي أخرى على الطريق اليوم. 

اختر رانجلر األصلي ببابْين أو رانجلر أنليميتد بأربعة أبواب الكبير. تقّدم على كل طريق، فوق التالل 

الصخرية وفي ظروف الطقس القاسية مع بطل األبطال جيب® رانجلر.
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ُصـّمــم لـيـجــوب الــطــرقـــــات

BORN TO WANDER

GO FORTH … DISCOVER THE BIG, WIDE WORLD AND START MAKING 
HISTORY. WRANGLER IS A STORY-CREATING FREEDOM MACHINE 
WITH SERIOUS CAPABILITIES AND AN HONEST HEART. AS UNIQUE AS 
YOU, IT’S HERE TO MAKE EVERY DAY AN ADVENTUROUS TALE WELL 
WORTH TELLING.

TRAIL RATED®

Every Jeep® Brand vehicle bearing a Trail Rated® badge is designed and built to Go Anywhere, 
Do Anything® and perform with exceptional 4x4 capability. Each must successfully pass five 
performance test categories: Traction, Articulation, Maneuverability, Ground Clearance and 
Water Fording.1 Rest assured your Trail Rated Jeep Wrangler will work hard to navigate the 
difficult challenges Mother Nature sets before you.

انـطـلـق … اكـتـشـف الــعـالـم الـكـبـيـر وابـدأ فـي صـنع الـتـاريــخ. رانـجـلــر مـركـبــة الـحــرية 

فــي ابـتـكـــار القـصـص مــزودة بـقــدرات فــائـقــة وقــلــب نــابـــض. فــريــٌد مـثــلـك. إنــه هـنــا 

بـيــن يــديــك لتـجـعــل كــل يــوم حــكــايــة لـمـغــامــرة جــديــدة تـســتـحــق أن تـخــبــرهــا 

لـلـعــالــم بـأســــره. 

تـــريـــل رايـــتـــد®

كل جيب® يحمل شعار ترايل رايتد® مصمم ليذهب إلى أي مكان ويقوم بأي عمل® وليؤّدي أفضل أداء مع قدرة الدفع 
الرباعي االستثنائية. كل جيب® يجب أن يجتاز بنجاح اختبار فئات األداء الخمسة: التشبث، التمفصل، المناورة، ارتفاع 
أسفل الشاسيه عن األرض، وخوض المياه١. كن متأكداً من أن مركبتك جيب® رانجلر تريل رايتد® سيعمل بأقصى جهد 

لتخطّي أصعب تحديات الطبيعة أمامك بكل أمان. 
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HIGH-TECH CONNECTIONS While on the road or trail, you can 

keep informed and in touch with Uconnect.® Depending on the 

available system you choose, you’ll have a range of hands-free2 

tools, entertainment and navigation at your service. A standard 

audio input jack lets you connect compatible devices and keep 

the fun going all along the way.

ALPINE® PREMIUM SOUND SYSTEM The optional Alpine® 

Premium Sound System creates a realistic concert stage by utilizing 

a high-powered eight-channel 552-watt amplifier, and eight-inch 

all-weather subwoofer, four tweeters and four 6.5-inch speakers — 

two located in the overhead soundbar. Alpine is known for offering 

outstanding tonal balance and definition.

اتصاالت عالية التقنية أثناء قيادتك على الطريق، يمكنك البقاء على 
اطالع وعلى اتصال باستخدام يوكونيكت®. اعتماداً على النظام المتوفر 

الذي تختاره، سوف تتمّتع بدون استخدام اليدين بمجموعة من 
األدوات، الترفيه والمالحة. تسمح لك وصلة الصوت القياسية بتوصيل 

األجهزة المتوافقة والحفاظ على المتعة أثناء القيادة على الطريق.

نظام الصوت الفاخر ألباين® يخلق هذا النظام حقالً صوتياً واقعياً 
باستخدام مضخم صوت عالي القوة بـ٨ قنوات وقوة ٥٥٢ واط، 
 صبووفر قياس ٨ بوصة لكل المواسم، ٤ مكّبرات صوت بتردد عاٍل

 و ٤ مكبرات صوت قياس ٦،٥ بوصة، اثنان في القسم العلوي.
يُعرف نظام ألباين® بتوفير توازن وتعريف نغمي متميز.

AS YOUR WORLD EXPANDS, SO 

DOES YOUR WORLDLINESS. THIS 

OPEN-AIR FREEDOM TAKES 

YOU FAR AND WIDE.

كام يتغري العامل ويتوسع 

من حولك، أنت أيضاً عليك الخروج من 

دائرتك الصغرى لرتى العامل من منظار أوسع وأكرب. 

 هذه هي مركبة الحرية يف الهواء الطلق التي ستأخذك

بعيداً يف كل أنحاء املعمورة.
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WHEN IT COMES TO ENJOYING THE GREAT 

OUTDOORS, WRANGLER LETS YOU KEEP 

YOUR OPTIONS OPEN. CHOOSE YOUR TOP,  

THEN REMOVE3 THE DOORS, FOLD DOWN THE 

WINDSHIELD3 AND REMOVE THE BOUNDARIES 

BETWEEN YOU AND THE WORLD.

SUNRIDER® SOFT TOP Let the sun shine in with this 
easy-to-use fold-back sunroof feature and its special three-
ply fabric that’s quiet and watertight. Standard.

A PREMIUM SUNRIDER SOFT TOP adds further durability 
and sound dampening, and includes an easy-to-wash dust 
blocker that helps keep your top in great shape. Available.

FREEDOM TOP® HARDTOP Strong, secure and available 
in either Black or the exterior paint color of your Wrangler 
Sahara® or Rubicon.® A three-piece modular design lets you 
bring in the sun as you see fit: remove3 either front panel or 
both, or leave them in place and remove3 the main rear 
portion. A complimentary tool kit is included with every 
Wrangler. It includes four tools to help make door and roof 
removal3 a snap. A convenient padded storage bag comes 
standard with every hardtop Wrangler.

REMOVABLE3 DOORS Full-framed doors with aluminum-
forged hinges come standard on all models. Or opt for 
half-framed doors for the ultimate in open-air freedom.
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عندما يتعلق األمر بمتعة الهواء الطلق، رانجلر يوفر لك الخيارات 

الخاصة بك في متناول يديك. اختر السقف الخاص بمركبتك، ثم 

قم بنزع٣ األبواب، طي الزجاج األمامي٣ إلى األسفل ونزع الحدود 

بينك وبين العالم.

فتحة السقف الطري صنرايدر® استشعر دفء الشمس على وجهك مع فتحة 

السقف القابلة للفتح بالكامل والسهلة االستخدام والقماش الثالثي الطبقات 

الخاص، العازل للصوت والمانع للتسرب. قياسية. 

فتحة السقف الطري الفاخرة صنرايدر® تضيف المتانة وتخّفف الضجيج كما 

تتضمن مانعاً للغبار سهل الغسل والذي يساعد في الحفاظ على فتحة السقف 

في قمة النظافة. متوفرة.

فتحة السقف الصلب فريدوم توب® قوية، آمنة ومتوفرة إما باللون األسود أو 

بلون الطالء الخارجي لسيارتك رانجلر صحارى® أو روبيكون®. تصميم من ثالث 

قطع يسمح لك باستقبال الشمس بقدر ما تحتاج إلى أشعتها: انزع٣ اللوح 

األمامي أم كالهما، أو اتركهما في مكانهما وانزع٣ الجزء الرئيسي الخلفي. مع 

كل رانجلر تأتي مجموعة أدوات مجانية وتشمل أربع أدوات للمساعدة في 

نزع٣ الباب والسقف بسرعة. وحقيبة تخزين مبطنة وسهلة االستخدام تأتي 

قياسية مع كل رانجلر بفتحة سقف صلبة. 

األبواب القابلة للنزع٣ تأتي األبواب بإطار كامل مع المفصالت المصقولة 

باأللومينيوم قياسية في كل الطرازات. أو يمكنك اختيار األبواب بنصف إطار 

لتجربة مثالية حرة في الهواء الطلق.
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Properly secure all cargo.

DETAILED DESIGNS Finely wrought design details 
are purposely placed and carefully crafted. Sturdy 
bezels and knobs, robust stitching and a heritage-
stamped grab handle are all proof that Wrangler is 
ready to endure years of heavy use. 

FEAR NO MUD Weather-resistant surfaces and 
a wash-out interior with drain plugs give you full 
permission to go out and have some fun in 
the mud.

INNER GLOW Convenient interior courtesy lights 
illuminate the front footwells and cup holders, while 
an available electrochromatic rearview mirror 
automatically darkens to help eliminate the blinding 
glare of headlamps.

THE VERY SEAT OF COMFORT Heated front 
seats are a must-have option when temps drop low. 
Durable interior seat fabrics and comfort-designed 
seats stand up to all kinds of sitting down. With 
plenty of cushion and support, you’ve got more 
stamina to keep going.

REAR CARGO MAT AND STORAGE BIN A 
reversible cargo mat protects your carpet while a 
storage bin beneath the rear floor features a lift-out 
tray with convenient storage for bolts that are 
removed3 from your doors and/or hardtop. 

STOW IT You’ll appreciate the mesh net storage in all 
doors and a locking glove compartment for keeping 
smaller items secure and within reach.

LOCKABLE CENTER CONSOLE With open-air 
freedom you need a safe place to store your goods. 
An inner tray helps keep things organized within the 
large bin. 

REMOVABLE3 FOLD AND TUMBLE REAR BENCH 
SEAT Standard on two-door models, this seat easily 
tumbles with spring assist to make more room for 
cargo. Unlimited models come with a standard 
split-folding rear seat.

فخر بكل التفاصيل تم تصميم جيب® رانجلر بتصميم دقيق 
بتفاصيل في محلّها ولغاية محددة. الحواف والمقابض الكبيرة، 

الخياطة البارزة والمقبض المحفور العريق دليل على قدرة 
رانجلر على تحّمل سنوات من االستخدام المكثف. 

حافظ على نظافتها األسطح المقاومة لعوامل الطبيعة 
والمقصورة القابلة للغسل مع سدادات تصريف المياه 

في رانجلر، تعطيك الحرية والمتعة الحقيقية في مواجهة 
الرمال والوحل لتعيش المغامرة بطبيعتها.

بريق من القلب المصابيح الخافتة والمريحة للعين 
داخل المقصورة تضيء المداسات األرضية األمامية 

وحامالت األكواب، بينما تقوم مرايا الرؤية الخلفية 
الكهربائية التلقائية المتوفرة بالتعتيم أوتوماتيكياً للمساعدة 

في إزالة الوهج المزعج للعين من المصابيح األمامية. 

المقعد المخصص للراحة المقاعد األمامية القابلة للتدفئة خيار يجب 
أن تمتلكه في مركبتك خاصًة عند انخفاض درجة الحرارة في الخارج. أقمشة 
المقاعد المتينة والمقاعد المصممة بشكل مريح تتفّوق على كل أنواع المقاعد. 

بفضل تمّيزها بكثير من البطانة والحشوات، تكون قد حصلت على مزيد من 
القدرة على التحمل لمتابعة تقّدمك وسيرك على الطريق.

مداسات حجرة األمتعة الخلفية وصندوق التخزين مداسة حجرة األمتعة القابلة 
لالستخدام على الوجهين توفر الحماية لفرش األرضية، بينما يتضمن صندوق التخزين 
تحت األرضية الخلفية صينية يمكن رفعها من مكانها لتخزين المسامير القابلة للنزع٣ 

من األبواب و/أو السقف الصلب. 

احفظ أغراضك سُتعجب بشبكات التخزين بجميع األبواب وصندوق القفازات القابل 
للقفل، فتحفظ أغراضك الصغيرة مؤّمنة وفي متناول يدك.

حجرة تخزين في الكونسول المركزي قابلة للقفل تتوفر حرية الهواء الطلق مع 
مكان آمن لحفظ أغراضك. تساعد الصينية في حفظ األشياء منظمًة داخل الصندوق 

الكبير. 

مقعد خلفي قابل للنزع٣ وقابل للطي واإلمالة قياسي في طرازات البابين. يمكن 
إمالته بسهولة بمساعدة نوابض للحصول على مساحة أكبر لألمتعة. تأتي طرازات 

رانجلر أنليميتد قياسية مع مقعد خلفي قابل للطي واإلمالة.

وآمن. صحيح  بشكل  األمتعة  جميع  تثبيت  من  تأكّد 
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شــجـــاعـــة ال تـُـهــــزم

UNSTOPPABLE 
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3.6 PENTASTAR® V6 ENGINE WITH VARIABLE VALVE 
TIMING (VVT) Its formidable power matches Wrangler’s 
legendary brawn. Boasting 285 horsepower with 353 N•m of 
torque, this efficient roadmaster is cast from lightweight 
aluminum and sips regular-octane gas. Standard.

6-SPEED MANUAL TRANSMISSION Six speeds with a 
direct drive fifth gear and sixth gear overdrive are matched 
with a Command-Trac® 4x4 System on Sport and Sahara,® 
and with Rock-Trac® on Rubicon.® Available.

5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION WITH 
AUTOSTICK Gain exceptional efficiency and performance. 
An aggressive first-gear ratio offers ample launch power 
without compromise. Electronically controlled engine 
torque helps you move smoothly through every gear. The 
AutoStick feature offers driver-selectable control to 
manually change gears. Available. 

COMMAND-TRAC® 4X4 SYSTEM For off-road and all 
weather capability, this part-time, shift-on-the-fly system 
divides torque 50/50 between front and rear axles for tough 
traction. The NV241 GII transfer case shifts smoothly from 
2WD to 4WD at speeds up to 88 kph. For serious rock 
crawling, its 2.72:1 low range assures confidence. Standard. 

ROCK-TRAC® 4X4 SYSTEM At the heart of the masterful 
Wrangler Rubicon® beats one of the world’s foremost four-
wheel-drive systems. It delivers extreme rock-crawling 
ability, thanks to the 4:1 low-gear ratio. With the low crawl 
speed on Rock-Trac,® it’s easy to ascend or descend sharp 
hills and crawl over obstacles. Standard only on Rubicon. 

TRU-LOK® LOCKING DIFFERENTIALS Front and rear 
electronic-locking differentials balance speed between left 
and right wheels, maintaining forward momentum for the 
ultimate in traction. An instrument panel-mounted rocker 
switch can lock either the rear or both axles. Standard only 
on Rubicon.

DANA® 44 HEAVY-DUTY SOLID AXLES Durability comes 
from heavy shafts, stiff housings, large pinion bearings and 
above-center pinion mountings for smoother, quieter 
operation. Rear Dana® 44 standard on all models. Front Dana 
44 standard only on Rubicon.

HEAVY-DUTY SUSPENSION Solid axles with locating 
arms, track/stabilizer bars, coil springs, front steering damper 
and tunable monotube shock absorbers are firm at low 
speeds and more relaxed at higher speeds. Standard. 

FRONT SWAY BAR DISCONNECT SYSTEM Flip a switch 
and the sway bar disengages when driving under 28 kph in 
4WD-low (4LO) mode. This allows the front suspension to 
travel up to 25 percent farther on Rubicon than on Sport 
and Sahara models. Standard only on Rubicon.

ROCK RAILS Extra-tough body-mounted rails provide 
additional rocker panel protection. Standard only on Rubicon.
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بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ لتر مع النظام المتغير لتوقيت 
عمل الصمامات. يولّد هذا المحرك قوة تتطابق مع أسطورة رانجلر الجبار. بقوة 
٢٨٥ حصاناً وعزم دوران بقوة ٣٥٣ ن.م، تنطلق هذه القوة الحصانية الجبارة من 

األلومينيوم الخفيف الوزن وغاز األوكتان العادي. قياسي.

ناقل حركة يدوي بـ٦ سرعات ٦ سرعات مع خاصية تجاوز السرعة الخامسة 
والسادسة تتماشى مع نظام الدفع الرباعي كوماند-تراك® في سبورت وصحارى®، 

ومع روك-تراك® في روبيكون®. متوفر.

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٥ سرعات بتقنية أوتوستيك اكتسب فعالية قصوى وأداء 
مثالياً. توفّر نسبة الغيار األول قوة عالية بال مساومة. يساعد عزم دوران المحرك، 
الذي يمكن التحكم به إلكترونياً، بالتنقل السلس بين غيارات المحرك. بينما توفّر 
تقنية أوتوستيك التحكم االختياري للسائق بالغيارات من اإللكترونية إلى اليدوية. 

متوفر. 

نظام الدفع الرباعي كوماند-تراك® على الطرقات الوعرة وفي جميع أحوال 
الطقس، هذا النظام الجزئي بخاصية التعشيق أثناء السير يوزّع عزم الدوران 
٥٠/٥٠ بين المحورين األمامي والخلفي عند حاالت الجر القصوى. علبة ناقل 

السرعة NV241 GII تنتقل بسالسة من الدفع الثنائي إلى الدفع الرباعي بسرعة 
قصوى ٨٨ كم/س. أما في حاالت القيادة على الصخور، يضمن هذا النظام القيادة 

بثقة بفضل نسبته للغيار المنخفض ٢،٧٢:١. قياسي. 

نظام الدفع الرباعي روك ـ تراك® في قلب القدرة الرائدة لرانجلر روبيكون® ينبض 
أحد أنظمة الدفع الرباعي المتقدمة في العالم. يولّد قدرة فائقة على الزحف 

فوق الصخور، بفضل نسبة الغيار األول ٤:١. سرعة الزحف البطيء في روك تراك® 
تجعلها سهلة في تسلق وهبوط المنحنيات الحادة وتجاوز العوائق. قياسي فقط 

في روبيكون. 

تروس تفاضلية قابلة للقفل ترو ـ لوك® توازن التروس التفاضلية األمامية والخلفية 
بميزة اإلقفال اإللكتروني بين العجالت اليسرى واليمنى وتحافظ على المثالية في 

التشبث. كما يتوفر مفتاح تحويل مدمج في لوحة العدادات يعمل على إقفال 
المحور الخلفي أو المحورين األمامي والخلفي. قياسية فقط في روبيكون.

محور دانا® ٤٤ الصلب للمهام الشاقة تأتي المتانة من المحاور الصلبة، األغطية 
المتينة، حواضن المسننات الكبيرة وحواضن المسننات الموجودة في المنطقة 

فوق الوسط من أجل أداء سلس وهادئ. محور دانا® ٤٤ الخلفي قياسي في جميع 
الطرازات. محور دانا® ٤٤ األمامي قياسي فقط في روبيكون.

نظام تعليق للمهام الشاقة المحاور الصلبة مع أذرع تحديد، أذرع التوازن 
والمسار، نوابض حلزونية، مخّمد التوجيه األمامي وماصات الصدمات األحادية 

األنبوب القابلة للضبط هي ميزات تكون أكثر ثباتاً عند القيادة بسرعات منخفضة 
وأكثر ليونة عند السرعات العالية. قياسي. 

مفصل محور التوازن األمامي القابل للقفل يسمح بفصل ذراع التوازن عند 
 ،)4LO( القيادة بسرعة أقل من ٢٨ كلم/الساعة بوضعية الدفع الرباعي المنخفض

من أجل إفساح المجال أمام نظام التعليق األمامي بعبور مسافة تصل إلى ٢٥٪ 
أكثر مع روبيكون منها مع سبورت وصحارى®. قياسي فقط في روبيكون.

سكك جانبية سفلية السكك المتينة المثبتة بالهيكل للعمل الشاق توفّر حماية 
إضافية لأللواح الترجيحية. قياسية فقط في طراز روبيكون.
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HERE’S YOUR WINDOW INTO A WIDER CIRCLE 

OF CONNECTIVITY. UCONNECT® OFFERS A WIDE 

 RANGE OF COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT 

SERVICES, DELIVERING THEM STRAIGHT INTO YOUR 

WRANGLER,ALL BUNDLED TOGETHER WITHIN THIS 

ROBUST SYSTEM.

VOICE COMMAND2 It simplifies driving by letting you keep your 
 eyes on the road and your hands on the wheel. Use your voice to 
select AM/FM radio stations, make calls, or select navigation 
destinations. This “smart” technology can understand commands 
 in English.

RADIO Get the sound going via CD/MP3s and available 
features like remote USB port, audio jack, Integrated 
Voice Command2 and Bluetooth® Streaming Audio.

PHONE Plans can change en route. Safely spread the 
word with a hands-free2 phone call. Pair up to your  

Bluetooth-enabled phone and voice command2 allow 
 you to easily “call Judy” or “redial” as you keep both 

 hands on the wheel.

 إليك عديد من الخيارات السهلة االستخدام للتواصل.

 يقدم نظام يوكونيكت® مجموعة من خدمات التواصل

 والترفيه في مركبتك رانجلر، مجتمعًة ضمن

نظام يوكونيكت® المثالي.

 األوامر الصوتية٢ ميزة تسّهل عليك القيادة ألنها تبقيك متنّبهاً وتبقي عينيك على الطريق
 ويديك على مقود التوجيه. استخدم صوتك لتحديد محطات الراديو AM/FM، وإجراء

 المكالمات الهاتفية أو اختيار وجهاتك. يمكن لهذه التكنولوجيا الذكية تلقي األوامر الصوتية

باللغة اإلنجليزية.

الـراديــو استمتع بالصوت عبر المزايا المتوفرة مثل أقراص مدمجة/إم بي٣، منفذ يو إس بي 
عن بُعد، وصلة الصوت، نظام األوامر الصوتية٢ المدمج وميزة بلوتوث® للنظام الصوتي.

 الــهـاتـــف قد تتغير الخطط على الطريق. تواصل مع غيرك بالكتابة عبر الرسائل
 النصية باستخدام هاتف طليق اليدين٢. يمكنك استخدام هواتف متوافقة مع

 تقنية بلوتوث®، واألوامر الصوتية٢ تتيح لك االتصال بأحدهم بسهولة أو إعادة

االتصال وأنت تقود.

CONNECT TO 
YOUR WORLD

 تــواصــــل
مــع الــعــالــم
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THE HIGH-STRENGTH STEEL OF WRANGLER’S 

BODY WORKS FOR YOU 24/7, WHETHER YOU 

TRAVEL ON PAVED ROADS OR NO ROADS AT ALL. 

THIS POWER AND MUSCLE KEEPS YOU AND YOUR 

PASSENGERS SAFE AND SECURE, ON EVERY 

ROAD. MOVE FORWARD WITH CONFIDENCE AND 

SAFELY SEE THE WORLD.

UCONNECT® VOICE COMMAND8 WITH BLUETOOTH® 
Multitasking is the way of today’s busy world, even when 
you’re on the road. Uconnect® Voice Command2 with 
Bluetooth® allows drivers to take or make phone calls, while 
safely keeping both hands on the wheel. Available. 

TRAILER SWAY CONTROL (TSC)5 Crosswinds and 
traffic hold no sway over you and your valuable payload. As 
part of Electronic Stability Control (ESC),5 TSC5 helps keep 
you and the toys you tow safely on course. Standard.

HILL START ASSIST (HSA) AND HILL DESCENT 
CONTROL (HDC) Standard HSA works to prevent 
Wrangler from rolling when starting on an uphill gradient. 
It holds the vehicle stationary for two seconds after the 
driver’s foot is removed from the brake pedal, allowing 
time to apply the throttle. The available HDC is packaged 
with the 5-speed automatic transmission and diligently 
works to help Wrangler navigate steep declines at a 
steady and consistent speed. Available.

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)5 Designed 
to assist drivers in maintaining control of their vehicle at all 
times, utilizing hydraulic brake assist, traction control, 
Electronic Roll Mitigation (ERM) and TSC5 to constantly 
monitor driver input against the vehicle’s actual course. If 
needed, ESC5 automatically brakes and/or reduces engine 
torque, while ERM estimates the potential for wheel lift, 
reducing engine power and applying brakes if needed. TSC5 
detects sway unique to trailering and engages the brakes to 
slow the vehicle, increasing brake force to one side of the 
vehicle to help counteract the sway from the trailer. ESC5 
has three modes: Full-On, Partial-On (shuts off traction 
control) and Full-Off (ideal for off-road driving). Standard.

ENHANCED ACCIDENT RESPONSE SYSTEM (EARS) 
This system makes it easier for emergency personnel to see 
and reach occupants in the event of an accident, turning on 
interior lighting, flashing hazard lamps and unlocking power 
doors after air bag4 deployment. It also shuts off the flow of 
fuel to the engine. Standard. 

ENERGY-ABSORBING FRONT-RAIL EXTENSIONS 
Collapsible hydroformed front-rail tips offer low-speed 
protection and can be serviced after impact events of up 
to 13 kph. Standard.

ADVANCED MULTISTAGE FRONT AIR BAGS4 These 
standard front air bags4 provide nearly instantaneous 
occupant protection by matching air bag4 output to crash 
severity. Standard. 

SENTRY KEY® ENGINE IMMOBILIZER A unique, 
embedded key code matched only to your vehicle helps 
keep your Wrangler safely where it belongs. Standard.

هيكل رانجلر الصلب يحميك على مدار الساعة واليوم، سواء 

كنت تقود على الطرق المعبدة أو أي طريق أخرى. هذه القوة 

ذات التحكم الفائق تبقيك أنت والركاب معك آمنين سالمين، 

على كل طريق. تحرّك إلى األمام بكل ثقة وشاهد العالم من 

حولك بكل أمان وسالمة.

د المهام يطغى  نظام األوامر الصوتية٨ يوكونيكت® مع بلوتوث® تعدُّ
على أسلوب الحياة هذه األيام، حتى وأنت تقود على الطريق. نظام األوامر 

الصوتية٢ يوكونيكت® مع بلوتوث® يسمح للسائقين بتلقي وإجراء المكالمات 
بينما يبقي يديك على المقود. متوفر. 

نظام التحكم بميالن المقطورة٥ إن الرياح الشديدة وحركة المرور السريعة 
ليس لها أي تأثير على مركبتك وحمولتها بعد اليوم. كجزء من النظام اإللكتروني 

للتحكّم بالثبات٥، يساعد نظام التحكّم بميالن المقطورة٥ في المحافظة على 
سالمتك وسالمة األغراض التي تجرّها مركبتك. قياسي.

نظام المساعدة على تسلّق التالل ونظام التحّكم عند هبوط التالل 
يعمل نظام المساعدة على تسلّق التالل القياسي كي يجّنب رانجلر من 

التدحرج عند بدء السيارة بالتسلق. فهو يجّمد السيارة في مكانها لمدة ثانيتين 
بعد أن يزيل السائق قدمه عن دواسة الفرامل، مما يتيح له الوقت المناسب 
لتفعيل الخانق. يأتي نظام التحكم عند هبوط التالل في مجموعة واحدة مع 
ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ٥ سرعات، ويعمل بفعالية لمساعدة رانجلر على 

التنقل على المنحدرات الحادة بسرعة ثابتة. متوفر.

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات٥ صّمم لمؤازرة السائق بالتحكم 
بالسيارة في كل األوقات. فهو يستخدم مؤازر الكبح الهيدروليكي، نظام 

التحكم بالتشبث، النظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب ونظام التحكم 
بميالن المقطورة٥ من أجل مراقبة أداء السائق باستمرار في مختلف ظروف 
الطريق. عند الحاجة، يقوم النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات٥ أوتوماتيكياً 

بكبح و/ أو خفض عزم المحرك، بينما يُقّدر النظام اإللكتروني للحد من 
خطر االنقالب المستوى التقريبي الرتفاع العجالت فيقلل من قدرة المحرك 
ويشّغل المكابح إذا لزم األمر. يقوم نظام التحكم بميالن المقطورة٥ برصد 

أي ميالن أو انحراف عن الطريق، فيزيد قوة الكبح على أحد جانبْي السيارة 
لمساعدة الحركة المضادة لتأرجح المقطورة. يعمل النظام اإللكتروني 

للتحكم بالثبات٥ وفقاً لثالث وضعيات: التشغيل الكامل Full-On، التشغيل 

الجزئي Partial-On )التي توقف عمل نظام التحكّم بالتشّبث(، واإليقاف 
الكلي Full-Off )التي تُعتبر مثالية للقيادة على الدروب الوعرة(. قياسي.

نظام االستجابة المتطور للحوادث يسّهل هذا النظام الذكي في حاالت 
الطوارئ الشخصية من رؤية الركاب والوصول إليهم بسرعة في حالة وقوع 
حادث تصادم، إذ يقوم بتشغيل األضواء داخل المقصورة، وومض مصابيح 

الطوارئ، وفتح أقفال األبواب بعد أن تفتح الوسائد الهوائية٤. كما أنه يوقف 
من تدفق الوقود إلى المحرك. قياسية. 

امتدادات السكك األمامية الماّصة للطاقة إن امتدادات السكك األمامية 
الهيدروليكية والقابلة للطي في رانجلر توفر حماية عند السرعة المنخفضة 

وقابلة للعمل بعد االصطدام لفترة تصل إلى ١٣ كم/الساعة. قياسية.

وسائد هوائية أمامية متقدمة ومتعددة المراحل٤ تمنح هذه الوسائد 
الهوائية٤ القياسية حماية فورية للركاب من خالل مواءمة إخراج الوسادة 

الهوائية٤ مع شدة التصادم. قياسية. 

نظام سنتري كي® المجّمد للمحرّك رمز مفتاح فريد مدمج، الذي يتطابق 
فقط مع سيارتك، يحافظ على رانجلر بأمان حيث يجب أن يكون. قياسي.
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أكســســوارات مــركـبــات جــيـب® األصــيـلــة

AUTHENTIC JEEP® BRAND  
VEHICLE ACCESSORIES

مجموعة الفرامل الكبيرة  )1
٢(  تدعيم باب الصندوق الخلفي

LED مصابيح أمامية  )3
X ®مجموعة غطاء المحرك روبيكون  )٤

حامل العجالت اإلضافية  )٥
واقيات عتبة الباب  )٦

1) BIG BREAK KIT

2) TAILGATE REINFORCEMENT ASSEMBLY

3) LED HEADLIGHTS

4) RUBICON® X HOOD KIT

5) OVERSIZED WHEEL MOUNT

6) DOOR SILL GUARDS

6

3

5 4

2 1

٥

3

٦ ٤

1٢

Whether you’re climbing rugged hills or cruising smooth highways, 
raise the profile and capability of your Wrangler with Authentic Jeep 
Brand Vehicle Accessories by Mopar. You can count on these 
quality-engineered parts and accessories to keep your Wrangler 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 and Express Lane Service for a quick 
oil change. Visit your local Jeep dealer or mideast.mopar.com to see 
the full line of Authentic Accessories for your Wrangler.

MOPAR MAXIMUM 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/100,000km, 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 EasyCare Plans have been created to 
simplify your Wrangler’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.

عند التسلق أو القيادة بسالسة على الطرق السريعة، ارفع قدرة مركبتك رانجلر مع أكسسوارات 

جيب® األصلية من موبار®. يمكنك االعتماد على هذه األكسسوارات المصممة بجودة عالية إلبقاء 

سيارتك رانجلر أصلية كما اشتريتها. للحفاظ على اللمسات النهائية واأللوان الحقيقية وقطع الغيار 

العالية الجودة واألداء، يجب اختيار موبار® مدى الحياة. سنحافظ على تقدمك القوي بفضل خبرائنا 

الفنيين، برامج حماية السيارة من موبار® والخدمة السريعة لتغيير الزيت بسرعة. تواصل مع وكيل 

جيب® األقرب إليك أو تفضل بزيارة mideast.mopar.com لالستفسار عن أحدث قطع الغيار 

واألكسسوارات األصلية لدينا لمركبتك رانجلر.

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 مكّون ميكانيكي. خطط العناية 
القصوى من موبار® تشمل المجموعات التالية: 3 سنوات /1٠٠،٠٠٠ كم، ٤ سنوات /1٢٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات 

/1٠٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات /1٥٠،٠٠٠ كم. يمكنك اآلن أن تضمن أنك قد ال تشعر أبداً بالقلق حول التكاليف مقابل 
اإلصالحات الميكانيكية. مهما يكن، على العكس فإن خطط العناية القصوى من موبار® ستمنحك الشعور براحة البال. 

خطط برنامج الصيانة الدورية “إيزي كير”: الهدف من ابتكار خطط “إيزي كير” تسهيل أعمال ومتطلبات الصيانة 
لمركبتك رانجلر، بكل راحة بال واطمئنان. ما عليك سوى اختيار إحدى الباقات التالية التي تلبّي احتياجاتك بشكل مناسب: 

3 سنوات / ٦٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات / 1٠٠،٠٠٠ كم و٧ سنوات / 1٤٠،٠٠٠ كم.
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األلـــــوان*الــعـجــــالت

WHEELSCOLORS*

1) Firecracker Red
2) Chief
3)  Xtreme Purple
4) Baja Yellow
5) Bright White
6) Gobi
7) Billet Silver Metallic
8) Granite Crystal Metallic
9) Rhino
10) Black

1)  17-inch Polished Aluminum Mineral Gray — Standard 
on Rubicon® 

2)  17-inch Moab Cast Aluminum painted Sparkle 
Silver — Standard on Sahara®; Available on Sport

3)  18-inch Polished Aluminum Sparkle Silver with 
Granite Crystal Painted Pockets — Available 
on Sahara

4)  18-inch Polished Aluminum — Available on Sahara
5)  16-inch Slot-spoke Styled Steel Painted 

Argent — Standard on Sport

ناري أحمر   )١
شيف  )٢

شديد بنفسجي    )٣
باها أصفر   )٤
أبيض المع  )٥

غوبي  )٦
معدني رصاصي  فضي   )٧

معدني كريستال  جرانيت   )٨
راينو  )9
أسود  )١٠

قياس  معدني  رمادي  بلون  الملمع  األلومينيوم  ١(  من 
١٧ إنش، قياسية في روبيكون® 

بلون  المطلي  مؤاب  المصقول  األلومينيوم  ٢(  من 
فضي المع قياس ١٧ إنش، قياسية في صحارى®، 

في سبورت® متوفرة 
قياس  بلون فضي المع  الملمع  األلومينيوم  ٣(  من 

كريستال معدني،  بلون  ١٨ إنش مع جيوب مطلية 
متوفرة في صحارى

إنش، متوفرة في   ١٨ الملمع قياس  األلومينيوم  ٤(  من 
صحارى

الصلب  الفوالذ  ٥(  عجالت بقضبان ذات فتحات من 
١٦ إنش، قياسية في  بلون فضي قياس  مطلية 

سبورت

1 ١1 ١

9 9

2 ٢2 ٢

10 ١٠

3 ٣3 ٣4 ٤

4 ٤5 ٥ 5 ٥6 ٦7 ٧8 ٨

Pa
ge

 2
2

خـيـارات الســقـف الـطــري / الســقـف الصـلبالــفـــــرش
FABRICSSOFT TOP / HARD TOP OPTIONS

1)  Sedoso Cloth/Rivet Cloth — Black with Light Slate Gray accent 
stitching, Black upper and lower instrument panel — Standard on 
Rubicon® and Sahara®

2)  Sedoso Cloth/Rivet Cloth — Black with Dark Saddle accent stitching, 
Black upper and Dark Saddle lower instrument panel — Standard 
on Rubicon and Sahara

3)  McKinley Leather Trim — Black with Light Slate Gray accent 
stitching, Black upper and lower instrument panel — Available on 
Rubicon and Sahara

4)  McKinley Leather Trim — Dark Saddle with Black accent stitching, 
Black upper and Dark Saddle lower instrument panel — Available 
on Rubicon and Sahara

5)  McKinley Leather Trim — Olive Green with Cattle Tan accent 
stitching, Black upper and lower instrument panel — Available 
on Sahara

6)  Sedoso Cloth/Jeep
®

 Hex Cloth with Black stitching — Black with 
Black upper and lower instrument panel — Standard on Sport

1)  Black Sunrider® Soft Top — Standard on Sport
2)  NEW Tan Sunrider Soft Top
3)  Premium Black Sunrider Soft Top — Available on Sahara and Rubicon
4)  Black Freedom Top® Hardtop — Available
5) Body-Color Freedom Top Hardtop — Available on Sahara and Rubicon

١(  قماش سيدوزو / قماش ريفيه، أسود مع خياطة بلون أردوازي 
رمادي فاتح، لوحة عدادات علوية وسفلية سوداء، قياسي في 

وصحارى® روبيكون® 
٢(  قماش سيدوزو / قماش ريفيه، أسود مع خياطة مقوسة بلون 
داكن جداً، لوحة عدادات علوية سوداء وسفلية بلون داكن، 

روبيكون® وصحارى® في  قياسي 
٣(  فرش جلد ماكينلي، أسود مع خياطة بلون أردوازي رمادي فاتح، 

لوحة عدادات علوية وسفلية سوداء، متوفر في روبيكون® 
وصحارى®

٤(  فرش جلد ماكينلي، لون داكن مع خياطة بلون أسود، لوحة 
عدادات علوية بلون أسود وسفلية بلون داكن، متوفر في 

وصحارى® روبيكون® 
بلون أسمر  بارزة  ٥(  فرش جلد ماكينلي: أخضر زيتوني مع خياطة 

بلون أسود، متوفر في  مصفّر، لوحة عدادات علوية وسفلية 
صحارى®

٦(  قماش سيدوسو/قماش جيب® هكس مع خياطة سوداء، أسود مع 
لوحة عدادات سوداء علوية وسفلية، قياسي في سبورت

١(  سقف طري أسود صنرايدر®، قياسي في سبورت
بلون أسمر جديد ٢(  سقف طري صنرايدر® 

٣(  سقف طري أسود فاخر صنرايدر®، متوفر في صحارى® وروبيكون®
٤(  سقف صلب أسود فريدوم توب®، متوفر

الهيكل، متوفر في صحارى®  بلون  ٥(  سقف صلب فريدوم توب® 
وروبيكون®

1 ١

5 ٥

2 ٢

6 ٦

3 ٣4 ٤1
١
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WILLYS WHEELER FREEDOM EDITION

RUBICON® RECON

ويـليــز ويـلـــر إصـــدار فـريـدوم

روبـيـكــون® ريـكــون

JEEP® WRANGLER LINE-UP
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SPORT

RUBICON® SAHARA®

سبورت

روبـيـكـون® صحارى®

مـجـمـوعـة مـركـبـات جـيـب® رانــلـجـــر
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SPECIFICATIONS

Engine 3.6 Pentastar® V6

Engine Capacity )cu cm) 3604

Horsepower )hp @ rpm) 285 @ 6400

Torque )N•m @ rpm) 353 @ 4800

Axle Ratio 6-speed manual ):1) 3.21 Std. / 3.73 Opt. / 4.10 Std. — Rubicon®

Axle Ratio 5-speed automatic ):1) 3.21 Std. / 3.73 Opt. )standard on Rubicon)

Fuel System Sequential multiport, electronic fuel injection

POWERTRAIN

TRANSMISSION

6-speed manual with overdrive,  synchronized in al l  gears,  multi-rai l  shift 
system with top-mounted shift  lever — Standard on Sport

5-speed automatic with overdrive clutch hydraulic actuation, Hi l l  Descent 
Control ,  electronical ly control led convert clutch — Available;  Standard on 
Sahara® and Rubicon 

ELECTRICAL SYSTEM 

Alternator 160-amp
Battery 600-CCA, maintenance-free
Fan  On-demand, pulse with modulated electric

BODY / SUSPENSION / CHASSIS 
)2-door / 4-door)

Body Design Boxed steel frame with crushable  
hydroformed front rai l  t ips 

Suspension Live sol id axles,  5-l ink front/rear 
 coi l  springs,  leading arms, track/stabil izer 

 bars and front steering damper
Steering Power recirculating ball  with damper
Turns ) lock-to-lock)    3 .22 / 2.54
Turning Diameter )curb-to curb, with P225/75R16 t ires) )ft)  10.4 / 13.1
Brake System  4-wheel disc hydraulic ,  power assisted, 

 302-mm front/316-mm solid rear

4WS SYSTEM 
)transfer case)

NV241 GII  Command-Trac® )includes off-road skid plate),  part-time, 
2-speed with shift-on-the-fly,  2.72:1  low-gear ratio — Standard on al l 
models except Rubicon 

NV241 or Rock-Trac® )includes off-road skid plate),  part-time, 2-speed with 
shift-on-the-fly;  4.0:1  ratio — Standard on Rubicon

CAPACITIES / WEIGHTS
)2-door / 4-door) 

Fuel Tank )l iters) 70.4 / 85.17
Max Cargo )kg) 28 / 35
Gross Vehicle Weight Rating )GVWR) )kg) 2268 / 2540  

)when properly equipped)

EXTERIOR DIMENSIONS
)2-door / 4-door Rubicon; mil l imeters unless noted) 

Wheelbase 2268 / 2947
Overal l  Length 4223 / 4751
Overal l  Width 1873 / 1877
Track  572
Height  1825 to 1865
Ground Clearance )at curb weight) 223 / 220
Approach Angle )degrees) 35
Breakover Angle )degrees) 22 / 18
Departure Angle )degrees) 28
Water Fording Depth 508

INTERIOR DIMENSIONS
)2-door / 4-door Rubicon; mil l imeters unless noted) 

Seating Capacity )adults):
 2-door )front / rear) 2 / 3
 4-door )front / rear) 2 / 3

Head Room:
 Front 1069 / 1074.5
 Rear 1035.3 / 1059.3

Leg Room:
 Front 1039
 Rear 880 / 920.8

Shoulder Room:
 Front 1414.7
 Rear 1514 / 1448

Hip Room:
 Front 1394 / 1393.2
 Rear 110 / 1389.6

Cargo Volume )cu ft) :
 Rear seat up 1052 / 2009
 Rear seat folded 365.2 / 897

GEAR RATIO / CRAWL RATIO

Model First Gear Transfer Case )4LO) Axle Crawl 

Rubicon 4.46 4.00 4.10 73.1

Unlimited Rubicon 4.46 4.00 4.10 73.1

Sahara 4.46 2.72 3.21 38.9

Unlimited Sahara 4.46 2.72 3.21 38.9

Sport 4.46 2.72 3.21 38.9

Unlimited Sport 4.46 2.72 3.21 38.9

TOWING DATA 
)2-door / 4-door) 

Max Towing Capacity )kg) 1000 / 2000
 )when properly equipped)
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الـمـواصــفـــات

بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ لترالمحرك

٣٦٠٤سعة المحرك )سم٣(

٢٨٥ عند ٦٤٠٠القوة الحصانية )حصاناً عند دورة في الدقيقة(

٣٥٣ عند ٤٨٠٠عزم الدوران )ن.م عند دورة في الدقيقة(

٣،٢١ قياسي، ٣،٧٣ اختياري، ٤،١٠ قياسي في روبيكون®نسبة المحور يدوي بـ٦ سرعات ):١(

٣،٢١ قياسي، ٣،٧٣ اختياري، )قياسي في روبيكون®(نسبة المحور أوتوماتيكي بـ٥ سرعات ):١(

نظام متطور متسلسل لحقن الوقود بعدة منافذنظام الوقود

نــاقــل الــحــركــــة

يدوي بـ٦ سرعات مع خاصية تجاوز سرعة المحرك (أوفردرايف(، متزامن في جميع 
السرعات، ونظام تعشيق متعدد السكك مع ذراع تعشيق مركب من أعلى، قياسي في 

سبورت

أوتوماتيكي بـ٥ سرعات مع خاصية تجاوز المحرك (أوفردرايف( بتشغيل هيدروليكي 
للقابض، نظام التحكم عند نزول المنحدرات، وقابض محّول يمكن التحكم به إلكترونياً – 

(متوفر، قياسي في صحارى® وروبيكون®( 

الـنـظــام الـكـهــربــائـــي 

١٦٠ أمبير المحول  
٦٠٠ سي سي إيه، بدون صيانة البطارية  
تعمل عند الطلب، تضمين نبضي كهربائي المروحة 

 الـهـيـكــل الـخــارجــي / نــظــام التـعـلـيــق / الشــاسـيـــه
(بابيْن/٤ أبواب(

إطار صندوق الشاسيه من  تصميم الهيكل الخارجي 
الفوالذ الصلب، مع رؤوس وصالت أمامية قابلة للطي ومشّكلة بضغط السوائل 

محاور صلبة للتوصيل المباشر،  نظام التعليق 
٥ وصالت أمامية وخلفية، نوابض حلزونية، أذرع تثبيت، قضبان مسار/ توازن، ومخمد 

توجيه أمامي
آلي، كريات دوارة مع المخّمد مقود التوجيه 
٣،٢٢ / ٢،٥٤ الدورات (من القفل إلى القفل( 
١٠،٤ / ١٣،١ قطر االستدارة (من المصّد إلى المصّد، مع إطارات P255.75R16( (قدم( 
قرصية ورباعية، هيدروليكية، معززة  نظام المكابح 

آلياً، أمامي قياس ٣٠٢ ملم / خلفي صلب قياس ٣١٦ ملم

 نـظــام الــدفـــع الـربــاعــــي
(علبة ناقل السرعة(

كوماند تراك® NV241 GII (يتضمن األلواح الواقية للطرق الوعرة(، جزئي، سرعتان، خاصية 
التعشيق أثناء السير، ٢،٧٢:١ نسبة الغيار المنخفض (قياسي على كل الطرازات، ما عدا 

روبيكون( 

NV241 أو روك تراك® (يتضمن األلواح الواقية للطرق الوعرة(، جزئي، سرعتان، خاصية 
التعشيق أثناء السير، نسبة الغيار ٤،٠:١ (قياسي، روبيكون(

الــقــدرات / األوزان
(لبابين / ٤ أبواب( 

٧٠،٤ / ٨٥،١٧ خزان الوقود (لتر( 
٢٨ / ٣٥ أقصى حمولة (كجم( 
 ٢٢٦٨ / ٢٥٤٠ تصنيف وزن السيارة اإلجمالي (كجم( 

(عندما تكون مجهزة بشكل صحيح(

األبــعـــاد الـخــارجـيـــة
(روبيكون® ٢ / ٤ أبواب، بالميلليمتر ما لم يُذكر خالف ذلك( 

٢9٢٢٦٨ / ٤٧ قاعدة العجالت 
٤٢٢٣ / ٤٧٥١ اإلجمالي  الطول 
١٨٧٣ / ١٨٧٧ اإلجمالي  الطول 
٥٧٢ المسافة بين عجالت المحور 
١٨٢٥ إلى ١٨٦٥ االرتفاع   
٢٢٣ / ٢٢٠ ارتفاع أسفل الشاسيه عن األرض (بالوزن الكلي( 
٣٥ زاوية االقتراب (درجات( 
٢٢ / ١٨ زاوية االنقطاع (درجات( 
٢٨ زاوية المغادرة (درجات( 
٥٠٨ عمق خوض المستنقعات المائية 

األبــعـــاد الـداخــلـيـــة
(روبيكون ٢ / ٤ أبواب، بالميلليمتر ما لم يُذكر خالف ذلك( 

سعة المقاعد (بالغين(:
٣/٢  بابين (أمامي/خلفي( 
٣/٢  ٤ أبواب (أمامية/خلفية( 

حيز الرأس:
١٠٦ / ١٠٧٤،٥9  أمامي 
١٠٥9،١٠٣٥،٣ / ٣  خلفي 

حيز القدم:
١٠٣9  أمامي 
9٨٨٠ / ٢٠،٨  خلفي 

حيز الكتفين:
١٤١٤،٧  أمامي 
١٥١٤ / ١٤٤٨  خلفي 

حيز الخصر:
١٣9١٣ / ٣،٢9٤  أمامي 
١٣٨9،١١٠ / ٦  خلفي 

سعة حجرة األمتعة (قدم مكعب(
٢٠٠9 / ١٠٥٢  المقعد الخلفي مستقيم 
٨9٣٦٥،٢ / ٧  المقعد الخلفي مطوي 

نـســبـة الـغـــيـار/ نــسـبــة الــزحـــف

الزحفالمحورعلبة نقل السرعةالغيار األولالطراز

٤روبيكون .٤٦٤ .٠٠٤ .١٠٧٣ .١
٤أنليميتد روبيكون® .٤٦٤ .٠٠٤ .١٠٧٣ .١

٤صحارى® .٤٦٢ .٧٢٣ .٢١٣٨ .9
٤أنليميتد صحارى .٤٦٢ .٧٢٣ .٢١٣٨ .9

٤سبورت .٤٦٢ .٧٢٣ .٢١٣٨ .9
٤أنليميتد سبورت .٤٦٢ .٧٢٣ .٢١٣٨ .9

 بــيــانـــات الــجـــــر
(بابان /٤ أبواب( 

 ١٠٠٠ / ٢٠٠٠ قدرة السحب القصوى 
 (كجم، عندما تكون مجهزة بشكل صحيح(

أنــظــمــة الـــدفـــع
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ENGINES / TRANSMISSIONS 2-DOOR 4-DOOR

Pentastar® 3.6 V6 SMPI with 5-speed automatic transmission O • • O • •

Pentastar 3.6 V6 SMPI with 6-speed manual transmission • •

MECHANICAL FEATURES / CAPABILITY

Axle Ratios — 3.21:1 • • • •

 —  3.73:1 O O • O O •

 —  4.10:1 with standard manual transmission on Rubicon; available with manual transmission on 
Sport and Sahara 

O O

Axles — Dana® 30 solid front • • • •

 — Dana 44 heavy-duty solid rear • • • • • •

 — Dana 44 heavy-duty solid front • •

Differentials —  Trac-Lok® limited-slip rear O O O O

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

Sway Bar Disconnect — Electronically controlled, front • •

Trailer Sway Control • • • • • •

Transfer Case/4WD System — Command-Trac® NV241, part-time, shift-on-the-fly transfer case • • • •

 — Rock-Trac® NV241 OR, part-time, shift-on-the-fly transfer case; 4:1 low-gear ratio • •

EXTERIOR FEATURES

Fender Flares — Accent-color, Black • • • •

 — Body-color • O • O

Glass — Power windows, front one-touch down )packaged with Power Convenience Group) P P P P P P

Doors — Full metal with roll-up glass windows, removable )packaged with Freedom Top®) O/P • • O/P • •

 —  Half doors, removable, half-framed metal with plastic windows with manual door locks/
windows )requires soft top; not available with power windows/doors)

• •

Grille — Body-color • • • • • •

 — Fine Silver grille inserts • •

Lighting — Halogen headlamps • • • • • •

 — Fog lamps • • • • • •

 — Automatic headlamps • • • •

STANDARD / OPTIONAL 
FEATURES

• = Standard. O = Optional.  P = Available with Package noted.
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EXTERIOR FEATURES continued 2-DOOR 4-DOOR

Mirrors — Manual foldaway • • • • • •

 —  Power heated )packaged with Power Convenience Group; requires full metal doors) P P P P P P

Side Steps — Tubular, diamond-plate surface pattern O • O •

Rock Rails — Black, painted steel, heavy-duty, protective • •

Skid Plates — For fuel tank and transfer case • • • • • •

Tires — P245/75R16 BSW On-/Off-Road • •

 — P245/75R17 OWL On-/Off-Road )packaged with 17-inch Aluminum Wheels) O/P • • O/P • •

 —  P255/70R18 BSW On-/Off-Road )packaged with 18-inch wheels) P P

Tops — Sunrider® folding soft top with sunroof feature • •

 — Premium Sunrider Soft Top )packaged with Dual Top Group) • • • •

 —  Freedom Top three-piece modular hardtop with rear wiper/washer, rear defroster, 
 full-framed doors and Freedom Panel storage bag

O O O O O O

 — Body-color three-piece hardtop O O O O

Wheels — 16-inch slot/spoke, steel, painted Argent • •

 — 17-inch Moab, cast aluminum, painted Sparkle Silver O • O •

 — 17-inch polished Mineral Gray • •

 —  18-inch aluminum Sparkle Silver with Granite Crystal 
 painted pockets

O O

 — 18-inch seven-spoke, polished aluminum O O

INTERIOR FEATURES

Air Conditioning — Automatic Temperature Control )ATC) • • • • • •

Console — Full-floor with front and rear cup holders, locking storage  
and armrest

• • • • • •

Floor Mats — Front • • •

 — Front and rear • • •

 —  Reversible cargo mat with Jeep
®

 Brand logo )not available with nine-speaker Alpine® audio 
system)

• • • • • •

 — Mopar® slush mats O O O O O O

Pa
ge

 2
8

ت
ور

سب

ى
ار

صح

ن
كو

بي
رو

ت
ور

سب

ى
ار

صح

ن
كو

بي
رو

الـحــركــة ٤ أبواببابانالـمـحـركـات/نــواقــل 

٣،٦ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٥ سرعات ••O••Oبنتاستار®SMPI بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة 

••بنتاستار®SMPI بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ لتر مع ناقل حركة يدوي بـ٦ سرعات

الــقـــدرة  / الميـكـانـيـكـيـة  الـمـواصـفـات 
٣،٢١:١ ••••نسب المحور 

٣،٧٣:١ — OO•OO•

OO — ٤،١٠:١ مع ناقل حركة يدوي قياسي في روبيكون، متوفر مع ناقل حركة يدوي في سبورت وصحارى

٣٠ الصلب األمامي ••••المحاور: محور دانا 

•••••• — محور دانا®٤٤ الخلفي للمهام الشاقة

•• — محور دانا®٤٤ األمامي للمهام الشاقة

OOOOالتروس التفاضلية: تراك-لوك® خلفية محدودة االنزالق

عن بُعد •• —  ترو ـ لوك® أمامية وخلفية، قابلة للقفل إلكترونياً 

••مفصل محور التوازن، إلكتروني أمامي

المقطورة بميالن  التحكم  ••••••نظام 

علبة ناقل السرعة/نظام الدفع الرباعي- نظام الدفع الرباعي كوماند-تراك® NV241، جزئي، علبة ناقل 
السير أثناء  التعشيق  بخاصية  السرعة 

••••

•• —  روك تراك NV241 OR، جزئي، علبة ناقل السرعة بخاصية التعشيق أثناء السير، نسبة الغيار المنخفض ٤:١

الـخــارجـيـــة الـمـواصـفــات 
••••مصّد الوقاية، بلون بارز، أسود

الهيكل O•O• —  بلون 

PPPPPPالزجاج: نوافذ كهربائية، تعمل بلمسة واحدة في األمام، (ضمن مجموعة “باور كونفينيانس”(

••O/P••O/Pاألبواب: أبواب معدنية بالكامل مع نوافذ تغلق وتفتح، قابلة للنزع (ضمن مجموعة “فريدوم توب®”(

 —  أبواب بنصف إطار، قابلة للنزع، نصف إطار من المعدن مع نوافذ بالستيكية وأقفال أبواب/نوافذ 
يدوية (تتطلب السقف الطري، غير متوفر مع نوافذ/أبواب كهربائية(

••

••••••الشبكة األمامية: بلون الهيكل

•• — تقليم فضي راق على الشبكة األمامية 

••••••اإلضاءة: مصابيح أمامية هالوجينية

•••••• — مصابيح الضباب

•••• — مصابيح أمامية أوتوماتيكية

لــمــواصـفــات ا
االخـتيـاريـــة الـقـيـاســــية/ 
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تتمة الـخــارجـيـــة  ٤ أبواببابانالـمـواصـفــات 

••••••المرايا: يدوية قابلة للطي

PPPPPP —  آلية قابلة للتدفئة (ضمن مجموعة “باور كونفينيانس”، تتطلب أبواب معدنية بالكامل(

•O•Oدرجات جانبية: أنبوبية، بنموذج سطحي على شكل ماسي

••حواجز الصخور: قضبان سوداء من الصلب المطلي، واقية وللخدمة الشاقة

••••••ألواح مقاومة لخزان الوقود وعلبة التروس

••إطارات: P245/75R16 BSW للطرق المعبدة/الوعرة

١٧ إنش( ••P245/75R17 OWL  — O/P••O/P للطرق المعبدة/الوعرة (ضمن مجموعة عجالت األلومينيوم قياس 

١٨ إنش( P255/70R18 BSW— PP للطرق المعبدة/الوعرة (ضمن مجموعة عجالت قياس 

••األسقف - سقف طري صنرايدر قابل للطي مع ميزة فتحة السقف

•••• —  سقف طري صنرايدر فاخر (ضمن مجموعة السقف المزدوج(

٣ قطع مع ماسحات/غاسالت الزجاج الخلفي، ومزيل جليد خلفي،   —  فريدوم توب® سقف صلب من 
أبواب كاملة األطر وحقيبة تخزين “فريدوم بانيل” 

OOOOOO

٣ قطع بلون الهيكل الخارجي OOOO — سقف صلب من 

١٦ إنش ••العجالت: من الفوالذ الصلب مطلية بلون فضي بقضبان ذات فتحات قياس 

١٧ إنش •O•O — مؤاب، من األلومينيوم المصقول مطلية بلون فضي المع قياس 

•• — بلون رمادي معدني ملمع قياس ١٧ إنش

١٨ إنش مع جيوب مطلية بلون جرانيت كريستال  — بلون فضي المع ألومينيوم قياس 
OO

١٨ إنش OO — ألومينيوم ملمع، سبع أضلع قياس 

الــداخــلـيـــة الـمــواصـفــات 
ً ••••••نظام التكييف الهوائي – أزرار للتحكم بدرجة الحرارة أوتوماتيكيا

كونسول: كامل الطول مع حامل أكواب أمامي وخلفي، مسند ذراع بحجرة تخزين قابلة للقفل
••••••

•••مداسات أرضية: أمامية

••• — أمامية وخلفية

 —  مداسة حجرة األمتعة قابلة لالستخدام على الوجهين مع شعار عالمة جيب® (غير متوفرة مع نظام 
الصوت بـ9 مكبرات صوت ألباين®(

••••••

OOOOOO — مداسات أرضية مقاومة للوحل من موبار®

• = قياسي O = اختياري  P =  متوفر ضمن مجموعة معينة.
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INTERIOR FEATURES continued 2-DOOR 4-DOOR

Lighting —  Rear cargo dome with on/off switch • • •

 —  Front dome light with on/off switch • • • • • •

Mirror —  Rearview day/night mirror • • • • • •

 —  Auto-dimming with reading lights )packaged with Power Convenience Group) P P P P P P

Remote Keyless Entry )packaged with Power Convenience Group) P P P P P P

Seating —  Monotone cloth seats • • • • • •

 —  Leather-trimmed, monotone O O O O

 — Heated front seats )included with leather trim) O O/P O/P O O/P O/P

 —  Fold and Tumble rear bench seat, removable • • •

 —  Split-folding )60/40) with self-articulating outboard  
head restraints

• • •

Steering Wheel —  Mounted audio controls • • • • • •

 —  Urethane/vinyl • •

 —  Leather-wrapped, with speed control )packaged with Connectivity Group or Sport Value Group) P • • P • •

Wash-out Interior —  With removable carpet and drain plugs • • • • • •

UCONNECT® MULTIMEDIA

Audio system — 8 speakers • • • • • •

 —   Alpine® Speaker System with all-weather subwoofer and 552-watt amplifier  
)packaged with Mopar Premium Sound System)

O O/P O/P O O/P O/P

Power outlet —  12-volt • • • • • •

Radio 135 • • • • • •

Radio 431 O O O O O O

Remote USB Port — Located in center console )packaged with Radio 130) • • • • • •

Uconnect Voice Command — Hands-free calling with address book and Bluetooth®  
)packaged with Connectivity Group)

P P P P P P

STANDARD / OPTIONAL 
FEATURES continued

• = Standard. O = Optional.  P = Available with Package noted.
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SAFETY / SECURITY 2-DOOR 4-DOOR

Air Bags —  Advanced multistage driver and front-passenger • • • • • •

Antilock Brake System —  With Hydraulic Assist Braking • • • • • •

Electronic Roll Mitigation • • • • • •

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

Hill Descent Control )packaged with five-speed automatic transmission) P • • P • •

Hill Start Assist • • • • • •

Sentry Key® Antitheft Engine Immobilizer • • • • • •

PACKAGES / EQUIPMENT GROUPS

Connectivity Group — Includes Electronic Vehicle Information Center )EVIC), Uconnect® Voice 
Command, Tire Pressure Monitoring Display and leather-wrapped steering wheel 

O O O O O O

Dual Top Group — Includes three-piece hardtop )Black or body-color) and soft top O O O O O O

Off-Road Group II — Includes antispin differential and 3.73 rear axle ratio O O O O

Power Convenience Group — Includes power door locks, power heated mirrors, power windows 
 with front one-touch down operation, remote keyless entry, auto-dimming mirror with reading 
lamp )requires full-framed doors)

O O O O O O

Smoker’s Group — Includes removable ashtray and lighter • • • • • •

Sport Value Group — Includes leather-wrapped steering wheel • •
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تتمة الــداخــلـيـــة  نالـمــواصـفــات  با أبواببا  ٤

•••اإلضاءة: في الحجرة الخلفية لتخزين األمتعة مع مفتاح كهربائي للتشغيل/اإلقفال

•••••• —  في الحجرة األمامية مع مفتاح كهربائي للتشغيل/اإلقفال

••••••مرآة: للرؤية الخلفية في النهار والليل

PPPPPP —  ذاتية التعتيم مع أضواء القراءة (ضمن مجموعة “باور كونفينيانس”(

PPPPPPنظام فتح األقفال عن بُعد (ضمن مجموعة “باور كونفينيانس”(

••••••مقاعد: مكسوة بقماش بلون واحد

OOOO —  مكسوة بالجلد، بلون واحد

OO/PO/POO/PO/P — مقاعد أمامية قابلة للتدفئة (متضمنة مع تقليم من الجلد(

••• —  مقعد خلفي، قابل للطي والسحب، قابل للنزع

••• —  قابلة للطّي (٤٠/٦٠( مع مساند رأس خارجية ذاتية التمفصل

••••••مقود توجيه مع أزرار مدمج التحكم بالصوت

•• —  يوريثان/فينيل

••P••P —  مكسو بالجلد مع التحكم بالسرعة (ضمن مجموعة التواصل أو سبورت القيمة(

••••••مقصورة قابلة للغسل: مع سجاد وسدادات تصريف المياه قابلة للنزع

يــوكـونـيـكــت® اإلعــالمـيــة  الـوسـائـط  نـظــام 

٨ مكبرات للصوت ••••••نظام الصوت: 

٥٥٢ واط   —   نظام الصوت ألباين® مع صبووفر لكل المواسم ومضخم صوت بقوة 
)
®

(ضمن مجموعة نظام الصوت الفاخر من موبار
OO/PO/POO/PO/P

١٢ فولط ••••••منفذ طاقة: 

••••••راديو ١٣٥

OOOOOOراديو ٤٣١

••••••منفذ يو إس بي عن بُعد: في الكونسول المركزي (ضمن مجموعة راديو ١٣٠(

يوكونيكت® لألوامر الصوتية - اجراء االتصاالت طليق اليد مع دفتر العناوين وبلوتوث® (متضمنة مع 
“كونكتيفيتي”( مجموعة 
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واألمــــان نالســالمــة  با أبواببا  ٤

••••••وسائد هوائية: وسائد هوائية متقدمة ومتعددة المراحل للسائق والراكب األمامي

••••••نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت - مع مساندة الكبح الهيدروليكي

••••••النظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب

••••••النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات: يتضمن مؤازر الكبح الهيدروليكي ونظام التحكم بالتشبث

••P••Pنظام التحّكم عند هبوط التالل (ضمن مجموعة ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ٥ سرعات(

••••••نظام المساعدة على تسلّق التالل

ً للسرقة ••••••نظام سنتري كي® المجّمد للمحرّك منعا

الـمـعـــدات  / الـمجمـوعــات 
مجموعة التواصل “كونكتيفيتي”: تتضمن مركز معلومات السيارة اإللكتروني، نظام يوكونيكت® 

لألوامر الصوتية، نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات، ومقود توجيه مكسو بالجلد
OOOOOO

OOOOOOمجموعة السقف المزدوج: تتضّمن السقف الصلب من ٣ قطع (أسود أو بلون الهيكل( والسقف الطري

٣،٧٣ ٢: تتضمن تروس تفاضلية ضد الدوران السريع ونسبة محور خلفي  OOOOمجموعة الطرق الوعرة 

مجموعة “باور كونفينيانس”: أقفال األبواب كهربائية، مرايا كهربائية قابلة للتدفئة، نوافذ كهربائية 
تعمل بلمسة واحدة في األمام، نظام فتح األقفال عن بُعد، مرآة ذاتية التعتيم مع مصباح القراءة 

(تتطلب أبواب بإطار كامل(
OOOOOO

••••••مجموعة المدخنين: منفضة قابلة للنزع ووالعة

••مجموعة سبورت القيمة: تتضمن مقود توجيه مكسو بالجلد

لــمــواصـفــات ا
تتمة االخـتيـاريـــة  الـقـيـاســــية/ 

• = قياسي O = اختياري  P =  متوفر ضمن مجموعة معينة.
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(1) 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. 
(2) Requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. Visit UconnectPhone.com for system and device compatibility. 
(3) Be sure to follow all instructions in Owner’s Manual for removal of top and doors, and lowering of windshield. Driving with doors off and 
windshield down is for off-road use only. (4) 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. (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.

©2017 FCA US LLC. All Rights Reserved. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, Command-Trac, Freedom Top, Go Anywhere, Do Anything, the 
Jeep grille, Pentastar, Rock-Trac, Rubicon, Sahara, Sunrider, Sentry Key, Trail Rated, Uconnect and Wrangler are registered trademarks of 
FCA US LLC.

Alpine and the Alpine logo are registered trademarks of Alpine Electronics, Inc. Dana is a registered trademark of Dana Corporation. 
BFGoodrich is a registered trademark of Goodrich Corporation. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Bridgestone and 
any Bridgestone products or service names are trademarks or registered trademarks of Bridgestone Corporation. Garmin and the Garmin 
logo are registered trademarks of Garmin, Ltd. or it’s subsidiaries and are registered in one or more countries, including the U.S. Goodyear 
is a registered trademark of The Goodyear Tire & Rubber Company. All rights reserved. 

This document is a publication of FCA US LLC. All product illustrations and specifications are based upon current competitive information 
at the time of publication approval. FCA US LLC reserves the right to make changes from time to time, without notice or obligation, in 
prices, specifications, colors and materials, and to change or discontinue models which are considered necessary to the purpose of product 
improvement or for reasons of design and/or marketing. Jeep is a registered trademark of FCA US LLC.

(١) ال تحاول اجتياز المياه العميقة إال إذا كان عمقها معروفاً، ومتوافق مع المق المسموح والمذكور في دليل المالك. عبور المياه قد يتسبب في إلحاق ضرر بالسيارة غير مشمول 
UconnectPhone. في ضمان السيارة الجديدة. التزم القيادة الوعرة بمسؤولية في المناطق المسموح بها. (٢) يتطلب هاتفاً جواالً متطابقاً مع تقنية بلوتوث طليق اليدين. يرجى زيارة

com لمعرفة أكثر عن مطابقة النظام والجهاز. (٣) تأكد من اتباع جميع التعليمات الواردة في دليل السيارة الخاص بإزالة السقف واألبواب وَخفض مصّد الريح. إن إزالة األبواب والمصّد 
الهوائي تُطبّق عند القيادة على الدروب الوعرة فقط. (٤) إن الوسائد الهوائية األمامية المتطورة في هذه المركبة حاصلة على ترخيص الهيئة األميركية للوسائد الهوائية المتطّورة. يجب 
على األطفال من عمر ١٢ سنة وما دون ركوب السيارة دائماً في المقعد الخلفي مع ربط حزام األمان. وال ينبغي أن يوضع األطفال الرّضع نهائياً في المقعد األمامي لسيارة تتضّمن وسائد 
أن يتخطى قوى الطبيعة أو  على جميع الركاب وضع أحزمة األمان حول الخصر واألكتاف بشكل صحيح. (٥) ال يمكن ألي نظام مهما كان متطوراً  هوائية للراكب األمامي. يجب دائماً 
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 بالقيادة بحذر ويتناسب مع حالة الطريق. 

©2017 مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. كرايسلر، دودج، جيب®، رام، موبار، كوماند تراك، سقف فريدوم، “انطلق في أي مكان، 
 األمامية، بنتاستار، روك تراك، روبيكون، صحارى، صنرايدر، سنتري كي، تريل رايتد، يوكونيكت ورانجلر عالمات تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر 

®
وقُم بأي عمل”، شبكة جيب

للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م.

ألباين وشعار ألباين هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة ألباين إلكترونيكس. دانا عالمة تجارية مسجلة لشركة دانا. بي إف جودرتش عالمة تجارية مسجلة لمجموعة جودرتش. 
بلوتوث عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي. بريجستون وأي منتجاتها وأسماء خدماتها هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة بريجستون. غارمين وشعارها 
هي عالمات تجارية مسجلة لشركة غارمين المحدودة أو إحدى شركاتها التابعة وهي مسجلة في بلد واحد أو أكثر، بما فيها الواليات المتحدة األمريكية. جوديير هي عالمة تجارية 

مسجلة لدى شركة جوديير تاير أند رابر. جميع الحقوق محفوظة. 

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

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


