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

H E R E

 الـحـريـــة 
تـبــدأ هـنـــا

EVERY RENEGADE® LOVES ADVENTURE, YEARNS FOR 

FREEDOM, AND LIVES TO DISCOVER WHAT LIES JUST 

OVER THE NEXT RIDGE. BRING THAT SPIRIT ALIVE. NEVER 

STOP LOOKING. ALWAYS KEEP DREAMING. CONNECT, 

MOVE FORWARD, AND LIVE LIKE A RENEGADE.

كل رينيجيد® يحب المغامرة، يُنشد الحرية، ويعيش الستكشاف ما وراء 

التالل. اشحن طاقتك. أنظر إلى األفق دائماً. اسَع وراء حلمك. تواصل، 

تحّرك إلى األمام وحلّق كالطير خارج السرب مثل رينيجيد.
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RAISE YOUR ACCESS TO THE WIDE-OPEN WORLD TO A WHOLE 

NEW LEVEL. JEEP® RENEGADE® IS MADE FOR MOVERS WHO 

WANT TO SHAKE THINGS UP A LITTLE – OR A LOT. RENEGADE 

IS DESIGNED TO COMFORTABLY USHER YOU TO PLACES OFF 

THE BEATEN TRACK, ON THE STRAIGHT AND NARROW 

HIGHWAY AND ALL DESTINATIONS IN BETWEEN. HELLO, 

BEAUTIFUL PLANET, HERE COMES THE REAL DEAL.

ارتِق إلى مستوى جديد كامل. ُصنع جيب® رينيجيد® لعشاق الحركة 

الذين يريدون أن يغيّروا أشياء صغيرة - أو كثيرة. تم تصميم رينيجيد 

بشكل مريح لينقلك بكل سهولة على الطريق الوعرة، السريعة، الضيّقة 

وجميع الوجهات. مرحباً أيها العالم الجميل، هنا ينتهي الجدال.
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DARE TO DREAM. TAKE A PATH TO ADVENTURE 
THAT’S UNIQUELY YOU. MAKE A STAND FOR 
INDIVIDUALITY. RIDE WITH AUTHENTIC JEEP® 
BRAND CAPABILITY AND TECHNOLOGY. 
RENEGADE® MOTIVATES YOU TO SEEK 
FREEDOM, EXPLORE WITH PURPOSE, AND MAKE 
EXCITING DISCOVERIES THAT WILL SHOW YOU 
LIFE AS YOU WANT IT TO BE LIVED.

احلــم بــال خــوف فالجــرأة هــي نصــف الحلــم. غامــر بطريقتــك الخاصــة، بأســلوب 

مميــز ال يشــبهك فيــه أحــد. تفــّرد بمكانــك فتحقــق مكانتــك بــال منــازع. انطلــق 

ــى  ــد® إل ــا. يدفعــك رينيجي ــب ومــع التكنولوجي ــة لعالمــة جي مــع القــدرة األصلي

ــر  ــافات تثي ــكار اكتش ــى ابت ــادف وإل ــاف اله ــى االستكش ــة، إل ــن الحري ــث ع البح

االهتمــام والشــغف. هــذا مــا ســوف يجعلــك تعيــش الحيــاة كمــا تريدهــا. 

ADVENTURE FUN
مـتـعـة الـمـغــامـــرة
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This available sunroof with its power sunshade offers more than an amazing way to look at the world. It can take you 
to a new world altogether. Two large panes allow passengers in all rows to get a stellar panoramic view of the 
scenery. With the push of a button, the front pane slides back to let in the fresh air of the outdoors. Add more to 
every adventure when you can see more and feel more open-air freedom. 

 A ] Let just the warmth of the sunshine in when the power sliding glass is closed.

 B ] For more fresh air, press a button and the power sliding glass front panel opens.

Way more than a sunroof, the available My Sky allows you to see more of everything. The system consists of two 
easily removable1 panels, optimally sized for flat storage in the cargo area. Panels are lightweight, strong and help 
maintain cabin acoustics. Each weighs a mere 4.54 kg and can be easily taken off and replaced by one person. My 
Sky opens up your world and brings it all in.

	 C ]		The	My	Sky®	power	retraction	operates	like	a	traditional	sunroof,	allowing	fore	and	aft	ventilation	with	the	
front panel. Press the button for quick and easy rooftop ventilation.

	 D ]	My	Sky	lets	you	manually	remove1 both the front and rear panels for a full open-air experience.

	 E ]		When	you	remove1 the My Sky panels, slip them into the included protective storage bag, which fits perfectly into 
the rear cargo area. (Properly secure all cargo.)

DUAL-PANE PANORAMIC POWER SUNROOF

MY SKY® OPEN-AIR ROOF SYSTEM
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تتوفر يف أســواق محددة. يرجى مراجعة أقرب وكيل محيل للمزيد من املعلومات.
Available in select markets. Please see your local dealer for more details.

أكثر بكثير من مجرد فتحة سقف عادية. تتيح لك ماي سكاي المتوفرة أن تشاهد كل شيء عبرها أكثر مما تتوقع. يتكّون نظامها من لوحين قابلين للنزع١، بحجمين مثالين يسهل 

تخزينهما بشكل منبسط في منطقة األمتعة. يتمتعان بوزن خفيف ولكن ببنية قوية تساعدك في اإلبقاء على أروع الصوتيات في المقصورة. كل لوح يزن 54.4 كغ ويمكن بسهولة 

نزعه وإفساح المجال لراكب واحد. ماي سكاي توّسع مجال رؤيتك للعالم من حولك وتجلبه داخل مقصورتك. 

ج[  تعمل ماي سكاي® القابلة للسحب آلياً كنظام فتحة السقف التقليدية، مما يسمح بالتهوية من مقدمة إلى مؤخرة المقصورة مع اللوح األمامي. اضغط على الزر لفتح 

السقف والحصول على تهوية سريعة وسهلة. 

لالستمتاع بالهواء الطلق بالكامل، يمكنك يدوياً نزع١ اللوحين األمامي والخلفي في ماي سكاي®. د [ 

 هـ [  عند نزع١ لوحْي ماي سكاي®، قم بتنزيلهما بأمان وبال ضجيج في حقيبة التخزين اآلمنة المتضمنة، واللذين يتناسبان تماماً مع منطقة التحميل الخلفية. 

)تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن(.

توفّر فتحة السقف هذه مع حاجب الشمس اآللي أكثر من وسيلة مذهلة للنظر إلى العالم من حولك. يمكنها أن تأخذك إلى عالم جديد تماماً. يسمح لوحان كبيران للركاب 

في جميع الصفوف بالحصول على رؤية بانورامية رائعة في جانبْي الطريق ومن السماء. بكبسة زر، ينزل الجزء األمامي للسماح بدخول الهواء النقي من الخارج. افتح عينيك 

واحضن كل مغامرة يمكنك فيها أن ترى المزيد وتشعر بحرية أكبر في الهواء الطلق.

دع دفء أشعة الشمس يدخل إلى المقصورة عندما تكون النافذة بزجاج قابل لالنزالق آلياً مقفلًة.  أ [ 

الستنشاق مزيد من الهواء النقي، اضغط على زر وسيتم فتح اللوح األمامي الزجاجي القابل لالنزالق آلياً. ب[ 

نـظــام فـتـحــة الـســقـف مـــاي ســـكــاي®

فـتـحــة سـقـف آلـيـــة بــانــورامــيــة مـــزدوجـــــة

FRESH AIR الـهـــواء المنعـش 

U.S. Uconnect® screen shown. Features shown above may not be available in market. Please see your local dealer for more information

U.S. قد ال تتوفر المواصفات المبينة أعاله. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للمزيد من المعلومات.تظهر شاشة عرض يوكونيكت
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HANDS-ON-WHEEL CONTROL Keep your eyes on the road while driving using the 
Jeep® Brand multifunctional steering wheel that features convenient control buttons, 
always within fingertip reach. You’ll have easy access to audio and available cruise 
controls,	Uconnect®	Integrated	Voice	Command,2 and the instrument-cluster menu. The 
available heated leather-wrapped steering wheel option quickly warms to help keep 
hands free from the cold when winter temps arrive.

NEW TECH FOR UCONNECT® Stay in play, navigate and communicate with the all-
new available fourth-generation Uconnect 4 NAV system. Its 8.4-inch full-color 
touchscreen dominates the dash, and employs full smartphone integration using Apple 
CarPlay™3 and Android Auto.™4 You’ll also enjoy hands-free2 calling and texting,5 
premium navigation and more.

ANODIZED ACCENTS STAND OUT Happiness is having bright doses of color in your 
Trailhawk®	cabin.	They’ll	stand	out	on	your	front	speakers,	shifter,	center	console	area	
and	front	side	vents.	Here,	on	Trailhawk,	they’re	anodized	Ruby	Red.	Other	Renegade®	
trims are treated to their own unique cabin accents.

DRIVER INFORMATION DISPLAY Front and center on your Trailhawk dash is a full-
color 7-inch customizable display. It presents a range of data, like fuel usage info, 
safety alerts, performance details and more.

يصنع  ممكناً.  يشء  كل  تجعل  هنا 
األدوات  ترّصفك  وتحت  يديك  بني  رينيجيد®  
اليومية  حياتك  تعيش  يك  واملناسبة  الصحيحة 

تستحقها. بطريقة 

HERE’S WHERE YOU MAKE THINGS 
HAPPEN.	RENEGADE®	GIVES	

YOU THE RIGHT TOOLS SO YOU 
CAN ADD MORE LIVING TO 

EVERYDAY LIFE.

غير متوفر في كل البلدان. يرجى مراجعة أقرب وكيل محلي للمزيد من المعلومات.

Not available in all countries. Please see your local dealer for more details.

 تمّسك وتحكّم أبِق عينيك على الطريق ويديك على مقود التوجيه بفضل مقود التوجيه المتعدد الوظائف من عالمة 
جيب® والذي يتميز بأزرار التحكم السهلة االستخدام بكل أمان وسالمة، وفي متناول اليد. كما ستتمّكن 
من استخدام أزرار التحكم بالصوت وتثبيت السرعة المتوفر، نظام األوامر الصوتية٢ المدمج يوكونيكت®، 
ومجموعة األجهزة في لوحة العدادات. وال تنَس اختيار مقود التوجيه المكسو بالجلد والقابل للتدفئة 

المتوفر الذي يدفئ يديك بسرعة في الطقس البارد. 

 تكنولوجيا جديدة في يوكونيكت® حافظ على التسلية، التوجيهات والتواصل مع الجيل الرابع المتوفر 
 من يوكونيكت ٤ المالحي من الجيل الرابع. تطغى شاشتها بكامل األلوان والتي تعمل باللمس قياس 
 ٨،٤ بوصة على لوحة العدادات، وتتوافق مع الهواتف الذكية المدمجة باستخدام أبل بالي™٣ وأندرويد 
أوتو٤TM. كما سوف تستمتع بالمكالمات والرسائل النصية٥ بدون استخدام اليدين٢  والمالحة الفاخرة 

وأكثر.

زاهية من  الحصول على لمسات  السعادة من خالل  نبرز  نحن  األلومينيوم  بأكسيد  مطلية  بارزة   لمسات 
الحركة، وسط  ناقل  األمامية، مقبض  الصوت  بارزة على مكبرات  تريلهوك®. سوف تجدها  األلوان في مقصورة 
األلومينيوم  بأكسيد  مطلية  اللمسات  تأتي هذه  تريلهوك®،  في  هنا،  األمامية.  الجانبية  التهوية  وفتحات  الكونسول 
تتماشى  خاصة  فريدة  بلمسات  رينيجيد®  في  األخرى  الداخلية  الزخارف  بعض  تصميم  تّم  الداكن.  الياقوتي   األحمر 

مع المقصورة.

 عرض معلومات السائق من قلب لوحة العدادات في تريلهوك تظهر شاشة العرض القابلة للتخصيص قياس ٧ بوصة. تقدم مجموعة 
من البيانات مثل معلومات كمية استخدام الوقود، تنبيهات السالمة، تفاصيل األداء والمزيد.

U.S. Uconnect® screen shown.

U.S. تظهر في الصورة يوكونيكت
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COMFORT-LADEN This unique cabin is redesigned with an array 
of textures, fabrics and soft-touch surfaces. Available leather-
trimmed seats with perforated inserts are contoured and 
cushioned for cruising, accented with eye-catching contrast 
stitching. Available eight-way power-adjustable driver and 
front-passenger seats with four-way power driver lumbar 
adjuster or two-way power lumbar adjuster add further 
customization. The available front-passenger in-seat cushion 
storage provides a secure spot to store laptops and other 
valuable items. Optimally placed dual voice-recognition 
microphones aid voice clarity during phone calls.

THE CENTER OF ATTENTION A newly designed interior 
features clever cubby space and more storage space. 
A relocated USB port now resides on the back of the center 
console	and	a	redesigned	Selec-Terrain®	dial	(for	4x4	models)	
gives you more room to stash items out of sight. A special slot, 
just right for your cell phone, is next to your cup holders. A new 
storage net in the front-passenger footwell area is perfect for 
tablets and gaming devices.

راحة مطلقة تم تصميم هذه المقصورة الفريدة بتشكيلة من األقمشة الناعمة 
الملمس. المقاعد المقلمة بالجلد مع الزخارف المثقوبة مزودة بحواف ومبطنة 

لقيادة مريحة، ومقلمة بخياطة متناقضة األلوان ملفتة للعين مع توفر مقاعد 
السائق والراكب األمامي القابلة للتعديل آلياً وفقاً لثماني وضعيات. كما تتوفر ميزة 

تعديل أسفل ظهر مقعد السائق آلياً وفقاً ألربع وضعيات أو لوضعيتين لمزيد من 
التخصيص. يؤّمن مقعد الركاب األمامي مكاناً آمناً، كميزة متوفرة، لتخزين أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة وغيرها من األشياء الثمينة. وضع الميكروفونات المزدوجة 

بميزة التعريف الصوتي بمكانها المثالي يساعد في وصول الصوت نقياً صافياً خالل 
المكالمات الهاتفية. 

مركز االهتمام تتميز المقصورة الداخلية المصممة حديثاً بمساحة واسعة للمتعلقات 
ومساحة تخزين أكبر. تم تغيير موقع منفذ يو إس بي إلى الجزء الخلفي من 

الكونسول الوسطي اآلن. يمنحك قرص طلب سيليك تيرين® المعاد تصميمه )لطرازات 
الدفع الرباعي( مساحة أكبر لتخزين أغراضك بعيداً عن األنظار. توجد فتحة خاصة، 
مناسبة تماماً لهاتفك المتنقل، إلى جانب حامل األكواب. كما تعتبر شبكة التخزين 
الجديدة في منطقة األقدام للراكب األمامي مثالية لألجهزة اللوحية وأجهزة األلعاب.

 تضيف اللمسات الفارقة والمتباينة بُعداً رائعاً 

 وتجعل كل شيء أكثر إثارة لالهتمام. يرتقي 

رينيجيد® بهذا المفهوم إلى مستوى جديد 

بشكل  يأسر العين بحيث يوفّر أسلوباً غير 

متوقع ال تشوبه شائبة.

CONTRAST ADDS DIMENSION AND 

MAKES EVERYTHING MUCH MORE 

INTERESTING. RENEGADE® TAKES 

THIS CONCEPT TO A NEW, EYE-

CATCHING LEVEL, DELIVERING 

STYLE THAT’S UNEXPECTED  

AND VERY MUCH ON POINT.
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SELEC-TERRAIN®  
TRACTION MANAGEMENT SYSTEM 
This smart system tailors your capability, adjusting it to fit any terrain placed before you. Selec- 
Terrain®	adapts	traction	performance	with	selectable	dial	settings	that	include	Auto,	Snow,	Sand,	
Mud	and,	exclusive	on	Trailhawk®	models,	Rock	mode.	Selec-Terrain	gives	you	ultimate	driving	
confidence by coordinating vehicle systems, including throttle control, transmission shifting, transfer 
case, traction control and Electronic Stability Control.7 Standard on 4x4 models.

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

SAND Converts to a uniquely calibrated Sand mode that utilizes an aggressive throttle and 
upshift points to tackle looser, sand-covered surfaces.

MUD Maintains low-speed traction by allowing additional wheel-slip via specifically tuned chassis 
controls, differentials and transmission ratios that are geared to successfully tackle mud.

ROCK Exclusive	to	Trailhawk,®	Rock	mode	delivers	low-speed	4x4	capability	thanks	to	its	rear-
differential	locking	element.	This	allows	Renegade®	to	command	the	world’s	most	challenging	terrain.

تيرين®  سيليك 
بالتشبث  التحكم  إدارة  نظام 

يعمل هذا النظام الذكي على تخصيص قدراتك وتعديلها كي تتناسب مع أي تضاريس وأنت تقود مركبتك. يقوم نظام سيليك تيرين® 
بتكييف أداء الجر مع وضعيات اإلعدادات المختارة والتي تشمل الوضعية األوتوماتيكية، وضعية الثلج، وضعية الرمل، وضعية الوحل، 
وبشكل حصري في طرازات تريلهوك® وضعية الصخر. يمنحك سيليك تيرين® ثقة مطلقة في القيادة من خالل تنسيق أنظمة المركبة، 
بما في ذلك التحكم في الخانق، تغييرات ناقل الحركة، علبة التروس، مراقبة التشبث والنظام اإللكتروني للتحكم بالثبات٧. قياسي في 

.٤xطرازات ٤

أوتو عند استخدام هذه الوضعية، يتولى نظام التحكم بالتشبث سيليك تيرين® بالقيام بكل شيء، إذ يضبط ديناميكية المركبة 
أوتوماتيكياً لتتماشى بشكل أفضل مع حالة الطريق. لضمان أقصى فعالية، يتم أيضاً فصل مجموعة الحركة الخلفية أوتوماتيكياً.

للتحكم  العالية  السرعة  ونقاط  بشدة  الخانق  تستخدم  التي  الفريدة  المعّدلة  الرمل  إلى وضعية  النظام  يتحّول  الرمل 
الرملي. الطريق  على  بالقيادة 

الوحل حّقق أقصى قدر للتشبث عند السرعة المنخفضة على الطرقات عن طريق السماح النزالق العجلة اإلضافية عبر نظام ضبط 
الشاسيه المعدل خصيصاً، التروس التفاضلية ونسب ناقل الحركة لتخطي الوحل بنجاح.

الصخر حصرية في تريلهوك®، توفر وضعية الصخر قدرة الدفع الرباعي بسرعة منخفضة للدفع بالعجالت األربعة وذلك بفضل نظام 
التروس التفاضلية الخلفية القابلة لإلقفال، مما يمّكن رينيجيد® من تجاوز أكثر التضاريس صعوبًة في العالم. 

اسـتـعـّد ألي مـكـــان 
DIAL IN TO 
EVERYWHERE
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AUTHENTIC JEEP® 4x4 SYSTEMS
JEEP ACTIVE DRIVE This fully automatic and 

available 4WD system features a single-speed Power 
Transfer Unit (PTU) that combines authentic Jeep® 

Brand-engineered capability with welcome efficiencies.  
It can seamlessly move into FWD from 4WD, and out of 
4WD at any speed, thanks to the system’s rear axle 
disconnect that operates in tandem with the available 
Selec-Terrain® Traction Management System’s Auto mode. 
Under normal driving conditions, the front wheels provide 
most of the traction. If the front wheels begin to lose 
traction, power is shifted automatically to the rear wheels, 
giving you the ability to master difficult terrain at a 
moment’s notice without needing to push any additional 
buttons or switches. 

JEEP ACTIVE DRIVE LOW Get tough on the ridges and 
rocks with Jeep Active Drive Low, a one-speed system 
featuring Hill Descent Control. Its gnarly low range 
delivers a Trail Rated® 20:1 crawl ratio. Exclusively 
on Trailhawk.®

TRAIL RATED® Every Jeep Trailhawk bears a 
Trail Rated badge that tells the world it’s 

designed and built to Go Anywhere, 
Do Anything® and perform with exceptional 

4WD capability. Trail Rated Jeep Brand 
vehicles must successfully pass 

performance tests in the following five 
categories: Traction, Articulation, 

Water Fording,8 Maneuverability 
and Ground Clearance.

أنظمة جيب® األصلية للدفع الرباعي

 جيب® أكتيف درايف يتميز هذا النظام الرباعي الدفع األوتوماتيكي بالكامل 

 والمتوفر بوحدة نقل السرعة بسرعة واحدة والتي تجمع القدرة األصلية المخصصة 

 مع الكفاءة العالية. يمكنه االنتقال بكل سالسة من الدفع الخلفي إلى 
®
 لمركبات جيب

 األمامي، ومن الدفع الرباعي عند أي سرعة، بفضل محور الفصل الخلفي الذي يعمل 

 بالتنسيق مع وضعية أوتوماتيكية في نظام إدارة التحكم بالتشبث المتوفر سيليك 

 تيرين®. في ظروف القيادة العادية، توفر العجالت األمامية معظم التشبث. في حال 

 بدأت العجالت األمامية فقدان التشبث، تتحول قوة التشبث أوتوماتيكياً إلى العجالت 

 الخلفية، مما يمنحك القدرة على السيطرة في الطرق الصعبة في أي لحظة دون الحاجة 

للضغط على أزرار أو تشغيل مفاتيح إضافية. 

 أكتيف 
®
 جيب® أكتيف درايف المنخفض تخطَّ قساوة التضاريس مع جيب

 درايف المنخفض، نظام السرعة الواحدة الذي يتميز بالتحكم عند هبوط 

التالل. يوفر نسبة زحف منخفضة تريل رايتد® 20:1. حصري في تريلهوك®.

 تريلهوك® يحمل شعار ترايل 
®
 قدرة تريل رايتد® كل جيب

رايتد مصمٌم كي “يذهب إلى أي مكان ويقوم بأي عمل®” ويؤّمن أفضل أداء مع 

 تريل رايتد® نجحت 
®
قدرة الدفع الرباعي االستثنائية. كل مركبات عالمة جيب

في  اختبار فئات األداء الخمسة: التشبث، ارتفاع أسفل الشاسيه عن األرض، 

المناورة، التمفصل وخوض المياه٨. 

A HARD-CORE OFF-ROAD MASTER
Every	Renegade®	Trailhawk®	is	infused	with	an	attitude	of	bold,	in-your-face	confidence,	
thanks to an array of systems that send its capability quotient right to the top of the 
mountain. Tackle all off-road trails and tracks backed by Jeep® Active Drive Low, one  
of the Jeep Brand’s top dogs when it comes to 4WD systems. Trailhawk also arrives with a 
Jeep	Selec-Terrain®	Traction	Management	System	that	lets	you	dial	in	to	the	traction	style	
that best suits road and weather conditions. This system’s Rock mode is unique to 
Trailhawk, giving you superpowers to conquer rocky terrain with ease. And when you’re 
traveling over uneven terrain, the heavy-gauge steel skid plates provide vital protection 
from road hazards. You’ll benefit from Hill Descent Control that monitors throttle, speed 
and braking for smooth descents, a heavy-duty off-road suspension system and nearly 20 
mm of additional ground clearance. Trailhawk is built to take you to adventurous,  
new heights.

ربـّـان الـطــرق الــوعـــــرة
كل رينيجيد® تريلهوك® مزّود بالثقة الجريئة بفضل مجموعة من األنظمة التي تدفع بقدرته مباشرة إلى أعلى القمم. 

تغلّب على جميع الطرق الوعرة والمسارات بدعم من جيب® أكتيف درايف المنخفض، واحدة من أفضل قدرات عالمة 

جيب® األصيلة عندما يتعلق األمر بأنظمة الدفع الرباعي. كما يأتي تريلهوك® بنظام إدارة التشبث جيب سيليك تيرين® 

الذي يتيح لك أسلوب الجر الذي يناسب الطرق واألحوال الجوية. وضعية هذا النظام للطرق الصخرية فريدة من نوعها 

في تريلهوك®، مما يمنحك قوى خارقة للتغلب على التضاريس الصخرية بسهولة. وعندما تنطلق فوق طريق غير مستوية، 

توفر ألواح الوقاية الفوالذية من العيار الثقيل حماية حيوية من مخاطر الطرق. سوف تستفيد من نظام التحكم عند 

هبوط المنحدرات الذي يراقب الصمام الخانق، السرعة والفرملة من أجل تأمين الهبوط السلس، نظام التعليق على 

الطرق الوعرة للمهام الشاقة وما يقرب من ٢٠ ملم إضافياً من ارتفاع أسفل الشاسيه عن األرض. تم تصميم تريلهوك® 

ليرتقي بك إلى مستويات جديدة من المغامرة.
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قــــوة فــعــالـــــة

EFFICIENT 
POWER

2.4 TIGERSHARK® ENGINE Using acclaimed MultiAir technology with 
its	unique	and	efficient	valve-lift	system,	the	2.4	Tigershark®	engine	
incorporates a column of oil flow with precise control of intake valve 
events. This naturally aspirated I-4 burns clean, improves fuel efficiency, 
and reduces emissions with a quiet and refined ride. PERFORMANCE 
STATS: 180 hp at 237 N•m of torque when equipped with the 9-speed 
automatic transmission.

 محرك تايغرشارك® سعة ٢،٤ لتر مستخدماً تقنية ملتيئير المشهود لها مع نظام رفع الصّمام الفعال 

والفريد، يتضمن محرك تايغرشارك® سعة ٢،٤ لتر عموداً من تدفق الزيت مع مراقبة دقيقة لصّمام 

اإلدخال. هذا المحرك بـ٤ أسطوانات على شكل I يحرق الوقود بشكل نظيف، يحّسن فعالية الوقود، 

ويقلل االنبعاثات الكربونية إلى جانب قيادة هادئة ودقيقة. إحداثيات األداء: قوة ١٨٠ حصاناً مع عزم 

دوران ٢٣٧ ن.م. عندما يكون مجهزاً بناقل حركة أوتوماتيكي بـ٩ سرعات.
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 اعـتـمــد التـغـييـر 
الـذي يـنـاسـبــك 

SHIFT YOUR 
OWN WAY

Renegade®	takes	life	on	the	road	as	it	comes.	Whether	doing	your	own	
shifting with the smooth 9-speed automatic transmission, you’ll get the most 
from every excursion. Suit yourself and how you like to go exploring. That’s the 
way of Renegade. 

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION A unique offering in the small SUV 
arena, this standard automatic transmission operates with precision when 
it’s matched to the 2.4 Tigershark® engine. Its fine-tuned 9.79 ratio spread 
between gears ensures quick takeoffs and consistently refined 
performance with exceptional efficiencies through all gears, at all 
speeds.

ينطلق رينيجيد ®بالقيادة حسب الطريق. سواء كنت تقوم بتغيير الحركة في مركبتك بناقل حركة 

أوتوماتيكي بـ٩ سرعات متطور ومتوفر، ستستغل كل حركة أثناء القيادة. جّهز نفسك بما 

يناسب رحلتك وبالطريقة التي تحب أن تنطلق بها لالستكشاف. هذا هو أسلوب رينيجيد.

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٩ سرعات عرض فريد في فئة سيارات الدفع الرباعي 

الصغيرة. يعمل هذا الناقل األوتوماتيكي القياسي بكل دقة مع محرك تايغرشارك® 

سعة ٢،٤ لتر. نسبة ٩،٧٩ المدوزنة بين الغيارات تؤّمن انطالقات سريعة وأداًء دقيقاً 

باستمرار مع الفعالية االستثنائية للغيارات في جميع السرعات. 
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EASILY SCROLL THROUGH 
SUCH INFORMATION AS:

• NAVIGATION

• CAPABILITY

• PERFORMANCE

• VEHICLE DYNAMICS

• VEHICLE ALERTS

• FUEL ECONOMY

يمكنك التجول بسهولة بين بعض 
المعلومات مثل:

• المالحة

• القدرة

• األداء

• ديناميكيات المركبة

• أجهزة إنذار

• توفير الوقود

7-INCH FULL-COLOR DRIVER INFORMATION DISPLAY (DID) Controls on the steering 
wheel let you instantly scroll through a selection of vehicle data displayed directly in front 
of you. There, on your instrument panel, is a 7-inch full-color screen that gives you insight 
into	real-time	performance	data,	and	much	more	for	Trailhawk®	and	Limited	models.	For	
Longitude models, you’ll view a 3.5-inch Black-and-White DID. 

شاشة عرض المعلومات للسائق كاملة األلوان قياس ٧ بوصة تتيح لك أزرار التحكم المدمجة في عجلة القيادة التجّول السريع 
عبر مجموعة مختارة من بيانات السيارة المعروضة أمامك مباشرًة. هناك، على لوحة أجهزة القياس، شاشة كاملة األلوان قياس 

٧ بوصة توفر لك رؤية بيانات األداء في الوقت الفعلي، بل أكثر من ذلك بكثير في طرازات تريلهوك® وليميتد. أما في طراز 
لونجيتود، ستشاهد شاشة عرض المعلومات للسائق قياس ٣،٥ بوصة باللونين األسود واألبيض. 

LOOK INTO THE MIND OF RENEGADE®

اكـتـشـف الــعـقــل الــذكـــي فــي ريـنـيــجــيـد®

 اإلرشــــاد
 بــكــل بـســـاطـــة 

 أنظر إىل عجلة القيادة. مصممة لتوفري األمان. تساعدك عىل الغوص يف جميع أنواع 

 االتجاهات االستثنائية. تأيت أزرار التحكم قياسية. تحت ترصّفك لإلجابة عىل االتصاالت 

 وتلّقيها، إرسال نصوص صوتية٥، تعديل وضبط درجة حرارة املقصورة ورسعة املركبة، رؤية 

بيانات األداء يف الوقت الحقيقي والالئحة تطول.

NATURAL GUIDANCE
HERE’S A STEERING WHEEL DESIGNED TO SAFELY HELP YOU GO IN ALL KINDS 

OF EXCEPTIONAL DIRECTIONS. STANDARD CONTROL BUTTONS. HELP  

ANSWER AND PLACE CALLS, SEND VOICE TEXTS,5 ADJUST CABIN TEMPS 

AND VEHICLE SPEED, SEE REAL-TIME PERFORMANCE DATA AND  

A WHOLE LOT MORE.
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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 

RENEGADE, ALL BUNDLED TOGETHER WITHIN THIS  

ROBUST SYSTEM.

TALK AND LISTEN Use voice commands2 to simplify driving. It allows 
you to keep your eyes on the road and your hands on the wheel. Use 
your voice to select radio stations, make calls, select navigation or set 
temps. Standard.

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

EASY, SMARTPHONE INTEGRATION Send/receive calls and text 
while driving safely with hands-free2	phone	capability.	Uconnect®	
works with Apple CarPlayTM3 or Android Auto,TM4 letting you take 
control through the Uconnect System. Available.

FIND THE QUICKEST WAY OUT OF TOWN Enter your 
destination with just your voice. Then get turn-by-turn audio 

directions, so your eyes can stay devoted to the road. 
Available.

TOUCHSCREEN CONTROLS Via the touchscreen, 
you can adjust your seat or your cabin temperature, 

select a new music station or make a call. So sit 
back, get comfortable, and experience all the 

ways	Uconnect®	makes	the	ride	more	
enjoyable. Available.

CONNECT TO 
YOUR WORLD

 تــواصــل مـع 
عـــالـمـــك

نـافـذتـك إلـى عــالــم التـواصــل األوسـع. تـضـع يـوكـونـيـكـت® بـيـن يــديــك 

الــعــديــد مـن مــزايــا التــواصــل والـخـدمــات الـتـرفـيـهـيــة داخــل مــركـبـتــك 

ريـنـيـجـيــد، كــلهـــا ضـمـن نـظــام يـوكـونـيـكـت® النـشــيــط. 

التحدث واالستماع استخدم األوامر الصوتية٢ لتبسيط القيادة. إنها تسمح لك بإبقاء عينيك على 

الطريق ويديك على عجلة القيادة. استخدم صوتك الختيار محطات الراديو، إجراء المكالمات، تحديد 

الوجهات المالحية أو ضبط درجة الحرارة. قياسي.

اضبط الراديو استمتع بالصوت عبر مزايا عديدة مثل األقراص المدمجة/إم بي ٣، منفذ يو إس بي عن 

بُعد، وصلة الصوت، نظام األوامر الصوتية المدمج٢ وميزة بلوتوث® للنظام الصوتي. متوفر.

تكامل وتوافق الهواتف الذكية بكل سهولة إرسال / استقبال المكالمات والرسائل النصية أثناء 

القيادة بسالمة وأمان بفضل استخدام القدرة على االتصال عبر الهاتف النقال طليق اليدين٢. 

يعمل يوكونيكت® مع أبل كاربالي™٣ أو أندرويد أوتو™٤ مما يتيح لك التحكم من خالل نظام 

يوكونيكت. متوفر.

أسلك أسرع طريق إلى قلب المدينة أدِخل وجهتك المقصودة بواسطة األوامر الصوتية 

ثم احصل على اإلرشادات والتوجيهات الصوتية أوالً بأول، وهكذا تبقي عينيك على 

الطريق. متوفر.

أزرار التحكم التي تعمل باللمس عبر شاشة عرض تعمل باللمس، يمكنك 

تعديل مقعدك أو درجة حرارة المقصورة، اختيار محطة إذاعية 

موسيقية جديدة أو إجراء وتلقي االتصاالت. ما عليك سوى الجلوس 

بأمان على مقعدك. استرح واختبر كل الوسائل التي بها تجعل 

يوكونيكت® رحلتك أكثر متعة. متوفرة.

Features shown above may not be available in market. Please see your local dealer for more information

قد ال تتوفر المواصفات المبينة أعاله. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للمزيد من المعلومات.
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RAIN-SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS Storm clouds hold little influence over your 
daily drive. Front wipers activate when raindrops are detected. Available.

SIX STANDARD AIR BAGS9 Your sense of security is met with this all-around air bag9 
system. Full-length front and rear side-curtain, seat-mounted side for front occupants, and 
Next-generation or Advanced Multistage driver and front-passenger air bags9 all work 
together to help provide encompassing protection. Standard.

KEYLESS ENTER ’N GO.TM With the fob in your pocket or purse, depress the brake or 
clutch pedal, press a button, shift into gear and go. Available.

CHASSIS STRENGTH	Renegade®	delivers	exceptional	peace	of	mind	with	a	hero’s	 
heart — a strong unibody structure is constructed with nearly 70 percent high-strength 
steel. Standard.

ELECTRONIC STABILITY CONTROL7 A vehicle-wide network of safety sensors provide 
instant aid should they detect you’re veering off your intended path. ESC7 coordinates 
Electronic Roll Mitigation, Hill Start Assist, antilock brake system, Advanced Brake Assist 
and all-speed traction control, sending them into action when needed. Standard. 

PARKSENSE® REAR PARK ASSIST SYSTEM10	Renegade®	can	help	you	park	and	back	
out with grace. This system uses rear ultrasonic sensors to determine relative distance to 
objects in your back-up pathway. Read-outs in the Driver Information Display and audible 
signals notify the driver of rear object proximity. Available. 

INTEGRATED VOICE COMMAND2 WITH BLUETOOTH® Allows the driver to safely 
send, reply to or listen to a text,5 take or make phone calls, get navigation directions 
and	more	while	keeping	both	hands	on	the	wheel.	Access	with	Bluetooth®-
compatible smartphones. Standard. 

PARKVIEW® REAR BACK-UP CAMERA10 WITH DYNAMIC GRID 
LINES Back out safely with confidence. This system helps bring 
previously hidden rear objects to your attention, either on-screen or 
with an audible warning, in good time to react. Available.

مّساحات حساسة للمطر لن تؤثر الغيوم على قيادتك اليومية. تعمل ماسحات الزجاج األمامي لدى تحّسسها لقطرات المطر. 

متوفرة.

٦ وسائد هوائية قياسية٩ شعورك باألمان أكبر مع نظام الوسائد الهوائية٩ في كامل مقصورة رينيجيد®. وسائد هوائية٩ ستارية جانبية 

كاملة أمامية وخلفية، جانبية مدمجة في المقعد للراكب األمامي، من الجيل الثاني أو متقدمة متعددة مراحل االنتفاخ للسائق 

والراكب األمامي كلها تعمل بالتناسق لتوفير الحماية القصوى. قياسية. 

نظام فتح األقفال عن بُعد “أدخل وانطلق”™ حتى لو كان مفتاح سيارتك في جيْبك أو محفظتك، يمكنك الضغط على دواسة الوقود 

أو دواسة القابض، النقر على زر التشغيل وتحريك الناقل إلى وضعية االنطالق. متوفر.

قوة بنية الهيكل يوفر رينيجيد® راحة بال منقطعة النظير مع الهيكل الجبار، األساس القوي القائم بما يقرب من ٧٠٪ من الفوالذ 

الصلب. قياسي. 

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات٧ شبكة واسعة من أجهزة استشعار السالمة في المركبة تساعد في الحفاظ على التحكم بالسيارة، 

األمر الذي يوفّر مساعدة فورية عند رصد أي انحراف عن المسار. يقوم النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات٧ بالتنسيق بين النظام 

اإللكتروني للحد من خطر االنقالب، نظام المساعدة على تسلق التالل، نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت 

األربعة ونظام مساندة الفرملة ونظام التحكم بالتشبث لجميع السرعات، واضعاً جميعهم تحت الطلب عند الضرورة. قياسي. 

نظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس®١٠ يساعدك رينيجيد® في ركن سيارتك والتراجع بأمان. يستخدم هذا النظام 

المتوفر حساسات استشعار خلفية بالموجات فوق الصوتية لتحديد المسافة المحددة في مسارك الخلفي. يظهر عرض تصويري على 

شاشة عرض ملونة لمعلومات السائق وإشارات صوتية كالهما ينذر السائق باقتراب السيارة من األجسام أو السيارات في الخلف. 

متوفر.

نظام األوامر الصوتية٢ المدمج مع بلوتوث® يسمح للسائق بسالمة إرسال، الرد أو االستماع إلى الرسائل 

النصية٥، تلّقي االتصاالت أو إجراء المكالمات، الحصول على التوجيهات المالحية وأكثر بينما تمسك 

مقود التوجيه بيديك. تواصل باستخدام هواتف ذكية متوافقة مع بلوتوث®. قياسي.

كاميرا١٠ للرؤية الخلفية عند التراجع بارك فيو® مع خطوط شبكية دينامية تراجع بسيارتك 

إلى الخلف بكل ثقة. يساعد هذا النظام على إظهار األجسام المخفية خلف سيارتك، حتى على 

الشاشة أو بواسطة تحذيرات صوتية، في الوقت المناسب للقيام بردة الفعل المالئمة. متوفرة.

RENEGADE® ENVELOPS YOU WITH UP TO 70 STANDARD AND AVAILABLE SAFETY AND SECURITY 

FEATURES. REMAIN CONFIDENT DRIVING IN ALL WEATHER CONDITIONS, THANKS TO THE STRENGTH OF 

A REINFORCED STRUCTURE EMPOWERED WITH BOTH PASSIVE AND ACTIVE SYSTEMS. 

يحيطك رينيجيد® بما يصل إلى ٧٠ ميزة قياسية ومتوفرة من السالمة واألمان، كي تبقى آمناً في قيادتك مهما كانت األحوال الجوية، ويعود هذا الشعور باألمان إلى قوة 

هيكلية معززة ومدعمة بكل األنظمة السلبية والنشطة.

SECURED ADVANTAGES
مــواصـفــات األمــــــان
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أرضية منطقة األمتعة قابلة للتعديل. أرضية منطقة األمتعة الخلفية القابلة للتعديل وفقاً لثماني وضعيات في رينيجيد® جاهزة 
لتوفير مساحة أكبر لمنطقة األمتعة. ارفعها بسهولة، اسحبها للتحميل أو أخفضها لمساحة أوسع تستوعب أغراضاً طويلة الشكل. 

حقيبة تخزين لوح السقف ماي سكاي® عند فك١ لوحْي ماي سكاي®، اسحبهما إلى داخل حقيبة خاصة لتخزينهما. فهي تساعد 
في حمايتهما من الضرر وتُحفظ بشكل مالئم في منطقة األمتعة الخلفية. 

U.S. تظهر في الصورة يوكونيكت

U.S. Uconnect® screen shown.

ADJUSTABLE CARGO FLOOR The available height-adjustable rear cargo floor 
stands ready to provide increased cargo space. Raise it up for easy, slide-in loading 
or	lower	it	to	have	more	room	to	carry	taller items.

MY SKY® PANEL STORAGE When you remove1	the	My	Sky®	panels,	slip	them	into	
the	included	protective	storage	bag,	which	fits	perfectly	into	the	rear	cargo area.

 نظّم طريقة الجلوس ورتّب منطقة التحميل

 رينيجيد® جاهز دائماً الستيعاب كل أنواع تخصيصات الحمولة والركاب بفضل 

مساحة التحميل SAE التي تبلغ ١٢٩٧ لتر )مع طي المقاعد الخلفية( ومقعد 

خلفي قابل للطي واالنقسام ٤٠/٢٠/٤٠ مع ممر وسطي. قم بطي القسمين 

“٢٠/٤٠” لحمل كمية كبيرة من األغراض في الخلف، تاركاً القسم “٤٠” 

مفتوحاً الستيعاب الراكب الثالث، القسم القادر على حمل حموالت ثقيلة. 

ARRANGE YOUR SEATING AND CARGO AREA 
Renegade®	is	always	ready	to	accommodate	all	kinds	of	
cargo and passenger configurations thanks to its 1297L 
SAE Cargo Volume (with rear seats folded) and available 
40/20/40 split-folding rear seat with pass-through. Turn 
down the “40/20” sections to carry a good amount of 
stuff in the back, leaving the remaining “40” section open 
for that much-needed third passenger — the one who’s 
willing to carry the heavy loads.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

Properly secure all cargo.
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BMX مجموعة رسومات  )١

رف الحمولة المصبوب  )٢

حّمالة الدراجات الهوائية  )٣

واقيات عتبة الباب  )٤

غطاء الواجهة األمامية  )٥

واقيات الرذاذ المصبوبة  )٦

6

3

5 4

2 1

٥

٣

٦ ٤

١٢

Whether you’re climbing rugged hills or cruising smooth highways, raise 
the	profile	and	capability	of	your	Renegade®	with	Authentic	Jeep® Brand 
Accessories from Mopar®. You can count on these quality-engineered 
parts and accessories to keep your Renegade as authentic as the day you 
bought it. For a true, seamless fit and finish, exact color matches and 
high-quality materials, it’s smart to choose Mopar for the life of your ride. In 
addition, your ownership experience is supported mile after mile with our 
expert	technicians,	Mopar	Vehicle	Protection®	plans,	Express	Lane	Service	
for a quick oil change and the online Mopar Owner Connect website 
(register at owners.jeep.com). See your Jeep dealer, or visit mideast.mopar.
com for more information.

MOPAR MAXIUM CARE PLANS: If you are seeking the ultimate in peace of 
mind for your vehicle, look no further. Maximum Care plans go above and 
beyond your vehicle’s factory warranty by providing virtually complete 
mechanical coverage for your vehicle: Maximum Care covers +5000 
mechanical components. Mopar Maximum Care plans are offered in following 
packages: 3yr/100,000 km, 4yr/120,000 km, 5yr/100,000 km and 
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 Renegade’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 على الطرق السريعة، ارفع قدرة مركبتك رينيجيد® مع أكسسوارات جيب® 

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

رينيجيد® أصلية كما اشتريتها. للحفاظ على اللمسات النهائية واأللوان الحقيقية وقطع الغيار العالية 

الجودة واألداء، يجب اختيار موبار® مدى الحياة. ميالً بعد ميل، ستحافظ على تقدمك القوي بفضل 

خبرائنا الفنيين، قطع الغيار األصلية، برامج حماية® السيارة من موبار®، الخدمة السريعة لتغيير الزيت 

والموقع اإللكتروني لمالكي موبار® )سجل اآلن عبر owners.jeep.com(. يرجى مراجعة وكيل 

جيب® أو زيارة  mideast.mopar.com لمزيد من المعلومات.

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: 

٣ سنوات/١٠٠،٠٠٠ كم، ٤ سنوات/١٢٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات/١٠٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات/١٥٠،٠٠٠ كم. 

يمكنك اآلن أن تضمن أنك قد ال تشعر 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 رينيجيد، بكل راحة بال واطمئنان. ما عليك سوى اختيار إحدى الباقات 

التالية التي تلبّي احتياجاتك بشكل مناسب: ٣ سنوات / ٦٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات / ١٠٠،٠٠٠ كم و٧ 

سنوات / ١٤٠،٠٠٠ كم.

1) BMX GRAPHIC PACKAGE
2) MOLDED CARGO TRAY
3) ROOF-MOUNT BIKE CARRIER
4) DOOR SILL GUARDS
5) FRONT END COVER
6) MOLDED SPLASH GUARDS

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

 األصلية
®
أكسسوارات عالمة جيب

AUTHENTIC JEEP® BRAND  
VEHICLE ACCESSORIES

Properly secure all cargo.
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األلـــــوان

1 ] Black
2] Carbon Black Metallic 
3] Granite Crystal Meticc
4] Anvil
5] JetSet Blue
6] Colorado Red
7] Omaha Orangel
8] Solar Yellow
9] Hyper Green
10] Matte Green
11] Glacier Metallic
12] Apline White

أسود  ]١
معدني أسود كربوني   ]٢

جرانيت كريستال معدني  ]٣
أنفيل  ]٤

أزرق أمواج  ]٥
أحمر كولورادو  ]٦
برتقالي أوماها  ]٧
أصفر شمسي  ]٨
أخضر صارخ  ]٩
أخضر ناشف  ]١٠

معدني جليدي  ]١١
أبيض جبال األلب  ]١٢

1 ١

9 ٩

2 ٢

10 ١٠11 ١١12 ١٢

3 ٣4 ٤

5 ٥6 ٦7 ٧8 ٨

JEEP
®
 RENEGADE® LINE-UP

 رينيجيد®
®
مجموعة جيب

LONGITUDE

TRAILHAWK®

LIMITED

لـونـجيـتــود

تــريـلـهـــوك®

ليـمـيـتـــد

COLORS WHEELS
األقـمـشــــة

FABRICS

1]  16-inch Aluminum Polished and Painted 
Granite Crystal – Standard on Longitude; 
Available on Trailhawk and Limited

2]  17-inch Tech Silver Aluminum – Standard on 
Limited; Available on Longitude and 
Trailhawk

3]  17-inch Off-Road Black Aluminum – Available 
on Longitude and Trailhawk

1]  Washington Cloth/Mesh Cloth with Tonal accent stitching – 
Black – Standard on Longitude

2]  Washington Cloth/Mesh Cloth with Cattle Tan accent stitching –  
Black/Sandstorm – Standard on Longitude

3]  Washington Cloth/Mesh Cloth with Ice Blue accent stitching –  
Black/Ski Gray – Standard on Longitude

4]  Washington Cloth/Matric Topographic Cloth with Ruby Red 
accent stitching – Black – Standard on Trailhawk®

5]  McKinley Leather/Axis II Perforated Leather with Sky Gray 
accent stitching – Black – Available on Limited

6]  McKinley Leather/Axis II Perforated Leather with Tonal accent 
stitching – Black/Ski Gray – Available on Limited

1 ١

5 ٥

2 ٢

6 ٦

3 ٣4 ٤1 ١2 ٢3 ٣

١[  عجالت من األلومينيوم الملمع والمطلية بلون 
جرانيت كريستال قياس ١٦ إنش – قياسية في 

لونجيتود، متوفرة في تريلهوك وليميتد
٢[  عجالت من األلومينيوم الفضي “تك سيلفر” 

قياس ١٧ إنش – متوفرة في لونجيتود وتريلهوك 
٣[  عجالت من األلومينيوم األسود للطرق الوعرة 

قياس ١٧ إنش – متوفرة في لونجيتود وتريلهوك 

الـعـجـــالت

١[  قماش واشنغتن / قماش محبوك مع خياطة تونال بارزة– أسود – قياسي 
في لونجيتود

٢[  قماش واشنغتن / قماش محبوك مع خياطة بارزة بلون أسمر – أسود / 
رملي – قياسي في لونجيتود

٣[  قماش واشنغتن / قماش محبوك مع خياطة بارزة بلون أزرق ثلجي – 
أسود / رمادي ثلجي – قياسي في لونجيتود

٤[  قماش واشنغتن / قماش ماتريك طوبوغرافي مع خياطة بارزة بلون أحمر 
ياقوتي – أسود - قياسي في تريلهوك® 

٥[  جلد ماك كينلي / جلد أكسيس ٢ مثقوب مع خياطة بارزة بلون رمادي 
ثلجي – أسود - متوفر في ليميتد

٦[  جلد ماك كينلي / جلد أكسيس ٢ مثقوب مع خياطة تونال بارزة – أسود 
/ رمادي ثلجي - متوفر في ليميتد
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 المواصفات الخارجية 
)ملم ما لم يحدد غير ذلك( 

٢٥٧٠ قاعدة العجالت  
٤٢٣٦ الطول اإلجمالي  
١٨٠٥ العرض اإلجمالي )مع المرايا الجانبية مفتوحة(  
١٥٤١ المسافة بين عجالت المحور األمامية  
١٥٤١ المسافة بين عجالت المحور الخلفية  
١٦٩٧/١٦٦٧ االرتفاع اإلجمالي )٤X٤/٤X٢ تريلهوك®(  

٤x٢٤xتريلهوك®٤

١٧٥١٩٨٢١٠ارتفاع أسفل السيارة عن األرض 
١٧،٩٢١،٠٣٠،٠زاوية االقتراب )درجة( 
٢١،٢٢٣،٥٢٤،٠زاوية االنقطاع )درجة(
٢٩،٧٣٢،١٣٤،٠زاوية االنطالق )درجة(

٣٠٤،٨٤٨٢،٦غير متوفراجتياز المياه

 المواصفات الداخلية 
)ملم ما لم يحدد غير ذلك(

٣/٢ سعة المقاعد )البالغين(  
١٠٢٩/١٠٤٥ حيّز الرأس )بدون فتحة السقف(  
١٠٢٩/١٠٠٩ حيّز الرأس )مع نظام فتحة السقف ماي سكاي®(  
٨٨٧/١٠٤٦ حيّز األرجل  
١٤٠٠/١٤١٩ حيّز األكتاف  
١٣١٩/١٣٤٨ حيّز الخصر  
١٢٩٧/٣٥١ SAE حجم منطقة األمتعة )لتر، ارتفاع/طي المقاعد الخلفية(  

الهيكل/التعليق

تصميم الهيكل — بنية أحادية اإلطار: ألواح وأجزاء الهيكل مصبوبة وملحمة في هيكل واحد.

نظام التعليق — األمامي: مع قوائم ماكفرسون، نوابض حلزونية، عوارض أمامية منبسطة 
من الفوالذ، أذرع تحكم مزدوجة ومنخفضة من الفوالذ لطرازات الدفع الرباعي وأذرع 

تحكم فردية ومنخفضة من الفوالذ لطرازات الدفع الثنائي وذراع توازن. الخلفي: مع قوائم 
ماكفرسون، وصالت من الفوالذ الصلب، حواضن خلفية معزولة من الفوالذ الصلب لطرازات 

الدفع الرباعي وغير معزولة لطرازات الدفع الثنائي، نوابض حلزونية وذراع توازن.

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات:  — ٤ قنوات، مانع لالنغالق على العجالت األربعة مع 
سرعة العجالت النشطة، سرعة السيارة، زاوية مقود التوجيه، حساسات معدل الدوران 

والتسارع الجانبي، إدارة ثبات السيارة مع زر تفعيل بمرحلتين، التحكم بالتشبث لجميع 
السرعات، مساندة الفرملة، النظام اإللكتروني للحّد من خطر االنقالب ونظام توزيع قوة 

الفرملة إلكترونياً

التوجيه:  — معزز آلياً، المسننات والتروس 

١٥،٧:١ النسبةاإلجمالية  
٢،٦٨   ٤x٤ و ٤xاالستدارة )من المصد إلى المصد(: ٢
٢،٧٦ تريلهوك®  
١١،٠٧   ٤x٤ و ٤xقطر االستدارة )من المصد إلى المصد، متر(: ٢
١٠،٧٦ تريلهوك®  

أنظمة الكبح 

األمامية:  أسطوانة دوارة قابلة للتهوية ٣٠٥ x ٢٨ ملم مع قدم طافية بمكبس واحد قياس ٦٠ 
ملم  

الخلفية: أسطوانة دوارة صلبة ٢٧٨ x ١٢ ملم مع قدم طافية بمكبس واحد قياس ٣٨ ملم

نوع مكابح الركن: موتور إلكتروني على المكبس

 القدرات 
)بالكيلوغرام ما لم يُذكر خالف ذلك(

٤٨ خزان الوقود )لتر(  

المواصفات

تعتمد المواصفات على طراز العام ٢٠١٧.

خط نقل القوة 

تايغرشارك® سعة ٢,٤ لرت املحرك 

٢٣٦٠اإلزاحة )سم مكعب( 

١٨٠ @ ٦٤٠٠القوة الحصانية* )عند دورة بالدقيقة( : أوتوماتييك بـ٩ رسعات

٢٣٧ @ ٣٩٠٠عزم الدوران* )ن.م عند دورة بالدقيقة( : أوتوماتييك بـ٩ رسعات

SAE تقديرات  *حسب 

SPECIFICATIONS

Specif ications are based on 2017 model year.

POWERTRAINS

Engine 2.4 Tigershark®

Displacement (cc) 2360

Horsepower* (hp @ rpm): 9-speed automatic 180 @ 6400

Torque* (N•m @ rpm): 9-speed automatic 237 @ 3900

*SAE net — estimated

EXTERIOR DIMENSIONS  
(mil l imeters unless noted)
Wheelbase 2570
Overal l  Length 4236
Overal l  Width (with open side mirrors) 1805
Track (front) 1541
Track (rear) 1541
Overal l  Height (4x2 / 4x4 Trai lhawk®) 1667 / 1697

4x2 4x4 Trailhawk
Ground Clearance 175 198 210
Approach Angle (degrees) 17.9 21.0 30.0
Breakover Angle (degrees) 21.2 23.5 24.0
Departure Angle (degrees) 29.7 32.1 34.0
Water Fording N/A 304.8 482.6

INTERIOR DIMENSIONS  
(mil l imeters unless noted)
Seating Capacity (adults) 2 / 3
Head Room (without sunroof) 1045 / 1029
Head Room (with My Sky® Open-Air Roof System) 1009 / 1029
Leg Room 1046 / 887
Shoulder Room 1419 / 1400
Hip Room 1348 / 1319
SAE Cargo Volume (l iters;  rear seats up / folded) 351 /  1297

BODY /  SUSPENSION

BODY DESIGN — Uniframe construction: body panels and frame members 
welded and bonded into a single unit

SUSPENSION — Front:  MacPherson struts,  coi l  springs,  f lat-front steel 
crossmember,  high-strength steel double-shell  lower control arms for 4x4 
and high-strength steel mono-shell  lower control arms for 4x2,  stabil izer 
bar.  Rear:  MacPherson struts,  high-strength steel l inks,  isolated steel rear 
cradle for 4x4 and not-isolated for 4x2,  coi l  springs,  stabil izer bar 

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)  — 4-channel,  4-wheel anti lock with 
active wheel-speed, vehicle-speed, steering wheel-angle,  yaw-rate and 
lateral-acceleration sensors,  vehicle stabil ity management with 2-stage 
activation switch,  Al l-Speed Traction Control ,  Brake Assist ,  Electronic Roll 
Mit igation (ERM) and Electronic Brake-Force Distr ibution (EBD)

STEERING   — Electric power rack and pinion 

Overal l  Ratio 15.7 :  1
Turns ( lock-to-lock;  m) 4x2 and 4x4 2.68
 Trai lhawk 2.76
Turning Diameter (curb-to-curb; m) 4x2 and 4x4 11 .07
 Trai lhawk 10.76

BRAKE SYSTEMS

Front:   305mm x 28mm vented rotor with 60mm single-piston f loating cal iper; 

Rear:  278mm x 12mm solid rotor with 38mm single-piston f loating cal iper 

Parking Brake Type: Electric motor on cal iper

CAPACITIES  
(ki lograms unless noted)
Fuel Tank (l iters) 48
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المحركات / نواقل الحركة

•••محرك تايغرشارك® ملتيئير٢ بـ٤ صمامات على شكل I سعة ٢،٤ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٩ سرعات

المواصفات الميكانيكية / القدرة

•••نظام تثبيت السرعة

•نظام العادم: عادم خلفي مفرد مع مخرج المع، أسود في الطرازات الباقية

••أنظمة الدفع الرباعي

••—  نظام الدفع الرباعي ٤x٤ المستمر جيب® أكتيف درايف

—  نظام الدفع الرباعي المنخفض ٤x٤ المستمر جيب® أكتيف درايف مع نطاق منخفض لنسبة الزحف 
 ٢٠:١

•

•••باب خزان الوقود: بدون غطاء

سيليك تيرين®: قرص مجموعة التجهيزات الوسطى مع إعدادات التحكم بوضعيات التشبث األربعة: 
••أوتو، الثلج، الرمال والوحل )طرازات ٤x٤ فقط(

المواصفات الميكانيكية / القدرة تتمة

•—  وضعيات القيادة: أوتوماتيكية، الثلج، الرمل، الوحل والصخرية مع نظام التحكم عند هبوط التالل

•••التوجيه: معزز آلياً، المسننات والتروس

•••نظام التعليق: يورو، مع قوائم ماكفرسون أمامية، مع قوائم تشابمن خلفية

قدرة ترايل رايتد®: تتضمن جيب® أكتيف درايف منخفض مع نسبة زحف ٢٠:١ مع زيادة ارتفاع ٠،٨ 
إنش، واجهة فريدة أمامية وخلفية، عجالت فريدة قياس ١٧ إنش وإطارات للطرق المعبدة/الوعرة، 

ألواح واقية، خطافات السحب أمامية وخلفية، لمسات مميزة بلون أحمر وشعار تريل رايتد
•

المواصفات الخارجية

•••— بلون الهيكل

••الواجهة: مصبوبة باللون األسود

—  درع اللوح الواقي لخزان الوقود الخلفي، درع اللوح الواقي لناقل الحركة األمامي وإطار يفتح 
إلى األعلى للواجهة المنخفضة بلون رمادي متعادل

•

PP—  إطارات تفتح إلى األعلى للواجهة المنخفضة األمامية والخلفية بلون أسود المع

•••الزجاج: التحكم بأشعة الشمس

O OO— مظلل جداً للوقاية من الشمس

•حواف الشبكة األمامية: بلون أسود مع حلقات من الكروم

•— حواف الشبكة األمامية بلون أسود مع حلقات من الرمادي الالمع

•— حواف الشبكة األمامية بلون فضي معدني مع حلقات من الكروم

P—  حواف الشبكة األمامية بلون أسود مع حلقات بلون أسود المع

•ملصق غطاء المحرك: بلون أسود خفيف اللمعان

OO— غطاء المحرك من موبار: بلون فضي أو أسود

OO— غطاء المحرك بملصق نجمة الجيش األمريكي من موبار: بلون أسود أو أبيض

OOO— باب بملصق نجمة الجيش األمريكي من موبار: بلون أسود أو أبيض

OOO/Pاإلضاءة: مصابيح أمامية أوتوماتيكية

•••— مصابيح ضباب خلفية 

•••— نظام المصابيح النهارية

•••— إشارة انعطاف على المرايا الخارجية )ضمن مجموعة في أسواق مختارة(

•••— مصابيح أمامية مختبرة ومصدقة

•••— مصابيح أمامية مع تأخير وقت االطفاء

•••— مصابيح خلفية متوهجة

• = قيايس. O	=	اختياري. P	=	متوفر ضمن مجموعة محددة.

املواصفات القياسية / االختيارية
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ENGINES / TRANSMISSIONS

2.4 Tigershark® MultiAir2 I-4 with 9-speed Automatic Transmission • • •

MECHANICAL	FEATURES / CAPABILITY

Cruise Control • • •

Exhaust System — Single rear exhaust with bright tip; Black on remaining models •

Front-Wheel Drive (FWD) • •

— Jeep
®
 Active Drive full-time 4x4 system • •

— Jeep Active Drive Low full-time 4x4 system with low range for a 20:1 crawl ratio •

Fuel Door – Capless fuel filler • • •

Selec-Terrain® — Center-stack dial with four traction control settings: Auto, Snow, Sand and Mud  
(4x4 models only)

• •

MECHANICAL	FEATURES / CAPABILITY	continued

— Auto, Snow, Sand, Mud and Rock Mode with Hill Descent Control •

Steering — Electric power, rack and pinion • • •

Suspension — Euro; front with MacPherson strut, rear with Chapman strut • • •

Trail Rated® Capability — Includes Jeep Active Drive Low mode with 20:1 crawl ratio, 0.8-inch increased 
height, unique front and rear fascia, unique 17-inch wheels and on-/off-road tires, skid plates, front and 
rear tow hooks, signature Red accents and Trail Rated badge

•

EXTERIOR FEATURES

— Body-color • • •

Fascia — Mold-in-color Black • •

—  Rear fuel tank skid plate shield, front transmission skid plate shield and lower fascia appliqué 
surround in Neutral Gray •

—  Gloss Black front and rear appliqués P P

Glass — Solar-Control • • •

— Deep-tint sunscreen  O O O

Grille Surround — Black grille surround with Chrome rings •

— Black grille surround with Satin Gray rings •

— Silver Metallic grille surround with Chrome rings •

— Black grille surround with Gloss Black rings P

Decal — Hood, Low-Gloss Black •

— Mopar® hood – In Silver or Black O O

— Mopar US Army Star hood – In Black or White O O

— Mopar US Army Star door – In Black or White O O O

Lighting — Automatic headlamps O O O/P

— Rear fog lamps • • •

— Daytime running lamp (DRL) system • • •

— Exterior mirror turn signal (packaged in select countries) • • •

— E-marked headlamps • • •

— Headlamps with off-time delay • • •

— Incandescent taillamps • • •

•	=	Standard. O	=	Optional. P	=	Available	with	Package	noted.

Standard / Optional Features
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المواصفات الخارجية تتمة

P—  قابلة للتعديل آلياً، قابلة للتدفئة آلياً مع أضواء إشارة بلون أسود

P•—  قابلة للتعديل آلياً، قابلة للتدفئة آلياً مع أضواء إشارة بلون الهيكل

•— قابلة للتعديل آلياً، قابلة للتدفئة آلياً مع أضواء إشارة بلون رمادي المع بارز

•— قابلة للتعديل آلياً، قابلة للتدفئة آلياً مع أضواء إشارة بلون فضي معدني بارز

•••هوائي قابل للنزع، قصير، مثبت في السقف

•••السقف: بلون الهيكل

OO— أسود 

P••سكك مثبتة بالسقف: بلون أسود

•— المعة )فضي معدني(

•األلواح الواقية: خزان الوقود، علبة ناقل الحركة، ناقل حركة ونظام تعليق أمامي

فتحة السقف ماي سكاي® : لوح أمامي منزلق وقابل للتهوية آلياً، ألواح مزدوجة قابلة للنزع يدوياً مع 
للتخزين حجرة 

OO

OOO— زجاج آلي مزدوج

O•اإلطارات: 215/65R16 لثالثة مواسم

215/60R17 —O/P•O للوحل والثلج مع ندفة الثلج

•215/60R17 BSW —O/P لثالثة مواسم

215/60R17 —OOO إطار للثلج من موبار

OO— إطار بالحجم الطبيعي لالستخدام المؤقت

OO— إطار احتياطي بالحجم الطبيعي مع عجلة متطابقة )ضمن مجموعة في أسواق مختارة(

O— إطار احتياطي بالحجم الطبيعي مع إطار متطابق

خطافات السحب: خطاف واحد خلفي بلون أحمر )في بعض األسواق يتوفر خطافان في األمام وخطاف 
واحد في الخلف(

•

• = قيايس. O	=	اختياري. P	=	متوفر ضمن مجموعة محددة.

املواصفات القياسية / االختيارية تتمة
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المواصفات الخارجية تتمة

OO•—  من األلومينيوم الملمع والمطلي بجرانيت كرستال قياس ١٦ إنش 

•OO— من األلومينيوم الفضي تك سيلفر قياس ١٧ إنش

•— من األلومينيوم الرمادي المعدني قياس ١٧ إنش

O— من األلومينيوم األسود للطرق الوعرة قياس ١٧ إنش

PO— من األلومينيوم قياس ١٧ إنش

•••النوافذ: أمامية كهربائية، ميزة الفتح/الغلق بكبسة واحدة، آلية في الصف الثاني

•••المّساحات: الزجاج األمامي، أداء متقطع ومتغير

OO/PO/P—  مّساحات الزجاج األمامي حساسة للمطر )تتطلب مصابيح أمامية أوتوماتيكية(

•••— خلفية، مزيل للجليد ومّساحة/غسالة

المواصفات الداخلية

•األلوان البارزة: معدني ألماسي مع ألوان داخلية سوداء، سوداء /رملية وسوداء/رمادية ثلجية

•— أحمر ياقوتي داكن مع لون أسود من الداخل

•— شبكة أمامية مع ألوان داخلية سوداء وسوداء/رمادية ثلجية

PP—  أسود المع مع لون داخلي أسود

الهوائي •التكييف 

••O— نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة

•••مقابض مساعدة: للسائق وللركاب

EXTERIOR FEATURES continued

—  Power-adjustable, power heated with turn signal in Black P

—  Power-adjustable, power heated with turn signal in body-color • P

— Power-adjustable, power heated with turn signal in Satin Gray accent color •

— Power-adjustable, power heated with turn signal in Silver Metallic accent color •

Removable Short-mast Antenna — Roof-mounted • • •

Roof — Body-color • • •

— Black O O

Roof Rails — Black • • P

— Bright (Silver Metallic) •

Skid Plates — Fuel tank, transfer case, transmission and front suspension •

Sunroof — My Sky® Open-Air Roof System: power-vent and -slide front panel, dual manual removable 
panels with unique storage bag O O

— Dual-pane power glass O O O

Tires — 215/65R16 Three-Season • O

— 215/60R17 Mud & Snow with Snowflake O/P • O

— 215/60R17 BSW Three-Season O/P •

— 215/60R17 Mopar Snow Tire O O O

— Full-size temporary-use spare O O

— Full-size spare with matching wheel (packaged in select markets) O O

— Full-size spare with matching tire O

Tow Hooks — One rear in Red (some markets offer two front and one rear in Red) •

EXTERIOR FEATURES continued

—  16-inch aluminum polished and painted Granite Crystal • O O

— 17-inch Tech Silver aluminum O O •

— 17-inch Mineral Gray aluminum •

— 17-inch Off-Road Black aluminum O

— 17-inch aluminum P O

Windows — Power front, one-touch up/down, 2nd-row power • • •

Wiper System — Front, variable/intermittent • • •

—  Rain-sensitive windshield wipers (requires automatic headlamps) O O/P O/P

— Rear, defroster and wiper/washer • • •

INTERIOR FEATURES

Accents — Metal Diamond with Black, Black/Sandstorm and Black/Ski Gray interior •

— Ruby Red with Black interior •

— Grills with Black and Black/Ski Gray interior •

—  Gloss Black with Black interior P P

Air Conditioning •

— Dual-Zone Automatic Temperature Control O • •

Assist Handle — Driver and passenger • • •

•	=	Standard. O	=	Optional. P	=	Available	with	noted.

Standard / Optional Features continued
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المواصفات الداخلية تتمة

•••منطقة األمتعة: مصباح حجرة األمتعة

OOO— أرضية التحميل قابلة لتعديل االرتفاع

•••— ٤ حلقات مثبتة في األرضية لربط األمتعة

•••— غطاء المقاعد

الكونسول: أرضي أمامي كامل مع مساند ذراع قابلة لالنزالق وحجرة تخزين جهة الراكب األمامي وحجرة 
تخزين األجهزة اإللكترونية بالقرب من حامل األكواب

 •  •  • 

 •  • Pألواح الباب: من الفينيل

شاشة عرض المعلومات للسائق: لوحة عدادات عالية الدقة باللونين األبيض واألسود مع شاشة عرض 
بتقنية شرائح الترانزستور الرقيقة قياس ٣،٥ بوصة

•

••— لوحة عدادات بشاشة عرض ملونة LCD بتقنية شرائح الترانزستور الرقيقة قياس ٧ بوصة

•Oمداسات أرضية: أمامية وخلفية، مغطاة بسجاد

P•P— لكل المواسم

•••صندوق القفازات: مقفل مع مصباح داخلي

اإلضاءة: محيطة بتقنية LED على مقابض األبواب األمامية، جيوب الخرائط األمامية، إضاءة علوية، 
صندوق متعلقات في لوحة العدادات

•••

•••— حاجب واٍق للشمس مضاء

•••— للرؤية الخلفية في الليل والنهار

PPP—  للرؤية الخلفية، ذاتية التعتيم

•••عرض درجة الحرارة الخارجية

•••منفذ طاقة: إضافي بقوة ١٢ فولط في مقدمة مجموعة التجهيزات الوسطى

•المقاعد: من القماش الفاخر مع لمسات محبوكة على المقعد

•— لمسات طوبوغرافية من القماش الفاخر

•O/P—  مقاعد حاضنة بظهر عاٍل من القماش الفاخر بلون أسود

OO— مقاعد من الجلد المقلّم الفاخر مع لمسات مثقوبة

O/P—  مقاعد حاضنة بظهر عاٍل من القماش الفاخر بلون بّني

المواصفات الداخلية تتمة

•••المقاعد، أمامية: أحزمة أمان لألكتاف قابلة لتعديل االرتفاع

•••— مقعد الراكب األمامي قابل للطي إلى األمام مع ظهر طري

PO—/O—  حجرة تخزين مبطنة مدمجة في مقعد الراكب األمامي 

•••— جيوب الخرائط في ظهر المقاعد

OO/PO/P— قابلة للتدفئة

—  أمامية للسائق قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ٦ وضعيات وللراكب األمامي قابلة للتعديل يدوياً وفقاً 
لـ٤ وضعيات

•••

—  للسائق قابلة للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات مع مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ 
وضعيات وللراكب األمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ وضعيات )متوفرة في أسواق مختارة(

OO

—  للسائق/للراكب األمامي قابلة للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات مع مسند ألسفل الظهر قابل 
للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ وضعيات )تتطلب مقاعد من الجلد المقلّم(

OOO

OO— مسند ألسفل ظهر السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لوضعيتين

•••المقاعد، الصف الثاني، ٣ مساند رأس للمقاعد الخلفية

•••— قابلة للطي/االنقسام بنسبة ٤٠/٦٠

PO/PP—  قابلة للطي/االنقسام بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ مع ممر وسطي

•••— حزام أمان خلفي مركزي ثالثي النقاط

•••مقبض ذراع ناقل الحركة: — مكسو بالجلد

OO/PO/P— قابل للتدفئة

•••— أزرار مدمجة للتحكم بالصوت 

•••— عمود التوجيه قابل للتعديل واإلمالة

• = قيايس. O = اختياري. P = متوفر ضمن مجموعة محددة.
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املواصفات القياسية / االختيارية تتمة
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INTERIOR FEATURES continued

Cargo Area — Compartment lamp • • •

— Height-adjustable load floor O O O

— Tie-down loops, four • • •

— Tonneau cover • • •

Console — Full-length front floor with sliding armrest and storage net on passenger side and electronics 
storage near cup holders

 •  •  • 

Door Panel — Vinyl-trim P  •  • 

Driver Information Display — 3.5-inch Thin Film Transistor (TFT) high-resolution Black-and-White cluster 
display •

— 7-inch full-color TFT Liquid Crystal Display (LCD) cluster • •

Floor Mats — Front and rear, carpeted O •

— All-season P • P

Glove Box — Locking with inside lamp • • •

Lighting — Ambient LED on front door handles, front map pockets, overhead light, instrument-panel 
cubby • • •

— Sun visor with illuminated vanity • • •

— Rearview day/night • • •

—  Rearview, auto-dimming P P P

Outside Temperature Display • • •

Power Outlet — 12-volt auxiliary in front center stack • • •

Seating — Premium cloth with mesh seat insert •

— Premium cloth topographic insert •

—  Deluxe cloth high-back bucket seats in Black O/P •

— Luxury leather-trimmed seating with perforated inserts O O

—  Deluxe cloth high-back bucket seats in Brown O/P

INTERIOR FEATURES continued

Seats, Front — Height-adjustable shoulder belts • • •

— Passenger fold-forward with soft back • • •

—  Passenger in-seat cushion storage P O —/O

— Seatback map pocket • • •

— Heated O O/P O/P

— Manual six-way driver and four-way passenger • • •

—  Power eight-way driver with power four-way lumbar adjuster and manual four-way passenger 
adjuster (available in select markets) O O

—  Power eight-way driver/passenger with power four-way driver lumbar adjuster (requires 
leather-trimmed seats)

O O O

— Power two-way driver lumbar adjuster O O

Seats, 2nd-row — Three rear-seat headrests • • •

— 60/40 split-folding • • •

—  40/20/40 split-folding with pass-through P O/P P

— Center, rear three-point seat belt • • •

Shift Knob — Leather-wrapped • • •

— Heated O O/P O/P

— Mounted audio controls • • •

— Tilt/telescoping steering column • • •

•	=	Standard. O	=	Optional. P	=	Available	with	Package	noted.

LO
NG

IT
UD

E 
4x

2/
4x

4

TR
AI

LH
AW

K 
4x

4

LI
MI

TE
D 

4x
4

Standard / Optional Features continued
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الوسائط اإلعالمية يوكونيكت®

OOOتطابق أبل كارباليTM وأندرويد أوتوTM )ضمن مجموعة يوكونيكت 4 المالحي بشاشة عرض قياس ٨،٤ بوصة(

•••نظام األوامر الصوتية المدمجة مع بلوتوث®

•••مركز إعالمي: في مجموعة التجهيزات الوسطى، يتضمن منفذ يو إس بي ووصلة صوت إضافية لألجهزة المتحركة

•••منفذ يو إس بي عن بُعد: خلف الكونسول المركزي لركاب الصف الثاني من المقاعد

•••٦ مكبرات صوت

يوكونيكت ٤ بشاشة عرض قياس ٧ بوصة: يتضمن شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٧ بوصة، نظام األوامر الصوتية 
AM/FM المدمجة مع بلوتوث واستخدام يوكونيكت عبر الهاتف المتحرك وراديو

••

يوكونيكت ٤ المالحي ٨،٤ بوصة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة: يتضمن شاشة عرض تعمل باللمس 
قياس ٨،٤ بوصة، نظام تحديد المواقع العالمي، متطابق مع أبل كاربالي وأندرويد، نظام األوامر الصوتية المدمجة 

  AM/FM مع بلوتوث واستخدام يوكونيكت عبر الهاتف المتحرك وراديو
OO/PO/P

ألمان ا  / لسالمة  ا

•••وسائد هوائية: من الجيل الثاني/متقدمة متعددة مراحل االنتفاخ للسائق وللراكب األمامي

OOO— قابلة لالنتفاخ لحماية ركبتي السائق

•••— ستارية جانبية إضافية أمامية وخلفية

•••— إضافية مدمجة في المقعد األمامي

•••— مفتاح وصل وفصل الوسادة الهوائية للراكب األمامي

•••التحكم بالتشبث لجميع السرعات

•••حماية استنفاد البطارية

•••المكابح: نظام مساندة الفرملة المتطورة

•••— نظام المكابح المانعة لالنغالق على العجالت األربعة

•••— المكابح اإللكترونية للتوقف

السالمة واألمان تتمة

•••نظام تثبيت مقاعد األطفال: مع أدوات التثبيت الملحقة

•••النظام اإللكتروني للحد من خطر الميالن

•••النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

•••نظام تنبيه استخدام حزام األمان للراكب األمامي

)٤xنظام التحكم عند هبوط التالل )طرازات ٤P•P

•••نظام المساعدة على تسلق التالل )متضمن مع النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات(

نظام تنبيه االبتعاد عن المسار الين سينس® مع المساعدة في الحفاظ على المسار )متوفر في أسواق 
مختارة، يجب توفّر بعض المتطلبات، يرجى مراجعة الوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل(

OOO

مساندة الركن الخلفي بارك سينس® )متوفرة في أسواق مختارة، يجب توفّر بعض المتطلبات، يرجى 
مراجعة الوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل(

OOO

مساندة الركن األمامي/الخلفي بارك سينس )متوفرة في أسواق مختارة، يجب توفّر بعض المتطلبات، 
يرجى مراجعة الوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل(

OO

كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع مع الخطوط الشبكية الدينامية )متوفرة في أسواق مختارة، 
يجب توفّر بعض المتطلبات، يرجى مراجعة الوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل(

OOO

TMنظام فتح األقفال عن بُعد أدخل وانطلق•••

PPP—  نظام فتح األقفال عن بُعد أدخل وانطلقTM مع زر االنطالق

OOOنظام التشغيل عن بُعد )ضمن مجموعة في أسواق مختارة(

OOOجهاز اإلنذار: يحمي األبواب والباب الخلفي )ضمن مجموعة في أسواق مختارة(

•••عرض ومراقبة ضغط الهواء في اإلطارات مع عرض تصويري لكل إطار على حدة

• = قيايس. O = اختياري. P = متوفر ضمن مجموعة محددة.
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املواصفات القياسية / االختيارية تتمة
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UCONNECT®	MULTIMEDIA

Apple CarPlay™ and Android Auto™ Compatible (packaged with Uconnect 4 NAV with 8.4-inch display) O O O

Integrated Voice Command with Bluetooth® • • •

Media Hub — Located in center stack; includes USB port and auxiliary input jack for mobile devices • • •

Remote USB Port — Located behind center console for 2nd-row passengers • • •

Speakers — Six • • •

Uconnect 4 with 7-inch display — Includes 7-inch touchscreen display, Integrated Voice Command with 
Bluetooth and AM/FM radio • •

Uconnect 4 NAV with 8.4-inch display — Includes 8.4-inch touchscreen display, GPS navigation, Apple 
CarPlay and Android Auto compatible, Integrated Voice Command with Bluetooth and AM/FM radio

O O/P O/P

SAFETY / SECURITY

Air Bags — Next Generation/Advanced Multistage driver and front-passenger • • •

— Driver inflatable knee bolster O O O

— Supplemental front and rear side-curtain • • •

— Supplemental front-seat-mounted side • • •

— Passenger air bag on/off switch • • •

All-Speed Traction Control • • •

Battery Run-down Protection • • •

Brakes — Advanced Brake Assist • • •

— Antilock four-wheel disc • • •

— Electric Park Brake • • •

SAFETY / SECURITY continued

Child Seat Anchor System — LATCH-ready • • •

Electronic Roll Mitigation • • •

Electronic Stability Control • • •

Front-passenger Seat Belt Alert • • •

Hill Descent Control (4x4 models) P • P

Hill Start Assist (included with Electronic Stability Control system) • • •

LaneSense Lane Departure Warning with Lane Keep Assist system (available in  
select markets; certain requirements apply, see dealer for details) O O O

ParkSense® Rear Park Assist (available in select markets; certain requirements apply, see dealer for 
details)

O O O

ParkSense Front/Rear Park Assist (available in select markets; certain requirements apply, see dealer for 
details) O O

ParkView® Rear Back-Up Camera with Active Grid Lines (available in select markets; certain 
requirements apply, see dealer for details) O O O

Remote Keyless Entry — Keyless Entry • • •

—  Keyless Enter ’n Go™ with push-button start P P P

Remote Start System (packaged in select markets) O O O

Security Alarm — Protects doors and liftgate (packaged in select markets) O O O

Tire Pressure Monitoring Display with individual tire read-outs • • •

•	=	Standard. O	=	Optional. P	=	Available	with	Package	noted.
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Standard / Optional Features continued
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AT EVERY TURN … 
NEW ADVENTURE

دربــك مليـئـة
بـالـمـغـامـــرة الـجـــديـــدة.

(1) Be sure to follow all instructions in Owner’s Manual. (2) Requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. Visit UconnectPhone.com for system and device compatibility. 
(3) Apple CarPlay uses your smartphone’s data plan. Additional charges may apply. To use Apple CarPlay, you must be in an area with cellular coverage. (4) Android Auto uses your smartphone’s 
data plan. Additional charges may apply. To use Android Auto, you must be in an area with cellular coverage. (5) Voice Text Reply and Voice Texting features require a compatible mobile device 
enabled with Bluetooth Message Access Profile (MAP). iPhone and some other smartphones do not currently support Bluetooth MAP. Visit www.UconnectPhone.com for system and device 
compatibility. Ensure MAP is ON and incoming message notification is enabled. Vehicle must be registered for Uconnect Access and you must fulfill minimum subscription requirements. Also 
requires the use of a compatible smartphone that supports text messaging and Bluetooth. Check UconnectPhone.com for device compatibility. (6) Siri Eyes Free requires an iPhone equipped with 
Siri. Certain features not available while the vehicle is in motion. iPhone must be within active cellular range. Customer’s existing iPhone data rates apply to Internet-supported features.  
(7) No system, no matter how sophisticated, can repeal the laws of physics or overcome careless driving actions. Performance is limited by available traction, which snow, ice and other conditions 
can affect. When the ESC warning lamp flashes, the driver needs to use less throttle and adapt speed and driving behavior to prevailing road conditions. Always drive carefully, consistent with 
conditions. Always wear your seat belt. (8) 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. (9) 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. (10) Always look before proceeding. An electronic drive aid is not a 
substitute for conscientious driving. (11) Always check visually for vehicles prior to changing lanes. (12) This system is a driver convenience system, not a substitute for active driver involvement. 
The driver must remain aware of traffic conditions and maintain control of the vehicle. 

©2018 FCA US LLC. All Rights Reserved. Jeep, the Jeep grille, Go Anywhere, Do Anything, LaneSense, Longitude, My Sky, ParkSense, ParkView, Renegade, Selec-Terrain, Tigershark, Trailhawk,  
Trail Rated and Uconnect are registered trademarks, and Jeep Active Drive and Keyless Enter ’n Go are trademarks of FCA US LLC.

MultiAir is a registered trademark of C.R.F. Società Consortile per Azioni, used under license by FCA US LLC. Android, Android Auto, Google Play, Google Maps and other marks are trademarks of 
Google Inc. Apple, iPhone and Siri are registered trademarks, and Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.  
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. 

)١( تأكد من اتباع جميع التعليمات الواردة في دليل السيارة. )٢( يتطلب هاتفاً جواالً متطابقاً مع تقنية بلوتوث طليق اليدين. يرجى زيارة UconnectPhone.com لمعرفة تطابق النظام 
والجوال. )٣( يستخدم كاربالي خطة البيانات في هاتفك الذكي. قد يتم تطبيق رسوم إضافية. الستخدام كاربالي، يجب أن تكون في منطقة ذات تغطية خلوية. )٤( يستخدم أندرويد 
أوتو خطة البيانات في هاتفك الذكي. قد يتم تطبيق رسوم إضافية. الستخدام أندرويد أوتو، يجب أن تكون في منطقة ذات تغطية خلوية. )٥( ميزات الرد بالنصوص الصوتية والنصوص 
الصوتية تتطلب هاتفاً متطابقاً مع نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة بلوتوث. أي فون وغيره من الهواتف الذكية ال يدعم حالياً نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة بلوتوث. تفضل بزيارة 
UconnectPhone.com لمعرفة توافق النظام واألجهزة. تأكد من وضع نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة بلوتوث على وضعية التشغيل ON وتفعيل إخطار الرسائل الواردة. يجب أن يتم 
 UconnectPhone.com تسجيل المركبة في نظام يوكونيكت أكسيس وتوفير أدنى متطلبات االشتراك. كما يتطلب استخدام هواتف ذكية متوافقة مع ميزة الرسائل النصية والبلوتوث. ُزر
لمعرفة توافق الهواتف الذكية )٦(. سيري أيز فري تتطلب iPhone مجهز بميزة سيري. ال تتوفر بعض المزايا أثناء تحرك السيارة. iPhone يجب أن يكون ضمن نطاق الخدمة الالسلكية، 
تطبق نسب بيانات iPhone الموجودة للعميل على المزايا المدعومة باإلنترنت. )٧( ال يمكن ألي نظام مهما كان متطوراً أن يتخطى قوى الطبيعة أو يتفادى نتائج القيادة الطائشة. 
يعتمد األداء على قوة التشبث المتوفرة، والتي تتأثر بالرمال والثلوج وبعوامل أخرى. عندما يضيء مؤشر النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات في لوحة العدادات، على السائق أن يخفف 
من قوة الدفع ويعدل السرعة وطريقة القيادة بحسب حالة الطريق. ينصح بالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة الطريق. ضع حزام األمان دائماً. )٨( ال تحاول اجتياز المياه إال إذا كان 
عمقها معروفاً ومتطابقاً مع تصنيف اجتياز المياه المبيّن في دليل المالك. قد يتسبب اجتياز المياه في إلحاق الضرر بالمركبة والذي قد يكون غير مشمول في ضمان السيارة الجديدة. 
التزم القيادة الوعرة بمسؤولية في المناطق المسموح بها. )٩( 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 هوائية للراكب األمامي. يجب دائماً على جميع الركاب وضع أحزمة األمان حول الخصر واألكتاف بشكل صحيح. )١٠( تأكد دائماً من الطريق أمامك قبل التقدم، إن مساعدة 
 القيادة اإللكترونية ليست بديالً عن القيادة الواعية والمدركة. تفقد دائماً محيط سيارتك. )١١( تأكّد دائماً بواسطة النظر من عدم وجود أي مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر.

 )١٢( هذا النظام هو لراحة السائق، وليس بديالً عن التدخل السريع والمرن من قبله. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور ومتحكماً بالسيطرة على السيارة. 

©2018 مجموعة فيات كرايسلر، الواليات المتحدة األمريكية، ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. جيب، شبكة جيب األمامي، Go Anywhere, Do Anything، الين سنس، لونجيتود، ماي سكاي، 
تايغرشارك، تريلهوك، تريل رايتد ويوكونيكت عالمات تجارية مسجلة، وجيب أكتيف درايف ونظام فتح األقفال عن بُعد “أدخل  بارك سنس، بارك فيو، رينيجيد، سيليك-تيرين، 

وانطلق” عالمتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. 

ملتيئير هو عالمة تجارية مسجلة لمركز فيات للبحوثC.R.F.  جمعية اتحاد العمال، بترخيص من مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. أندرويد، أندرويد أوتو، 
جوجل مابس وجوجل بالي وعالمات تجارية أخرى عالمات تجارية لشركة جوجل. أبل، أي فون وسيري عالمات تجارية مسجلة، وأبل كاربالي عالمة تجارية لشركة أبل. جميع الحقوق 

محفوظة. بلوتوث عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث. جوديير هي عالمة تجارية مسجلة لدى شركة جوديير تاير أند رابر. جميع الحقوق محفوظة.

هذا الكتيب هو مادة إعالنية لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. تعتبر كافة الصور والمواصفات الخاصة بالمنتج الواردة هنا متوافقة مع المعلومات الحالية 
حين تّمت الموافقة على الطباعة. تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. بحق إجراء التعديالت التي تراها مناسبة، من وقت إلى آخر، دون إشعار مسبق 

أو أي التزام يترتب عليها، على األسعار، المواصفات، األلوان والمواد، وبحق تغيير أو إيقاف إنتاج الطرازات حسبما تراه مناسباً لتحسين المنتج أو ألغراض التصميم و/أو التسويق. 


