
DEFLECTING 

THE HEAT

Protective window films play a key role when you’re driving. A 
good quality car window film can make all the different during the 
hot summer months. They play a key part in keeping the cabin cool 
while your car is stationary or while you are driving and it 
contributes greatly to the comfort of the driver and passengers

There are many after-market brands that claim to offer protection 
against sunlight – but none Mopar window films from the 
Chrysler Group
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تشتيت الحرارة

تلعب تقنية أفالم حماية النوافذ دور	 رئيسي خالل قيادة مركبتك. فهذه 
التقنية ذات الجودة العالية يمكنها أن ُتحدث تغيير	 بارز	 خالل أشهر 

الصيف الحارة وذلك عن طريق الحفاظ على أجواء المقصورة باردًة حينما 
تكون مركبتك ثابتة أو مركونة لقضاء مغامراتك بعيد	 عنها. وهذا 

يساهم إلى حدٍّ كبير في تأمين الراحة للسائق وللركاب.

هناك العديد من العالمات التجارية المتوفرة في ا¬سواق والتي تزعم 
توفير الحماية من حرارة أشعة الشمس، ولكن ال شيء مثل أفالم حماية 

نوافذ موبار من مجموعة كرايسلر.

• Life time warranty against color change

• Distortion-Free satellite Transmission

• Excellent heat rejection

• Neutral Black appearance

• Superior Optical  Clarity

• Scratch Resistant Coating

• Choice in degree of glare reduction

• Maximum UV Protection

• Added shatter-resistance

اللون الحياة ضد تغير  • ضمان مدى 
الفضائي  البث  تشويه  من  حماية   •

الفائقة الحرارة  مقاومة   •
• مظهر أسود محايد

• وضوح بصري فائق
• طالء مقاوم للخدش

• درجات الختيار الحد من الوهج
البنفسجية فوق  ا¬شعة  من  قصوى  حماية   •

التحطم لمقاومة  إضافات   •

Product Benefitsالفوائد
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• National lifetime manufacturer’s warranty

* Will not interfere with cellular phones, GPS or radio signals.
** See lifetime warranty for full details. Ask the dealer for 
     warranty information.

اللون الحياة ضد تغير  • ضمان مدى 
الفضائي  البث  تشويه  من  حماية   •

الفائقة الحرارة  مقاومة   •
• مظهر أسود محايد

• وضوح بصري فائق
• طالء مقاوم للخدش

• درجات الختيار الحد من الوهج
البنفسجية فوق  ا¬شعة  من  قصوى  حماية   •

التحطم لمقاومة  إضافات   •

الحياة لمدى  المصنع  ضمان   •
@ ال يسبب اÃتشتباك مع الهواتف الخلوية أو إشارات الـGPS أو موجات الراديو.

التفاصيل  على  للتعرف  الحياة  لمدى  المصنع  ضمان  شروط  على  اطلع   @@

    الكاملة. استفسر حول معلومات الضمان من الموزع.
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