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D r i v e  P r o u D

THE 2016 CHRYSLER 200

كرايسلر 200 للعام 2016
انـــطــلـــق بـــفـــخـــر

كرايسلر هي عالمة تجارية مسّجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م
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*مالحظة حول هذا الكتيب: تجدون كافة المعلومات المتعلقة بتصاريح إخالء المسؤولية في الصفحة ٥٣.

**حسب تقديرات هيئة EPA للعام 2016. قد تختلف األميال على أرض الواقع.

***ال تتوفر طرازات ذات الدفع بجميع العجالت في الشرق األوسط.

Inspiration Takes Shape. 
The 2016 Chrysler 200 story turns the lens on the designer’s vision into the 
making of a game-changing vehicle. From concept to ownership experience, 
immerse in the accessibility of premium design engineering. it’s the evolution 
of quality and attention to detail that began with trusting our instincts the 
way that you trust yours. And trusting the awards and recognition these 
achievements have earned to become an industry and segment leader. This is 
what confidence in creativity looks like; it’s the epitome of purposeful design. 
Because you deserve to be surrounded by quality standards and performance 
that work as hard as you do. it’s a culmination of intuitive technology, efficiency 
and performance; a closer view of world-class American design.

A Show of Confidence.
The four beautifully sculpted Chrysler 200 models share a sophisticated 
surface of virtually seamless curves and angles for a streamlined yet 
aggressive stance. each model is built with the tight uniformity of an 
interior and exterior element-to-element fit-and-finish relationship. 
This is a critical part of the World Class Manufacturing benchmark that 
defines how the 200 is made. it’s also what provides interior cabin quiet 
and gives you that solid “thump” when you close the door.

Look Forward to Your Commute.
The Chrysler 200 delivers a beautiful exterior design - a thoughtful, 
exquisitely crafted interior and an exceptional driving experience, 
compliments of a segment-first nine-speed automatic transmission.1* 
With the choice of two world-class engines, including an available 3.6L 
v6, available best-in-class2 all-wheel-drive system***, available Sport 
Mode and paddle shifters for an engaged driving experience, and up to  
46 highway /kpl** - your everyday drive is the quality time you’ve been waiting for. 

The Integrity of High Standards. 
The Chrysler 200 offers the most available safety and security features 
in the Mid-size Sedan segment.1 The state-of-the-art, easy-to-use 
technology, communication and navigation keep drivers and passengers 
connected through the available uconnect touchscreen system.  
The 200 also earned a spot on the Consumers Digest list of 
automotive “Best Buys,” making it a smart, solid choice for a family sedan.

De s i g n e d ,  En g i n e ered and Bui l t  w i t h  Pr i d e

*A note about this brochure: all disclaimers and disclosures can be found on page 53.
**Based on 2016 EPA estimates. Actual mileage may vary.
***AWD models are not available for the Middle East.

فخر ينبض في تصميمها وهندستها وصناعتها

إلهام يتجسد في سيارة
العزم  عقدوا  مصّممين  رؤية  على  الضوء   2016 للعام   200 كرايسلر  قصة  تسلط 
فخامة  اكتشاف  إلى  بدعوتك  نفخر  ولذلك  اللعبة.  قواعد  تغير  سيارة  إبداع  على 
امتالك  تجربة  منحك  إلى  وصواًل  تصميمها  فكرة  من  تبدأ  التي  هندستها 
التفاصيل،  أدق  مراعاة  مع  الجودة  بتطوير  بدأنا  فقد  العمر.  طوال  ستسعدك 
اإلنجاز  لهذا  التكريم  جوائز  باختيار  وثقنا  وكما  أنت،  تفعل  كما  بحدسنا  ووثقنا 
الثقة  برمتها. هي ببساطة  يتربع على عرش صدارة فئته  أن  الذي استحق  الكبير 
معايير  بأرقى  تنعم  أن  تستحق  فأنت  بالمزايا،  يفيض  تصميم  إبداع  على  بالقدرة 
تستبق  التي  التقنيات  من  فريد  مزيٌج  هي  الجديدة   200 كرايسلر  واألداء.  الجودة 
تنفيذ رغباتك، مع الكفاءة العالية واألداء المذهل لتجسد روح التصميم األمريكي 

الرائد على مستوى العالم.

تفيض بالثقة
الراقي  تصميمها  معًا  تتشارك  بإبداع،  منحوتة   200 كرايسلر  من  طرازات  أربعة 
المفعمة  إطاللتها  عن  فضاًل  والرشاقة،  السالسة  بالغة  واالنحناءات  الزوايا  ذي 
الجذابة  ولمساتها  والخارجية  الداخلية  عناصرها  كافة  واتساق  بالشراسة، 

الحصرية. 
وهذا جزء هام من معايير الصناعة الرائدة عالميًا، ألنه يظهر بجالء كيف صنعت 
كرايسلر 200. وهو أيضًا السر الكامن وراء هدوء المقصورة، وذاك الصوت المفعم 

بالفخامة عند إغالق الباب.

ستنتظر قيادتها بفارغ الصبر
تمتاز كرايسلر 200 بهيكل رائع، إلى جانب مقصورة فائقة الفخامة واإلتقان ُصّممت 
الحركة  ناقل  بفضل  اآلسرة  القيادة  تجربة  عن  ناهيك  التفاصيل،  أدق  مراعاة  مع 
األتوماتيكي١ بـ٩ سرعات والذي يعتبر األول من نوعه على مستوى الفئة. أضف إلى ما 
 v سبق إمكانية االختيار بين محركين متفوقين: محرك بـ٦ أسطوانات على شكل
متوفر سعة ٣،٦ لتر، مع نظام الدفع بجميع العجالت المتوفر األفضل في فئته***، 
مسبوق  غير  لشعور  المقود  خلف  الحركة  ونواقل  المتوفرة  الرياضية  الوضعية 
بالتحكم، واستهالك اقتصادي للوقود يصل إلى 46 كلم/ الغالون**، وبهذا سيكون 
الوقت الذي تقضيه خالل قيادتك اليومية وقتًا ثمينًا وممتعًا تنتظره بفارغ الصبر.

التكامل بين أعلى المزايا
توفر كرايسلر 200 كّل مزايا السالمة واألمان الموجودة في فئة سيارات السيدان 
التواصل  ومزايا  االستخدام،  وسهولة  المتطورة  فالتقنيات  الحجم١.  متوسطة 
كّلها  حولهم،  من  العالم  مع  تواصل  على  والركاب  السائق  تبقي  التي  والمالحة 

متاحة في نظام يوكونيكت متوفر بشاشة تعمل باللمس. 
التي   Consumers Digest مجلة  في  التقدير  من  حصتها   200 كرايسلر  نالت  وقد 
صنفتها كأفضل صفقة شراء، ما يؤكد على كونها خيارًا ذكيًا واختيارًا موفقًا في 

عائلة سيارات السيدان.

DESignEr POV:  
Smooth and Quiet Ride.

Athletic architecture and aerodynamic 
efficiency contribute to the strategically 

engineered quietness of  
the 200 cabin, thanks to honed exterior 
shapes, air management, a triple door-

seal system, seamless roof  
panels and sound-reducing applications 

and materials. 

من وجهة نظر المصمم:
قيادة بمنتهى السالسة والهدوء

البنية الرياضية والكفاءة اآليروديناميكية تساهمان 
بشكل فعال في الهدوء المصمم هندسيًا بدقة 
بالغة داخل مقصورة كرايسلر 200 ويعود الفضل 
في هذا إلى زوايا الهيكل الخارجي، إلى جانب إدارة 

حركة الهواء، ونظام إقفال األبواب الثالثي، فضاًل 
عن وحدات السقف المنسابة بروعة، ومجموعة 

الوحدات والمواد العازلة للصوت.
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i n t E r i O r  M A t E r i A L  S A M P L E S  A n D 
r E F E r E n C E S D E S i g n  S t U D i O  r E S E A r C h  A n D  D E V E L O P M E n t i n t E r i O r  F A B r i C  S A M P L E S

A r t i S t i C  C L A y  M O D E L E r S  M A k E  t h E i r 
i n S t r U M E n t S C L A y  M O D E L  C O n t O U r i n g

i n - S t U D i O  P r E C i S i O n  i n t E r i O r  F E A t U r E  D E S i g n D E S i g n  t E A M  i M M E r S E D  E x t E r i O r  D E S i g n E r  S C U L P t S  t O  t h E 
M i L L i M E t E r

A D V A n C E D  P r O D U C t  M A t E r i A L  A n D  C O L O r 
D E V E L O P M E n t 

نماذج عن المواد المستخدمة داخل المقصورة

تصميم مزايا المقصورة بدقة بالغة في استوديو التصميم  فريق التصميم منهمك بالعمل نحت التصميم الخارجي بالميليمتر تطوير مواد المنتج وألوانه

أبحاث وتطوير استوديو التصميم  تجسيد النموذج بالصلصال نماذج عن الفرش القماشي

مصّممو الصلصال وهم يصنعون أدواتهم الخاصة 
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Can you describe how the design process begins for an all-new 
vehicle?
JH: For the all-new Chrysler 200, it actually began abstractly. As a 
collaborative design team, we converged to create a theme, or feeling, 
of what the objective and vision is for the brand. With this concept, we 
were simply prompted to evoke an American design story — constructed 
by authenticity and honesty. ironically, we went to vegas to kick off 
our research. Seriously, our design team was sent to the international 
Consumer electronics Show (CeS) in Las vegas to get inspiration 
from places outside the automotive industry, while researching the 
latest technology and product design. Being in Las vegas, we were also 
immersed in the vast array of different architecture, lighting, furniture 
and landscaping influences throughout the city, which we also drew 
inspiration from.

CF: in keeping with the exterior theme, our Head of interior Design,  
Klaus Busse, gave our team one mission to kick off the Chrysler 200 
design: to pull together all of the visual influences that translated as great 
American design. The team spent several weeks collecting, researching 
and creating inspiration boards that spanned products from technology, 
architecture, furniture, as well as fashion; current products along with 
those designed decades ago.

What attributes from the research were most influential for this 
design?
CF: So much of what we, as designers, respond to is minimalism. it’s a 
classic, modern aesthetic that never seems dated because it is designed 
and constructed so purely, so purposefully that it can stand the test of 
time. We wanted to bring this element of design to the interior and 
exterior of the 200. We also wanted it to look and feel as high tech as its 
features without being too busy or over-stimulating. With the interiors, we 
were compelled to use real materials that not only look great aesthetically 
but also serve a structural purpose with real wood and leather.

JH: What we found is that there are timeless design elements in even 
the most modern and successful products in the marketplace today, as 
well as in the past. We looked at this philosophy to extract the best of 
what we love from our past and present production designs, as well as 
concept vehicles. We then used these elements to help inspire a modern 
rendition of what the new look of the brand represents. The goal we had 
for the vehicle was for it to be a timeless and elegant design that also has 
a sporty coupe-like character. There are many subtle details and surface 
transitions that give a very fluid and liquid feeling to the overall impression 
of the car. The vehicle’s surfacing and reflections are one of those aspects 
that you will appreciate and experience as you see the car in motion. The 
surfacing and line-work all add up to make a vehicle that not only looks 
very aerodynamic, but actually is one of the most aerodynamic vehicles 
in its class.

You mention “we” quite a bit, what is the benefit to this collaboration?
CF: Designers in the Chrysler studio are brought into the fold at an 
equal level for the early phase of design to develop fresh, new ideas. 
Basically, everyone in the studio starts designing the car. This process 
allows a collaboration of the best ideas — everyone pitching in, sketching, 
compiling references. A lot of what you see on the boards is the result of 
this process. it’s a great team-building exercise, as well, and really gets 
everyone creatively and personally invested in the car.

How does the ideation phase become a final design?
JH: The car begins to take shape during the initial ideation/sketching 
phase and after several months and reviews, each designer is tasked to 
create their own unique proposal. each design is visualized through 2D 
renderings and 3D quarter-scale clay models. These are then funneled 
down to two overall exterior designs that emerge through the team, 
as well as engineering and management feedback. At this point, our 

talented clay modelers create full-scale models of each of those designs 
to analyze. of the two finalists, one design is ultimately selected by the 
Head of Design, ralph Gilles, along with brand and senior management. 
The design is selected based on its ability to best communicate the 
overall vision of the vehicle and the brand.

So, the final design selection made you both a Design Lead?
JH: Yes, this reveals the authors of the final exterior and interior design, 
which is an honor, but it’s still a major team effort. We’re the lucky ones 
responsible to oversee the project and ensure that each part of the 
vehicle is as cohesive as a whole design.

What other staff are instrumental at this point?
JH: Again, the clay artists craft a full-scale physical model from the final 
design. They work closely with us to help shape and contour the car down 
to the millimeter. We’re really fortunate to have such a devoted and 
experienced clay-modeling group. We keep these models in the design 
studio throughout production and beyond for inspiration and pride, as 
well as for design updates into future models.

CF: We also work closely with our designers, mechanical and electrical 
engineers, as well as the on-board communications, safety and security 
systems teams. There are many stakeholders developing the new 
technology and features at the same time we’re designing the car and 
sometimes what they are working on will affect the outcome of the 
design.

Can you give an example of how a design can be affected by 
engineering?
CF: For the interior of the new 200 it was definitely the introduction 
of the electronic rotary e-shift for the 9-speed transmission. The new 
electronically operated shift knob is the instrument the driver uses to 
select the driving modes. Previously, this was a complex system of cables 
and linkages concealed inside the console that mechanically shifted 
the transmission. Now, this space could be used for storage and other 
conveniences like sliding cup holders, media ports, and a pass-through 
opening from the driver to passenger side — all designed into the front-
seat command center.

What are the biggest challenges to designing an all-new vehicle?
CF: Well, the entire process is challenging but it’s an opportunity to make 
something really special. That’s really the goal here with the new 200, it’s 
designed and made so well and thought-out. it’s an important car to so 
many, including manufacturing, because the quality of every part that’s 
gone into it really stands for the new direction of the Chrysler brand. if 
there was any one challenge, it was that we really needed to scrutinize 
every part, surface and material until we could all be proud of the final 
product. The results were definitely worth the journey.

JH: The process and the product development are inspirational and 
intuitive. We wanted this new car to really make a statement of how much 
progress the brand and the company have made, as well as be indicative 
of where it’s going. The new Chrysler 200 is the symbol of the new 
generation of the brand.

How do you feel about the final design now that it’s been 
produced?
JH: if you cover a car with a white sheet, the overall shape and proportion 
should be so distinctive that it’s recognizable to not only a trained design 
eye but to anyone familiar with the vehicle. it’s a true testament to an iconic 
vehicle and it’s true of the Chrysler 200 design. This is also a statement 
to what was achieved from the initial concept to the final product. The 
final design stayed very true from the initial sketch to production, which is 
often the hardest aspect of executing a vehicle into production. 

The Product Design Center’s Chrysler studio offers an immersion into the design point of view. A visit with the talented 
exterior Lead Designer, Jeff Hammoud, and interior Lead Designer, Cristian Farcas, sheds light on their creative process and 
the development of the Chrysler 200 design.

يوفر استوديو تصميم المنتجات في كرايسلر مكانًا يغمرك باإللهام عند التفكير بالتصاميم الجديدة. وقد سلطت زيارتنا لكبير مصممي هياكل 
المركبات جيف حمود، وكبير مصممي المقصورات كريستيان فركاس، الضوء على مراحل التطوير اإلبداعية لتصميم كرايسلر 200.

The Art  of  the  Model :  a  Muse is  Born فن تطوير النماذج: والدة العبقرية

هل يمكنك أن تصف لنا مراحل تصميم سيارة جديدة بالكامل؟
مستوى  من  العمل  بدأ  بالكامل،  الجديدة   200 كرايسلر  لسيارة  بالنسبة  جيف: 
تجريدي. وباعتبارنا نعمل بروح الفريق الواحد، اتفقنا كفريق تصميم على ابتكار 
موضوع للمنتج ورؤية للعالمة التجارية. وعلى ضوء هذا، ُطلب منا تجسيد قصة 
التصاميم األمريكية التي تحمل في مضمونها العراقة واألصالة. ولهذا توجهنا 
إلى  مصّممينا  فريق  إرسال  تم  وفعاًل  البحث.  عملية  في  للشروع  فيغاس  إلى 
معرض اإللكترونيات العالمية في الس فيغاس ليستلهموا أفكارًا من أماكن ال 
تمت لصناعة السيارات بصلة، إلى جانب االطالع على أحدث التقنيات والتصاميم. 
إلى  البديعة،  المعمارية  التصاميم  من  وغنيًا  واسعًا  طيفًا  رأينا  فيغاس،  وفي 
جانب األفكار المبتكرة في اإلضاءة، واألثاث، وتخطيط الحدائق، األمر الذي شكل 

لنا مصدر استلهام غزير.

إلينا مديرنا في قسم  الخارجي، أوكل  التصميم  كريستيان: وتماشيًا مع فكرة 
العمل على  أولى لبدء  الداخلي “كالس بوس” مهمة فريدة كخطوة  التصميم 
تصميم كرايسلر 200: جمع كافة الرسوم المرئية التي ُتعّبر عن روعة التصميم 
األمريكي. وهذا ما حصل، إذ قضى الفريق بضعة أسابيع في الجمع، والبحث، ووضع 
نماذج ملهمة من طيف واسع من المنتجات: بدءًا من المنتجات التكنولوجية 
والفرش  األثاث  إلى  ووصواًل  البديعة،  المعمارية  بالهندسة  مرورًا  المتطورة، 
واألزياء، وهذا ليس على المنتجات الحالية فحسب، وإنما كل ما ظهر من روائع 

خالل العقود الماضية أيضًا.

ما هي العناصر التي تم استلهامها خالل البحث والتي كان لها التأثير األكبر 
على تصميم كرايسلر الجديدة؟

كريستيان: ارتأينا كفريق تصميم أن نتخذ أسلوب البساطة. فتصميم كرايسلر 
بريقه  يخبو  لن  الجمالية  واللمسات  والعصرية  الكالسيكية،  بين  يجمع  الذي 
بمرور األيام، بفضل ما يتمتع به من إبداع هادف في كل زاوية من زواياه. وقد أردنا 
أن نبرز هذا العنصر في تصميم كرايسلر 200 في الداخل والخارج على حد سواء، 
التطور، طبعًا  بالتطور ألن مزاياها فائقة  االنطباع  أن يعطي مظهرها  أردنا  كما 
دون أن يكون التصميم مزدحمًا بالتفاصيل أو مبالغًا في عناصره. وفي الداخل، 
قررنا استخدام مواد طبيعية، ليس لجمالها اآلسر فحسب، بل أيضًا لمواءمتها 

لطبيعة المقصورة التي تحتوي على الجلد والخشب.

المنتجات  أحدث  في  آسرة  كالسيكية  عناصر  هناك  أن  أيضًا  وجدنا  وقد  جيف: 
هذا  اتبعنا  لذلك  الماضي.  في  كانت  كما  تمامًا  هذا،  يومنا  في  نجاحًا  وأكثرها 
في  عصرية  بصورة  لتقديمه  الماضي  في  أحببناه  ما  أكثر  إحياء  بهدف  األسلوب 
منتجاتنا. وقد استوحينا من هذه العناصر أيضًا تصاميم عصرية ومفهومًا مبتكرًا 
سرمدي  جديد  تصميم  ابتكار  هدفنا  كان  وقد  الجديدة.  مركباتنا  إطاللة  حول 
وجذاب يحاكي المظهر الرائع لسيارات الكوبيه. وإذا ما دققت في هذا التصميم 
ستجد الكثير من التفاصيل الهادئة واللمسات اآلسرة على الهيكل، والتي تضفي 
وانعكاساته  المظهر  فهذا  السيارة.  لمظهر  العام  االنطباع  على  السوائل  تأثير 
السيارة وزواياها لم  أن خطوط  السيارة وهي تسير. كما  ترى  أمر ستقدره حين 
توضع عن عبث، أو لمجرد إضفاء مظهر ديناميكي إلى تصميم السيارة، بل لجعل 

هذه السيارة واحدة من أكثر المركبات آيروديناميكية في فئتها. 

بين  التعاون  هذا  فوائد  فما  كثيرة،  مواضع  في  “نحن”  صيغة  وردت  لقد 
الفريق؟

كريستيان: ينخرط المصممون في استوديو كرايسلر في العمل بدرجة متساوية 
منذ بداية مرحلة التصميم وابتكار األفكار الجديدة. إذ يبدأ كل شخص في االستوديو 
بتصميم السيارة. وتتيح طريقة العمل هذه دمج أفضل األفكار مع بعضها البعض، 
كل شخص يقدم ما لديه، من إعداد الرسوم، إلى جمع مصادر االستلهام. وكل ما 
تراه على هذه اللوحات ما هو إال نتائج هذه الطريقة المتبعة. وهذا إجراء يساعد أيضًا 

على بناء فريق العمل، ويتيح للجميع المشاركة في بناء المركبة.

كيف يتم االنتقال من مرحلة ابتكار األفكار إلى مرحلة التصميم النهائي؟
األفكار  توليد  من  األولى  المراحل  خالل  بالظهور  السيارة  مالمح  تبدأ  جيف: 
من  ُيطلب  والنقاشات،  المباحثات  من  أشهر  عدة  وبعد  بالرسوم.  وتجسيدها 
باألبعاد  عليه  بالعمل  يبدأ  أن  وعليه  الخاص،  تصميمه  يبتكر  أن  مصمم  كل 
ومن  الحقيقي.  الحجم  بربع  الثالثية  باألبعاد  بالصلصال  يجسده  أن  ثم  الثنائية، 
بعدها يتم اختيار اثنين من التصاميم الخارجية التي تم الوصول إليها بالجهود 
هذه  وفي  والمدراء.  المهندسين  مالحظات  إلى  إضافة  للفريق  المشتركة 
المرحلة يقوم مصممو النماذج ببناء نماذج ثالثية األبعاد بالصلصال لكل من 

هذه التصاميم بالحجم الكامل ليخضع للتحليل. ومن هذين التصميمين، يتم 
العالمة  مدير  مع  بالتعاون  جيلز  رالف  المصممين،  كبير  قبل  من  واحد  اختيار 
على  الجديد  التصميم  قدرة  وفق  االختيار  ويتم  العليا.  اإلدارة  وفريق  التجارية 

تجسيد رؤية كل من المركبة والعالمة التجارية. 

إذاً فاالختيار النهائي للتصميم يعطي لكليكما دوراً مهمًا في التصميم؟
الداخلي  النهائيين  التصميمين  وراء  المبدعين  يكشف  فهذا  نعم،  جيف: 
والخارجي، وهذا شرف كبير لهم، إال أن الفضل في نهاية المطاف يعود إلى الجهود 
اإلشراف  عن  مسؤوالن  ألننا  محظوظان  ونحن  الفريق.  بذلها  التي  المشتركة 
على المشروع وضمان أن كل قطعة في السيارة متوافقة مع التصميم النهائي.

من هم أعضاء الفريق المهّمون أيضًا في هذه المرحلة؟ 
بتصميم  األبعاد  ثالثية  النماذج  مصممو  يقوم  قليل،  منذ  ذكرنا  كما  جيف: 
على  لمساعدتنا  جنب  إلى  جنبًا  معنا  يعملون  وهم  الحقيقي.  بحجمها  نماذج 
بناء شكل السيارة وزواياها بالميليمتر. إننا محظوظون المتالكنا فريق عمل 
متفان له خبرة عميقة في بناء نماذج الصلصال ثالثية األبعاد. نحن نحتفظ بهذه 
بالفخر  لنشعر  بعدها  وما  اإلنتاج  مرحلة  خالل  التصميم  استوديو  في  النماذج 
ونستلهم منها كلما نظرنا إليها، كما أنها تساعدنا عند التفكير بتطويرها في 

المستقبل. 

ومهندسي  مصممينا،  مع  كثب  عن  نعمل  أننا  ذلك  إلى  أضف  كريستيان: 
المركبة  داخل  الترفيه  أنظمة  عن  المسؤولة  والفرق  والميكانيك،  الكهرباء 
تطوير  على  يعملون  ممن  أيضًا  الكثيرون  هناك  واألمان.  السالمة  أنظمة  وعن 
الذي  تصميمنا  على  به  يقومون  ما  أحيانًا  يؤثر  وقد  الجديدة،  والمزايا  التقنيات 

نعمل عليه.

هل يمكنك أن تعطينا مثااًل عن كيفية تأثّر التصميم بالمزايا الهندسية؟
قّدم  من  أول  كانت  فقد  الجديدة،   200 كرايسلر  لمقصورة  بالنسبة  كريستيان: 
تقنية ناقل الحركة اإللكتروني الدوار بتسع سرعات. يعتبر مقبض ناقل الحركة 
الذي يعمل إلكترونيًا أداة السائق الختيار وضعية الحركة. لقد كان هذا في السابق 
عبارة عن نظام معقد من الكابالت والوصالت الموجودة داخل الكونسول في 
نظام نقل الحركة الميكانيكي. أما اآلن، فقد تم االستفادة من هذه المساحة 
منافذ  لالنزالق،  القابل  األكواب  حامل  مثل  أخرى  راحة  وسائل  وتوفير  للتخزين 
كلها  المزايا  وهذه  األمامي،  والراكب  السائق  بين  وممرًا  اإلعالمية،  الوسائط 

موجودة في مركز التحكم للمقاعد األمامية.

ما هي أهم التحديات التي تواجهكم عند تصميم مركبة جديدة بالكامل؟
البتكار  فرصة  نفسه  الوقت  في  لكنها  كبير،  تحدٍّ  برمتها  العملية  كريستيان: 
شيء رائع حقًا. هذا الهدف الذي نطمح إليه في كرايسلر 200 التي تم تصميمها 
التفاصيل. فهي سيارة مهّمة للغاية من  أدق  النظير مع مراعاة  بإبداع منقطع 
قطعة  كل  في  المستخدمة  فالجودة  التصنيع،  جانب  فيها  بما  الجوانب،  شتى 
تجارية  كعالمة  كرايسلر  تنتهجه  بدأت  الذي  الجديد  األسلوب  تعكس  فيها 
عملية  إلى  أشير  فسوف  جوهري،  تحدٍّ  على  الضوء  تسليط  نود  كنا  وإذا  رائدة. 
البحث واالستقصاء الخاصة بكل قطعة ومادة وسطح، لنكون فخورين جميعًا 
بالمنتج النهائي، ومقتنعين تمامًا بأن ما وصلنا إليه جدير بالرحلة الطويلة التي 

قطعناها في سبيل ذلك.

بالعفوية والتشجيع على االستلهام. فنحن  المنتج  إجرائية تطوير  جيف: تمتاز 
نريد للسيارة الجديدة أن تكون أيقونة فريدة تعكس مدى التقدم الذي أحرزته 
شركة كرايسلر كعالمة تجارية، واألسلوب الجديد الذي تتخذه الشركة للمضي 
نحو المستقبل: كرايسلر 200 الجديدة هي بجدارة رمز الجيل القادم من مركبات 

كرايسلر.

ماذا تشعر اآلن وقد تم انتاج التصميم النهائي؟
جذابًا  يبقى  أن  الفريد  التصميم  على  يجب  أبيض،  برداء  سيارة  غطيت  لو  جف: 
وسهل التعرف إليه، ليس من ِقبل المصممين ذوي الخبرة العميقة فحسب، 
بل على كل شخص يعرف السيارة. فالتصميم الحقيقي للسيارة ال بد أن يكون 
الفكرة  من  تحقيقه  استطعنا  الذي  اإلنجاز  هو  وهذا  العين،  تخطئه  ال  استثنائيًا 
على  الحفاظ  في  الجديد  التصميم  نجح  وقد  النهائية.  اإلنتاج  مرحلة  إلى  األولية 
هويته وطابعه من مرحلة الرسم إلى اإلنتاج، وهو أمر في غاية الصعوبة في عالم 

صناعة السيارات.
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LED Fog Lamps.
The available LeD projector fog lamps are set inside bezels 
within the lower gri l le of the front fascia. The lamps are angled 
downward to reduce the amount of glare while at the same time 
i l luminating the road ahead, al lowing for better visibil ity when 
driving in heavy fog.

200 C SHOWN IN BILLET SILVER METALLIC 

DESignEr POV:  
Signature Flair.

The outside mirrors with available integrated turn signals 
indicate the premium detail work crafted into the 200. Orange 

reflective side markers are positioned forward of the front 
wheels, drawing attention to the front fascia’s Satin Black 
headlamps and upper grille texture. The distinctive light 

element at the bottom of the lamps highlights their shape, 
which is punctuated by the projector lenses in chrome  

accent rings. 

من وجهة نظر المصمم:
عشق التفرد.

تعتبر أضواء االنعطاف المدمجة بالمرايا الجانبية مثااًل عن مزايا الفخامة التي 
تتسم بها كرايسلر 200. أما القضبان الجانبية والتي تعكس اللون األرجواني 

وتتجه نحو العجالت األمامية فتبرز المصابيح األمامية باللون الساتان 
األسود في الواجهة األمامية إضافة إلى زخارف الشبك العلوي. أما عناصر 
اإلضاءة الفريدة في أسفل المصابيح فتتحدث عن نفسها بكل وضوح، 

وتزداد روعة بفضل عدسات توجيه الضوء المصنوعة من الكروم. حلقات 
التزيين البارزة 

LED مصابيح ضباب 
الشبك  حجرات  داخل   LED ضوئي  بكشاف  المتوفرة  الضباب  مصابيح  توجد 
األسفل  نحو  المصابيح  زوايا  تتجه  كما  للسيارة.  األمامية  الواجهة  من  السفلي 
لتقليل الوهج المنبعث وإضاءة مسافة أكبر من الطريق، ما يوفر رؤية أوضح أثناء 

القيادة وسط الضباب الكثيف.

كرايسلر 200 سي تظهر في الصورة باللون الفضي الرصاصي المعدني 
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Equal  Parts  Purpose
قطع بتصميم هادف
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DESignEr POV:  
Beneath the Surface.

The Chrysler design team works closely with 

product suppliers and engineering to develop parts 

that have a state-of-the-art performance purpose 

while staying true to design aesthetics. Aside from 

the function and endurance, including gravel and 

impact resistance, the LED lighting element on 200 

contributes to the enhanced fuel efficiency due to 

the reduced power needed for it to operate. 

من وجهة نظر المصمم:
تحت السطح.

تعمل فرق تصميم كرايسلر جنبًا إلى جنب مع المزودين 
والمهندسين لتطوير قطع غيار ذات أداء فائق دون المساومة 

على تصميمها الجمالي. بعيدًا عن أدائها المتفوق ومتانتها 
العالية، وبفضل مقاومتها للصدمات والحصى المتطايرة، تمتاز 
عناصر اإلضاءة LED في كرايسلر 200 بمساهمتها في ترشيد 

الوقود بفضل حاجتها لكمية أقل من الطاقة.
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More Gears + Less Filling: the Segment-First1 9-Speed  
Automatic Transmission. 
Cover more range and make fewer gas station stops with 
advanced gear architecture. The standard 9-speed transmission 
provides excellent acceleration with fast, smooth and comfortable 
gearshifting. The highly efficient fuel consumption, with an 
estimated 15  hwy kpl,* is due to the optimized e-shift operation 
and a 14-kg weight reduction from a comparable 6-speed 
transmission. each gear responds quickly during acceleration, 
with smooth power delivery and transitions between all nine gear 
ratios. A unique set of four overdrive levels helps gain efficiencies 
while reducing overall noise, vibration and harshness (NvH).  
The available Sport Mode supports the option for manual shifting 
capability to help maximize a dynamic performance experience. 

Class-Exclusive1 9-Speed 
Automatic Transmission Enhances 
Performance and Fuel Efficiency

T h e  E f f i c i e n t l y  P o w e r e d  2 . 4 L  T i g e r s h a r k ®  M u l t i A i r ® 2  E n g i n e . 
Standard on the 200 models is the fuel-efficient 2.4L tigershark 
MultiAir2 four-cylinder engine outputting a peak performance 184 
horsepower and 234 n.M of torque. the engine is designed for reduced 
friction to enhance performance and fuel efficiency. Combined with the 
class-exclusive1 standard 9-speed automatic transmission, as well as the 
aero-enhancing design, the tigershark engine provides a 2016 EPA 
estimated 10 city/15 hwy kpl.* 

A wide 9.81  gear- rat io  spread  
enhances  per formance  

and fue l  e f f ic iency
Ful ly  e lect ron ica l ly  contro l led  

by  rotary  E-sh i f t

gearsets  a re  nested ins ide  the  9-speed 
automat ic  t ransmiss ion  for  a  compact 

des ign

image courtesy  of  ZF Fr iedr ichshafen Ag

*Based on 2016 EPA estimates. Actual mileage may vary.

أداء أعلى واستهالك أقل للوقود بفضل 
ناقل الحركة واألتوماتيكي بتسع سرعات 
والحصري في فئته. 

نسبة ناقل الحركة الكبيرة التي
تبلغ ٩.٨١ تعزز األداء وتقلل استهالك الوقود

غيارات أكثر + وقود أقل: ناقل أوتوماتيكي بتسع سرعات الحصري 
في فئته١.

الوقود  محطات  إلى  أقل  وزيارات  الحركة  لناقل  أكثر  بوضعيات  تمتع 
بفضل الهندسة المتطورة لناقل الحركة. فناقل الحركة القياسي بتسع 
سرعات يوفر تسارعًا مثاليًا مع نقل الحركة بمنتهى السرعة والسالسة 
والراحة. كما أن الكفاءة العالية في استهالك الوقود والمقدرة بـ 15 كم/ 
في الغالون على الطرق السريعة ما كانت لتتحقق لوال تقنية نقل الحركة 
بشكل إلكتروني، إلى جانب تقليل الوزن بمقدار ١٤ كجم من ناقل الحركة 
خالل  بسرعة  تستجيب  الحركة  لناقل  وضعية  كل  سرعات.  بـ٦  العادي 
تسارع المركبة، إلى جانب توفير قوة مذهلة وسالسة رائعة ومرونة فائقة 
عند التنقل بين نطاقات ناقل الحركة. التصميم الفريد لمستويات النقل 
األربعة تساعد على رفع الكفاءة مع تقليل الضجيج واالهتزازات والشعور 
باالنزعاج. فالوضع الرياضي يدعم خيار النقل اليدوي للسرعات ما يمنحك 

أداء ديناميكيًا متفوقًا.

محرك تايغرشارك® ملتيئير® ٢ سعة ٢،٤ لتر القوي والكفوء. 
يأتي قياسيًا في طرازات كرايسلر 200 محرك تايغرشارك® ملتيئير® ٢ بـ٤ أسطوانات سعة 
حصانًا   ١٨٤ وبقوة  الوقود  استهالك  في  عالية  بكفاءة  يمتاز  كما  األداء،  العالي  لتر   ٢،٤
زيادة  أجل  من  أقل  باحتكاك  يعمل  كي  المحرك  هذا  صمم  لقد  ن.م.   ٢٣٤ دوران  وعزم 
القياسي  سرعات  بـ٩  أوتوماتيكي  حركة  ناقل  المحرك  هذا  يرافق  الوقود.  وترشيد  األداء 
والحصري في فئته١، إلى جانب التصميم الديناميكي الهوائي، ما يجعل استهالك المحرك 
حسب  السريعة  الطرق  على  كم/الغالون  و١٥  المدينة  داخل  الغالون  كم/   10 تايغرشارك® 

تقديرات هيئة ePA للعام ٢٠١٦.*

تم وضع كافة تجهيزات نقل الحركة داخل ناقل الحركة 
األتوماتيكي بـ٩ سرعات وفق تصميم عملي فائق الروعة.

* حسب تقديرات هيئة EPA للعام ٢٠١٦، قد تختلف األميال على أرض الواقع.

تحكم إلكتروني كامل بناقل الحركة الدوار. Unique sport  sh i f t  schedule  
w i th  gear  ho ld  whi le  dr iv ing in  

paddle-sh i f t  mode;  fas t  and f i rm sh i f t 
engagement  w i th  top-gear  d i sab le  

for  improved respons iveness

يعمل ناقل الحركة في الوضعية الرياضية على
 تغيير أسلوب نقل السرعات ما يوفر السرعة 

والثبات مع تعطيل النطاق األعلى للسرعة
 لتوفير استجابة أفضل.

ZF Fr iedr ichshafen Ag قدمت الصور من 



Pa
ge

 1
9

Pa
ge

 1
8

19

Best-In-Class1 Available Horsepower  
Is There When You Need It and  
Always When You Want It

3 . 6 L  E n g i n e  —  B e s t - I n - C l a s s 1 A v a i l a b l e  
w i t h  2 9 5  H o r s e p o w e r .
A Ward’s “Top 10 engine” selection for three years, 
the 3.6-liter Pentastar® DoHC v6 engine is  also 
available on 200C models. it’s one of the lightest 
and quietest of its kind and applies some of the most 
advanced automotive engine technologies available. 
The performance of best-in-class1 295 horsepower 
and 355 N.M of torque allows 90% of its peak 
performance value at 1600 to 6400 rpm. 

أفضل قوة حصانية متوفرة في فئتها١ متى 
احتجتها أو أردت االستمتاع بها.

محرك بسعة ٣،٦ لتر، وقوة ٢٩٥ حصانًا األفضل في فئتها١.
محرك بنتاستار™ DOHC بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ 
الحاصل على جائزة أفضل عشر محركات لثالثة أعوام على  لتر، 
هذا  يعتبر  سي.    200 طرازات  في  متوفرًا  يأتي  ووردز،  من  التوالي 
أرقى  من  بعدد  يتسم  كما  نوعه،  من  واألسرع  األخف  المحرك 
في  األفضل  المحرك  هذا  السيارات.  صناعة  عالم  في  التقنيات 
فئته١ بقوة ٢٩٥ حصانًا وعزم دوران ٣٥٥ ن.م يولد ٩٠٪ من أقصى 

قوته عند ١٦٠٠ إلى ٦٤٠٠ دورة في الدقيقة.

R o t a r y  E - S h i f t .
The segment-exclusive1 standard Satin Chrome-finished rotary e-shift located on the 
integrated center console electronically selects gears. The v6-equipped 200 models 
with the 3.6L  v6 engine come equipped with a Sport Mode, adding the option to 
manually shift gears with the steering-wheel paddle shifters.

T h e  M o s t  A d v a n c e d  S p o r t  M o d e  i n  I t s  C l a s s .1
Select the Sport Mode (S) on the rotary e-shift dial with a press and turn to take the 
ride and handling dynamics up a notch. Sophisticated sensors loosen the electronic 
Stability Control (eSC)4 system to allow a little more wheel-spin when aggressive 
acceleration maneuvers are called for. When in Sport Mode, steering and throttle 
responses are sharpened and you control the gears with steering-wheel paddle shifters 
to deliver power to the front and rear wheels for enhanced sports sedan performance.

ناقل الحركة اإللكتروني الدوار 
يعتبر ناقل الحركة الدوار الذي يمتاز بلمسات كروم الساتان، والذي يعمل إلكترونيُا بأنه حصري في 
فئته١، كما يتسم بموقع مثالي في منصة الكونسول الوسطي في األمام. تمتاز كل من كرايسلر 200 
بمحرك بـ٦ أسطوانات سعة ٣،٦ لتر، بالوضعية الرياضية، ما يمنح السائق خيار نقل الحركة يدويًا من 

خالل نواقل حركة مدمجة خلف المقود.

الوضع الرياضي األكثر تطورًا في فئته١
واستعد  زر  كبسة  خالل  من  اإللكتروني  الدوار  الحركة  ناقل  قرص  على   )S( الرياضي  الوضع  اختر 
لمستويات جديدة من متعة القيادة وقوة التحكم. إذ ستعمل حساسات فائقة التطور والتعقيد على 
تخفيف درجة تدّخل نظام التحكم اإللكتروني بالثبات إلتاحة فرصة لدوران العجالت خالل المناورة في 
حاالت التسارع الشديدة. وفي الوضع الرياضي أيضًا تصبح استجابة كل من المقود والعادم أكثر دقة 
وسرعة، ويمكنك حينها نقل الحركة من خالل أزرار التحكم بالدواسات المثبتة على المقود، لتعزيز 

األداء الرياضي في سيارات سيدان الرياضية هذه.
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Rigorous Wind Tunnel Testing.
extensive wind testing contributes 
to the aero-optimized body design 
for smooth airflow above, below 
and under the car. Contributing 
to the impressive aerodynamic 
performance, the refined architecture 
provides ride, handling and performance 
enhancements inside and out of the 
200. Active grille shutters automatically 
close, redirecting airflow around, rather 
than into, the vehicle. Aero-enhanced 
features like low-nesting wipers and 
aero-shaped mirrors ensure exceptional 
aerodynamic performance, enhanced 
visibility and refined exterior appearance.

Designed to Both Repel Air and Ride with the Wind at Once

DESignEr POV:  
Athletic Architecture Enhances the Dynamics.

A rigid structure along with a tight fit and 
finish ensure insulation between the road 
and cabin, resulting in a reduction in wind 
noise as well as a solid ride and handling 
experience. Another significant benefit to 
the design of the front suspension on the 
200 is a flat-bottomed geometry, which 

allows excellent integration with the vehicle 
floor pan and actively contributes to 

improving the aerodynamic performance of 
the vehicle.

200C ShOWn in Bright WhitE

من وجهة نظر المصمم:
بنية رياضية تعزز الديناميكية.

البنية فائقة الصالبة ورشاقة التصميم واللمسات 
البديعة تعمل كلها مجتمعة على عزل المقصورة 
عن ظروف الطريق، فضاًل عن تخفيف ضجيج الرياح، 

والقيادة الخشنة، إلى جانب توفير تحكم مذهل. كما 
يتسم نظام التعليق األمامي في كرايسلر 200 بتصميم 

مستٍو في األسفل، ما يسمح بالتكامل مع أرضية 
المقصورة، إلى جانب المساهمة الفعالة في تطوير 

األداء اآليروديناميكي للمركبة. 

اختبار قاس في نفق الهواء.
الهواء  نفق  في  القاسية  االختبارات  أثمرت 
في  ساهم  ما  الهيكل،  آيروديناميكية  بتعزيز 
األعلى  من  انسيابية  أكثر  الهواء  حركة  جعل 
واألسفل وعلى الجوانب على حد سواء. وبهذا 
تطورًا  أكثر  اآليروديناميكي  التصميم  أصبح 
لتجربة قيادة أفضل، وتحكم أعلى، وأداء أكثر 
روعة من الخارج والداخل في سيارة كرايسلر 
أتوماتيكيًا  تغلق  الفعالة  الشبك  فتحات   .200
أن  بدل  المركبة  جوانب  على  الهواء  لتوجه 
يدخل إلى المركبة. أما المزايا اآليروديناميكية 
السفلية،  الماسحات  أماكن  مثل  المطورة 
من  فتعزز  االنسيابي،  التصميم  ذات  والمرايا 
األداء اآليروديناميكي االستثنائي، وتساهم في 
جمالية  إضفاء  عن  فضاًل  الرؤية،  وضوح  زيادة 

على المظهر العام للمركبة.

كرايسلر 200 سي   في الصورة باللون األبيض الالمع

ُتبعد الهواء لقيادة ُتحاكي بساط الريح

Standard-Sized or Dual-Pane Panoramic Sunroof. 
Sunshine and expansive overhead views ease the tension of any traffic pattern. 
in addition to an available standard-sized sunroof, an available dual-pane sunroof 
provides a glass ceiling for both rows of passengers to enjoy. one-touch power 
opens, closes and vents the front panel, and a power sunshade covers the tinted 
glass when closed.

DESignEr POV:  
Shaped to Function and Flow.

The muscular, sculpted hood carries distinctive 
character lines and flows seamlessly to the 

upper grille and distinctive Chrysler wing design 
badge. The hood shingles over the grille to 

visually close gaps and enable a quality 
appearance. The upper grille and lower intake 
carry ribbon-like chrome elements that flow in 
concert using opposite contours for geometric 

balance and premium appearance.

200C ShOWn in BiLLEt SiLVEr MEtALLiC

من وجهة نظر المصمم:
مصممة ألداء مذهل وتدفق متفوق.

تمتاز مقدمة السيارة بمظهر منحوت بدقة وإطاللة 
تفيض بالقوة، إلى جانب خطوطها الفريدة المنسابة 

برشاقة إلى الشبك العلوي وأجنحة كرايسلر التي تمثل 
شعار الشركة العريق. ويطل غطاء المحرك فوق الشبك 

ليسد الفراغات ويضفي جمالية وأسلوبًا متفردًا على 
مظهر المركبة. كما يحمل الشبك العلوي مع فتحات 

اإلدخال السفلية عناصر من الكروم تشّكل ما يشبه 
الشريط المنساب بروعة بعكس اتجاه الزوايا، األمر الذي 

يوفر مظهرًا فاخرًا وشكاًل هندسيًا متوازنًا. 

فتحة سقف بانورامية بحجم قياسي أو مزدوج
تخفف  األعلى  في  اآلسرة  المناظر  مع  المقصورة  داخل  بروعة  المنسابة  الشمس  أشعة 
تتوفر  القياسي،  بالحجم  السقف  فتحة  جانب  وإلى  ازدحامًا.  صادفت  ما  إذا  بالتوتر  الشعور 
فتحة سقف بحجم مزدوج لتكون بمثابة سقف زجاجي فوق صفْي المقاعد ليستمتع كافة 
الركاب على حد سواء. وبلمسة زر واحدة، تفتح فتحة السقف وتغلق، أو تفتح بشكل جزئي 

في األمام، إلى جانب واٍق شمسي يغطي الزجاج المظلل حين تكون مغلقة. 

كرايسلر 200 سي تظهر في الصورة باللون الفضي الرصاصي المعدني
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DESignEr POV:  
Stacked Deck.

From the rear-quarter angle, the sculptural coupe-like appearance 
becomes most apparent in the silhouette where the roof blends into the 
rear deck lid, into a ducktail-shaped, integrated rear spoiler. A wheelbase 

of 108 inches contributes to interior spaciousness and outstanding 
dynamic agility. The sleek side windows define the upper canopy and are 
accented by a chrome or black surround that appears to be drawn with 

an artist’s brush as its physique transforms. The horizontally oriented 
taillamps use LED illumination to provide a uniform appearance, extended 

at the corners for aero efficiency and visual width. A rear, Satin Black-
finished lower diffuser panel holds trapezoidal, chrome-finished exhaust 
tips on  V6-equipped 200C models. Like the front fascia, the rear is a 
seamless expanse that carries its equipment below the taillamps and 

deck lid line, including side markers positioned behind the rear wheels for 
an aggressive look. 

2015 Chrysler 200 named “Must test Drive Vehicle” for 2015, 
according to Autotrader.com

200 Bold Maneuvers .
For drivers who enjoy using the manual shifting option and opening it up on 
the open road, the Sport Mode on 200  delivers enhanced steering and 
throttle feedback, stability control, transmission shifts and more aggressive 
performance. And for those who enjoy showing off their urban style and 
sport-performance attributes, this model is right up your alley. Athletic inside, 
outside and under the hood, the 200 stands apart in the crowd. 

200 
٢٠٠ مناورات كرايسلر 200 الجريئة

بالنسبة للسائقين الذين يستمتعون بنقل الحركة في الوضع العادي ليختبروا مستويات السرعة 
على الطرق السريعة، نقدم إليكم الوضع الرياضي في كرايسلر 200 لتنعموا بأفضل أداء لكّل من: 
المقود، العادم، التحكم بالثبات. وإلى من يحب التفاخر بتصميم سيارته وأدائها الرياضي فإن هذا 
وتقنياتها،  هيكلها،  وفي  مقصورتها،  داخل  الرياضية  المزايا  وبفضل  األمثل.  اختيارك  هو  الطراز 

تتفرد كرايسلر بقوة عن باقي المركبات األخرى. 

تجربتها"  من  بّد  ال  التي  "المركبة  لقب   ٢٠١٥ للعام   200 كرايسلر  نالت 
AutoTrader.com حسب موقع

من وجهة نظر المصمم:
التفاصيل الدقيقة

من الخلفية، يصبح مظهر الكوبيه شديد البروز، إذ يلتقي السقف مع الغطاء الخلفي ليشكل مع 
العادم في الخلف ما يشبه تسريحة ducktail. وبفضل قاعدة العجالت التي تبلغ ١٠٨ إنش، تمتاز 

المقصورة بالرحابة واألداء بالرشاقة. كما ُتبرز النوافذ الجانبية الغطاء العلوي بوضوح، كما 
تتفرد بزخارف من الكروم أو األسود على المحيط لتبدو وكأنها مرسومة بفرشاة فنان مبدع. 

أما المصابيح الخلفية بشكل أفقي، فتستخدم إضاءة LED لتكون متناغمة مع المظهر 
العام، كما يساعد بروزها عند الجوانب على تعزيز األداء اآليروديناميكي وجعل السيارة تبدو 

أعرض. تحمل لوحة مشعب الهواء الخلفية بلمسات األسود الساتان حواف عادم رباعية من 
الكروم في كرايسلر 200 سي بمحرك سداسي األسطوانات. وكما هو الحال في اللوحة األمامية، 

تمتاز اللوحة الخلفية بتصميم انسيابي يحمل التجهيزات تحت األضواء الخلفية وخطوط 
الغطاء الخلفي، بما في ذلك الخطوط الجانبية الموجودة وراء العجالت الخلفية، ما يعزز إطاللة 

المركبة الشرسة.
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Steering-Wheel Controls.
ergonomically located control buttons on the steering wheel provide ease of operation for the available 8.4-inch 
uconnect® touchscreen, as well as the audio, voice and speed controls. 

Hands-on-the-Wheel  Manual  Shift ing.
The two levers with the engraved – and + symbols are the paddle  
shifters used to manually control the gear selection of the  
9-speed transmission. Standard on 200C with the v6 engine, the paddles 
are utilized in Sport Mode for full performance-driving capabilities.

Core Steering Wheel.
The available 3-spoke leather-wrapped and heated steering wheel  
provides ergonomic grip and layout of cruise settings and phone controls 
along with available Sport Mode paddle shifters. The open top portion 
invites clear-view access to gauges and the available 7-inch  
Driver information Display (DiD). An available two-tone premium  
Nappa leather-wrapped, stitched and real wood, tilt/telescoping-column 
steering wheel with a distinctive chrome tracer ring brings a luxurious  
look and feel to the palms of your hands (pictured).

Heated Steering Wheel. 
The available heated steering wheel delivers a 360˚-surround, 
single level of warmth and can be turned on or off using the 
uconnect® system’s touchscreen display.

C o n t r o l  H a n d l e d
تـحكـم فــائــــق

نقل يدوي مع إبقاء اليدين على المقود.
أداتا التحكم المرسومة عليهما إشارة + و – هما بمثابة أزرار للتحكم بالناقل، إذ تستخدمان 
الختيار نطاق ناقل الحركة يدويًا من بين ٩ سرعات. وباعتبارها قياسية في كرايسلر 200 سي 
أعلى  لتمنح  الرياضي  الوضع  في  بالناقل  التحكم  أزرار  ُتستخدم  أسطوانات،  بـ٦  المحرك  مع 

درجات األداء.

مقود قابل للتدفئة.
درجة،   ٣٦٠ بزاوية  كاملة  تدفئة  والمتوفر  للتدفئة  القابل  المقود  يمنحك 
نظام  خالل  من  إطفاؤها  أو  الميزة  تفعيل  ويمكن  واحد،  وبمستوى 

يوكونيكت® المزود بشاشة تعمل باللمس. 

أزرار تحكم مثبتة بالمقود.
نظام  في  بوصة   ٨،٤ قياس  المتوفرة  باللمس  تعمل  بشاشة  التحكم  سهولة  المقود  على  مثالي  بشكل  المثبتة  التحكم  أزرار  توفر 

يوكونيكت®. وتتضمن إعدادات لتثبيت السرعة و التحكم في أنظمة الصوتية .

مقوٌد التوجيه.
على  القدرة  للتدفئة،  والقابل  والمتوفر  األقطار،  ثالثي  بالجلد،  المكسو  المقود  يوفر 
اإلمساك به بمنتهى الراحة والسهولة، كما يمنحك فيضًا من المزايا مثل تثبيت السرعة، 
والتحكم بالهاتف، إلى جانب أزرار التحكم بالناقل في الوضع الرياضي. أما الفتحة العلوية 
السائق قياس ٧ بوصة  العدادات والبيانات على شاشة معلومات  فتوفر سهولة قراءة 
درزات  مع  نابا،  جلد  من  فاخرين  بنوعين  مكسو  مقود  كذلك  يتوفر  كما  والمتوفرة. 
مع  والتعديل  لإلمالة  القابل  القيادة  عمود  جانب  إلى  الطبيعي،  الخشب  من  ولمسات 

حلقات فريدة من الكروم التي تضفي مظهرًا فاخرًا وشعورًا بالراحة على راحة يديك. 
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7-Inch Available Customizable Driver Information Display (DID).
The available driver-interactive full-color display in the instrument panel cluster provides configurable 
and incredibly crisp graphics, which are seamlessly integrated with cluster analog instruments. The 
distinctive blue-ambient display allows for a wide range of settings, including audio, speed, compass, 
temperature, fuel economy, trip, cruise control, trailer braking, vehicle status and engine performance.

Paddle-Shift Gauge Display.
When the available paddle shifters are in use, the gauge displays Sport Mode activation with active 
manual gear shifters. icon displays include Shift light to indicate selected gear, maximum rpm and a DiD 
message when an unavailable gear is selected.3.5- or 7-inch Driver information Display (DiD) Easy-to-view LCD and graphics Settings and vehicle status Sport Mode activation

شاشة عرض معلومات السائق القابلة للتعديل والمتوفرة قياس ٧ بوصة.
لك  لتظهر  األمامية  العدادات  لوحة  في  موجودة  وهي  معها،  التفاعل  لك  لتتيح  الملونة  السائق  عرض  شاشة  تتوفر 
المعلومات على شكل رسومات بيانية فائقة الروعة بتكامل تام مع المعلومات األخرى المعروضة على لوحة العدادات. 
تعرض لك الشاشة الفريدة ذات اإلضاءة الزرقاء معلومات متنوعة تشمل الصوت، السرعة، البوصلة، درجة الحرارة، 

استهالك الوقود، معلومات عن الرحلة، تثبيت السرعة، فرامل المقطورة، حالة السيارة وأداء المحرك.

شاشة عرض أزرار التحكم بالناقل. 
يعرض  كما  تفعيله  تم  قد  الرياضي  الوضع  أن  المقياس  يظهر  المتوفرة،  بالناقل  التحكم  أزرار  استخدام  يتم  حين 
نطاق ناقل الحركة المستخدم حاليًا. وتعرض الشاشة رموزاً تتضمن ضوء الناقل الذي يشير إلى نطاق الحركة الحالي، 
وعدد دورات المحرك القصوى، إضافة إلى رسالة ضمن شاشة عرض المعلومات للسائق حين يتم اختيار نطاق سرعة 

غير متوفر.

شاشة معلومات السائق قياس ٣،٥ بوصة أو ٧ بوصة شاشة LCD مع رسوم بيانية واضحة للغاية المركبة واإلعدادات تفعيل الوضع الرياضي
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A Deeper  Dive 
Into World Class Manufacturing at the New 2-million square foot  

Sterling Heights, Michigan, State-of-the-Art Assembly Plant

نـظــرة أعــمـــــق
في عالم الصناعات الرائدة في ستيرلينغ هايت، ميتشيغان، 
والتي تمثل أرقى معايير تجميع القطع مع بعضها البعض. 

Best in Wear.
Seals, powder coats and paints an entire vehicle using state-of-the-
art robotic systems. The enhanced clean-room environment provides 
outstanding paint, clear-coat and consistency applications for 
durability. it also uses renewable soy-based foam, instead of oil-
based, to fill body cavities, saving on weight and cost.

Durable and Long-Lasting Tri-Coat Paint.
Available on 200 Limited and 200C models, this exterior paint 
finish utilizes a specialty tri-coat application process. it combines a 
base coat, independent layer of pearlescent flake or mid-coat and 
high-gloss clear coat. The result is a three-dimensional color 
appearance that delivers a deep and lasting shine.

األكثر متانة ضد التآكل.
يتم استخدام أنظمة روبوتية في غاية التطور إلتمام عمليات اإلقفال والطالء 
جعل  في  تساهم  النظافة  فائقة  العمل  منصات  أن  كما  المركبة.  كامل  على 
أجزاء  لكل  التام  والتناغم  االتساق  إلى  إضافة  والروعة،  الدقة  غاية  في  الطالء 
ويجدر  الخارجية.  العوامل  ضد  ومتانة  مقاومة  الطالء  على  يضفي  ما  السيارة، 
للتجديد  قابلة  رغوة  والفراغات  الشقوق  لملء  نستخدم  أننا  إلى  اإلشارة 

أساسها الصويا بدل الزيت، ما يخفف من الوزن والتكلفة على حد سواء. 

طالء ثالثي عالي المتانة يدوم طوياًل
تمتاز طرازات كرايسلر 200 ليميتد و200 سي بطالء خارجي ضمن إجراءات خاصة 
ثالثية المراحل. ويضمن الطالء أساسًا، طبقة مستقلة بلمعة لؤلؤية أو طالء 
بإشراقة  األبعاد  ثالثي  لون  والنتيجة  اللمعان.  شديد  صافيًا  طالء  أو  متوسطًا 

عميقة تدوم طوياًل.

معايير جودة التصنيع.
الفائقة  والجودة  سياراتهم  تصنيع  طريقة  معرفة  في  السائقين  بحق  نؤمن 
كفاءة  أكثر  الصناعة  ستكون  رائدة  تصنيع  تقنيات  فمع  عليها.  نحرص  التي 
أقل. وهذا  أكثر بسعر  200 تحمل مزايا  أقل، ما يجعل من كرايسلر  والتكاليف 
الطاقة  استخدام  تقنيات  خالل  من  البيئة  تجاه  أكبر  مسؤولية  أيضًا  يتضمن 

النظيفة والتخلص من النفايات الصناعية. 

إقفال محكم.
استخدام الناقل الدوار قد قلب المفاهيم رأسًا على عقب، فقد أتاح للعاملين 
أدوات  إقفال  عند  والرؤية  والدقة  السهولة  من  مزيداً  السيارة  تجميع  على 
الجاذبية  قوة  بفضل  إحكامًا  أكثر  اإلقفال  أصبح  فقد  الهيكل.  أسفل  الربط 
التي تشد المواد الالصقة إلى داخل األقفال. وقد أتاحت هذه اإلجرائية المبتكرة 
إضفاء مزيد من عامل مقاومة المركبة للمياه فضاًل عن حمايتها من الصدأ 

مستقباًل.

The Benchmark for  Qual i ty  Assembly.
We bel ieve dr ivers  should know how thei r  car  i s  made and the 
qual i ty  our  workers  stand behind.  With World Class 
Manufactur ing techniques ,  the p lant  runs more eff ic ient ly , 
keeping costs  down and a l lowing Chrys ler  to offer  more 
features  on the 200 at  a  lower  pr ice .  i t  a lso employs the most 
modern and envi ronmental ly  responsib le  waste mater ia l  and 
c lean-energy operat ion processes . 

Gravity  Seal ing.
using a rotating carrier that turns the vehicle upside down, assemblers 
have better access, accuracy and vision to seal underbody seams. 
Sealing is further enhanced as gravity takes over and pulls the sealant 
deeper into the seams. This innovative process adds to the vehicle’s 
water resistance and reduces future corrosion.
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Your  Comfort  and Sty le  in  Mind.
With this k ind of premium comfort and seating for f ive,  get ready to have company along for the r ide.  The ergonomical ly designed 
seats support contours of the body with coverings offered in cloth,  a cloth and leather combination,  or avai lable heated leather 
seating surfaces.  The durable S-shaped spring suspension in the seat design provides even weight distr ibution.  Mult i-density foam 
in the lower seat,  seatback and bolsters enhances comfort ,  whi le st i ffer foams in the s ide bolsters give s ide-to-side occupant 
stabi l i ty .  Front seatbacks are also avai lable with a four-way lumbar adjust for custom posit ioning.

Heated and Vent i lated Seats  Make Any Day Better .
You’ l l  a lways  get  the  best  seat  w i th  the  ava i lab le  heated and vent i l a ted  seats .  When heated ,  the  dr iver  and f ront-passenger 
seats  have  two set t ings  and may be  vent i l a ted  for  fas ter  coo l ing .  The feature  can  a l so  be  programmed to  come on 
automat ica l l y  w i th  ava i lab le  remote  s ta r t  operat ion .  

8.4-inch Touchscreen 
Drive  every  mi le  connected w i thout  los ing  focus  on  the  road .  The uconnect®  sys tem takes  non-d is t racted dr iv ing  very 
ser ious ly ,  wh ich  i s  why  the  200 has  such  user- f r iend ly  conven iences  bu i l t  to  keep your  eyes  on  the  road .  i t  features  the  the 
ava i lab le  8 .4- inch  sys tem i s  the  la rgest  in teract ive  touchscreen in  i t s  c lass .1

200C ShOWn With LinEn AxiS i i  PErFOrAtED nAPPA LEAthEr inSErt With LEAthEr BOLStErS AnD ACCEntS

راحتك وأسلوب حياتك في بالنا دائمًا.
بمقصورتها ذات المقاعد الخمسة التي تمنح الجالسين عليها منتهى الفخامة والراحة، ستمنحك كرايسلر 200 رحالت ممتعة برفقة العائلة واألصدقاء. تتسم 
المقاعد ذات التصميم المريح والعملي بزوايا دعم للجسد، إضافة إلى فرش من القماش، أو مزيج من القماش والجلد، أو الجلد القابل للتدفئة والمتوفر. كما 
أن نظام التعليق المعزز بنوابض متينة على شكل حرف S يوفر توزيعًا متساويًا للوزن. كما تعمل الرغوة متعددة الكثافة في أسفل المقاعد، ومساند الظهر، 
والدعائم على تعزيز الراحة، بينما تقوم الرغوات األشد صالبة في الدعائم الجانبية بتوفير الثبات للركاب عند الجوانب. كذلك تتوفر مساند أظهر الركاب في 

المقاعد األمامية بميزة تعديل منطقة دعم أسفل الظهر وفق أربع وضعيات لمزيد من الشعور بالراحة.

المقاعد القابلة للتهوية وللتدفئة تجعل يومك أفضل.
اجلس في المقعد األفضل دائمًا مع ميزة المقاعد القابلة للتهوية وللتدفئة والمتوفرة. حين يتم اختيار ميزة التدفئة، يمكن لكل من مقعد السائق والراكب 
األمامي أن يتم ضبطهما وفق إعدادين/ كما يمكن تهويتهما لتبريد أسرع. يمكن ضبط هذه الميزة أيضًا لتعمل تلقائيًا مع ميزة التشغيل عن بعد المتوفرة.  

شاشة تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة.
استمتع بالتواصل خالل القيادة دون أن تنشغل عن الطريق. فنظام يوكونيكت® يأخذ مسألة تركيز السائق على محمل الجد، ولذلك تشتمل كرايسلر 200 على 
مزايا رائعة ضمن واجهة سهلة االستخدام لتبقي عينيك على الطريق. ويمتاز هذا النظام بأرقى التقنيات المتوفرة، بما فيها شاشة قياس ٨،٤ بوصة المتوفرة 

- األكبر شاشة تفاعلية في فئتها.

كرايسلر 200 تظهر في الصورة بجلد نابا لينين أكسيس ٢ المثقوب مع دعائم من الجلد ولمسات بارزة.  
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Class-Exclusive1 Center-Console Pass-Through Storage Area.
The interior design’s rotary e-shift allows the driver to shift 
operation simply by turning the console-mounted dial. This 
innovative application, along with the standard electric Park Brake 
with SafeHold, eliminates traditional shift lever mechanics, enabling 
an open center console for unique conveniences and storage 
opportunities. The storage area is large enough to carry anything 
from a purse to a tablet-sized device and provides access to media 
ports, including a uSB port, audio jack and power outlet, under the 
sliding cup holders.

M u l t i - P o s i t i o n  C u p  H o l d e r s .
The cup-holder tray can be sl id to the half-open posit ion if  a single 
beverage container is in the forward cup-holder posit ion. The tray 
makes way for addit ional storage beneath. The two-container cup 
holder is s ize-adjustable via rubberized gripping elements to ensure 
secure stowage of everything from a 12-ounce can to 1.5-l iter bottle .

Designed-In Versatility

the Chrysler 200 is the only mid-size car  
to be named one of Ward’s 10 Best interiors for 2014.

سيارة كرايسلر ٢٠٠  صنفت كواحدة من أفضل عشر مقصورات
في فئة السيارة المتوسطة الحجم حسب ووردز ٢٠١٤.

Bui l t- In  Ingenuity .
The unique center-console design blends 
appearance, storage, functionality, ergonomics 
and connectivity. A host of comfort and 
convenience features includes a class-
exclusive1 center-console pass-through 
storage area with connectivity to media ports 
and an ingenious sliding cup-holder design. 
The center-console outlets allow connection 
to compatible devices via a uSB port, audio 
jack and Bluetooth® Streaming Audio.

DESignEr POV:  
Modern Minimalist Furniture Inspiration.

Real matte-finished, open-pore wood,  
featuring an exposed-edge finish.

200C LinEn AxiS i i  PErFOrAtED nAPPA LEAthEr inSErt With LinEn LEAthEr BOLStErS AnD ACCEntS

تـصـــــمــيـــم ثــــــــري

منطقة تخزين أمامية مفتوحة وحصرية في فئتها١. 
مع التصميم الداخلي الدوار ضمن ميزة نقل الحركة إلكترونيًا، سيتمكن السائق 
من التحكم بمزايا عديدة من خالل تدوير القرص المثبت على الكونسول. بفضل 
األمان،  مقبض  خاصية  مع  القياسية  الكهربائية  الركن  مكابح  وميزة  االبتكار  هذا 
تمت إزالة التجهيزات الميكانيكية لناقل الحركة التقليدي، ما أتاح المجال إلبداع 
إذ  الوفيرة،  التخزين  المزايا وسعات  العديد من  كونسول مركزي مفتوح يمنحك 
إلى  اليد  حقيبة  من  مستلزماتك،  لكل  تتسع  أن  الكبيرة  التخزين  لحجرة  يمكن 
في  بما  اإللكترونية،  أجهزتك  مختلف  لتوصيل  منافذ  إلى  إضافة  التابليت،  جهاز 
ذلك منفذ USB، ووصلة صوت، ومنفذ طاقة، وكلها موجودة تحت حامل األكواب 

القابل لالنزالق.

حامل أكواب متعدد الوضعيات.
يمكن لقاعدة حامل األكواب أن تنزلق بوضع نصف مفتوح إلى األمام إذا كان 
مساحة  الحالة  هذه  في  القاعدة  تتيح  كما  فقط.  واحد  كوب  وضع  المراد 
تخزين إضافية تحتها. يمتاز حامل األكواب بقدرته على استيعاب قارورتين 
ثبات  المطاطية، ما يضمن  اإلحكام  للتعديل بفضل عناصر  بأحجام قابلة 

األكواب التي تتراوح بين ١٢ أونصة و١،٥ لتر. 

ذكاء مدمج بالمركبة.
أناقة  بين  الفريد  الوسطي  الكونسول  يجمع تصميم 
إضافة  العملية،  والمزايا  التخزين،  ورحابة  المظهر، 
الراحة  مزايا  تتضمن  والتواصل.  الراحة  وسائل  إلى 
حجرة  مع  المفتوح  الوسطي  الكونسول  والترفيه 
التخزين وواجهة توصيل األجهزة الترفيهية، إلى جانب 
المنافذ  خالل  ومن  لالنزالق.  القابل  األكواب  حامل 
األجهزة  توصيل  يمكن  الوسطي  الكونسول  في 
المتوافقة عبر منفذ USB، ووصلة الصوت، وتشغيل 

الموسيقى عبر النظام الصوتي بميزة بلوتوث®.

من وجهة نظر المصمم:
فرش عصري أنيق عنوانه البساطة واإللهام. 
لمسات ناشفة حقيقية مع خشب أجوف ألرقى 

درجات الفخامة.

كرايسلر 200 سي معروضة بجلد نابا لينين أكسيس ٢ المثقوب مع دعائم بلمسات من جلد لينين.
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200C 

Premium Materials and Well-Thought-Out Ergonomics.
The classic and minimalist-inspired available interior uniquely blends 
real open-pore wood accents with bronze-finished bezel work, and 
delivers one of the most functional, spacious and ergonomic integrated 
center stack-console designs. A three-dimensional, floating bezel 
found on the cluster and center stack is repeated on the driver and 
front-passenger doors.

Backseat Convenience.
The Chrysler 200 boasts a backseat area that includes 60/40 split 
rear seatbacks with pass-through for flexible trunk storage. With three 
headrests, wide seat tracks for ample foot space, a fold-down armrest 
with integrated cup holders and map pockets on front seatbacks, rear 
passengers will always feel right at home when you share the ride.

مزايا الراحة في المقاعد الخلفية.
لإلرجاع  القابلة  مقاعدهم  خالل  من  الخلفية  المقاعد  بركاب   200 كرايسلر  تهتم 
الرؤوس  مساند  مع  األمتعة.  حجرة  إلى  الوصول  سهولة  إلى  إضافة   ،٤٠/٦٠ بنسبة 
مع  األسفل  نحو  للطي  قابل  ذراع  ومسند  الركاب،  ألرجل  كبير  ومتسع  الثالثة، 
حامالت أكواب مدمجة، إضافة إلى جيوب تخزين المستندات والخرائط خلف أظهر 

المقاعد األمامية، سيشعر الركاب في الخلف دائمًا براحة الشعور في منزلهم.

مواد فاخرة وعناية بأدق تفاصيل الراحة.
تتوفر مقصورة كالسيكية تجمع بين البساطة واألناقة، وبين لمسات الخشب 
رحبة  بتصاميم  وسطي  كونسول  عن  فضاًل  البرونز،  بلمسات  وحواف  الحقيقي 
مفعمة بالمزايا. تتوفر حواف في الكونسول الوسطي لتماثل نظيراتها في باب 

السائق والراكب األمامي.

200C
200 ســي
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LOOking OUt FOr yOUr SAFEty AnD SECUrity, ESPECiALLy WhEn COnDitiOnS MAkE it DiFFiCULt tO LOOk OUt
نــهـتــم بـســالمـتــك وأمــنــك حــيـن ال تـســـاعـــد الــظــــروف علـى رؤيـــــة مـــا حـــــولـــك.

Safety Cage and Air Bags7 — Surrounded in Protection.
The body frame strategically places advanced high-strength steels 
where they are most needed. The result is a safety cage with outstanding 
occupant protection in the event of front, side or rear impact. The eight 
standard air bags7 include front dual-stage air bags7 with adaptive 
venting technology, driver and passenger knee air bags,7 as well as front-
seat-mounted side-impact air bags,7 which extend over front and rear-
seating rows. Advanced multistage low-risk deployment front air bags7 
incorporate adaptive venting technology, which delivers varying levels 
of deployment based on occupant size and impact severity.

حجرة السالمة مع الوسائد الهوائية - لتكون محاطًا بالحماية.
أماكن  في  متموضع  الصالبة  عالي  متطور  فوالذ  على  الهيكل  بنية  تحتوي 
للركاب  فائقة  بحماية  سالمة  حجرة  هي  والنتيجة  بعناية.  مدروسة  إستراتيجية 
في حال وقوع اصصدام أمامي، أو جانبي، أو حتى خلفي. أما الوسائد الهوائية الثمانية 
القياسية٧ التي تتضمن وسائد هوائية مزدوجة متعددة مراحل االنتفاخ في األمام 
التكيفية، ووسائد هوائية لحماية ُركبتي كل من السائق والراكب  النفخ  مع ميزة 
إلى جانب وسائد هوائية مثبتة بالمقاعد األمامية للحماية من الصدمات  األمامي، 
الجانبية، والتي تنتفخ لتحمي الركاب الجالسين في األمام والخلف على حد سواء. 
مراحل  على  تنتفخ  والتي  األمام  في  المتطورة  الهوائية  الوسائد  أن  الذكر  ويجدر 
تنفخ  التي  المتكيفة  النفخ  بميزة  تمتاز  خفيفة،  صدمات  حدوث  عند  متعددة 

الوسائد الهوائية تبعًا لحجم الركاب وشدة االصطدام.
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مالحة بخطوة واحدة.
مالحي  براديو  يوكونيكت®  نظام  يتضمن 
٨،٤ المتوفر نظام مالحة متكامل برسوم 
صور  جانب  إلى  لمدينتك،  األبعاد  ثالثية 
بمسارات  وخرائط  الشهيرة،  المعالم 
إلى  تطوراً،  أكثر  بيانية  ورسومًا  رقمية، 
لتحديد  واحد  صوتي  أمر  إدخال  ميزة  جانب 

وجهتك.

41

Bring Your Network with You

remain focused on the road with your hands on the wheel, while you communicate, 
navigate and stay entertained. Find out more at DriveuCoNNeCT.CoM

One-Step Navigation.
Available on the Uconnect® 8.4 
nAV radio system, this full-feature 
navigation system includes 3D city and 
landmark imaging, digital terrain 
maps, enhanced screen graphics and 
one-step voice destination entry. 

Uconnect Phone.
Pairing a Bluetooth® enabled phone with the 
Uconnect system is as simple as pressing the 
Phone button on the steering wheel and 
following the prompts. then send and receive 
calls with hands-free13 phone capability.

Remote Door Lock/ 
Unlock/Vehicle Start.
you can lock/unlock or remote start your 
vehicle from a distance. 

Climate.
Climate, heated seats, steering-wheel 
buttons and mirror dimmer can be 
controlled via the 8.4-inch touchscreen,  
as well as voice activation. 

Speak Up.
Select radio stations, navigation destinations, 
make calls and record voice memos. the 
system can be trained to recognize your 
voice and understand English.

Voice Text Reply.15

Announces and reads incoming text  messages. 
it also allows you to reply with  either a free-
form text or by selecting any of the 20 pre-
defined responses. 

Standard on all Chrysler 200 models, 
is the Uconnect® 5.0 System includes 
a high-resolution 5-inch touchscreen, 
integrated Voice Command, 
Bluetooth® Streaming Audio, a 
media hub with compatible mobile 
device integration and more.

الترفيه
Entertainment

المالحة
Navigation

الهاتف
Phone

الرد على 
الرسائل النصية 

بالصوت13
Voice  

Commands13

أزرار التحكم
Controls

كن على تواصل أينما كنت.

في  والترفيه  المالحة  أنظمة  واستخدامك  تواصلك،  أثناء  المقود  على  ويديك  الطريق،  على  عينيك  أبِق 
DRIVEUCONNECT.COM مركبتك. اعرف المزيد عبر

بوصة   ٥،٠ يوكونيكت®  نظام  يتضمن 
 200 كرايسلر  طرازات  كافة  في  قياسيًا 
قياس  الدقة  عالية  باللمس  تعمل  شاشة 
مدمج،  صوتي  أوامر  نظام  مع  بوصة،   ٥
فضاًل عن ميزة البلوتوث® للنظام الصوتي، 
أجهزة  مع  متوافق  إعالمية  وسائط  ومركز 

هاتفك المتحرك، وغيرها الكثير.

هاتف يوكونيكت.
في  البلوتوث®  مع  المتوافق  المتحرك  هاتفك  ربط 
عليك  ما  السهولة.  بغاية  أمر  يوكونيكت®  نظام 
سوى الضغط على زر الهاتف المثبت على المقود ثم 
المكالمات  إجراء  يمكنك  وبعدها  التوجيهات.  اتباع 

وتلقيها عبر هاتفك دون الحاجة الستخدام يديك١٣.

ارفع الصوت عاليًا.
اختر محطات الراديو المفضلة، إضافة إلى اختيار الوجهات 
في نظام المالحة، وإجراء المكالمات وتسجيل مالحظاتك 
إلى  التعرف  على  النظام  تدريب  يمكنك  كما  بصوتك. 

صوتك وفهم اللغة اإلنجليزية بلهجتك الخاصة.

الرد على الرسائل النصية بالصوت.
كما  وقراءتها.  جديدة  نصية  رسائل  استالم  عن  اإلعالن 
بصوتك  إما  الرسائل  على  الرد  أيضًا  الميزة  هذه  تمنحك 
العشرين  التلقائية  الرسائل  اختيار واحدة من  أو من خالل 

المخزنة لدى النظام.

إقفال األبواب عن ُبعد.
فتح األبواب / تشغيل المركبة.

يمكنك فتح / إقفال األبواب أو تشغيل مركبتك 
عن ُبعد.

درجة الحرارة.
يمكنك من خالل شاشة تعمب باللمس قياس 
السيارة،  حرارة  بدرجة  التحكم  بوصة   ٨،٤
على  المثبتة  األزرار  للتدفئة،  القابلة  المقاعد 
إلى  إضافة  للتعتيم،  القابلة  والمرايا  المقود، 

تفعيل األوامر الصوتية.
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المواصفات القياسية
محرك تايغرشارك® ملتيئير® ٢ سعة ٢،٤ لتر 

ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ٩ سرعات
عجالت قياس ١٧ إنش من األلومينيوم 

٨ وسائد هوائية
نظام AM/FM  مع ٦ مكبرات صوت

مصابيح أمامية هالوجينية ثنائية الوظيفة
مرايا خارجية بلون الهيكل

مقاعد من القماش
إطار احتياطي مدمج

نظام مكابح الركن الكهربائية القياسية مع خاصية مقبض األمان
مداسات أرضية  في األمام والخلف

نظام فتح األقفال عن ُبعد “أدخل وانطلق”™ 
LED مصابيح خلفية بتقنية

شبك منخفض محاط بالكروم 
مصد خلفي بلمسات الكروم 

ناقل الحركة اإللكتروني الدوار 
نظام يوكونيكت ٥،٠

STANDARD EQUIPMENT
2.4L tigershark® MultiAir®2 Engine  
9 Speed Automatic transmission
17 inch cast-aluminum wheels
8 air bags
AM/FM with Six Speakers 
Bi-functional halogen headlamps
Body color mirrors
Cloth seats
Compact Spare tire
Electronic Parking Brake with safe hold
Front/rear floor mats
keyless Enter ’n go
LED taillamps
Lower grille with chrome surround 
rear fascia chrome accent
rotary E-Shift 
Uconnect 5.0

LiMitED PLUS

Standard on Limited
17- inch Cast-  Aluminum Wheel  

Fu l ly  Pa inted  
tech S i lver

(WgW)

200C 200C ليميتد بالس 200  سي 200 سي  

قياسي في ليميتد
عجالت من األلومينيوم المسبوك المطلي بالكامل تك سيلفر

 قياس ١٧ إنش
 )WGW(

قياسي في طرازات في ليميتد
عجالت من األلومينيوم المسبوك المطلي بالكامل

ساتان فضي
 قياس 18 إنش

)WPB (

LiMitED ليميتد

المواصفات القياسية
إضافة إلى مواصفات ليميتد

مرايا خارجية قابلة للتدفئة بلون الهيكل
مقعد آلي مع ٨ وضعيات للسائق ومسند ألسفل الظهر

مقود التوجيه  من الجلد
كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع

مرايا للرؤية الخلفية بتعتيم ذاتي مع ميكروفون
نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة
نظام التشغيل عن ُبعد

STANDARD EQUIPMENT
OVER LIMITED
Body color heated mirrors
8 way power driver seat with lumbar support
Leather steering
Parkview Camera
Auto Dim mirror with microphone
Dual Zone Air Conditioner with rear vents
heated front seats
remote Start System

المواصفات القياسية

محرك ملتيئير® سعة ٢،٤ لتر

متوفر إختياريًا: محرك بنتاستار™ بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ لتر مع ٢٤ صمامًا، 
إلى جانب النظام المتغّير المزدوج لتوقيت عمل الصمامات  

ناقل الحركة األتوماتيكي بـ٩ سرعات
عجالت من األلومينيوم المسبوك  قياس ١٨  إنش 

شاشة فاخرة لعرض المعلومات للسائق قياس ٧ بوصة

LED إضاءة محيطة داخل المقصورة بتقنية

كاميرا بارك فيو® مع خطوط شبكة حيوية
مقابض أبواب من الكروم

لمسات بارزة بلون الكروم الالمع  مع  أضواء االنعطاف المدمجة

فتحة سقف مزدوجة
مقعد أمامي مع نظام فتح األقفال عن ُبعد      

واقيات شمسية / مرايا للزينة مضاءة
مقاعد مزينة بالجلد  مع مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

مجموعة الصوت والمالحة
نواقل حركة مدمجة خلف المقود

مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آليًا

مجموعة الفاخرة “بريميوم”
مجموعة اإلضاءة الفاخرة “بريميوم”

التشغيل عن ُبعد
نظام مراقبة ضغط اإلطارات

STANDARD EQUIPMENT
2.4L MultiAir® Engine
Optional 3.6L Pentastar® 24V VVt V6
9 Speed Automatic transmission
18 inch cast aluminum wheels 
7 inch DiD instrument cluster
Ambient LED interior lighting 
Backup camera with dynamic grid lines 
Chrome-accent door handles 
Chrome-accent exterior mirrors w/integrated signals
Dual-pane Panoramic Sunroof
Front passenger door keyless Enter ‘n go system
illuminated vanity mirrors
Leather seating w/heated front seats 
navigation and Sound group
Paddle shifter
Power passenger seat 
Premium group
Premium Lighting group
remote start
tire Pressure Monitor

STANDARD EQUIPMENT
3.6L Pentastar® 24v vvT v6
Dual-pane panoramic sunroof
Premium lighting group
Premium group
Prem leather trimmed bucket seats ventilated
Luxury door trim panel
115V auxiliary power outlet
Exterior mirrors w/memory
radio/driver seat/mirrors/hVAC memory
heated 2 tone leather steering wheel
real wood/bronze chrome interior accents
navigation and Sound group
Premium instrument cluster with tachometer
Uconnect 8.4n AM/FM/Bt/nAV
9 Amplified speakers w/subwoofer
506 Watt amplifier
Dual-pane panoramic sunroof     
 

المواصفات القياسية
محرك بنتاستار™ بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ لتر 

مع ٢٤ صمامًا، إلى جانب النظام المتغّير المزدوج لتوقيت 
عمل الصمامات  

فتحة سقف مزدوجة
مجموعة اإلضاءة الفاخرة “بريميوم”

مجموعة الفاخرة “بريميوم”
مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد مع مسند ظهر منخفض 

والقابلة للتهوية  
لوحات فاخرة ومزخرفة على األبواب

منفذاً كهربائيًا ١١٥ فولط
نظام ذاكرة لمرايا خارجية قابلة للتدفئة

نظام ذاكرة  للراديو / لمقعد السائق / للمرايا/ لمكيف 
الهواء

مقود توجيه قابل للتدفئة مكسو بجلد ثنائي النمط
لمسات داخلية بارزة من الكروم  والخشب

مجموعة الصوت والمالحة
شاشة فاخرة لعرض المعلومات للسائق  وعداد السرعة
نظام يوكونيكت ٨،٤ مع راديو AM/FM/ بلوتوث/ األوامر 

الصوتية، إلى جانب نظام مالحة
٩ مكبرات صوت مع صبووفر

مضخم صوت بقوة ٥٠٦ واط
فتحة سقف مزدوجة لرؤية شاملة

Standard on L imi ted
18- inch Cast- 

Aluminum Wheel  
Fu l ly  Pa inted  
Sat in  S i lver

(WPB)  
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3.6L V24 6V VVt EnginE / 9 SPEED 
AUtOMAtiC trAnSMiSSiOn 26n محرك بـ٦ أسطوانات سعة ٣٫٦ لتر / ناقل حركة 

أوتوماتيكي بـ٩  سرعات

2.4L i4 MULtiAir EnginE /  9 SPEED 
AUtOMAtiC trAnSMiSSiOn 28E 28E 28n محرك ملتيئير® بـ٤ أسطوانات سعة ٢٫٤ لتر / 

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٩  سرعات

KEY EXTERIOR FEATURES المواصفات الخارجية األساسية

15.8 gALLOnS FUEL tAnk S S S S خزان الوقود سعة ١٥.٨ جالون

160 AMP ALtErnAtOr S S S S متردد بطاقة ١٦٠ أمبير

17x7.5 SAtin SiLVEr ALUM WhEEL S S - - عجالت قياس  ١٧ x ٧٫٥ إنش من األلومينيوم 
المسبوك مطلية بالكامل بلون الساتان الفضي 

18x8.0 SAtin SiLVEr ALUM WhEEL - - S S عجالت قياس  ١٨ x ٨٫٠ إنش من األلومينيوم المسبوك 
مطلية بالكامل بلون الساتان الفضي

200 BADgE S S - - شعار ٢٠٠ 

3.734 FinAL DriVE rAtiO S S S S نسبة القيادة ٣٫٧٣٤

730 AMP MAintEnAnCE FrEE BAttEry - - S S متردد بطاقة ٧٣٠  أمبير الداعي للصيانة

700 AMP MAintEnAnCE FrEE BAttEry - - S S متردد بطاقة ٧٠٠ أمبير الداعي للصيانة

ACtiVE griLLE ShUttErS S S S S فتحات الشبك األمامية الفعالة

AUtOMAtiC hEADLAMPS S S S S مصابيح أمامية أوتوماتيكية

Bi-FUnCt hALOgEn PrOJ h/LMP W/ 
LEDS S S S S مصابيح أمامية هالوجينية عالية السطوع ثنائية 

الوظيفة

BODy AErO EnABLErS S S S S نظام تفعيل وضعية اآليروديناميكية

DArk grAy griLLE S S S S شبك  رمادي داكن

DUAL nOtE ELECtriC hOrnS S S S S بوق ثنائي الصوت 

ELECtriC POWEr StEEring S S S S نظام توجيه معزز آليًا

EnginE DrESS UP COVEr S S S S غطاء المحرك

EnginE iMMOBiLiZEr S S - - مجّمد للمحرك مضاد للسرقة

FOg LAMPS - - S S مصابيح ضباب

hEADLAMP OFF tiME DELAy S S S S نظام تشغيل المصابيح األمامية بعد إيقاف السيارة

hiDDEn ExhAUSt S S S S عادم مخفي

intEgrAtED WinDOW AntEnnA S S S S هوائي مدمج مع النافذة الخلفية 

kEyLESS EntEr n gO S S S S نظام فتح األقفال عن بعد “أدخل وانطلق”™

LAMinAtED ACOUStiC FrOnt DOOr 
gLASS - - S S زجاج عازل للصوت في الباب األمامي

LED tAiLLAMPS S S S S LED مصابيح خلفية بتقنية

LiMitED BODy COLOrED FASCiAS S S - - زخارف من الكروم على هيكل السيارة  في طرازات 
ليميتد     

LiMitED DECOr grOUP S S - - مجموعة ليميتد ديكور

MOnOtOnE PAint S S S S طالء أحادي

PASSiVE Entry DriVEr DOOr & trUnk S S - - فتح الباب والصندوق الخلفي بدون مفتاح     

POWEr hEAtED FOLD-AWAy MirrOrS - - S S مرايا كهربائية خارجية قابلة للتدفئة  والطي

tintED ACOUStiC WinDShiELD gLASS - - S S زجاج أمامي مظلل وعازل للصوت

tintED WinDShiELD gLASS S S - - زجاج أمامي مظلل 

tOUring SUSPEnSiOn S S - - نظام التعليق مضبوط الدوران

VAriABLE intErMittEnt WinDShiELD 
WiPErS S S - - ماسحات الزجاج 

المتغيرة والمتقطعة

KEY INTERIOR FEATURES المواصفات الداخلية األساسية

12V OUtLEt S S S S منفذ طاقة ١٢ فولط

4 CArgO tiE DOWn LOOPS S S S S ٤ حلقات مثبتة في أرضها لربط األمتعة

4 WAy FrOnt SEAt hEADrESt S S S S مسند للرأس نشط لمقعد السائق قابل للتعديل   
وفقًا لـ٤ وضعيات

6 SPEAkErS S S ٦ مكبرات صوت - -

60/40 rEAr SEAt With PASS-thrU S S S S المقعد الخلفي القابل لإلمالة بنسبة ٤٠/٦٠ وكونسول 
وسطي فريد  

Air COnDitiOning W/MiCrOn FiLtEr S S - - تكييف هوائي  وفلتر الهواء

AMBiEnt LED intEriOr Lighting S S S S LED إضاءة محيطة داخل المقصورة بتقنية

AUDiO JACk inPUt FOr MOBiLE 
DEViCES S S S S وصلة صوتية لألجهزة النقالة

BASE DOOr triM PAnEL S S - - لوحات مزخرفة على األبواب

COAt hOOkS S S S S خطافات المعطف

COMPASS gAUgE S S S S بوصلة

ECO FEEDBACk DiSPLAy S S S S شاشة عرض استهالك الوقود االقتصادي

ELECtriC PArk BrAkE S S S S مكابح الركن اإللكترونية  

ELECtrOniC ShiFt S S S S ناقل الحركة إلكترونيًا

FrOnt CEntEr SLiDing ArMrESt S S S S مسند ذراع قابل لالنزالق مع حامل أكواب

FrOnt DOOr MAP POCkEt LED LAMPS - - S S مصابيح في جيوب تخزين المستندات والخرائط في 
األبواب األمامية  

FrOnt O/hEAD inCAnDESCEnt MAP 
LAMPS S S S S مصابيح علوية في األمام بتقنية LED مع ميزة التوهج 

FrOnt SEAt BACk MAP POCkEtS S S S S جيوب خلف المقاعد األمامية

inSiDE EMErgEnCy trUnk LiD 
rELEASE S S S S فتحة كهربائية لغطاء صندوق األمتعة

inStrUMEnt CLUStEr W/tACh S S - - شاشة  المعلومات للسائق  وعداد السرعة

kEyLESS Entry With PAniC ALArM S S S S  نظام فتح األقفال عن ُبعد “أدخل وانطلق”™ ونظام إنذار 

Lit / LOCking gLOVE BOx S S S S اضاءة / قفل علبة القفازات

MAnUAL 6-WAy DriVEr SEAt S S - - مقعد السائق القابل للطي يدويًا بـ٦ وضعيات 

OCCUPAnt CLASSiFiCAtiOn SyStEM S S S S نظام تصنيف الركاب

OUtSiDE tEMPErAtUrE gAUgE S S S S قياس درجة الحرارة في الخارج

OVErhEAD COnSOLE W/SUngLASS 
hOLDEr S S S S كونسول علوي مع حجرة لتخزين النظارات

PASSEngEr ASSiSt hAnDLES S S S S مقابض لمساعدة الركاب 

PASSEngEr hEight ADJUStEr SEAt S S S S مقعد السائق قابل لتعديل اإلرتفاع

PrEMiUM CLOth BUCkEt SEAtS S S - - مقاعد فاخرة حاضنة مكسوة بالقماش مع مسند 
ظهر منخفض 

POWr FrOnt WinDOWS, 1-tOUCh,UP 
& DOWn S S S S فتح نافذة السائق بكبسة زر واحدة

rEAr ADJUStABLE hEADrEStS S S S S مساند للرأس في المقاعد الخلفية القابلة للتعديل  

rEAr WinDOW DEFrOStEr S S S S مزيل الصقيع في النافذة الخلفية

rEMOtE USB POrt S S S S منفذ USB يعمل عن ُبعد 

rr SEAt ArMrESt W/StOrAgE 
CUPhOLDEr S S S S مسند ذراع  خلفي قابل للطي وحامالت أكواب

SAtin intEriOr DOOr hAnDLES S S S S مقابض األبواب من لمسات الساتان

SOLAr COntrOL gLASS S S S S زجاج واقي للشمس

SPEED COntrOL S S S S نظام تحّكم بالسرعة

SPEED SEnSitiVE POWEr LOCkS S S S S أزرار أقفال كهربائية حساسة للسرعة

StEEring WhEEL MOUntED AUDiO 
CtrLS S S S S أزرار مثبتة في المقود للتحكم بالنظام الصوتي

tAChOMEtEr S S S S عداد السرعة

tiLt/tELESCOPE StEEring COLUMn S S S S عمود توجيه آلي قابل للتعديل واإلمالة

trUnk LAMP S S S S مصباح لغطاء صندوق األمتعة

٢٠٠ ليميتد 
200 

LIMITED

 ٢٠٠ ليميتد
بالس
200 

LIMITED 
PLUS

٢٠٠ سي
200C

٢٠٠ سي
200C

٢٠٠ ليميتد 
200 

LIMITED

 ٢٠٠ ليميتد
بالس
200 

LIMITED 
PLUS

٢٠٠ سي
200C

٢٠٠ سي
200C
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UrEthAnE StEEring WhEEL S S - - مقود التوجيه من اليوريثان

VEhiCLE inFOrMAtiOn CEntEr S S S S مركز معلومات السيارة اإللكتروني

KEY SAFETY FEATURES مواصفات السالمة الرئيسية

ELECtrOniC StABiLity COntrOL S S S S نظام إلكتروني للتحكم بالثبات

trACtiOn COntrOL S S S S نظام التحكم بالتشبث

Anti-LOCk 4 WhEEL-DiSC BrAkES S S S S مكابح قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربعة

ADVAnCED MULtiStAgE FrOnt Air 
BAgS S S S S وسائد هوائية أمامية متقدمة ومتعددة مراحل 

االنتفاخ

ChiLD SEAt AnChOr SyStEM-LAtCh 
rEADy S S S S نظام لتثبيت مقاعد األطفال

DriVEr inFLAtABLE knEE-BOLStEr Air 
BAg S S S S وسائد هوائية قابلة لالنتفاخ لحماية ركبتْي السائق

PASS inFLAtABLE knEE-BOLStEr Air 
BAg S S S S وسائد هوائية قابلة لالنتفاخ لحماية ركبتْي الراكب

SUPPLEMEntAL FrOnt SEAt SiDE Air 
BAgS S S S S وسادة هوائية جانبية إضافية ستارية

SUPPLEMEntAL SiDE CUrtAin Frt/rr 
Air BAgS S S S S وسادة هوائية جانبية إضافية ستارية  في األمام 

والخلف

thrEE rEAr SEAt hEAD rEStrAintS S S S S ثالثة مساند رأس نشطة قرب مقاعد األبواب

SECUrity ALArM S S S S جهاز إنذار

COMPACt SPArE tirE S S S S إطار احتياطي مدمج

tirE PrESSUrE MOnitOring DiSPLAy S S S S نظام مراقبة ضغط اإلطارات

ADDITIONAL FEATURES مواصفات اضافية

17x7.5 SAtin SiLVEr ALUM WhEEL S S - - عجالت قياس  ١٧ x ٧٫٥ إنش من األلومينيوم 
المسبوك مطلية بالكامل بلون الساتان الفضي 

18x8.0 SAtin SiLVEr ALUM WhEEL - - S S عجالت قياس  ١٨ x ٨٫٠ إنش من األلومينيوم 
المسبوك مطلية بالكامل بلون الساتان الفضي

200C BADgE - - S S شارة ٢٠٠ سي

200C BODy COLOrED FASCiAS - - S S زخارف بلون هيكل السيارة  على طرازات ٢٠٠ سي

200C DECOr grOUP - - S S مجموعة الديكور لـ٢٠٠ سي

55/215r17 BSW SUMMEr tirES S S - - إطارات 55/215r17 BSW  مناسبة لفصل الصيف 

45/235r18 BSW SUMMEr tirES - - S S إطارات45/235r18 BSW  مناسبة لفصل الصيف 

Air COnD AtC W/DUAL ZOnE 
COntrOL - P S S نظام تكييف هوائي أتوماتيكيًا مع منطقتين للتحكم   

بدرجة الحرارة 

Bright DOOr hAnDLES - - S S مقابض أبواب المعة 

COMFOrt grOUP - S - - مجموعة الراحة “كومفورت”

COnVEniEnCE grOUP - S - - مجموعة الراحة

DUAL-PAnE PAnOrAMiC SUnrOOF - - S S فتحة سقف مزدوجة
 لرؤية شاملة

EnginE BLOCk hEAtEr O O O O سّخان وحدة المحّرك

FOOtWELL COUrtESy LAMP - - S S إضاءة محيطية عند مواضع األقدام

FrOnt LiCEnSE PLAtE BrACkEt S S S S حاجب لوحة أرقام السيارة في األمام

hEAtED FrOnt SEAtS O S S S مقاعد أمامية القابلة للتدفئة    

LEAthEr triMMED BUCkEt SEAtS - - S S مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد مع مسند ظهر 
منخفض

LEAthEr WrAPPED StEEring WhEEL O S S S مقود توجيه مكسو بالجلد

nAVigAtiOn AnD SOUnD grOUP i - - S S  i مجموعة الصوت والمالحة

PArkViEW® rEAr BACk-UP CAMErA O P S S كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع

PASSiVE Entry DriVEr, PASS & trUnk - - S S فتح الباب والصندوق الخلفي بدون مفتاح / بكبسة زر 
واحدة

POWEr 8 WAy DriVEr SEAt - P S S مقعد السائق المعزز آليًا بثماني وضعيات

POWEr ExPrESS OPEn/CLOSE 
SUnrOOF O O - - فتحة سقف آلية مع ميزة الفتح/اإلغالق السريعة  

PrEM 7 DriVEr inFO DiSPLAy CLUStEr - - S S شاشة فاخرة لعرض المعلومات للسائق قياس ٧ بوصة 

PrEMiUM grOUP - - S S مجموعة “بريميوم” الفاخرة

PrEMiUM Lighting grOUP - S S S مجموعة اإلضاءة الفاخرة “بريميوم” 

rEAr A/C AnD hEAt DUCtS - S S S تكييف هوائي خلفي مع فتحات تدفئة

rEMOtE StArt SyStEM - S S S نظام التشغيل عن ُبعد

riDE & hAnDLing SUSPEnSiOn - - S S نظام تعليق لقيادة أفضل وتحكم أعلى

rEAr ViEW AUtO DiM MirrOr W/
MiCrOPhOnE - P S S مرآة للرؤية الخلفية مرآة ذاتية التعتيم مع ميكروفون

SPring SPECiAL grOUP O O - - مجموعة الربيع الخاصة

SUn ViSOrS W/iLLUM VAnity MirrOrS S P - - واقيات شمسية مع مرايا مضاءة للزينة

trAVEL AnD SAFEty grOUP O S - - مجموعة الراحة والسفر والسالمة

UCOnnECt 5.0 AM/FM/Bt S S S S نظام يوكونيكت ٥٫٠ مع راديو FM/AM وبلوتوث

UCOnnECt 8.4A AM/FM /Bt O O O O نظام يوكونيكت ٨٫٤ مع راديو  FM/AM  بلوتوث  

200 DiMEnSiOnS

62" 62"

108"

192"

74"

58.7"

أبعاد كرايسلر 200

٢٠٠ ليميتد 
200 

LIMITED

 ٢٠٠ ليميتد
بالس
200 

LIMITED 
PLUS

٢٠٠ سي
200C

٢٠٠ سي
200C

٢٠٠ ليميتد 
200 

LIMITED

 ٢٠٠ ليميتد
بالس
200 

LIMITED 
PLUS

٢٠٠ سي
200C

٢٠٠ سي
200C

S = Standard    - = not Available     P = Packaged     O = Optional S = قياسي    - = غير متوفر      P =  ضمن المجموعة       O =  إختيارية
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JOin in.
Join fellow enthusiasts and tell your story by posting comments, participating in discussions and sharing your Chrysler vehicle photos and videos. Join our 
community on Facebook (facebook.com/Chryslermiddleeast).
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Three 3.5-inch speakers located in the 
instrument panel. Premium mid-range 
driver provides a wide, dynamic audio 
range with low distortion.

Two six- by nine-inch speakers located in 
the front doors deliver crystal-clear 
vocals and detailed soundscapes while 
providing clean, crisp bass notes to 
supplement the subwoofer.

Two six- by nine-inch speakers located in the 
rear doors. High-performance woofer with 
injection-molded polypropylene diaphragm.

An Alpine® 11-channel amplifier located  
in the front forward portion of the vehicle.  
The unique system is driven by an extremely 
sophisticated 506-watt amplifier. it applies 
Digital Signal Processing (DSP) individually 
across all channels, as well as selectable  
Speed-Dependent volume, enabling a  
custom audio experience.

Two 3.5-inch speakers located in the 
C-pillars. Premium mid-range driver 
provides a wide, dynamic audio range 
with low distortion for realistic ambiance 
for front and rear passengers.

An eight-inch subwoofer center-
positioned in the rear shelf. The 
premium subwoofer provides high 
output with low distortion and covers 
the lowest octaves when recordings call 
for ultra-low frequencies that you can 
feel more than you can hear.

Alpine 10-Speaker  Premium Surround Sound. 
immerse yourself in state-of-the-art sound engineering for a luxury audio experience. 
Designed in tandem with Alpine electronics for the all-new 200C acoustics is an 
available top-of-the-line 10-speaker amplified sound system. The premium system 
incorporates 11-channel performance with 506 watts of power, three 3.5-inch speakers 
located in the instrument panel, two six- by nine-inch speakers located in the front 
doors, two six- by nine-inch speakers located in the rear doors, two 3.5-inch speakers 
located in the C-pillars, an eight-inch subwoofer center-positioned in the rear shelf and 
an Alpine amplifier located in the instrument panel.

Play  DJ Ever y  Day. 
A six-speaker sound system, standard on Limited, 
incorporates high-performance, injection-molded woofers, 
including two 3.5-inch speakers located in the instrument 
panel, two six- by nine-inch speakers located in the front 
doors and two six- by nine-inch speakers located in the 
rear-shelf area. What it all adds up to is a 276-watt system 
that makes a fun platform for your favorite DJ — you. 

Amplify Your Ride
ِسر على وقع األلحان.

بوصة   ٣،٥ قياس  صوت  مكبرات   ٣
فاخرة  العدادات،  لوحة  في  موضوعة 
تجربة  للسائق  توفر  المدى،  ومتوسطة 
أقل  مع  النطاق  واسعة  ديناميكية  صوتية 

درجات ممكنة من الضجيج. 

األبواب  في  بوصة   ٩x٦ للصوت  مكبران 
إلى  وعميقًا،  نقيًا  صوتًا  يوفران  األمامية 
روعة  إلكمال  نقي  واضح  باس  صوت  جانب 

صوت الصبووفر.

مجموعتان من مكبرات الصوت ٩x٦ بوصة في 
األبواب الخلفية. و"ووفر" عالي األداء مع تصميم 

مدمج من البوليبروبلين. 

في  بوصة   ٣،٥ مقاس  للصوت  مكبران 
صوت  مدى  للسائق  يوفران   - الدعامات 
المدى  واسع  النطاق،  متوسط  ديناميكي 
تجربة  عن  فضاًل  الضجيج،  درجات  أقل  مع 
صوت حقيقية ومحيطية للركاب في األمام 

والخلف على حد سواء. 

وسط  في  بوصة   ٨ قياس  صبووفر 
أقل  مع  عاليًا  صوتًا  يوفر  الخلفي  الرف 
إلى  ويصل  الممكنة،  الضجيج  درجات 
تتضمن  عندما  الثمانية  المستويات  أقل 
يمكنك  جدًا  منخفضة  ترددات  التسجيالت 

الشعور بها أكثر من سماعها. 

مضخم صوت ألباين® مع 11 قناة في الجزء األمامي 
يتميز  نوعه  من  الفريد  النظام  هذا  السيارة.  من 
 ٥٠٦ بقوة  فائق  بشكل  متطور  صوت  بمضخم 
تقنية معالجة اإلشارات  واط. كما يقوم بتطبيق 
ضبط  عن  فضاًل  القنوات،  كافة  على  الرقمية 
بتجربة  لتنعم  الصوت  على  باالعتماد  السرعة 

صوت نقية مخصصة لك. 

١٠ مكبرات صوت ألباين لصوت محيطي عريق.
 Alpine electronics استمتع بجودة الهندسة الصوتية مع تجربة صوتية فاخرة صممت باالشتراك مع 
في 200 سي الجديدة بالكامل، والمعززتين بعشرة مكبرات صوت فاخرة وعالية الجودة موصولة بمضخم 
بوصة   ٣،٥ صوت  مكبرات   ٣ واط،   ٥٠٦ قوة  مع  متصلة  قناة   ١١ على  االحترافي  النظام  هذا  أداء  يقوم  صوت. 
في لوحة العدادات، مكبران للصوت ٩x٦ بوصة  في األبواب األمامية، مكبران للصوت ٩x٦ بوصة في األبواب 
C باإلضافة إلى صبووفر قياس ٨ بوصة على الرف الخلفي ومضخم  الخلفية، مكبران للصوت في الدعامات 

صوت ألباين في لوحة العدادات. 

شّغل األسطوانات وكأنك دي جي.
نظام صوت محيطي مع ٦ مكبرات صوت، قياسي في طرازات ليميتد، 
ويمتاز بمكبرات صوت "ووفر" عالية األداء، إلى جانب مكبرين للصوت 
األبواب  في  بوصة   ٩x٦ للصوت  مكبرين  التحكم،  لوحة  في  بوصة   ٣،٥
الخلفي. تجتمع كلها  الرف  األمامية، ومكبرين للصوت ٩x٦ بوصة في 
تحت  جي  دي  منصة  سيارتك  من  تجعل  واط   ٢٧٦ قوة  لتمنحك  معًا 

رهن إشارتك. 

نظام موبار® للتواصل.  نظام حماية المركبة من موبار®. 

سجالت  السيارة،  معلومات  إلى  الوصول  إمكانية  كرايسلر  لك  توفر  تواصل.  على  دومًا  ابق 
الصيانة، المالحظات والتنبيهات باألسلوب الذي تفضل، الحاسوب، الهاتف الذكي أو حتى الجهاز 
owners.chrysler.com أو حّمل التطبيق مجانًا  اللوحي. قم بتسجيل مركبتك عبر 

 .GooGle Play ألجهزة آبل أو من متجر

جديدًا  مالكًا  باعتبارك  مميزة  تجربة  ومنحك  إرضائك  إلى  تهدف  موبار®  من  الحماية  خطة 
مصنع  قبل  من  المعتمد  الوحيد  الممدد  الضمان  مزود  موبار  وتعتبر  كرايسلر.  لمركبة 
فيات كرايسلر ذ.م.م. فنحن ندعم كل خطة حماية لمركبتك من موبار® بتقنيين حائزين 
الغيار من موبار® الشهيرة  على شهادة خبرة من المصنع، فضاًل عن كوننا نستخدم قطع 
الوكالء في منطقة  التي تحصل عليها معترف بها من قبل كافة  الحماية  بجودتها. خطة 
بزيارة  تفضل  موبار،  من  المركبة  حماية  خطة  عن  المعلومات  من  لمزيد  األوسط.  الشرق 

 MIDEAST.MOPAR.COM وكيلك المحلي أو الموقع اإللكتروني

انضم إلينا  
 انضم إلى عشاق القيادة وأخبرنا قصتك عبر نشر تعليقاتك وتسجيل اشتراكك وانضمامك إلى المحادثات ومشاركة الصور والفيديوهات لسيارتك كرايسلر. كن فردًا من 

facebook.com/Chryslermiddleeast  مجموعتنا  عبر صفحتنا على فيس بوك

)١( بناًء على أحدث المعلومات التنافسية المتاحة في الواليات المتحدة حول مركبات السيدان القياسية متوسطة الحجم. )٢( نظام الدفع بجميع العجالت  awD غير متوفر للشرق األوسط.  بناًء على أحدث المعلومات التنافسية المتاحة في 
الواليات المتحدة حول مركبات السيدان القياسية متوسطة الحجم. )٤( ال يمكن ألي نظام مهما كان متطورًا 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 يناسب حالة الطريق. احرص دومًا على وضع حزام 

األمان. )٥( هذا النظام هو نظام لراحة السائق وليس بدياًل عن التدخل السريع من قبل السائق. ينبغي على السائق أن يبقى منتبهًا لحركة السير وأن يكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. )٦( يتوفر يوكونيكت أكسيس 
فقط في المركبات ضمن الواليات المتحدة وأالسكا. يمكن استخدام الخدمة فقط في المناطق التي تتوافر فيها تغطية للهواتف المتحركة، يرجى االطالع على قائمة الدول المشمولة بهذه الخدمة. للحصول على معلومات كاملة حول خدمات 

www.Driveuconnect.com/features/uconnect_access/PackaGes يوكونيكت أكسيس يرجى زيارة
يجب تسجيل المركبة لالستفادة من خدمات يوكونيكت أكسيس وملء معلومات االشتراك المطلوبة. )٧( إن الوسائد الهوائية األمامية المتطورة في هذه المركبة حاصلة على ترخيص الهيئة األمريكية للوسائد الهوائية المتطورة. يجب على 

األطفال من عمر ١٢ سنة وما دون ركوب السيارة دائمًا في المقعد الخلفي مع ربط حزام األمان. ال ينبغي أن يوضع األطفال الرضع في المقعد األمامي لسيارة تحتوي على وسائد هوائية في األمام. يتوجب على الركاب دومًا وضع أحزمة األمان حول الخصر 
واألكتاف بشكل صحيح. )٨( هذا النظام غير كاٍف لتجنب االصطدام بمفرده. كما ال يمكن لنظام التنبيه من االصطدام األمامي تحديد كافة الحوادث المتوقعة. ينبغي على السائق أن يبقى منتبهًا لحركة السير وأن يكون على استعداد تام لتطبيق 
الفرامل وتعديل مقود التوجيه من أجل تفادي االصطدامات.)٩( تفقد دائمًا المرايا والزوايا العمياء قبل تغيير المسار. )١٠( تأكد دائمًا من الطريق أمامك قبل التقدم. إن األنظمة اإللكترونية لمساعدة السائق ليست بدياًل عن تدخله السريع. لذا ينبغي 
على السائق أن يكون دومًا متنبهًا للظروف المحيطة. )١١( هذا النظام هو نظام لراحة السائق وليس بدياًل عن التدخل السريع من قبل السائق. ينبغي على السائق أن يبقى دائمًا منتبهًا لحركة السير وفي وضعية التحكم التام بالمركبة. )١٣( يتطلب 

هاتفًا متحركًا متوافقًا مع تقنية البلوتوث. يرجى زيارة uconnectPhone.com لمعرفة الهواتف المتحركة المتوافقة.  
 تشمل العوامل التي تؤثر على أداء wifi hotsPot: الشبكة الخلوية، قوة اإلشارة وجودتها، الوقت، عدد من القنوات المستخدمة من قبل مزود الخدمة، نوع االتصال، عدد العمالء الذين يستخدمون wifi hotsPot  وجهاز المستخدم. ال يجب 

استخدام هذه الميزة أثناء القيادة. تذكر دومًا االلتزام بقواعد السالمة أثناء القيادة. )14( ميزتا الرد عبر الصوت والنصوصة الصوتية تتطلبان هاتفًا متحركًا متوافقًا مع تقنية نمط النفاذ إلى الرسائل عبر البلوتوث)maP( . أجهزة أيفون وبعض األجهزة 
الذكية األخرى ال تدعم تقنية )maP(. يرجى زيارة www.uconnectPhone.com لمعرفة المزيد حول األجهزة المتوافقة. يرجى التأكد من تشغيل تقنية )maP(. يجب تسجيل المركبة لالستفادة من خدمات يوكونيكت أكسيس وملء 

معلومات االشتراك المطلوبة. كما تتطلب التقنية استخدام الهاتف المتحرك المزود بتقنية البلوتوث والرسائل النصية. يرجى زيارة uconnectPhone.com للمزيد حول األجهزة المتوافقة.
كافة الحقوق محفوظة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. كرايسلر، موبار، تصميم أجنحة كرايسلر، كرايسلر 200، برنامج automobility، الين سنس، تصميم  نظام موبار للتواصل، برنامج حماية المركبة من موبار، 

بارك سينس، بارك فيو، بنتاستار، تايغرشارك ويوكونيكت، كلها عالمات تجارية مسجلة، وكذلك america’s imPort، نظام فتح األقفال عن ُبعد “أدخل وانطلق”™ ، كلها عالمات تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات 
المتحدة ذ.م.م. ملتيئير هي عالمة تجارية مسجلة لشركة  c.r.f. società consortile Per azioni وقد تم استخدام االسم بموجب رخصة ممنوحة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م

ألباين وشعار ألباين هي عالمات تجارية مسجلة لشركة ألباين لإللكترونيات. جميع الحقوق محفوظة. بلوتوث هي عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي إنك. 
 clear هي عالمة تجارية مسجلة iheartraDio وشركة ديزني هي عالمة تجارية مسجلة لشركة والت ديزني. ايمز هي عالمة تجارية مسجلة لشركة هيرمان ميلر، وشركة فيس بوك هي عالمة تجارية مسجلة لشركة فيس بوك. شركة

channel broaDcastinG. شركة إنستغرام هي عالمة تجارية مسجلة لشركة إنستغرام. أي باد، أي فون، أي بود وأي تيونزهي عالمات تجارية مسجلة لشركة أبل. باندورا هي عالمة تجارية مسجلة لشركة باندورا لإلعالم وجميع الحقوق 
محفوظة. بينتيريست هي عالمة تجارية مسجلة لبينتيريست. سالكر هي عالمة تجارية مسجلة لشركة سالكر. اسم تويتر تي، تويتر، وطائر تويتر هي عالمات تجارية لشركة تويتر في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. يلب! هي عالمة تجارية مسجلة 

لشركة يلب. يوتيوب، أندرويد، جوجل بالي وجوجل بالس كلها عالمات تجارية مسجلة لشركة جوجل. 
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 تمت الموافقة على الطباعة. تحتفظ مجموعة فيات 

كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م بحق إجراء التعديالت التي تراها مناسبة، في أي وقت دون إشعار مسبق أو أي التزام يترتب عليها على األسعار، المواصفات، األلوان أو المواد، ويحق تغيير أو إيقاف إنتاج الطرازات حسبما تراها مناسبًا لتحسين 
المنتج أو ألغراض التصميم و/أو التسويق. 

MOPAr OWnEr COnnECt.
StAy COnnECtED. your Chrysler vehicle ownership gives you the 
credentials to access extensive vehicle information, service and maintenance 
records and recall notifications through whatever device you prefer — computers, 
smartphones or tablets! register your Chrysler vehicle at owners.chrysler.com 
or download the Chrysler Vehicle Owners app for free at either the Apple or 
google Play stores.

MOPAr VEhiCLE PrOtECtiOn.®
Mopar Vehicle Protection has a vested interest in your satisfaction and owner 
experience with your new Chrysler vehicle. this is the only extended protection 
provider backed by the manufacturer, FCA US LLC. We stand behind every 
Mopar Vehicle Protection plan with certified, factory-trained technicians and 
the use of authentic Mopar® parts. your plan is honored at dealerships all over 
the Middle East. Be sure to ask for a Mopar Vehicle Protection plan at your 
dealership or visit mideast.mopar.com

(1) Based on the latest available competitive information and the FCA US LLC Standard Mid-size Sedan segment. (2) All-wheel-drive (AWD) system is not availble for the Middle East. Based on 
the latest available competitive information and the FCA US LLC Standard Mid-size Sedan market.  (4) 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. (5) This system is a driver convenience 
system, not a substitute for active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and be prepared to use the brakes to avoid collisions.  
(6) Uconnect Access is available only on equipped vehicles purchased within the contiguous United States plus Alaska. Services can only be used where cellular coverage is available, see 
coverage map for details. For a complete list of Uconnect Access services, please visit http://www.driveuconnect.com/features/uconnect_access/packages/. Vehicle must be registered for 
Uconnect Access and fulfill minimum subscription requirement. (7) 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. (8) This system is not intended to avoid collisions on its own, nor can FCW detect every type of potential crash. The driver 
must remain aware of traffic conditions and prepared to brake and steer to avoid potential collisions at all times. (9) Always check visually for vehicles prior to changing lanes. (10) Always look 
before proceeding. An electronic drive aid is not a substitute for conscientious driving. Always be aware of your surroundings. (11) This system is 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.  (13) Requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. 
Visit UconnectPhone.com for system and device compatibility. (14) 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.

©2015 FCA US LLC. All rights reserved. Chrysler, Mopar, the Chrysler wing design, Chrysler 200, Automobility Program, LaneSense, the Mopar Owner Connect design, Mopar Vehicle Protection, 
ParkSense, ParkView, Pentastar, Tigershark and Uconnect are registered trademarks, and America’s Import 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. 

Alpine and the Alpine logo are registered trademarks of Alpine Electronics, Inc. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Disney is a registered trademark of The 
Walt Disney Company. Eames is a registered trademark of Herman Miller, Inc. Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc. iHeartRadio is a registered trademark of Clear Channel 
Broadcasting, Inc. Instagram is a registered trademark of Instagram, Inc. iPad, iPhone, iPod and iTunes are registered trademarks of Apple Inc. Pandora is a registered trademark of Pandora 
Media, Inc., all rights reserved. Pinterest is a registered trademark of Pinterest, Inc.  Slacker is a registered trademark of Slacker, Inc. The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet and Twitter bird 
are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries. Yelp! is a registered trademark of Yelp, Inc. YouTube, Android, Google Play and Google+ are registered trademarks of 
Google Inc.

This brochure is a publication of FCA US LLC. All product illustrations and specifications are based upon current information at the time of publication approval. FCA US LLC reserves the right to 
make changes from time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors, 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. 
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أن تطمئن  العريقة من موبار®. ويمكنك  أكثر روعة مع أكسسوارات كرايسلر  للعام ٢٠١٦ مظهرًا فريدًا وإطاللة   200 امنح سيارتك كرايسلر 
وتضع كامل ثقتك في قطع الغيار واألكسسوارات هذه بفضل ما تتسم به من جودة فائقة تجعل سيارتك كرايسلر 200 تحافظ على بريقها 
للمواد  العالية  والجودة  المركبة،  أللوان  ومطابقتها  اآلسرة،  ولمساتها  تصنيعها،  ودقة  توافقها،  ولضمان  شرائها.  كيوم  وإشراقتها 
المستخدمة، ال بد من اختيار قطع غيار موبار® ألنها تمنحك ما تطمح إليه من جمال المظهر والمتانة الفائقة. فضاًل عن أننا نقدم لك كل 
الدعم خالل امتالك سيارتك من خالل التقنيين ذوي الخبرة الواسعة، وبرامج حماية المركبة من موبار®، إلى جانب الخدمة السريعة وموقع 

)owners.chrysler.com موبار® للتواصل مع المالك )يمكنك التسجيل عبر

مجموعة كرايسلر.
أكسسوارات  خالل  من  وترحالك،  حّلك  خالل  بمرافقتك  مركبتك  لرمز  واسمح  حياتك،  أسلوب  على  الفريد  وطابعها  كرايسلر  إبداع  أضِف 
ومنتجات مصّنعة بحرفية عالية لسفرك، ونشاطاتك، ورحالتك، أو حتى حين تكون داخل منزلك. فهي مصممة خصيصًا لعشاق كرايسلر كي 

collection.chrysler.com يعيشوا نبض روائعها. يمكنك االستمتاع بالتسوق من المجموعة الكاملة عبر

)1143V قبعة كرايسلر 200 )قطعة رقم
عصرية  قبعة  مع   200 كرايسلر  الجديدة  بسيارتك  احتفل 
األسود.  باللون  متوفرة  أمواج.  شكل  على  مزخرفة 
من  مصنوعة  الوزن،  خفيفة  ثقوب،  ذات  أجزاء،   ٦ المواصفات: 
البوليستر والسباندكس، حجم واحد يناسب الجميع، شريط 
مقدمة  عند  المطّرز   200 كرايسلر  شعار  المقاس،  لضبط 

القبعة من الجهة اليسرى.

)105TK قلم حبر من ألياف الكربون )قطعة رقم
دع أفكارك تنطلق بسالسة على الورق مع هذا القلم الذي يمنحك 
والفضي.  األسود  باللونين  متوفر  الكتابة.  أثناء  رائعة  انسيابية 
المواصفات: لمسات من ألياف الكربون، خزان حبر قياسي باللون 
محفور  كرايسلر  شعار  علبة،  في  واحدة  كقطعة  يأتيك  األسود، 

بالليزر على غطاء القلم.

)1143W قميص بولو كرايسلر 200 )قطعة رقم
كل  في   200 كرايسلر  بولو  قميص  ارتداء  يمكنك  الرائع،  بمظهره 
وقت ومناسبة. المواصفات: ١٠٠٪ بوليستر، قماش مضاد للرطوبة، 
بارزة  بأكتاف  األعلى، تصميم  أزرار من  القماش، ٣  ياقة من نفس 
كرايسلر  شعار  مفتوحة،  أكمام  جانبية،  وفتحات  وحدات  لألمام، 
200 مطّرز بنفس القماش عند الجهة اليسرى من الصدر. األحجام 
باللون  أيضًا  متوفر  جدًا.  الكبير  الحجم  إلى  الصغير  من  المتوفرة: 

األسود.

كوب من الكروم األسود سعة ١٥ أونصة من كرايسلر 200 
)1144R قطعة رقم(

الفوالذ  من  كوب   ،200 كرايسلر  من  رائعًا  منتجًا  إليك 
أيضًا  هذا  للصدأ  المقاوم  الكوب  يتوفر  الصدأ.  المقاوم 
بمقبض أسود، المواصفات: تصميم ثنائي الطبقات من 
الفوالذ المقاوم للصدأ مع طبقة من رغوة عازلة، مظهر 
مع  متوافقة  مواد  لالنسكاب،  مقاوم  غطاء  التوائي، 
معايير هيئة الغذاء والدواء األمريكية، إضافة إلى مقبض 
 200 كرايسلر  شعار   .BPA مادة  من  خاٍل  لالنزالق،  مقاوم 

موجود في الوسط على جانب واحد.

)القطعة   200 كرايسلر  من  للرجال  جزئي  بسحاب  كنزة 
)1143X رقم

تمتاز الكنزة الرجالية ذات السحاب الجزئي من كرايسلر 200 
بمظهر كالسيكي مميز يجعلها مناسبة لكل المناسبات. 
قطن،   ٪١٠٠ المواصفات:  المنقط.  الفحمي  باللون  تتوفر 
أكمام  أطراف  جزئي،  سحاب  متباينة،  درزات  األسود،  اللون 
الجهة  على  باألسود  مطّرز   200 كرايسلر  شعار  مطاطية، 

اليسرى من الصدر.  

المركبة معروضة مع جناح أمامي سفلي، عتبات 
المسبوك  األلومينيوم  من  عجالت  جانبية، 
الالمع مع أغطية  باللون األسود  قياس ١٩ إنش 

تحمل شعار موبار® في الوسط.

أ. مداسات لكافة الفصول
تحمل هذه المداسات ذات التصميم الخاص شعار سيارة كرايسلر 
من  سيارتك  مفارش  حماية  على  لتساعد  عميقة  أخاديد  مع   200
المياه، والثلج، والطين. ُتباع كمجموعة من أربع مداسات. متوفرة 

باللون األسود. 

ب. مصّدات الرذاذ المصقولة الواقية لإلطارات.
تمتاز بزوايا مثالية لتتوافق تمامًا مع أبعاد وتصميم سيارتك، وهي 
التي  المحتملة  مصممة لتساعد على حماية مركبتك من األضرار 
أو    المصدات األمامية  تباع كزوج من  الطريق.  قد تسببها مخلفات 

الخلفية.

ج. قاعدة األمتعة.
الفرش  لحماية  األمتعة  حجرة  مع  مثالية  بصورة  لتتوافق  مصممة 
فيها. يمكن إزالتها بسهولة لتنظيفها، كما أنها تحتوي من األسفل 

على مواد تمنع انزالقها من مكانها. 

د. مداسات أرضية فاخرة.
المصممة  الدقيقة  األبعاد  ذات  الفاخرة  األرضية   Berber مداسات 
إلى  إضافة  عالية،  تشبث  بقوة  تمتاز   .200 كرايسلر  لسيارتك  خصيصًا 
تحمل  أنها  كما  المكان،  في  العالي  ثباتها  تضمن  الخلف  في  حبيبات 
وجمااًل.  جودًة  المقصورة  وفخامة  روعة  لُتكمل   200 كرايسلر  شعار 

ُتباع كمجموعة من أربع مداسات. متوفرة باللون األسود.

A. All-Weather Mats. 
These custom-fit mats feature a Chrome 200 logo 
badge and deep grooves to help prevent water, snow 
and mud from doing a number on your vehicle’s 
carpet. Sold as a set of four. Available in Black.
B. Molded Splash Guards.
Molded to the contours of your vehicle for a perfect 
fit, these guards are designed to help protect your 
vehicle from damage caused by road spray. Sold in pairs 
of front or rear splash guards. 

C. Cargo Tray.
Fits in the rear cargo area to help protect carpeting. removes 
easily for cleaning and features a skid-resistant bottom.

D. Premium Carpet Floor Mats.
these premium Berber floor mats are custom-contoured for 
a precise fit to your Chrysler 200. Constructed with a 
superior-gripping, granulated backing to help keep them 
firmly in place, they feature a Chrome 200 logo badge to 
complement the interior’s strong, premium materials and 
style. Sold as a set of four. Available in Black.

give your 2016 Chrysler 200 a unique and amplified edge with Authentic Chrysler Accessories from Mopar®. 
you can count on these quality-engineered parts and accessories to keep your Chrysler 200 as stunning as the day 
you bought it. For true, seamless fit and finish, exact color matches and high-quality materials, it’s smart to choose 
Mopar for lasting style and endurance. in addition, your ownership experience is supported mile after mile with our 
expert technicians, Mopar Vehicle Protection® plans, Express Lane Service and the online Mopar Owner Connect 
website (register at owners.chrysler.com).

Vehicle is shown with Front Chin 
Spoiler, Side Sil ls, 19-inch Cast 
Aluminum Polished gloss Black 
Wheels and Mopar Center Caps.

A B

D

C

mideast.mopar.com

Chrysler 200 Men’s Polo (Item# 1143W)
With its good looks, it’s always polo shirt season with this 
Chrysler 200 polo. Specifications: 100% polyester, 
moisture-wicking, self-fabric collar, three-button placket, 
forward shoulder, side panels and vents, open sleeves, Chrysler 
200 embroidered in tone-on-tone left chest. Sizes: S – 3XL, 
available in black.

Carbon Fiber Rollerball Pen (Item# 105TK)
Let your ideas flow effortlessly from pen to paper with the 
smooth feel of this fine pen. Available in black/silver. 
Specifications: carbon fiber detail, standard black rollerball ink 
cartridge, arrives in a one-piece presentation box, laser-etched 
Chrysler logo on cap.

Chrysler 200 Men’s Half-Zip Sweater 
(Item# 1143X)
This Chrysler 200 half-zip sweater is a classic look for any 
occasion. Available in charcoal heather. Specifications: 
100% cotton, black contrast stitching, half zip, 2x2 rib 
cuff, Chrysler 200 logo embroidered in black on left 
chest. Sizes: S – 3XL.

Chrysler 200 15-Oz Black Chrome Tumbler
(Item# 1144R)
Celebrate the Chrysler 200 with this stainless steel 
tumbler. Available in stainless steel with black grip. 
Specifications: dual-wall stainless steel construction and 
foam insulation, twist-action, spill-resistant lid, 
FDA-compliant materials, anti-slip grip, BPA-free. For 
warm beverages, hand wash. Chrysler 200 logo centered 
on one side.

The Chrysler Collection.
Bring the Chrysler Brand style and distinction to your lifestyle in and out of your vehicle with authentic professional, 
active, travel and home accessories, as well as apparel for your favorite Chrysler enthusiast. Shop the complete collection 
at collection.chrysler.com

Chrysler 200 Cap (Item# 1143V)
Celebrate the new Chrysler 200 in this herringbone 
weave-patterned, casual cap. Available in black. 
Specifications: six-panel, structured, sewn eyelets, 
lightweight polyester/spandex fabric, one-size-fits-all, 
fitted closure, embroidered Chrysler 200 logo on front 
left of cap. 

collection.chrysler.com

collection.chrysler.com



Pa
ge

 5
3

Pa
ge

 5
2

53

200 ExtEriOr COLOrS
200 LiMitED  AnD 200 
LiMitED PLUS

200 ليميتد
  200 سي  200 سي و200 ليميتد بالس
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ألوان كرايسلر 200 الخارجية

BiLLEt S iLVEr MEtALLiC فضي رصاصي معدني

Bright WhitE أبيض المع

BLACk CLEAr COAt طالء أسود

grAnitE CryStAL MEtALLiC جرانيت كريستالي معدني

CryStAL BLUE PEArL COAt أزرق كريستالي لؤلؤي    
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ViViD BLUE PEArL  

PhAntOM BLACk tri-COAt PEArL أسود داكن لؤلؤي ثالثي الطبقات

أزرق لؤلؤي زاهي 

VELVEt rED PEArL أحمر لؤلؤي مخملي


