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كـرايسـلـر 300

PANTONE CG 2C 
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DRIVEN WITH STRENGTH  
OF CHARACTER.

ننطلق بـقـوة الشـخصـية.

تعود جذور هذه السيارة إلى تاريخ عريق. من خالل تطور هذا الرمز األسطوري وشكلها القوي والمذهل تبقى أصيلة ووفية.
 تتميز الواجهة بلمسات من الكروم الفاخر كدليل على التميز واالبتكار في التصميم. تضم واجهة 300 العصرية 

تصاميم مميزة لإلضاءة والشبكة األمامية، وتكّمل االستمرارية لعائلة كرايسلر. 

The roots of this family tree run deep. Through the evolution of the legendary icon, its purpose of strength and 
stunning form remains true. The uniquely square yet chiseled face features premium chrome applications symbolizing 

engineering brilliance and innovation in its design work. The fascia hardware of the modern 300 frames the 
distinctive lighting and grille designs, while it paves the visual continuity of the Chrysler family.

PANTONE CG 2C 

The Chrysler 300 is more than an icon of the  
Brand — it is a pillar of a company renowned for 
exporting innovation and modern design to the 
masses. It stands for premium engineering like 
advanced powertrain systems, technology like 

automatic active safety features and leading-edge  
fuel efficiency, along with distinctive design worthy  

of all that its wings carry.

كرايسلر 300 هي أكثر من مجرد رمز لعالمتنا المميزة، فهي 
أساس الشركة المعروفة بتصديرها االبتكار والتصميم 

العصري إلى العالم. تقف شامخة بفضل هندستها المتميزة 
كأنظمة الدفع المتقدمة، التكنولوجيا كمزايا السالمة النشطة 

األوتوماتيكية وكفاءة الوقود، إلى جانب التصميم المميز. 
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THE DOMINANT ONE BRINGS 
ATTITUDE TO EVERY OCCASION.

Take your rightful place in any driveway with the best of American inspiration, and attributes like an imposing silhouette 
that demands attention with extroverted sophistication. This commanding full-size sedan with standard V6 engine, or an 
authoritative, available V8 with 363 hp along with sculpted aerodynamics and premium interiors, makes 300 a benchmark 
for powerful luxury in its class. The signature grille and badging make its DNA undeniable, bringing forth the bold shape and 
larger-than-life character that’s always ready to perform for an audience as easily as for its drivers.

المهيمن يستحوذ على االهتمام أينما يكون.
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خذ موقعك الصحيح على أي طريق بأفضل ابتكار أمريكي متميز بالدقة والعصرية. هذه السيارة السيدان الكبيرة، بمحرك قياسي بست 
أسطوانات على شكل V أو ٨ أسطوانات بقوة 363 حصانًا إلى جانب المقصورة الديناميكية الهوائية والفاخرة، تجعل 300 نموذجًا للرفاهية 

والقوة في فئتها. يتجسد الشبك األمامي المميز والشعار في جيناتها التي تظهر بطلة قوية وشكل أعرض وهكذا تصبح جاهزة لألداء بالنسبة 
للناظرين إليها وللسائقين على حد سواء.  
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CALIBRATED TO SKILLFULLY CORNER ROUGH PAVEMENT.
What you’ll notice most when you drive the 300 is that you don’t notice potholes, grates and uneven 
road work. Thanks to the 4-wheel independent suspension, you and your passengers will simply notice 
a premium ride and comfort. The optimally tuned suspension, shock absorbers and rear stabilizer 
deliver calibrated road-surface handling during cornering and over bumps. Sound-absorbing materials 
reduce road noise, vibration and harshness (NVH) for a smooth, quiet ride, while the electric power 
steering contributes to exceptional feel and feedback.

مضبوطة المقاييس لتقطع كل زاوية بمهارة  
أكثر ما ستالحظه عند قيادتك 300 هو أنك لن تالحظ العقبات، التضاريس غير المستوية وأعمال الطرق. بفضل نظام 

التعليق المستقل للعجالت األربعة، ستشعر أنت والركاب بقيادة فاخرة ومريحة. نظام التعليق المدوزن، ماصات الصدمات 
وذراع التوازن الخلفي كلها توفر الثبات أثناء االنعطافات وفوق المطبات. تقلل المواد العازلة للصوت من الضجيج، 

االهتزازات والخشونة لمزيد من السالسة والهدوء أثناء  القيادة، كما يحّسن التوجيه المعزز آليًا من شعورك وارتياحك.
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For maximum power, you can choose the legendary 5.7 HEMI® V8 Variable Valve Timing (VVT) engine with Fuel Saver 
Technology. It produces up to 363 hp and 534 N•m of torque. Delivering the power of a V8 with the efficiency of a 
four-cylinder engine, Fuel Saver Technology detects when full power isn’t necessary, such as for highway cruising, and 

deactivates four of the eight cylinders for improved efficiency.

لمزيد من القوة، يمكنك اختيار محرك هيمي® األسطوري بـ٨ أسطوانات وسعة ٥,٧ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات مع تقنية 
توفير الوقود، الذي يولد قوة 363 حصانًا و ٥3٤ ن.م. من عزم الدوران. مع قوة ٨ أسطوانات وكفاءة المحرك بأربع صمامات، ترصد تقنية توفير 

الوقود عدم الحاجة إلى القوة، مثاًل أثناء القيادة على الطريق السريع، ويقوم بإيقاف عمل ٤ أسطوانات من أصل ٨ لتحقيق مزيد من الكفاءة.  

FUEL SAVER TECHNOLOGY.
تـقنـية تـوفـيـر الـوقــود.
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OPERATIONAL EXCELLENCE. 
The 5.7 HEMI® V8 Variable Valve Timing (VVT) engine, available on 300S, 300C and 

300C Luxury Series, is powered to operate on 4 cylinders or 8, as needed. 

أداء. بـأفـضـل  الـتـميـز 
 300C ، 300S محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات وسعة ٥,٧ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات، المتوفر في 

والكجوري 300C، يعمل على ٤ أسطوانات أو ٨ أسطوانات، عند الحاجة.   
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8-SPEED TRANSMISSION.
The standard 8-speed transmission provides enhanced fuel efficiency 
with full-power performance to the choice of two world-class engines. It 
starts with the acclaimed 3.6 Pentastar® Variable Valve Timing (VVT) 
V6 engine, delivering up to 300 hp, as well as the 5.7 Hemi V8 with 
363 hp and armed with an eight speed automatic transmission.

ناقل حركة بـ ٨ سرعات

ناقل الحركة بـ٨ سرعات يوفر الكفاءة في توفير الوقود مع أداء قوي جدًا لالختيار 
من بين محركين مميزين. يعمل ناقل الحركة مع محرك بنتاستار بـ٦ أسطوانات على 
شكل V سعة ٣,٦ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات، بقوة ٣٠٠ حصانًا، 
وكذلك مع محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥,٧ لتر وقوة ٣٦٣ 

حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات. 

GEARED TO CONQUER. 
For those who prefer to be in control at every turn. Each 
gear responds quickly during acceleration with smooth 
power delivery and transitions, while reducing overall 
noise, vibration and harshness (NVH). The available Sport 
mode allows manual shifting to help maximize a dynamic 
experience. It allows drivers to navigate via steering 
wheel-mounted paddle shifters or opt to let the automatic 
transmission shift normally without driver input.

دائـمـًا فـي الطـلـيعـة. 

إلى كل َمن يفّضل أن يستلم زمام األمور في كل خطوة. يستجيب 
كل ناقل حركة بسرعة أثناء التسارع مع السالسة في القوة ونقل 

الغيارات، ويقلل أيضًا من الضجيج واالرتجاجات والخشونة. تتيح 
الوضعية الرياضية المتوفرة النقل اليدوي للمساعدة في زيادة التجربة 

الديناميكية. كما يتيح للسائقين التحكم عبر نواقل حركة صغيرة 
مدمجة في مقود التوجيه أو اختيار ناقل حركة أوتوماتيكي يقوم بنقل 

الغيارات بشكل عادي دون تدخل السائق.  

الفريدة.  بتركيبتها  الكفاءة 
THE FORMULA 
OF EFFICIENCY.
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ALLOY الجـديـد. إصـدار 
من المفضل الجمع بين الظلمة والنور، الدفء والبرودة بكل أطيافها الالمعة. هذه اللحظة الساحرة الفاصلة بين 

الليل والنهار تم تخصيصها بمواد خاصة ومعدنية في هذا اإلصدار لتعكس روعة الغروب والشروق في األفق. 

تتضمن المواصفات الخارجية المميزة حواف الشبك األمامي العلوية والسفلية بلون برونزي داكن، عجالت من 
األلومينيوم البرونزي الداكن، شعارات الجناح من التيتانيوم السائل، ومخارج العادم من التيتانيوم. تجمع المقصورة 

الفريدة جلد نابا المتوفر بلون أسود مع درزات بلون كاراميل على المقاعد، مقود التوجيه، لوحة العدات وألواح 
األبواب، كلها تبرز بلمسات من التيتانيوم على الكونسول المركزي.

THE NEW ALLOY EDITION. 
It’s the perfect marriage of darkness and light — warm and cool hues transcending into 
glowing shadows. That magic moment between day and night, to be had all day or night 
with a special, metal works styling edition on the horizon.

The distinctive exteriors include Dark Bronze upper and lower grille surrounds, Dark 
Bronze aluminum wheels, Liquid Titanium wing badges and nameplates, and Titanium-
finish exhaust tips. The unique interior mixes available Black Nappa leather with 
Caramel accent stitching on seating surfaces, steering wheel, dash and door panels — all 
highlighted by Titanium-finish accents on the center console.
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SHOULDER ROOM.
Ergonomically designed seats support contours of 
the body with coverings offered in cloth, a cloth and 
leather combination, or leather surfaces. The seating 
is constructed with an S-shaped spring suspension 
providing even weight distribution. With surprisingly 
spacious front and rear shoulder room, the 300 boasts 
a backseat area with wide seat tracks for ample 
foot space and a fold-down armrest with integrated 
illuminated cup holders.

LAP OF LUXURY.
Every sense awakens as you slip into the smooth, 
leather-wrapped interior. The available two-tone 
steering wheel with Linen stitching and paddle 
shifters, as well as a leather-wrapped, accent-stitched 
instrument panel, doors and center console, real-wood 
accents, and heated and cooled front console cup 
holder reveal the level of thought-out sophistication 
for your daily indulgence.

حيز األكتاف.
مقاعد تحتضن األكتاف بحواف من القماش، مزيج من القماش 

والجلد، أو الجلد فقط. تم تصميم المقاعد بتعليق النابض على شكل 
حرف S لتوفير توزيع الوزن. بفضل وجود حيز األكتاف الواسع 

األمامي والخلفي، تعزز 300 مساحة المقعد الخلفي من المسارات 
الواسعة في المقعد لتوفير مساحة أكبر للقدمين ومسند ذراع 

قابل للطي مع حاملة األكواب المدمجة والمضيئة.   

في أحضان الفخامة.
كل حاسة تستيقظ فيك عندما تجلس في المقصورة الناعمة المكسوة 
بالجلد. مقود التوجيه المتوفر بطبقتين مع درزات من الكّتان ونواقل صغيرة 
للتحكم بتغيير السرعات، وكذلك لوحة العدادات بدرزات بارزة والمكسوة 

بالجلد، األبواب والكونسول المركزي، لمسات من الخشب الحقيقي، وحاملة 
األكواب القابلة للتدفئة والتبريد األمامية، كلها تكشف عن مستوى اإلبداع 

الشامل للتميز كل يوم.
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DESIGNER’S TOUCH. 
The sumptuous interior boasts seat features that include 
standard leather trim, heated front seats, available 
ventilated and heated front seats, and heated rear seats. 
The available rich, deep-quilted Linen leather-trimmed 
seats with Linen stitching and quilted door bolsters are the 
hallmark of the 300C Luxury Series model. Recline in the 
comfort of premium perforated Nappa leather-trimmed 
seats. Matte-finish Mocha real wood adds warm accents 
along with the heated two-tone leather-wrapped steering 
wheel and leather-wrapped dash.

لمسات المصممين. 
تتضمن المقصورة الداخلية مزايا المقعد بتقليمات من الجلد قياسية، 

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة وللتهوية متوفرة، ومقاعد خلفية قابلة 
للتدفئة. المقاعد المكسوة بجلد لينين المبطنة بالكتان والمتوفرة مع 
 300C درزات لينين ومساند األبواب هي عالمة مميزة في طرازات

الكجوري. يمكن طي المقاعد المكسوة بجلد نابا المثقوب الفاخر 
بكل راحة. حواف من خشب موكا األصلي بلمسات ناشفة غير 
ملمعة تضفي شعورًا دافئًا باإلضافة إلى مقود التوجيه المكسو 

بالجلد من طبقتين القابل للتدفئة ولوحة العدادات المكسوة بالجلد.  
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INTERIOR INDULGENCE.
The 300S performance leather-wrapped S-embroidered seats 
in Black with Silver stitching signify the stealth stance the S 
model stakes as its own. The leather-wrapped steering wheel 
with paddle shifters and Silver stitching, Piano Black accents and 
Matte Carbon hydrographics, along with a unique “S” overlay 
graphic treatment to the instrument cluster, brand this model 
with an attitude.

الدالل في الداخل.
المقاعـد المكسـوة بالجلد العالية األداء باللون األسـود مـع درزات باللون 
الفضـي، داللـة علـى خصوصية طـراز S. مقـود التوجيه المكسـو بالجلد 
مـع أزرار التحكـم بتغيير السـرعات والـدرزات الفضيـة، التعريقـات باللون 
األسـود بيانو والرسـومات الغرافيـة الهيدروليكية من الكربون الناشـف، 
باإلضافـة إلـى األسـلوب الفريـد مـن نوعـه الخاص بطـراز S فـي لوحة 
العدادات، تشـكل عالمـات التميز لهـذا الطراز مالمح خاصـة للمقصورة.
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300 SRT® — FITTED TO TAKE CHARGE.
Take the potent 6.4 V8 engine, 8-speed TorqueFlite® transmission — infused with interior and exterior racing-inspired 
enhancements. Dripping with confidence and downright, unabashed, take-charge downtime, this is where you go to play 
hard after working hard. And you wouldn’t have it any other way.

HIGH-FUNCTION LOOKS AND PERFORMANCE. 
The distinctive face of the 300 SRT introduces a bold, bright grille surround with Gloss Black grid work, floating SRT 
badge and an available Black painted roof. The unique lower fascia with Gloss Black accent- and body-color side-sill 
cladding provides a “planted” look with integrated rear deck lid spoiler for improved downforce and handling, as well as 
20-inch fully forged polished aluminum wheels with All-Season performance tires. The available exterior Black Vapor 
Chrome Group includes Black Chrome grille surround with Gloss Black grille insert, 20-inch Black Vapor Chrome forged 
aluminum wheels, Black headlamp and taillamp bezels, and Gloss Black daylight opening (DLO) moldings.
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®SRT 300، على قدر المسؤولية.
انطلـق مـع المحـرك القـوي بــ ٨ أسـطوانات علـى شـكل V سـعة 6,٤ لتر مـع ناقـل حركة تـورك فاليـت® بــ ٨ سـرعات، المدمج مع 
التحسـينات الداخليـة والخارجيـة المسـتوحاة مـن سـيارات السـباق. الثقة، الكمـال، الجـرأة، زمن التوقـف، كل هذا هـو مداك البعيـد بعدما 

تعمـل بهّمـة. ولن تحصـل إليـه عبر طريـق آخر.

أداء وطلّة بوظائف متعددة. 
الوجـه المميـز لمركبـة SRT 300 يقـّدم الشـبك األمامـي الالمع المؤطر بخطوط شـبكية سـوداء المعة يدور فـي فلكها شـعار SRT. يتوفر 
سـقف مطلـي باألسـود، واجهة منخفضـة فريدة وحـواف العتبـة الجانبيـة بنتوءات سـوداء المعة وبلـون الهيكل تبـرز طلة فخمـة مع جناح 
محـور العارضـة الخلفـي المدمـج لتخفيـض السـرعة والثبات بشـكل أفضـل، وكذلـك العجالت مـن األلومينيـوم الملمـع المصقـول بالكامل 
قيـاس ٢٠ إنـش مـع اإلطـارات العاليـة األداء لـكل المواسـم أو اإلطـارات العاليـة األداء لثالثة مواسـم المتوفـرة. مجموعة بالك فابـور كروم 
الخارجيـة المتوفـرة تتضمن الشـبك األمامـي المؤطر بالكروم األسـود مـع تعريقات سـوداء المعة، عجالت مـن األلومينيـوم المصقول بالك 

فابـور كـروم قيـاس ٢٠ إنـش، مصابيح أماميـة وإطـارات المصابيح الخلفيـة باللون األسـود، وفتحـات نهارية باألسـود الالمع.
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INSIDERS ONLY.
The 300 SRT® model’s unique interior enhancements include 
performance, bolstered, leather-trimmed Alcantara® suede 
seats with accent stitching, leather-wrapped exclusive SRT 
flat-bottom steering wheel with unique Satin Chrome accents, 
die-cast steering wheel-mounted paddle shifters and audio 
controls, real Carbon Fiber interior trim accents, and a full-
color graphic Driver Information Display (DID) that includes 
SRT Performance Pages.

أصحاب الخبرة فقط.
تتميز طرازات ®SRT 300 باللمسات الحديثة والفريدة للمقصورة 
ومن ضمنها المقاعد العالية األداء، بمساند مقلمة بالجلد المتوفرة، 

المكسوة بجلد ألكانتارا® سويد األداء مع درزات بارزة، مقود توجيه 
SRT منبسط من األسفل حصري ومكسو بالجلد مع لمسات بارزة 

فريدة من الكروم الساتين، أزرار لتغيير السرعة والتحكم بالصوت 
مدمجة في مقود التوجيه المصبوب، تقليمات بارزة داخلية متوفرة 

بألياف الكربون الحقيقي، وشاشة عرض معلومات غرافية ملونة 
      .SRT للسائق وتتضمن صفحات األداء
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BeatsAudio available 10-speaker system plus subwoofer

نظام الصوت بيتس أوديو™
متوفر مع ١٠ مكبرات صوت فاخرة وصبووفر 

 أفضل عوازل للصوت: 
نظام الصوت هارمن كاردون بـ١٩ 

مكبرًا للصوت.  
هارمن كاردون، المعروف في عالم الصوتيات الفاخرة، يمنحك 

تجربة استماع نقية وقوية وتتضمن: 

•  مكبرات صوت متوسطة المدى جرين إدج مع تويترات   
مدمجة

• صبووفرات هارمن كاردون جرين إدج   
•  مضخم صوت بـ١٢ قناة، فئة D بقوة 3٥ فولط ونظام   

صوت محيطي لوجيك ٧ 

 .300C 300 ومتوفر في SRT 300 وC Luxury قياسي في
تم تخصيص هذا النظام لمنح السائق والركاب تجربة موسيقية 

مثالية، توسيع رقعة االستماع والصوت في أي مقعد. .

ACOUSTIC PERFECTION: 
THE IMPRESSIVE 19-SPEAKER 
HARMAN KARDON® SOUND 
SYSTEM. 
Well-known in the world of high-end audio, Harman Kardon 
gives you a clear, powerful sound experience that delivers:

 •  GreenEdgeTM unity coaxial mid-range speakers with 
integrated tweeters

 • Harman Kardon GreenEdge subwoofers
 •  12-channel, Class D amplifier with 35-volt tracking 

power supply and Logic 7® Surround Sound processing

Standard on 300C Luxury Series and 300 SRT and available 
on 300C, the system is tailored to provide the driver 
and passengers with the ultimate music playback realism, 
maximizing each listening spot and sound stage from any seat.

DESIGNED TO 
MOVE YOU. 
BeatsAudioTM technology 
is crafted by Dr. Dre and 
Jimmy Iovine — the talent 
behind so many of your 
favorite hits. They’ve taken 
their experience in the studio 
working with world-class 
artists and translated it to 
BeatsAudio. The result is 
a unique blend of science 
and artistry, applying a 
distinct tuning process 
to the Chrysler 300 — a 
partnership that lends the 
most merit to artists heard 
from this passionately 
 tuned system.

تصميم يحرّك 
الصميم.

تكنولوجيا بيتس أوديو من توقيع 
د. دري وجيمي لوفين، تلك الموهبة 

وراء معظم األعمال الفنية الناجحة 
الفضلة لديك. لساعات عمل 

طويلة من الخبرة في اإلستوديو 
مع فنّانين عالميين. والنتيجة هي 
مزيج بين الخبرة العلمية والبراعة 

الفنية اللتان تنطبقان على طريقة 
تمّيزنا في كرايسلر 300. إنهم 
يكرّسون اهتمامهم لهذا األمر 
كثيرًا، ويتأكدون من كل منتج 

بيتس أوديو بأنفسهم.  
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U.S. Uconnect screen shown.
تظهر شاشة يوكونيكت بالمواصفات األمريكية.
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ALWAYS ON POINT. 
The latest generation of Uconnect® technology enhances 
all of the familiar controls and capability you’ve come 
to rely upon. Streamlining device compatibility and its 
intuitive interface, the touchscreen system allows for 
simple setup, use and connectivity to integrate into your 
daily tasks, information and entertainment.

Uconnect Phone.
Pair a Bluetooth®-enabled phone with Uconnect by simply pressing the 
steering-wheel Phone button and following the prompts. Then send and 
receive calls hands-free.2 

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

Do Not Disturb.
Route incoming calls to voice mail and hold texts. Choose to receive a visual 
prompt of calls and texts and send an automated reply.

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

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

بمنتهى الدقة.
الجيل األحدث من تكنولوجيا يوكونيكت يحّسن كل ما تعتمد 

عليه من أزرار التحكم والقدرة. مع تطابق األجهزة الصوتية 
والواجهات البديهية. يوفر نظام يوكونيكت البساطة في اإلعدادات 

واالستخدام والتواصل من أجل توّلي مهامك اليومية، المعلومات 
والترفيه.     

هاتف يوكونيكت.
اقتران هاتف بميزة بلوتوث مع نظام يوكونيكت هي عملية وال أسهل من خالل الضغط 

على زر الهاتف المدمج في مقود التوجيه ثم اتباع التعليمات. عندما يتم اقتران الهاتف، 
اظغط ببساطة على زر الهاتف مجدداً إلجراء وتلقي االتصاالت طليق اليدين.  

الكالم لك.
يمكنك استخدام األوامر الصوتية لتحديد محطات الراديو، إجراء وتلّقي المكالمات 

الهاتفية، اختيار الوجهات المالحية وتسجيل المذّكرات الصوتية. يمكن تدريب هذه 
التقنية الذكية للتعرف بشكل أفضل على صوتك وفهم األوامر الصوتية باللغة 

اإلنجليزية.

ال إزعاج. 
اطلع على المكالمات الواردة والبريد الصوتي والرسائل النصية. اختر استقبال موّجه بصري 

للمكالمات والرسائل النصية وإرسال رد أوتوماتيكي.  

المالحة بخطوة واحدة.
يتوفر هذا النظام في أنظمة الراديو يوكونيكت ٨,٤ بوصة مع المالحة.  تتضمن هذه 

الميزة المالحية الشاملة صوراً ثالثية األبعاد لمعالم المدينة والعالم الشهيرة، خرائط رقمية 
للطرق واألراضي، رسومات بيانية متطورة عبر الشاشة وإدخال الوجهة المالحية عبر 

الصوت بخطوة واحدة.  

درجة حرارة المقصورة.
درجة حرارة المقصورة، المقاعد القابلة للتدفئة، األزرار المدمجة في مقود التوجيه وخافض 

إضاءة المصباح يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس قياس ٨,٤ بوصة وتفعيل 
األوامر الصوتية.  

 300

STANDARD AND AVAILABLE SYSTEM FEATURES
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Four-Line Text Display

8.4 Display S S

Touchscreen S S

HD Radio S S

AUX Audio Input Jack S S

Navigation with 3D City and Terrain Maps S

Steering-Wheel Audio Controls S S

Hands-Free Calling2 S S

Voice Text Reply4 (not compatible with iPhone) S S

Personalization Settings S S

USB Port for Media Devices S S

Bluetooth Streaming Audio S S

Uconnect Voice Command2 S S

Vehicle User’s Guide S S

Do Not Disturb S S

Drag and Drop Menu Bar S S

S standard — AM/FM radio standard on all. For radio availability, please  
reference the standard and options charts for each vehicle. 

 300

المزايا القياسية والمتوفرة

 ٨،
ت ٤

يك
كون

يو

حة 
مال

م ال
ظا

ع ن
 م

ت
يك

كون
يو

شاشة عرض أربع سطور من الرسائل النصية 

SSشاشة عرض قياس ٨,٤ بوصة

SSشاشة تعمل باللمس 

 HD راديوSS

SSوصلة صوت إضافية 

Sنظام المالحة مع خرائط ثالثية األبعاد للمدينة والطرقات

SSأزرار التحكم بالصوت مدمجة في مقود التوجيه 

SSاالتصال طليق اليدين)٢( 

 )iPhone الرد على الرسائل الصوتية)٤( )غير متوافق معSS

SSإعدادات شخصية 

SSمنفذ يو إس بي ألجهزة الوسائط اإلعالمية 

SSنظام الصوت مع بلوتوث 

SSنظام األوامر الصوتية يوكونيكت)٢( 

SSدليل استخدام كرايسلر 

SSال إزعاج 

SSقائمة السحب والتنزيل 

S قياسية: راديو AM/FM قياسي في جميع الطرازات. لتوافق الراديو مع األجهزة األخرى، يرجى الرجوع إلى 
قائمة الخيارات والمزايا القياسية لكل سيارة.
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CONTROL CENTER.
Centrally located control buttons on the steering 
wheel provide ease of operation for the 8.4-inch 
Uconnect® touchscreen, standard on 300, as well 
as the audio, voice,2 speed controls and available 
Adaptive Cruise Control (ACC).5 The Electric Power 
Steering provides three available driver-selectable 
steering modes: Normal, Comfort and Sport, allowing 
for more responsive steering for spirited driving, while 
maintaining ease at low speeds and when parking.

POSITION OF AUTHORITY.
The three-spoke leather-wrapped steering wheel 
provides a sturdy, ergonomic grip along with a clear 
view of gauges. An available two-tone premium Nappa 
leather-wrapped and stitched, tilt/telescoping-column 
steering wheel brings a luxurious look and feel into 
your grasp. The two levers with the engraved – and + 
symbols are paddle shifters used to manually control 
the gears if you choose to. The available shifters 
are used in Sport mode for full performance-driving 
capabilities.

WARMTH TO HOLD ONTO. 
Because waiting for heat isn’t an option on cold 
mornings — the available heated steering wheel delivers 
an immediate single level of warmth and can be turned 
on or off using the Uconnect touchscreen display. 
With the available Remote Start, the steering wheel 
can be programmed to activate automatically when 
temperatures outside dip below 5°C.

8.4 - INCH TOUCHSCREEN. 
The Uconnect® touchscreen takes non-distracted 
driving very seriously, which is why the 300 has such 
user-friendly conveniences built to keep your eyes on 
the road.

مركز التحكم.
أزرار للتحكم في مركز مقود التوجيه توفر السهولة 

في تشغيل شاشة العرض التي تعمل باللمس 
يوكونيكت قياس ٨,٤ بوصة، قياسية في 300، 
أزرار التحكم باالستماع، الصوت)٢( والسرعة ونظام 
تثبيت السرعة المرن المتوفر)٥(. يوفر التوجيه المعزز 

آليًا 3 وضعيات توجيه مختارة متوفرة: عادية، مريحة 
وسبورت، تسمح بمزيد من استجابة التوجيه للقيادة، 

أثناء الحفاظ على السرعات المنخفضة وعند ركن 
السيارة.   

القــيـادة.
يوفر مقود التوجيه المكسو بالجلد بثالثة أضلع قبضًة 

شديدة اإلحكام مع رؤية واضحة للمقاييس. يضيف 
عمود التوجيه القابل للتعديل واإلمالة المكسو بطبقتين 

من جلد نابا الفاخر المتوفر في مقود التوجيه طلة فاخرة 
وشعورًا مميزًا بالقبضة. ناقال الحركة الصغيرة وذات 
الرموز + يمكن استخدامها للتحكم اليدوي بالغيارات. 

ُتستخدم هذه النواقل الصغيرة في الوضعية الرياضية 
“سبورت” لمزيد من التحكم بأداء القيادة.  

تمّسك بالدفء.
اجعل جو القيادة دافئًا بسرعة بفضل مقود التوجيه 

القابل للتدفئة المتوفر والذي يمكن تشغيل أو إيقاف 
ميزة التدفئة فيه باستخدام شاشة يوكونيكت التي 

تعمل باللمس. بوجود زر التشغيل المتوفر، يمكن برمجة 
مقود التوجيه لتفعيله أوتوماتيكيًا عندما تنخفض الحرارة 

إلى ما دون ٥ درجات مئوية. 

شاشة تعمل باللمس ٨,٤ بوصة 
تأخذ شاشة يوكونيكت القيادة اآلمنة محمل الجد، 

لهذا السبب تتمتع 300 بمزايا سهلة االستخدام 
لتبقي عينيك على الطريق أثناء القيادة. 
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شاشة معلومات السائق ٧ بوصة.
قم بتخصيص المعلومات التي تريدها لمشاهدتها أمامك. 

تتضمن شاشة معلومات السائق الملونة في لوحة العدادات 
الرسومات الغرافية على لوحة عدادات تناظرية. تتيح شاشة 

العرض الزرقاء المميزة مجموعة واسعة من اإلعدادات 
المتعلقة بالصوت، السرعة، البوصلة درجة الحرارة، توفير 

الوقود، معلومات الرحلة، تثبيت السرعة، بيانات السيارة وأداء 
المحرك، كل ذلك باإلضافة إلى أكثر ٧,٠٠٠ تخصيص متوفرة 

للسائق. 

7-INCH DRIVER INFORMATION 
DISPLAY (DID).

Personalize the information you want to see. The 
full-color DID in the instrument cluster seamlessly 
integrates crisp, configurable graphics with analog 
instruments. The distinctive blue-ambient display 
allows for a wide range of settings, including audio, 
speed, compass, temperature, fuel economy, 
trip, cruise control, vehicle status and engine 
performance, all adding up to over 7,000 available 
driver configurations.

STEER CLEARLY. 

بـوضــوح. تـوجيـه 

U.S. Uconnect® screen shown.
تظهر شاشة يوكونيكت في أمريكا.
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Safety cage/air bag deployment on the 300.
إطار هيكل للسالمة/انتفاخ وسادة الهواء في 300.

مجهزة لحمايتك.
تتضمن الوسائد الهوائية القياسية وسائد هوائية مزدوجة المراحل أمامية)6( مع 

تقنية التهوية التكيفية، وسائد هوائية لحماية ركبتي السائق والراكب األمامي)6(، 
وسائد هوائية جانبية مدمجة في المقعد األمامي)6(، والتي تنتفخ في صفوف المقاعد 

األمامية والخلفية. وسائد هوائية أمامية متعددة مراحل االنتفاخ في حاالت الخطر 
البسيط)6( تتضمن تقنية التهوية التكيفية والتي توفر مستويات متعددة من االنتفاخ 

حسب حجم الراكب وشدة االصطدام.

EQUIPPED TO PROTECT. 
The standard air bags6 include front dual-stage air bags6 with adaptive 
venting technology, driver and passenger knee air bags,6 as well as front-seat-
mounted side-impact air bags,6 which extend over front and rear-seating rows. 
Advanced multistage low-risk deployment front air bags6 incorporate adaptive 
venting technology, which delivers varying levels of deployment based on 
occupant size and impact severity.
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SOLID FRAMEWORK.
The body frame strategically mixes and positions advanced high-strength steels, resulting in outstanding 
occupant protection in the event of front, side or rear impact. The front and rear crumple zones are specially 
formed structural sections that crumple and absorb energy in a collision, helping to protect the occupant cabin.

إطار هيكل صلب.
يمزج إطار الهيكل ويثبّت بطريقة إستراتيجية البنية الفوالذية الصلبة، مما ينتج عنه حماية فائقة للركاب عند حاالت الصدمات 
األمامية، الجانبية أو الخلفية. تتميز المناطق القابلة للتحطم األمامية والخلفية ببنية هيكلية خاصة تجعلها قابلة للتحطم وممتصة 

للطاقة عند االصطدام، مما يساعد في حماية مقصورة الركاب.      
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FULL-SPEED FORWARD COLLISION WARNING 
(FSFCW+) WITH ACTIVE BRAKING.7

This available system features Active Braking which slows 
the vehicle to prevent a potential impact. Using radar and 
video sensors, the system detects whether the vehicle is 
approaching another vehicle or large obstacle in its path 
too rapidly, warning and assisting the driver in avoiding the 
incident. The driver has the ability to adjust the sensitivity 
and turn brake support on or off.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند السرعات العالية بالس 
مع الفرملة النشطة)٧(

يتميز هذا النظام بنظام المكابح النشطة التي تبطئ السيارة لتجنب أي 
اصطدام محتمل. باستخدام الرادار وفيديو االستشعار، يرصد النظام إذا 

كانت السيارة تقترب من سيارة أخرى أو أجسام كبيرة في مسارها 
بسرعة عالية، ومن ثم يحّذر ويساعد السائق في تجنب الحوادث. يمتلك 
السائق القدرة على تعديل درجة االستشعار الحساسة وخيار تشغيل أو 

إيقاف نظام مساندة الفرملة.     

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) WITH STOP.5

This available system identifies vehicles in the forward 
path by utilizing radar and video sensors to help maintain 
a safe distance between your vehicle and the one in front 
of it. ACC with Stop5 has the ability to manage cruising 
speeds between 0 – 160 km/h with one of four following 
distances. The system maintains the distance until 0 km/h, 
holding the brakes for two seconds then resuming forward, 
requiring the driver to take control and manually 
 apply brakes.

نظام تثبيت السرعة المرن بالس مع ميزة التوقف)٥( 

يحّدد هذا النظام المتوفر السيارات في المسار أمام السائق باستخدام الرادار 
وفيديو االستشعار للمساعدة في الحفاظ على المسافة اآلمنة بينها وبين 

السيارة أمامها. نظام تثبيت السرعة المرن بالس)٥( يملك القدرة على 
تخفيف السرعات بين صفر - ١6٠ كم/س ويمكن للسائق اختيار إحدى 

المسافات األربعة التالية حسب التفضيالت. يحافظ هذا النظام على 
المسافة حتى ٠ كم/س، مع اإلبقاء على تطبيق الفرامل لمدة ثانيتين إلى 

حين االنطالق من جديد، وهذا يتطلب من السائق التحكم وتطبيق الفرامل 
يدويًا.

BLIND SPOT MONITORING (BSM)8 — SEES WHERE 
YOU CAN’T. 

This available system continuously monitors rear blind 
zones on either side of your vehicle via radar and, if a 
vehicle is sensed in the zones, will notify you via a yellow 
triangle symbol on the outside rearview mirror. Available 
Rear Cross-Path Detection9 monitors for vehicles/ 
objects in perpendicular relationships to the vehicle when 
maneuvering backward in parking lots, and provides 
feedback to you by audible chimes and/or visual icons.

نظام مراقبة الزوايا العمياء)٨( - يرى ما ال تراه. 

نظام مراقبة الزوايا العمياء المتوفر يراقب باستمرار الزوايا العمياء على كال 
جانبي السيارة عبر الرادار، وفي حال استشعار السيارة بهذه الزوايا، سيتم 

تحذير السائق من خالل رمز مثلث أصفر يظهر في المرآة الخارجية للرؤية 
الخلفية. يراقب نظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع)٩( 

المتوفر وضعيتها العمودية مع السيارة عند التراجع في موقف السيارة، 
وتوّفر معلومات للسائق من خالل رموز صوتية و/أو بصرية.  

LANESENSE® LANE DEPARTURE WARNING (LDW+) 
WITH LANE KEEP ASSIST10 — MOVES YOUR 
VEHICLE BACK INTO ITS INTENDED LANE.

With a camera mounted inside the rearview mirror  
and on the front fascia of the vehicle, the available 
LaneSense system10 can identify the lines on the road. It 
determines where your vehicle is positioned relative to the 
lines, warning you through the cluster display if you drive 
onto either line without using a turn indicator. If nothing is 
done to correct the drift, the system will automatically align 
the vehicle to its correct  
lane position.

نظام تنبيه االبتعاد عن المسار الين سينس®- بالس)١٠(
يعيد سيارتك إلى مسارها األساسي.

بفضل وجود كاميرا مدمجة داخل مرآة الرؤية الخلفية وفي الواجهة األمامية 
للسيارة، يستطيع نظام تنبيه االبتعاد عن المسار١٠ الين سينس تحديد 

الخطوط على الطريق. يحّدد هذا النظام وجود المركبة بين الخطوط بتحذيرك 
عبر شاشة لوحة العدادات في حال خرجت عن المسار بسيارتك بدون 

استعمال إشارة االنعطاف. في حال عدم التجاوب، سيقوم النظام تلقائيًا 
بتصحيح سير المركبة ضمن المسار الصحيح.      

EXPAND YOUR SPACE AND TIME. 

These active standard and available safety technology 
features automatically react to help prevent a potential 
impact.

وّسع حدودك ووقتك. 

مزيا السالمة والتكنولوجيا القياسية والمتوفرة النشطة تتفاعل 
أوتوماتيكيًا لتفادي التأثيرات المحتملة. 
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MODERN MARVELS  
OF SAFETY AND SECURITY. 
State-of-the-art engineering forges with the latest in tested safety and security technology, 
evolving structural integrity with features that measure beyond a driver’s vision.

واألمان.  للسالمة  العصرية  المزايا 
ُتجري أحدث ما توصلت إليه الهندسة في تكنولوجيا السالمة واألمان آخر أنواع االختبارات في هذا المجال، 

وتطّور السالمة الهيكلية بمزايا تتخطى توقعات ورؤية السائق.  
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OBJECT DETECTING. 
Tight parking situations don’t have to include apprehension with the aid of the available ParkSense® Front 
and Rear Park Assist System9 on the 300 that uses sensors located at the front and rear of the vehicle. The 
integrated sensors send out ultrasonic waves when the vehicle is driven in Forward or Reverse at low speeds. 
The sensors pick up the echo of a transmitted signal to determine relative distance. Read-outs located in the 
cluster display will notify you of front/rear object proximity.
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األجسام.  رصد 
ال قلق بعد اآلن أثناء ركن السيارة في أماكن ضيقة بفضل نظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس المتوفر في 
300 الذي يستخدم حساسات الركن في الجزء األمامي والخلفي للسيارة. ترسل هذه الحساسات المدمجة موجات فوق 

صوتية عند تحرك السيارة إلى األمام أو الخلف بسرعة منخفضة. تلتقط هذه الحساسات صدى اإلشارة المتنقلة لتحديد 
المسافة المعينة. ويتم قراءتها على شاشة لوحة العدادات التي ستنبهم بمدى اقتراب األجسام في األمام والخلف من السيارة.  
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MOPAR MAXIMUM CARE PLANS:
If you are seeking the ultimate in peace 
of mind for your vehicle, look no further. 
Maximum Care plans go above and 
beyond your vehicle’s factory warranty by 
providing virtually complete mechanical 
coverage for your vehicle: Maximum 
Care covers 5000+ mechanical 
components. Mopar Maximum Care 
plans are offered in following packages:

 
3yr/100,000km
4yr/120,000km
5yr/100,000km
5yr/150,000km

You can now rest assured that you may 
never need to worry about costs for 
mechanical repairs. However, on the 
rare occasion that you do, the Mopar 
Maximum Care plans will give you peace 
of mind.

خطط برامج العناية القصوى من موبار®:
كي تقود سيارتك براحة بال مطلقة، ال تنطلق 

بعيداً. برامج العناية القصوى من موبار® تؤّمن 
لك ضمان المصنّع لسيارتك من خالل تأمين 

تغطية ميكانيكية شاملة: أكثر من ٥٠٠٠ مكّوناً 
للصيانة. تأتي خطط برامج العناية من موبار® 

ضمن المجموعات التالية: 
 

3 سنوات/١٠٠،٠٠٠ كم 
٤ سنوات/١٢٠،٠٠٠ كم 
٥ سنوات/١٠٠،٠٠٠ كم 

٥ سنوات/١٥٠،٠٠٠ كم  

أصبح بإمكانك اآلن الشعور بالطمأنينة ألن 
سيارتك مشمولة بالكفالة ولن تحتاج إلى 

صيانة بعد اآلن. وفي حاالت نادرة، إن احتاجت، 
سيتكفل برنامج العناية القصوى بذلك، لتنعم 

براحة البال.

mideast.mopar.com

عجالت R/T من الكروم
األسود قياس ٢٠ إنش.

عزّز طلتك بعجالت مميزة. تتميز هذه العجالت 
الفريدة بخمسة أضلع ولمسات من الكروم 
األسود، والتي تم اختبارها لصالبتها وضمان 

لمعانها لفترة طويلة جداً. 

تكتيف الساق النابضة.
امنح نظام التعليق في سيارتك أحسن ثبات، 

فرملة وأقوى شاسيه وأفضل أسلوب تحت 
غطاء المحرك مع هذا التحديث غير المكلف. 

يعمل التكتيف كذراع تثبيت الساقين النابضين 
للحد من االلتواء أثناء االنعطاف الشديد والفرملة 

القوية.   

20-INCH BLACK CHROME  
R/T WHEEL. 

Rev up the custom good looks with this 
stylish wheel. This unique wheel 

features a 5-spoke design with a Black 
Chrome Spinelle finish, and undergoes 
thorough testing to prove its durability 

and ensure a long-lasting shine.

STRUT TOWER BRACE.
Give your vehicle suspension improved 
handling, braking, chassis rigidity and 

under-the-hood style with this 
cost-effective upgrade. The brace 

functions as a bar between the two strut 
towers to minimize flex during hard 

cornering and braking.
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AUTHENTIC CHRYSLER ACCESSORIES

The 2017 Chrysler 300 embodies sleek sophistication and 
sporty style. A wide range of Authentic Mopar® Accessories, 
crafted specifically for these modern sedans, lets you take 
your active lifestyle even further. From Cargo Carriers to 
Performance Parts, Mopar helps bring along  
the gear to go the distance. Visit your local Chrysler 
dealership to see the full line of Authentic Accessories for 
your Chrysler 300.

أكسسوارات كرايسلر األصلية 

تجسد كرايسلر 300 طراز ٢٠١٧ أسلوبًا عصريًا ورياضيًا. مجموعة 
واسعة من أكسسوارات موبار األصلية، خصيصًا لهذه السيارات 

الحديثة سيدان، تتيح لك التألق بنمط حياة حيوي. من ناقالت 
البضائع إلى قطع الغيار العالية األداء، يساعد موبار في منحك القوة 

لالنطالق في رحلتك. يرجى زيارة وكيل كرايسلر المحلي لمعرفة كل 
أكسسوارات موبار لسيارتك كرايسلر 300.   

مجموعة إدخال الهواء البارد. 

تساهم هذه المجموعة في توفير أكبر للقوة 
الحصانية وعزم الدوران تحت ظروف جوية 
متفاوتة. إلى جانب زئير السيارة توفر هذه 

المدخالت أداًء يمكنك سماعه والشعور به. 
تتضمن مجموعة إدخال الهواء البارد كل أدوات 

التثبيت والفلتر.  

نظام العادم العالي األداء. 

يتميز نظام العادم العالي األداء في سيارتنا ببنية 
من الفوالذ المقاوم للصدأ T304 مع أنابيب 

مخروطة ومشابك من الفوالذ المقاوم للصدأ. 
هذا النظام للتدفق الحر يساعد على توفير أكبر 

للقوة الحصانية وعزم الدوران، أداء أقوى وكفاءة 
أعلى في توفير الوقود. يتوافق هذا النظام مع 

مخارج العادم األصلية للسيارة. 

واقيات عتبات األبواب المضاءة.

أضف لمسة من الفوالذ المقاوم للصدأ إلى 
سيارتك والتي تحمي عتبات الباب الداخلي من 

الخدوش. تتميز العتبات الداخلية بشعار كرايسلر، 
الذي يومض عند فتح األبواب األمامية. تباع 

بمجموعة من أربعة.  

COLD AIR INTAKE KIT.
This kit helps provide horsepower and 

torque gains under varying atmospheric 
conditions. With an aggressive sound, 
this intake provides performance you 

can hear and feel. The Cold Air Intake 
Kit includes all necessary mounting 

hardware and a filter.

CAT-BACK EXHAUST SYSTEM. 
Our performance Cat-Back Exhaust 
System features T304 stainless steel 

construction with mandrel-bent tubing 
and stainless band clamps. This 

free-flow system helps to provide 
horsepower and torque gains, a deeper 

tone and improved fuel efficiency. 
System is compatible with vehicle’s 

original-equipment exhaust tips.

ILLUMINATED DOOR  
SILL GUARDS.

Add a touch of stainless steel style to 
your vehicle while protecting its interior 

door sills from scratches. Front sills 
feature the Chrysler logo, which 

illuminate when the front doors are 
open. Sold as a set of four.
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300S قياسية في
عجالت من األلومينيوم قياس ٢٠ إنش 

مطلية باألسود الداكن “هايبر بالك”

300C وليميتد قياسية في 
الملمع األلومينيوم  من  عجالت 

إنش    ١٨ بالكامل قياس 

300 SRT® قياسية في
الملمع  المصقول  األلومينيوم  من  عجالت 

إنش  ٢٠ قياس  بالكامل 

standard on 300S
20-inch Aluminum Wheel  
Fu l ly  Pa inted Hyper  B lack

standard on 300C and Limited
18- inch Aluminum Wheel  

Fu l ly  Po l i shed

standard on 300 SRT®
20-inch Forged Aluminum 

Wheel  Fu l ly  Po l i shed

standard on 300S
20-inch Aluminum Wheel  
Fu l ly  Pa inted Hyper  B lack

optional on 300C
20-inch Aluminum Wheel  

Fu l ly  Po l i shed

optional on 300 SRT 
20-inch Forged Aluminum 
Wheel  Fu l ly  Pa inted Hyper 

B lack 

300S قياسية في 
إنش   ٢٠ األلومينيوم قياس  عجالت من 

“هايبر بالك” الداكن  باألسود  مطلية 

300C اختيارية في
الملمع األلومينيوم  من  عجالت 

إنش    ٢٠ بالكامل قياس 

300 SRT اختيارية في 
 ٢٠ المصقول قياس  األلومينيوم  عجالت من 
“هايبر بالك”  الداكن  باألسود  إنش مطلية 

SELECT STANDARD EQUIPMENT OVER 300C

powertrain
3.6 Pentastar® Variable Valve 

Timing (VVT) V6 8-speed 
Automatic Transmission

Optional 5.7 HEMI® V8 8-speed 
Automatic Transmission 

Touring Suspension 
exterior
20-inch Fully Polished Aluminum 

Wheels with Satin Finish
Platinum Exterior Mirrors and Door 

Handles
Platinum Chrome Surround with Luxury 

Black Grille

interior
Luxury Perforated Nappa Leather-

trimmed Seats
Luxury Leather-wrapped  

Steering Wheel
Real Wood Interior Accents
Steering Wheel-mounted  

Paddle Shifters
Heated/Cooled Front Console  

Cup Holder
Luxury Berber Floor Mats

SELECT STANDARD EQUIPMENT  
OVER 300C LUXURY SERIES

powertrain
6.4 HEMI VVT V8 8-speed  

Automatic Transmission
Active Damping Suspension 
exterior
20-inch Fully Polished Forged 

Aluminum Wheels
Brembo® Brakes with Red or  

Silver Finish
Body-color Exterior Mirrors and  

Door Handles
Black Grille with Chrome Surround
Front and Rear SRT Fascias and Deck 

Lid Spoiler

interior
Performance Nappa Leather-

trimmed with Alcantara® Suede 
Seats with Embroidered SRT 
Logos on  
Front Seats

Carbon Fiber Interior Trim Accents
SRT Flat-bottom Leather-wrapped 

Steering Wheel
SRT Performance Pages

300C من  أكثر  مختارة  قياسية  تجهيزات 

أنظمة نقل القوة
 V بنتاستار® بـ6 أسطوانات على شكل 

سعة 3,6 لتر مع النظام المتغير لتوقيت 
عمل الصمامات وناقل حركة أوتوماتيكي 

بـ٨ سرعات  
 V اختياري هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل 

سعة ٥,٧ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 
سرعات بـ٨ 

تعليق مدوزن تورينغ 
من الخارج

عجالت من األلومينيوم الملمع بالكامل قياس 
٢٠ إنش مع لمسات ساتين

مرايا خارجية ومقابض أبواب من البالتينوم
شبكة أمامية فاخرة مؤطرة بالكروم والبالتينوم

أنظمة نقل القوة
هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة 

6,٤ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل 
الصمامات وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ 

سرعات
نظام تعليق التخميد النشط العالي األداء

من الخارج
عجالت من األلومينيوم المصقول الملمع 

بالكامل قياس ٢٠ إنش 
مكابح بريمبو® بلمسات حمراء وفضية

مرايا خارجية ومقابض أبواب بلون الهيكل
شبكة أمامية مؤطرة بالكروم

واجهات SRT أمامية وخلفية والجناح الخلفي

300C LUXURY SERIES

300 SRT®

300C الكجوري مجموعة 

300 SRT®

من الداخل
مقاعد مكسوة بجلد نابا المثقوب الفاخر

مقود توجيه مكسو بالجلد الفاخر
تعريقات داخلية من الخشب الحقيقي

نواقل حركة صغيرة خلف المقود
حامل أكواب قابل للتدفئة/التبريد في 

الكونسول األمامي
مداسات أرضية فاخرة من بيربير

من الداخل
مقاعد مكسوة بجلد نابا عالية األداء مع مقاعد 

سويد ألكانتارا® وشعار SRT المطرز على 
المقاعد األمامية

تقليمات داخلية من ألياف الكاربون 
مقود توجيه SRT مكسو بالجلد منبسط من 

األسفل
SRT صفحات األداء

تجهيزات قياسية مختارة أكثر من
 طرازات 300C الكجوري 
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SELECT STANDARD EQUIPMENT 

powertrain
3.6 Pentastar® Variable Valve Timing  

(VVT) V6 8-speed Automatic 
Transmission 

Optional 5.7 HEMI® V8 8-speed  
Automatic Transmission

Touring Suspension 
exterior
18-inch Fully Polished Aluminum Wheels
Acoustic Windshield and Front-door Glass
Body-color Mirror Caps and Door Handles
Automatic Headlamp Leveling System
Adaptive Bi-xenon High Intensity  

Discharge (HID) Headlamps
LED Daytime Running Lamps (DRLs)
Chrome LED Taillamps
Bright Chrome Surround with Black Grille
Dual Exhaust with Bright Tips
Power Heated Mirrors 
interior
Cloth Bucket Seats
Power Driver and Passenger Seats  

with 4-way Power Lumbar Adjuster

Heated Front Seats
60/40 Rear Seat
Tilt/Telescoping Steering Column
Leather-wrapped Steering Wheel
Uconnect® 8.4 AM/ FM Radio System
6 Speakers
Integrated Voice Command with 

Bluetooth®
Bluetooth Streaming Audio
Media Hub (2 USB ports and audio 

input jack)
Rear-seat USB Ports (charging only) 
other features
Rotary E-shifter
Keyless Enter ’n GoTM/ Remote Proximity 

Entry
Dual-Zone Automatic Temperature  

Control (ATC)
Speed Control
Security Alarm
Electric Power Steering
ParkView® Rear Back-Up Camera

SELECT STANDARD EQUIPMENT OVER 300 LIMITED

powertrain
3.6 Pentastar VVT V6 8-speed  

Automatic Transmission
Optional 5.7 HEMI V8 8-speed  

Automatic Transmission 
Performance-tuned Suspension 
exterior
20-inch Hyper Black Forged 

Aluminum Wheels 
Headlamps with Black Bezels
LED Fog Lamps
Black LED Taillamps
Black Chrome Surround with Gloss 

Black Grille
Gloss Black Daylight Opening (DLO) 

Surround Molding

Chrysler Wing Badge with Black 
Accent with 5.7 V8; SRT®- 
inspired Side Sills and Integrated 
Lip Spoiler

interior
Sport Leather-trimmed Seats
BeatsAudioTM 10 Premium  

Speakers with Subwoofer and  
552-watt Amplifier

Steering Wheel-mounted Paddle 
Shifters

other features
Remote Start System

SELECT STANDARD EQUIPMENT OVER 300S

powertrain
3.6 Pentastar VVT V6 8-speed  

Automatic Transmission
Optional 5.7 HEMI V8 8-speed  

Automatic Transmission 
Comfort Suspension 
exterior
18-inch Fully Polished Aluminum 

Wheels
Chrome Exterior Mirrors and Door 

Handles
Chrome Headlamp Bezels
Chrome LED Taillamps
Bright Chrome Surround with Granite 

Crystal Grille
Chrysler Wing Badge with  

Blue Accent
Auto-dimming Exterior Driver Mirror
Auto-adjust-in-Reverse  

Exterior Mirrors 

interior
Premium Leather-trimmed Bucket 

Seats
Heated and Ventilated Front Seats
Heated Second-row Seats
Wood/ Leather Heated  

Steering Wheel
Power Tilt/Telescoping  

Steering Column
6 Alpine® Premium Speakers with 

276-watt Amplifier
High-definition Radio
Radio/ Driver-seat/Mirrors Memory
Power Backlight Sunshade 
other features
Dual-pane Panoramic Sunroof

اختيارية  قياسية  معدات 

أنظمة نقل القوة
V سعة 3,6  بنتاستار® بـ6 أسطوانات على شكل 

لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات 
وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات 

V سعة  اختياري هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل 
٥,٧ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات

تعليق مدوزن تورينغ 
من الخارج

 عجالت من األلومينيوم الملمع بالكامل قياس ١٨ إنش 
 مصدات ريح عازلة للصوت وأغطية المرايا الالمعة 

بلون الهيكل لألبواب األمامية ومقابض أبواب 
نظام تعديل متسوى المصابيح األمامية 

مصابيح أمامية بي زينون متكيفة عالية الشحن  
أمامية مشحونة بكثافة عالية متكيفة

LED مصابيح نهارية  
LED مصابيح خلفية من الكروم بتقنية 

شبكة أمامية سوداء مؤطرة بالكروم الالمع
عادم مزدوج مع مخارج المعة

مرايا آلية قابلة للتدفئة
من الداخل

مقاعد حاضنة مكسوة بالقماش 
مقعدي السائق والراكب األماميان قابالن لتعديل  

أسفل الظهر آليًا وفقًا لـ٤ وضعيات

ليميتد   3 0 0 من  أكثر  مختارة  قياسية  تجهيزات 

أنظمة نقل القوة
V سعة 3,6  بنتاتسار® بـ6 أسطوانات على شكل 

لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات 
وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات 

V سعة  اختياري هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل 
٥,٧ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 

نظام تعليق عالي األداء 
من  الخارج

من األلومينيوم المصقول هايبر بالك قياس ٢٠ إنش 
المصابيح األمامية مع إطارات من الكروم األسود

LED مصابيح الضباب 
LED مصابيح خلفية سوداء بتقنية 

شبك أمامي بلون أسود المع مع إطارات من الكروم 
األسود

حواف بفتحات لدخول ضوء النهار بلون أسود المع

300S من  أكثر  اختيارية  قياسية  تجهيزات 

أنظمة نقل القوة
V سعة 3,6  بنتاستار® بـ6 أسطوانات على شكل 

لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات 
وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات 

V سعة  اختياري هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل 
٥,٧ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات

نظام تعليق نقل الحركة المريح
من الخارج

عجالت من األلومينيوم الملمع قياس ١٨ إنش
مرايا خارجية ومقابض أبواب من الكروم  

إطارات المصابيح األمامية من الكروم 
LED مصابيح خلفية من الكروم بتقنية 

شبكة أمامية بلون جرانيت كريستالي مؤطرة 
بالكروم الالمع

شعار جناح كرايسلر مع تعريقات بلون أزرق
مرآة السائق الخارجية قابلة للتعتيم الذاتي

مرايا خارجية قابلة للتعديل أوتوماتيكيًا عند التراجع  

300 LIMITED

300S

300C

ليميتد  300

300S

300C

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة
مقاعد خلفية قابلة للطي واإلمالة 6٠/٤٠

عمود توجيه قابل للتعديل واإلمالة 
مقود توجيه مكسو بالجلد

AM/FM راديو يوكونيكت® ٨,٤ بوصة 
6 مكبرات صوت

نظام األوامر الصوتية المدمج مع بلوتوث®
ميزة بلوتوث® للنظام الصوتي

مركز إعالمي )يو إس بي/منفذ صوت إضافي/منفذ 
بطاقة إس دي(

منافذ يو إس بي في المقعد الخلفي )لشحن الطاقة 
فقط(
مزايا أخرى

ناقل دوار إلكتروني
فتح األقفال عن ُبعد “أدخل وانطلق”TM/عند االقتراب 

من السيارة
نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم 

بدرجة الحرارة 
التحكم بالسرعة

جهاز إنذار
توجيه معزز آليًا

كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع

شعار جناح كرايسلر مع تعريقات بلون أسود مع 
V سعة ٥,٧  محرك بـ٨ أسطوانات على شكل 

SRT وجناح مدمج لتر، عتبات جانبية 
من الداخل

مقاعد رياضية مكسوة بالجلد
نظام الصوت بيتس أوديو™ مع ١٠ مكبرات فاخرة، 

صبووفر ومضخم صوت رقمي ٥٥٢ واط
نواقل حركة صغيرة خلف المقود

مزايا أخرى
نظام التشغيل عن ُبعد

من الداخل
مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد الفاخر
مقاعد أمامية قابلة للتهوية والتدفئة

مقاعد الصف الثاني قابلة التدفئة
مقود توجيه مكسو بالجلد/الخشب قابل للتدفئة 

عمود توجيه قابل للتعديل واإلمالة
6 مكبرات صوت ألباين® فاخرة مع مضخم صوت 

٢٧6 واط 
راديو عالي الدقة

ذاكرة لحفظ إعدادات الراديو ووضعيات مقعد 
السائق والمرايا

واقية الضوء الخلفي اآللية
مزايا أخرى

فتحة سقف بانورامية مزدوجة 
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الداخلية. األلوان 
المزيج الرائع بين المواد الراقية واللمسات الحريرة مع األلوان 

العصرية تضيف جوًا من الفاخمة والراحة.

INTERIOR COLORS.

The interior offers sophisticated material and  
trim combinations with soft surfaces, and 
contemporary colors to convey an ambiance of 
luxury and comfort.

1  قماش أسود جيلفورد/سيدج ليميتد )قياسي(

2  قماش لينين جيلفورد/سيدج ليميتد )قياسي(

نابا األسود مع تقليمات أكسيس 2 المثقوبة مع شعار مطرز  3  جلد 
      300S )قياسي(

نابا األسود/المدّخن مع تقليمات أكسيس 2 المثقوبة وشعار مطرز  4  جلد 
300S )قياسي(

نابا أسود/كراميل مع شعار مطرز 300S ALLOY )قياسي( 5  جلد 

300C )قياسي( نابا األسود مع تقليمات أكسيس 2 المثقوبة  6  جلد 

نابا لينين األسود مع تقليمات أكسيس 2 المثقوبة 7  جلد 
300C )قياسي(  

نابا األسود الفاخر مع تقليمات أكسيس 2 المثقوبة 8  جلد 
300C LUXURY )قياسي(  

نابا نيلي/لينن الفاخر مع تقليمات أكسيس 2 المثقوبة 9  جلد 
300C LUXURY )قياسي(  

10  جلد أسود سيبيا الفاخر مع تقليمات أكسيس 2 المثقوبة
SRT 300 )قياسي(  

نابا األسود الفاخر وألكانتارا® سويد مع تقليمات أكسيس 2 المثقوبة  1  جلد  1
SRT 300 )اختياري(

1  BLACK GUILFORD/SAGE CLOTH LIMITED (STANDARD)

2  LINEN GUILFORD/SAGE CLOTH LIMITED (STANDARD)

3  BLACK NAPPA LEATHER WITH AXIS II PERFORATED 
INSERT AND EMBROIDERED LOGO 300S  (STANDARD)

4  BLACK/SMOKE NAPPA LEATHER WITH AXIS II 
PERFORATED INSERT AND EMBROIDERED LOGO  
300S (STANDARD)

 5  BLACK/CARAMEL NAPPA LEATHER WITH EMBROIDERED 
LOGO 300S ALLOY EDITION (STANDARD)

6  BLACK NAPPA LEATHER WITH AXIS II PERFORATED 
INSERT300C (STANDARD)

7  LINEN NAPPA LEATHER WITH AXIS II PERFORATED 
INSERT300C (STANDARD)

8  PREMIUM BLACK NAPPA LEATHER WITH AXIS II 
PERFORATED INSERT 300C LUXURY SERIES (STANDARD)

9  PREMIUM INDIGO/LINEN NAPPA LEATHER WITH AXIS II 
PERFORATED INSERT300C LUXURY SERIES (STANDARD)

10  PREMIUM BLACK SEPIA LEATHER WITH AXIS II 
PERFORATED INSERT300 SRT® (STANDARD)

11  PREMIUM BLACK NAPPA LEATHER AND 
 ALCANTARA® SUEDE WITH AXIS II PERFORATED  
INSERT 300 SRT (OPTIONAL)

GLOSS BLACK

براق أسود 

MAXIMUM STEEL METALLIC 

معدني فوالذي

JAZZ BLUE PEARL

لؤلؤي صارخ أزرق 

CERAMIC GREY

رمادي سيراميك

REDLINE RED TRI-COAT PEARL

الطبقات ثالثي  لؤلؤي  ريدالين  أحمر 

GRANITE CRYSTAL METALLIC 

جرانيت كريستالي معدني

BRIGHT WHITE

أبيض المع

BILLET SILVER METALLIC

فضي رصاصي معدني

VELVET RED

أحمر مخملي

األلوان الخارجية.
يتوفر حتى 9 ألوان للهيكل الخارجي. تم تطوير الطالء إلبراز 

سطح 300 وبطريقة تظهر األلوان واللمسات تحت 
أشعة الشمس الساطعة، في األجواء الملبدة واإلضاءة 

الخفيفة.

EXTERIOR COLORS.

As many as nine exterior colors are offered. The 
paint is developed to accentuate the surfacing of 
300 and in terms of how the colors and finishes 
appear in bright sunlight, overcast or low-light 
conditions.

M
V

M
V

ACC07US4_913

ACC07US4_913

ACC07US4_913

ACC07US4_913

ACC07US4_913

ACC07US4_913

ACC07US4_1409ACC07US4_1410

ACC07US4_1567

ACC07US4_1567

ACC07US4_1567

ACC07US4_1567

ACC07US4_913ACC07US4_1567

ACC07US4_1540

ACC07US4_1340ACC07US4_1566 ACC07US4_1256

ACC07US4_1569 ACC07US4_1244

ACC07US4_1340

ACC07US4_1396

ACC07US4_1566

ACC07US4_1397

CRU17US4_106

CRU17US4_105 

CRU17US4_107

CRU17US4_114

CCB17US4_072 

CRU17US4_113

CRU17US4_108

CCB17US4_074

CCB17US4_075
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STANDARD & OPTIONAL FEATURES
300 

LIMITED 300S 300C

300C 
LUXURY 
SERIES

300  
SRT®

ENGINE /  TRANSMISSION
3.6 Pentastar® 24V VVT  V6 — 8-speed automatic with Rotary E-Shift S S S S
5.7 HEMI® VVT V8 — 8-speed automatic with Rotary E-shift and Fuel Saver Technology

O O O O

6.4 HEMI V8 — 8-speed automatic with Rotary E-shift and Fuel Saver Technology
S

MECHANICAL FEATURES
Alternator — 180-amp S S S S
 — 220-amp S
Air conditioning — Dual-Zone Automatic Temperature Control (ATC) with humidity sensor S S S S S
Air filtering S S S S S
Brakes — 4-wheel antilock disc performance — With all-speed traction control S S S S
 — Performance 4-piston Brembo® — With all-speed traction control S
Battery — 730-amp maintenance-free S S S S S
Electronic Stability Control (ESC) system S S S S S
 — 3-Mode ESC with Full Off S
Engine cooling — Severe Duty S S S S
 — Severe Duty II S
Fuel tank — 70L S S S S S
Power trunk lid release S S S S S
Rear window defroster S S S S S
Speedometer — 260-km/h S S S S
 — 300-km/h S
Speed-sensitive power locks S S S S S
Cruise control S S S S S
 —  Adaptive Cruise Control with Stop (ACC Stop) (packaged with SafetyTecTM Group or Driver Confidence Group) P P P P
Steering — Electric S S S S
 —  Performance S
Suspension — Load-leveling and height-control S S S S/P
 — 4-wheel independent Euro S S
 — 4-wheel independent heavy-duty performance S S
 —  Sport mode S S
 —  Adaptive Damping Performance S
Tip start S S S S S

EXTERIOR FEATURES
Badge on deck lid — 300 S
 — 300S S
 — 300S Dark Bronze (included with 300S Alloy Edition) P
 — 300C S S
 — SRT S
 — Platinum finish 300C S
Chrysler wing badge S S S S
Liquid Titanium (included with 300S Alloy Edition) P
Black roof O O
Daylight Opening (DLO) moldings — Bright S S S
 — Black S S
Door handles — Chrome S S
 — Body-color S S
 — Platinum Chrome S
Dual rear exhaust S S S S S
 — Titanium finish (included with 300S Alloy Edition) P
Dual-pane panoramic sunroof O O O O O
Fog lamps — Front S S S S S
 — Rear (packaged with European Equipment Group) P P P P P
Glass  — Solar-Control S S S S S
 — Acoustic windshield S S S S S
 — Acoustic front-door glass S S S S S
 — Front and rear Solar-Control S S S S S
Grille — Black grille with Bright surround S
 — Granite Crystal grille with Bright surround S
 — Black grille with Black Chrome surround S
 — Black grille with Dark Bronze surround (included with 300S Alloy Edition) P
 — Luxury Black grille with Platinum surround S
 — Black SRT grille with Bright surround S
 — Black SRT grille with Black Chrome surround (packaged with Black Vapor Chrome Group) P

S = Standard. O = Optional. P = Available within Package noted.  Pa
ge
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واالختيارية القياسية  المواصفات 
300 
300S300Cليميتد

 مجموعة
300C 
الكجوري

300  
SRT®

السرعة المحرك/ناقل 
V و ٢٤ صماماً سعة 3,6 لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات  بنتاستار® بـ6 أسطوانات على شكل 

SSSوناقل حركة إلكتروني دّوار 

V سعة ٥,٧ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات مع ناقل  هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل 
OOOOحركة إلكتروني دّوار وتكنولوجيا التوفير في استهالك الوقود 

V سعة 6,٤ لتر، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات مع ناقل حركة إلكتروني دّوار وتكنولوجيا التوفير في  هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل 
Sاستهالك الوقود 

الميكانيكية المواصفات 
SSSSالمحّول: ١٨٠ أمبير

S — ٢٢٠ أمبير 

SSSSSالتكييف الهوائي: نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة وحساس الرطوبة

SSSSSفلتر الهواء 

SSSSالمكابح: قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربعة، مع نظام التحكم بالتشبث لجميع السرعات 

S — بريمبو® بـ٤ مكابس عالية األداء، مع نظام التحكم بالتشبث لجميع السرعات   

SSSSSالبطارية: ٧3٠ أمبير ال تحتاج لصيانة 

SSSSSالنظام اإللكتروني للتحكم بالثبات 

S — النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات بـ3 وضعيات مع اإليقاف الكامل   

SSSSتبريد المحرك: للمهام الصعبة 

S — للمهام الشاقة "سيفير ديوتي ٢ "

SSSSSخزان الوقود: سعة ٧٠ لتر 

SSSSSفتحة كهربائية لغطاء صندوق السيارة

SSSSSمزيل الصقيع عن النوافذ الخلفية 

SSSSعداد السرعة: ٢6٠ كم/س 

S — 3٠٠ كم/س 

SSSSSأقفال كهربائية حساسة للسرعة 

SSSSSنظام تثبيت السرعة

PPPP — نظام تثبيت السرعة المرن مع التوقف الكامل )ضمن مجموعة سيفتي تك™ أو مجموعة درايفر كونفيدنس(

SSSSالتوجيه: إلكتروني 

S — عالي األداء 

SSSS/Pنظام التعليق: تعديل مستوى الحمولة والتحكم باالرتفاع

SS — نظام تعليق مستقل للعجالت األربعة 

SS — نظام تعليق عالي األداء للمهام الصعبة مستقل للعجالت األربعة 

SS — الوضعية الرياضية 

S — نظام تعليق التخميد النشط العالي األداء

SSSSSزّر التشغيل

الخارجية المواصفات 
Sشعار على محور جناح العارضة 

300S  — S
  )300S Alloyy300 برونز غامق )متضمن مع إصدارS  — P

300C  — SS
SRT  — S

  300C S — بالتينوم 

SSSSشعار جناح كرايسلر 

)300S Alloyyتيتانيوم سائل )متضمن مع إصدارP

OOسقف أسود

SSSحواف بفتحات لدخول ضوء النهار، المعة 

SS — سوداء 

SSمقابض األبواب: من الكروم 

SS — بلون الهيكل 

S — من الكروم البالتيني 

SSSSSعادم خلفي مزدوج 

)300S Alloyyلمسات تيتانيوم )ضمن إصدار — P

OOOOOفتحة سقف بانورامية مزدوجة 

SSSSSمصابيح الضباب: أمامية

األوروبية( المجموعة  )ضمن  خلفية   — PPPPP

SSSSSالزجاج: التحكم بأشعة الشمس

SSSSS — مصدات الريح عازلة للصوت

SSSSS — زجاج الباب األمامي عازل للصوت

SSSSS — تحكم بأشعة الشمس للنوافذ األمامية الجانبية

Sشبك أمامي: بلون أسود مع إطارات المعة

S — شبك أمامي بلون جرانيت كريستال مع إطارات المعة

S — شبك أمامي أسود مؤطر بالكروم األسود

)300S Alloyyشبك أمامي أسود مؤطر بالبرونز )متضمن مع إصدار — P

S — شبك أمامي فاخر أسود مؤطر بالبالتينوم

SRT مع إطارات المعة S — شبك أمامي أسود 

SRT مؤطر بالكروم الالمع )ضمن مجموعة بالك فابور كروم( P — شبك أمامي أسود 

S = قياسي. O = اختياري. P = متوفرة ضمن مجموعة مذكورة.
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STANDARD & OPTIONAL FEATURES
300 

LIMITED 300S 300C

300C 
LUXURY 
SERIES

300  
SRT®

INTERIOR FEATURES
Headlamps — Automatic S S S S S
 — Daytime running, dedicated S S S S S
 — Adaptive Bi-xenon High Intensity Discharge (HID) S S S S S
 — Auto High-Beam Headlamp Control system S S S S
 — Chrome bezels S S S S
 — Black Chrome bezels S
 — Washers (included in select countries) P P P P P
Integrated rear window antenna S S S S S
Lower bodyside cladding S S S
 — SRT cladding (included with V8 engine) P S
Power heated mirrors — Chrome S S
 — Body-color S S
 — Exterior mirrors with heating element S S S S
 — Platinum Chrome exterior mirrors S
Power multifunction foldaway mirrors — Auto-dimming exterior driver mirror S S S S
 —  Blind Spot Indicator (packaged with SafetyTecTM Group) P P P S
 —  Approach lamp (driver and passenger; packaged with SafetyTec Group) P P P S
 —  Radio/driver seat/mirrors memory S S S S
 —  Auto-adjust-in-Reverse exterior mirrors S S S S
Tires — 235/55R18 BSW touring S S
 —  245/45ZR20 BSW All-Season performance (included with 20-inch polished aluminum wheels) S P S
 —  Compact spare S S S S
 — Tire service kit S
Tow hooks — Port-installed S S S S S
Wipers — Variable/intermittent S S S S S
 —  Rain-sensitive (included with SafetyTecTM Group or Driver Confidence Group) P P P P
Wheels — 18-inch polished aluminum S S O
 —  20-inch polished aluminum O
 —  20-inch Hyper Black aluminum S
 — 20-inch Dark Bronze aluminum (included with 300S Alloy Edition) P
 —  20-inch fully polished with Satin finish S
 —  20-inch fully polished forged aluminum S
 —  20-inch Hyper Black forged aluminum (packaged with Black Vapor Chrome Group) O

7-inch Driver Information Display (DID) S S S S S
12v center console power outlet — Located in cubby bin, center console and rear of center console S S S S S
Analog clock S S S S S
Assist handles — Passenger S S S S S
 —  Illuminated, rear S S S S S
Cargo compartment dress-up S S S S S
Cargo net S S S S S
Compass S S S S S
Cup holders — Illuminated, front S S S S S
 —  Heated/cooled front console S S S S
 —  Illuminated, rear S S S S
Full-length floor console — Includes dual USB charging ports for rear-seat passengers S S S S S
Lighting — Glove box S S S S S
 —  Front reading/map S S S S S
 —  Rear reading/courtesy S S S S S
 —  Front and rear LED map pockets S S S S
 —  Driver and passenger lower LED S S S S
 — Trunk S S S S S
Outside temperature display S S S S S
Power accessory delay S S S S S
Power adjustable pedals with memory S S S S
Power front windows, 1-touch open/close S S S S S
Power rear window sunshade (not available with Harman Kardon® Audio Group and Navigation and Sound Group I) S S S
Rearview auto-dimming mirror with microphone S S S S S
Remote fuel-door release S S S S S
Steering wheel — Leather-wrapped S S
 —  Leather-wrapped/wood S
 —  Luxury leather-wrapped S
 —  Performance flat-bottom leather-wrapped S
 —  Audio controls S S S S
 —  Heated S S

S = Standard. O = Optional. P = Available within Package noted.  Pa
ge

 4
2

واالختيارية القياسية  المواصفات 
300 
300S300Cليميتد

مجموعة 
 300C
الكجوري

 300 
SRT®

الداخلية المواصفات 
SSSSSمصابيح أمامية: أوتوماتيكية

SSSSS — تعمل في النهار، بشكل خاص 

SSSSS — أمامية مشحونة بكثافة عالية مرنة

SSSS — مصابيح أمامية عالية المدى أوتوماتيكية 

SSSS — إطارات المصابيح األمامية من الكروم 

S — إطارات المصابيح األمامية من الكروم األسود 

PPPPP — الغاسالت )في بلدان مختارة(

SSSSSهوائي مدمج في النافذة الخلفية

SSSحواف جانبية منخفضة جانب الهيكل

 )V SRT )متضمنة مع محرك بـ ٨ أسطوانات على شكل  PS — حواف جانبية 

SSمرايا آلية قابلة للتدفئة: من الكروم 

SS — بلون الهيكل 

SSSS — مرايا خارجية قابلة للتدفئة 

S — مرايا خارجية من الكروم البالتيني 

SSSSمرايا متعددة الوظائف قابلة للتدفئة آلياً: مرآة السائق الخارجية قابلة للتعتيم الذاتي

  )TMمؤشر النقاط العمياء )ضمن مجموعة سيفتي تك — PPPS

PPPS — مصباح االقتراب )للسائق والراكب األمامي، ضمن مجموعة سيفتي ِتك(  

SSSS — راديو/مقعد السائق/مرايا/ذاكرة 

SSSS — مرايا خارجية قابلة للتعديل أوتوماتيكياً عند التراجع  

235/55R18 BSW تاورينغ   SSاإلطارات: 

SPS — لكل الفصول عالية األداء  245/45ZR20 BSW )متضمنة مع عجالت من األلومينيوم الملمع قياس ٢٠ إنش(

SSSS — إطار احتياطي

S — عدة صيانة العجالت

SSSSSخّطافات الجرّ: مثبتة في الهيكل

SSSSSالمّساحات: الزجاج-األمامي، أداء متقطع ومتغير

PPPP — حساسة للمطر )ضمن مجموعة سيفتي تك ومجموعة درايفر كونفيدانس(  

SSOالعجالت: من األلومينيوم الملمع قياس ١٨ إنش

O — من األلومينيوم الملمع قياس ٢٠ إنش

S — من األلومينيوم األسود الداكن قياس ٢٠ إنش

)300S Alloyyمن األلومينيوم البرونز الغامق قياس ٢٠ إنش )ضمن مجموعة — P

S — من األلومينيوم الملمع بلمسات من الساتين قياس ٢٠ إنش

S — من األلومينيوم المصقول الملمع بالكامل  قياس ٢٠ إنش

O — من األلومينيوم المصقول هايبر بالك قياس ٢٠ إنش )ضمن مجموعة فابور كروم أسود(

SSSSSشاشة عرض معلومات السائق قياس ٧ بوصة 

SSSSSمنفذ طاقة ١٢ فولط في الكونسول المركزي: في حجرة صغيرة، الكونسول المركزي وخلف الكونسول المركزي 

SSSSSساعة تناظرية

SSSSSمقابض مساعدة: للركاب

SSS — مضاءة، خلفية

SSSSSغطاء مقصورة التحميل

SSSSSشبكة الحمولة

SSSSSبوصلة

SSSSSحامالت األكواب: مضاءة، أمامية

SSSS — كونسول أمامي قابل للتدفئة/التبريد

SSSS — مضاءة، خلفية

SSSSSكونسول أرضي كامل: يتضمن منفذاً مزدوجاً للشحن يو إس بي لركاب المقعد الخلفي

SSSSSإضاءة: صندوق القفازات

SSSSS — أمامية للقراءة/الخرائط

SSSSS — خلفية خافتة 

LED SSSS — للجيوب الخلفية واألمامية بتقنية 

LED SSSS — للسائق والركاب منخفضة بتقنية 

SSSSS — الصندوق الخلفي

SSSSSعرض درجة الحرارة الخارجية

SSSSSنظام تشغيل األجهزة بعد إيقاف السيارة

SSSSدواسات قابلة للضبط آلياً مع ذاكرة

SSSSSنوافذ أمامية كهربائية مع ميزة الفتح/الغلق بكبسة واحدة

SSSواقية للشمس خلفية كهربائية )غير متوفرة مع مجموعة الصوت هارمن كاردون® ومجموعة المالحة والصوت ١(

SSSSSمرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم مع ميكروفون

SSSSSفتح غطاء الوقود عن ُبعد

SSعمود توجيه، مكسو بالجلد

S — مكسو بالجلد/الخشب

S — مكسو بالجلد الفاخر

S — مكسو بالجلد منبسط من األسفل عالي األداء

SSSS — أزرار التحكم بالصوت

SS — قابل للتدفئة

S = قياسي. O = اختياري. P = متوفرة ضمن مجموعة مذكورة.
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STANDARD & OPTIONAL FEATURES
300 

LIMITED 300S 300C

300C 
LUXURY 
SERIES

300  
SRT®

INTERIOR FEATURES cont inued
Sun visors with illuminated vanity mirrors S S S S S
Tilt/telescoping steering column — Manual S

 —  Power S S S S
Trunk mat S S S S S
Seats — Premium cloth bucket S
 —  Sporty leather-trimmed bucket S
 —  Luxury perforated leather-trimmed bucket S S
 —  Leather and Alcantara® suede-trimmed S
 —  Laguna premium leather-trimmed O
Second row — 60/40 split-folding S S S S S
 —  Heated S S S S
 —  Ventilated S S S
MULTIMEDIA SYSTEMS
Uconnect® Multimedia — Uconnect 8.4 CD/DVD/MP3 with 8.4-inch touchscreen display S S S S S
 —  Uconnect 8.4 NAV CD/DVD/MP3/Navigation with 8.4-inch touchscreen display (included with Navigation and 

Sound Group I in select countries) O O O O P

 —  Uconnect Voice Command with Bluetooth® and Bluetooth Streaming Audio S S S S S
 —  Media Hub, includes 2 USB and auxiliary jacket located in center console S S S S S
Audio system — Premium 6-speaker audio system with 276-watt amplifier S S S
 —  9 speakers with subwoofer and 506-watt amplifier (packaged with Sound Group) P S
 —  BeatsAudioTM sound system with 10 premium speakers, subwoofer and 552-watt digital amplifier S
 —  Premium Harman Kardon® audio system with 19 speakers, subwoofer and 900-watt amplifier (packaged with Harman 

Kardon Audio Group, and Navigation and Sound Group I) P P

Active front head restraints S S S S S
Air bags — Driver inflatable knee S S S S S
 — Next Generation multistage front S S S S S
 — Supplemental front-seat side S S S S S
 — Supplemental side-curtain front and rear S S S S S
Advanced Brake Assist (packaged with SafetyTecTM Group and Driver Confidence Group) P P P P
Blind Spot Monitoring and Rear Cross-Path Detection System (packaged with SafetyTec Group) P P P S
Emergency trunk-lid release S S S S S
Full-Speed Forward Collision Warning with Active Braking (FSFCW+) (packaged with SafetyTec Group and  
Driver Confidence Group) P P P P

Hill Start Assist S S S S S
Keyless Enter ’n GoTM S S S S S
LaneSense® Lane Departure Warning with Lane Keep Assist (LDW+) (packaged with SafetyTec Group and Driver 
Confidence Group) P P P P

ParkSense® Front and Rear Park Assist System S S S S S
ParkView® Rear Back-Up Camera with dynamic grid lines S S S S S
Rain Brake Support S S S S S
Ready Alert Braking S S S S S
Security alarm S S S S S
Sentry Key® Theft Deterrent System S S S S S
Tire pressure monitoring display S S S S S
PACKAGES /  GROUPS
300S Alloy Edition — Includes all standard content of 300S and adds or replaces the following content: Liquid Chrome 
Chrysler wing badges, Dark Bronze exterior badging, Dark Bronze grille surround, Titanium-finish dual exhaust tips and 
20-inch Dark Bronze aluminum wheels

O

Black Vapor Chrome Group  — Includes Black Chrome grille surround, Black headlamp bezels, Gloss Black Daylight 
Opening (DLO) moldings and 20-inch Hyper Black aluminum wheels O

Driver Confidence Group — Includes Advanced Brake Assist, rain-sensitive windshield wipers, LaneSense® Lane Departure 
Warning with Lane Keep Assist (LDW+), Auto High-Beam Headlamp Control, Full-Speed Forward Collision Warning with 
Active Braking (FSFCW+) and Adaptive Cruise Control with Stop (ACC Stop)

O

Harman Kardon® Audio Group — Includes 19 speakers with subwoofer and 900-watt amplifier (not available with rear 
sunshade) O

Laguna Leather Package — Includes premium Laguna leather-trimmed seats (requires Leather Interior Group) O
Leather Interior Group — Includes leather-wrapped door panels, instrument panel, center console, and luxury front and  
rear floor mats O

Navigation and Sound Group I — Includes Harman Kardon premium 19-speaker audio system with subwoofer, amplifier and 
Uconnect® 8.4 navigation radio O

SafetyTec™ Group — Includes Advanced Brake Assist, FSFCW+, power multifunction exterior mirrors, LaneSense LDW+, 
rain-sensitive windshield wipers, Auto High-Beam Headlamp Control, ACC Stop, and Blind Spot Monitoring (BSM) and 
Rear Cross-Path Detection (restrictions apply) 

O O O

Smokers Group — Includes removable ashtray and cigar lighter S S S S S
Sound Group — Includes 9-speaker audio system with subwoofer and 506-watt amplifier O

S = Standard. O = Optional. P = Available within Package noted.  Pa
ge
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واالختيارية القياسية  المواصفات 
 300
300S300Cليميتد

مجموعة 
 300C
الكجوري

 300 
SRT®

)تتمة( الداخلية  المواصفات 
SSSSSواقية للشمس مع مرايا مضيئة 

Sعمود توجيه قابل للتعديل واإلمالة: يدوي

SSSS —  آلي

SSSSSسجادة الصندوق الخلفي

Sالمقاعد: حاضنة مكسوة بالقماش الفاخر

S —  مقاعد حاضنة رياضية مكسوة بالجلد 

SS —  مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد المثقوب الفاخر

S —  مقاعد مكسوة بالجلد وألكانتارا® سويد 

O —  مقاعد مكسوة بالجلد الجونا 

SSSSSالصف الثاني: مقاعد قابلة للطي واإلمالة 6٠/٤٠

SSSS —  قابلة للتدفئة

SSS —  قابلة للتهوية

المتعددة   اإلعالمية  الوسائط  أنظمة 
SSSSSالوسائط اإلعالمية المتعددة يوكونيكت®: يوكونيكت ٨,٤ سي دي/دي في دي/إم بي 3 مع شاشة عرض تعمل باللمس ٨,٤ بوصة 

  —  نظام يوكونيكت قياس ٨,٤ بوصة للمالحة: سي دي/دي في دي/إم بي 3/مالحة مع شاشة عرض تعمل باللمس ٨,٤ بوصة 
)ضمن مجموعة المالحة والصوت ١ في بلدان مختارة(

OOOOP

SSSSS —  نظام األوامر الصوتية يوكونيكت® وميزة بلوتوث® للنظام الصوتي 

SSSSS —  مركز إعالمي يتضمن ٢ يو إس بي ومنفذ صوت إضافي في الكونسول المركزي

SSSنظام الصوت: مع 6 مكبرات فاخرة ومضخم ٢٧6 واط

PS —  ٩ مكبرات صوت مع صبووفر ومضخم ٥٠6 واط )ضمن مجموعة الصوت(

S —  نظام الصوت بيتس أوديوTM مع ١٠ مكبرات فاخرة، صبووفر ومضخم صوت رقمي ٥٥٢ واط

  —  نظام الصوت هارمن كاردون الفاخر مع ١٩ مكبر، صبووفر ومضخم صوت ٩٠٠ واط 
)ضمن مجموعة الصوت هارمن كاردون ومجموعة المالحة والصوت ١(

PP

SSSSSمساند أمامية للرأس قابلة للتعديل

SSSSSالوسائد الهوائية: قابلة لالنتفاخ لحماية ركبتْي السائق 

SSSSS —  أمامية متعددة مراحل االنتفاخ من الجيل الثاني

SSSSS —  جانبية إضافية للمقعد األمامي

SSSSS —  ستارية جانبية إضافية للمقعدين األمامي والخلفي 

PPPPنظام لمساندة الفرملة المتقدمة )ضمن مجموعة سيفتي تكTM ومجموعة درايفر كونفيدانس(  

PPPSنظام مراقبة الزوايا العمياء ونظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع )ضمن مجموعة سيفتي تك(   

SSSSSفتحة كهربائية لغطاء صندوق السيارة عند الطوارئ

PPPPنظام التنبيه من االصطدام األمامي عند السرعة العالية بالس مع الفرملة النشطة )ضمن مجموعة سيفتي تك ومجموعة درايفر كونفيدانس(  

SSSSSنظام المساعدة على تسلق التالل
TM SSSSSنظام فتح األقفال عن ُبعد "أدخل وانطلق"

 نظام التنبيه من االنحراف عن المسار الين سينس® بالس مع المساعدة في الحفاظ على المسار 
)ضمن مجموعة سيفتي تك ومجموعة درايفر كونفيدانس(

PPPP

SSSSSمساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس®

SSSSSكاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع مع الخطوط الشبكية الديناميكية

SSSSSمساندة الفرملة عند المطر

SSSSSإنذار التنبيه بالفرملة

SSSSSجهاز إنذار 

SSSSSنظام سنتري كي® المجّمد للمحرّك منعاً للسرقة

SSSSSعرض ومراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

المجموعات
300S باإلضافة إلى أو استبدااًل بالمواصفات التالية: شعارات جناح  مجموعة إصدار 300S ALLOY y: تتضمن كل المواصفات القياسية في 

كراسيلر من الكروم، شعار خارجي بلون برونزي داكن، إطار الشبك األمامي بلون برونزي داكن، مخارج العادم المزدوجة بلمسات من التيتانيوم 
وعجالت من األلومينيوم البرونزي الداكن قياس ٢٠ إنش   

O O

مجموعة بالك فابور كروم: تتضمن إطار الشبك األمامي من الكروم األسود، إطارات المصابيح األمامية باللون األسود، حواف بفتحات لدخول 
Oضوء النهار بلون أسود المع، وعجالت من األلومينيوم هايبر األسود قياس ٢٠ إنش 

مجموعة درايفر كونفيدانس: تتضمن مساندة الفرملة المتقدمة، مّساحات الزجاج األمامي الحساسة للمطر، نظام التنبيه من االنحراف عن المسار 
الين سينس بالس مع المساعدة في الحفاظ على المسار، التحكم بالمصابيح األمامية األوتوماتيكية العالية المدى، نظام التنبيه من االصطدام 

األمامي عند السرعات العالية بالس المكابح النشطة، ونظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف 
O

مجموعة الصوت هارمن كاردون®: تتضمن ١٩ مكبراً للصوت مع صبووفر ومضخم ٩٠٠ واط
)غير متوفرة مع واقية الشمس الخلفية(

O O

Oمجموعة الجلد الغونا: تتضمن مقاعد مكسوة بجلد الغونا الفاخر )تتطلب مجموعة المقصورة الجلدية(

Oمجموعة المقصورة الجلدية: تتضمن ألواح األبواب المكسوة بالجلد، لوحة العدادات، كونسول مركزي، وأغطية األرضية الفاخرة األمامية والخلفية

 8,4N Oمجموعة المالحة والصوت ١: تتضمن نظام الصوت هارمن كاردون الفاخر بـ١٩ مكبر مع صبووفر، مضخم وراديو يوكونيكت® للمالحة 

مجموعة السالمة واألمان "سيفتي تك": تتضمن نظام مساندة الكبح المتطور، نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند السرعات العالية بالس، 
مّساحات الزجاج األمامي الحساسة للمطر، مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية المدى، نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف، نظام مراقبة الزوايا 

العمياء ونظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع  )خاضعة للقيود(
O OO OO O

SSSSSمجموعة التدخين: تتضمن منفضة قابلة للنزع ووالعة.

O Oمجموعة الصوت: تتضمن نظام صوت من ٩ مكبرات مع صبووفر ومضخم ٥٠6 واط. 

S = قياسي. O = اختياري. P = متوفرة ضمن مجموعة مذكورة.
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هـذه هـي كـرايـســلـر. 

THIS IS  CHRYSLER. 
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PANTONE CG 2C 

(1) 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. (2) Requires a 
mobile phone equipped with the Bluetooth® Hands-Free Profile. (3) Siri Eyes Free requires an iPhone equipped with Siri. Certain features not 
available while the vehicle is in motion. iPhone must be within active cellular range. Customer’s existing iPhone data rates apply to Internet-supported 
features. (4) 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. (5) This system is a driver’s 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) 
The Advanced Front Airbags in this vehicle are certified to the new U.S. Federal regulations for Advanced Airbags. 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 
airbag. All occupants should always wear their lap and shoulder belts properly. (7) This system is not intended to avoid collisions on its own, nor can 
FCW detect every type of potential crashes. The driver must remain aware of traffic conditions and prepared to brake and steer to avoid potential 
collisions at all times. (8) Always check visually for vehicles prior to changing lanes. (9) Always look before proceeding. An electronic drive aid is not 
a substitute for conscientious driving. Always be aware of your surroundings. (10) This system is a driver’s convenience system, not a substitute for 
active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and maintain control of the vehicle.

©2016 FCA US LLC. All Rights Reserved. Chrysler, SRT, the Chrysler wing design, Chrysler 300, HEMI, LaneSense, ParkSense, Pentastar, 
TorqueFlite and Uconnect are registered trademarks of FCA US LLC.

The trademarks Beats by Dr. Dre, Beats, BeatsAudio and the b logo are the property of Beats Electronics, LLC. Bluetooth is a registered trademark 
of Bluetooth SIG, Inc. Harman Kardon and Logic 7 are registered trademarks and GreenEdge is a trademark of Harman International Industries 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 
and materials, and to change or discontinue models which are considered necessary to the purpose of product improvement or for reasons of design 
and/or marketing.

تتأثر  والتي  المتوفرة،  التشبث  قوة  على  األداء  يعتمد  الطائشة.  القيادة  نتائج  يتفادى  أو  الطبيعة  قوى  يتخطى  أن  متطوراً  كان  مهما  نظام  ألي  يمكن  ال   )١(
ويعدل  الدفع  قوة  من  يخفف  أن  السائق  على  العدادات،  لوحة  في  بالثبات  للتحكم  اإللكتروني  النظام  مؤشر  يضيء  عندما  أخرى.  وبعوامل  والثلوج  بالرمال 
مع  متطابقاً  جوااًل  هاتفاً  يتطلب   )٢( دائماً.  األمان  حزام  ضع  الطريق.  وحالة  يتناسب  وبما  بحذر  بالقيادة  ينصح  الطريق.  حالة  بحسب  القيادة  وطريقة  السرعة 
iPhone يجب أن يكون ضمن  أثناء تحرك السيارة.  المزايا  iPhone مجهز بميزة سيري. ال تتوفر بعض  أيز فري تتطلب  اليدين. )3( سيري  بلوتوث طليق  تقنية 
والنصوص  الصوتية  بالنصوص  الرد  ميزات   )٤( باإلنترنت.  المدعومة  المزايا  على  للعميل  الموجودة   iPhone بيانات  نسب  تطبق  الالسلكية،  الخدمة  نطاق 
 الصوتية تتطلب هاتفاً متطابقاً مع نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة بلوتوث. أي فون وبعض الهواتف الذكية ال يدعم حالياً نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة بلوتوث.
 )٥( هذا النظام هو لراحة السائق، وليس بدياًل عن التدخل السريع والمرن من قبله.  لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور ويكون على استعداد تام 
لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. )6( إن الوسائد الهوائية األمامية المتطورة في هذه المركبة حاصلة على ترخيص الهيئة األميركية للوسائد الهوائية 
المتطّورة. يجب على األطفال من عمر ١٢ سنة وما دون ركوب السيارة دائماً في المقعد الخلفي مع ربط حزام األمان. وال ينبغي أن يوضع األطفال الرّضع نهائياً 
في المقعد األمامي لسيارة تتضّمن وسائد هوائية للراكب األمامي. يجب دائماً على جميع الركاب وضع أحزمة األمان حول الخصر واألكتاف بشكل صحيح. )٧( 
ال يقصد من هذا النظام أن يتجنب االصطدامات من تلقاء نفسه، وال يمكن حتى لنظام التنبيه من االصطدام األمامي أن يرصد كل نوع من الحوادث المتوقعة. 
يجب على السائث أن يبقى متنبهاً لظروف حركة المرور واالستعداد لتطبيق الفرامل واستخدام التوجيه لتفادي االصطدامات المحتملة في كل األوقات. )٨( 
تأّكد دائماً بواسطة النظر من عدم وجود أي مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر. )٩( تأكد دائماً من الطريق أمامك قبل التقدم، إن مساعدة القيادة اإللكترونية 
ليست بدياًل عن القيادة الواعية والمدركة. تفقد دائماً محيط سيارتك. )١٠( هذا النظام هو لراحة السائق، وليس بدياًل عن التدخل السريع والمرن من قبله. لذا 

ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور ومتحكماً بالسيطرة على السيارة. 

300، هيمي، الين  SRT، تصميم جناح كرايسلر، كرايسلر  الحقوق محفوظة. كرايسلر،  المتحدة ذ.م.م. جميع  الواليات  ٢٠١6 مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، 
سينس، بارك سينس، بنتاستار، تورك فاليت ويوكونيكت كلها عالمات تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. 

b هي عالمات تجارية مسجلة لشركة بيتس لإللكترونيات ذ.م.م. بلوتوث هي عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث.  نظام الصوت بيتس، د. دري وشعار 
هارمان كاردون ولوجيك ٧ هي عالمات تجارية مسجلة وجرين إدج عي عالمة تجارية لشركة هارمان إنترناشيونال إندستريز إنك. 

هذا الكتيب هو مادة إعالنية لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. تعتبر كافة الصور والمواصفات الخاصة بالمنتج الواردة هنا متوافقة مع 
المعلومات الحالية حين تّمت الموافقة على الطباعة. تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. بحق إجراء التعديالت التي تراها مناسبة، 
من وقت إلى آخر، دون إشعار مسبق أو أي التزام يترتب عليها، على األسعار، المواصفات، األلوان والمواد، وبحق تغيير أو إيقاف إنتاج الطرازات حسبما تراه مناسباً 

لتحسين المنتج أو ألغراض التصميم و/أو التسويق.  




