كرايسلر باسيفيكا

C H RYS L E R PAC I F I C A

CHRYSLER PACIFIC A

كرايسلر باسيفيكا

B U I LD I N G
OUR BEST

أعظم
ابتكاراتنا

،باعتبارها امتدادا ً لرعايتك لعائلتك
تاخذ باسيفيكا حيزا ً لم هو أكثر
 لذا تحمل بجعبتها أكثر:أهمية
 ميزة للسالمة واألمان100 من
 إلى جانب نظام،متوفرة وقياسية
 ومقاعد وأماكن،نقل القوة المبتكر
،التخزين المتعددة االستخدامات
والتكنولوجيا الذكية والطلة الجميلة
 بالتأكيد ستفوز في.والمبهرة
اختبار األسرة الحديثة مع األلوان
 ألن ما يهمك كثيرا ً يهم- الرائعة
.مصنعي كرايسلر باسيفيكا أكثر
As an extension of caring
for your family, Pacifica
stands for what matters
most: over 100 standard
and available safety and
security features, along with
innovative powertrains,
versatile seating and
storage, smart technology
and stunning good looks. It
passes the modern family
test with flying colors —
because what matters
most to you matters to
the makers of the
Chrysler Pacifica.

*Vehicle shown might differ, please contact our local dealer

 يرجى االتصال بالموزع المحلي،*قد تختلف المركبة الظاهرة في الصورة

كرايسلر باسيفيكا :ا ألهتمام في أدق التفاصيل

C H RYS L E R PAC I F I C A : N O - CO M P R O M I S E S M I N I VA N

FROM THE INGENIOUS CONFIGURATIONS TO THE

بدء ا ً من التكوينات المبتكرة ،وصوالً إلى أزرار التحكم والتكنولوجيا
الذكية ،كل تفصيل منحوت بدقة ليجعل من كرايسلر باسيفيكا أكثر ميني
DETAIL ADDS UP TO MAKING PACIFICA A POPULAR,
ڤان شهرة وصديق لألسرة بكل ما للكلمة من معنى .
INTUITIVE CONTROLS AND TECHNOLOGY, EVERY
FAMILY-FRIENDLY MINIVAN.

ملهمة في أجوا ئها ا لر ا ئعة
أناقة راقية مفعمة بالحياة .تأتي سيارة الميني ڤان العائلية أنيقة بتصميمها بحيث تعكس مظه ًرا فخماً ورياضيًا لتشعر وكأنك في أجواء عائلية منزلية ممتعة ومالئمة ،من خالل المقاعد الواسعة المتوفرة
لثمانية أشخاص ،ونظام طي المقاعد بالكامل إلى األرضية لتوسيع منطقة التخزين ،ونظام التواصل دون استخدام اليدين وشاشة عرض تعمل باللمس ،واألبواب الجرارة األوتوماتيكية ،ونظام الترفيه
العائلي .كلها وسائل راحة ستحثك على التخطيط لمزيد من المهام والرحالت العائلية المميزة .إن الميزات مثل النوافذ الجانبية الواسعة وفتحة السقف البانورامية المتوفرة تسمح بدخول وفرة من الضوء
الطبيعي ،مما يسمح بنسيم منعش يتخلل أجواء المقصورة.
A BRIGHT SPOT IN THE DROP-OFF LANE
Displaying a sleek, athletic stance, the ultimate family vehicle is designed to feel like the family room you’ve always wanted. The spacious
available seating for eight, in-floor seating and storage, hands-free and touchscreen communication, automatic sliding doors, and family
entertainment system are just some of the conveniences that will prompt you to start looking for reasons to run errands and plan more
road trips. Attributes like expansive side windows and an available panoramic sunroof let in an abundance of natural light, creating a
breath of fresh air in the open interior.

تأكّد من تثبيت

جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
Properly secure all cargo.

*Vehicle shown might differ, please contact our local dealer

*قد تختلف المركبة الظاهرة في الصورة ،يرجى االتصال بالموزع المحلي

نظام نقل القوة للطرازات التي تعمل على البنزين

د ا ئماً

جاهزة لخوض رحالت
ممتعة

A LWAY S

R O A D -T R I P
R E ADY

روح نابضة بالحياة والقوة ،إذ تتميز بنظام نقل القوة
الجبار والفعال مع محرك بنتاستار® بـ  6أسطوانات
على شكل  Vسعة  3.6لتر لتوليد طاقة تصل إلى
 287حصان و  345من عزم الدوران .كما تتميز بناقل
حركة أوتوماتيكي بـ  9سرعات قياسي ،الذي يعد عامالً
أساسياً في ديناميكيات القيادة ونظام التوفير في
استهالك الوقود
هدوء مثالي

أجواء الرائعة وهادئة في أحضان هيكلها المنحوت
بإتقان ،مع تفاصيل تصميمها الدقيق الذي يوفر
ديناميكية هوائية متقدمة ،بينما يساهم كل من نظام
العادم والمحرك المع ّززيْن بميزة الصوت المنخفض
المتقدم ،وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ،وزجاج النوافذ
الالمع ،وأبواب ثالثية األختام لقيادة يغمرها هدوء
وراحة منسجمة.

GAS-MODEL POWERTRAIN

The Pacifica includes a powerful yet efficient
®powertrain with the standard 3.6 Pentastar
V6 engine for an impressive 287HP and
345 N•m of torque. The standard 9-speed
automatic transmission is a prime factor of
the driving dynamics and prominent fuel
efficiency.
BUILT-IN QUIET TIME

The sculpted shape, along with design
details of Pacifica, offer advanced
aerodynamics, while the enhanced lowsound exhaust and motor, Active Noise
Cancellation technology, laminated
window glass and triple-seal doors
contribute to a peacefully quiet ride.

سهولة ومرونة

مع نظام اإلمالة السهلة “إيزي تيلت” لمقاعد الصف الثاني المتوفر،
يمكن للركاب الوصول والخروج من/إلى الصف الثالث بسهولة.
عند السحب البسيط لذراع المقعد ،يتحرك مقعد الصف الثاني
إلى األمام بسالسة دون الحاجة إلى دفعه أو سحبه يدوياً ،حتى مع
وجود مقعد األطفال غير المأهول.
EASY DOES IT

With the available second-row Easy Tilt seating,
passengers can easily climb in and out of the third
row. At the simple pull of a lever, the second-row
seat smoothly shifts forward without having to
push or pull it, even with an unoccupied child seat
in place.

ال حاجة للتدريب على كيفية طي وضغط المقاعد مع نظام المقاعد والتخزين  “ 1حمل وانطلق ®” المتوفر

مصمم الستخدامه دون الحاجة إلى إزالة المقاعد ،كما أن نظام المقاعد والتخزين“ 1حمل وانطلق®” “ستو اند
جو®” المتوفر هو مفتاح أساسي للتنقل السلس داخل المقصورة .فمع نظام تحريك المقاعد إلى األمام والخلف
األوتوماتيكي المتوفر ،إن عملية تخزين العتاد أو مقاعد الصف الثاني داخل حجرات التخزين هي ببساطة ككبسة
زر لدفع المقاعد األمامية إلى األمام سهلة جدا ً ،مما يتيح سهولة الوصول إلى حجرة التخزين الموجودة في أرضية
الميني ڤان.
NO BENCH-PRESS TRAINING NEEDED WITH THE AVAILABLE
STOW ’N GO® SEATING AND STORAGE1

®Designed to be used without having to remove the seats, the available Stow ’n Go
seating and storage1 system is the key to smooth transitions. With the available Auto
Advance ’n Return feature, stowing gear or the seats in the second-row bins is as
simple as pressing a button to slide the front seats forward, allowing easy access to
the in-floor bin.

سيارتك مرآة تعكس أسلوب ومنط حياتك
YOU R VEH ICLE IS AN EX TENSION
OF YOU R LI FEST YLE.

*Vehicle shown might differ, please contact our local dealer

*قد تختلف المركبة الظاهرة في الصورة ،يرجى االتصال بالموزع المحلي

T H E T E C H N I C A L LY A D VA N C E D

FA MILY
ANNEX

لرا حة
ا لعا ئلة

مصممة للفوز بتقدير وإعجاب السائق

تأتي المقاعد المكسوة بجلد فاخر وذات تصميم هندسي متميز ،قابلة للتدفئة والتهوئة وبتصميم حاضن مع مساحة
وافية لألرجل لمزيد من الراحة والمالءمة .كما يتضمن التصميم الداخلي البديهي ناقل الحركة اإللكتروني الدوار
القياسي المثبت في المك ِّدس المركزي ،وفي الكونسول المركزي المفتوح المتوفر مع حجرة تخزين .فمع مقعد السائق
القابل للتعديل وفقاً لـ 12وضعية و ،مع أسفل الظهر قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ ٤وضعيات وذاكرة لحفظ االعدادات
المتوفر ،وعجلة القيادة القابلة للتدفئة المتوفرة ،ونظام فتح األقفال عن بعد مع زر التشغيل ،كلها ميزات اجتمعت في
.تصميم باسيفيكا لتترجم تقديرنا واهتمامنا بالسائق
DRIVER APPRECIATION: HANDLED

تظهر في الصورة شاشة يوكونيكت® بمواصفات سوق الواليات
U.S. Uconnect® screen shown.

المتحدة.

The premium, ergonomically designed leather-trimmed seats are available heated and ventilated
while they support contours of the body, along with providing generous leg room. The intuitive
interior includes the standard Rotary E-shift dial in the center stack and available open center
console with storage. The available 12-way adjustable driver seat with 4-way power lumbar
support and memory settings, available heated steering wheel and keyless entry with push-button
start make Pacifica built to appreciate the driver.

الحياة

بمختلف

الذكية

THE SMART LIFE IS

اشكالها

VERSATILE

معك و إ لى جا نبك طول ا لطر يق قد تكون الضروريات الخاصة بك كثيرة ومتعددة ،ولكن مع باسيفيكا ستجعل
االستقرار عملية سهلة وسلسة .لمسة قدم بسيطة أسفل الحساسات ،ستفتح أبواب السيارة الجرارة والباب الخلفي دون
استخدام اليدين .باإلضافة إلى توفر أماكن تخزين ذكية ستبقي على أشيائك منظمة ومرتبة بشكل أنيق :مثل حامالت
األكواب والجيوب واألدراج الجرارة ،في حين تم تخصيص مكان مثالي لمحفظتك بجوارك دون أن تشكل عائقاً .يتيح
الكونسول المركزي ودُرج المكدِّس المتوفر إمكانية الوصول السهل إلى األشياء األصغر ،مع الحفاظ على منطقة المرفق
خالية .يعمل ضبط المقاعد الخلفية بشكل مستقيم وملء حجرات التخزين الموجودة في األرضية بكافة معداتك ،على
إبقاء كل شيء في مكانه وفي متناول اليد.

Your essentials may be many, but Pacifica makes getting
settled a smooth operation. A simple kick of the foot opens the vehicle with the available
hands-free sliding doors with hands-free liftgate. You’ll stay organized and tidy with clever
storage like cup holders, pockets and sliding drawers, while a purse or wallet finds the perfect
landing spot next to you without getting in the way. The available center console and stack
drawer allow easy access to smaller items, keeping your elbow room clear. Adjusting rear
seats to an upright position and filling in-floor bins with all your gear keeps everything in place
and in reach.

ON AND AT YOUR SIDE

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح

وآمن.

Properly secure all cargo.

إنجاز تخطى التوقعات  :مقاعد تتوفر تتسع لـ  *8أشخا ص

*O V E R A C H I E V E M E N T : A V A I L A B L E S E A T I N G F O R 8

إمكانيات ال حدود لها 243 .إعدادًا مختلفًا للجلوس والتخزين مع مقاعد تتسع لثمانية أشخاص* متوفرة • .بعد
تخزين المقاعد في األرضية ،يمكن لمساحة التخزين المسطحة ،أن تحتوي على مجمعة من األلواح قياس  1.22م
× 2.43م )' • (4'×8تنظم حجرات التخزين داخل أرضية السيارة عملية تخزين المعدات بشكل رائع وأنيق •
تتضمن المقاعد التي تتسع لثمانية أشخاص* المتوفرة ،مقعدًا يتوسط الصف الثاني قابل لإلزالة 1بسهولة • كما
وحامال لألكواب وحجرة تخزين • ويوفر المقعد الثامن مع
ً
يضيف المقعد الثامن* عند طي ظهره ،مسندا ً للذراعين
نظام  LATCHمساحة وافية لتثبيت خمسة مقاعد لألطفال.
243 different seating and storage setups with available seating for eight* • After stowing
• seats in the floor, the flat cargo space can hold a stack of 1.22m x 2.43m (4'x 8') boards
In-floor bins provide storage organization • The available seating for eight* includes an
easily removable1 second-row center seat • The eighth seat* adds an armrest, cup holder
and bin when the seatback is folded down • The eighth seat increases the LATCH-installed
child seats to five.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح

Properly secure all cargo.

وآمن.
2017 PACIFICA SEAT CONFIGURATIONS

®U C O N N E C T

يو كو نيكت ®

نظام ترفيهي متكامل

THEATER

نظام ترفيه متقدم

A DVA N C E D E N T E R TA I N M E N T S YS T E M

®

Keep rear occupants’ attention span occupied

أضف األجواء املرحة واملمتعة للركاب يف املقاعد الخلفية مع
نظلم يوكونيكت املرسحي “ثياتر” املتوفر.

with the available Uconnect Theater.

شاشتي عرض تعمل باللمس عالية الدقة قياس  10بوصة

Two 10-inch HD touchscreens

منافذ واجهة الوسائط اإلعالمية مزدوجة

Dual HDMI inputs

وصالت صوت لسماعات الرأس

Headphone jacks

مشغل أقراص دي في دي ،بلو راي®

Blu-ray® DVD player

منفذ  230فولط في الصف األول ،منفذ يو اس بي
لألفالم لمقاعد الصف الثاني

230-volt outlet First-row USB for
second-row movies

منفذ للشحن متوفر في جميع مقاعد الصفوف الثالثة

Charging ports available in all three rows
Nine built-in games and apps

تسعة ألعاب وتطبيقات مدمجة
جهاز أندرويد™ الالسلكي للبث المتدفق للموسيقى

5

أجهزة التحكم عن بعد بلوحة اللمس بتقنية بلوتوث®

5

device wireless streaming

TM

Android

Bluetooth® touchpad remotes

تظهر في الصورة شاشة يوكونيكت

®

بمواصفات سوق الواليات المتحدة.
U.S. Uconnect screen shown.

إ ستمتع بقا ئمة ا ألغا ني ا لمسجلة وا لمفضلة لد يك في
ر حال تك

صوت صاخب ،ونقي .تتميز باسيفيكا بنظام الصوت
هارمان كاردون® الفاخر الذي يصل إلى كل مقعد
داخل المقصورة ،من خالل نظام صوت محيطي
متعدد القنوات مضبوط بالكامل مع ما يصل إلى 20
مكبر صوت موزعة في  13موق ًعا  -مما يوفر تجربة
صوتية رائعة وأجواء غامرة.
BRING YOUR PLAYLIST ALONG FOR THE
RIDE

The available Harman Kardon® premium
audio system reaches every seat through
perfectly tuned multichannel Surround
Sound with up to 20 speakers in 13
locations — providing an immersive
audio experience.

خيارات ،تواصل ،وتناغم

عاملك

الخاص للرتفيه

هاتف يوكونيكت®
قم بوصل هاتف بميزة بلوتوث® إلجراء وتلقي مكالمات هاتفية طليق
اليدين .6يتضمن ميزة عدم االزعاج لتوجيه المكالمات إلى البريد
الصوتي ،وميزة حفظ الرسائل النصية وإرسال الرد أوتوماتيكيا ً.

نظام التعرف على الصوت
يخولك إجراء مكالمات هاتفية ،تسجيل المذكرات الصوتية ،وتحديد
محطات الوسائط اإلعالمية واختيار وجهات المالحة.
قائمة السحب والتحميل.
تخولك تخصيص شاشة العرض في لوحة العدادات ،تعمل باللمس
بأهم ستة خدمات ومزايا مفضلة لديك.

المالحة بخطوة واحدة
يتضمن نظام المالحة يوكونيكت®  4Cمع شاشة عرض تعمل
باللمس قياس  8.4بوصة ،المالحة ،مع رسومات غرافيكية مطورة،
وصور ثالثية األبعاد للمدن والمعالم الشهيرة ،وخرائط ،وميزة تحديد
الوجهات عبر األوامر الصوتية بخطوة واحدة .متوفر.
4
أبل كار بالي™
يقوم بدمج هاتفك أي فون® ونظام سيري® 7للتحكم بالصوت
بشاشة يوكونيكت® تعمل باللمس إلجراء مكالمات هاتفية ،وتشغيل
الموسيقى ،إرسال/تلقي رسائل نصية 6والحصول على اإلرشادات
المالحية المحسنة بينما تحافظ على تركيزك على الطريق.
8
أندرويد أوتو™
يقوم بوصل هاتفك أندرويد™ بشاشة عرض يوكونيكت تعمل
باللمس أوتوماتيكياً للوصول اآلمن إلى خرائط وموسيقى غوغل،
إجراء المكالمات الهاتفية ،إرسال/تلقي رسائل نصية ،6واستخدام
“غوغل سيرتش” عن طريق األوامر الصوتية.

YOU R PER SONAL

PL A YGROU N D

Uconnect® Phone
Pair a Bluetooth® phone to send and receive
hands-free calls.6 Includes Do Not Disturb to
route incoming calls to voice mail, hold texts and
send automated replies.
Voice Recognition
Make calls, record voice memos, and select media
stations and navigation destinations.
Drag and Drop Menu Bar
Personalize the touchscreen dashboard with your
top six features and services.
One-step Navigation
Uconnect 4C NAV with 8.4-inch touchscreen
includes navigation with enhanced graphics, 3D city
and landmark images, maps and one-step voice
destination. Available.
Apple CarPlayTM4
Integrates your iPhone® and Siri®7 voice control
with the Uconnect touchscreen to make calls, access
music, send/receive messages6 and get trafficoptimized directions while focused on the road.
Android AutoTM8
Automatically connects your Android™ phone to
the Uconnect touchscreen system to safely access
Google Maps and Music, place phone calls, send/
receive messages,6 and Google Search by voice.

P R E C I S I O N -T U N E D

قيا د ة

D R I V I N G بدقة متناهية
منصة الستخدامات مبتكرة وسلسة
ّ

 إنها. والسريعة بفعالية غير مسبوقة، والوعرة،لقد تم ضبط ومعايرة باسيفيكا لتتماشى وظروف الطرقات الريفية
 يوفر نظام.سيارة فاخرة بتجهيزات مبتكرة توفر الريادة في القيادة والمالءمة والراحة على جميع المستويات
 أما اإلطارات المقاومة لالنزالق. قيادة أكثر شراسة وتحكم و توجيه دقيق وسريع االستجابة،الثبات المضبوط
 بينما،المنخفضة تعد عنصرا ً رئيسياً في تحقيق الكفاءة في التوفير في استهالك الوقود على الطرقات السريعة
. واالهتزازات والخشونة،تساعد تصاميم العجالت األكثر صالبة على تقليل الضجيج

يعمل الهيكل ونظام التعليق الخلفي المستقل على
تحسين القيادة والثبات مع حاضن نظام التعليق
األمامي الذي تم تصميمه لتحقيق قوة وصالبة
.بشكل يعيد تعريف ديناميكيات القيادة
The structure and independent rear
suspension optimize ride and handling
with a front suspension cradle configured
for strength, stiffness and redefined
driving dynamics.

A PLATFORM FOR SMOOTH UTILITY

Tuned and calibrated on rural roads, thoroughfares, highways and at validation facilities,
the Pacifica is equipped to deliver the ride, feel and comfort of a premium vehicle.
Precision-tuned handling allows for more aggressive driving characteristics and precise
and responsive steering. The low-rolling-resistance tires are a key component to
outstanding highway fuel efficiency, while stiffer wheel designs help reduce noise,
vibration and harshness (NVH) factors.

السالمة الهيكلية

تتميز باسيفيكا بإطار وهيكل علوي صلب مصمم من قطعة
 تحمل هذه. مما يساعد على تحقيق قيادة فائقة ورشيقة،واحدة
 تطبيقات هيكلية، بشكل استثنائي،البنية الصلبة بين طياتها
 ونسب محسنة وخصائص ديناميكية ذات جودة عالية،متق ّدمة
 كما يوفر تصميم الباب.كاستخدام الفوالذ الصلب الفائق القوة
 في حين،مجاالً أكبر للرؤية من خالل النوافذ والركائز األمامية
تعمل الحواجز التي تمتص الصوت في جميع أنحاء الهيكل
 مما،ومنطقة المحرك على تقليل الضجيج الكلي في المقصورة
.يساهم في الحفاظ على تركيز السائق على الطريق
STRUCTURAL INTEGRITY

The upper body and frame of the Pacifica structure
are designed as a single unit, helping to achieve
premium driving agility. This exceptionally solid
architecture carries advanced structural applications,
optimized proportions and dynamic qualities like
the use of high-strength steels. The door design
also increases visibility around the front windows
and pillars, while sound-absorbing barriers throughout
the body and engine area reduce overall cabin
noise, contributing to less driver distraction.

SAFETY & SECURITY GOES ABOVE AND

BEYOND

السالمة وا ألما ن

إلى أبعد حدود

مجهزة لتغمرك بالحماية

تتضمن الوسائد الهوائية القياسية ،9وسائد هوائية أمامية متقدمة
متعددة مراحل االنتفاخ 9مع تقنية التهوئة المرنة ،وسائد هوائية
أمامية لحماية ركبتي السائق والراكب األمامي ،9ووسائد هوائية جانبية
إضافية مثبتة في المقعد األمامي للحماية من االصطدامات الجانبية،9
ووسائد هوائية ستارية جانبية  9تمتد في صفوف المقاعد الثالثة.

مواصفات السالمة واألمان

EQUIPPED TO PROTECT

The standard air bags9 include advanced multistage
front air bags9 with adaptive venting technology, frontoccupant knee air bags,9 supplemental front-seatmounted side-impact air bags,9 and side-curtain air bags9
which extend over all three outside seating rows.
S A F E T Y & S EC U R I T Y F E AT U R E S

8

و سا ئد
هو ا ئية
قيا سية

9

AIR
B A G S9
STANDARD

9
هيكل السالمة/نظام انتفاخ الوسادة الهوائية
Safety cage/air bag9 deployment

10
ْ ٣٦٠ كاميرا للرؤية المحيطة
، سواء كنت تركن سيارتك. درجة٣٦٠ رؤية شاملة
 أو ببساطة تخرج من مدخل بيتك،أو تغيّر مسارك
 مع حساسات،توفر كاميرا للرؤية المحيطة المتوفرة
إنذار مرئية ومسموعة عرض شامل لمحيط سيارتك
.على شاشة يوكونيكت® تعمل باللمس

360˚ Surround-View
Camera10 Whether parking, changing
lanes or simply backing out of your
driveway, the available full-surround
camera views — with visual and audio
alerts — provide a display of your
vehicle surroundings in the
Uconnect® touchscreen.

 يرى ما تعجز11نظام مراقبة الزوايا العمياء
أنت أن تراه
يراقب هذا النظام باستمرار المناطق الخلفية
العمياء على كل من جانبي سيارتك بواسطة
: يتضمن. لتنبيهك من السيارات القريبة،الرادار
نظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند
 لتنبيهك من المركبات واألجسام التي10 التراجع
.تعترض طريقك

Blind Spot Monitoring11
Sees Where You Can’t
This standard system monitors rear
blind zones on either side of your
vehicle via radar to alert you of
vehicles in close proximity. Includes
Rear Cross-Path Detection10 to alert
you of vehicles and objects in your
path when driving in Reverse.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند السرعات
. متوفر،12 مع الفرملة النشطة/ العالية
يكشف هذا النظام ما إذا كانت السيارة تقترب
 قيقوم،من سيارة أو أجسام أخرى بسرعة كبيرة
بتحذير السائق ومساعدته في تجنب أي اصطدام
 مما يوفر القدرة على ضبط وضع السيارة،محتمل
.وتشغيل دعم الفرامل أو إيقافها

نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف
يقوم هذا النظام بتحديد حركة السيارات األمامية
للمساعدة في الحفاظ على مسافة آمنة عند
 يحتفظ هذا النظام بأحد.السرعات المثبتة
 كم0 المسافات األربعة المضبوطة سابقاً ما بين
 ويقوم بالفرملة، س وسرعات الطرقات السريعة/
 بعدها يتوجب على السائق الضغط على،للحظات
.المكابح يدويًا

نظام التنبيه من االنحراف عن المسار الين
14
سينس® مع ميزة المحافظة على المسار
 ويقوم،يحدد وضع السيارة داخل خطوط المسار
بعرض تحذي ًرا عبر شاشة لوحة العدادات في حال
خرجت السيارة عن مسارها دون استخدام إشارة
 يقوم النظام بإعادة السيارة إلى مسارها.االنعطاف
.الصحيح أوتوماتيكيا ً إذا لم يتجاوب السائق

Available Full-Speed Forward
Collision Warning/Active Braking12
Detects whether the vehicle is
approaching another vehicle or large
obstacle too rapidly. It warns and assists
the driver in avoiding a potential
impact, allowing the ability to adjust
the sensitivity and turn brake support
on or off.

Adaptive Cruise Control (ACC)
with Stop13 Identifies forward-path
vehicles to help maintain a safe distance
at cruising speeds. It maintains one
of four preset distances between
0 km/h and highway speeds, braking
momentarily, then requiring the driver
to manually apply brakes.

LaneSense® Lane Departure
Warning with Lane Keep
Assist14 Determines vehicle position
within lane lines, displaying a cluster
warning if you’ve crossed either line
without using a turn signal. The system
automatically aligns to the proper position
if the drift is not driver-corrected.
Available

13

 بارك10 الركن األمامي والخلفي10نظام مساندة
سينس® متوفر
يقوم هذا النظام بتحذيرك بواسطة رموز استشعارية
مضيئة في حال كانت سيارتك قريبة جدا ً من سيارة
 دراجة، على سبيل المثال مبنى،أو جسم آخر
 كما وتظهر الصورة على. أو عداد المواقف،هوائية
شاشة العرض المثبتة في لوحة العدادات لتوفير
.راحة ومالءمة مطورة أثناء ركن السيارة

Available ParkSense® Front and
Rear Park Assist10 The system alerts
you with a chime if your vehicle is too
close to another vehicle or object,
such as a building, bike or parking
meter. A visual reference is also provided
in the cluster display for enhanced
parking convenience.

عجالت كرايسلر باسيفيكا

CHRYSLER PACIFICA WHEELS

عجالت من األلومينيوم المصبوب المطلي بالكامل بلون فضي تك قياس  17إنش
قياسية في طراز تورينج إل
()WFS

17-inch Cast-Aluminum Wheel Fully Painted Tech Silver
Standard on Touring L
()WFS

عجالت من األلومينيوم المصبوب الملمع بالكامل قياس  18إنش
قياسية في طراز ليميتد؛ ()WPD
18-inch Cast-Aluminum Wheel Fully Polished
(Standard on Limited; )WPD

عجالت من األلومينيوم المصبوب الملمع قياس  17إنش
قياسية في طراز تورينج إل بالس
()WF6
17-inch Polished Cast-Aluminum Wheel
Standard on Touring L Plus
()WF6

مواصفات كرايسلر باسيفيكا الداخلية

C H RYS L E R PAC I F I C A I N T E R I O R M AT E R I A L S

ألوان كرايسلر باسيفيكا

CHRYSLER PACIFIC A COLORS

فضي معدني رصاصي

 مع تقليمات أكسيس المثقوب وتطريزات بارزة أللوي،فرش من جلد ماكنلي بلون أللوي
قياسي في طرازات تورينج إل وتورينج إل بالس
Alloy McKinley Leather, Axis Perforated inserts with Alloy stitching —
Standard on Touring L and Touring L Plus

 مع تقليمات أكسيس المثقوب ودرزات بارزة بلون توفي،توفي/فرش من جلد ماكنلي بطبقتين بلون أللوي
قياسي في طرازات تورينج إل وتورينج إل بالس
Alloy/Toffee Two-tone McKinley Leather, Axis Perforated inserts with
Toffee stitching — Standard on Touring L and Touring L Plus

 المثقوب ودرزات بارزة بلون نبيذ التوت البري2  مع تقليمات أكسيس،فرش من جلد نابا بلون أللوي
قياسي في طراز ليميتد
Alloy Nappa Leather, Axis II Perforated inserts with Cranberry Wine stitching —
Standard on Limited

أزرق بلون البحر معدني

Billet Silver Metallic

Ocean Blue Metallic

طالء أبيض المع شفاف

معدني فوالذي مكسيموم

 مع تقليمات أكسيس المثقوب ودرزات بارزة بلون بني داكن،فرش من جلد ماكنلي بلون أسود
قياسي في طرازات تورينج إل وتورينج إل بالس
Black McKinley Leather, Axis Perforated inserts with Sepia stitching —
Standard on Touring L and Touring L Plus

 المثقوب ودرزات بارزة بلون رمادي ديزل2  مع تقليمات أكسيس،فرش من جلد نابا
قياسي في طراز ليميتد
Black Nappa Leather, Axis II Perforated inserts with Diesel Grey stitching —
Standard on Limited

Bright White Clear Coat

Maximum Steel Metallic

طالء كوردوفان داكن لؤلؤي

طالء أسود لؤلؤي كريستالي المع

Dark Cordovan Pearl Coat

Brilliant Black Crystal Pearl Coat

طالء أحمر لؤلؤي مخملي

طالء الكجوري أبيض لؤلؤي

Velvet Red Pearl Coat

Luxury White Pearl Coat

جرانيت كريستالي معدني

طالء أزرق جاز لؤلؤي

 المثقوب2  مع تقليمات أكسيس،فرش من جلد نابا بلون موكا الداكن
قياسي في طراز ليميتد
Deep Mocha Nappa Leather with Axis II Perforated inserts —
Standard on Limited

Granite Crystal Metallic

Jazz Blue Pearl Coat

2 0 1 9 PA C I F I C A
C H R Y S L E R P A C I F I C A S P E C I F I C AT I O N S

TOURING L

TOURING L
PLUS

LIMITED

PERFORMANCE

با سيفيكا

كرا يسلر

موا صفا ت
األداء

ENGINE

3.6L V6
24V VVT

3.6L V6
24V VVT

3.6L V6
24V VVT

OUTPUT

287 HP

287 HP

287 HP

قوة حصان

9 AT

9 AT

9 AT

ناقل الحركة

235/65R17XL BSW ALL
SEASON TIRES /
CONTINENTAL

235/65R17XL BSW ALL
SEASON TIRES /
CONTINENTAL

235/60R18 BSW ALL
SEASON TIRES | NEXEN

حجم اإلطارات

TOURING

TOURING

TOURING

أنظمة التعليق

TRANSMISSION
TIRE SIZE
SUSPENSION
SAFETY

ا ل ُمح ِّر ك

ا لسال مة

RAINY DAY BRAKING

S

S

S

مكابح للطقس الماطر

READY ALERT BRAKING

S

S

S

نظام التنبيه بالفرملة

BRAKE THROTTLE OVERRIDE

S

S

S

نظام االمان بمنع التسارع الغير مرغوب

ELECTRONIC STABILITY CONTROL

S

S

S

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

HILL START ASSIST

S

S

S

نظام المساعدة على تسلق التالل

ABS 4-WHEEL FNC DISC BRAKES

S

S

S

مكابح قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربعة

CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM-LATCH READY

S

S

S

نظام التش لتثبيت مقاعد األطفال

DRIVER INFLATABLE KNEE-BOLSTER AIR BAG

S

S

S

وسائد هوائية قابلة لالنتفاخ لحماية ركبتي السائق

ADVANCED MULTISTAGE FRONT AIR BAGS

S

S

S

وسائد هوائية أمامية متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ

PASS INFLATABLE KNEE-BOLSTER AIR BAG

S

S

S

وسائد هوائية قابلة لالنتفاخ لحماية ركبتي الركاب

SUPPLEMENTAL FRONT SEAT SIDE AIR BAGS

S

S

S

وسائد هوائية جانبية إضافية للمقعد األمامي

SUPPLEMENTAL SIDE CURTAIN ALL ROWS AIR BAGS

S

S

S

وسائد هوائية ستارية جانبية لجميع صفوف المقاعد

TIRE PRESSURE MONITORING SENSOR

S

S

S

حساس لمراقبة ضغط اإلطارات

SLIDING DOOR ALERT WARNING

S

S

S

الس ّحاب
َّ تنبيه الباب

PARKVIEW REAR BACK-UP CAMERA

S

S

S

كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية عند التراجع

PORTABLE AIR COMPRESSOR WITHOUT SEALANT

S

S

S

ضاغط هواء متحرك بدون َغلَق

BLIND SPOT AND CROSS PATH DETECTION

S

S

S

 واكتشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع،نظام مراقبة الزوايا العمياء

PARKSENSE REAR PARK ASSIST WITH STOP

S

S

S

نظام دعم ال َّر كن الخلفي بارك سينس مع ميزة التوقف

ADVANCED BRAKE ASSIST

-

-

S

نظام متطور لدعم المكابح

Specs. might vary, please check with your local dealer

 الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي،المواصفات قد تختلف

2 0 1 9 PA C I F I C A
C H R Y S L E R P A C I F I C A S P E C I F I C AT I O N S

TOURING L

TOURING L
PLUS

LIMITED

با سيفيكا

كرا يسلر

SAFETY

موا صفا ت
ا لسال مة

RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS

-

-

S

ماسحة زجاج أمامي حساسة للمطر

LANE DEPARTURE WARNING PLUS

-

-

S

نظام بالس للتحذير عند تجاوز المسار

FULL SPEED FWD COLLISION WARN PLUS

-

-

S

نظام بالس للتحذير من االصطدام األمامي لكل السرعات

360 SURROUND VIEW CAMERA SYSTEM

-

-

S

360 نظام كاميرا للمراقبة المحيطية بدرجة

EXTERIOR

الخارجية

المواصفات

ALLOY WHEELS

17x7.0 ALUMINUM
WHEELS

17x7.0 ALUMINUM
WHEELS

18x7.5 ALUMINUM
POLISHED

BADGE

CHRYSLER WING +
PACIFICA

CHRYSLER WING +
PACIFICA

CHRYSLER WING +
PACIFICA + LIMITED

REAR WINDOW WIPER/WASHER

S

S

S

ماسحة الزجاج الخلفي

LED TAILLAMPS

S

S

S

 خلفيةLED مصابيح

FRONT & REAR LED LAMPS

S

S

S

 خلفية وأماميةLED مصابيح

FRONT COURTESY LAMPS

S

S

S

مصابيح خافتة أمامية

BODY COLOR EXTERIOR MIRRORS

S

S

S

مرايا خارجية بلون الهيكل

HIGH INTENSITY DISCHARGE HEADLAMPS

S

S

S

مصابيح أمامية آلية عالية السطوع

DAYTIME RUNNING HEADLAMPS,

S

S

S

مصابيح أمامية نهارية

PREMIUM FOG LAMPS

S

S

S

مصابيح ممتازة للضباب

REAR FOG LAMPS

S

S

S

مصابيح خلفية للضباب

FRONT PAINTED LOWER GRILLE

S

S

-

شبكة سفلية أمامية مطلية

FRONT CHROME LOWER GRILLE

-

-

S

شبكة سفلية أمامية من الكروم

FRONT LICENSE PLATE BRACKET

S

S

S

دعامة للوحة الرخصة األمامية

FRONT FASCIA AIR DEFLECTORS

S

S

S

مصدات هواء للوحة أمامية

BRIGHT BODYSIDE MOLDING

S

S

S

حواف المعة للهيكل الجانبي

BLACK UPPER GRILLE

S

S

S

شبكة علوية سوداء

PREMIUM FASCIA-UPPER/LOWER GRILLES/BRIGHT
SURROUNDS

S

S

S

علوية للوحة بمحيط المع/شبكات ممتازة سفلية

REAR MOLDED-IN-COLOR FASCIA

S

S

S

لوحة خلفية ملونة الحواف

PREMIUM REAR FASCIA

S

S

S

لوحة خلفية ممتازة

Specs. might vary, please check with your local dealer

عجالت من األلومنيوم

الشعار الخارجي

 الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي،المواصفات قد تختلف
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C H R Y S L E R P A C I F I C A S P E C I F I C AT I O N S

TOURING L

TOURING L
PLUS

LIMITED

EXTERIOR

با سيفيكا

كرا يسلر

موا صفا ت

الخارجية

المواصفات

BRIGHT DAY LIGHT OPENING MOLDINGS

S

S

S

حواف فتحات مصباح نهاري كاشف

BRIGHT DOOR HANDLES

S

S

S

مقابض أبواب المعة

CHROME SPEAR APPLIQUE - REAR FASCIA

S

S

S

غطاء سبير من الكروم للوحة الخلفية

CHROME ACCENT FOG LAMP BEZELS

S

S

S

حواف وتعريقات مصابيح الضباب من الكروم

BODY COLOR APPLIQUE

S

S

S

غطاء بلون الهيكل

CHROME STOW N PLACE ROOF RACK

S

S

S

رفوف سقف ستو أند بليس من الكروم

TRI PANE PANORAMIC SUNROOF

-

S

S

فتحة سقف ثالثنية

FOOTWELL COURTESY LAMP

-

-

S

مصابيح إضاءة أرضية

EXTERIOR MIRRORS WITH SUPPLEMENTAL SIGNALS

-

-

S

مرايا خارجية مع إشارات إضافية

EXTERIOR MIRRORS COURTESY LAMPS

-

-

S

مصابيح خافتة للمرايا الخارجية

CHROME/BODY COLOR EXTERIOR MIRRORS

-

-

S

كروم/مرايا خارجية بلون الهيكل

FRONT LED FOG LAMPS

-

-

S

 للضبابLED مصابيح أمامية

INTERIOR

الداخلية

المواصفات

PERFORATED LEATHER TRIM BUCKET SEATS

S

S

S

مقاعد حاضنة ُمثقبة مكسوة بالجلد

2ND ROW IN FLOOR ST CARPETS - FLOOR AND
CARGO AREA

S

S

S

- سجادات إس تي ألرضية الصف الثاني
منطقة األرضية والحمولة

FRONT FLOOR MATS

S

S

S

بُسط أرضية أمامية

REAR FLOOR MATS

S

S

S

بُسط أرضية خلفية

FRONT SEAT BACK MAP POCKETS

S

S

S

جيوب خلفية للمقاعد األمامية

FULL LENGTH UPGRADED FLOOR CONSOLE

S

S

S

كونسول أرضي ُمط َّو ر كامل الطول

FRONT & REAR ASH TRAYS

S

S

S

طفاية سجائر أمامية وخلفية

FLOOR TRAY

S

S

S

مخازن ارضيه للمقاعد

STORAGE BINS

S

S

S

علب تخزين

2ND & 3RD ROW WINDOW SHADES

S

S

S

تظليل لشبابيك الصفين الثاني والثالث

INSTRUMENT PANEL ANODIZED SILVER BEZEL

S

-

-

إطار فضي للوحة العدادات مطلي

INSTRUMENT PANEL SATIN SILVER BEZEL

-

S

-

إطار فضي ساتان للوحة العدادات

INSTRUMENT PANEL PREMIUM BEZEL

-

-

S

إطار ممتاز للوحة العدادات

Specs. might vary, please check with your local dealer

 الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي،المواصفات قد تختلف
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TOURING L

TOURING L
PLUS

LIMITED

INTERIOR

با سيفيكا

كرا يسلر

موا صفا ت

الداخلية

المواصفات

CIGAR LIGHTER

S

S

S

والعة سجائر

12V AUXILIARY POWER OUTLET

S

S

S

 فولط12 منفذ طاقة إضافية قوة

LOCKING GLOVE BOX

S

S

S

)صندوق مغلق للمستلزمات (صندوق قفازات

GLOVE BOX LAMP

S

S

S

مصباح صندوق القفازات

REAR READING/COURTESY LAMPS

S

S

S

مصابيح خلفية خافتة للقراءة

OVERHEAD AMBIENT SURROUND LIGHTING

S

S

S

إضاءة محيطة علوية

CARGO COMPARTMENT LAMP

S

S

S

مصباح مقصورة الحمولة

LIFTGATE FLOOD LAMP

S

S

S

مصباح الباب الخلفي

LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL

S

S

S

عجلة قيادة مكسوة بالجلد

ILLUMINATED CUP HOLDERS

-

S

S

حوامل أكواب مضيئة

PREMIUM INSTRUMENT PANEL

-

S

S

لوحة عدادات ممتازة

3.5" MONOCHROME THIN FILM
TRANSISTOR DISPLAY

S

-

-

 بوصة3.5  مونوكروم قياسTFT شاشة عرض

7" FULL COLOR TFT DISPLAY

-

S

S

 بوصة7  كاملة األلوان قياسTFT شاشة عرض

REAR AMBIENT LIGHTING

-

S

S

إضاءة محيطية خلفية

SOFT TOUCH INSTRUMENT PANEL

-

-

S

لوحة عدادات لمس ناعمة

ACCENT STITCH

-

-

S

درزات

ILLUMINATED MAP POCKET AND PUDDLE LAMP

-

-

S

جيوب مضيئة خلف المقاعد

LUXURY STEERING WHEEL

-

-

S

عجلة قيادة فاخرة

RIGHT FRONT DOOR SEARCH LIGHTS

-

-

S

مصابيح بحث للباب األمامي اليميني

LEFT FRONT DOOR SEARCH LIGHTS

-

-

S

مصابيح بحث للباب األمامي اليساري

COMFORT & TECHNOLOG IES

والتكنولوجيا

الراحة

3RD ROW STOW ’N GO 60/40 BENCH

S

S

S

نظام المقاعد والتخزين ‘حمل وانطلق’ للصف الثالث

RIGHT SLIDING DOOR WITH GLASS

S

S

S

باب َس َّحاب يميني مع زجاج

LEFT SLIDING DOOR WITH FIXED GLASS

S

S

S

باب َس َّحاب يساري مع زجاج ثابت

REAR VIEW AUTO DIM MIRROR

S

S

S

مرآة للرؤية الخلفية بتعتيم ذاتي

POWER MIRRORS - BODY COLOR

S

S

-

مرايا آلية بلون الهيكل

Specs. might vary, please check with your local dealer
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REMOTE PROXIMITY - ALL DOORS

S

S

S

نظام فتح األقفال عن بُعد عند االقتراب من السيارة لكافة األبواب

KEYLESS ENTRY

S

S

S

نظام فتح األقفال عن بُعد

KEYLESS GO

S

S

S

“نظام فتح األقفال عن بُعد” أدخل وانطلق

AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL WITH 3
ZONE TEMPERATURE CONTROL

S

S

S

 مناطق للتحكم بدرجة الحرارة3 نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع

REAR AIR CONDITIONING WITH HEATER

S

S

S

نظام تكييف هواء خلفي مع سخان

COMPASS GAUGE

S

S

S

بو صله

ACTIVE NOISE CANCELLATION

S

S

S

نظام إزالة الضجيج النشط

POWER LOCKS

S

S

S

أقفال آلية

2ND ROW POWER WINDOWS

S

S

S

شبابيك آلية للصف الثاني

HEATED FRONT SEATS

S

S

S

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

POWER 8-WAY DRIVER SEAT

S

S

S

 وضعيات8 مقعد سائق آلي بـ

POWER 4-WAY DRIVER LUMBAR ADJUST

S

S

S

 وضعيات ومسند أسفل الظهر قابل للتعديل4 مقعد آلي للسائق مع

AUTO ADVANCE N RETURN - DRIVER

S

S

S

نظام آلي نوع “أدفانس أند ريتيرن” لثني مقعد السائق

AUTO ADVANCE N RETURN - FRONT DRIVER
AND PASSENGER

-

S

S

نظام آلي نوع “أدفانس أند ريتيرن” لثني مقعدي السائق الراكب األمامي

POWER FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP & DOWN

S

S

S

نوافذ آلية أمامية تعمل باللمس

POWER LIFTGATE

S

S

S

باب خلفي آلي

POWER SLIDING DOORS

S

S

S

أبواب آلية س َّحابة

HEADLAMP OFF TIME DELAY

S

S

S

”ضوء أمامي نوع “إوف تايم ديلي

AUTOMATIC HEADLAMPS

S

S

S

أضواء أمامية آلية

SPEED CONTROL

S

S

S

ضبط السرعة

6 SPEAKERS

S

-

-

6 مكبرات صوت عدد

STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS

S

S

S

أزرار التحكم بالصوت مدمجة بمقود التوجيه

7.0" TOUCH SCREEN DISPLAY

S

-

-

 بوصة7 شاشة عرض لمس قياس

UCONNECT 4 WITH 7" DISPLAY

S

-

-

 بوصة7 ” مع شاشة قياس4 نظام “يو كونيكت

APPLE CARPLAY

S

S

S

آبل كار بلي

Specs. might vary, please check with your local dealer
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GOOGLE ANDROID AUTO

S

S

S

جوجل أندرويد أوتو

USB HOST FLIP

S

S

S

 هوستUSB نظام

AUXILIARY DATA INPUT

S

S

S

مدخل بيانات مساعد

USB CHARGE PORT - 1ST ROW

S

S

S

 للصف األولUSB منفذ شحن

MEDIA HUB (USB, AUXILIARY)

S

S

S

) وصلة صوت،٢ مركز الوسائط اإلعالمية (منفذ يو إس بي عدد

ELECTRIC POWER STEERING

S

S

S

مقود كهربائي

TILT/TELESCOPE STEERING COLUMN

S

S

S

عمود توجيه قابل للتعديل واإلمالة

REMOTE START SYSTEM

S

S

S

نظام تشغيل عن بُعد

ELECTRIC PARK BRAKE

S

S

S

فرامل توقف آلية

REAR SEATBACK GROCERY BAG HOOKS

S

S

S

شبك أكياس المستلزمات المنزلية للمقاعد الخلفية

INTEGRATED VOICE COMMAND WITH BLUETOOTH

S

S

S

نظام األوامر الصوتية المدمج مع بلوتوث

UCONNECT THEATER WITH STREAMING

-

S

S

نظام “يو كونيكت ثياتر” مع البث

SUPER CONSOLE

-

S

S

كونسول ممتاز

ACOUSTIC WINDSHIELD

-

S

S

مص ّد الرياح لتخفيف الصوت

POWER OPEN/CLOSE SHADE

-

S

S

مفتوح/تظليل آلي مغلق

CHRYSLER PACIFICA DIMENSIONS

أبعاد كرايسلر باسيفيكا

(m m)

)(مم

 بد و ن مرا يا2 0 3 6 . 6
2036.6 w/o m i r ro r s

17 7 7

 املسافة بني عجالت املحور األمامي1742
1742 front track

 ا ملسا فة بني عجالت ا ملحور ا لخلفي1 7 3 5 - 3 6
1735-36 rear track

5 1 76
3089

PACIFIC A

(1) Second-row Stow ’n Go not available on hybrid models. (2) Requires purchase and professional installation. See your Chrysler dealer for details. (3) Certain features
require a compatible streaming device and may use your device’s data plan. See dealer for details. Vehicle must be registered with Uconnect Access and fulfill minimum
subscription requirements. Vehicle must also be properly equipped and in an active and usable cellular range. (4) Requires compatible iPhone. See dealer for phone
compatibility. Data plan rates apply. Vehicle user interface is a product of Apple. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered
in the U.S. and other countries. Apple terms of use and privacy statements apply. (5) Certain features require compatible streaming device and may use your device’s
existing data plan. See dealer for details. (6) The Uconnect Phone requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. To check phone compatibility,
please visit www.UconnectPhone.com. (7) Requires an iPhone with Siri. Certain features are 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. (8) To use Android Auto on your phone screen, you’ll need an Android phone
running 5.0 (Lollipop) or higher and the Android Auto app. Google, Android, Android Auto, YouTube and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
(9) Always sit properly in designated seating positions with seat belts securely fastened at all times. (10) Always look before proceeding. An electronic drive aid is not a
substitute for conscientious driving. Always be aware of your surroundings. (11) Always check visually for vehicles prior to changing lanes. (12) This system is an alert
system for the front of the vehicle. It is 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. (13) 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. (14) This system is a driver convenience system, not a substitute for active driver involvement. The driver must remain
aware of traffic conditions and maintain control of the vehicle.
©2018 FCA US LLC. All Rights Reserved. Chrysler, the Chrysler wing design, LaneSense, Mopar, Pacifica, ParkSense, Pentastar, Stow ’n Go and Uconnect
are registered trademarks of FCA US LLC.
Alpine and the Alpine logo are registered trademarks of Alpine Electronics, Inc. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Blu-ray is a registered trademark
of Blu-ray Disc Association, LLC. Google Maps is a registered trademark and Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. All other trademarks are the
property of their respective owners. Harman Kardon is a registered trademark and GreenEdge is a trademark of Harman International Industries, Inc. iPhone, iTunes,
App Store, Apple Music, Apple Experience and Siri are registered trademarks, and Apple CarPlay is a trademark of Apple 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.

 لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة وكيل كرايسلر.( تتطلب الشراء والتركيب الحرفي2) .( ال يتوفر نظام المقاعد والتخزين “حمل وانطلق”® لمقاعد الصف الثاني في الطرازات الهجينية1)
 يجب أن يتم تسجيل المركبة في نظام يوكونيكت أكسيس. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الوكيل.( تتطلب ميزات معينة جهاز متوافق وقد تستخدم البيانات في جهازك3) .المحلي
 يرجى مراجعة.( تتطلب جهاز أي فو® متوافق4) . كما يجب أن تكون السيارة مجهزة بشكل صحيح وضمن نطاق الخدمة الالسلكية النشطة يمكن استخدامها.وتوفير أدنى متطلبات االشتراك
 مسجلة في، أي فون عالمة تجارية لشركة أبل. أبل كاربالي عالمة تجارية لشركة آبل.® برنامج المستخدم هو منتج ألبل. قد يتم تطبيق رسوم على البيانات.الوكيل لمعرفة تطابق الجوال
 لمزيد.( تتطلب ميزات معينة جهاز متوافق وقد تستخدم البيانات الحالية في جهازك5) . تطبق شروط االستخدام وأحكام وبيانات الخصوصية الخاصة بأبل.الواليات المتحدة وبلدان أخرى
. لمعرفة توافق األجهزة.www.UconnectPhone.com  تفضل بزيارة.( يتطلب هاتف يوكونيكت هاتفا ً جواالً متطابقا ً مع تقنية بلوتوث طليق اليدين6) .من التفاصيل يرجى مراجعة الوكيل
 الموجودة للعميلiPhone  تطبق نسب بيانات، أي فون يجب أن يكون ضمن نطاق الخدمة الالسلكية. ال تتوفر بعض المزايا أثناء تحرك السيارة.( تتطلب هاتف أي فون مجهز بميزة سيري7)
 وتطبيق أندرويد، أو إصدار أحدثLollipop 5.0  ستحتاج إلى هاتف متوافق مع أندرويد يعمل بنظام،( الستخدام تطبيق أندرويد أوتو على شاشة جوالك8) .على المزايا المدعومة باإلنترنت
( إحرص دائماً على الجلوس في المقاعد9) . المحدودة.م.م. ويوتيوب وغيرها من الماركات والشعارات التابعة هي عالمات تجارية لشركة غوغل ذ، وأندرويد أوتو، أندرويد، غوغل.أوتو
. إن مساعدة القيادة اإللكترونية ليست بديالً عن القيادة الواعية والمدركة،( تأكد دائما ً من الطريق أمامك قبل التقدم10) .المخصصة بشكل صحيح مع ربط حزام األمان في جميع األوقات
،( إن هذا النظام هو مجرد نظام إنذار خاص بالجزء األمامي من السيارة12) .( تأكد دائماً بواسطة النظر من عدم وجود مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر11) .تفقد دائماً محيط سيارتك
. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبها ً لحركة المرور وأن يكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات.وليس بديالً عن التدخل السريع والمرن من قبل السائق
 لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور وأن يكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل. وليس بديالً عن التدخل النشط للسائق،( هذا النظام هو نظام لراحة السائق13)
. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبها ً لحركة المرور والحفاظ على التحكم بالسيارة. وليس بديالً عن التدخل النشط للسائق،( هذا النظام هو نظام لراحة السائق14) .تفادي االصطدامات
، بنتاستار، بارك سينس، باسيفيكا، موبار، الين سينس، تصميم جناح كرايسلر، كرايسلر. جميع الحقوق محفوظة. © الواليات المتحدة األمريكية2018.م.م.مجموعة فيات كرايسلر للسيارات ذ
.م.م. الواليات المتحدة ذ، ويوكونيكت هي عالمات تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات،®”نظام المقاعد والتخزين “حمل وانطلق
 بلوراي هي عالمة تجارية مملوكة من. بلوتوث هي عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي إنك.ألباين وشعار ألباين هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة ألباين إلكترونيكس
. جميع العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها. خرائط غوغل هي عالمة مسجلة وأندرويد وأندرويد أوتو هي عالمات تجارية لشركة غوغل.م.م.قبل شركة بلوراي ديسك أسوسييشن ذ
، وأبل إكسبيرينس، موسيقى أبل، App Store ، أي تيونز، أي فون.هارمان كاردون هي عالمة تجارية مسجلة وجرين إدج هي عالمة تجارية مسجلة لشركة هارمان إنترناشيونال إندستريز إنك
.وسيري هي عالمات تجارية مسجلة وأبل كار بالي هي عالمة تجارية مسجلة لشركة آبل
 تعتبر كافة الصور والمواصفات الخاصة بالمنتج الواردة هنا متوافقة مع المعلومات الحالية حين.م.م. الواليات المتحدة ذ،هذا الكتيب هو مادة إعالنية لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات
 دون إشعار مسبق أو أي التزام، من وقت إلى آخر، بحق إجراء التعديالت التي تراها مناسبة.م.م. الواليات المتحدة ذ، تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات.ت ّمت الموافقة على الطباعة
.أو التسويق/ وبحق تغيير أو إيقاف إنتاج الطرازات حسبما تراه مناسبا ً بهدف تحسين المنتج أو ألغراض التصميم و، األلوان والمواد، المواصفات، على األسعار،يترتب عليها

