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DODGE  /// DURANGO
دورانـجـــو ///دودج
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دورانــجــــو دودج 
كيــف تعــرف، عــن ظهــر قلــب، أن دورانجــو هــي مــن طــراز دودج؟ ســهل جــداً. بالمقارنــة مــع ســيارات الدفــع الرباعــي األخــرى، 

دورانجــو تغــرّد خــارج الســرب. إنهــا مختلفــة. إنهــا أوالً دودج، وثانيــاً ســيارة الدفــع الرباعــي. يهــرب اآلخــرون فيســهُل تصنيفهم، مع 

التركيــز أكثــر علــى مجــرد كونهــا ســيارات مفيــدة بــدالً مــن كونهــا مركبــات رياضيــة متعــددة المهــام. هــذا األمــر ال ينطبــق علــى 

دورانجــو. لقــد قــام فريــق الهندســة والتصميــم فــي دودج بتحويــل ســيارة الدفــع الرباعــي هــذه إلــى تشــارجر* بســبعة مقاعــد، 

مــع محركهــا هيمــي® V8 المتوفــر، الدفــع بالعجــات الخلفيــة ونظــام التعليــق الرياضــي. تــم تزويــد دورانجــو بكميــة هائلــة مــن 

القــوة الحصانيــة التــي يمكنهــا ســحب مــا ال يمكــن توقّعــه، وكثيــر مــن التكنولوجيــا إلبقائــك متواصــاً ومرّفهــاً. دورانجــو ســيارة 

الدفــع الرباعــي التــي ال تحتــاج إلــى الــدم مــن أجــل معرفــة مــا الــذي يجــري فــي عروقهــا: ال شــك فــي أنهــا دودج.

D O D G E  D U R A N G O
How do you know Durango is a Dodge through and through? It’s easy. Compared to the other SUVs, Durango is an 

outlier. It’s different. It’s a Dodge first — and an SUV second. The others flee and let the segment define them, 

focusing more on simply being utility vehicles rather than sport utility vehicles. Not Durango — with its available 

HEMI ®  V8 engine, rear-wheel drive and sport suspension, Dodge engineering has transformed this SUV into a 

seven-seat Charger.* Durango goes all in with an incredible amount of horsepower capable of pulling an equally 

incredible towing rating, and plenty of technology to keep you entertained and connected. Durango is an SUV that 

doesn’t need bloodwork in order to tell what’s in its DNA: there’s no doubt that this is a Dodge.

*Six- and seven-passenger seating available.
*مقاعد لستة وسبعة ركّاب متوفرة.



Pa
ge

 5

الشـارع. فـي  مـصـداقـيـة  األكـثـر  الـوحـيـدة.   SUV مـركـبـة 

THE ONLY SUV WITH STREET CRED 

كيفيــة  معرفــة  تحــاول  األخــرى  المصّنعــة  الشــركات  أن  حيــن  فــي   /// الجديــدة   SRT® دورانجــو  دودج 
قــوة  بدعــم  انشــغلنا  نحــن  بهــا،  الخاصــة  الرباعــي  الدفــع  ســيارات  فــي  األكــواب  حامــات  مــن  مزيــد  إضافــة 

دورانجــو  مــن  عظيــم  شــيء  كل  بيــن  الجمــع  عنــد  عليــه  تحصــل  مــا  هــذا  األحصنــة.  مــن  بمزيــد  مركباتنــا 
بـــ٨   392 هيمــي®  محــرك  يوفــر   .SRT دورانجــو  دودج  هــي  هــذه   .SRT مــن  التوقعــات  يفــوق  شــيء  وكل 

حلبــة  علــى  ســريع  وقــت  إلــى  باإلضافــة  ن.م،   ٦٣٧ دوران  وعــزم  حصانــاً   ٤٧٥ بقــوة   V علــى   أســطوانات 
التســارع: مــن صفــر إلــى ٩٦ كلم/ســاعة فــي ٤،٤ ثوانــي وقــدرة قطــع مســافة ربــع ميــل بســرعة مذهلــة فــي ١٢،٩ ثوانــي. 

إضافــة إلــى ناقــل حركــة مضبــوط األداء بـ٨ ســرعات، الدفــع بجميع العجــات المضبوط رياضيــاً، عادم مزدوج عالــي التدفق 
 مــع منافــذ ٥ إنــش، إطــارات beefy 295 علــى عجــات ٢٠×١٠ إنــش ومكابــح بريمبو® الضخمــة. وهكذا تحصل على ســيارة 

مثلك. جريئة 

NEW DODGE DURANGO SRT® /// While other manufacturers are trying to figure out how to get 
more cup holders into their SUVs, we’ve been busy fortifying ours with more horsepower. This is what 

it looks like when you combine everything great about Durango and everything extreme about SRT. 
This is the Dodge Durango SRT. The 392 HEMI ® V8 engine delivers a staggering 475 hp and 637 

N•m of torque, plus a wicked-fast time on the drag strip: 0 – 96 kph in 4.4 seconds and quarter-mile 
cover in 12.9 seconds. Add in an 8-speed performance-tuned transmission, sport-tuned all-wheel 

drive, high-flow dual exhaust with five-inch outlets, beefy 295 tires on 20- by 10-inch wheels and 
massive Brembo® brakes and you have one badass people mover.
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/// There’s comfortable seating available for six (on SRT models), but the authority of the driver hasn’t been ignored — leather-
trimmed seats, new electronic T-shifter, launch control and a 7-inch Uconnect® touchscreen radio all come standard.

 T-shifter الناقل  بالجلد،  المقلمة  المقاعد  السائق.  سلطة  تجاهل  يتم  لم  ولكن   ،)SRT أشخاص )على طرازات لستة  متوفرة  مريحة  مقاعد  هناك   ///
قياسية. ميزات  كلها  بوصة،   ٧ قياس  باللمس  يعمل  يوكونيكت®  وراديو  باإلطاق  التحكم  الجديد،  اإللكتروني 
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إنهــا  دورانجــو.  طــرازات  كل  فــي  قياســية   /// انطلــق  األنظمــة:  كل 
مــن  بوصــة.   ٧ قيــاس  بشاشــة  للتعديــل  القابلــة  الرقميــة  العــدادات  لوحــة 

الماحــة  األداء،  الحقيقــي حــول  الوقــت  فــي  المعلومــات  علــى  تحصــل  خالهــا 

توضيحيــة.  غرافيــت  وبرســومات  ملونــة  شاشــة  عبــر  الســيارة  وحالــة   المتوفــرة 

ال حدود للتخصيص والبرمجة حســب متطلباتك ورغباتك. 

يوكونيكــت® /// مصّمــم بالتكنولوجيــا. يوكونيكــت® يوفــر لــك مجموعــة مــن خدمــات 
البديهيــة،  يوكونيكــت®  أنظمــة  تتضمــن  إلــى مركبتــك دورانجــو.  مباشــرة  والترفيــه  االتصــال 

المخّصصــة والمتوفــرة، شاشــة عــرض تعمــل باللمــس قيــاس ٨،٤ بوصــة وأزراراً مدمجــة بالمقــود 

ــاد  ــي األبع ــام الماحــة الثاث ــة)١(، نظ ــر الصوتي ــوث®، األوام ــة بلوت ــف بتقني ــة كالهات ــا رائع ــزّودة بمزاي  م

)غير متوفر في جميع األســواق(، نظام التحكم بالثبات وغيرها.

A L L S Y S T EMS: GO ///  Standard on every Durango model: a 7-inch reconfigurable 
digital gauge cluster. From here you get real-time information on performance, available 

navigation and vehicle status in full color and with rich graphics. The customization is near 
limitless and programmable by you. 

UCONNEC T ® /// Engineered with technology,  Uconnect br ings a range of communication and 
enter tainment ser v ices direc t l y  to  Durango.  Intui t ive  and customizable ,  available  Uconnect 

systems include a touchscreen display up to  8 .4 inches.  Through Durango’s s tandard s teer ing 
wheel-mounted controls,  you can operate available features like a Bluetooth® enabled phone, Voice 

Command, [1] 3D navigation (not available in cer tain markets),  cruise control  and more.

GET PERSONAL

بـشـخـصـيـتــك  انـفـرد 
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U.S. Uconnect® screen shown.
US ®تظهر يف الصورة شاشة يوكونيكت
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ــع  ــق م ــى الطري ــه عل ــة بالترفي ــة مليئ ــتعد لرحل ــي/// اس ــد الخلف ــي المقع ــه ف الترفي
نظــام الترفيــه المتوفــر بلــوراي™/دي فــي دي لترفيــه الــركاب فــي المقعــد الخلفــي بشاشــتين 

ــق هــذا النظــام بيــن هــواة  قيــاس ٩ بوصــة مدمجتيــن فــي ظهــر المقعديــن األمامييــن. يوّف

األفــام وعشــاق األلعــاب بواســطة منافــذ واجهــة الوســائط اإلعاميــة/ يــو إس بــي فــي المقعــد 

الخلفــي والتــي تتيــح للــركاب تشــغيل نظــام الترفيــه واســتعمال كل شاشــة مســتقلة علــى حدة.

ارفــع الصــوت/// اختــر تجربــة الصــوت الفاخــر المضبــوط كمــا يجــب أن تســمعه. يتضمــن 
هــذا النظــام المتوفــر قــوة ٥٠ واط إضافيــة بــكل قنــاة، ٩ مكبــرات صــوت فاخــرة، مضخــم 

صــوت بقــوة ٥٠٦ واط وصبووفــر.

R E A R - S E AT  E N T E R TA I N M E N T  ///  Be road-tr ip-ready with the 
avai lable  Blu- rayT M / DV D s ys tem.  Rear-seat  passenger s  w i l l  be 

enter tained via two nine-inch seatback-mounted screens. Traveling 
with both movie buf fs and gaming fanatics? The rear-seat HDMI /USB 

por ts let passengers tap into the enter tainment system and use each 
screen independently of  each other.

P U M P  U P  T H E  V O L U M E  ///  Opt for premium audio and experience 
meticulously tuned music the way the ar tist intended it to be heard. The 

available system includes an additional 50 watts of power per channel, 
nine premium speakers, a 506-watt amplifier and a subwoofer.
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مـقــاعـــد   ٧ بـ  دودج 

THE 7-SEAT DODGE

ــا محــرك هيمــي®  ــع الرباعــي. أم ــا العتبارهــا ســيارة للدف ــا يؤهانه ــا ورحابته ــي العــروق /// قدرته تجــري ف
ــي  ــدة الت ــزة الوحي ــت المي ــا ليس ــة فيه ــوة الكامن ــة. الق ــيارة دودج القوي ــز لس ــز الممي ــا الرم ــر فيمنحه المتوف

ــوء  ــليط الض ــو تس ــو دورانج ــتطاع مصمم ــي، اس ــع الرباع ــيارات الدف ــم س ــاً لمعظ ــة. خاف ــن المجموع ــا ع تفرّقه

علــى شــخصيتها الرياضيــة. بطلتهــا التــي تبــدأ مــن الشــبك األمامــي بالمشــابك المنقســمة المهيبــة إلــى اللمســات 

ــة والجــرأة.  ــي توحــي بالصاب ــارزة الت ــن مــع الخطــوط الب ــدوق األمامــي المتي ــة وغطــاء الصن ــة العصري المتداخل

ــل  ــح تعم ــي ومصابي ــاب بكشــاف ضوئ ــح ضب ــارز، مصابي ــعار دودج الب ــع ش ــي م ــة بكشــاف ضوئ ــح أمامي مصابي

LED متوفــرة تلمــع كالآللــئ. أضــئ ظلمــة الليــل بمصابيــح خلفيــة مســتوحاة مــن ســيارات الســباق  بالنهــار بتقنيــة 

ــي تؤكــد للســائقين خلفــك لمــا  ــرة الت ــر مخــارج العــادم المزدوجــة الامعــة المتوف LED وعريضــة واخت ــة  بتقني

أنــت فــي المقدمــة.

DODGE DNA RUNS DEEP ///  I t s  capab i l i t y  and  r oominess  qua l i f y  Du rango  as 
an  SUV.  Bu t  the  ava i lab le  HEMI ® eng ine  unde r  the  hood  g i ves  i t  the  i con ic  sou l 
o f  a  Dodge  musc le  ca r .  The  raw  power  l u rk ing  unde rnea th  i sn ’ t  the  on l y  th ing 
tha t  separa tes  Du rango  f r om the  pack .  Du rango ’s  a rmor  i s  f o rged  t o  h igh l igh t 
i t s  a th l e t i c  p ro f i l e .  I t  s ta r t s  w i th  a  f i e r ce  sp l i t - c rossha i r  g r i l l e  f i l l ed  w i th  a 
mode rn  mesh  t e x tu re  and  a  bu lked-up  hood  w i th  a  power fu l - l ook ing  p ro f i l e . 
S t r i k ing  p ro j ec to r  head lamps  w i th  embossed  Dodge  l ogo ,  p ro j ec to r  f og  lamps 
and  ava i lab le  LED  day t ime  runn ing  lamps  (DRLs )  sh ine  l i ke  c r own  j ewe ls .  L igh t 
up  the  n igh t  w i th  a  fu l l -w id th  LED  race t rack  ta i l l amp  and  op t  f o r  ava i lab le 
dua l  b r igh t  e xhaus t  t i ps  tha t  r emind  those  beh ind  you  why  you ’r e  ou t  i n  f r on t .
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الـمـقــاعــد تخـصـيـصـات  مـن   ٥٠ مـن  أكـثـر 

50+ SEATING CONFIGURATIONS
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ــر  ــي ظه ــا أن تبق ــك إم ــع. لذل ــب الجمي ــد ال يناس ــم واح حج

إلــى األعلــى ... أو طيـّـه إلــى األســفل ... أو فــي  المقاعــد مرفوعــاً 

مــكان مــا فــي الوســط، مــع ٥٠ تخصيــص مختلــف للمقاعــد، ونحــن 

ــن لــك مــا تريــد. ســواء كان عــدد رفاقــك ســبعة أشــخاص أو  قــد نؤمّ

حجــم الحمولــة الخاصــة بــك تــوازي رحلــة لمــدة ١٠ أيــام علــى الطريــق، 

دورانجــو جاهــزة دائمــاً.

تتضمــن المقاعــد االختياريــة لســبعة أشــخاص مقعــداً فــي الصــف الثانــي قابــاً 

ــع  ــج م ــن ومدم ــاش مبط ــن القم ــند ذراع م ــبة ٤٠/٦٠ بمس ــب بنس ــي والقل للط

ــبة  ــام/اإلمالة بنس ــل لانقس ــم وقاب ــث منقس ــف الثال ــد الص ــواب، ومقع ــات أك حام

ــار المقاعــد القياســية لســتة أشــخاص المكســوة بالقمــاش أو مقاعــد  ــم باختي ٥٠/٥٠. ق

“كابتنــز تشــيرز” المتوفــرة والمكســوة بالجلــد القابلــة للتدفئــة وللطــي بالكامــل وكونســول 

صغيــر مثبــت بــاألرض مــع منافــذ يــو إس بــي للشــحن فقــط فــي الصــف الثانــي. تبقــى جميــع 

الصفــوف مريحــة مــع ثــاث مناطــق للتحكــم األوتوماتيكــي بدرجــة الحــرارة والتــي تحافــظ علــى 

درجــة حــرارة المقصــورة األمثــل فــي كل منطقــة داخــل الســيارة. 

One  s i z e  do e s  no t  f i t  al l .  S o  go  ahead  and  ke ep  al l  the  seats  up  . . .  o r  
down . . .  o r  someplace in the middle — with 50 di f ferent  seating conf igurations, 

we’ve  go t  you covered.  Whether  your  group size  is  seven people  o r  your  load size 
is  fo r  a  10 -day  r oad t r ip,  Durango’s  r eady.

Opt ional  seat ing  fo r  seven  includes  a  60 /40 fo ld-and-tumble  second- r ow r ecl ining 
bench  seat  f eatur ing  a  padded  cen te r  armre s t  w i th  cup  ho lde r s  and  a  50 / 50  spl i t-

fo lding third- row seat .  S tandard seat ing fo r  s i x  puts  clo th  o r  available  heated leather-
t r immed fo ld-f lat  Captain’s  Chair s  and a  f loor-mounted mini  console  wi th  charge- onl y  USB 

por ts  in  the  second row.  A l l  r ows keep comfor table  wi th  Three -Zone Automatic  Temperature 
Contro l  ( ATC)  that  maintains  the  per fec t  cabin  temperature  in  each zone .
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*عندما تكون مجهزة بالكامل. تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

3901 KG*

٣٩٠١ كلغ*
E X C E P T ION A L  T O W ING

قــدرة جــــر اسـتـثـنـائـيــة
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بـالـطـريـــق تــحـكــّـم 

COMMAND THE ROAD
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نظــام الدفــع بجميــع العجــات/// ُصّممــت دورانجــو ألداء 
معــزز وال هــوادة فيــه حتــى فــي أســوأ الحــاالت. يعمــل بثقــة مــع نظــام 

ــز  ــي تعزي ــام ف ــذا النظ ــاعد ه ــر. يس ــات المتوف ــع العج ــى جمي ــع عل الدف

ــي  ــع الرباع ــيارة الدف ــع وزن س ــن توزي ــتفادة م ــال االس ــن خ ــائق م ــة الس ثق

بشــكل متســاو. يوفــر دورانجــو نظاميــن للدفــع بجميــع العجــات، األول للطــرازات 

بمحــرك هيمــي® بـــ٨ أســطوانات علــى شــكل V، والثانــي للطــرازات بمحــرك بنتاســتار® 

بـــ٦ أســطوانات علــى شــكل V. كل نظــام يعــزز ثبــات الســيارة وقدرتهــا علــى الجــر مــن 

ــي  ــادة. ف ــروف القي ــن ظ ــعة م ــة واس ــى مجموع ــة عل ــادة سلس ــة قي ــر تجرب ــال توفي خ

V، يتضمــن نظــام الدفــع الرباعــي بجميــع العجــات  الطــرازات بـــ٨ أســطوانات علــى شــكل 

ــى الطــرق الوعــرة.  ــادة عل ــاء القي ــة ناقــل الســرعة أثن مجموعــة منخفضــة مــن علب

A L L - W H E E L  D R I V E  ( A W D )  / / /  Durango was designed for uncompromising 
and refined performance even in the worst conditions. Forge on with available AWD. 

The system helps enhance driver confidence by leveraging the SUV’s 50/50 weight 
distribution. Durango offers two AWD systems — one for the HEMI® V8 engine and one 

for the Pentastar® V6-powered models — each one greatly enhances the vehicle’s 
traction and handling by delivering a smooth driving experience over a wide range of road 

conditions. On V8 models, AWD includes a low range on the transfer case for 4x4 situations.
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S A F E T Y  &  S E C U R I T Y  F E A T U R E S واألمـــان الســامــة  مـزايـا 

PARKSENSE® REAR PARK ASSIST [2] ////  When your vehicle is in Reverse, this system can sense 
objects moving at low speeds behind the vehicle; if imminent collision is detected, the system will provide a momentary, 
autonomous brake pulse. In certain circumstances, this system can help bring your vehicle to a stop. Standard.

 نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس® )٢( //// عندما تتحرك السيارة إلى الخلف، يقوم النظام برصد األجسام القريبة عند 
السرعات المنخفضة. في حال رصد اصطدام وشيك، سيقوم النظام بتوفير قوة ضغط آنية على الفرامل. في بعض الظروف، يمكن لهذا 

النظام أن يوقف السيارة. قياسي.

نظام مساندة الفرملة عند المطر //// عند تشغيل ماسحات الزجاج األمامي، تطبق دواسة الفرامل ضغطاً بسيطاً على القرص 
الدوار، ويساعد هذا النظام في اإلبقاء على األقراص ودواسة الفرامل جافة لتحقيق سيطرة كاملة وأمان تام على الطرقات الزلقة. قياسي.

نظام المكابح المانعة لانغاق //// نظام المكابح القرصية المانعة لانغاق على العجات األربعة القياسي يستشعر ويتجنب 
انغاق العجات، موفّراً تحكماً أفضل بالتوجيه في ظروف الفرملة القاسية و/أو االنزالق الخطير. قياسي. 

الدفع بجميع العجات //// نظام يرصد أوتوماتيكياً انزالق العجلة ويرسل قوة إضافية إلى العجات مع أقصى تشبث. متوفر.

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات)٦( //// تم تصميم هذا النظام لمساعدة السائقين في الحفاظ على السيطرة على سياراتهم 
أثناء مناورات القيادة القصوى. يستشعر النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات)٦( االنعطاف الحاد أو غير الكافي، ويحاول تصحيح مسار 

السيارة عن طريق التحكم تلقائياً بسرعة المحرك وتطبيق المكابح على كل عجلة على حدة. قياسي.

 إنذار التنبيه بالفرملة //// يستبق النظام األوضاع عندما يستشعر حالة التوقف المفاجئ، فيقوم باستخدام مضخة النظام اإللكتروني 
للتحكم بالثبات)٦( إلعادة شحن نظام الفرملة من أجل تقليص الوقت المطلوب لتطبيق الفرملة الكاملة. قياسي.

كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع)٢( //// يعرض هذا النظام عبر شاشة دقيقة كل األجسام والسيارات خلف 
السيارة عند التراجع. قياسي.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي )٥( مع الفرملة النشطة //// تكشف أجهزة االستشعار الرادارية للواجهة األمامية اقتراب 
مركبتك من أجسام أخرى بسرعة، تقوم بتنبيه السائق من خال تحذير صوتي ومرئي. متوفر. 

 نظام تثبيت السرعة المرن)٤( مع ميزة التوقف //// يساعد في الحفاظ على المسافة اآلمنة بين سيارتك والسيارة أمامك، 
عند االزدحام، فيقوم هذا النظام بإيقاف السيارة بالكامل بدون تدخل من قبل السائق. متوفر.

نظام مراقبة الزوايا العمياء)٣( مع نظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع)٢( //// تقوم أجهزة 
االستشعار الرادارية بمراقبة الزوايا العمياء للسائق بشكل مستمر، لتنبه عن وجود أي سيارة عابرة بواسطة رموز استشعارية مضيئة 

ومسموعة. عند الرجوع إلى الخلف، يطلق نظام االستشعار الخلفي تحذيراً صوتياً عند اقتراب األجسام/السيارات من السيارة. متوفر. 

ANTILOCK BRAKE SYSTEM (ABS)  ////  Standard four-wheel antilock disc brakes sense and prevent 
wheel lockup, offering improved steering control under extreme braking and/or slippery conditions. Standard.

ALL-WHEEL DRIVE (AWD)  ////  A system that automatically detects wheel-slip and sends additional power 
to the wheel(s) with the most traction. Available.

ELECTRONIC STABILITY  CONTROL (ESC) [6] ////  This system is designed to assist you in 
maintaining control of your vehicle during extreme steering maneuvers. ESC[6] senses when a vehicle is starting to spin 
(oversteer) or plow (understeer), and attempts to correct the vehicle’s course by automatically controlling the throttle and 
applying the brakes at individual wheels. Standard.

READY ALERT BRAKING ////  The system anticipates situations when you may initiate an emergency brake 
stop and uses the Electronic Stability Control (ESC)[6] pump to pre-charge the brake system in order to decrease the time 
required for full brake application. Standard.

PARKVIEW® REAR BACK-UP CAMERA [2] ////  This system displays an accurate visual reference of 
what is behind your vehicle when it’s in Reverse. Standard.

FORWARD COLLISION WARNING (FCW) [5] WITH ACTIVE BRAKING ////  Forward-
facing radar sensors detect when your vehicle may be approaching another object too rapidly, and the system alerts the driver 
with both an audible chime and a visual warning. Available.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) [4] WITH STOP ////  Helps maintain a driver-selected 
distance from the vehicle ahead; under certain traffic conditions, the system can bring the vehicle to a full stop without driver 
intervention. Available.

BLIND SPOT MONITORING (BSM) [3] WITH REAR CROSS-PATH DETECTION [2] //// 
Radar continually monitors rear vehicle blind zones and will visually and audibly alert you when a vehicle is sensed in any 
of the zones. When the vehicle is in Reverse, rear sensors warn through a chime if cross-traffic approaches the vehicle. 
Available.

RAIN BRAKE SUPPORT ////  When your windshield wipers have been activated, the system pulses the brake 
pads closer to the spinning rotors, helping to keep the rotors and pads dry for greater control and operator security. Standard.
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إليــك مــا يمكنــك فعلــه. حافــظ علــى تركيــزك 
بينمــا  بيديــك،  المقــود  وامســك  الطريــق  علــى 

تتواصــل وتتجــول وتترفّــه.

ــز التســوق  ــن أفضــل مراك ــدة، ابحــث ع ــن جدي /// استكشــف أماك
ــائل  ــاالت والرس ــّق االتص ــل وتل ــّدث وأرس ــم /// تح ــه والمطاع والترفي
ــق  ــق الطلي ــف المتواف ــزة الهات ــع مي ــيارة م ــود الس ــا تق ــة)٧( بينم النصي
كل  إلــى  وانطلــق  المالحــة  نظــام  بفضــل  تجــّول)٨(   /// اليديــن)١( 

ــة. ــات بدق ــى التوجيه ــل عل ــرة، واحص مغام

HERE’S WHAT YOU CAN DO. REMAIN 
FOCUSED ON THE ROAD WITH YOUR HANDS ON 
THE WHEEL, WHILE YOU COMMUNICATE, 
NAVIGATE AND STAY ENTERTAINED.

/// DISCOVER new places, find the best shopping, entertainment 

venues and restaurants /// SPEAK UP and be heard, send and receive 

calls and texts[7] while driving safely with hands-free phone capability[1] 

/// NAVIGATE [8] to every adventure, get turn-by-turn directions so you 

don’t get lost on the way (unless you want to).
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١1

٣3

٥5

2 ٢

4 ٤

6 ٦

1 ///   BRIGHT PEDAL KIT
2 ///   ROOF-MOUNT BIKE CARRIER*

3 ///   DOOR SILL GUARDS
4 ///   CARGO NET*

5 ///   CHROME TUBULAR SIDE STEPS
6 ///   VEHICLE COVER

*Properly secure all cargo.

١ /// مجموعة الدواسات الامعة

٢ /// السقف ـ حّمالة الدراجات الهوائية*

٣ /// واقيات عتبة الباب

٤ /// شبكة األمتعة* 

٥ /// العتبات الجانبية األنبوبية من الكروم

٦ /// غطاء السيارة 

* تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

///// تــم إنشــاء موبــار® بــكل إخــاص وعزيمــة بهــدف توفيــر أداء حقيقــي. طموحنــا فــي الُمضــي قُدمــاً 
واكــب التزامنــا باألصالــة علــى الــدوام. نحــن نعــرف أن الشــيء الوحيــد األفضــل مــن امتــاك دودج دورانجــو 

هــو امتــاك مركبــة ال شــبيه أو منافــس لهــا علــى اإلطــاق. تأخــذك قطــع الغيــار واألكسســوارات مــن موبــار® 
إلــى مســتوى جديــد مــن القيــادة. لقــد تــم تصميمهــا بدقــة متناهيــة وحرفيــة عاليــة خصيصــاً لمركبتــك بشــكل 

مناســب، مائــم وحقيقــي وبلمســات نهائيــة متطابقــة لألصليــة بألوانهــا األساســية. يعتبــر اختيــارك موبــار® تعبيــراً 
عــن تقديــرك الكبيــر للتفاصيــل المخصصــة حســب طلبــك ولــألداء العالــي الــذي تســتحقه ســيارتك. يرجــى مراجعــة 

الوكيــل المحلــي لمعرفــة مزيــد عــن المجموعــة الكاملــة لقطــع الغيــار األصليــة المتوفــرة لمركبتــك دودج أو زيــارة 
 .mideast.mopar.com موقعنا 

لــة  حا علــى  واالطمئنــان  ليــة  المثا لبــال  ا راحــة  عــن  تبحــث  كنــت  خطــط برامــج العنايــة القصــوى مــن موبــار®///// إن 
ــل  وكام ــامل  ش ــكل  بش ــك  بمركبت ــي  تعتن ــار®  موب ــن  م ــوى  القص ــة  ي العنا ــج  برام ــط  خط ــداً.  بعي ــث  تبح ــا  ف ــك،  مركبت

القصــوى  يــة  لعنا ا لمركبتــك:  لكاملــة  ا نيكيــة  لميكا ا لتغطيــة  ا بتزويــدك  المصّنــع  مــن  المركبــة  ضمــان  خــال  مــن 
 ٣ ليــة:  لتا ا المجموعــات  تشــمل  موبــار®  مــن  القصــوى  يــة  العنا خطــط  ميكانيكــي.  مكــّون   ٥٠٠٠ مــن  أكثــر  تغطــي 

ــك  يمكن ــم.  ك  ١٥٠،٠٠٠ / ــنوات  س  ٥ ــم،  ك  ١٠٠،٠٠٠ / ــنوات  س  ٥ ــم،  ك  ١٢٠،٠٠٠ / ــنوات  س  ٤ ــم،  ك  ١٠٠،٠٠٠ / ــنوات  س
علــى  يكــن،  مهمــا  الميكانيكيــة.  اإلصاحــات  مقابــل  لتكاليــف  ا حــول  بالقلــق  أبــداً  تشــعر  ال  قــد  أنــك  تضمــن  أن  اآلن 

لبال.  ا الشــعور براحــة  القصــوى مــن موبــار® ســتمنحك  يــة  العنا العكــس فــإن خطــط 

خطط برنامج الصيانة الدورية “إيزي كير” ///// الهدف من ابتكار خطط “إيزي كير” تسهيل أعمال ومتطلبات الصيانة لمركبتك دودج دورانجو، 
بكل راحة بال واطمئنان. ما عليك سوى اختيار إحدى الباقات التالية التي تلبّي احتياجاتك بشكل مناسب: ٣ سنوات / ٦٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات / 

١٠٠،٠٠٠ كم و٧ سنوات / ١٤٠،٠٠٠ كم. 

///// Mopar® was born with a dedication and drive for pure performance. Our desire to move ahead has kept pace with our desire to always be 
authentic. We know that the only thing better than owning a Dodge Durango is owning one unlike any other. Mopar Parts and Accessories push 

your ride to the next level. They are carefully crafted specifically for your vehicle for a true, seamless fit and finish and exact color match. Choosing 
Mopar speaks volumes to your appreciation of custom detail and bold performance. See your dealer for the full line of Authentic Accessories 

available for your Dodge vehicle or visit mideast.mopar.com

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/120,000 km, 5yr/100,000 km 
and 5yr/150,000 km. You can now rest assured that you may never need to worry about costs for mechanical repairs. However, on the rare occasion 

that you do, the Mopar Maximum Care plans will give you peace of mind.

MOPAR EASY CARE PLANS ///// Mopar EasyCare Plans have been created to simplify your Dodge Durango’s maintenance requirements and provide you 
with peace of mind. Choose from the following packages that best suit your needs: 3 yr/60,000 km, 5yr/100,000 km and 7yr/140,000 km.
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Dodge Brand Accessories by Mopar Shown: Chrome Mirror  
Covers and Chrome Tubular Side Steps.

الكروم  من  المرايا  أغطية  الصورة:  في  موبار®  من  دودج  عامة  أكسسوارات 
الكروم. من  األنبوبية  الجانبية  والعتبات 

١ /// مجموعة الدواسات الامعة

٢ /// السقف ـ حّمالة الدراجات الهوائية*

٣ /// واقيات عتبة الباب

٤ /// شبكة األمتعة* 

٥ /// العتبات الجانبية األنبوبية من الكروم

٦ /// غطاء السيارة 

* تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
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1 /// Double Cross/Carolina cloth in Black (also available in Light Frost Beige) — standard on SXT

2 /// Capri leather in Black (also available in Light Frost Beige) — standard on GT

3 ///  Nappa Axis II perforated leather trim in Radar Red with Red accent stitching with embroidered R/T logo (also 
available in Black with Red accent stitching) — standard on R/T

4 ///  Nappa leather with Axis II perforated suede inserts and Silver accent stitching in Black (also available with 
Black accent stitching) — standard on SRT®

5 ///  Black/Demonic Red Laguna leather with Laguna Axis II perforated inserts and Silver accent  
stitching — available on SRT 

SXT ١ ///  قماش دبل كروس/كاروالينا بلون أسود (متوفر أيضاً بلون بيج بلّوري فاتح) قياسي في طراز

 GT ٢ /// فرش جلد كابري أسود (متوفر أيضاً بلون بيج بلّوري فاتح)، قياسي في

٣ ///  فرش جلد نابا أكسيس ٢ مثقوب بلون أحمر رادار مع خياطة بارزة بلون أحمر وشعار R/T المطرز (متوفر أيضاً بلون أسود 
R/T مع خياطة بارزة بلون أحمر)، قياسي في

٤ ///  فرش جلد نابا مع أكسيس ٢ مثقوب سويد مع خياطة فضية بارزة بلون أسود (متوفر أيضاً مع خياطة بارزة بلون أسود)،  
SRT® قياسي في

 SRT ٥ ///  جلد الجونا أسود/ أحمر ملتهب مع لمسات من جلد الجونا أكسيس ٢ المثقوب وخياطة بلون فضي بارز، متوفر في

I N T E R I O R : C H O I C E S الخيارات  الداخلية:  المواصفات 
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٣

٦

٤

٧

١

٥

٢

3

6

4

7

1

5

2

1 18-inch Satin Carbon (standard on SXT) 2 20-inch Hyper Black Aluminum (standard on GT) 3 20-inch Low-Gloss 
Granite Crystal (standard on R/T) 4 20-inch Gloss Black Aluminum (included with Blacktop Package on GT and 
R/T) 5 20-inch Brass Monkey (Burnished Bronze; included with Brass Monkey Appearance Group on GT and R/T) 
6 20 x 10-inch Black Noise (optional on SRT®) 7 20 x 10-inch Black Noise (standard on SRT)

١ ١٨ إنش من كربون ملّمع )قياســية في SXT) ٢ ٢٠ إنش من ألومينيوم هايبر باك )قياســية في GT( ٣ ٢٠ إنش من 
جرانيت كريســتال خفيف اللمعان )قياســية في R/T( ٤ ٢٠ إنش من األلومينيوم األســود الامع )متضمنة في مجموعة 
بــاك تــوب علــى GT و R/T(  ٥ ٢٠ إنــش من البرونز الغامق )برونز مصقــول، متضمن في مجموعة البرونز الغامق في 

)SRT® ( ٧ ٢٠×١٠ إنش من باك نويز )قياســية فيSRT® (  ٦ ٢٠×١٠ إنش من باك نويز )اختيارية فيR/T و GT

WHEEL:CHOICES الـعـجــات: الـخـيـــارات
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1 ١

5 ٥

2 ٢

6 ٦

10 ١٠

3 ٣

7 ٧

11 ١١

4 ٤

8 ٨

1 2 ١٢

1 Redline Red 2 Granite 3 White Knuckle 4 DB Black 5 Billet 6 In-Violet 7 Octane Red Pearl 8 Bruiser Grey  
9 Vice White 10 Blu By You 11 Stout Brown 12 B5 Blue 

 ١ أحمر ردالين ٢ جرانيت ٣ أبيض ٤ أســود DB ٥ رصاصي ٦ بنفســجي ٧ أحمر لؤلؤي أوكتان ٨ رمادي بروزر 
 B5 ٩ أبيض فايس ١٠ بلو باي يو ١١ بني ســتاوت ١٢ أزرق

COLOR:CHOICES األلــــوان: الـخـيـــارات

9 ٩
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DURANGO /// SPECIFICATIONS

SX
T

G
T

R
/T

SR
T®

E N G I N E S  /  T R A N S M I S S I O N S

3.6 Pentastar® V6 Variable Valve Timing (VVT) with 8-speed Automatic transmission 2BB 2BE

5.7 HEMI® V8 with Multi-Displacement System and VVT with 8-speed Automatic transmission 25S

6.4 HEMI V8 with 8-speed Automatic transmission 27L

M E C H A N I C A L  F E A T U R E S

BRAKES — Antilock 4-wheel disc • •

— Antilock 4-wheel disc HD •

— Antilock 4-wheel disc performance •

EXHAUST SYSTEM — Single rear on right side with bright tip (packaged with 3.6 V6 engine) •

—  Dual rear with bright tips • •

— Bright tip •

SUSPENSIONS — Eco III • •

— Normal-duty (on All-Wheel Drive (AWD) only) • •

—  Rear load-leveling • • •

— Sport – Lowered ride height for enhanced handling •

— High-Performance and Adaptive-Damping •

TRANSFER CASE/AWD SYSTEM — Single-speed, full-time AWD includes MP310 transfer case • •

—  2-speed, active on-demand AWD (packaged with 5.7 V8 engine; AWD models only) •

— Quadra-Trac® Active On-Demand 4WD System •

E X T E R I O R  F E A T U R E S

FASCIAS — Body-color with accent-color lower; with bright insert •

—  Body-color front and rear P •

— Body-color performance front • •

— Body-color upper/lower, rear •

• = Included. O = Optional. P = Available within Package noted.

SX
T

G
T

R
/T

SR
T®

E X T E R I O R  F E A T U R E S  ) c o n t i n u e d (

GRILLE — Body-color/accent-color P •

— Body-color with accents • •

— Bright/accent-color •

— Gloss Black (packaged with Brass Monkey Package) P P

LIFTGATE — Power, with key fob, overhead console and rear-cargo area controls • • •

LIGHTING — Auto High-Beam Headlamp Control P • •

—  Automatic headlamps • • • •

—  Automatic headlamp leveling system P • •

— Halogen headlamps • •

—  Low-beam High Intensity Discharge headlamps P • •

— Fog lamps, projector • •

— Fog lamps, premium LED • •

—  LED daytime running lamps • • •

MIRRORS —  Body-color, power, manual foldaway with heating element •

—  Body-color, power-folding multifunction with heating element, auto-dimming 
driver’s-side, supplemental turn signals and memory

• • •

—  Gloss Black, power-folding multifunction with heating element, auto-dimming 
driver’s-side, supplemental turn signals and memory

P P P

Pa
ge
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الــمــواصــفـــات  /// دورانـــجـــو 

P = متوفرة ضمن مجموعة محددة.  O = اختيارية.  • = متضمنة. 

SX
T

G
T

R
/T

SR
T®

الـمـحـركــات / نــواقــل الـحــركـــة

٣،٦ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات وناقل حركة أوتوماتيكي  V سعة   بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل 
بـ٨ سرعات

2BB2BE

٥،٧ لتر مع نظام اإلزاحة المتعددة والنظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات  هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة 
وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات

25S

٦،٤ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات V سعة  27Lهيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل 

الـمـواصــفـات الـمـيـكـانـيـكـيــة

••المكابح: قرصية مانعة لانغاق على العجات األربعة

HD •— قرصية مانعة لانغاق على العجات األربعة 

•— قرصية مانعة لانغاق على العجات األربعة عالية األداء

٣،٦ لتر) V سعة  •العادم: فردي خلفي في الجهة اليمنى مع مخرج المع (متضمن مع محرك بـ٦ أسطوانات على شكل 

••—  خلفي مزدوج مع مخارج المعة

•— مخرج المع

٣ ••نظام التعليق: تعليق إيكو 

••— عادي (في طرازات الدفع بجميع العجات فقط)

•••—  خلفي معّدل الحمولة

•— سبورت: ارتفاع مخفض أثناء القيادة ألداء أفضل

•— نظام تعليق التخميد النشط العالي األداء

علبة نقل السرعة/نظام الدفع بجميع العجات: نظام الدفع بجميع العجات طول الوقت وبسرعة واحدة يتضمن علبة 
 MP310 نقل السرعة 

••

٥،٧ لتر، طرازات الدفع  V8 سعة  —  الدفع بجميع العجات بسرعتين، نشط عند الطلب (متضمن مع محرك 
بجميع العجات فقط)

•

•— نظام الدفع الرباعي كوادرا-تراك® النشط عند الطلب

الـمـواصـفـات الـخــارجـيــة

•الواجهات: بلون الهيكل مع لون بارز في األسفل، ولمسات المعة 

•P—  أمامية وخلفية بلون الهيكل

••— أمامية عالية األداء بلون الهيكل

•— علوية/سفلية بلو الهيكل، خلفية

SX
T

G
T

R
/T

SR
T®

تتمة( ( الـمـواصـفـات الـخــارجـيــة 

•Pشبك أمامي: بلون الهيكل/ لون بارز

••— بلون الهيكل مع لمسات بارزة

•— لون المع/بارز

PP— أسود المع (متضمن في مجموعة البرونز الغامق) 

•••الباب الخلفي: آلي، مع عاقة المفاتيح، كونسول علوي وأزرار التحكم بمنطقة األمتعة الخلفية 

••Pاإلضاءة: التحكم بالمصابيح األمامية األوتوماتيكية العالية الشعاع

••••— مصابيح أمامية أوتوماتيكية 

••P—  نظام تعديل مستوى المصابيح األمامية األوتوماتيكية 

••— مصابيح أمامية هالوجينية

••P— مصابيح أمامية عالية الكثافة منخفضة الشعاع

••— مصابيح ضباب، بكشاف ضوئي 

LED فاخرة ••— مصابيح ضباب، 

LED تعمل في النهار •••— مصابيح 

•المرايا — بلون الهيكل، آلية، قابلة للطي اليدوي وللتدفئة

•••— بلون الهيكل، آلية وقابلة للتدفئة، ذاتية التعتيم من جهة السائق، إشارات انعطاف إضافية وذاكرة

PPP—  بلون أسود المع، آلية وقابلة للتدفئة، ذاتية التعتيم من جهة السائق، إشارات انعطاف إضافية وذاكرة 
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DURANGO /// SPECIFICATIONS continued

• = Included. O = Optional. P = Available within Package noted.

SX
T

G
T

R
/T

SR
T®

E X T E R I O R  F E A T U R E S  ) c o n t i n u e d (

REMOTE START SYSTEM — Control integrated into key fob, radio frequency system with 
91-m range

• • •

ROOF RAILS — Bright side, with integrated, storable crossrails •

—  Black side O O

SUNROOF — Power with express-open/close and comfort-stop features O O • •

WHEEL LIP MOLDINGS — Accent-color •

— Body-color • • •

WIPER SYSTEM — Front, rain-sensing automatic feature (included with Technology Group) P • •

—  Front, speed-sensitive, variable/intermittent with 3.79L fluid capacity • •

—  Rear, with fixed intermittent and continuous speeds, with washer • • • •

I N T E R I O R  F E A T U R E S

7-INCH THIN FILM TRANSISTOR (TFT) RECONFIGURABLE DIGITAL GAUGE CLUSTER • • • •

CARGO AREA — Cargo compartment cover • • • •

CONSOLE — Full-length front floor console • • • •

—  2nd-row mini floor console with cup holders and storage; also includes a floor mat for the 
3rd row (packaged with 2nd-row Fold-and-Tumble Captain’s Chairs)

P P P P

—  2nd-row floor console (requires 2nd-row Fold-and-Tumble Captain’s Chairs) O O •

— Leather-wrapped armrest, center console • •

SX
T

G
T

R
/T

SR
T®

I N T E R I O R  F E A T U R E S  ) c o n t i n u e d (

SEATS —  1st-row, 8-way power driver’s seat with memory (packaged with Comfort Seating Group) •

—  1st-row, passenger forward fold-flat seat (not available with Blu-rayTM system on GT and R/T) • •

—  1st-row, power 4-way driver’s lumbar adjuster (packaged with Comfort Seating Group) •

—  1st-row, power 8-way driver’s seat with memory, 6-way power passenger seat •

—  1st-row, power driver/passenger 4-way lumbar adjuster • • •

—  1st-row, power 8-way driver and passenger seats; driver’s seat includes memory 
feature (packaged with Blu-ray/DVD Rear Entertainment System) 

P • •

—  1st-row, heated • • •

— 1st-row, ventilated • •

—  2nd-row, 60/40 Fold-and-Tumble 3-passenger bench, folding P • •

— 2nd-row, heated • • •

— 2nd-row, 60/40 split-folding seats •

—  2nd-row, Fold-and-Tumble Captain’s Chairs (packaged with Anodized Platinum 
Appearance Package)

O O O O

—  3rd-row, 50/50 split-folding P • • •

STEERING WHEEL — Heated (packaged with heated front seats) • • •

—  Perforated leather-wrapped, with controls for audio, speed, Electronic Vehicle 
Information Center voice-recognition and Adaptive Cruise Control (ACC) (if equipped)

• • • •

—  Power tilt/telescoping steering column P • •

— Tilt/telescoping steering column • •

— Premium leather-wrapped steering wheel •

Pa
ge
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تتمة( ( الـمـواصـفـات الـخــارجـيــة 

٩١ متر •••نظام التشغيل عن بُعد: زر تحكم مدمج في عاقة المفاتيح، نظام تردد الراديو بنطاق 

•سكك السقف: جانبية المعة، مع سكك شبكية مدمجة للتخزين

OO—  جوانب سوداء 

••OOفتحة السقف: آلية مع مزايا الفتح/اإلغاق السريع والتوقف المريح

•قوالب حافة العجات: بلون بارز

•••— بلون الهيكل 

••Pمّساحات: أمامية، حساسة للمطر أوتوماتيكية (متضمنة في مجموعة “تكنولوجي”)

••— أمامية، حساسة للسرعة، متقطعة ومتواصلة بسعة ٣،٧٩ لتر من الماء 

••••—  خلفية، بسرعات ثابتة/متقطعة ومتواصلة مع غّسالة 

الـمـواصـفـات الـــداخــلـيـــة

••••لوحة عدادات رقمية مخصصة بتقنية شرائح الترانزستور الرقيقة قياس ٧ بوصة

••••منطقة األمتعة: غطاء منطقة األمتعة 

••••كونسول: أرضي أمامي كامل الطول

سجادة أرضية في الصف الثالث  —  صغير أرضي في الصف الثاني مع حامات األكواب وحجرة تخزين، يتضمن أيضاً 
(متضمن مع مقاعد الصف الثاني القابلة للطي/البسط “كابتنز تشيرز”) 

PPPP

•OO—  كونسول أرضي في الصف الثاني (يتطلب مقاعد الصف الثاني القابلة للطي/البسط “كابتنز تشيرز”)

••— كونسول مركزي، مسند ذراع مكسو بالجلد

SX
T

G
T
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/T

SR
T®

تتمة( ( الـمـواصـفـات الـــداخــلـيـــة 

لـ٨ وضعيات مع ذاكرة (ضمن مجموعة “المقاعد المريحة”) وفقاً  •المقاعد: الصف األول، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً 

(R/Tو GT في TMغير متوفرة مع نظام بلو راي) في الصف األول، للركاب قابلة للطي إلى األمام  —••

ألربعة وضعيات آلياً   —  في الصف األول، تعديل أسفل ظهر مقعد السائق وفقاً 
(متضمنة مع مجموعة المقاعد المريحة) 

•

٦ وضعيات آلية لمقعد الراكب األمامي  ٨ وضعيات آلية للسائق مع ذاكرة،  •—  في الصف األول، 

•••—  في الصف األول، ٤ وضعيات آلية لتعديل أسفل ظهر السائق/الراكب األمامي

٨ وضعيات آلية للسائق والراكب األمامي، يتضمن مقعد السائق ذاكرة حفظ وضعيات المقعد  —  في الصف األول، 
(متضمنة مع مجموعة نظام الترفيه الخلفي بلو راي/دي في دي)

P••

•••—  في الصف األول، قابلة للتدفئة 

••— في الصف األول، قابلة للتهوية 

••P—  في الصف الثاني، مقعد الراكب الثالث قابل للطي/القلب بنسة ٤٠/٦٠ ، قابل للطي 

•••— في الصف الثاني، قابل للتدفئة 

٤٠ /٦٠ •— مقاعد الصف الثاني، قابلة لانقسام 

—  مقاعد “كابتن تشيرز” القابلة للطي والقلب في الصف الثاني (ضمن مجموعة “باتينوم أبيرنس” المطلي 
بأكسيد األلومينيوم) 

OOOO

 ٥٠/٥٠ •••P—  في الصف الثالث، قابلة لانقسام 

•••مقود توجيه: قابل للتدفئة (متضمن مع المقاعد األمامية القابلة للتدفئة)

—  مكسو بجلد مثقوب، مع أزرار للتحكم بالصوت، بالسرعة، مركز معلومات السائق اإللكتروني، التعرّف على 
الصوت، ونظام تثبيت السرعة المرن (في حال تجهيزه) 

••••

••P—  عمود توجيه آلي قابل للتعديل واإلمالة

••— عمود توجيه قابل للتعديل واإلمالة

•— مقود توجيه مكسو بالجلد الفاخر 

تتمة الــمــواصــفـــات   /// دورانـــجـــو 
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DURANGO /// SPECIFICATIONS continued

• = Included. O = Optional. P = Available within Package noted.

SX
T

G
T

R
/T
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T®

U C O N N E C T ® M U L T I M E D I A

CD PLAYER — Single-disc, remote (optional on CPOS 2TB; requires Uconnect 8.4) O O O O

Media Hub — Includes 2 USB ports and auxiliary jack • • • •

POWER OUTLET — 12-volt power outlet in console (packaged with 2nd-row console with armrest 
and storage)

P P P

—  2 12-volt outlets, located on the instrument panel and in the rear cargo compartment • • • •

RADIOS — Uconnect 7.0 • •

— Uconnect 8.4 NAV O • •

SPEAKERS — Alpine® Premium Audio System with 9 speakers, subwoofer and  
506-watt amplifier 

O •

—  BeatsAudioTM Premium Sound System •

— 6 speakers • •

USB PORT — Charging port located in console (packaged with 2nd-row console with armrest) P P P

— Dual remote – charge only • • •

S A F E T Y  &  S E C U R I T Y

ACTIVE HEAD RESTRAINTS • • • •

ACC WITH STOP (packaged with Technology Group) P P

ADVANCED BRAKE ASSIST (packaged with Technology Group) P P

AIR BAGS — Advanced multistage, driver and front-passenger • • • •

— Supplemental side-curtain (all rows) • • • •

— Supplemental side • • • •

— Driver inflatable knee bolster • • • •

— Supplemental front-seat side • • • •

BLIND SPOT MONITORING (BSM) AND REAR CROSS-PATH DETECTION — Packaged with 
Technology Group

P P

ELECTRONIC STABILITY CONTROL • • • •

FORWARD COLLISION WARNING WITH ACTIVE BRAKING — Packaged with Technology Group P P

HILL START ASSIST • • • •

SX
T

G
T
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/T
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T®

S A F E T Y  &  S E C U R I T Y  ) c o n t i n u e d (

KEYLESS ENTER ’N GOTM • • • •

LANESENSE® LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM — Packaged with Technology Group P P

PARKSENSE® REAR PARK ASSIST SYSTEM • • • •

PARKSENSE FRONT PARK ASSIST SYSTEM • •

PARKVIEW® REAR BACK-UP CAMERA • • • •

RAIN BRAKE SUPPORT • • • •

READY ALERT BRAKING • • • •

SECURITY ALARM • • •

TRAILER SWAY CONTROL • • • •

P A C K A G E S  /  E Q U I P M E N T  G R O U P S

BLU-RAYTM/DVD REAR ENTERTAINMENT SYSTEM — Power 8-way driver memory and 8-way 
passenger seats, 2 screens mounted in the seatbacks, capable of playing both DVDs and 
Blu-ray; includes separate ports for plugging in video games or other devices

O O

COMFORT SEATING GROUP — Includes power 4-way lumbar adjuster and 8-way power 
driver’s seat; manual passenger seat

•

TECHNOLOGY GROUP — Includes Adaptive Cruise Control with Stop, Forward Collision 
Warning with Active Braking, Advanced Brake Assist, LaneSense® Lane Departure Warning with 
Lane Keep Assist, BSM and Rear Cross-Path Detection Systems (GT includes rain-sensing 
windshield wipers)

O O

TRAILER TOW GROUP IV — Includes 220-amp alternator if 5.7 V8, heavy-duty engine oil 
cooler if 5.7 V8, Class IV hitch receiver, 4-/7-pin wiring harness, rear load-leveling shocks 
and full-size spare tire 

• • • •
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يـوكـونيـكـت®/ الـوســائـط اإلعــامـيــة الـمـتـعـــددة

(٨،٤ OOOOمشغل أقراص مدمجة: قرص واحد، عن بُعد (اختياري في CPOS 2TB، يجب توفر يوكونيكت® 

••••مركز الوسائط اإلعامية: يتضمن منفذين يو إس بي ووصلة صوت إضافية

١٢ فولط في الكونسول (متضمن مع كونسول الصف الثاني ومسند ذراع وحجرة تخزين)  PPPمنفذ طاقة: بقوة 

١٢ فولط، في لوحة العدادات وفي حجرة منطقة األمتعة الخلفية  ••••—  ٢ بقوة 

 ٧،٠ ••الراديو: يوكونيكت 

٨،٤ الماحي ••O— يوكونيكت 

٥٠٦ واط ٩ مكبرات صوت، صبووفر ومضخم صوت بقوة  •Oمكبرات الصوت: نظام صوت ألباين® الفاخر مع 

TMنظام الصوت الفاخر بيتز أوديو  —•

٦ مكبرات صوت   —••

PPPمنفذ يو إس بي: للشحن، في الكونسول (متضمن مع كونسول الصف الثاني ومسند ذراع)

•••— مزدوج عن بُعد ـ للشحن فقط

الســامــة واألمــــان

••••مساند رأس نشطة

PPنظام تثبيت السرعة النشط مع ميزة التوقف: (متضمن مع مجموعة "تكنولوجي"(

PPنظام مساندة الفرملة المتقدم: متضمن مع مجموعة "تكنولوجي"

••••الوسائد الهوائية: متقدمة متعددة مراحل االنتفاخ للسائق والراكب األمامي

••••— ستارية جانبية إضافية (كل صفوف المقاعد) 

••••— جانبية إضافية 

••••— قابلة لانتفاخ لحماية ركبة السائق 

••••— جانبية مدمجة في المقعد األمامي إضافية

PPنظام مراقبة الزوايا العمياء ونظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع: (ضمن مجموعة “تكنولوجي”)

••••النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

PPنظام التنبيه من االصطدام األمامي مع الكبح النشط: متضمن مع مجموعة “تكنولوجي”

••••نظام المساعدة على تسلق التال
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)تتمة( الســامــة واألمــــان 
TM”نظام فتح األقفال عن بُعد “أدخل وانطلق••••

PPنظام التنبيه من االبتعاد عن المسار الين سينس®: متضمن مع مجموعة “تكنولوجي”

••••نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس®

••نظام مساندة الركن األمامي بارك سينس®

••••كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية

••••نظام مساندة الفرملة عند المطر

••••إنذار التنبيه بالفرملة

•••جهاز إنذار

••••نظام التحّكم بميان المقطورة

الـمـجـمــوعــات والـمـعـــدات

٨ وضعيات آلية لكل من مقعد السائق والراكب األمامي،  نظام الترفيه الخلفي بلو راي™/دي في دي: ذاكرة لحفظ 
شاشتين مدمجتين في ظهر المقاعد، لتشغيل أفام دي في دي وأقراص بلو راي، يتضمن منفذ طاقة منفصلة لتشغيل 

ألعاب الفيديو أو األجهزة األخرى 
OO

لـ٤ وضعيات ومقعد  وفقاً  ألسفل الظهر في مقعد السائق قابل للتعديل آلياً  مجموعة المقاعد المريحة: تتضمن مسنداً 
لـ٨ وضعيات ومقعد الراكب األمامي اليدوي السائق اآللي وفقاً 

•

مجموعة "تكنولوجي": تتضمن نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف، نظام التنبيه من االصطدام األمامي مع 
الفرامل النشطة، مساندة الركن المتطور، نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار الين سينس® مع مساندة الحفاظ على 

GT تتضمن ماسحات الزجاج  المسار، نظام مراقبة الزوايا العمياء/نظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع (
األمامي الحساسة للمطر)

OO

٥،٧ لتر، مبرد زيت  V8 سعة  ٢٢٠ أمبير إذا كان المحرك  مجموعة السحب من الفئة الرابعة: تتضمن محّول تيار بقوة 
٥،٧ لتر، حلقة تثبيت من الفئة الرابعة، مرابط رباعية وسباعية األساك،  V8 سعة  المحرك للمهام الشاقة إذا كان المحرك 

وماّصات خلفية متوازنة الحمولة وإطار احتياطي كامل الحجم 
••••

تتمة الــمــواصــفـــات   /// دورانـــجـــو 
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[1] Requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. [2] Always look before proceeding, electronic drive aid is not a substitute for conscientious driving; always be 
aware of your surroundings. [3] Always check visually for vehicles prior to changing lanes. [4] ACC 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. [5] FCW system is solely an alert system for the front of the vehicle which does not take any 
actions to change the vehicle dynamics to avoid a collision and 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. [6] 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. Visit UconnectPhone.com for system and device compatibility [7] 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. Ensure MAP is ON 
and incoming message notification is enabled. Also requires the use of a compatible smartphone that supports text messaging and Bluetooth. Visit UconnectPhone.com for system and 
device compatibility. [8] This system is not meant to be used while the car is in motion. 

©2018 FCA US LLC. All Rights Reserved. Dodge, Charger, Durango, Citadel, the crosshair grille, SRT, HEMI, ParkSense, ParkView, Pentastar and Uconnect are registered trademarks  
FCA US LLC.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Blu-ray is a trademark of Blu-ray Disc Association. Brembo is a registered trademark of Freni Brembo S.p.A. iPod, iPhone and Siri 
are registered trademarks of Apple Inc. Instagram and logo are registered trademarks of Instagram, Inc.

About this catalog: since the time of printing, some of the information you’ll find in this catalog may have been updated. Ask your dealer for details. Some of the equipment shown or 
described throughout this catalog may be available at extra cost. Specifications, descriptions, illustrative materials and all competitive comparisons contained herein are as accurate as 
known at the time this publication was approved for printing. FCA US LLC reserves the right to discontinue models at any time or change specifications without notice or without incurring 
obligation. Some options may be required in combination with other options. For the price of the model with the equipment you desire, or verification of specifications contained here, see 
your Dodge dealer.

(١) يتطلب هاتفاً جواالً متطابقاً مع تقنية بلوتوث طليق اليدين. (٢) تأكد دائماً من الطريق أمامك قبل التقدم، إن مساعدة القيادة اإللكترونية ليست بدياً عن القيادة الواعية والمدركة. 
بواسطة النظر من عدم وجود مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر. (٤) إن نظام تثبيت السرعة المرن هو نظام لراحة السائق وليس  محيط سيارتك. (٣) تأكد دائماً  تفقد دائماً 
بدياً عن التدخل النشط للسائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور ويكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. (٥) إن نظام التنبيه من 
عن التدخل السريع  االصطدام األمامي هو مجرد نظام إنذار خاص بالجزء األمامي من السيارة، والذي ال يتخذ أي إجراءات لتغيير ديناميكيات السيارة لتجنب االصطدام، وليس بدياً 
والمرن من قبل السائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور وأن يكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. (٦) ال يمكن ألي نظام مهما 
كان متطوراً أن يتخطى قوى الطبيعة أو يتفادى نتائج القيادة الطائشة. يعتمد األداء على قوة التشبث المتوفرة، والتي تتأثر بالرمال والثلوج وبعوامل أخرى. عندما يضيء مؤشر النظام 
اإللكتروني للتحكم بالثبات في لوحة العدادات، على السائق أن يخفف من قوة الدفع ويعدل السرعة وطريقة القيادة بحسب حالة الطريق. ينصح بالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة 
مع  متطابقاً  الطريق. ضع حزام األمان دائماً. يرجى زيارة uconnectphone.com لمعرفة توافق النظام واألجهزة. (٧) ميزات الرد بالنصوص الصوتية والنصوص الصوتية تتطلب هاتفاً 
نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة بلوتوث. أي فون وبعض الهواتف الذكية ال يدعم حالياً نمط النفاذ إلى الرسائل النصية بميزة بلوتوث. يرجى زيارة uconnectphone.com لمعرفة توافق 

النظام واألجهزة. [٨] ليس المقصود من هذا النظام استخدامه أثناء تشغيل السيارة. 

©٢٠١٨ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. دودج، تشارجر، دورانجو، سيتادل الشبكة األمامية المتقطعة األساك، SRT، هيمي، بارك 
سينس، بارك فيو، بنتاستار، ويوكونيكت هي عامات تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م.

بلوتوث هي عامة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي إنك. بلوراي هي عامة تجارية مسجلة لشركة بلوراي ديسك. بريمبو هي عامة تجارية مسجلة لدى فريني بريمبو أس. 
بي. أي بود، أي فون وسيري عامات تجارية مسجلة لشركة أبل، إنستجرام وشعارها عامة تجارية مسجلة لشركة إنستجرام.

معلومات حول هذا الكتيب: بعض المعلومات الموجودة في هذا الكتيب قد يتم تحديثها في وقت الحق للطباعة. يرجى مراجعة وكيلك المحلي لمزيد من التفاصيل. بعض التجهيزات 
الموجودة أو الموصوفة هنا قد تتوافر بتكلفة إضافية. تعتبر كافة المنتجات والمواصفات والرسوم التوضيحية والمقارنات التنافسية الواردة هنا صحيحة حين تّمت الموافقة على 
الطباعة. تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. بحق إجراء التعديات التي تراها مناسبة، في وقت إلى آخر، دون إشعار مسبق أو أي التزام يترتب عليها. 
بعض المواصفات االختيارية تتطلب وجود مجموعة من المواصفات االختيارية األخرى. لمعرفة سعر طراز محدد مع تجهيزات تائم طلبك، أو التحقق من المواصفات المذكورة هنا، 

قم بمراجعة وكيل دودج المحلي األقرب إليك.


