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كـرايـسـلـــر 300
تصـميـم جــريء يثـبت 

حـضـــوره.
Chrysler 300
Bold design dedicated  
to making a statement.
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التصميم الكالسيكي والحديث يتقّدم كل توّجه عصري. تبرز 
كرايسلر 300 بنجاح بفضل تمّيزها بالقوة والفخامة واألسلوب 

الالمتناهي. إنها آلة من العصور، واثقة بال خداع، لسائق عصري 
ومميز. سائق يعترف بالجدارة، يفهم التصميم ويقّدر األداء 

الديناميكي. البعض يراه قّمة في النضج. وأنت ستدرك فخامته... 
في كل شيء. حان الوقت لنقول للعالم “نحن، ما نصنع”. 

Classic and modern design advances trend. The Chrysler 300 
stands the test by standing by a distinctive lineage of power, luxury 
and everlasting style. Confident without conceit, it’s a machine 
of the ages for the sophisticated and discerning driver. One who 
recognizes worth, understands design and appreciates dynamic 
performance. Some call it maturity. You’ll know it’s premium — 
everything. It’s time to show the world what you’re made of.

تجسيٌد ألسلوب متمّيز.
كل طراز مذهل من كرايسلر 300 يجّسد حرفية 

عالية وتكنولوجيا حديثة. تم تخصيص المجموعة 
بمقصورة مكسوة بالجلد متوفرة وتنطلق 

بمحركات بـ٦ أو بـ٨ أسطوانات على شكل V مع 
نواقل حركة إلكترونية دوارة قياسية بـ٨ سرعات، 

والتوفير في استهالك الوقود. في نهاية 
الكالم، تصميم 300 يعّبر عن شعوركم بإنجاز 

متميز.

Style personified.
Each stunning Chrysler 300 model embodies 
attainable craftsmanship and advanced 
technology. The lineup is tailored with available 
leather interiors, V6 or V8 engines with 
standard rotary e-shift 8-speed transmission,  
and enhanced fuel efficiency. Finished in 
statement-making appointments, the 
300 design echoes your assured sense 
of accomplishment.
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فخامة األناقة لكل األوقات.
The luxury of timeless elegance. 

للتفاصيل كلمة الفصل. 
الهندسة الديناميكية والدائمة تخدم عددًا ال يحصى من 

األغراض التي لها عالقة قوية بالتصميم العام، الوظيفة 
والمحيط. تحتل سيارة كرايسلر 300 مكانها الصحيح في القمة، 
مما يمّيز التدفق الصلب والسلس الذي يشعر به السائق. تؤّكد 

الشبكات األمامية الحصرية بالعالمة التجارية الشكل الجريء 
والهيكل المثير لإلعجاب للتأكيد على أنها شخصية استثنائية 

بمالمح حصرية.

ارتق بطّلتك في كل مناسبة.
أفضل طموح مبدع يّتسم بسمات مثل قوة V8 المتوفرة، 

تصميم هوائي في صميم المهمة، المواد الداخلية الفاخرة 
والتكنولوجيا والراحة لسيدان كاملة الحجم - مما يجعل مجموعة 

طرازات 300C لكجوري فخمة للغاية وال تشوبها شائبة. 
يكشف مظهر 300 الخارجي المنحوت عن شكل يخطف األنظار 

ومالمح رياضية عصرية تبهر كل الناظرين إليها. 

Details matter. 
Dynamic and enduring architecture serves a myriad of purposes 
bearing a strong connection to overall design, function and 
surroundings. The Chrysler 300 takes its proper place at the top, 
delineating a solid and seamless flow the driver feels. The 
trademark grilles pay tribute to the bold shape and admirable 
platform of attitude that can only be attributed to one nameplate.

Promote yourself at every occasion.
The best of iconic aspiration delivers attributes like V8 available 
power, mission-focused aerodynamic design, and the ultimate  
in premium interior materials, technology and roominess of  
a full-size sedan — making the 300C Luxury Series very 
impeccably luxurious. The sculpted 300 exterior reveals a 
head-turning profile complemented by a modern, athletic 
silhouette that’s always dressed to impress.
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األداء البارع لكل إنجاز.

هناك مسافة كبيرة بين األوائل 
والمبتدئين. 

بالرغم من تطور مجموعة 300 األسطورية، 
إال أنها حافظت على قوتها الفطرية وشكلها 
المذهل. يتميز شكلها المربع الفريد المحفور 

بلمسات من الكروم التي ترمز إلى الذكاء 
الهندسي واالبتكار في تصميمه. تأطير 

المصابيح الحصرية، شارة الجناح وتصاميم 
الشبكة األمامية والواجهة أساس لالنسيابية 
البصرية التي ال يمكن إنكارها على كرايسلر.

Leave the rookies behind. 
Through the evolution of the legendary 
300 collection, its innate strength and stunning 
shape remain true. The uniquely square, chiseled 
face features premium chrome applications 
symbolizing engineering brilliance and innovation  
in its construction. Framing the signature lighting, 
wing badge and grille designs, the fascia 
hardware leads the visual continuity that is 
undeniably Chrysler. 

نظام التعليق المستقل على ٤ عجالت 
يجعل الطرقات طّيعة وسلسة. 

سوف تالحظ على الفور ديناميكيات القيادة المتفوقة 
والقيادة الفخمة بكل راحة، حتى على الطرق غير 

السلسة أبدًا. يوفر نظام التعليق المتعدد الوصالت 
الذي تم ضبطه على النحو األمثل، وممتص الصدمات 
المتميز وذراع التوازن الخلفي تشبثًا مدوزنًا على سطح 

الطريق أثناء المنعطفات والمطبات. تساعد البطانات 
المتعددة المصممة بمواد من الدرجة األولى في الحد 

من ضجيج الطريق واالرتجاجات والخشونة من أجل توفير 
قيادة سلسة وهادئة، ويسهم نظام التوجيه المعزز 

آليًا في زيادة كفاءة استهالك الوقود مع توفير شعور 
واستجابة استثنائيين.

4-wheel independent suspension makes 
rough roads ride smoothly. 
You will immediately notice the superior driving dynamics 
and premium ride and comfort, even on not-so-smooth 
roads. The optimally tuned multilink suspension, premium 
shock absorbers and rear stabilizer bar deliver calibrated 
road-surface handling during cornering and over bumps. 
Multiple bushings designed with first-rate construction 
materials help reduce road noise, vibration and harshness 
(NVH) to deliver a smooth, quiet ride, and the electric 
power steering system contributes to increased fuel 
efficiency while providing exceptional feel and feedback.

Sustained to attain
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قوة وعزم، من الدرجة األولى.
First-rate power and torque.

.V6 نطاق القيادة
مع نظام العادم المزدوج في طراز 

كرايسلر 300S المرافق لمحرك بنتاستار® 
DOHC القياسي بـ٦ أسطوانات على 

شكل V سعة ٣،٦ لتر مع النظام المتغير 
لتوقيت عمل الصمامات وناقل حركة بـ٨ 
سرعات، يتم إطالق قوة وعزم هائلين. 

كميزة قياسية في طرازات كرايسلر 300 
ليميتد، 300S و 300C لكجوري، يوّفر 

نظام نقل القوة بـ٦ أسطوانات على شكل 
V بـ٨ سرعات مزيجًا استثنائيًا من العزم 

العالي، كفاءة الوقود، انخفاض االنبعاثات 
الكربونية والتحكم بالضجيج واالرتجاجات 
والخشونة، باإلضافة إلى أفضل تقدير 
الستهالك الوقود المشترك بأقل من 

١٢،٧ كم/ل**. 

V6 driving range.
With the Chrysler 300S model’s dual-
exhaust system accompanying the standard 
3.6 DOHC Pentastar® VVT V6 engine and 
8-speed transmission, it produces astounding 
power and torque. Standard on Chrysler 
300 Limited, 300S and 300C Luxury 
Series, the V6 8-speed powertrain delivers 
an exceptional blend of high torque, fuel 
efficiency, low emissions and first-rate noise, 
vibration and harshness (NVH) control, along 
with a combined fuel consumption estimate 
rating as low as 12.7 km/l.**

سمفونية القوة والفعالية. 
لمزيد من القوة، اختر محرك هيمي® األسطوري بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٦،٤ لتر مع تقنية التوفير في 
استهالك الوقود، المتوفر في طرازات SRT. يوّلد قوة ٤٨٥ حصانًا بـ٨ أسطوانات على شكل V وعزم دوران ٦٣٧ 

ن.م. مع أفضل تقدير الستهالك الوقود في ١٠ كم/ل*. لعشاق القوة وكفاءة الوقود أكثر، يوفر محرك هيمي بـ٨ 
أسطوانات على شكل V سعة ٥،٧ لتر المتوفر قوة ٣٧١ حصانًا وعزم دوران ٥٣٤ ن.م. وأفضل استهالك للوقود في 

١٠،٥ كم/ل. كل محرك يوفر قوة محرك بثمان أسطوانات مع القدرة على األداء باستخدام أربع أسطوانات فقط، وهي 
تكنولوجيا تكشف عدم ضرورة استخدام القوة الكاملة، كما هو الحال في القيادة على الطريق السريعة، وعدم تشغيل 

أربعة من األسطوانات الخمسة لتحسين الكفاءة. كال المحركين يوفر صيغة مثالية للقوة والقيمة بفضل ناقل الحركة 
توركفاليت® بـ٨ سرعات.

 ناقل حركة إلكتروني دّوار بـ٨ سرعات. 
يوفر ناقل الحركة بـ٨ سرعات الكفاءة في توفير الوقود مع أداء قوي جدًا. يعمل هذا المحرك مع محرك بنتاستار® بـ٦ 

أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ لتر، بقوة ٢٩٢ حصانًا، وكذلك مع ٨ سرعات لتوفير استهالك بنسبة تصل إلى أقل 
من ١٢،٧ كم/ل**. 

ناقل حركة إلكتروني دّوار قياسي بلمسات من الكروم الملمع يتواجد في الكونسول المركزي المدمج، يختار إلكترونيًا 
الغيارات لتجربة قيادة أوتوماتيكية سلسة وخفيفة الوزن.

A symphony of power and efficiency. 
For maximum power, choose the legendary 6.4 HEMI® V8 engine with Fuel Saver Technology, available on the SRT 
models. It produces 485 hp V8 power and 637 N•m of torque with combined fuel consumption estimated rating of  
10.0 km/l.* For those interested in taking the power down a notch to further fuel efficiency, the available 5.7 HEMI V8 
delivers 371 hp power, 534 N•m of torque, and 10.5 km/l combined fuel consumption rating. Each engine delivers  
the power of an eight-cylinder engine with ability to run on only four cylinders, a technology that detects when full  
power isn’t necessary, such as at highway cruising, and deactivates four of the eight cylinders for improved efficiency.  
Both engines offer the perfect formula for power and value thanks in part to the TorqueFlite® 8-speed transmission. 

Rotary e-shift 8-speed transmission.  
The standard 8-speed transmission provides optimal fuel efficiency with full-power performance. It starts with the 
acclaimed 3.6 Pentastar® V6 engine with up to 292 hp power and arms it with eight speeds to yield up to a combined 
fuel consumption estimate rating as low as 12.7 km/l.** 

The standard Satin Chrome-finished rotary e-shifter, located on the integrated center console, electronically selects gears 
for a smooth, lightweight automatic shift experience. 

*Actual rating may vary. **Combined fuel consumption rating 9.4/100km 3.6 Pentastar V6 RWD. Actual rating may vary.
*قد تتغّير النسبة الفعلية. **نسبة استهالك الوقود المشترك ١٠٠/٩،٤كم، بنتاستار V6 سعة ٣،٦ لتر للدفع الخلفي. قد تتغّير النسبة الفعلية. 
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راحة وتمّيز كل يوم.0

.S تأّلق مع
300S تمّيز السائقين عندما يتعلق األمر بالشخصية والتألق. الحواف 

السوداء للمصابيح األمامية ومصابيح الضباب، العجالت قياس ٢٠ بوصة، 
المصابيح الخلفية LED السوداء، الشبكة األمامية السوداء المحاطة 

بالكروم، حواف بفتحات لدخول ضوء النهار المعة تعّبر بطريقة أكثر جرأة. 
يتزامن تعبيرك الجريء مع المقصورة بالمقاعد المكسوة بالجلد الفاخر 

المثقوب مع مساند من جلد سويد، مما توفر مزيدًا من الدعم الجانبي 
أثناء القيادة الحماسية. مع الوضعية الرياضية ونظام تعليق األداء المدوزن، 

يتعّدى الفخر مجرد كسوة من الجلد. 

تصميم يحّرك الصميم. 
تكنولوجيا بيتس أوديوTM موهبة وراء معظم األعمال الفنية الناجحة 

المفضلة لديك. لساعات عمل طويلة من الخبرة في الستوديو مع فّنانين 
عالميين. والنتيجة هي مزيج بين الخبرة العلمية والبراعة الفنية اللتان 

تنطبقان على طريقة تمّيزنا. نظام بيتس أوديو الصوتي بـ١٠ مكبرات 
 .300S صوت مع صبووفر، قياسي في

The S factor.
Like stepping into your favorite black leather boots, the 300S gives drivers  
an edge when it comes to attitude. Black headlamps and fog lamp bezels,  
20-inch wheels, Black LED taillamps, Black Chrome surround grille, and 
Gloss Black daylight opening (DLO) moldings make a slightly sinister 
statement. The expression synchronizes with the interior’s available 
premium, perforated leather performance seats with high-bolstered 
contours in suede, providing more lateral support during spirited driving.  
With Sport mode and a performance-tuned suspension, the swagger is  
more than skin deep. 

Designed to move you. 
BeatsAudioTM technology translates countless hours of experience in the 
studio working with world-class musicians into a unique blend of artistry  
and tuning for vehicle sound quality. BeatsAudio 10-speaker system plus 
subwoofer, is standard on 300S.

Work to live

تظهر شاشة يوكونيكت®
بالمواصفات األمريكية.

أفضل تناغم بين الجد واللعب.
الرحابة تعني أكثر من مجرد الراحة الجسدية التي 

تتمتع بها عائلة من خمسة أفراد داخل سيارة 
كرايسلر 300. المقعد الخلفي القابل للطي 

واالنقسام بنسبة ٤٠/٦٠، حامل األكواب، فتحات 
التهوية، عدادات درجة الحرارة والمقاعد القابلة 

للتدفئة المتوفرة، باإلضافة إلى منافذ يو إس 
بي ونظام LATCH لتثبيت مقاعد األطفال، 

تسمح بتوفير الجو الترحيبي للركاب في المقعد 
الخلفي. الجمال والشعور بالمواد الممتازة الفاخرة 

والمقاعد المصممة هندسيًا يساعد السائق 
والركاب على حٍد سواء في إيجاد مساحة شخصية 

يرتاحون فيها. توفر فتحة السقف البانورامية 
المزدوجة المتوفرة، والتي تمتد إلى المقعد 

الخلفي، االستمتاع برؤية القمر في الليل، في 
حين تعيد واقية الشمس اآللية المتوفرة فترات 

القيلولة في الخلف إلى جدولك الزمني.

Some families prefer to play it cool, 
while they keep it real.
Spaciousness means more than physical comfort 
for a family of five in the Chrysler 300. The 
60/40 split-folding rear-seat bench, cup holders, 
vents, temperature gauges and available heated 
seats, as well as access to USB ports and LATCH 
child seat anchors, allow a welcoming environment 
for backseat passengers. The beauty and feel of 
premium materials and ergonomically designed 
seats help the driver and passengers alike find 
a personal space to call their own. An available 
dual-pane panoramic sunroof, which extends to 
the backseat, offers a moonlit vibe to nighttime 
outings, while the available power sunshade puts 
backseat naps back on the schedule.

U.S. Uconnect® screen shown.
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300S300S puts the driver back into driving تعيد السائق إلى القيادة من جديد.2

من صفر إلى ١٠٠ في أقل من ٦ ثوان. 
هناك سبب يجعل السائقين يختارون القوة بـ٨ أسطوانات 

مع محرك هيمي® المتوفر بـ٨ أسطوانات على شكل 
V سعة ٥،٧ لتر. هذا المحرك القوي الخفيف الوزن بـ٨ 

أسطوانات على شكل V بقوة ٣٧١ حصانًا وعزمًا ثائرًا ٥٣٤ 
ن.م. يوفر تسارعًا أكثر من المتوقع لقيادة أكثر انطالقة 
وسرعة. مع تسارع من صفر إلى ١٠٠ كم/س في ٥،٨ 

ثوان، ال شك َمن سيكون سّيد الطريق بهذا األداء. 

حّفز الديناميكيات الرياضية.
توّفر الوضعية الرياضية في 300S تحسين التوجيه 

واستجابة صمام الخانق، التحكم بالثبات، غيارات ناقل 
الحركة وغيرها الكثير. عند استخدام الوضعية الرياضية، 

تصبح نواقل الحركة الصغيرة للتحكم بالغيارات جاهزة 
لالستخدام ويتم تشغيل األداء الرياضي للتوجيه 

اإللكتروني المعزز آليًا. 

Zero to one hundred in less than six. 
There’s a reason some prefer to take charge on the road 
and the powerful V8 with the available 5.7 HEMI® V8 
engine gets it. The 371 hp heavyweight V8 power and 
the surprising punch of 534 N•m of torque add up to 
acceleration that more than meets the demands of the 
get-ahead driver. With a 0 – 100 kph time at 5.8 seconds, 
there is no room for doubt behind the wheel.

Spur on the Sport dynamics.
The Sport mode on 300S delivers enhanced steering and 
throttle feedback, stability control and transmission shifts, 
and more aggressive performance. When in Sport mode, 
paddle shifters can be used to shift gears and the Electric 
Power Steering Sport Performance is activated. 
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أساس كل حركة4

مركز التحكم.
يوفر مقود التوجيه المكسو بالجلد والقابل للتدفئة المتوفر قبضة مريحة والئحة إلعدادات تثبيت السرعة وأزرار التحكم 

بالهاتف٢ طليق اليدين باإلضافة إلى أزرار للتحكم بغيارات الوضعية الرياضية “سبورت”. التصميم الثالثي األضلع 
يسمح بالوصول الواضح إلى عدادات المقاييس وشاشة عرض معلومات السائق قياس ٧ بوصة. عمود توجيه آلي 

متوفر قابل للتعديل واإلمالة، مكسو بجلد نابا الفاخر بطبقتين، بخياطة بارزة وبالخشب األصلي مع حواف من الكروم 
يعزز الشعور الرائع بملمس الراحة الفخمة بين يديك. يوفر مقود التوجيه اإللكتروني المتقدم وضعيات عادية، مريحة 

وسبورت لمزيد من استجابة التوجيه والقيادة الملهمة. 

محاطة بالرفاهية.
تتضمن المقصورة الداخلية المميزة مزايا المقعد بزخارف من الجلد المتوفرة، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة، مقاعد 

أمامية متوفرة قابلة للتهوية وللتدفئة ومقاعد خلفية قابلة للتدفئة. مقاعد مكسوة بالجلد مع خياطة من الكتان الفاخر 
ومساند األبواب المبطنة مع خياطة من الكتان عالمة مميزة لطرازات 300C الكجوري. استرح على مقاعد مكسوة بجلد 
نابا الفاخر المثقوب. حواف من خشب موكا األصلي بلمسات ناشفة تضفي شعورًا دافئًا إلى المقصورة باإلضافة 

إلى مقود التوجيه بطبقتين المكسو بالجلد والقابل للتدفئة ولوحة العدادات المكسوة بالجلد. 

Position of authority.
The leather-wrapped and available heated steering wheel provides advanced ergonomic grip, cruise settings,  
hands-free2 phone controls and available performance-driving Sport mode paddle shifters. The three-spoke design 
invites a clear view to the gauges and 7-inch Driver Information Display (DID). An available two-tone premium  
Nappa leather-wrapped, stitched and real wood, tilt/telescoping-column steering wheel with a chrome tracer ring 
brings a feeling of luxury to your hands. The advanced Electric Power Steering offers Normal, Comfort and Sport 
modes for more responsive steering, as well as feedback for spirited driving. 

Coat of arms.
The crest-worthy interior boasts seat features that include available 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. 

Designed for the driven

U.S. Uconnect® screen shown.

تظهر شاشة يوكونيكت® بالمواصفات األمريكية.
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صوت ُيعجب به كل َمن يسمعه. 
 نظام الصوت هارمن كاردون® الفاخر المتوفر يضعك على مسرح الحفل تمامًا ولكن داخل 

المقصورة بفضل نظام الصوت المحيطي متعدد القنوات عبر ١٩ مكبرًا للصوت موزعًا في ١٣ 
نقطة داخل المقصورة بهدف توفير تجربة موسيقية صافية مع كل أغنية.

الكمال الصوتي: نظام الصوت هارمن كاردون الرائع من ١٩ مكبرًا للصوت. 
متوفر في مجموعة 300C لكجوري وقياسية في 300C SRT. تم تخصيص هذا النظام لمنح 

السائق والركاب تجربة موسيقية مثالية، توسيع رقعة االستماع والصوت في أي مقعد.

هارمن كاردون®، المعروف في عالم الصوتيات الفاخرة، يمنحك تجربة استماع نقية وقوية وتتضمن: 
• مكبرات صوت متوسطة المدى جرين إدجTM مع تويترات مدمجة

• صبووفرات هارمن كاردون جرين إدج
• مضخم صوت بـ١٢ قناة، فئة D بقوة ٣٥ فولط ونظام صوت محيطي لوجيك ٧®

Sound your on-board specialists will approve. 
With the available Harman Kardon® premium audio system, every seat is perfectly tuned by sound 
specialists to immerse you in multichannel surround sound with up to 19 speakers in 13 locations — 
providing a life-like audio experience.

Acoustic perfection: the impressive 19-speaker Harman Kardon audio system. 
Available on 300C Luxury Series and standard on 300C SRT, the system is tailored to provide 
the driver and passengers with the ultimate music playback realism, maximizing the soundstage 
experience from any seating position.

Well-known in the world of high-end audio, Harman Kardon gives you a clear, powerful audio 
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 and Logic 7® surround-sound processing

هارمن كاردون®

نقّدر األداء ألفضل المقاعد لدينا. 
كل حاسة من حواسك تستيقظ عندما تدخل إلى المقصورة الناعمة 
الملمس والفخمة. توفر المقاعد المغطاة بالجلد ذات الخياطة البارزة 
المتوفرة، لوحة العدادات، األبواب والكونسول المركزي، اللمسات 

البارزة من الخشب الحقيقي، حامل األكواب القابل للتبريد والتدفئة في 
الكونسول األمامي، والمساحة الواسعة للقدمين والرأس كلها تكشف 

عن مستوى الرقي لك وللركاب بمنتهى الراحة والسرور. إن فتحة السقف 
البانورامية المزدوجة المتاحة، والتي تمتد إلى المقعد الخلفي، تجلب مزيدًا 

من الروعة إلى تجربة القيادة داخل مقصورة مجموعة 300C لكجوري. 

Appreciate the performance from the best seats  
in the house.
Every sense awakens as you slip into the smooth, stately interior. The available 
leather-wrapped and accent-stitched seating, instrument panel, doors and 
center console, real wood accents, heated and cooled front-console cup 
holder, and generous leg and head room reveal the level of sophistication 
for you and your passengers’ ergonomic pleasure. An available dual-pane 
panoramic sunroof, which extends to the backseat, brings further magnificence 
to the 300C Luxury Series interior experience. 

U.S. Uconnect® screen shown.

تظهر شاشة يوكونيكت® بالمواصفات األمريكية.
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المطلق8 للتحكم  المطلوبة  الكفاءة 

300C SRT®.
انطلق مع المحرك القوي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٦،٤ لتر مــع ناقل حركة تورك فاليت® بـ٨ سرعات ونظام نقل القوة للدفع الخلفي، المدمج مع التحسينات 

الداخلية والخارجية المستوحاة من سيارات السباق. الثقة، الكمال، الجرأة، زمن التوقف، كل هذا هو مداك البعيد بعدما تعمل بهّمة. ولن تحصل إليه عبر طريق آخر.

أداء وطّلة بوظائف متعددة. 
الوجه المميز لمركبة SRT 300 يقّدم الشبك األمامي الالمع الجريء بخطوط شبكية سوداء المعة يدور في فلكها شعار الجناح الطائر. يتوفر سقف مطلي باألسود، واجهة 
منخفضة فريدة وحواف العتبة الجانبية بنتوءات سوداء المعة وبلون الهيكل تبرز طلة فخمة مع جناح محور العارضة الخلفي المدمج لتخفيض السرعة والثبات بشكل أفضل، 
وكذلك العجالت من األلومينيوم الملمع المصقول بالكامل قياس ٢٠ إنش مع اإلطارات العالية األداء لثالثة مواسم. مجموعة بالك فابور كروم الخارجية القياسية تتضمن 

الشبك األمامي بحواف من الكروم األسود مع تعريق أسود المع، عجالت من األلومينيوم المصقول بالك فابور كروم قياس ٢٠ إنش، مصابيح أمامية وإطارات المصابيح 
الخلفية باللون األسود، ومصابيح تضيء في النهار باللون األسود الالمع.

أصحاب الخبرة فقط. 
تتميز طرازات 300C SRT باللمسات الحديثة والفريدة للمقصورة ومن ضمنها المقاعد العالية األداء المكسوة بجلد الغونا، مقود توجيه SRT منبسط من األسفل حصري 

ومكسو بالجلد مع لمسات بارزة فريدة من الكروم الملمع، نواقل صغيرة لتغيير السرعة والتحكم بالصوت مدمجة في مقود التوجيه المصبوب، زخارف داخلية بارزة متوفرة 
.SRT بألياف الكربون الحقيقي، وشاشة عرض معلومات غرافيت ملونة للسائق وتتضمن صفحات األداء

300C SRT.®
Take the potent 6.4 V8 engine, 8-speed TorqueFlite® transmission and Rear-Wheel-Drive (RWD) powertrain — 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 3-Season performance tires. The standard 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. 

Insiders only. 
The 300C SRT model’s unique interior enhancements include performance, Laguna Leather 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. 

Fitted to take charge
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االختيار، التواصل واالنسجام
Choice, connection and harmony.

*Not available in all countries. Please see your local dealer for more details.

*غير متوفر في كل البلدان. يرجى مراجعة الوكيل المحلي األقرب إليك لمزيد من التفاصيل.

هاتف يوكونيكت®. اقتران هاتف بميزة بلوتوث® مع نظام يوكونيكت® هي عملية 
بمنتهى السهولة من خالل الضغط على زر الهاتف المدمج في مقود التوجيه ثم 
اتباع التعليمات. عندما يتم اقتران الهاتف، اضغط ببساطة على زر الهاتف مجددًا 

 إلجراء وتلقي االتصاالت طليق اليدين٢. 
ال إزعاج. إّطلع على المكالمات الواردة والبريد الصوتي والرسائل النصية. اختر 

استقبال موّجه بصري للمكالمات والرسائل النصية وإرسال رد أوتوماتيكي. 

التعرف على الصوت. 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. 

المالحة بخطوة واحدة. تتضمن يوكونيكت® ٤ القياسية المالحية مع أنظمة الراديو 
بشاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة مع نظام المالحة صورًا ثالثية األبعاد 

لمعالم المدينة والعالم الشهيرة، خرائط رقمية للطرق واألراضي، رسومات بيانية 
متطورة عبر الشاشة وإدخال الوجهة المالحية عبر الصوت بخطوة واحدة.  

األجواء الداخلية. إعدادات درجة الحرارة الداخلية والخارجية، 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 أيضًا. 

اسحب واترك شريط القوائم. قم بتخصيص لوحة العدادات بست مزايا وخدمات 
مفضلة لديك.

أندرويد أوتوTM* يوّفر أوتوماتيكيًا طريقة أكثر سالمة الستخدام “أندرويد” أثناء 
 القيادة، مما يساهم في مشاركة المعلومات أثناء استخدام خدمات جوجل:

الخرائط مع نظام المالحة الصوتي و ”بالي ميوزيك”، إجراء االتصاالت أو إرسال 
وتلّقي الرسائل النصية٥ وطلب البحث عن “جوجل سيرتش” باستخدام األوامر 

الصوتية٢. 

أبل كارباليTM طريقة ذكية وأكثر سالمة الستخدام هاتفك أي فون® داخل السيارة 
وتشغيله بسالسة مع شاشة يوكونيكت® تعمل باللمس والتحكم بالصوت عن طريق 

سيري®٦. يمكنك إجراء االتصاالت، تشغيل الموسيقى، إرسال وتلّقي الرسائل 
النصية٥، الحصول على اإلرشادات المالحية الخاصة بأحوال الزحمة وأنت في كامل 

تركيزك على الطريق.

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  

Do Not Disturb: Route incoming calls to voice mail, hold texts, 
provide visual prompts of calls/texts and send an automated reply.

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

One-step Navigation. Standard Uconnect 4 NAV with 
8.4-inch display radio systems with navigation includes 3D city 
and landmark imaging, digital terrain maps, enhanced screen 
graphics and one-step voice destination entry. 

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

Drag and Drop Menu Bar. Personalize the dashboard with your 
top six features and services.

Android AutoTM* Automatically provides a safer way to use 
Android while driving, sharing information while you easily 
access the best of Google: Maps with voice-guided navigation 
and Play Music; place phone calls or send and receive messages5 
and ask Google Search any question by voice command.2

Apple CarPlayTM A smarter, safer way to use an iPhone® inside 
your vehicle and seamlessly integrate it with the Uconnect 
touchscreen and Siri®6 voice control. You can make calls, access 
music, send and receive messages,5 get directions optimized for 
traffic conditions and more while staying focused on the road. 

نواقل صغيرة. مزايا كبيرة. 
توّفر أزرار التحكم المتمركزة في وسط مقود التوجيه بسهولة استخدام 

نظام يوكونيكت® ٤ المالحي القياسي مع شاشة تعمل باللمس قياس 
٨،٤ بوصة ونظام المالحة، باإلضافة إلى أزرار التحكم بالراديو والصوت 

والسرعة. تتضمن إعدادات تثبيت السرعة نظام التحكم بتثبيت السرعة 
المرن المتوفر مع ميزة التوقف٤، الذي يتيح لك اختيار واحدة من ٤ 

زيادات للمسافة خلف السيارات األخرى. 

شاشة معلومات السائق ٧ بوصة.
قم بتخصيص المعلومات التي تريدها لمشاهدتها أمامك. تتضمن 

شاشة معلومات السائق الملونة في لوحة العدادات رسومات 
الغرافيت على لوحة عدادات تناظرية. تتيح شاشة العرض بلون ياقوتي 

أزرق 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 من 
٧،٠٠٠ تخصيص متوفر للسائق. 

Cruising perks. 
Centrally located control buttons on the steering wheel provide ease of 
operation for the standard Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch touchscreen 
and Navigation, as well as the audio, voice and speed controls. The 
cruise settings include the available Adaptive Cruise Control (ACC) 
with Stop,4 which allows you to select one of four distance increments 
behind other vehicles.

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 Sapphire Blue-ambient display 
allows for a wide range of settings, including audio, speed, compass, 
temperature, fuel efficiency, trip, cruise control, vehicle status and engine 
performance, all adding up to over 7,000 available driver configurations. 

U.S. Uconnect® screen shown.

تظهر شاشة يوكونيكت® 
بالمواصفات األمريكية.
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إطار هيكل صلب.
يستخدم إطار الهيكل 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.

Solid framework.
The body frame utilizes advanced high-
strength steels for outstanding occupant 
protection in the event of front, side or rear 
impact. The front and rear crumple zones 
are strategically formed structural sections 
that crumple and absorb energy in a collision, 
helping to protect the occupant cabin.

Safety cage/air bag7 deployment

 أكثر من ٨٠ ميزة قياسية 
ومتوفرة للسالمة 

واألمـــان 
80+ standard and 

available safety and 
security features.

قفص الحماية/انتفاخ الوسادة الهوائية٧

Equipped to protect. The standard air bags7 include front dual-stage air bags7 with adaptive 
venting technology, driver knee air bag,7 as well as supplemental front-seat-mounted side-impact 
air bags,7 and supplemental side-curtain air bags7 which extend over front and rear-outside seating 
rows. Advanced multistage low-risk deployment front air bags7 incorporate adaptive venting 
technology, which delivers varying levels of deployment based on occupant size and 
impact severity. 

Electronic Stability Control (ESC)1 reacts automatically. In the event of a sudden, 
unexpected traction loss, it’s human nature to overcompensate for the loss of control by pulling the 
steering wheel too much in the opposite direction of the vehicle’s sway. Fortunately, the standard 
ESC1 features dynamic directional control and stability measures in various driving conditions. The 
system automatically activates when steering-wheel angle differs or is inconsistent with the vehicle 
orientation, reducing throttle input and selectively applying brakes to counteract oversteer 
or understeer.

Rain Brake Support. In rainy conditions, this standard mechanism will occasionally push the 
brake pads lightly against the rotors to keep them dry. Likewise, Ready Alert Braking anticipates 
when the driver may initiate an emergency brake stop and uses the ESC1 pump to set brake pads 
against rotors, decreasing time required for full braking. 

Rain-sensing wipers. An available convenience feature that automatically senses moisture on 
the windshield and activates the wipers. 

Adaptive Forward Lighting (AFL). This standard system adjusts headlight beams up to 
15 directional degrees left or right depending on which direction the driver is turning the vehicle. 

Brake Assist. By applying maximum braking power in emergency braking situations, this available 
feature minimizes stopping distance. 

Automatic headlamps. The standard headlamps turn on and off automatically depending on 
exterior light levels and whether or not windshield wipers are operating.

مجهزة لحمايتك. تتضمن الوسائد الهوائية القياسية٧ وسائد هوائية مزدوجة المراحل 
أمامية٧ مع تقنية التهوية التكيفية، وسائد هوائية لحماية ركبتي السائق٧، وسائد هوائية 

جانبية إضافية مدمجة في المقعد األمامي٧، ووسائد هوائية ستارية جانبية إضافية٧ 
والتي تنتفخ في صفوف المقاعد األمامية والخلفية. وسائد هوائية أمامية متقدمة / 

متعددة مراحل االنتفاخ٧ في حاالت الخطر البسيط تتضمن تقنية التهوية التكيفية والتي 
توفر مستويات متعددة من االنتفاخ حسب حجم الراكب وشدة االصطدام. 

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات١ يتفاعل تلقائيًا١. في حالة فقدان التشبث غير 
المتوقع والمفاجئ، فإنه من الطبيعي أن تتدّخل الطبيعة لتعّوض فقدان السيطرة عن 

طريق سحب عجلة القيادة كثيرًا في االتجاه المعاكس لميالن السيارة. لحسن الحظ، يتميز 
النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات١ بالتحكم الديناميكي باالتجاه وبتدابير الثبات في مختلف 

ظروف القيادة. ينشط النظام أوتوماتيكيًا عندما تختلف زاوية عجلة القيادة أو تتعارض مع 
اتجاه السيارة، مما يقلل من الخانق وتطبيق الفرامل بشكل انتقائي لمواجهة زيادة أو 

تقليل دائرة التوجيه. 

نظام مساندة الفرملة عند المطر. يقوم هذا النظام القياسي بدفع لبادات الفرامل 
باتجاه الدوارات ليبقيها جافة أثناء المطر. يرصد إنذار التنبيه بالفرملة نّية السائق بتطبيق 

الفرامل في حاالت الطوارئ فيقوم باستخدام مضخة النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات١ 
إلعادة شحن نظام الفرملة من أجل تقليص الوقت المطلوب لتطبيق الفرملة الكاملة.

ماسحات زجاج حساسة للمطر. ترصد هذه الماسحات المتوفرة الرطوبة أوتوماتيكيًا 
على الزجاج األمامي وتنطلق في عملها بنشاط.

نظام اإلضاءة التكيفي األمامي. يعمل هذا النظام القياسي على تعديل وضبط اتجاه 
المصابيح األمامية لتحديد درجة استدارة المصابيح األمامية والتحكم في تسليط الضوء 

مباشرة حتى ١٥ درجة إلى اليسار واليمين حسب االتجاه الذي تسير فيه السيارة.

مساندة الركن. عبر تطبيق قوة الكبح القصوى في حاالت الطوارئ، تقّلص هذه الميزة 
المتوفرة مسافة التوقف. 

المصابيح األمامية األوتوماتيكية. تضيء وتنطفئ المصابيح األمامية القياسية 
أوتوماتيكيًا حسب مستوى اإلضاءة الخارجية وسواء أثناء تشغيل ماسحات الزجاج األمامي 

أو عدم تشغيلها. 
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.LED تعزيز الرؤية بتقنية
حتى في النهار أو في الليل، تبقى مسألة مشاهدتك من قبل السيارات األخرى بوضوح أمرًا حتميًا كرؤيتك 

للطريق والمركبات المقبلة بوضوح أيضًا. توفر المصابيح الخلفية LED المتوفرة إضاءة متميزة باإلضافة 
إلى اإلضاءة للفرامل، للتوقف وغيرها من األضواء، لضمان خروج الضوء بشكل منّسق من خالل المصابيح 

الخلفية. توفر مصابيح الضباب LED المتوفرة إضاءة محسنة أثناء الطقس العاصف، دون عرقلة رؤية حركة 
المرور القادمة.

وّسع حدودك ووقتك.
] أ [ نظام مراقبة الزوايا العمياء٨ يرى حيث ال ترى. نظام مراقبة الزوايا العمياء المتوفر يراقب باستمرار الزوايا 

العمياء على كال جانبي السيارة عبر الرادار. في حال استشعار السيارة بهذه الزوايا، سيتم تحذير السائق من 
خالل إنذارات صوتية وكذلك من خالل رمز مثلث أصفر يظهر في المرآة الخارجية للرؤية الخلفية. يراقب نظام 
استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع٩ المتوفر وضعيتها العمودية مع السيارة عند التراجع في 

موقف السيارة، وتوّفر معلومات للسائق من خالل رموز صوتية و/أو بصرية.

]ب[ نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند السرعات العالية مع الفرملة النشطة١٠. يتميز هذا النظام المتوفر 
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. 

] ج [ نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف٤. 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 المرن٤ مع ميزة التوقف يملك القدرة على تخفيف السرعات بين صفر والسرعات 

على الطريق السريع مع اختيار إحدى المسافات األربعة التالية حسب التفضيالت. يحافظ هذا النظام على 
المسافة حتى صفر كم/س، مع اإلبقاء على تطبيق الفرامل لمدة ثانيتين إلى حين االنطالق من جديد، 

وهذا يتطلب من السائق التحكم وتطبيق الفرامل يدويًا.

] د [ نظام تنبيه االبتعاد عن المسار الين سينس® مع المساعدة في الحفاظ على المسار ١١. يعيد سيارتك إلى 
مسارها األساسي. بفضل وجود كاميرا مدمجة داخل مرآة الرؤية الخلفية وفي الواجهة األمامية للسيارة، 

يستطيع نظام تنبيه االبتعاد عن المسار١١ الين سينس المتوفر 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.

] هـ [ بارك سنس® القياسي٩. حظك في ضمان ركن سيارتك أخذ بدوره منعطفًا نحو األفضل مع هذا النظام 
األوتوماتيكي لرصد األجسام الخارجية. صّف السيارة في مسافة قريبة من المركبات أو غيرها من األشياء 

أمر سهل مع أربعة أجهزة استشعار متمركزة على المصد األمامي والخلفي. ينبهك النظام بإنذارات في حال 
أصبحت سيارتك قريبة جدًا من سيارة أخرى أو جسم آخر، مثل مبنى، دراجة، عّداد وقوف السيارات أو حاجز ما. 

توجد إشارة مرئية أيضًا في شاشة معلومات السائق لزيادة راحتك في صّف السيارة. 

LED visual reinforcements.
Even on a clear day or night, being seen in the distance by drivers behind you is as imperative  
as clearly seeing the road and vehicles ahead. The available LED taillamps provide distinct 
illumination along with brake, stop and running light functions, ensuring light output is consistent 
throughout the taillamp. The available LED fog lamps provide improved illumination during 
inclement weather, without obstructing the view of oncoming traffic. 

Expand your space and time. 
[ A ] Blind Spot Monitoring8 — Sees where you can’t. This available system continuously monitors 
rear blind zones on either side of your vehicle via radar. If a vehicle is sensed in the zones, audible 
chimes will alert you, as well as a yellow triangle symbol on the outside rearview mirror. Available 
Rear Cross-Path Detection9 monitors for vehicles/objects in perpendicular relationships to your 
vehicle when maneuvering backward in parking lots, and provides feedback to you by audible 
chimes and/or visual icons.

[ B ] Full-Speed Forward Collision Warning with Active Braking.10 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.

[ C ] Adaptive Cruise Control (ACC) with Stop.4 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 Stop4 has the ability to manage cruising speeds 
between 0 kph and highway cruising speeds with one of four following distances. The system 
maintains the distance until 0 kph, holding the brakes for two seconds then resuming forward, 
requiring you to take control and manually apply brakes.

[ D ] LaneSense® Lane Departure Warning with Lane Keep Assist.11 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 system11 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.

[ E ] Standard ParkSense.®9 Your luck in securing a great parking spot just took a turn for the 
better with this automatic, exterior object-detection system. Parking in close range to other 
vehicles or objects is made easy with four sensors positioned on the front and rear bumpers.  
The system alerts you with a chime if your vehicle is too close to another vehicle or object,  
such as a building, bike, parking meter or lot barrier. A visual reference is also located in the  
Driver Information Display for enhanced parking convenience.
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مجموعة إدخال الهواء البارد  [ A ]
نظام العادم العالي األداء  [ B ]

[ C ]  عجالت R/T من الكروم األسود 
األبيض قياس ٢٠ إنش
تكتيف الساق النابضة  [ D ]

مجموعة الدواسات الالمعة  [ E ]
واقيات عتبات األبواب المضاءة  [ F ]

[ A ] COLD AIR INTAKE KIT
[ B ] CAT-BACK EXHAUST SYSTEM
[ C ] 20-INCH BLACK WHITE R/T WHEEL
[ D ] STRUT TOWER BRACE
[ E ] BRIGHT PEDAL KIT
[ F ] ILLUMINATED DOOR SILL GUARDS

أكسسوارات كرايسلر األصلية  تجسد كرايسلر 300 التصميم الكالسيكي المتطور. مجموعة واسعة 
من األكسسوارات األصلية من موبار®، خصيصًا لتلبية األداء المتنوع لسيارة 300 العصرية، تمّكنك 

من االرتقاء بنمط حياتك. مع األداء والتحسينات في األسلوب، الوسائل التكنولوجية السهلة 
االستخدام وبرامج الحماية، تحافظ موبار® على طلتك اآلسرة. أينما تذهب. قم بزيارة وكيل كرايسلر 
المحلي الخاص بك لالطالع على مجموعة كاملة من األكسسوارات األصلية لجميع طرازات كرايسلر 

300. تظهر السيارة بخطوط الجرافيك األسود الناشف وعجالت مصقولة قياس ٢٠ بوصة. 

خطط برامج العناية القصوى من موبار®  إن كنت تبحث عن راحة البال المثالية واالطمئنان على 
حالة مركبتك، فال تبحث بعيدًا. خطط برامج العناية القصوى من موبار® تعتني بمركبتك بشكل 

شامل وكامل من خالل ضمان المركبة من المصّنع بتزويدك التغطية الميكانيكية الكاملة لمركبتك: 
العناية القصوى تغطي أكثر من ٥٠٠٠ مكّون ميكانيكي. خطط العناية القصوى من موبار® تشمل 

المجموعات التالية: ٣ سنوات /١٠٠،٠٠٠ كم، ٤ سنوات /١٢٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات /١٠٠،٠٠٠ كم، 
٥ سنوات /١٥٠،٠٠٠ كم. يمكنك اآلن أن تضمن أنك قد ال تشعر أبدًا بالقلق حول التكاليف مقابل 

اإلصالحات الميكانيكية. مهما يكن، على العكس فإن خطط العناية القصوى من موبار® ستمنحك 
الشعور براحة البال. 

خطط برنامج الصيانة الدورية “إيزي كير”  الهدف من ابتكار خطط “إيزي كير” تسهيل أعمال 
ومتطلبات الصيانة لمركبتك كرايسلر 300، بكل راحة بال واطمئنان. ما عليك سوى اختيار إحدى 

الباقات التالية التي تلّبي احتياجاتك بشكل مناسب: ٣ سنوات / ٦٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات / ١٠٠،٠٠٠ 
كم و٧ سنوات / ١٤٠،٠٠٠ كم. 

Authentic Chrysler Accessories. The Chrysler 300 embodies classic, sophisticated design. 
A wide range of Authentic Mopar® Accessories, crafted specifically for the versatility of the 
modern 300, let you take your lifestyle further. From performance and styling enhancements 
to technological conveniences and Premium Protection Parts, Mopar keeps you looking good 
to go. Visit your local Chrysler dealership to see the full line of Authentic Accessories for all of 
the Chrysler 300 models. Vehicle is shown with Matte Black Pinstripe Graphic and 20-Inch 
Polished Wheels. 

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, 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 Chrysler 
300’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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3 0 0  E X T E R I O R  C O L O R S

الخارجية  300 ألوان 

Maximum Steel Metallic

Billet Silver MetallicRedline Red Tri-Coat Pearl*

Green Metallic 

Ceramic Grey

Gloss Black

Ocean Blue Metallic 

Bright White

Granite Crystal Metallic

Velvet Red Pearl Coat

.Limited availability**متوفر بكمية محدودة.

فضي رصاصي معدني

أبيض المع

معدني فوالذي مكسيموم

أحمر مخملي لؤلؤي

أزرق معدني بلون المحيطجرانيت كريستال معدني

أسود براق

رمادي سيراميك

أخضر معدني

أحمر ريدالين لؤلؤي ثالثي الطبقات*

3 0 0  I N T E R I O R  M AT E R I A L S

300 في  الداخلية  المواد 

جلد الغونا بّني داكن فاخر مع تقليم أكسيس ٢ المثقوب 
300C SRT® قياسي في

جلد نابا األسود/المدّخن مع تقليم أكسيس ٢ المثقوب والشعار 
المطرز

300S قياسي في

جلد نابا األسود/ المدخن مع تقليم أكسس ٢ المثقوب والشعار 
المطرز

 300S قياسي في

جلد نابا األسود مع تقليم أكسيس ٢ المثقوب والشعار المطرز 
300S قياسي في

جلد نابا موكا الداكن الفاخر مع تقليم أكسيس ٢ المثقوب
قياسي في مجموعة 300C لكجوري

قماش لينين جيلفورد / سيدج
قياسي في 300 ليميتد

جلد نابا األسود الفاخر مع تقليم أكسيس ٢ المثقوب 
قياسي في مجموعة 300C لكجوري

قماش أسود جيلفورد / سيدج
قياسي في 300 ليميتد

Premium Sepia Laguna Leather with Axis II  
perforated insert 
Standard on 300C SRT®

Black/Smoke Nappa Leather with Axis II  
perforated insert and embroidered logo
Standard on 300S

Black/Smoke Nappa Leather with Axis II perforated insert and 
embroidered logo
Standard on 300S

Black Nappa Leather with Axis II perforated  
insert and embroidered logo 
Standard on 300S

Premium Deep Mocha Nappa Leather with  
Axis II perforated insert
Standard on 300C Luxury Series

Linen Guilford/Sage Cloth
Standard on 300 Limited

Premium Black Nappa Leather with Axis II perforated insert 
Standard on 300C Luxury Series

Black Guilford/Sage Cloth
Standard on 300 Limited
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300 ليميتد

أنظمة نقل القوة
بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ لتر مع النظام 

المتغير لتوقيت عمل الصمامات وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ 
سرعات )الدفع الخلفي( 

هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥،٧ لتر اختياري مع 
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات )الدفع الخلفي(

تعليق مدوزن تورينغ 
من الخارج

عجالت من األلومينيوم الملمع بالكامل قياس ١٨ إنش
مصد الريح وزجاج الباب األمامي عازلين للصوت

أغطية المرايا ومقابض األبواب: من الكروم
تعديل مستوى المصابيح األمامية األوتوماتيكية

 بي-زينون مشحونة بكثافة عالية متكيفة 
مقاعد آلية للسائق والراكب األمامي مع تعديل أسفل الظهر آليًا 

وفقًا لـ٤ وضعيات 
LED مصابيح نهارية
LED مصابيح ضباب

LED مصابيح خلفية من الكروم
شبكة أمامية سوداء بحواف من الكروم الالمع

عادم مزدوج مع مخارج المعة
مرايا آلية قابلة للتدفئة 

من الداخل
مقاعد حاضنة مكسوة بالقماش

مقاعد آلية للسائق والراكب األمامي مع تعديل أسفل الظهر آليًا 
وفقًا لـ٤ وضعيات

مقاعد خلفية قابلة للطي واإلمالة ٤٠/٦٠
عمود توجيه قابل للتعديل واإلمالة

مقود توجيه مكسو بالجلد
يوكونيكت® ٤ المالحي مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس 

٨،٤ بوصة
٦ مكبرات صوت فاخرة ألباين® مع مضخم صوت بقوة ٢٧٦ واط

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

مركز إعالمي )٢ يو إس بي/منفذ صوت إضافي(
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
نظام التشغيل عن ُبعد

300S

تجهيزات قياسية مختارة باالضافة إلى 300 ليميتد: 

نظام نقل القوة
بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ لتر مع النظام 

المتغير لتوقيت عمل الصمامات وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ 
سرعات )الدفع الخلفي(

هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥،٧ لتر اختياري مع 
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات )الدفع الخلفي(

المواصفات الخارجية
عجالت من األلومينيوم بلون أسود داكن قياس ٢٠ إنش 

المصابيح األمامية مع إطارات من الكروم األسود
LED مصابيح خلفية سوداء بتقنية

شبك أمامي بلون أسود المع مع حواف من الكروم األسود
أغطية المرايا ومقابض األبواب: بلون الهيكل

حواف بفتحات لدخول ضوء النهار بلون أسود المع
شعار جناح كرايسلر مع تعريق بلون أسود

من الداخل
مقاعد رياضية مكسوة بالجلد

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

حامل أكواب قابل للتدفئة/التبريد في الكونسول األمامي
مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة

واقية للشمس خلفية كهربائية 
عمود توجيه قابل للتعديل واإلمالة آليًا 

ذاكرة لحفظ إعدادات الراديو ووضعيات مقعد السائق والمرايا
نواقل حركة صغيرة خلف المقود

مجموعة 300C لكجوري

:300S تجهيزات قياسية مختارة باالضافة إلى

أنظمة نقل القوة
بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل V سعة ٣،٦ لتر مع النظام 

المتغير لتوقيت عمل الصمامات وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ 
سرعات )الدفع الخلفي( 

هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥،٧ لتر اختياري مع 
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات )الدفع الخلفي( 

من الخارج
عجالت من األلومينيوم الملمع بالكامل قياس ٢٠ إنش مع طالء 

ملّمع )الدفع الخلفي(
مرايا خارجية ومقابض أبواب من البالتين

شبكة أمامية من البالتين بإطار من الكروم والبالتين
من الداخل

مقاعد مكسوة بجلد نابا المثقوب الفاخر
مقود توجيه مكسو بالجلد الفاخر

تعريقات داخلية من الخشب الحقيقي
نواقل حركة صغيرة خلف المقود
مداسات أرضية فاخرة من بيربير

نظام صوتي بريميوم بـ ٩ مكبرات صوت مع صبووفر
واجهة أمامية مكسوة بالجلد

300C SRT®

تجهيزات قياسية مختارة باالضافة إلى 300C الكجوري

نظام نقل القوة
هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٦،٤ لتر مع النظام 

المتغير لتوقيت عمل الصمامات وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ 
سرعات )الدفع الخلفي(
نظام تعليق التخميد النشط

من الخارج
عجالت من األلومينيوم المصقول الملمع بالكامل بلون أسود 

داكن قياس ٢٠ إنش
مكابح بريمبو® بلمسات فضية

مرايا خارجية ومقابض أبواب بلون الهيكل
شبكة أمامية بحواف من الكروم

واجهات SRT أمامية وخلفية والجناح الخلفي 
من الداخل

مقاعد جلد الغونا برفورمانس مع شعارات SRT المطرزة على 
المقاعد األمامية

تقليم داخلي من ألياف الكاربون
مقود توجيه SRT مكسو بالجلد منبسط من األسفل

صفحات المعلومات SRT على لوحة العدادات

قياسية في ليميتد 
الملمع  األلومينيوم  من  عجلة 

 بالكامل 
إنش   ١٨  قياس 

)WPC (

300S قياسية في
األلومينيوم  من  عجالت 

الداكن   األسود 
إنش   ٢٠  قياس 

)WRS (

 300C قياسية في مجموعة
لكجوري

عجالت من األلومينيوم 
 الملمع بالكامل 

 قياس ٢٠ إنش مع طالء ملمع 
)WDE(

 300C SRT قياسية في
عجالت من األلومينيوم 

المسقول الملمع بالكامل 
بلون أسود داكن قياس 

 ٢٠ إنش 
)WSM(

مزايا وعجالت 300

3 0 0 L I M I T E D

powertrain
3.6 Pentastar® Variable Valve Timing )VVT(  

V6 8-speed Automatic Transmission )RWD( 
Optional 5.7 HEMI® V8 8-speed  

Automatic Transmission )RWD(
Touring Suspension 

exterior
18-inch Fully Polished Aluminum Wheels
Acoustic Windshield and Front-door Glass
Chrome Mirror Caps and Door Handles
Automatic Headlamp Leveling System
Adaptive Bi-xenon High Intensity 
Power Driver and Passenger Seats with 4-way  

Power Lumbar Adjuster
LED Daytime Running Lamps )DRLs(
LED Fog Lamps
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
60/40 Rear Seat
Tilt/Telescoping Steering Column
Leather-wrapped Steering Wheel
Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch Display System
6 Alpine® Premium Speakers with  

276-watt Amplifier
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-shif ter
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
Remote Start

3 0 0 S

Select standard equipment over 300 Limited:

powertrain
3.6 Pentastar® Variable Valve Timing )VVT(  

V6 8-speed Automatic Transmission )RWD(
Optional 5.7 HEMI® V8 8-speed  

Automatic Transmission )RWD(

exterior
20-inch Hyper Black Aluminum Wheels 
Headlamps with Black Bezels
Black LED Taillamps
Black Chrome Surround with Gloss Black Grille
Body-color Mirror Caps and Door Handles
Gloss Black Daylight Opening )DLO(  

Surround Molding
Chrysler Wing Badge with Black Accent

interior
Sport Leather-trimmed Seats
BeatsAudioTM 10 Premium Speakers with Subwoofer and 

552-watt Amplifier
Heated/Cooled Front Console Cup Holder
Heated Second-row Seats
Power Backlight Sunshade 
Power Tilt/Telescoping Steering Column
Radio/Driver-seat/Mirrors Memory
Steering Wheel-mounted Paddle Shifters

3 0 0 C L U X U RY S E R I E S

Select standard equipment over 300S:

powertrain
3.6 Pentastar VVT V6 8-speed  

Automatic Transmission )RWD( 
Optional 5.7 HEMI V8 8-speed  

Automatic Transmission )RWD( 

exterior
20-inch Fully Polished Aluminum Wheels with  

Satin Clear Coat )RWD(
Platinum Exterior Mirrors and Door Handles
Platinum Chrome Surround with Platinum Grille 

interior
Luxury Perforated Nappa Leather-trimmed Seats
Luxury Leather-wrapped Steering Wheel
Real Wood Interior Accents
Steering Wheel-mounted Paddle Shifters
Luxury Berber Floor Mats
9 Alpine Premium amplified speakers with subwoofer
Leather wrapped instrument panel

3 0 0 C S R T ®

Select standard equipment over 300C Luxury Series:

powertrain
6.4 HEMI VVT V8 8-speed  

Automatic Transmission )RWD(
Active Damping Suspension 

exterior
20-inch Fully Polished Hyper Black Forged Aluminum 

Wheels
Brembo® Brakes with Silver Finish
Body-color Exterior Mirrors and Door Handles
Black Grille with Black Surround
Front and Rear SRT Fascias and Deck Lid Spoiler 

interior
Performance Laguna Leather Seats with Embroidered SRT 

Logos on Front Seats
Carbon Fiber Interior Trim Accents
SRT Flat-bottom Leather-wrapped Steering Wheel
SRT Performance Information Instrument  

Cluster Pages

3 0 0  H I G H L I G H T S  A N D  W H E E L S

standard on Limited 
18 - inch Fu l ly  Po l i shed 
Aluminum Wheel
)WPC(

standard on 300S
20 -inch Hyper  B lack 
Aluminum Wheel
)WRS(

standard on 300C Luxury Series
20 -inch Fu l ly  Po l i shed 
Aluminum Wheel  w i th  Sat in 
Clear  Coat
)WDE(

standard on 300C SRT 
20 -inch Hyper  B lack  
Fu l ly  Po l i shed  
Forged Aluminum Wheel
)WSM(

C3C15US4_056C3C16US4_051

C3C16US4_002

C3C15BL4_096C3C15US4_056 C3C16US4_051

C3C16US4_002

C3C15BL4_096

C3C15US4_056.tifC3C16US4_051.tifC3C16US4_002.tifC3C15BL4_096.tif

C3C15US4_056.tif C3C16US4_051.tif

C3C16US4_002.tif

C3C15BL4_096.tif

DVDV
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المحركات / نواقل الحركة
بنتاستار® بـ٦ أسطوانات على شكل V و٢٤ صمامًا سعة ٣،٦ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل 

الصمامات، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات وناقل حركة إلكتروني دّوار 
SSS

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

استهالك الوقود
OOO

هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٦،٤ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات، 
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات مع ناقل حركة إلكتروني دّوار وتكنولوجيا التوفير في 

استهالك الوقود
S

المواصفات الميكانيكية
SSSالمحّول: ١٨٠ أمبير

S — ٢٢٠ أمبير 

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

SSSSفلتر الهواء

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

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

S —  مكابس مطلية بلون أحمر

SSSSالبطارية: ٧٣٠ أمبير ال تحتاج لصيانة

SSSSالنظام اإللكتروني للتحكم بالثبات 

S — النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات بـ٣ وضعيات مع اإليقاف الكامل 

SSSتبريد المحرك: للمهام الصعبة 

S — للمهام الشاقة “سيفير ديوتي ٢ “

SSSSخزان الوقود: سعة ٧٠ لتر 

SSSSفتحة كهربائية لغطاء صندوق السيارة

SSSSمزيل الصقيع عن النوافذ الخلفية

SSSعداد السرعة: ٢٦٠ كم/س 

S — ٣٠٠ كم/س

SSSSأقفال كهربائية حساسة للسرعة

SSSSنظام تثبيت السرعة

 —  نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف )ضمن مجموعة سيفتي تك™ أو مجموعة 
PPPدرايفر كونفيدنس(

SSSالتوجيه: إلكتروني 

S —  عالي األداء 

SSSSزّر التشغيل

المواصفات الخارجية
Sشعار على محور جناح العارضة: 300

300S — S

SRT — S

 300C لمسات من البالتين — S
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تتمة( ( الخارجية  المواصفات 
SSSشعار جناح كرايسلر

OOسقف أسود

SSحواف بفتحات لدخول ضوء النهار، المعة

SS — سوداء )ضمن مجموعة بالك فابور كروم( 

Sمقابض األبواب: من الكروم

SS — بلون الهيكل

S — من الكروم البالتيني

SSSSعادم خلفي مزدوج

S — عادم نشط

OSSSفتحة سقف بانورامية مزدوجة

SSSSمصابيح ضباب: أمامية )300C SRT تتضمن مصابيح SRT المميزة الفاخرة(

SSSSالزجاج: التحكم بأشعة الشمس

SSSS — مصد الريح العازل للصوت

SSSS — زجاج الباب األمامي عازل للصوت

SSSS — حاجب الشمس األمامي والخلفي

Sشبك أمامي: بلون أسود مع إطارات المعة

S — شبك أمامي أسودمؤطر بالكروم األسود

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

S — شبكة أمامية من البالتين مع حواف من البالتين

SSSSمصابيح أمامية: أوتوماتيكية

SSSS — تعمل في النهار، بشكل خاص

SSSS — أمامية مشحونة بكثافة عالية مرنة

 —  مصابيح أمامية عالية المدى أوتوماتيكية )ضمن مجموعة سيفتي ِتكTM ومجموعة درايفر 
كونفيدانس(

PPP

SSS — إطارات المصابيح األمامية من الكروم

SP —  إطارات المصابيح األمامية من الكروم األسود )ضمن مجموعة بالك فابور كروم(

SSSSهوائي مدمج في النافذة الخلفية

SSحواف جانبية منخفضة جانب الهيكل

SRT حواف جانبية — S

S = قياسية. O = اختيارية. P = متوفرة ضمن مجموعة مذكورة.

مواصفات 300 القياسية واالختيارية
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ENGINES /  TRANSMISSIONS
3.6 Pentastar® 24V Variable Valve Timing (VVT) V6 — 8-speed automatic with  
Rotary E-Shift

S S S

5.7 HEMI® VVT V8 — 8-speed automatic with Rotary E-shift and Fuel Saver Technology 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

 — 220-amp S

Air conditioning — Dual-Zone Automatic Temperature Control (ATC) with humidity sensor S S S S

Air filtering S S S S

Brakes — 4-wheel antilock disc performance — With all-speed traction control S S S

 —  Performance 4-piston Brembo® — With all-speed traction control S

 —  Red painted calipers S

Battery — 730-amp, maintenance-free S S S S

Electronic Stability Control (ESC) system S S S S

 — 3-Mode ESC with Full Off S

Engine cooling — Severe-Duty S S S

 — Severe-Duty II S

Fuel tank — 70L S S S S

Power trunk lid release S S S S

Rear window defroster S S S S

Speedometer — 260-km/h S S S

 — 300-km/h S

Speed-sensitive power locks S S S S

Cruise control S S S S

 —  Adaptive Cruise Control with Stop (ACC Stop) (packaged with SafetyTecTM Group or 
Driver Confidence Group)

P P P

Steering — Electric S S S

 —  Performance S

Tip start S S S S

EXTERIOR FEATURES
Badge on deck lid — 300 S

 — 300S S

 — SRT S

 — Platinum finish 300C S
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EXTERIOR FEATURES (CONTINUED)

Chrysler wing badge S S S

Black roof O O

Daylight Opening (DLO) moldings — Bright S S

 — Black (packaged with Black Vapor Chrome Group) S S

Door handles — Chrome S

 — Body-color S S

 — Platinum Chrome S

Dual rear exhaust S S S S

 — Active exhaust S

Dual-pane panoramic sunroof O S S S

Fog lamps — Front (300C SRT includes premium SRT style lamps) S S S S

Glass  — Solar-Control S S S S

 — Acoustic windshield S S S S

 — Acoustic front-door glass S S S S

 — Front and rear Solar-Control S S S S

Grille — Black grille with Bright surround S

 — Black grille with Black Chrome surround S

 —  Black SRT grille with Black Chrome surround (packaged with Black Vapor 
Chrome Group)

P

 — Platinum grille with Platinum surround S

Headlamps — Automatic S S S S

 — Daytime running, dedicated S S S S

 — Adaptive Bi-xenon High Intensity Discharge (HID) S S S S

 —  Auto High-Beam Headlamp Control system (packaged with SafetyTecTM Group and 
Driver Confidence Group)

P P P

 — Chrome bezels S S S

 —  Black Chrome bezels (packaged with Black Vapor Chrome Group) S P

Integrated rear-window antenna S S S S

Lower bodyside cladding S S

 — SRT cladding S

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

3 0 0  S TA N DA R D  &  O P T I O N A L  F E AT U R E S
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مواصفات 300 القياسية واالختيارية
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تتمة) المواصفات الخارجية (
Sمرايا آلية قابلة للتدفئة: من الكروم

SS — بلون الهيكل

SSSS — مرايا خارجية قابلة للتدفئة

S — مرايا خارجية من الكروم البالتيني

SSSمرايا متعددة الوظائف قابلة للتدفئة آليًا: مرآة السائق الخارجية قابلة للتعتيم الذاتي

PPS —  مؤشر النقاط العمياء )ضمن مجموعة سيفتي تك™(

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

SSS — ذاكرة لحفظ إعدادات الراديو/مقعد السائق/المرايا

SSS —  مرايا خارجية قابلة للتعديل أوتوماتيكيًا عند التراجع

Sاإلطارات: 235/55R18 BSW لكل الفصول عالية األداء

األداء عالية  الفصول  لكل   245/45ZR20 BSW  — SSS

SSSS —  إطار احتياطي

SSSSالمّساحات: الزجاج-األمامي، أداء متقطع ومتغير

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

Sالعجالت: من األلومينيوم الملمع قياس ١٨ إنش

S —  من األلومينيوم األسود الداكن قياس ٢٠ إنش

S —  من األلومينيوم الملمع بالكامل بلمسات ساتين قياس ٢٠ إنش

 —  من األلومينيوم المصقول بلون أسود داكن قياس ٢٠ إنش )ضمن مجموعة فابور كروم 
Sأسود(

المواصفات الداخلية
SSSSشاشة عرض معلومات السائق ٧ بوصة 

منفذ طاقة ١٢ فولط في الكونسول المركزي: في حجرة صغيرة، الكونسول المركزي وخلف 
SSSSالكونسول المركزي 

SSSSساعة تناظرية

SSSSمقابض مساعدة: للركاب

SSSS —  مضاءة، خلفية

SSSSغطاء مقصورة التحميل

SSSSبوصلة

SSSSحامالت األكواب: مضاءة، أمامية

SSS —  كونسول أمامي قابل للتدفئة/التبريد

SSS —  مضاءة، خلفية

SSSSكونسول أرضي كامل: يتضمن منفذًا مزدوجًا للشحن يو إس بي لركاب المقعد الخلفي
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تتمة) المواصفات الداخلية (
SSSSإضاءة: صندوق القفازات

SSSS —  أمامية للقراءة/الخرائط

SSSS —  خلفية خافتة

LED للجيوب الخلفية واألمامية بتقنية  — SSS

LED للسائق والركاب منخفضة بتقنية  — SSS

SSSS — الصندوق الخلفي

SSSSعرض درجة الحرارة الخارجية

SSSSنظام تشغيل األجهزة بعد إيقاف السيارة

SSSنواقل حركة صغيرة خلف المقود قابلة للضبط آليًا مع ذاكرة

SSSSنوافذ أمامية كهربائية مع ميزة الفتح/الغلق بكبسة واحدة

SSواقية للشمس خلفية كهربائية )غير متوفرة مع مجموعة الصوت هارمن كاردون®(

SSSSمرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم مع ميكروفون

SSSSفتحة غطاء الصندوق عن ُبعد

SSعمود توجيه، مكسو بالجلد

S —  مكسو بالجلد الفاخر

S —  مكسو بالجلد منبسط من األسفل عالي األداء

SSSS —  أزرار التحكم بالصوت

SSS —  قابل للتدفئة

SSSSواقية للشمس مع مرايا مضيئة 

Sعمود توجيه قابل للتعديل واإلمالة: يدوي

SSS —  آلي

SSSSسجادة الصندوق الخلفي

Sالمقاعد: حاضنة مكسوة بالقماش الفاخر

S —  مقاعد حاضنة رياضية مكسوة بالجلد

S —  مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد المثقوب الفاخر

S —  مقاعد مكسوة بالجلد وألكانتارا® سويد

SSSSالصف الثاني: قابلة لالنقسام/الطي بنسبة ٤٠/٦٠

SSS —  قابلة للتدفئة

SSS —  قابلة للتهوية

 .SS = Standard. O = Optional. P = Available within Package noted = قياسية. O = اختيارية. P = متوفرة ضمن مجموعة مذكورة.
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EXTERIOR FEATURES (CONTINUED)

Power heated mirrors — Chrome 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

 —  Blind Spot Indicator (packaged with SafetyTec Group) P P S

 —  Approach lamp (driver and passenger; packaged with SafetyTec Group) P P S

 —  Radio/driver seat/mirrors memory S S S

 —  Auto-adjust-in-Reverse exterior mirrors S S S

Tires — 235/55R18 BSW All-Season performance S

 —  245/45ZR20 BSW 3-Season performance S S S

 —  Compact spare S S S S

Wipers — Variable/intermittent S S S S

 —  Rain-sensitive (included with SafetyTec Group or Driver Confidence Group) P P P

Wheels — 18-inch polished aluminum S

 —  20-inch Hyper Black aluminum S

 —  20-inch fully polished with Satin finish S

 —  20-inch Hyper Black forged aluminum (packaged with Black Vapor Chrome Group) S

INTERIOR FEATURES
7-inch Driver Information Display (DID) S S S S

12-volt center console power outlet — Located in cubby bin, center console and rear of 
center console

S S S S

Analog clock S S S S

Assist handles — Passenger S S S S

 —  Illuminated, rear S S S S

Cargo compartment dress-up S S S S

Compass S S S S

Cup holders — Illuminated, front S S S S

 —  Heated/cooled front console S S S

 —  Illuminated, rear S S S

Full-length floor console — Includes dual USB charging ports for rear-seat passengers S S S S
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INTERIOR FEATURES (CONTINUED)

Lighting — Glove box S S S S

 —  Front reading/map S S S S

 —  Rear reading/courtesy S S S S

 —  Front and rear LED map pockets S S S

 —  Driver and passenger lower LED S S S

 — Trunk S S S S

Outside temperature display S S S S

Power accessory delay S S S S

Power adjustable pedals with memory S S S

Power front windows, 1-touch open/close S S S S

Power rear window sunshade (not available with Harman Kardon® Audio Group) S S

Rearview auto-dimming mirror with microphone S S S S

Remote fuel-door release S S S S

Steering wheel — Leather-wrapped S S

 —  Luxury leather-wrapped S

 —  Performance flat-bottom leather-wrapped S

 —  Audio controls S S S S

 —  Heated S S S

Sun visors with illuminated vanity mirrors S S S S

Tilt/telescoping steering column — Manual S

 —  Power S S S

Trunk mat S S S S

Seats — Premium cloth bucket S

 —  Sport leather-trimmed bucket S

 —  Luxury perforated leather-trimmed bucket S

 —  Laguna premium leather-trimmed S

Second row — 60/40 split-folding S S S S

 —  Heated S S S

 —  Ventilated S S S

DVDV
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أنظمة الوسائط اإلعالمية المتعددة 
الوسائط اإلعالمية المتعددة يوكونيكت®: يوكونيكت® ٤ المالحي مع شاشة عرض تعمل 

باللمس ٨،٤ بوصة
SSSS

SSSS —  نظام األوامر الصوتية يوكونيكت® مع بلوتوث® وميزة بلوتوث® للنظام الصوتي

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

Sنظام الصوت: مع ٦ مكبرات فاخرة ومضخم ٢٧٦ واط

S —  ٩ مكبرات صوت مع صبووفر ومضخم ٥٠٦ واط

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

S

 —  نظام الصوت هارمن كاردون® الفاخر مع ١٩ مكبر، صبووفر ومضخم صوت ٩٠٠ واط 
PS)ضمن مجموعة الصوت هارمن كاردون(

مزايا السالمة واألمان
SSSSمساند أمامية للرأس قابلة للتعديل

SSSSالوسائد الهوائية: قابلة لالنتفاخ لحماية ركبتْي السائق

SSSS — أمامية متعددة مراحل االنتفاخ من الجيل الثاني

SSSS — جانبية إضافية للمقعد األمامي

SSSS — ستارية جانبية إضافية للمقعدين األمامي والخلفي

PPSمساندة الفرملة المتقدمة )ضمن مجموعة سيفتي تكTM ومجموعة درايفر كونفيدانس(

نظام مراقبة الزوايا العمياء ونظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع )ضمن 
PPSمجموعة سيفتي تك(

SSSSفتحة كهربائية لغطاء صندوق السيارة عند الطوارئ

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

SSSSنظام المساعدة على تسلق التالل

TM”نظام فتح األقفال عن ُبعد “أدخل وانطلقSSSS

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

SSSSمساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس®

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

SSSSمساندة الفرملة عند المطر

SSSSإنذار التنبيه بالفرملة

SSSSجهاز إنذار

SSSSنظام سنتري كي® المجّمد للمحّرك منعًا للسرقة

SSSSعرض ومراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
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المجموعات
مجموعة بالك فابور كروم: تتضمن إطار الشبك األمامي من الكروم األسود، إطارات المصابيح 

األمامية باللون األسود، حواف بفتحات لدخول ضوء النهار بلون أسود المع، مصابيح خلفية 
سوداء LED وعجالت من األلومينيوم األسود الداكن قياس ٢٠ إنش

S

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

S

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

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

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

مجموعة السالمة واألمان “سيفتي تكTM”: تتضمن نظام مساندة الكبح المتطور، نظام التنبيه 
من االصطدام األمامي عند السرعات العالية بالس، مرايا خارجية كهربائية متعددة الوظائف، 

نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار 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(

OO

SSSSمجموعة التدخين: تتضمن منفضة قابلة للنزع ووالعة

أبعاد 300 (ملم)

٣٠٥٢
3052
٥٠٤٤
5044

مواصفات 300 القياسية واالختيارية

S = قياسية. O = اختيارية. P = متوفرة ضمن مجموعة مذكورة.
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MULTIMEDIA SYSTEMS
Uconnect® Multimedia — Uconnect 4 NAV with 8.4-inch touchscreen display S S S S

 —  Uconnect Voice Command with Bluetooth® and Bluetooth Streaming Audio S S S S

 —  Media Hub, includes 2 USB ports and auxiliary jacket located in center console S S S S

Audio system — Premium 6-speaker audio system with 276-watt amplifier S

 —  9 speakers with subwoofer and 506-watt amplifier 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)

P S

SAFETY & SECURITY
Active front head restraints S S S S

Air bags — Driver inflatable knee S S S S

 — Next Generation multistage front S S S S

 — Supplemental front-seat side S S S S

 — Supplemental side-curtain front and rear S S S S

Advanced Brake Assist (packaged with SafetyTecTM Group and Driver Confidence Group) P P S

Blind Spot Monitoring (BSM) and Rear Cross-Path Detection System (packaged with 
SafetyTec Group)

P P S

Emergency trunk-lid release S S S S

Full-Speed Forward Collision Warning with Active Braking (FSFCW+) (packaged with 
SafetyTec Group and Driver Confidence Group)

P P S

Hill Start Assist S S S S

Keyless Enter ’n GoTM S S S S

LaneSense® Lane Departure Warning with Lane Keep Assist (LDW+) (packaged with 
SafetyTec Group and Driver Confidence Group)

P P S

ParkSense® Front and Rear Park Assist System S S S S

ParkView® Rear Back-Up Camera with dynamic grid lines S S S S

Rain Brake Support S S S S

Ready Alert Braking S S S S

Security alarm S S S S

Sentry Key® Theft Deterrent System S S S S

Tire pressure monitoring display S S S S
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PACKAGES /  GROUPS
Black Vapor Chrome Group — Includes Black Chrome grille surround, Black headlamp 
bezels, Gloss Black Daylight Opening (DLO) moldings, Black LED taillamps and 20-inch 
Hyper Black aluminum wheels

S

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)

S

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

O S

Laguna Leather Package — Includes premium Laguna leather-trimmed seats (requires 
Leather Interior Group)

S

Leather Interior Group — Includes leather-wrapped door panels, instrument panel, center 
console, and luxury front and rear floor mats

S

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 BSM and Rear Cross-Path Detection (restrictions apply) 

O O

Smoker’s Group — Includes removable ashtray and cigar lighter S S S S

300 DIMENSIONS (MILLIMETERS)

١٤٩٢
1492

١٦١١
1611

١٦٢٠
1620
١٩٠٢
1902

S = Standard. O = Optional. P = Available within Package noted. 
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C3C18BL4_014
C3C18US4_012

C3C18BL4_013

C3C18BL4_014.tif

C3C18US4_012.tif

C3C18BL4_013.tif
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)١( ال يمكن ألي نظام مهما كان متطورًا أن يتخطى قوى الطبيعة أو يتفادى نتائج القيادة الطائشة. يعتمد األداء على قوة التشبث 
المتوفرة، والتي تتأثر بالرمال والثلوج وبعوامل أخرى. عندما يضيء مؤشر النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات في لوحة العدادات، 
على السائق أن يخفف من قوة الدفع ويعدل السرعة وطريقة القيادة بحسب حالة الطريق. ينصح بالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة 
الطريق. ضع حزام األمان دائمًا. )٢( يتطلب هاتفًا جوااًل متطابقًا مع تقنية بلوتوث طليق اليدين. قم بزيارة UconnectPhone.com لمعرفة 
توافق الهواتف الذكية )٣( نظام التشغيل عن ُبعد ليس متوفرًا في جميع الطرازات. أنت مسؤول عن استخدام هذه الميزة بالتوافق 
مع قواعد، قوانين أو مراسيم سارية المفعول في موقع سيارتك. )٤( هذا النظام هو لراحة السائق، وليس بدياًل عن التدخل السريع 
والمرن من قبله. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهًا لحركة المرور ويكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي 
االصطدامات. )٥( ميزات الرد بالنصوص الصوتية والنصوص الصوتية تتطلب هاتفًا متطابقًا مع نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة 
 UconnectPhone.com بلوتوث. أي فون وغيره من الهواتف الذكية ال يدعم حاليًا نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة بلوتوث. تفضل بزيارة
لمعرفة توافق النظام واألجهزة. تأكد من وضع نمط النفاذ إلى الرسائل بميزة بلوتوث على وضعية التشغيل ON وتفعيل إخطار 
الرسائل الواردة. يجب أن يتم تسجيل المركبة في نظام يوكونيكت أكسيس وتوفير أدنى متطلبات االشتراك. كما يتطلب استخدام 
هواتف ذكية متوافقة مع ميزة الرسائل النصية والبلوتوث. ُزر UconnectPhone.com لمعرفة توافق الهواتف الذكية. )٦( سيري أيز فري 
تتطلب أي فون مجهز بميزة سيري. ال تتوفر بعض المزايا أثناء تحرك السيارة. أي فون يجب أن يكون ضمن نطاق الخدمة الالسلكية، 
تطبق نسب بيانات أي فون الموجودة للعميل على المزايا المدعومة باإلنترنت. )٧( 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 
دائمًا في المقعد الخلفي مع ربط حزام األمان. وال ينبغي أن يوضع األطفال الرّضع نهائيًا في المقعد األمامي لسيارة تتضّمن 
وسائد هوائية للراكب األمامي. يجب دائمًا على جميع الركاب وضع أحزمة األمان حول الخصر واألكتاف بشكل صحيح. )٨( تأّكد دائمًا 
بواسطة النظر من عدم وجود أي مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر. )٩( تأكد دائمًا من الطريق أمامك قبل التقدم، إن مساعدة 
القيادة اإللكترونية ليست بدياًل عن القيادة الواعية والمدركة. تفقد دائمًا محيط سيارتك. )١٠( 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 السائق أن يبقى متنبهًا لظروف حركة المرور واالستعداد لتطبيق الفرامل واستخدام التوجيه لتفادي االصطدامات المحتملة في 
كل األوقات. )١١( هذا النظام هو لراحة السائق، وليس بدياًل عن التدخل السريع والمرن من قبله. لذا ينبغي على السائق أن يبقى 

متنبهًا لحركة المرور ومتحكمًا بالسيطرة على السيارة. 

©٢٠١٧ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. كرايسلر، SRT، تصميم جناح كرايسلر، 
كرايسلر 300، هيمي، الين سينس، بارك سينس، بنتاستار، تورك فاليت ويوكونيكت كلها عالمات تجارية مسجلة لمجموعة فيات 

كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. 

 ،iOS .ألكانتارا عالمة تجارية مسجلة لشركة ألكانتارا. أندرويد أوتو، جوجل، جوجل مابس وجوجل بالي عالمات تجارية لشركة جوجل
أي فون، أي تيونز وسيري عالمات تجارية مسجلة و أبل كاربالي عالمة تجارية لشركة آبل. د. دري، بيتز، نظام الصوت بيتس وشعار 
b عالمات تجارية مسجلة لشركة بيتس لإللكترونيات ذ.م.م. بلوتوث عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث. هارمان كاردون ولوجيك 
٧ عالمات تجارية مسجلة وجرين إدج عالمة تجارية لشركة هارمان إنترناشيونال إندستريز إنك. باندورا عالمة تجارية مسجلة لشركة 

باندورا لإلعالم. جميع الحقوق محفوظة.

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 مناسبًا لتحسين المنتج أو ألغراض 

التصميم و/أو التسويق. 

(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. Visit UconnectPhone.com for system and device compatibility.  
(3) Remote Vehicle Start not available on all vehicles. You are responsible for using remote features in accordance with any laws, rules or 
ordinances in effect in your vehicle’s location. (4) 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. (5) Voice Text Reply and Voice Texting 
features require a compatible mobile device enabled with Bluetooth Message Access Profile (MAP). iPhone and some other smartphones do not 
currently support Bluetooth MAP. Visit www.UconnectPhone.com for system and device compatibility. Ensure MAP is ON and incoming 
message notification is enabled. Vehicle must be registered for Uconnect Access and you must fulfill minimum subscription requirements.  
Also requires the use of a compatible smartphone that supports text messaging and Bluetooth. Check UconnectPhone.com for device 
compatibility. (6) 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. (7) The Advanced Front Air Bags in 
this vehicle are certified to the new U.S. Federal regulations for Advanced Air Bags. Children 12 years old and younger should always ride 
buckled up in a rear seat. Infants in rear-facing child restraints should never ride in the front seat of a vehicle with a passenger front air bag.  
All occupants should always wear their lap and shoulder belts properly. (8) 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 not intended to avoid collisions on its own, nor can FCW detect every type of potential crash. The driver must remain aware 
of traffic conditions and be prepared to brake and steer to avoid potential collisions at all times. (11) This system is a driver convenience system, 
not a substitute for active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and maintain control of the vehicle. 

©2017 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.

Alcantara is a registered trademark of Alcantara S.p.A. Android Auto, Google, Google Maps and Google Play are trademarks of Google Inc. iOS, 
iPhone, iTunes and Siri are registered trademarks, and Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. Dr. Dre, Beats, BeatsAudio and the b logo are 
trademarks 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. Pandora is a registered trademark of Pandora Media, Inc.,  
all rights reserved.

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.
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