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Here, the standard of premium is raised to welcome heights. Legendary freedom begins with authentic 
Jeep® Brand design cues, like the fresh take on the traditional seven-slot grille and trapezoidal 
wheel wells. Then, the fluid, stylish lines of Compass Limited are enhanced by Chrome trim, available 
Black-painted roof and 19-inch polished and painted Gloss Black aluminum wheels. This urban citizen 
faces challenging road conditions with confidence via a full-time Jeep Active Drive 4x4 System and 
its Selec-Terrain® Traction Management System, powered by the 180 hp 2.4 Tigershark engine. Inside, 
experience a cabin that elevates every trip with available premium leather-trimmed seats and surfaces 
with accent stitching. Advanced technology features include a standard Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch 
touchscreen display and gps Navigation, and a 7-inch color Driver Information Display. In addition,  
a multitude of standard and available safety and security systems offer inspired peace of mind.

هنا، يعلو مستوى الفخامة ليناطح املرتفعات. تبدأ أسطورة الحرية بالتصميم النموذجي لعالمة جيب® األصلية، مثل الشبكة األمامية السباعية األضلع والعجالت الرباعية األضلع 
التقليدية. إذن، الخطوط االنسيابية واملميزة يف كومباس ليميتد تم تحسينها بإضافات من الكروم، السقف املطيل باألسود املتوفر والعجالت من األلومينيوم املطلية السوداء 

الالمعة قياس ١٩ إنش. هذه املركبة الحرضية تواجه تحديات الطريق بكل ثقة بفضل نظام جيب أكتيف درايف بدفع رباعي مستمر ونظامه إلدارة التحكم بالتشبث جيب® 
سيليك تريين®، املعزز مبحرك تايغرشارك بقوة ١٨٠ حصاناً وسعة ٢،٤ لرت. أما يف املقصورة، ستعيش تجربة فريدة تنقلك بكل رحلة إىل مستوى جديد مع مقاعد مكسوة بالجلد 
الفاخر املتوفرة وملسات ودرزات بلون بارز. تتضمن املميزات التكنولوجية املتقدمة نظام مالحة يوكونيكت® ٤ القيايس مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة ونظام 

تحديد املواقع العاملي، وشاشة ملونة لعرض املعلومات للسائق قياس ٧ بوصة. باإلضافة إىل العديد من مزايا السالمة واألمان القياسية واملتوفرة لتوفر لك راحة البال.

Image is for illustrative purposes only and  
may not reflect exact software for your vehicle.

الصور هي لغرض التوضيح فقط وال تعكس بالتحديد املكونات الخاصة مبركبتك. 
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دع وصــــولك يـنــبــض بــــاإللـــهــــام.

A R R I V E  I N S P I R E D
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A U T O  When set to this mode, Selec-Terrain does all the work, automatically 
adjusting vehicle dynamics to best suit the road. To help ensure optimal 
efficiency, the rear driveline disengages when not needed.

S A N D  Converts to a uniquely calibrated Sand mode that utilizes aggressive 
throttle and upshift points to tackle looser, sand-covered surfaces.

M U D  Maximizes low-speed traction by allowing additional wheel-slip via 
specifically tuned chassis controls, differentials and transmission ratios that 
are geared to successfully tackle mud.

R O C K  Delivers Trail Rated® 4WD Low capability thanks to its rear-differential 
locking element, allowing you to crawl over rugged terrain at appropriately safe 
speeds. Exclusively on Trailhawk®.

أوتـــو عند استخدام هذه الوضعية، يتوىل نظام التحكم بالتشبث سيليك تريين® القيام بكل يشء، إذ يضبط ديناميكية املركبة 
أوتوماتيكياً لتتامىش بشكل أفضل مع حالة الطريق. لضامن أقىص فعالية، يتم أيضاً فصل مجموعة الحركة الخلفية أوتوماتيكياً. 

الـرمـــل يتحّول النظام إىل وضعية الرمل املعّدلة الفريدة التي تستخدم الخانق بشدة ونقاط الرسعة العالية للتحكم بالقيادة عىل 
الطريق الرميل.

الـــوحـــل حّقق أقىص قدر للتشبث عند الرسعة املنخفضة عىل الطرقات عن طريق السامح النزالق العجلة اإلضافية عرب نظام 
ضبط الشاسيه املعدل خصيصاً، الرتوس التفاضلية ونسب ناقل الحركة لتخطي الوحل بنجاح. 

الـصـخـــر توفر هذه الوضعية نظام الدفع الرباعي ترايل ريتد® بقدرة منخفضة للدفع بالعجالت األربعة وذلك بفضل نظام الرتوس 
التفاضلية الخلفية القابلة لإلقفال، مام يسمح بتجاوز التضاريس الوعرة والصخرية برسعات آمنة ومناسبة. حرصية يف تريل هوك®.
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اخــتـيــــار طــبـيــعــي

N A T U R A L  S E L E C T I O N

SELEC-TERRAIN® TRACTION MANAGEMENT SYSTEM 
When you can match your capability to the road conditions ahead, worry-free travels are the norm. Every all-new 
Compass is equipped with a standard 4x4 system arrives with a Jeep® Selec-Terrain® Traction Management System, giving 
you the power to tackle Mother Nature’s toughest conditions. A variety of settings help deliver ultimate driving 
stability by coordinating up to 12 vehicle systems. Choose from these sure-footed modes: Auto, Sand, Mud and, 
exclusively on Trailhawk,® Rock.

نــظـــام إدارة التـشــبث ســـيليــك تـــيــريــــن®

عندما تطابق قدرة مركبتك مع أحوال الطريق أمامك، سرتافقك راحة البال بشكل اعتيادي. كل كومباس الجديد بالكامل مجهز بنظام دفع رباعي قيايس يأيت مع نظام التحكم بالتشبث جيب® سيليك تريين®، مام 

مينحك القوة للتغلب عىل ظروف الطبيعة القاسية. يوفر وضعيات متعددة لالختيار منها متنحك الثبات املثايل عرب التنسيق بني ١٢ نظاماً مختلفاً إلدارة السيارة. اجتمعت كلها لتحقق األداء األمثل عىل مختلف 

املسارات الخمسة لتختار منها: الرمل، الوحل، األوتو، وحرصياً عىل تريل هوك® الوضعية الصخرية.
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STUNNING FINISHES Sophisticated interior details define your driving 
experience. Standard premium LED ambient lighting adds an inviting aura 
inside the cabin. Clean, sculpted forms and elegant Piano Black and anodized 
Silver bezels with Chrome knobs, as shown, add upscale distinction.

COMFORT-LADEN These adjustable seats cradle the driver and passengers 
within soft cushioned padding, and include 4-way power lumbar adjustments. 
So, no matter how long the drive, lower back support helps reduce fatigue. 
Above, fresh air and sunlight add more to every ride when you chose the 
available power dual-pane panoramic sunroof. 

TECH SMART Limited's highlights include a standard 7-inch full-color 
Driver Information Display and standard 4th-generation Uconnect® 4 NAV 
with 8.4-inch display and pinch-to-zoom. Every Compass arrives with a 
media hub including a 12v outlet, auxiliary input jack and USB port. A second 
USB port is standard for 2nd-row passengers.

SAFETY AND SECURITY Over 70 standard and available features offer 
steadfast assurance, including hands-free1* text message reading. The 
available Premium Pack conveniently bundles a list of desirable items, 
like LaneSense® Lane Departure Warning with Lane Keep Assist2, Full-Speed  
Forward Collision Warning with Active Braking3 and Adaptive Cruise Control4 
with Stop & Go.

DRIVING CONVENIENCE The Remote Start System5 readies the vehicle  
and Keyless Enter ‘n Go™ lets drivers get in and head out quickly. 
Steering-wheel buttons control a list of driving and entertainment 
functions, while a standard auto-dimming rearview mirror cuts down on 
nighttime glare.

UTILITY FLOWS A configurable, versatile interior offers seating for up to 
five adults. It can be arranged to carry plenty of cargo when the 40/20/40 
split rear seats fold down, and when the front-passenger seat is folded 
forward. A rear-seat center armrest folds down to reveal two handy cup 
holders.

ملسات نهائية مذهلة تحدد التفاصيل الداخلية الحديثة تجربة قيادتك. تضيف اإلضاءة املحيطة الفاخرة القياسية LED جواً 

مريحاً داخل املقصورة. أشكال منحوتة، ناعمة، وحواف فضية اللون من األلومينيوم املؤكسد وبالون األسود بيانو األنيق مع 

مقابض من الكروم، كام يف الصورة، كلها تضيف متيزاً راقياً إىل مركبتك وتجربتك. 

مزّود بالراحة هذه املقاعد القابلة للتعديل تحتضن السائق والركاب مبقاعد ذات حشوات ناعمة وتتضمن مقاعد حاضنة بـ٤ 

وضعيات آلية. لذا مهام كانت فرتة القيادة طويلة، ستساعدك املقاعد الحاضنة ألسفل الظهر بتقليل التعب. أما فتحة السقف 

البانورامية املزدوجة اآللية املتوفرة ستضيف اإلضاءة الطبيعية والهواء الطلق إىل رحلتك.

التكنولوجيا الذكية تتضمن املزايا الرئيسية يف ليميتد شاشة عرض املعلومات للسائق امللونة قياس ٧ بوصة ونظام املالحة 

يوكونيكت® ٤ القيايس من الجيل الرابع مع شاشة عرض قياس ٨،٤ بوصة وميزة التقريب بلمسة. يأيت كل كومباس مع مركز 

الوسائط اإلعالمية التي تتضمن منفذ طاقة بقوة ١٢ فولط، وصلة صوت إضافية ومنفذ يو إس يب. منفذ يو إس يب إضايف يأيت 

قياسياً لركاب الصف الثاين من املقاعد.

السالمة واألمان أكرث من ٧٠ ميزة قياسية ومتوفرة للسالمة واألمان توفر ضامناً ثابتاً، وتتضمن قراءة الرسائل النصية طليق 

اليدين١*. تضم املجموعة الفاخرة املتوفرة قامئة من املواد التي طاملا متنيتها مثل نظام التنبيه من االبتعاد عن املسار الين سينس® 

مع نظام املساعدة٢ يف الحفاظ عىل املسار، نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند الرسعة العالية مع املكابح النشطة٣ ونظام 

التحكم بالرسعة٤ املتكيف مع ميزة التوقف واالنطالق.

الثقة يف القيادة يعمل نظام التشغيل عن بُعد٥ عىل قيادة السيارة أما نظام فتح األقفال عن بُعد “أدخل وانطلق”™ فيسمح 

للسائقني بدخول السيارة واالنطالق بها رسيعاً. تتحكم أزرار مقود القيادة بقامئة من وظائف القيادة والرتفيه، يف حني أن مرآة 

الرؤية الخلفية الذاتية التعتيم تخفف الوهج ليالً.

تنّوع الوظائف توفر املقصورة املتعددة الوظائف مقاعد تسع حتى خمس أشخاص. ميكن ترتيبها الستيعاب حمولة كبرية 

ومتنوعة عند طي املقاعد الخلفية القابلة لالنقسام والطي بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠، وعند طي مقعد الراكب األمامي أيضاً إىل األمام. 

ميكن طي مسند الذراع املركزي يف املقعد الخلفي إىل األسفل الستخدام حاميْل األكواب. 

*All disclaimers and disclosures can be found on the inside back cover.
*جميع التنازالت واالخبارات موجودة عىل الغالف الخلفي. 
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E X C E P T I O N A L  I N  E V E R Y  W A Y

اســـتـثـنـائــي بــكـــل تــفــاصـــيــلــــه.

Image is for illustrative purposes only and may not reflect exact software for your vehicle.
الصـــور هــي لـغـرض التـوضـيح فقـط وال تـعـكـس بـالتـحــديــد الـمكـونـــات الـخـــاصـــة بـمـركـبـتـــك. 
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 اســتـســلــم لـــروعـــة
االســـتـكـشــــاف
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THERE'S NOTHING BETTER TO USHER YOU TO YOUR NEXT ADVENTURE, THANKS 

TO THE STANDARD 4x4 CAPABILITY BUILT INTO THE ALL-NEW JEEP® COMPASS. 

WHEN YOU NEED TO KEEP GOING NO MATTER WHAT, TWO AVAILABLE, AUTHENTIC JEEP 

BRAND 4x4 SYSTEMS STAND READY TO SERVE. WITH THE HELP OF A DISCONNECTING 

REAR AXLE, EACH SYSTEM CAN ACTIVELY TRANSITION FROM 4x4 INTO FUEL-SAVING 

FRONT-WHEEL DRIVE (FWD). TO ENJOY THIS WELCOMED GAIN IN EFFICIENCY, 

SIMPLY KEEP THE SYSTEM’S STANDARD SELEC-TERRAIN® DIAL IN AUTO MODE. 

COMPASS WILL THEN SEAMLESSLY MATCH ITS JEEP BRAND ENGINEERED CAPABILITY TO 

ANY ROAD CONDITION IT ENCOUNTERS. WHEN YOU TURN THE DIAL TO ANOTHER MODE, 4x4 

CAPABILITY IS ALWAYS ENGAGED AND ABLE TO SEND 100% OF AVAILABLE TORQUE TO 

ANY ONE WHEEL.

JEEP® ACTIVE DRIVE A fully automatic, single-speed Power Transfer Unit 
(PTU) delivers seamless operation in and out of 4WD at any speed. Yaw 
correction is automatic as well, helping to keep Jeep® Compass stable at all 
times. Jeep Active Drive also includes brake traction control that works to 
maintain a balanced torque distribution, helping this system deliver an easy-
to-use all-weather boost in capability.

JEEP ACTIVE DRIVE LOW Exclusively on Compass Trailhawk®. A single-speed 
PTU offers torque management and 4WD Low mode. This locks the front and rear 
driveshafts to deliver additional power at low speeds or for towing your toys. 
Additionally, off-roading benefits from a 1-inch increase in ride height and an 
incredible crawl ratio of 20:1, allowing Compass to climb steep hills and crawl 
over rocks with ease.

ليس هناك ما هو أفضل من اختيارك لمغامرتك القادمة، بفضل القدرة القياسية للدفع الرباعي المدمجة في 

كل جيب® كومباس الجديد بالكامل. عندما تحتاج للبقاء على تقّدمك مهما كانت الظروف، تجد اثنين من 

أنظمة الدفع الرباعي األصيلة والمتوفرة من جيب® جاهزة لخدمتك. مع مساعدة من المحور الخلفي القابل 

للفصل، يمكن لكل نظام االنتقال بفعالية من الدفع الرباعي إلى القيادة بالدفع األمامي االقتصادية في 

الوقود. لالستمتاع بهذه المكاسب المرغوبة في الكفاءة، احرص ببساطة على الحفاظ على تشغيل وضعية أوتو 

في نظام التحكم بإدارة التشبث سيليك تيرين®. عندها سيقوم كومباس بقدرته المهندسة مع أي حالة طريق 

تصادفك. عندما تقوم بتشغيل وضعية أخرى، ستجد قدرة الدفع الرباعي جاهزة دائماً وقادرة على إرسال 

١٠٠٪ من العزم المتاح إلى أي عجلة واحدة.

الرباعي  الدفع  االنتقال من وإىل نظام  بالكامل سالسة يف  الطاقة األوتوماتيكية  أكتيف درايف توفر وحدة نقل  نظام جيب® 
الحفاظ عىل ثبات جيب® كومباس يف جميع األوقات.  أيضاً، ويساعد يف  التصحيح “ياو” أوتوماتيكياً  بأي رسعة. كام يأيت نظام 

متوازن، مام يساعد  توزيع عزم  للحفاظ عىل  يعمل  الذي  بالفرامل  بالتشبث  التحكم  نظام  يتضمن  أكتيف درايف  نظام جيب® 
النظام يف توفري القدرة عىل جميع األحوال الجوية.  هذا 

التحكم بإدارة  الطاقة برسعة واحدة  نظام جيب® أكتيف درايف املنخفض حرصي يف كومباس تريل هوك®. توفر وحدة نقل 
لتوفري قوة  والخلفي  األمامي  الدفع  بإقفال مقابض  النظام  يقوم هذا  الرباعي.  للدفع  وبأربع وضعيات منخفضة  الدوران  عزم 

الوعرة، تم زيادة إنش واحد   إضافية عند الرسعات املنخفضة أو عند الجر والسحب. وملغامرة شيقة أكرث عىل الطرق 
٢٠:١. هذا األمر يقّوي قدرة كومباس يف   عىل مستوى االرتفاع أثناء القيادة العادية باإلضافة إىل نسبة زحف تصل إىل 

بسهولة. الصخور  وتخطّي  التالل  تسلّق 
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Image is for illustrative purposes only and  
may not reflect exact software for your vehicle.

الصور هي لغرض التوضيح فقط وال تعكس بالتحديد املكونات 
الخاصة مبركبتك. 

أيـــن سـيـمـكـنـك التــوجـــه إذا اســتـطـعـت الــذهـــاب إلــى أي مــكـــان؟ خلف مقود القيادة يف تريل هوك®، 

ال حدود النطالقك بفضل قدرة جيب® األسطورية. نظام الدفع الرباعي القيايس، جيب أكتيف درايف املنخفض، ميتلك نسبة 

زحف ٢٠:١ وقدرة عىل نقل القوة بسالسة إىل أي عجلة مع التشبث. تريل هوك مجهز بحامية لأللواح الواقية، ارتفاع بنسبة ١ 

إنش وخطافات السحب سيغنترش بلون أحمر ياقويت يف األمام والخلف. صمم تريل هوك ليربز بنفسه، ويتميز بواجهة فريدة 

أمامية وخلفية، ملسات بلون رمادي داكن، سقف مطيل بلون أسود متوفر وملصق غطاء املحرك قيايس بلون أسود ضد اللمعان. 

شعارات تريل هوك وتريل رايتد® بلون أحمر تدل عىل انتامئك إىل عائلة جيب® املميزة بقدرته االستثنائية ومركباته الفريدة 

للدفع الرباعي، عىل عكس أي مركبات أخرى عىل وجه األرض. 

عــالمــة التـمـيـــز: يتميز شعار جيب® تريل رايتد® باملتانة والصالبة. كل جيب® ينبض بشعار الفخر الذي تم اختباره لألداء 

املثايل يف خمس فئات: التشبث، ارتفاع الشاسيه عن األرض، املناورة، التمفصل وخوض املياه٦. ينتمي كومباس تريل هوك® بفخر 

إىل هذه العائلة ذات القدرة العالية. 

Where would you go if you could go anywhere? Behind the wheel of a 
Trailhawk,® there are no limitations because legendary Jeep® Brand 
capability is at its very core. The standard 4x4 system, Jeep Active Drive 
Low, has a 20:1 crawl ratio and the ability to seamlessly transfer power 
to any wheel with traction. Trailhawk is also equipped with skid plate 
protection, a 1-inch lift and signature Ruby Red tow hooks front and rear. 
Designed to stand apart, Trailhawk features a unique front and rear 
fascia, Dark Grey accents, available Black-painted roof and a standard 
Black anti-glare hood decal. Red Trailhawk and Trail Rated® badges 
signify membership in the over-arching Jeep Brand family of exquisitely 
capable and utterly unique 4x4 vehicles, a breed unlike any other on the 

planet.

MARK OF DISTINCTION: Durability and toughness were born and bred 
under the Jeep® Brand’s Trail Rated® badge. Every Jeep vehicle bearing 
this emblem of honor has been engineered and tested to masterfully 
operate in five performance categories: traction, ground 
clearance, maneuverability, articulation and water fording.6 Compass 
Trailhawk® resides proudly within this capable family.
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واثـق الخطـوات يـمشـيش بـكــل ثــقـــة
M A S T E R F U L  T R A V E L S
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E L E V A T E D  V I E W
The available Power Dual-Pane Panoramic Sunroof with its power 
sunshade is more than an amazing way of looking at the world, it 
can take you to a new world altogether. Passengers in all rows get 
a stellar view of every adventure, anywhere you go. 

PREMIUM INSTRUMENT PANEL Elegant and inviting in contrasting Piano Black, 
this cockpit is crafted to present important vehicle operations and data 
within a very appealing design. Anodized Silver and Chrome add unique 
richness. Standard on Limited. 

DUAL-ZONE AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL Constantly adjusts air temperature 
inside the cabin to create separate customized environments for the 
driver and the front passenger. Standard all models. 

TWO-TONED INTERIOR This modern, eyecatching cabin features contrasting 
color-coordinated tones. Elegant French accent stitching highlights design 
lines and adds distinction. Soothing soft-touch surfaces are incorporated 
throughout the cabin on nearly all surfaces, always within reach. Choose the 
Premium leather interior trim for luxurious appeal.

KEYLESS ENTER ’N GOTM No more fumbling for keys to get going. Keep the key 
fob in your purse or pocket and you can simply grab the door handle, 
climb in, press on the brake, press the start button and shift into 
Drive. 

BEATS™ PREMIUM AUDIO SYSTEM Experience the ultimate in fidelity with  
the BeatsAudio™ Premium Audio Sound System. It includes: five 3.5-inch 
BeatsAudio mid-range speakers, four 6.9-inch BeatsAudio woofers, one 
8-inch subwoofer in the rear deck, one 8-inch trunk-mounted dual-voice 
coil subwoofer with sealed enclosure and a 12-channel BeatsAudio 
amplifier. optional.

مـتـعـــٌة لـلـعـــيـــن. 
فتحة السقف البانورامية املزدوجة اآللية املتوفرة مع واقية الشمس اآللية هي أكرث من مجرد وسيلة مذهلة للنظر إىل 

العامل من حولك بعينيك، بل هي وسيلة تأخذك إىل عامل جديد بكل حواسك. كام أنها تجربة سيعشقها الركاب أيضاً ألنهم 
سيشاهدون كل مغامراتك ويف أي مكان. 

لوحة عدادات فاخرة أنيقة وشيقة بلون أسود بيانو. إنها لوحة التحكم املنحوتة التي تقّدم وظائف وبيانات السيارة 
املهمة بتصميم أّخاذ. ملسات من الكروم واأللومينيوم املؤكسد تضيف ِغنًى فريداً لها. قياسية يف ليميتد. 

نظام تكييف هواء أوتوماتييك مع منطقتني للتحكم بدرجة الحرارة يعّدل باستمرار درجة الحرارة داخل املقصورة 
لتوفري أجواء مخصصة للسائق والراكب األمامي. قياسية عىل كافة الطرازات. 

مقصورة بلونني تتميز هذه املقصورة العرصية واألخاذة بألوان متناقضة ولكن متناسقة. ترُبز الدرزات الفرنسية األنيقة 
البارزة خطوط التصميم وتضيف ملسة من التميز. املسطحات الناعمة كالحرير مدمجة عىل امتداد املقصورة وعىل مقربة 

منك. اخرت املقصورة املكسوة بالجلد الفاخر لالستمتاع مبظهر فخم. 

نظام فتح األقفال عن بُعد أدخل وانطلقTM مع نظام فتح األقفال عن بُعد “أدخل وانطلق”، حتى لو كان مفتاح 
سيارتك يف جيْبك أو محفظتك، ميكنك فتح الباب، الجلوس يف مقعدك، الضغط عىل دواسة الوقود والنقر عىل زر التشغيل 

واالنطالق.

نظام الصوت الفاخر بيتزTM اخترب تجربة الصوت الفاخر مع بيتز أوديو™. يتضمن هذا النظام: ٥ مكربات صوت متوسطة 
 املدى بيتز أوديو™ ٣،٥ بوصة، ٤ صبووفر بيتز أوديو™ ٦،٩ بوصة، صبووفر ٨ بوصة يف الخلف، صبووفر بصوتني مدمج 

يف الصندوق ٨ بوصة مع حجرة بغطاء ومضخم صوت بيتز أوديو™ بـ١٢ قناة. اختياري.
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2.4 TIGERSHARK MULTIAIR® I-4 ENGINE. From its 
fully isolated aluminum head with an integrated 
oil separation system, to its high-pressure, die-
cast aluminum block, the 2.4L TigerShark engine 
was engineered to deliver a quiet and refined 
performance. It burns clean and improves fuel 
efficiency, so emissions are reduced, making this 
engine ecological as well as cost effective. It's 
mated to the responsive nine-speed automatic 
transmission. Standard. 

A PRECISION-TUNED RIDE Compass delivers a  
refined dynamic ride that’s on par with that 
of less-efficient luxury-class vehicles. 
Premium mechanics add to precise steering, 
while MacPherson struts and frequency-sensitive 
dampening smooth the road ahead.

NINE-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION WITH AUTOSTICK 
Its fine-tuned 9.81 ratio spread between gears 
ensures quick takeoffs and a consistently refined 
performance with exceptional efficiencies 
through all gears at all speeds. A unique set of 
four overdrive ratios help gain efficiencies while 
reducing overall noise and vibration. Economies are 
maximized and performance is optimal at all times. 
Standard.

محرك تايغرشارك ملتيئري® بـ٤ أسطوانات عىل شكل I وسعة ٢،٤ لرت من رأسه املعزول 
بالكامل من األلومينيوم مع نظام الزيت املدمج القابل للفصل، إىل وحدة الضغط العايل املصقول 

من األلومينيوم، تم تصميم محرك تايغرشارك سعة ٢،٤ لرت لتوفري أداًء هادئاً وعالياً. ميكنه أن 
يحرق الوقود بطريقة نظيفة ويحّسن ميزة توفري الوقود. والنتيجة انبعاثات أقل تجعله صديقاً 

للبيئة واقتصادياً يف استهالك الوقود. يأيت مرفقاً مع ناقل حركة أوتوماتييك بـ٩ رسعات واستجابة 
عالية. قيايس.

قيادة عالية الدقة يوفر كومباس قيادة ديناميكية دقيقة بالتوازن مع سيارات أقل كفاءة من 
 الدرجة الفاخرة. تضيف املواصفات امليكانيكية الفاخرة إليه التوجيه الدقيق، 

يف حني أن الدعامات ماكفرسون والتخميد الحساس للرتدد يوفران السالسة عىل الطريق.

ناقل حركة أوتوماتييك بـ٩ رسعات مع أوتوستيك يأيت مدوزناً بنسبة انتشار ٩،٨١ بني الغيارات 
ليضمن انطالقات رسيعة وأداًء دقيقاً باستمرار وبفعالية استثنائية عند كل الغيارات وكل 

الرسعات. مجموعة فريدة مؤلفة من أربع نسب أبعاد تساعد عىل تحقيق الكفاءة يف األداء بينام 
تقلص من املستوى اإلجاميل للضجيج، واالرتجاجات والخشونة. وبالتايل تتحقق الكفاءة بأعىل 

مستوياتها ويأيت األداء مثالياً يف جميع األوقات. قيايس.

يـنـبــض بـــالـــقــــوة

P O W E R  P L A N T E D
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M A K E  R O O M  I N 

Y O U R  W O R L D 
Life can go in all kinds of directions. The configurable interior of 
Compass is designed to give you options to take what you need and make 
the most of your travels. Fold down the standard 60/40 or 40/20/40 
(based on model) split-folding rear seats to reveal a generous amount of 
cargo space. The available height-adjustable rear cargo floor stands 
ready to increase space for taller items when lowered, or raise it up for 
easy, slide-in loading. 

POWER LIFTGATE No need to drop what you're holding to open the liftgate. 
Access the rear cargo area by pressing a button on your key fob and the 
liftgate will open automatically. Available.

FOLD-FORWARD FRONT-PASSENGER SEAT WITH STORAGE Keep smaller-sized 
valuables safely undetected. On Trailhawk® models, flip up the passenger 
seat cushion to reveal this secret compartment. Enhance your cargo-
carrying capability to include longer items by flipping forward the 
passenger seat so it lays nearly flat. Available.

HEIGHT-ADJUSTABLE CARGO FLOOR Lower your rear cargo floor to accommodate the 
transport of taller items. Raise the floor to help ease load-ins and create a 
level carrying surface. Adjusts up to three levels. Available.

60/40 OR 40/20/40 SPLIT-FOLDING REAR SEATS Configure your interior to fit 
your needs – rearrange by flipping either section of the 60/40 split 
(standard on Longitude), or flip the 40/20/40 section (standard on Limited 
and Trailhawk®) down and leave the remaining 40 section up for passenger 
use. 

GLOVE BOX AND CENTER CONSOLE Keep items hidden and safe. The deep center 
console offers plenty of room for items like sunglasses or small 
tablets, a small tray in front of the shifter conveniently holds 
phones or MP3 players, and a side net pocket for those easy-to-reach 
extras, while the glove box is large enough to keep your things 
accessible and secure. Standard.

انطلق مع الحياة بكل االتجاهات. مقصورة كومباس مصممة لتمنحك خيارات تالئم أهم احتياجاتك أثناء 

القيادة. قم بطي املقاعد الخلفية القياسية والقابلة لالنقسام والطي بنسبة ٤٠/٦٠ أو بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ )حسب 

الطراز( واستمتع مبساحة واسعة لألمتعة. أرضية منطقة األمتعة الخلفية القابلة لتعديل االرتفاع واملتوفرة 

حارضة لزيادة املساحة لكل أمتعتك أثناء التحميل، أو ارفعها لتسهيل انزالق األمتعة داخل الصندوق الخلفي.

باب خلفي آيل ال حاجة إللقاء األمتعة عىل األرض يك تفتح الباب الخلفي. ما عليك سوى الضغط عىل الزر يف املفتاح 
وسيفتح الباب خلفي أوتوماتيكياً. متوفر.

مقعد الراكب األمامي قابل للطي إىل األمام مع حجرة تخزين احفظ أغراضك الصغرية بعيدة عن املتناول. يف 
طرازات تريل هوك®، ميكنك طي مقعد الراكب األمامي للحصول عىل حجرة رسية. ميكنك أيضاً زيادة قدرة الحمولة 

لألغراض الطويلة من خالل طي مقعد الراكب األمامي إىل األمام يك تحصل عىل مساحة منبسطة. متوفر.

أرضية منطقة التحميل قابلة لتعديل االرتفاع أخفض أرضية منطقة التحميل الخلفية الستيعاب نقل األغراض 
الطويلة. ارفع األرضية لتسهيل عملية وضع الحمولة واحصل عىل مساحة واسعة. ميكنك تعديل ارتفاعها وفقاً لثالثة 

مستويات أيضاً. متوفرة. 

مقاعد خلفية قابلة للطي واالنقسام ٤٠/٦٠ أو ٤٠/٢٠/٤٠ رتّب مقصورتك الستيعاب احتياجاتك، أعد تنظيمها بطي 
قسم من املقعد بنسبة ٤٠/٦٠ )قيايس يف لونجيتود(، أو بطي القسم بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ لألسفل )قيايس يف ليميتد وتريل 

هوك®( واترك القسم الباقي ٤٠ مستقيامً الستخدامه من قبل الركاب.

صندوق القفازات وكونسول مركزي حافظ عىل أغراضك مخبأة وآمنة. يوفر الكونسول املركزي مبساحته العميقة 
مكاناً لألغراض مثل النظارات الشمسية أو األجهزة اللوحية، صينية صغرية يف األمام لحمل الهواتف أو مشغل إم يب ٣، 

وجيب جانبي بشبكة لألغراض األخرى التي ميكنك استخدامها بسهولة، بينام يوفر صندوق القفازات مساحة كبرية كافية 
لحفظ أغراضك قريبة منك وآمنة. قيايس.

وّســـــع

مـــكـــانــــك

Pa
ge

 2
0

M
V



Pa
ge

 2
3

M
V

DRIVER INFORMATION DISPLAY 
(DID) Fingertip controls 
on your steering wheel 
can instantly scroll you 
through a selection of vehicle 
data displayed within your 
instrument panel on a 7-inch 
full-color screen. Information 
includes navigation, capability data, 
performance statistics, vehicle 
dynamics, alerts and more. Standard 
on Trailhawk® and Limited. A 3.5-inch 
Black-and-White Thin Film Transistor 
high-resolution DID is standard on 
Longitude models.

ميكنك  للسائق  املعلومات  عرض  شاشة 
اختيار  إصبعك  من  بلمسة  أزرار  بواسطة 
عرض بيانات السيارة ضمن لوحة العدادات 
تتضمن  بوصة.   ٧ قياس  ملونة  شاشة  عىل 
القدرة  بيانات  املالحة،  نظام  املعلومات 
والتنبيهات  السيارة  ديناميكيات  واألداء، 
هوك®  تريل  يف  قياسية  الكثري.  وغريها 
عرض  بشاشة  عدادات  لوحة  وليميتد. 
ذات  واألسود  األبيض  باللونني  الدقة  عالية 
 ٣،٥ قياس  الطبقة  رقيقة  الرتانزستورات 

بوصة تأيت قياسية يف لونجيتود. 

Image is for illustrative purposes only and may not reflect exact software for your vehicle.
الصور هي لغرض التوضيح فقط وال تعكس بالتحديد املكونات الخاصة مبركبتك. 
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SEE AND BE SEEN Bi-xenon High Intensity 
Discharge headlamps with led signature 
lamp and distinctive daytime running 
lamps cut through the darkness and haze, 
as well as add a level of sophistication. 
Auto High-Beam Headlamp Control adjusts 
intensity based on ambient and oncoming 
traffic light. Activate the cornering 
front fog lamps by turning the steering 
wheel or engaging the turn signal, 
sending more light toward the direction 
you’re heading. A standard headlamp 
levelling system helps keep your lights 
aimed at the road ahead when traveling 
over uneven surfaces. Available.

أنظر وكُن محط األنظار مصابيح أمامية عالية الكثافة يب زينون مع 
مصباح سيغنترش led ومصابيح نهارية مميزة ضد العتمة والوهج. 

التحكم يف املصابيح األمامية األوتوماتيكية العالية الشعاع يعمل 
عىل ضبط التوهج وكثافة الضوء بناًء عىل ضوء حركة املرور املحيط 

والقادم. قم بتفعيل مصابيح الضباب األمامية لالنعطاف من خالل لّف 
عجلة القيادة أو تشغيل إشارة االنعطاف، مع إرسال املزيد من الضوء 
صوب االتجاه الذي تتوجه إليه. يساعد نظام تعديل مستوى املصابيح 
األمامية القياسية عىل إبقاء أضواء مركبتك باتجاه الطريق أمامك أثناء 

القيادة فوق األسطح غري املستوية. متوفر. 
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هاتف/رسائل نصية قم بإجراء االتصاالت طليق اليدين١ أو استخدم صوتك إلرسال الرسائل النصية. يقوم آبل كاربالي™ وأندرويد™ أوتو 

المتوفرين بربط هاتفك بشاشة يوكونيكت تعمل باللمس، الستخدام هاتفك بمنتهى السهولة والسالسة. يمكنك ربط حتى ٨ هواتف بميزة 

بلوتوث®. تسمح لك ميزة “عدم االزعاج” بمشاهدة االتصاالت والرسائل الواردة واإلجابة بوساطة الرد اآللي.

نظام األوامر الصوتية المدمجة١ أبِق عينيك على الطريق ويديك على المقود أثناء القيادة. استخدم صوتك الختيار المحطات، 

إجراء االتصاالت، اختيار الوجهات المالحية أو ضبط درجة حرارة المقصورة.

الترفيه استمتع بالصوت عبر مزايا متوفرة مثل أقراص مدمجة/إم بي ٣، منفذ يو إس بي عن بُعد، وصلة صوت، نظام األوامر الصوتية 

المدمج١ ونظام الصوت بميزة بلوتوث.

المالحة موعد على العشاء في مكان جديد في المدينة؟ يستخدم يوكونيكت® نظام تحديد المواقع العالمي لتوفير توجيهات عند كل 

منعطف بالصوت، وخرائط مفصلة ثالثية األبعاد تساعد في ضمان وصولك في الوقت المحدد. نظام المالحة هو مدمج في شاشة عرض 

معلومات السائق قياس ٧ بوصة مما يمّكنك من مشاهدة االتجاهات أمامك ومسبقاً. استخدم األوامر الصوتية المدمجة١ والفظ بالكامل العنوان أو 

المدينة واحصل على االتجاهات الدقيقة بسهولة.

اختر ما يحلو لك بلمسة اختر أفضل ٦ خيارات من المزايا والخدمات المفضلة لديك واعرضها دائماً على شاشة عرض يوكونيكت متوفرة 

تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة. 

UCONNECT® BRINGS A WIDE RANGE OF COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT 

SERVICES STRAIGHT INTO YOUR VEHICLE, ALL BUNDLED TOGETHER WITHIN 

A ROBUST SYSTEM, WITH SO MANY CONVENIENT OPTIONS TO CHOOSE FROM, 

YOU'LL ENJOY DISCOVERING YOUR BEST CONNECTION.

A NEW UCONNECT® GENERATION Uconnect technology takes a leap 
forward with faster start-up and high-definition resolution, adding speed 

and vibrancy to your experience. The new touchscreen responsiveness is 

immediate and concise, allowing you to use pinch gesturing to swipe and 

tap, just like you do on your smartphone. Enlarge, drag, shrink and move 

images to meet your needs.

PHONE/TEXT Make hands-free1 phone calls or use your voice to send a text. 
Available Apple CarPlayTM and Android AutoTM cast your phone’s familiar 

interface onto your Uconnect touchscreen, for a seamless and convenient 
mobile experience. Pair up to eight Bluetooth®-enabled phones. The Do Not 
Disturb feature allows you to see a visual prompt of incoming calls or texts 
and send an automated reply. 

INTEGRATED VOICE COMMAND1 Keep your eyes on the road and hands on the 
wheel. Use your voice to select music stations, make calls, select 

navigation destinations or set cabin temps.

ENTERTAINMENT Get the sound via available features like CD/MP3s, 
remote USB port, audio jack, Integrated Voice Command1 and Bluetooth 

Streaming Audio.

NAVIGATION Dinner reservations at the new place in town? Uconnect 
employs GPS navigation for audible turn-by-turn directions, and 

detailed 3-D maps help to assure you arrive on time. The NAV is 
integrated into your 7-inch Driver Information Display so you can see 
directions front and center. Use Integrated Voice Command1 and say the 
complete address and city and get directions quickly. 

DRAG AND DROP MENU Highlight your top six favorite features and services  
so they’re always in sight on your available 8.4-inch Uconnect  
touchscreen display.

تضع يوكونيكت® بني يديك العديد من مزايا التواصل والخدمات الرتفيهية داخل مركبتك، كلها ضمن نظام نشيط، مع 

خيارات عديدة سهلة االستخدام لالختيار منها. سوف تستمتع باستكشاف أفضل وسيلة للتواصل.

جيل جديد من يوكونيكت® تأخذ تكنولوجيا يوكونيكت® خطوة سباقة بفضل تشغيل أسرع ودقة وضوح أعلى، مضيفًة السرعة 

والحيوية إلى تجربتك. االستجابة العالية في الشاشة الجديدة التي تعمل باللمس هي فورية ودقيقة جداً، مما تسمح لك باستخدام لمسة 

من إصبعك، تمرير أو نقر، بنفس الطريقة التي تستخدم فيها هاتفك المتنقل. كما يمكنك تكبير الصورة، السحب، التصغير ونقل الصور 

وذلك بهدف تلبية كل احتياجاتك.
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S M A R T  C O N N E C T I O N S

أجــهـــزة تــــواصـــل ذكـــــيـــة
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No matter your destination, Longitude ushers you in comfort and style. Distinct Chrome window molding, front fog lamps, body-color door handles, power-adjusting 
heated mirrors and Black roof rails add sophistication. Welcome standard and available features include unique Hex cloth and vinyl-trimmed seats and a leather-wrapped 
steering wheel with audio and cruise controls. Ambient LED interior lighting adds to elegant practicality. With all of its premium options, Longitude has arrived to 
take you in very beautiful directions.
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أينام كانت وجهتك تناديك، لونجيتود يدفعك إليها بكل راحة وثقة. حواف الكروم للنوافذ، مصابيح الضباب األمامية، مقابض األبواب بلون الهيكل، مرايا قابلة للتدفئة والتعديل آلياً وسكك السقف الجانبية السوداء تضيف طابعاً مميزاً وأنيقاً. باإلضافة إىل املواصفات القياسية واملتوفرة 
التي تتضمن املقاعد املكسوة بقامش هكس الفريد من نوعه واملقلمة بالفينيل ومقود توجيه مكسو بالجلد مع أزرار للتحكم باألنظمة الصوتية وتثبيت الرسعة. إضاءة داخلية محيطة بتقنية LED تربز األسلوب األنيق بشكل عمالين رائع. مع كل هذه الخيارات الفاخرة، ها هو 

لونجيتود قد وصل اآلن لريافقكم يف كل رحلة جميلة.
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مــزايــــا آمـــنـــة
للــركــــاب
الــحــريــصــيــن

S E C U R E 

A D V A N T A G E S 

F O R  W I S E  

T R A V E L E R S
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The all-new Jeep® Compass incorporates over  

70 standard and available safety and security features. These active 

and passive systems give you an exceptional tool kit of confidence. 

Travel with peace of mind knowing your Compass is equipped to notify 

you or take action on your behalf should the need arise. 

CHASSIS STRENGTH Compass delivers exceptional peace of mind with 
a hero’s heart — a strong unibody structure is engineered with 
approximately 70% hot-stamped steel. Standard. 

ANTILOCK BRAKE SYSTEM Next-Generation engineering allows this 
advanced system to continually evaluate road conditions for optimal 
engagement and stopping distances. This robust system includes Rain 
Brake Support, Advanced Brake Assist, Hill Start Assist and all-
speed traction control, all working together to help maintain 
vehicle control during emergency braking. An Electric Parking Brake 
(EPB) adds an additional measure of safety with its customizable 
Auto Apply feature. Set Compass to automatically apply EPB when in 
Park or in the “key off” position. When you turn on the vehicle and 
drive, EPB conveniently and automatically releases. Standard.

يجمع جيب® كومباس الجديد بالكامل أكرث من ٧٠ ميزة قياسية ومتوفرة للسالمة واألمان. هذه األنظمة الفعالة 

والسلبية تزيدك ثقة. تنّقل براحة بال ألنك تعرف أن كومباس مجهز إلخطارك بالتدخل عند الرضورة.

قوة الشاسيه يوفر كومباس راحة بال استثنائية مع قوة داخلية من الفوالذ الصلب جداً الذي يشّكل ما نسبته ٧٠٪ تقريباً من 
بنية الهيكل املوحد القوية. قياسية.

نظام الكبح املانع لالنغالق تسمح الهندسة من الجيل الثاين لهذا النظام املتقدم أن يقيّم باستمرار أحوال الطريق لتوفري 
التحكم املثايل والتوقف عند املسافات اآلمنة. يتضمن هذا النظام املتطور مساندة الفرملة عند املطر، نظام مساندة الكبح 

املتقدم، نظام املساعدة عىل تسلق التالل ونظام التحكم بالتشبث عند كل الرسعات، كلها تعمل معاً للمساعدة يف الحفاظ 
عىل التحكم باملركبة خالل تطبيق الفرامل عند الطوارئ. تضيف املكابح اليدوية اإللكرتونية مقياساً جديداً للسالمة مع ميزته 
املخصصة أوتو أبالي. قم بضبط كومباس لتطبيق املكابح اليدوية اإللكرتونية أوتوماتيكياً عند الركن أو عند “إخراج املفتاح”. 

عندما تقوم بتشغيل املحرك والقيادة، تعمل املكابح اليدوية اإللكرتونية أوتوماتيكياً وبشكل مالئم. قيايس.



Pa
ge

 3
3

M
V

3 6 O
D E G R E E S  O F 

P R O T E C T I O N

Compass knows the way to help you and  

your passengers arrive safely and 

securely. Its ability to remain on the 

alert is due to an array of available, 

sophisticated sensors and cameras. These 

advanced systems constantly earn your 

trust as they continually monitor your 

perimeter and the real-time status of many 

vehicle operations. 

6 STANDARD AIR BAGS7 Full-length side-curtain 
front and rear-passengers, seat-mounted side 
for front occupants, and advanced multistage 
front air bags7 all work together to help 
surround you with confidence. Standard. 

FULL-SPEED FORWARD COLLISION WARNING WITH 
ACTIVE BRAKING3 Sensors detect when Compass may  
be approaching another vehicle too rapidly and 
send an audible and visual alert to the driver 
along with providing a brake jerk warning from 
Advanced Brake Assist if the driver does not 
react in time. Available. 

LANESENSE® LANE DEPARTURE WARNING WITH LANE 
KEEP ASSIST2 Provides a visual and haptic or 
steering-wheel movement warning should the 
vehicle drift outside of lane boundaries or if 
the driver’s hands are off the wheel. Available. 

PARKSENSE® REAR PARK ASSIST SYSTEM8 Compass 
can help you park and back out with ease. 
This system uses rear ultrasonic sensors to 
determine relative distance to objects in 
your back-up pathway. Read-outs in the Driver 
Information Display notify the driver of rear 
object proximity. Available. 

BLIND SPOT MONITORING9 AND REAR CROSS-PATH 
DETECTION8 These systems monitor the space 
between you and other drivers. When a side or 
rear blind spot is encroached, you’re notified 
via illuminated icons on sideview mirrors or 
an audible chime. Available.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL4 WITH STOP & GO 
Maintain a consistent and safe distance 
from the vehicle ahead while cruising on the 
highway. The system automatically adjusts 
cruising speed to maintain a preset distance 
between you and the car you’re following. 
Available.

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)10 A vehicle-
wide network of safety sensors provide instant 
aid should they detect you’re veering off your 
intended path. ESC10 coordinates Electronic 
Roll Mitigation, Hill Start Assist, antilock 
brake system and Advanced Brake Assist, 
all-speed traction control and Trailer Sway 
Control,10 sending them into action when needed. 
Standard. 

INTEGRATED VOICE COMMAND1 WITH BLUETOOTH® Allows 
driver to safely send, reply to or listen to a 
text, take or make phone calls, get navigation 
directions and more while keeping both hands on 
the wheel. Available on Bluetooth®-compatible 
smartphones. 

TRAILER SWAY CONTROL (TSC)10 Works with ESC10 to 
help you keep your tow load safely on course. 
Standard.

REMOTE PROXIMITY KEYLESS ENTRY A feature of 
Keyless Enter ’n Go™ automatically unlocks the 
door or liftgate upon grabbing the handle, 
provided the key fob is near your vehicle. 
Press a small button on either front door to 
lock all doors and liftgate. Available.

TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM Sensors 
immediately provide notification via the Driver 
Information Display if pressure drops below the 
minimum acceptable level on any tire. Tire 
Pressure Monitoring Lamp standard on Longitude. 
Individual tire display standard on Trailhawk® 
and Limited.

HILL START ASSIST Helps prevent Compass from 
rolling when starting on an uphill gradient. It 
holds the vehicle stationary for approximately 
one second after the driver’s foot is removed 
from the brake pedal, allowing time to apply the 
throttle. Standard. 

ELECTRONIC ROLL MITIGATION (ERM) As an 
extension of ESC,10 ERM uses sensors to 
anticipate potential risk situations. If things 
get rough, ERM takes immediate action to help 
you maintain control and stability. Standard.

BATTERY RUN-DOWN PROTECTION Helps prevent your 
battery from becoming discharged, so you’re 
always ready to go. Standard.

REMOTE START SYSTEM5 One press of a button on 
your key fob starts Compass from as far away 
as 100 meters. If vehicle is equipped with dual-
zone temperature control, you’ll also activate 
your optional heated seats and steering wheel. 
Available.
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٣٦٠
درجـــة مـن الــحـمـايــــة

يعرف كومباس كيف يحميك مع الركاب بأمان وسالمة. قدرته 

عىل الحفاظ عىل التنبيه تعود إىل مجموعة واسعة من حساسات 

االستشعار والكامريات املتوفرة واملتقدمة. هذه األنظمة املتقدمة 

تكسب ثقته باستمرار وتراقب محيطك واألوضاع املختلفة يف الوقت 

الحايل للمركبة. 

٦ وسائد هوائية قياسية٧ وسائد هوائية ستارية جانبية كاملة أمامية وخلفية 
للركاب، وسائد هوائية جانبية لحامية الصدر للركاب األماميني إىل جانب 

الباب، وسائد هوائية أمامية متقدمة متعددة مراحل االنتفاخ٧، تعمل جميعها 
بتناسق لتوفري الزمان والثقة. قياسية.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند الرسعة الكاملة مع الفرامل 
النشطة٣ تكشف حساسات االستشعار ما إذا كان كومباس يقرتب من سيارة 

أخرى برسعة كبرية ويتم إطالق إنذار صويت ومريئ ينبّه السائق، إىل جانب 
مؤازر فرامل محدود يف حال مل يستجب السائق للوضع القائم يف الوقت 

املناسب. متوفر.

نظام التنبيه من االنحراف عن املسار الين سينس® مع ميزة املحافظة عىل 
املسار٢ يقوم هذا النظام بإرسال إنذار صويت ومريئ عند انحراف السائق بعيداً 

جداً عن حدود مساره، أو إذا ترك السائق عجلة القيادة. متوفر.

نظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس®٨ يستطيع كومباس أن يساعدك 
يف ركن سيارتك والرتاجع إىل الخلف مبنتهى السهولة. يستخدم هذا النظام 
املتوفر حساسات استشعار خلفية باملوجات فوق الصوتية لتحديد املسافة 

املحددة أثناء الرتاجع. يظهر عرض تصويري عىل شاشة عرض معلومات 
السائق منذراً السائق باقرتاب السيارة من األجسام يف الخلف. متوفر.

نظام مراقبة الزوايا العمياء٩ ونظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة 
عند الرتاجع٨ تراقب هذه األنظمة املسافة بني مركبتك واملركبة أمامك. عند 
تجاوز زاوية عمياء جانبية أو خلفية، يتم إعالمك من خالل إشارات ضوئية 

مثبتة عىل املرايا للرؤية الجانبية أو بواسطة تنبيهات صوتية. متوفر.

نظام تثبيت الرسعة املرن٤ مع ميزة التوقف واالنطالق حافظ عىل املسافة 
اآلمنة بينك وبني السيارة أمامك أثناء القيادة. يقوم هذا النظام أوتوماتيكياً 

بتعديل الرسعة للحفاظ عىل املسافة املحددة بينك وبني السيارة التي 
أمامك. متوفر. 

النظام اإللكرتوين للتحكم بالثبات١٠ شبكة واسعة من أجهزة استشعار 
السالمة يف املركبة توفّر مساعدة فورية عند رصد أي انحراف عن املسار. 

يقوم النظام اإللكرتوين للتحكم بالثبات١٠ بالتنسيق بني النظام اإللكرتوين للحد 
من خطر االنقالب، نظام املساعدة عىل تسلق التالل، نظام املكابح القرصية 
املانعة لالنغالق عىل العجالت األربعة ونظام مساندة الفرملة املتقدم، نظام 
التحكم بالتشبث لجميع الرسعات ونظام التحكم مبيالن املقطورة١٠، واضعاً 

جميعهم تحت الطلب عند الرضورة. قيايس.

نظام األوامر الصوتية١ مع بلوتوث® يسمح للسائق بأمان إرسال، الرد عىل 
أو االستامع إىل الرسائل النصية، تلّقي االتصاالت أو إجراء املكاملات الهاتفية، 

الحصول عىل التوجيهات املالحية وأكرث بينام متسك مقود التوجيه بيديك. 
متوفر يف هواتف ذكية متوافقة مع بلوتوث®.

نظام التحّكم مبيالن املقطورة١٠ يعمل مع النظام اإللكرتوين للتحّكم بالثبات١٠ 
ليساعدك يف الحفاظ عىل سالمتك وسالمة األغراض التي تجرّها مركبتك. 

قيايس.

نظام فتح األقفال عن بُعد عند االقرتاب من السيارة يقوم نظام فتح األقفال 
عن بُعد افتح وانطلق™ أوتوماتيكياً بفتح الباب األمامي أو الخلفي عند مسك 

مقبض الباب، واملفتاح بالقرب من املركبة. اضغط عىل زر صغري عىل الباب 
األمامي لفتح كل األبواب أو الباب الخلفي. متوفر.

عرض ومراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات إن أجهزة االستشعار تقوم بشكل 
فوري مبراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات لتُْعلمك فوراً عن حالة انخفاضه دون 

املستوى الالزم يف أي إطار. مصباح مراقبة وعرض ضغط الهواء يف اإلطارات 
يأيت قياسياً يف لونجيتود. عرض إطار واحد يأيت قياسياً يف تريل هوك® وليميتد.

نظام املساعدة عىل تسلّق التالل يعمل هذا النظام يك يجّنب كومباس من 
التدحرج عند بدء السيارة بتسلق التالل. فهو يجّمد السيارة يف مكانها ملدة 

ثانية واحدة بعد أن يزيل السائق قدمه عن دواسة الفرامل، مام يتيح له 
الوقت املناسب لتفعيل الخانق. قيايس.

النظام اإللكرتوين للحد من خطر االنقالب باعتباره جزءاً مكمالً للنظام 
اإللكرتوين للتحكم بالثبات١٠، يقوم هذا النظام بتوظيف أجهزة االستشعار 

لتوقّع حاالت الخطر املحتملة. عند رصد حاالت طارئة، يتدّخل النظام 
اإللكرتوين للحد من خطر االنقالب ملساعدتك يف الحفاظ عىل الثبات 

والسيطرة. قيايس.

حامية استنفاد البطارية تساعدك يف تجنب نفاد شحن البطارية يك تواصل 
قيادتك دون توقف. قياسية.

نظام التشغيل عن بُعد٥ بكبسة واحدة عىل الزر يف املفتاح ينطلق كومباس 
وأنت عىل بُعد ١٠٠ مرت. إذا كانت املركبة مجهزة مبنطقتني للتحكم بالتكييف 

الهوايئ، سوف ميكنك أيضاً تشغيل املقاعد ومقود التوجيه القابلني للتدفئة 
اختيارياً. متوفر.
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REMOVABLE ROOF RACK 

ROOF TOP CARGO BASKET & NET*

HOOD GRAPHIC 

BODYSIDE GRAPHIC 

ROCK RAILS

SIDE WINDOW AIR DEFLECTORS

ALL-WEATHER FLOOR MATS 

CARGO TRAY

DOOR SILL GUARDS

BRIGHT PEDAL KIT

18-INCH WHEEL

SPLASH GUARDS

WHEEL LOCK KIT 

CARGO TOTE*

سكك السقف القابلة للنزع 

شبكة الحمولة في السقف*

غرافيك على غطاء المحرك 

غرافيك على جانب الهيكل 

سكك جانبية سفلية

محرِّف هوائي للنافذة الجانبية

مداسات أرضية لكل المواسم

صينية الحمولة

واقيات عتبة الباب

مجموعة الدواسات الالمعة

عجالت ١٨ إنش

واقيات الرذاذ 

مجموعة عدة إقفال العجالت

حاملة األمتعة*

* تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
*Properly secure all cargo.

Pa
ge

 3
4

M
V

 انطلق إلى أبعد مدى في قيادتك من خالل تخصيص قطع الغيار األصلية لسيارتك جيب® كومباس من موبار®. 

تم تصميم كل قطعة غيار بشكل خاص لكل الذين يأخذون حريتهم على محمل الجد ويطمحون لالنطالق بال حدود.

من حامالت األمتعة على السقف العمالنية والسهلة االستخدام إلى المداسات الواقية لكل المواسم ومجموعة الدواسات الالمعة، 

تساعدك موبار® في االستمتاع باستكشاف وجهات جديدة، وإيجاد مزيد من المرح والمتعة في تنقالتك اليومية. راجع وكيلك المعتمد 

من قبل جيب® لمعرفة المجموعة الكاملة من األكسسوارات األصلية االختيارية لمركبتك جيب® كومباس أو تفضل بزيارة موقعنا

mideast.mopar.com

Expand your travels near and far by customizing your Jeep® Compass 
with Authentic Accessories from Mopar®. Each is crafted for those 
who take their freedom seriously and want to go even further.

From functional and convenient Roof Carriers to the 
protective All-Weather Mats and stylish Bright 
Pedal Kit, Mopar helps you enjoy discovering 
new destinations, and find more fun in your 
daily commutes. See your Jeep brand dealer 
for the full line of Authentic Accessories 
optional on your Jeep Compass or visit 
mideast.mopar.com

أكــســســوارات جـــيـب® األصــــلــيــــة
A U T H E N T I C  J E E P®  B R A N D  V E H I C L E  A C C E S S O R I E S

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
Properly secure all cargo.

Shown with optional Authentic Accessories including 
Removable Roof Rack, Roof-Top Cargo Basket and Net,  
18-inch Custom Wheels, Splash Guards and Rock Rails.

يظهر يف الصورة مع أكسسوارات أصلية مختارة تتضمن سكك السقف، شبكة األمتعة يف السقف قابلة للنزع، عجالت خاصة 
قياس ١٨ إنش، واقيات الرذاذ وسكك الجانبية السفلية.
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S T A N D A R D

C A P A B I L I T Y

2.4 I-4 MultiAir®  engine
9-speed AutoStick® automatic transmission
Selec-TerrainTM  System
E X T E R I O R

225/60R17 BSW Three-Season tires
4x4 Badge
Black grille with Chrome rings
Body-color door handles
Body-color exterior mirrors
Bright Chrome exterior accents
Bright Day Light Opening moldings
Bright side roof rails
Capless fuel fill without discriminator
Chrome fog lamp bezels
Daytime Running Lamp system
Exterior mirrors with supplemental signals
Exterior mirrors courtesy lamps
Exterior mirrors with heating elements
Fog and cornering lamps
Full-size temporary use spare tire
Halogen projector headlmap
LED Tail lamps
Limited Badge
Power adjust mirrors
Power-folding heated mirrors
Push-push fuel filler door
Rear window defroster
Single exhaust with dual bright tip

I N T E R I O R

230V auxiliary power outlet
240 kph primary speedometer
4-way power lumbar adjust
40/20/40 split bench seat
6 speakers
8.4-inch touchscreen display
Air conditioning ATC with dual zone control
Air vents center console/rear seats
Auxiliary 12-volt rear power outlet
Bluetooth® streaming audio
Cluster 7.0-inch color Driver Info Display
Console with sliding armrest FORE/AFT
Door sill scuff pads
Driver height adjuster seat
Front passenger fold forward seats
Remote Proximity Keyless Entry

Push Button Start
Illuminated front cup holders
Integrated voice command with Bluetooth
Leather-wrapped shift knob
Leather-wrapped steering wheel
Manual driver 6-way/passenger 6-way seat
Media center electronics storage
Ombre solid cloth/leather bucket seats
Overhead console
Premium air filter
Power front windows, 1-touch up and down
Rear cargo underfloor tray
Rear seat heat ducts
Rear view auto dim mirror
Remote USB port second row
Sliding sun visors with illuminated mirrors
Steering wheel mounted audio controls
Tachometer
Tilt/telecope steering column
Tire pressure monitoring display
Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch display
Vehicle Information Center

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

Active speed limiting device
Advanced multistage front air bags
All-speed traction control
Antilock performance disc brakes
Center rear 3-point seat belt
Child seat anchor system — LATCH ready
Electronic Roll Mitigation
Electronic Stability Control
Emergency Kit Group
Front seat active headrests
Headlamp leveling system
Hill Start Assist
Occupant Detection System
Passenger air bag on/off switch
Rain Brake support
Rear door child protection locks
Supplemental side curtain front/rear air bags
Supplemental front seat side air bags
Three rear seat head restraints
Trailer sway damping

A V A I L A B L E

CommandView Dual-Pane Panoramic Sunroof
19” Polished Aluminum with Gloss Black Painted Pocket 
wheels

الـمـواصــفــات الـقـيــاســـيــة
الــقــــــدرة

محرك ملتيئير® بـ٤ أسطوانات على شكل I وسعة ٢،٤ لتر

ناقل حركة أوتوماتيكي أوتوستيك® بـ٩ سرعات
TMنظام سيليك تيرين

مـــن الــخـــــارج

إطارات 225/60R17 BSW لثالثة مواسم

٤Xشعار ٤

شبكة أمامية بلون أسود بحواف من الكروم

مقابض أبواب بلون الهيكل

مرايا خارجية بلون الهيكل

لمسات خارجية من الكروم الالمع

حواف بفتحات لدخول ضوء النهار، المعة 

سكك سقف جانبية المعة

خزان الوقود بال غطاء ومضخة

حواف مصابيح الضباب من الكروم

نهارية مصابيح 

مرايا خارجية مع إشارات ضوئية إضافية 

الخارجية للمرايا  خافتة  مصابيح 

مرايا خارجية قابلة للتدفئة

ولالنعطاف ضباب  مصابيح 

إطار احتياطي كامل الحجم مؤقت 

ضوئي بكشاف  هالوجينية  خلفية  مصابيح 

LED مصابيح خلفية

ليميتد شعار 

للتعديل قابلة  كهربائية  مرايا 

وللتدفئة مرايا قابلة للطي كهربائياً 

خزان الوقود يفتح بضغطة

مزيل الجليد في النافذة الخلفية

عادم مفرد مع مخارج المعة مزدوجة

مــن الـــداخــــل

منفذ طاقة إضافي بقوة ٢٣٠ فولط

عداد السرعة ٢٤٠ كم/س

مسند أسفل الظهر قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ وضعيات

مقعد قابل لالنقسام ٤٠/٢٠/٤٠

٦ مكبرات صوت
شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨,٤ بوصة

نظام تكييف هوائي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة

كونسول مركزي بفتحات تهوية/ مقاعد خلفية 

منفذ طاقة خلفي إضافي ١٢ فولط

ميزة بلوتوث® للنظام الصوتي

شاشة معلومات ملونة للسائق في لوحة العدادات قياس ٧ بوصة

كونسول مع مسند ذراع قابل لالنزالق نحو األمام والخلف

ألواح مبطنة لعتبة األبواب

مقعد السائق قابلة لتعديل االرتفاع

مقاعد الراكب األمامية قابلة للطي إلى األمام

نظام فتح األقفال عن بعد عند االقتراب من السيارة

نظام التشغيل الفوري

حامالت أكواب أمامية قابلة لإلضاءة

نظام األوامر الصوتية المدمج مع بلوتوث

مقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد

مقود توجيه مكسو بالجلد

لـ٦ وضعيات  وفقاً  مقاعد السائق والراكب األمامي قابلة للتعديل يدوياً 

حجرة تخزين إلكترونية في مركز الوسائط اإلعالمية 

مقاعد حاضنة مكسوة بالقماش الداكن اللون/بالجلد

علوي كونسول 

فلتر هواء فاخر

نوافذ كهربائية أمامية تعمل بلمسة زر 

صينية تخزين خلفية مثبتة باألرضية 

أنابيب هواء ساخن للمقعد الخلفي

مرآة ذاتية التعتيم للرؤية الخلفية

منفذ يو إس بي عن بُعد في صف المقاعد الثاني 

واقية شمس قابلة لالنزالق مع مرايا مضيئة

أزرار للتحكم بالصوت مدمجة في مقود التوجيه

مقياس سرعة الدوران

عمود توجيه آلي قابل للتعديل واإلمالة

نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات

نظام مالحة يوكونيكت® ٤ مع شاشة عرض قياس ٨،٤ بوصة 

مركز عرض معلومات السيارة

الســـالمــــة واألمــــــان

جهاز تحديد السرعة النشط

وسائد هوائية أمامية متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ

السرعات لجميع  بالتشبث  تحّكم 

نظام المكابح القرصيّة العالية األداء المانعة لالنغالق على العجالت

أحزمة أمان ثالثية النقاط خلفية مركزية

نظام )LATCH( لتثبيت مقاعد األطفال

)ERM( النظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب

)ESC( النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

عدة الطوارئ

مساند رأس أمامية نشطة

نظام تعديل مستوى المصابيح األمامية

نظام المساعدة على تسلق التالل

نظام رصد الراكب

وسادة هوائية للراكب األمامي مع زر التشغيل/اإليقاف

مساندة الفرملة عند المطر

نظام حماية األطفال عند األبواب الخارجية

وسادة هوائية جانبية أمامية/خلفية إضافية ستارية

وسادة هوائية في المقعد األمامي جانبية إضافية 

٣ مساند رأس في المقعد الخلفي
نظام تحّكم بانحراف المقطورة

الـمتــوفــرة المـواصـفـات 
فتحة سقف بانورامية مزدوجة كوماندفيو®

عجالت من األلومينيوم ملمع قياس ١٩ إنش مع جيوب مطلية سوداء 
المعة

١

٢

٢

٢

1

2

3

4

لــيــمــيــتــــد
L I M I T E D

F
A
B
R
I
C
S

W
H
E
E
L
S1.  17-inch Aluminum 

2.  19-inch Polished Aluminum with Gloss Black Painted 
Pockets

1.  McKinley Leather/Ombré Cloth insert with Cattle Tan Accent Stitching and 
embossed Jeep® Logo — Black (standard) 

2.  McKinley Leather/Ombré Cloth insert with Ruby Red Accent Stitching and 
embossed Jeep Logo — Black/Ski Grey (standard)

3.  McKinley Leather/Axis II Perforated Leather with Cattle Tan Accent Stitching and 
embossed Jeep Logo — Black (available)

4.  McKinley Leather/Axis II Perforated Leather with Ruby Red Accent Stitching and 
embossed Jeep Logo — Black/Ski Grey (available)

إنش  ١٧ قياس  ١.  ألومينيوم 

المعة سوداء  مطلية  جيوب  مع  إنش   ١٩ قياس  ملمع  ٢.  ألومينيوم 

جيب®  وشعار  بارز  أسمر  بلون  درزات  مع  اللون  داكن  ماكينلي/قماش  جلدي  ١.  فرش 
)قياسي(  أسود  المطرز، 

وشعار  ياقوتي  أحمر  بلون  درزات  مع  اللون  داكن  ماكينلي/قماش  جلدي  ٢.  فرش 
)قياسي( ثلجي  أسود/رمادي  المطرز،  جيب® 

وشعار  أسمر  بلون  درزات  مع  المثقوب  الجلد  ٢ من  ماكينلي/ أكسس  جلدي  ٣.  فرش 
)متوفر(  أسود  المطرز،  جيب® 

ياقوتي  أحمر  بلون  درزات  مع  المثقوب  الجلد  ٢ من  ماكينلي/ أكسس  جلدي  ٤.  فرش 
)متوفر( ثلجي  أسود/رمادي  المطرز،  جيب®  وشعار 

٢

١

2

1

شـــــة
األقـمـ

ت 
الـعـجـــال
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S T A N D A R D

C A P A B I L I T Y

2.4 I-4 MultiAir® engine
9-speed AutoStick®  automatic transmission
Selec-TerrainTM System 
E X T E R I O R

2 front Red tow hooks
225/60R17 BSW All-season tires
4x4 Badge
Black grille with Neutral Gray rings
Black hood decal
Body color door handles
Capless fuel fill with out discriminator
Daytime running lamp system
Exterior mirrors with supplemental signals and courtesy 
lamps
Exterior mirrors with heating element
Fog and cornering lamps
Front suspension skid plate
Fuel tank skid plate shield
Full-size spare tire
Gray Day Light Opening moldings
Halogen projector headlamp
LED tail lamps
Neutral Gray exterior mirrors, fog lamp bezels, side roof rails, 
and exterior badging
Power adjust mirrors 
Power folding heated mirrors
Rear fog lamps
Rear Red tow hooks
Rear window detroster
Trail Rated® Badge
Trailhawk® Badge
Transfer case skid plate shield
Transmission skid plate

I N T E R I O R

230-volt auxiliary power outlet
240 kph primary speedometer
4-way power lumbar adjust
40/20/40 split bench seat
6 speakers
8.4-inch touchscreen display
Air condition ATC with dual zone control
Air vents center console/rear seats
Auxiliary 12-volt rear power outlet
Bluetooth® streaming audio
Cargo compartment carpet
Remote Proximity Keyless Entry

Push Button Start
Cluster 7.0-inch color driver info display
Console with sliding armrest FORE/AFT
Driver height adjuster seat
Front seat back map pockets
Front passenger fold forward seat
Illuminated front cup holders
Integrated voice command with Bluetooth
Leather-wrapped shift knob
Leather-wrapped steering wheel
Manual driver 6-way and passenger 6-way seat
Media center electronics storage
Overhead console
Premium Cloth/Leather trim bucket seats
Premium air filter
Power front windows, 1-touch up and down
Rear cargo underfloor tray
Rear view auto dim mirror
Remote USB port second-row
Reversible carpet/vinyl cargo mat
Sliding sun visors with illuminating mirrors
Steering wheel mounted audio controls
Tilt/telescope steering column
Tire pressure monitoring display
Vehicle Information Center

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

Active Speed-Limiter Device
Advanced MultiStage front air bags
All-speed Traction Control
Antilock performance disc brakes
Child Seat Anchor System – LATCH-ready
Electronic Roll Mitigation 
Electronic Stability Control
Front-seat active headrests
Hill Descent Control
Hill Start Assist 
Occupant Detection System
Rain Brake Support 
Rear door child protection locks
Supplemental side curtain front/rear air bags
Supplemental front seat side air bags
Three rear seat head restraints
Trailer Sway Damping

A V A I L A B L E

CommandView Dual-Pane Panoramic Sunroof
Uconnect 4NAV with 8.4” display screen

الـمـواصــفــات الـقـيــاســـيــة
الــقــــــدرة

محرك ملتيئير® بـ٤ أسطوانات على شكل I وسعة ٢،٤ لتر

ناقل حركة أوتوماتيكي أوتوستيك® بـ٩ سرعات
نظام سيليك تيرين™

مـــن الــخـــــارج

خطافان أماميان بلون أحمر

إطارات 225/60R17 BSW لكل المواسم

٤X شعار ٤

شبكة أمامية بحواف رمادية سادة

ملصق غطاء المحرك بلون أسود

مقابض األبواب بلون الهيكل

خزان الوقود بال غطاء ومضخة

مصابيح نهارية

مرايا خارجية مع إشارات ضوئية إضافية ومصابيح خافتة

مرايا خارجية قابلة للتدفئة

مصابيح ضباب ولالنعطاف

لوحة واقية لنظام التعليق األمامي

لوحة واقية لخزان الوقود

إطار احتياطي بالحجم الطبيعي

حواف بفتحات لدخول ضوء النهار، بلون رمادي 

مصابيح أمامية هالوجينية بكشاف ضوئي

LED مصابيح خلفية

مرايا خارجية بلون رمادي سادة، حواف مصابيح الضباب، سكك السقف 
الجانبية وشعار خارجي

مرايا قابلة للتعديل آلياً

مرايا قابلة للتعديل والطي آلياً

مصابيح ضباب خلفية

خطافات حمراء خلفية

مزيل الجليد عن النوافذ الخلفية

Trail Rated® شعار

Trailhawk® شعار

لوحة واقية لعلبة نقل الحركة

لوحة واقية لناقل الحركة

مــن الـــداخــــل

منفذ طاقة إضافي بقوة ٢٣٠ فولط

عداد السرعة ٢٤٠ كم/س

مسند أسفل الظهر قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ وضعيات 

مقعد قابل لالنقسام ٤٠/٢٠/٤٠

٦ مكبرات صوت
شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة

نظام تكييف هوائي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة

كونسول مركزي بفتحات تهوية/ مقاعد خلفية 

منفذ طاقة خلفي إضافي ١٢ فولط

ميزة بلوتوث® للنظام الصوتي

سجاد منطقة األمتعة

نظام فتح األقفال عن بعد عند االقتراب من السيارة

نظام التشغيل الفوري

شاشة معلومات ملونة للسائق في لوحة العدادات قياس ٧ بوصة

كونسول مع مسند ذراع قابل لالنزالق نحو األمام والخلف

مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع

جيوب خرائط خلف المقعد األمامي

مقعد الراكب األمامي قابل للطي إلى األمام

حامالت أكواب أمامية مضيئة 

نظام األوامر الصوتية المدمج مع بلوتوث

مقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد

مقود توجيه مكسو بالجلد

مقاعد السائق والراكب األمامي قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ٦ وضعيات 

حجرة تخزين إلكترونية في مركز الوسائط اإلعالمية 

كونسول علوي 

مقاعد حاضنة مكسوة بالقماش/ بالجلد الفاخر

فلتر هواء فاخر

نوافذ كهربائية أمامية تعمل بلمسة زر

صينية تخزين خلفية مثبتة باألرضية 

مرآة ذاتية التعتيم للرؤية الخلفية

منفذ يو إس بي عن بُعد في صف المقاعد الثاني 

مداسات مزدوجة/فينيل

واقية شمس قابلة لالنزالق مع مرايا مضيئة

أزرار للتحكم بالصوت مدمجة في مقود التوجيه

عمود توجيه آلي قابل للتعديل واإلمالة

نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات

مركز عرض معلومات السيارة

الســـالمــــة واألمــــــان

جهاز تحديد السرعة النشط

وسائد هوائية أمامية متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ

تحّكم بالتشبث لجميع السرعات

نظام المكابح القرصيّة العالية األداء المانعة لالنغالق على العجالت

نظام )LATCH( لتثبيت مقاعد األطفال

)ERM( النظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب

)ESC( النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

مساند رأس أمامية نشطة

نظام التحكم عند هبوط التالل

نظام المساعدة على تسلق التالل

نظام رصد الراكب جهة الباب

مساندة الفرملة عند المطر

نظام حماية األطفال عند األبواب الخارجية

وسادة هوائية ستارية جانبية أمامية/خلفية إضافية

وسادة هوائية في المقعد األمامي جانبية إضافية 

٣ مساند رأس في المقعد الخلفي
نظام تحّكم بانحراف المقطورة

الـمتــوفــرة المـواصـفـات 
فتحة سقف بانورامية مزدوجة كوماندفيو®

نظام المالحة يوكونيكت® ٤ مع شاشة عرض قياس ٨,٤ إنش
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١1

١1

هـــــوك® تـــريـــل 
T R A I L H A W K ®

F
A
B
R
I
C

W
H
E
E
L

1.  17-inch Polished Aluminum/Gloss Black with 
Polished Painted Pockets (standard)

1.  McKinley Leather/Ombré Mesh Cloth with Ruby 
Red Accent Stitching and Trailhawk Logo — 
Black (standard)

١.  ألومينيوم ملمع قياس ١٧ إنش/أسود المع مع جيوب 
مطلية ملمعة )قياسية(

١.  فرش جلدي ماكينلي/قماش ميش داكن اللون مع درزات 
بلون أحمر ياقوتي وشعار تريل هوك®، أسود )قياسي(

شـــــة
األقـمـ

ت 
الـعـجـــال
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JJB17US4_175

S T A N D A R D

C A P A B I L I T Y

2.4 I4 MultiAir® engine

9-speed AutoStick® automatic transmission 

Selec-TerrainTM  System

E X T E R I O R

16 x 6.5-inch Silver painted aluminum wheels

225/60R17 BSW Three-Season tires

4x4 Badge

Black fog lamp bezels

Black grille with chrome rings

Black side roof rails

Body color door handles

Body color exterior mirrors

Bright Day Light Opening moldings

Capless fuel fill without discriminator

Daytime running lamp system

Exterior mirrors with heating element

Fog and cornering lamps

Full-size temporary use spare tire

Halogen quad headlamps

LED tail lamps

6 Speakers

Uconnect 4 with 7” Display

Dual Zone Automatic A/C

Auto Headlamps

Power adjust mirrors

Power-folding heated mirrors

Push-push fuel filler door

Rear fog lamps

Rear window defroster

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

Active Speed-Limiter Device

Advance MultiStage front air bags

All-speed traction control

Antilock performance disc brakes

Child Seat Anchor System – LATCH-ready

Electronic Roll Mitigation 

Electronic Stability Control 

Front-seat active head restraints

Hill Start Assist

Passenger air bag on/off switch

Rain Brake Support

Rear door child protection locks

Supplemental side curtain front/rear air bags

Supplemental front seat side air bags

Three rear seat head restraints

Trailer sway damping

A V A I L A B L E

17 x 7-inch Silver painted aluminum wheels

Function Pack

الـمـواصــفــات الـقـيــاســـيــة
الــقــــــدرة

محرك ملتيئير® بـ٤ أسطوانات على شكل I وسعة ٢،٤ لتر

ناقل حركة أوتوماتيكي أوتوستيك® بـ٩ سرعات

نظام سيليك تيرين™

مـــن الــخـــــارج

عجالت من األلومينيوم مطلية باللون الفضي قياس ١٦ x ٦,٥ بوصة 

إطارات 225/60R17 BSW لثالثة مواسم

٤Xشعار ٤

حواف مصابيح الضباب بلون أسود

شبكة أمامية بلون أسود بحواف من الكروم

سكك سقف جانبية بلون أسود

مقابض األبواب بلون الهيكل

مرايا خارجية بلون الهيكل

حواف بفتحات لدخول ضوء النهار، المعة 

خزان الوقود بال غطاء ومضخة

نهارية مصابيح 

مرايا خارجية قابلة للتدفئة

ولالنعطاف ضباب  مصابيح 

إطار احتياطي كامل الحجم مؤقت 

هالوجينية رباعية  أمامية  مصابيح 

LED مصابيح خلفية

٦ مكبرات صوت

نظام يوكونيكت ٤ مع شاشة عرض قياس ٧ بوصة

نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة

اوتوماتيكية أمامية  مصابيح 

للتعديل قابلة  كهربائية  مرايا 

وللتدفئة مرايا قابلة للطي كهربائياً 

خزان الوقود يفتح بضغطة

خلفية ضباب  مصابيح 

مزيل الجليد في النافذة الخلفية

الســـالمــــة واألمــــــان

جهاز تحديد السرعة النشط

وسائد هوائية أمامية متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ

السرعات لجميع  بالتشبث  تحّكم 

نظام المكابح القرصيّة العالية األداء المانعة لالنغالق على العجالت

نظام )LATCH( لتثبيت مقاعد األطفال

)ERM( النظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب

)ESC( النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

مساند رأس نشطة في المقعد األمامي

نظام المساعدة على تسلق التالل

وسادة هوائية للراكب األمامي مع زر التشغيل/اإليقاف

مساندة الفرملة عند المطر

نظام حماية األطفال عند األبواب الخارجية

وسادة هوائية ستارية جانبية أمامية/خلفية إضافية

وسادة هوائية في المقعد األمامي جانبية إضافية 

٣ مساند رأس في المقعد الخلفي

نظام تحّكم بانحراف المقطورة

الـمتــوفــرة المـواصـفـات 
عجالت من األلومينيوم المطلية تك سيلفر قياس ١٧ x ٧ إنش

باقة الوظائف

F
A
B
R
I
C
S

W
H
E
E
L

١

٢

1

2

٢

١

2

1

L O N G I T U D E

1.   16-inch Aluminum Painted Tech Silver (standard)

2. 17-inch Aluminum Painted Tech Silver (standard)

1.  Sedoso Cloth/Big Hex Cloth with Cattle Tan and 
Light Diesel Accent Stitching — Black (standard)

2.  Sedoso Cloth/Big Hex Cloth with Dark Saddle Accent 
Stitching — Sandstorm (standard)

)قياسي( إنش   ١٦ قياس  سيلفر  تك  مطلي  ١. ألومينيوم 
)قياسي( إنش   ١٧ قياس  سيلفر  تك  مطلي  ٢. ألومينيوم 

١.  قماش سيدوزو/قماش بيج هيكس مع درزات بارزة بلون 
أسمر وديزل فاتح، أسود )قياسي(

٢.  قماش سيدوزو/قماش بيج هيكس مع درزات بارزة بلون 
أسود داكن، ساندستورم )قياسي( شـــــة

األقـمـ
ت 

الـعـجـــال

لـــونــجـيـتــــود
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S U S P E N S I O N / S T E E R I N G / B R A K E S

Front Suspension   MacPherson strut, coil springs, flat front steel crossmember, high-strength steel  
double-shell lower control solid stabilizer bar, 25mm with FSD twin-tube type shocks

Rear Suspension   Chapman strut, high-strength steel links isolated steel rear cradle, coil springs, stabilizer bar with FSD 
twin-tube type shocks

Stabilizer Bar )front / rear( )mm(:
 4x4 )solid(   25 / 18
 Trailhawk )solid(   25 / 18

Steering   Electric power, rack and pinion
 Overall Ratio ):1(   15.6
 Turns  )lock-to-lock(
 4x4   2.68 
 4x4 Low   2.76

  Turning Diameter  )curb-to-curb( )m(
 4x4   11.07
 Trailhawk 4x4   10.76

Brake System )mm(:
Front   305 x 28 vented rotor with 60 single-piston caliper 
Rear   278 x 12 solid rotor with 38 single-piston caliper with integrated park brake function

   Jeep® Active Jeep Active 
  Drive Drive Low
   4x4 4x4
 
Wheelbase  2636 2636
Overall Length  4394 4398
Overall Width )with mirrors extended(   2033 2033
Track, Front  1542 1540
Track, Rear  1532 1529
Overall Height )with roof rail(  1647 1667
Ground Clearance   208 216
Approach Angle )with air dam(  16.8˚ 30.0˚
Breakover Angle  22.9˚ 24.4˚
Departure Angle  31.7˚ 33.6˚
Water Fording  406.4 482.6

I N T E R I O R
(millimeters unless otherwise specified, front / rear)

Seating Capacity   2 / 3 adults
Head Room )without sunroof(   995 / 978
Leg Room   1046 / 973
Shoulder Room   1439 / 1400
Hip Room   1375 / 1250
ISO Cargo Volume )liters( 
 Rear Seats Up   368 – 438
 Rear Seats Folded   1181 – 1251

C A P A C I T I E S 

(liters unless otherwise specified)

Fuel Tank    60 Litres

E X T E R I O R
(millimeters unless otherwise specified)

D R I V E T R A I N

2.4 
 Tigershark®Engine

Displacement )cc( 2360

Horsepower )hp@ rpm(

 9-speed automatic 180 @ 6250

Torque )N•m @ rpm( 237.3 @ 4400

Jeep Active Drive, single-speed 4WD  Std.

Jeep Active Drive Low, single-speed 4WD  Std. on Trailhawk®
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التــعـلـيــق/التــوجـيــه/الــمـكـــابــــح

نظام التعليق األمامي   قوائم ماكفرسون، نوابض حلزونية، عوارض أمامية منبسطة من الفوالذ، أذرع توازن 
 FSD للتحكم مزدوجة ومنخفضة من الفوالذ، ٢٥ ملم مع ممتصات الصدمات بأنبوب مزدوج

الخلفي   قوائم تشابمن، بنية خلفية من الفوالذ معزول بوصالت من الفوالذ الصلب، نوابض  التعليق 
FSD حلزونية، ذراع توازن مع ممتصات الصدمات بأنبوب مزدوج

ذراع التوازن )أمامي/خلفي( )ملم(:
٤x٤ )صلب(   ٢٥ / ١٨  
تريل هوك® )صلب(   ٢٥ / ١٨  

التوجيه   معزز آلياً، المسننات والتروس
نسبة التوجيه اإلجمالية ):١(  ١٥،٦  

االستدارة )من المصد إلى المصد(  
 ٤   ٢،٦٨x٤  
٤x٤ منخفض   ٢،٧٦  

  قطر االستدارة )من المصد إلى المصد( )م(
٤   ١١،٠٧x٤  
٤   ١٠،٧٦xتريل هوك® ٤  

نظام الكبح )ملم(:
أمامي   أسطوانة دوارة قابلة للتهوية ٣٠٥ ملم x ٢٨ ملم مع مكبس واحد قياس ٦٠ ملم
خلفي   أسطوانة دوارة صلبة ٢٧٨ ملم x ١٢ ملم مع مكبس واحد قياس ٣٨ ملم وفرامل يدوية مدمجة

أكتيف جيب®  أكتيف  جيب®      
منخفض درايف  درايف    

٤x٤  ٤x٤    
 

٢٦٣٦  ٢٦٣٦ العجالت   قاعدة 
٤٣٩٨  ٤٣٩٤ اإلجمالي   الطول 
٢٠٣٣  ٢٠٣٣ العرض اإلجمالي )مع مرايا ممددة(   
١٥٤٠  ١٥٤٢ المسافة بين عجالت المحور، األمامية  
١٥٢٩  ١٥٣٢ المسافة بين عجالت المحور، الخلفية  
١٦٦٧  ١٦٤٧ االرتفاع اإلجمالي )مع سكك السقف(  
٢١٦  ٢٠٨ ارتفاع الهيكل عن األرض  

٣٠،٠ درجة ١٦،٨ درجة  زاوية االقتراب )مع الجناح الخلفي(  
٢٤،٤ درجة ٢٢،٩ درجة  زاوية االنقطاع  
٣٣،٦ درجة ٣١،٧ درجة  زاوية االنطالق  

٤٨٢،٦ ٤٠٦،٤ درجة  المياه   عمق 

مــن الــــداخــــل

)ملم ما لم يحدد غير ذلك، أمام/خلف(

المقاعد   ٣/٢ من البالغين سعة 
حيّز الرأس )بدون فتحة السقف(   ٩٧٨/٩٩٥
حيّز األرجل   ١٠٤٦ / ٩٧٣
حيّز األكتاف   ١٤٣٩ / ١٤٠٠
الخصر   ١٣٧٥ / ١٢٥٠ حيّز 

حجم منطقة األمتعة ISO )لتر( 
الخلفية   ٣٦٨ – ٤٣٨ المقاعد  استقامة   
الخلفية   ١١٨١ – ١٢٥١ المقاعد  طي   

 الــقــــدرة
)باللتر ما لم يُذكر خالف ذلك(

خزان الوقود   ٦٠

مــن الــخــــارج
)مم ما لم يحدد غير ذلك(

خـــط نــقــــل الـــقـــوة

 تايغرشارك®
المحرك سعة ٢،٤ لتر

٢٣٦٠اإلزاحة )سم مكعب( 

القوة الحصانية* )عند دورة بالدقيقة( 

١٨٠ عند ٦٢٥٠ أوتوماتيكي بـ٩ سرعات 

٢٣٧,٣ عند ٤٤٠٠عزم الدوران* )ن.م عند دورة بالدقيقة( 

 

قياسيجيب أكتيف درايف، سرعة واحدة للدفع الرباعي

قياسي في تريل هوك®جيب أكتيف درايف منخفض، سرعة واحدة للدفع الرباعي
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P A C K A G E S L I M I T E D T R A I L H A W K ® L O N G I T U D E

Infotainment Pack — Beats Premium Audio system including subwoofer and Uconnect 4 NAV with 8.4-inch touchscreen display with pinch-to-zoom capability, GPS navigation, Apple CarPlay and Android Auto 
capable, and Integrated Voice Command with Bluetooth for streaming audio • •

Visibility Pack — Bi-xenon High Intensity Discharge )HID( headlamps with signature LED lamp, Auto High-Beam Headlamp Control and exterior mirror courtesy lamps • •

Premium Pack — Full-Speed Forward Collision Warning with Active Braking, LaneSense® Lane Departure Warning with Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control )ACC( with Stop & Go with 9-speed automatic 
transmission and power liftgate • •

Ventilated/Memory Seat Group — Premium leather-trimmed seats with perforated leather insert, ventilated front seats, driver memory seat, power 8-way driver and front-passenger seats with 4-way power 
lumbar adjuster )requires Premium Pack( •

Function Pack — Security alarm, Remote proximity keyless entry, Push Buttom start, Rear view auto dim mirror, Power folding heated mirror, 230V auxiliary power outlet •

• = Available

لونجيتودتريل هوك®ليميتدالمجموعات

مجموعة المعلومات الترفيهية: تتضمن نظام الصوت الفاخر بيتز أوديو™ ونظام المالحة يوكونيكت ٤ مع شاشة تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة وميزة التقريب بلمسة، نظام تحديد المواقع العالمي، أبل كاربالي وأندرويد أوتو ونظام 
األوامر الصوتية مع بلوتوث وجهاز الصوت

••

••مجموعة الرؤية: مصابيح أمامية عالية الكثافة بي-زينون مع مصابيح سيغنتشر LED، نظام التحكم بالشعاع العالي للمصابيح األمامية األوتوماتيكية ومصابيح خافتة للمرايا الخارجية 

المجموعة الفاخرة: نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند السرعة العالية مع المكابح النشطة، نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار الين سينس® مع نظام المحافظة على المسار، نظام التحكم بالسرعة مع ميزة التوقف واالنطالق 
وناقل حركة أوتوماتيكي بـ٩ سرعات وباب خلفي كهربائي

••

مجموعة المقعد القابل للتهوية مع ذاكرة: مقاعد مكسوة بجلد فاخر مع تقليمات من الجلد المثقوب، مقاعد أمامية قابلة للتهوية، مقعد السائق مع ذاكرة، مقعد السائق مع ٨ وضعيات آلية، ومقعد الراكب األمامي مع ٤ وضعيات 
آلية وتعديل أسفل الظهر )تتطلب المجوعة الفاخرة( 

•

•باقة الوظائف: جهاز انذار، نظام فتح األقفال عن بعد عن االقتراب من السيارة، نظام التشغيل الفوري، مرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، ومرايا قابلة للتدفئة وللطي آلياً، منفذ طاقة إضافي ٢٣٠ فولط

• = متوفر
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1 WHITE
2 BILLET SILVER METALLIC
3 GRANITE CRYSTAL METALLIC
4 SPITFIRE ORANGE
5 LASER BLUE PEARL 
6 DIAMOND BLACK CRYSTAL PEARL 

7 REDLINE PEARL COAT 
8 JAZZ BLUE PEARL
9 OLIVE GREEN PEARL
10 PEARL WHITE TRI-COAT (Limited) 
11 RHINO (Limited and Trailhawk®)
12 BLACK

أبيض  ١
فضي رصاصي معدني  ٢

جرانيت كريستالي معدني  ٣
برتقالي ناري  ٤

أزرق لؤلؤي ليزر  ٥
لؤلؤي كريستال أسود ماسي  ٦

طالء لؤلؤي ريدالين  ٧
أرزق صارخ لؤلؤي  ٨

أخضر زيتوني لؤلؤي  ٩
طالء أبيض لؤلؤي ثالثي األلوان )ليميتد(   ١٠

راينو )ليميتد وتريل هوك®(  ١١
أسود  ١٢

١

٥

٩

٢

٦

١٠

٣

٧

١١

٤

٨

١٢

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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)١( يتطلب هاتفاً جواالً متطابقاً مع تقنية بلوتوث طليقة اليدين. )٢( هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً عن التدخل السريع والمرن من قبله. لذا ينبغي على السائق أن يبقى 

متنبهاً لحركة المرور ويحافظ على السيطرة على السيارة. )٣( إن نظام التنبيه من االصطدام األمامي هو مجرد نظام إنذار خاص بالجزء األمامي من السيارة، والذي ال يتخذ أي إجراءات 

لتغيير ديناميكيات السيارة لتجنب االصطدام، وليس بديالً عن التدخل السريع والمرن من قبل السائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور وأن يكون على استعداد تام 

لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. )٤( هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً عن التدخل السريع والمرن من قبله. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور 

ويكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. )٥( نظام التشغيل عن بُعد ليس متوفراً في جميع الطرازات. أنت مسؤول عن استخدام هذه الميزة بالتوافق مع 

قواعد، قوانين أو مراسيم سارية المفعول في موقع سيارتك. )٦( ال تحاول اجتياز المياه إال إذا كان عمقها معروفاً ومتطابقاً مع تصنيف اجتياز المياه المبيّن في دليل المالك. قد يتسبب 

اجتياز المياه في إلحاق الضرر بالمركبة والذي قد يكون غير مشمول في ضمان السيارة الجديدة. التزم القيادة الوعرة بمسؤولية في المناطق المسموح بها. )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 دائماً في المقعد الخلفي مع ربط 

حزام األمان. وال ينبغي أن يوضع األطفال الرّضع نهائياً في المقعد األمامي لسيارة تتضّمن وسائد هوائية للراكب األمامي. يجب دائماً على جميع الركاب وضع أحزمة األمان حول الخصر 

واألكتاف بشكل صحيح. )٨( تأكد دائماً من الطريق أمامك قبل التقدم، إن مساعدة القيادة اإللكترونية ليست بديالً عن القيادة الواعية والمدركة. تفقد دائماً محيط سيارتك. )٩( تأكد دائماً 

بواسطة النظر من عدم وجود مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر. )١٠( 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 الطريق. ضع حزام األمان دائماً.

2017© مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. جيب، شبكة جيب األمامية، كومباس، الين سينس، بارك سينس، بارك فيو، سيليك تيرين، 

تايغر شارك، تريل هوك، تريل رايتد ويوكونيكت هي عالمات تجارية مسجلة، ونظام فتح األقفال عن بُعد “أدخل وانطلق” هو عالمة تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، 

الواليات المتحدة ذ.م.م. 

وتستخدم بتصريح من قبل مجموعة   C.R.F. Società Consortile per Azioni إنك. مالتيئير هي عالمة مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي  بلوتوث هي عالمة تجارية مسجلة لشركة 

كرايسلر ذ.م.م. آبل كاربالي هو عالمة تجارية مسجلة لشركة آبل العالمية ألجهزة الكومبيوتر. يوتيوب هو عالمة تجارية مسجلة وأندرويد أوتو هو عالمة تجارية مسجلة لشركة جوجل.

هذا الكتيّب من مطبوعات مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. تعتبر كافة المنتجات والمواصفات والرسوم التوضيحية الواردة هنا صحيحة حين تّمت الموافقة 

على الطباعة. تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م بحق إجراء التعديالت التي تراها مناسبة في أي وقت ودون إشعار مسبق أو أي التزام يترتب عليها، على 

األسعار، المواصفات، األلوان أو المواد، أو إيقاف إنتاج بعض الطرازات، وذلك بما تراه ضرورياً ألغراض تتعلق بتحسين المنتجات أو ألسباب تتعلق بالتصميم و/أو التسويق.

)1( Requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. )2( 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. )3( FCW system is solely an alert system for the front of the vehicle 

which does not take any actions to change vehicle dynamics to avoid a collision; not a substitute for active driver involvement. The driver must remain aware of traffic 

conditions and be prepared to use brakes to avoid collisions. )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 brakes to avoid collisions. )5( 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. )6( Do not attempt water fording unless depth is known and 

consistent with the vehicle’s water fording rating in the Owner’s Manual. Traversing water can cause damage that may not be covered by the new vehicle warranty. 

Always off-road responsibly in approved areas. )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 look before proceeding. An electronic drive aid is not 

a substitute for conscientious driving. Always be aware of your surroundings. )9( Always check visually for vehicles prior to changing lanes. )10( 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. 

©2017 FCA US LLC. All Rights Reserved. Jeep, the Jeep grille, Compass, LaneSense, ParkSense, ParkView, Selec-Terrain, Tigershark, Trailhawk, Trail Rated and Uconnect 

are registered trademarks, and Keyless Enter ’n Go is a trademark of FCA US LLC.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. MultiAir is a registered trademark of C.R.F. Società Consortile per Azioni, used under license by FCA US LLC. 

Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. YouTube is a registered trademark and Android Auto is a trademark of Google Inc. 

This document is a publication of FCA US LLC. All product illustrations and specifications are based upon current competitive 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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