
 

 

 

 

DODGE CHALLENGER R/T دودج تــشــالــنــجــر   R/T   
Model Code: DG521016 ذجرقم النمو:  DG521016 
ENGINE: 5.7L HEMI V8 VVT اسطوانات على شكل  ٨بـ هيمي :المحركV النظام مع لتر ٥،٧، سعة 

  (VVT) الصمامات عمل لتوقيت المزدوج المتغيّر
TRANSMISSION: 
TorqueFlite® Eight-Speed Automatic  

 الناقل الحركة:
 سرعات ٨بـ   ®أوتوماتيكي تورك فاليت

OUTPUT: 375hp  :أحصنة ٣٧٥القوة 
TORQUE: 556 N•m   :ن.م ٥٥٦العزم 
EXTERIOR FEATURES  الــخــارجــيــةالــمــواصــفــات 

20-Inch Polished/Painted Aluminum Wheels   إنش   ٢٠عجالت من األلومينيوم الملمع/ المطلية قياس 
Gloss Black Grille / Gloss Black Crosshairs شبك أمامي باللون األسود / متشابك باللون األسود 
Power Sunroof  فتحة سقف آلية 
Remote Proximity Keyless Entry نظام فتح األقفال عن بُعد 
Rear Bodycolor Spoiler الهيكل بلون – الخلفي جناح 

INTERIOR FEATURES الــمــواصــفات الــداخــلــيــة 
Air Conditioning with Dual Zone Temperature Control  الحرارة بدرجة منطقتين للتحكم مع أوتوماتيكي هواء تكييف نظام 

Integrated Voice Command with Bluetooth® بلوتوث مدمج معال الصوتية نظام األوامر 

Alpine ® Premium Audio System with 9 Speakers  صوت مكبّرات ٩ مع ®ألباين بريميوم صوت نظام  

Speed Sensitive Power Locks للسرعة حساسة كهربائية أزرار أقفال 

Media Hub (SD Card Reader, USB Input and Auxiliary 
Audio Input) 

 صوت ووصلة بي إس يو منفذ ، SDبطاقة(اإلعالمية  الوسائط

 )إضافية
 

Steering Wheel Mounted Audio Controls الصوتي بالنظام للتحكم المقود في مثبتة أزرار 

Uconnect® 8.4 N — 8.4-Inch Touchscreen Display 
with 3-D GPS Navigation, AM/FM/HD/Bluetooth 

 تحديد ونظام ®بلوتوث/ AM/FM/HD مشغل مع ٤،٨ ®يوكونيكت

 األبعاد ثالثي العالمي المواقع

Leather Trim Seats من الجلد  مقاعد 

Ventilated Front Seats للتهوية قابلة أمامية مقاعد   

SAFETY AND SECURITY FEATURES  واألمــان الــســالمــةالــمــواصــفــات   

Airbags– Advance Multistage Driver and Front 
Passenger/ Front and Rear Side-Curtain/ Driver 
Inflatable Knee/ Driver and Front-Passenger Seat-
Mounted Side  

 والراكب للسائق االنتفاخ مراحل متعددة متقدمة –الهوائية الوسائد
 لالنتفاخ قابلة هوائية وسادة/ وخلفية أمامية جانبية ستارية،/ األمامي
 األمامي والراكب للسائق جانبية هوائية وسائد/ السائق ركبة لحماية
  بالمقعد مثبتة

Sentry Key® Antitheft deterrent system السرقات لمنع ®كي سنتري نظام 
Keyless Enter n’ Go™ وانطلق" نظام فتح األقفال عن بُعد "أدخل™ 
Brake System with 4-Wheel Antilock Brake System 
(ABS), All-Speed Traction Control, Electric Brake-
Force Distribution (EBD) and Brake Assist  

نظام الكبح المانع لالنغالق على العجالت  ، يشملنظام المكابح
األربعة، نظام التحكم بالتشبث على جميع العجالت، نظام توزيع قوة 

 الفرملة بجميع السرعات ونظام مساندة الفرملة
Driver Convenience Group  مجموعة راحة السائق 

 Blind Spot and Cross Path Detection 

 Parksense Rear Park Assist System 

 Power Multi-Function F/Away Mirrors 

 Remote Start System 

 والسيارات األجسام استكشاف ونظام العمياء النقاط مراقبة نظام 
 التراجع عند العابرة

 سينس بارك الركن مساندة نظام® 
 للطي قابلة آلية مرايا 
 بُعد عن التشغيل نظام 

Pricing and specification are subject to change 
without prior notice 

 مسبق إشعار والمواصفات بدون األسعار تتغير قد
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