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(1) The Uconnect Phone requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. To check 
phone compatibility, please visit www.UconnectPhone.com. (2) Always drive carefully, consistent with 
conditions. Always wear your seat belt and obey traffic laws. (3) Check state and local laws regarding the use 
of remote start systems. (4) Requires compatible iPhone. See dealer for phone compatibility. Data plan rates 
apply. Vehicle user interface is a product of Apple. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. iPhone is a 
trademark of Apple Inc., registered in the US and other countries. Apple terms of use and privacy statements 
apply. (5) Requires an iPhone with Siri. Certain features are not available while the vehicle is in motion. IPhone 
must be within active cellular range. Customer’s existing iPhone data rates apply to Internet-supported 
features. (6) To use Android Auto on your phone screen, you’ll need an Android phone running 5.0 (Lollipop) 
or higher and the Android Auto app. Google, Android, Android Auto, YouTube and other related marks and 
logos are trademarks of Google LLC. (7) Always check visually for vehicles prior to changing lanes. (8) Always 
look before proceeding. An electronic drive aid is not a substitute for conscientious driving. Always be aware 
of your surroundings. (9) This system is an alert system for the front of the vehicle. It is not a substitute for 
active driver involvement. The driver must remain aware of traffic conditions and be prepared to use the 
brakes to avoid collisions. (10) Always sit properly in designated seating positions with seat belts securely 
fastened 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 be prepared to use the brakes to avoid 
collisions. (12) This system is a driver convenience system, not a substitute for active driver involvement. The 
driver must remain aware of traffic conditions and maintain control of the vehicle. 

©2018 FCA US LLC. All Rights Reserved. Chrysler, Chrysler 300, SRT, the Chrysler wing design, HEMI, 
LaneSense, ParkSense, Pentastar, TorqueFlite and Uconnect are registered trademarks of FCA US LLC. 

Alpine and the Alpine logo are registered trademarks of Alpine Electronics, Inc. All rights reserved. Alcantara 
is a registered trademark of Alcantara S.p.A. Apple CarPlay is a trademark, and Apple Music, 
 Apple Experience, iOS, iPhone, iTunes and Siri are registered trademarks of Apple Inc. Bluetooth is a 
registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Google, Google+, Android, Android Auto and other related marks 
are trademarks of Google Inc. Harman Kardon and Logic 7 are registered trademarks and GreenEdge is a 
trademark of Harman International Industries, Inc. SiriusXM Connected Vehicles Services Inc., Sirius, XM, 
SiriusXM and SiriusXM Guardian and all related marks and logos are registered trademarks of  
SiriusXM Radio Inc. 

This brochure is a publication of FCA US LLC. All product illustrations and specifications are based upon 
current information at the time of publication approval. FCA US LLC reserves the right to make changes from 
time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors and materials, and to change or 
discontinue models, which are considered necessary to the purpose of product improvement or for reasons of 
design and/or marketing.

(1) يتطلب هاتف يوكونيكت هاتفاً جواالً متطابقاً مع تقنية بلوتوث طليق اليدين. لمعرفة تطابق الجوال، تفّضل بزيارة 
واحترم  دائماً.  األمان  حزام  ضع  الطريق.  وحالة  يتناسب  وبما  بحذر  بالقيادة  ينصح   (2)  .www.UconnectPhone.com
قوانين السير. (3) تأكد من القوانين المحلية بما يخص استخدام أنظمة تشغيل السيارة عن بعد. (4) تتطلب هاتف أي 
فون متطابق، يرجى مراجعة الوكيل المحلي حول تطابق الهواتف، قد يتم تطبيق رسوم على البيانات. برنامج المستخدم 
هو منتج ألبل. أبل كاربالي عالمة تجارية لشركة آبل. أي فون عالمة تجارية لشركة أبل، مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان 
أخرى. تطبق شروط االستخدام وأحكام وبيانات الخصوصية الخاصة بأبل. (5) تتطلب أي فون بميزة سيري. بعض المزايا غير 
متوفرة أثناء تشغيل السيارة. يجب أن يكون هاتف أي فون ضمن النطاق الخلوي النشط. تطبق معدالت بيانات هاتف أي 
فون الموجودة لدى العميل على الميزات المدعومة باإلنترنت. (6) الستخدام تطبيق "أندرويد أوتو" على شاشة جوالك، 
أوتو.  أندرويد  وتطبيق  أحدث،  إصدار  أو   Android Lollipop 5.0 بنظام يعمل  أندرويد  مع  متوافق  هاتف  إلى  ستحتاج 
غوغل، وأندرويد، وأندرويد أوتو، ويوتيوب وغيرها من الماركات والشعارات التابعة هي عالمات تجارية لشركة غوغل ذ.م.م. 
المحدودة. (7) تأكد دائماً بواسطة النظر من عدم وجود مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر. (8) تأكد دائماً من الطريق 
أمامك قبل التقدم، إن مساعدة القيادة اإللكترونية ليست بديالً عن القيادة الواعية والمدركة. تفقد دائماً محيط سيارتك. 
عن التدخل السريع والمرن من  (9) إن هذا النظام هو مجرد نظام إنذار خاص بالجزء األمامي من السيارة، وليس بديالً 
قبل السائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور وأن يكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل 
تفادي االصطدامات. (10) إحرص دائماً على الجلوس في المقاعد المخصصة بشكل صحيح مع ربط حزام األمان في جميع 
األوقات. (11) هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً عن التدخل النشط للسائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى 
متنبهاً لحركة المرور وأن يكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. (12) هذا النظام هو نظام 
لراحة السائق، وليس بديالً عن التدخل النشط للسائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور والحفاظ على 

التحكم بالسيارة. 

كرايسلر،  محفوظة.  الحقوق  جميع  األمريكية.  المتحدة  الواليات   ©  2018 ذ.م.م.  للسيارات  كرايسلر  فيات  مجموعة 
كرايسلر SRT ،300، تصميم جناح كرايسلر، هيمي، ، الين سينس، بارك سينس، بنتاستار، تورك فاليت، ويوكونيكت هي 

عالمات تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م.

ألباين وشعار ألباين هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة ألباين إلكترونيكس. جميع الحقوق محفوظة. ألكانتارا هي 
أي  اس،  أو  أي  إكسبيرينس،  وأبل  أبل،  وموسيقى  تجارية،  عالمة  هي  كاربالي،  أبل  ألكانتار.  لشركة  مسجلة  تجارية  عالمة 
فون، أي تيونز، وسيري هي عالمات تجارية مسجلة لشركة آبل. بلوتوث هي عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس 
آي جي إنك. غوغل، غوغل بالس، أندرويد، وأندرويد أوتو، وغيرها من الماركات والشعارات التابعة هي عالمات تجارية 
مسجلة  تجارية  عالمة  هي  إدج  وجرين  مسجلة  تجارية  عالمات  هي  ولوجيك 7  كاردون  هارمان  غوغل.  لشركة  مسجلة 
 ، XM وسيروس ، XM ،لخدمات متصلة بالسيارات، سيروس XM لشركة هارمان إنترناشيونال إندستريز إنك. شركة سيروس
 وسيروس XM جارديين، وجميع العالمات والشعارات التابعة لها هي عالمات تجارية مسجلة لشركة راديو سيروس اكس ام 

 .(SiriusXM Radio Inc.)

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 

مناسباً بهدف تحسين المنتج أو ألغراض التصميم و/أو التسويق.
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The sleek windows, long hood and short trunk give the Chrysler 300 the impression of speed even when stationary.
متوقفة. وهي  حتى  وسرعة  قوة  يعكس  انطباعاً   300 كرايسلر  على  تضفي  مجتمعة  القصيركلها  السيارة  وصندوق  الطويل،  المحرك  وغطاء  والناعمة،  االنسيابية  نوافذها  إن 

المتقدمة  التواصل  ميزة  إن 
المتوفرة  واألمان  السالمة  وتقنيات 

مصممة  األيقونة  هذه  أن  تؤكد على 
تضمن  إذ  عصرية.  ألسلوب حياة 

مثاليا  توازنا  هندستها  تفاصيل 
بين القوة والكفاءة والمالءمة إلى 

إن طلتها في  جانب حرفية جمالها. 
بها،  تفخر  الذي  الشهرة  المدينة، 

وكفاءة سائقيها: ال تزال ذات صلة 
وثورية - حتى أنها ال تزال قائمة.

Providing advanced 
connectivity and safety and 
security technologies 
confirms this icon is built 
for a modern lifestyle. It 
ensures a perfect balance 
of power, efficiency and 
convenience to the lasting 
beauty of each adaptation. 
The city for which it stands, 
the name it stakes claim to 
and the reward to its 
drivers: still relevant and 
revolutionary — even 
standing still.

C U L T U R A L

R E V O L U T I O N
ثورة

ثقافية

THE B EST DESIGNS ARE EMOTIONAL FORE VER . 
THE ENDURING ELOQUENCE OF THE CHRYSLER 300 
STANDS A S TESTIMONY TO AT TAINAB LE LUXURY IN 

PERFORM ANCE AND ST YLE.

يسلر  كرا األبد.  إلى  تدوم  دقة  صا أحاسيس  مزيج  من  تنبع  ميم  لتصا ا أفضل  إن 

ٍق  را بأسلوب  لمتميز  ا ء  ألدا وا لفخامة  ا بين  تجمع  هندستها  في  بليغة   300
حضوره. يفرض  وأنيق 

*Vehicle shown might differ, please contact our local dealer
المحلي بالموزع  االتصال  يرجى  الصورة،  في  الظاهرة  المركبة  تختلف  *قد 
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داخلية  بتصاميم  تتميز  إذ  فائقة،  وحرفية  براعة  الوسيم   300 كرايسلر  من  طراز  كل  ويعكس  األنيق.  وهيكلها  العملية  الفضائل  على  الكالسيكي  التصميم  يثني 
تضيف  حين  في  بسالسة،  المتدفق  والمتين  الصلب  بهيكلها  السائقون  يشعر  ورائعة.  مميزة  لمسات  تجسدها  رائعة  تفاصيل  تتخللها  الفاخر،  بالجلد  مكسوة 

بامتياز. استثنائية  شخصية  أنها  على  للتأكيد  الديناميكية  وهندستها  لإلعجاب  المثير  وهيكلها  االجريئة  لطلتها  جماالً  المميزة  األمامية  الشبكات 

Classic design extols the virtues of function and form. Each handsome Chrysler 300 model exhibits premium craftsmanship  
with available leather trim interiors and exquisite details in statement-making finishes. Drivers feel the solid framework 
and seamless flow, while distinctive grilles serve as trophies to the bold shape and dynamic platform.

D E T A I L S  M A T T E R

كلمة الفصل يف التفاصيل



Pa
ge

 6

Pa
ge

 5

قم بتجربة تفضيالتك

يوفر مقود التوجيه المكسو بالجلد والقابل للتدفئة المتوفر قبضة مريحة ومطورة، والئحة إعدادات تثبيت السرعة، وأزرار للتحكم بالهاتف طليق اليدين1، باإلضافة إلى أزرار 
للتحكم بنواقل الحركة للوضعية الرياضية ”سبورت“ العالية األداء، المتوفرة. ويوفر التصميم الثالثي األضلع رؤية واضحة لعدادات المقاييس ولشاشة عرض معلومات السائق 
قياس ٧ بوصة. مقود توجيه متوفر مكسو بجلد نابا الفاخر بطبقتين، بخياطة بارزة وخشب أصلي، مع عمود توجيه قابل للتعديل/اإلمالة، يعزز الشعور الرائع بملمس الراحة 

والفخامة بين يديك لتجربة قيادة ملهمة. 

G A U G E  YO U R  P R E F E R E N C E S

The leather-wrapped and available heated steering wheel provides an advanced ergonomic grip, cruise settings, hands-free1 
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 steering wheel with a tilt / telescoping column adds a layer of luxury you can feel.

FROM THE DISTINC TIVE SAPPHIRE-B LU E A MB IENT DISPL AY  

TO THE INTUITIVE CONTROL S, E VERY DETAIL OF THE  

CHRYSLER 300 IS AN ENDE AVOR IN REFINED SHAPE AND OPTIC S.

إلى وصوالً   ، مميزة قوتي  يا أزرق  بلون  لمحيطة  ا ءة  اإلضا من   ً ا  بدء

ورفاهية. متقنة،  قة  نا أ يتنفس   ،300 يسلر  كرا في  تفصيل  كل  لذكية،  ا لتحكم  ا ر  زرا أ  

S T Y L E  P E R S O N I F I E D

تجسيد ألسلوب متميز
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3 0 0 S :  A  S T A T E M E N T 

T O  L I V E  B Y
300S: عالمة 

تصميم ينبض بالحياة 

*Vehicle shown might differ, please contact our local dealer
المحلي بالموزع  االتصال  يرجى  الصورة،  في  الظاهرة  المركبة  تختلف  *قد 

S مميزات

تمنح سيارة 300S األفضلية للسائقين عندما يتعلق األمر باألسلوب ونهج هندستها. إذ توفر حواف المصابيح األمامية ومصابيح الضباب السوداء المميزة، والمصابيح الخلفية 
بتقنية LED، والشبك األمامي األسود بإطار من الكروم، والنوافذ بلمسات بلون أسود المع، والعجالت بلون أسود صاخب قياس 20 إنش الجديدة طلة تفرض حضورها. 

ويمتد هذا األسلوب األنيق ليحاكي المقصورة، حيث يوفر مقاعد مكسوة بالجلد المثقوب الفاخر، عالية األداء مع مساند بحواف من جلد سويد، مما يوفر المزيد من الدعم 
الجانبي أثناء القيادة الحماسية. 

S  F A C T O R

The 300S gives drivers an edge when it comes to approach. Black headlamp and fog lamp bezels, LED taillamps, Black 
Chrome surround grille, Gloss Black window trim and new 20-inch Black Noise wheels offer an imposing statement. 
The demeanor extends inside — offering available premium, perforated-leather trim performance seats with 
high-bolstered contours in suede, providing more lateral support during spirited driving.
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سيارتك تعبر عن أسلوب حياتك

منظر يصّدق الجوهر

ال تزال 300 األسطورية معروفة بقوتها الشهيرة، وتصميمها المذهل. تتميز واجهتها الفريدة المنحوتة على شكل مربع، بتطبيقات من الكروم الفاخر تجسد روعة هندستها 
وتصميمها. إطار بإضاءة سيغنتشر، وشارة الجناح وتصاميم الشبك، تكّمل طلتها البهية التي وبدون أدنى شك هي كرايسلر. 

فسحة مضيئة ومنعشة

توفر فتحة السقف البانورامية المزدوجة المتوفرة، والتي تمتد حتى المقاعد الخلفية، أجواء رائعة بإضاءة طبيعية، بينما تقوم واقية الشمس الخلفية التي تعمل آلياً المتوفرة 
بحجب نور الشمس المباشر وغير المرغوب فيه من األعلى.

YOUR VEHICLE IS AN EX TENSION OF YOUR LIFEST YLE.

S H A P E  T H AT  S TAY S  T R U E  T O  F O R M

The legendary 300 remains renowned for its strength and stunning shape. The uniquely square, chiseled face features 
premium chrome applications representing the brilliance of its architecture and engineering. Framing the signature lighting, 
wing badge and grille designs, the fascia hardware complements the visual continuity that is undeniably Chrysler. 

O P E N  A N D  A I R Y

An available dual-pane panoramic sunroof, which extends to the backseat, offers a skylight vibe, while the available power 
backlight sunshade blocks any unwanted direct sunlight from overhead.

*Vehicle shown might differ, please contact our local dealer
المحلي بالموزع  االتصال  يرجى  الصورة،  في  الظاهرة  المركبة  تختلف  *قد 
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*Vehicle shown might differ, please contact our localdealer
المحلي بالموزع  االتصال  يرجى  الصورة،  في  الظاهرة  المركبة  تختلف  *قد 

مساحة داخلية شاسعة – ترحب بالجميع

سواء أصطحبت أحداً خالل تنقالتك، أو جعلت من 300 سيارة عائلية أو رافقك أصدقاؤك في رحالت استكشافية، فمع مقاعد 
تتسع لخمسة أشخاص، تمنح كرايسلر 300 جميع الركاب مساحة وافية خاصة بهم. سيستمتع الركاب في المقاعد الخلفية 
بوسائل راحة عديدة، مثل حامالت األكواب، فتحات التهوئة ومقاعد قابلة للتدفئة متوفرة، باإلضافة إلى إمكانية الوصول إلى 

منافذ USB والمقاعد ذات التصميم الهندسي الرائع، ومثبتات مقاعد األطفال. كما يوفر المقعد الخلفي القابل للطي المنقسم 
بنسبة 40/60 إمكانية االستخدامات المتعددة أكان للرحالت الطويلة أو للتسوق في عطلة نهاية األسبوع.

I N T E R I O R  S PA C E  –  M A K E S  R O O M  F O R  L I V I N G  L O C A L

Whether sharing your commute, making the 300 a family car or bringing friends on 
excursions, the passenger volume, with seating for five, gives everyone plenty of space of 
their own. Rear-seat passengers will enjoy amenities like cup holders, A/C vents and 
available heated seats, as well as access to USB ports and ergonomically designed seats, 
including child seat anchors. The 60/40-split rear bench seat offers versatility for extended 
travel or those weekend shopping hauls.

U R B A N

R E N E W A L
الحضارة

بمفهوم جديد
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363 HPحصان

®

تسارع أوتوماتيكي 

هناك سبب وجيه بأن يفضل البعض التحكم بزمام القيادة على الطريق. وَمن أكثر من سيارة 300 بمحرك هيمي® 
بـ8 أسطوانات على شكل V سعة 5.7 لتر تفهم وتلبي. متوفر في طرازات 300 ليميتد، و300S، ومجموعة 

 300C الكجوري، كما يضيف المحرك بـ8 أسطوانات على شكل V للوزن الثقيل بقوة 363 حصان وقدرة 
عزم دوران ثائرة تبلغ 534 ن.م. إلى التسارع الذي يلبي احتياجات السائق لتبوُّء الريادة. 

A U T O M AT I C  A C C E L E R AT I O N 

There’s a reason some prefer to take the lead on the road – the 300, with the 
available 5.7 HEMI V8 engine, gets it. Available on 300 Limited, 300S and 300C 
Luxury Series models, the 363 HP heavyweight V8 power and the surprising punch 
of 534 N•m of torque add up to acceleration that meets the demands of the get-
ahead driver. 
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فقط  الخبرة  ألصحاب 

 300 SRT® طرازات 
ن، يتضمن مقاعد مع مساند مكسوة بجلد ألكانتارا® سويد،  تصميم داخلي فريد ومحسَّ

عالية األداء، متوفرة مع درزات بارزة، مقود توجيه SRT مكسو بالجلد مع قاعدة 
مسطحة ولمسات من الكروم الساتيني الفريد، نواقل الحركة الصغيرة من المعدن 

المصقول وأزرار التحكم بالصوت مثبتة على مقود التوجيه، ولمسات داخلية من ألياف 
الكربون الحقيقي، وشاشة عرض معلومات السائق ملونة برسومات غرافيكية والتي 

تتضمن صفحات SRT لألداء.

INSIDERS ONLY. 

The 300 SRT® model’s unique interior enhancements include 
performance, bolstered, leather-trimmed Alcantara® suede seats 
available 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.

طلة وأداء بوظائف عالية الجودة 

تأتي واجهة SRT 300 المميزة بمفهوم جديد للجرأة والصالبة. إذ تتميز بحواف الشبك األمامي جريئة والمعة مع خطوط شبكية سوداء 
المعة، وشعار SRT العائم، وسقف مطلي بلون أسود متوفر. تُبرز الواجهة األمامية المنخفضة الفريدة مع لمسات بلون أسود المع، 

وتطعيمات عتبات جانبية بلون الهيكل، طلتها الراسخة والفخمة مع جناح خلفي مدمج لتحسين قوة الدفع والثبات. حواف الشبك األمامي 
بلون أسود مع لمسات سوداء المعة، وعجالت من األلومينيوم المصقول المطلي بالكروم األسود الداكن قياس 20 إنش، وإطارات سوداء 

للمصابيح األمامية والخلفية، وحواف بفتحات لدخول ضوء النهار بلون أسود المع.

H I G H - F U N C T I O N  L O O K S  A N D  P E R F O R M A N C E . 
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 an integrated rear deck lid 
spoiler for improved downforce and handling. It also includes a Black grille surround with Gloss Black 
grille insert, 20-inch Hyper Black Chrome forged aluminum wheels, Black headlamp and taillamp bezels, 
and Gloss Black daylight opening (DLO) moldings.

3 0 0  S R T ®

توركفاليت®  الحركة  ناقل  مع  الجبار،  لتر   6.4 سعة   V شكل  على  أسطوانات  بـ8  محرك  مع  إنطلق  واثقة.  وريادة  مثيرة  قوة  معالمه  ترسم  ومتناغم  , سلس  مزيج 
ثقة  تتنفس  السباقات،  من  مستوحاة  وخارجية  داخلية  بتعزيزات  تزويدها  تم  التي   ،(RWD) الخلفية  العجالت  على  الدفع  ذات  القوة  نقل  ونظام  سرعات،  بـ8 
عن  بعيداً  المرحة  باإلثارة  مليئ  عالم  إلى  تأخذك  التي  األمثل  الوسيلة   300 SRT® إنها  ومتكامل،  مضبوط  بشكل  األمور  بزمام  وتأخذ  شيئًا،  تهاب  ال  متناهية، 

الشاق. والعمل  الطويل  النهار  تعب 

3 0 0  S R T ®.

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.

F I T T E D  T O  T A K E

C H A R G E
مصممة لتتحكم بزمام

 األمور

*Vehicle shown might differ, please contact our localdealer
المحلي بالموزع  االتصال  يرجى  الصورة،  في  الظاهرة  المركبة  تختلف  *قد 
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I M P R E S S I V E  H I G H WAY  D R I V I N G  R A N G E

The Pentastar® V6 with 8-speed transmission delivers up to 300 HP power. It provides an exceptional blend of high torque, 
fuel efficiency, low emissions and first-rate Noise, Vibration and Harshness (NVH) control, along with fuel consumption 
estimated rating as low as 9.4 L/100 km.* 

*Based on 2018MY combined fuel consumption rating 9.4 L/100 km 3.6 Pentastar® V6 RWD. Actual rating may vary. 

قيادة طموحة على الطرقات السريعة

يولد محرك بنتاستار® بـ6 أسطوانات على شكل V مع ناقل حركة بـ8 سرعات طاقة تصل إلى 300 حصان، ويوفر مزيجاً استثنائيًا من قوة عزم دوران هائلة، وكفاءة في 
استهالك الوقود، وانبعاثات منخفضة، وتحكم رائع بصوت الضجيج المزعج، واالرتجاجات، والخشونة (NVH)، إلى جانب معدل استهالك الوقود المقّدر الذي يصل إلى 

9.4 لتر / 100 كم.* 

* وفق طرازات عام 2018، نسبة معدل استهالك الوقود المشترك 9.4 لتر / 100 كم محرك بنتاستار® بـ6 أسطوانات على شكل V للدفع الخلفي سعة 3.6 لتر. قد تتغير النسب الفعلية.

9.4 L /100 km*  *100كم 9.4 لرت /
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عندما تكون في الوضعية الرياضية، يمكن استخدام نواقل الحركة لتغيير التروس أثناء تنشيط التوجيه الرياضي المعزز آلياً العالي األداء 
(EPS). يوفر التوجيه الرياضي المعزز آلياً المتطور، الوضعيات العادية، والمريحة، والرياضية لتوجيه أكثر استجابة وقيادة مفعمة 

بالحيوية، وسهولة بالغة عند ركن السيارة.

When in Sport mode, paddle shifters can be used to shift gears as the Electric Power Steering (EPS) 
Sport Performance is activated. An advanced EPS offers Normal, Comfort and Sport modes for 
more responsive steering and spirited driving feedback, and precision ease when parking.

تطبيق الديناميكيات الرياضية

توفر الوضعية الرياضية المتوفرة، تحسين التوجيه واستجابة صمام 
الخانق، والتحكم بالثبات ونواقل الحركة، باإلضافة إلى تحقيق أداء 

قوي ومتميز. 

A P P LY  T H E  S P O R T  DY N A M I C S

The available Sport mode delivers enhanced 
steering and throttle feedback, stability control 
and transmission shifts, as well as more 
aggressive performance.

ألولئك الذين يفضلون التحكم عند كل منعطف، تضيف الوضعية الرياضية المتوفرة ناقل حركة يدوي، للمساعدة في تحقيق أقصى قدر من 
التحكم واالستمتاع بتجربة قيادة ديناميكية. يستجيب كل ناقل حركة بسرعة أثناء التسارع مع توفير القوة واالنتقال السلس بين الغيارات. 
مما يسمح للسائقين بالتنقل عبر نواقل حركة مثبتة على مقود التوجيه أو اختيار ناقل الحركة األوتوماتيكي لتغيير السرعة بشكل طبيعي 

دون أي تدخل من قبل السائق. 

For those who prefer to be in control at every turn, the available Sport mode adds manual shifting to help 
maximize a dynamic experience. Each gear responds quickly during acceleration with smooth power 
delivery and transitions. This allows drivers to navigate via steering wheel-mounted paddle shifters or opt 
to let the automatic transmission shift normally without driver input. 

R I G H T  
o f  W A Y السيطرة التامة

*Vehicle shown might differ, please contact our localdealer
المحلي بالموزع  االتصال  يرجى  الصورة،  في  الظاهرة  المركبة  تختلف  *قد 
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 ناقل حركة إلكتروني دوار

 يقوم ناقل الحركة اإللكتروني الدوار بلمسات من الكروم الساتيني، والمثبت في
 الكونسول المركزي المدمج، باختيار إلكترونياً غيارات ناقل الحركة بـ8 سرعات

 لتجربة قيادة أوتوماتيكية سلسة وخفيفة الوزن.

R O TA R Y  E  - S H I F T E R 

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

أداء متفوق/ دقة متناهية

لتحقيق طاقة قصوى، يوفر محرك هيمي® بـ8 أسطوانات على شكل V سعة 5.7 لتر األسطوري، 
المتوفر، مع النظام المتغيّر لتوقيت عمل الصمامات، وتقنية التوفير في استهالك الوقود، قوة محرك بـ8 
أسطوانات مستخدماً كفاءة محرك بـ4 أسطوانات. عندما تكشف تقنية التوفير في استهالك الوقود عدم 
الحاجة إلى الطاقة الكاملة، مثل عند القيادة على الطرقات السريعة، تقوم بإلغاء أربعة من األسطوانات 

الثمانية لتحسين الكفاءة. 

O P T I M U M  P E R F O R M A N C E  /  P R E C I S I O N  V E L O C I T Y 

For maximum power, the legendary available 5.7 HEMI® V8 Variable 
Valve Timing (VVT) engine with Fuel Saver Technology delivers the 
power of a V8 with the efficiency of a 4-cylinder engine. Fuel Saver 
Technology detects when full power isn’t needed, like when highway 
cruising, and deactivates four of the eight cylinders to improve efficiency.
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E X C L U S I V E

Q U A R T E R S
حفاوة

غامرة حصرية

أناقة غامرة 

توفر المقصورة الداخلية من مجموعة 300C الكجوري مقاعد مكسوة بجلد نابا مبطنة غنية وتطريزات بارزة، وسنادات األبواب من القماش المبطن، باإلضافة إلى مقاعد 
أمامية وخلفية قابلة للتدفئة، ومقاعد أمامية قابلة للتهوئة، متوفرة. يضيف الخشب الحقيقي بلون موكا ناشف لمسات دافئة مع عجلة القيادة ولوحة العدادات المكسوة 
بالجلد والقابلة للتدفئة. بقوم نظام التشغيل عن بعد3 المتوفر على برمجة مقعد السائق القابل للتدفئة، للتنشيط التلقائي إذا كانت الحرارة الخارجية أقل من 5 درجات 

مئوية، في حين ينشط نظام التهوئة في حال سجلت درجة الحرارة فوق 27 درجة مئوية. 

C R U I S I N G  P E R K S 

The 300C Luxury Series interior offers rich, deep-quilted Nappa leather-trimmed seats with accent stitching and quilted door 
bolsters, as well as heated front and rear seats and available ventilated front seats. Matte-finish Mocha real wood adds warm 
accents along with a heated leather-wrapped steering wheel and leather-wrapped dash. The available Remote Start3 allows the 
driver’s heated seat to be programmed to automatically activate if outside temps are below 5°C, while cooling ventilation 
activates above 27°C.



Pa
ge

 2
8

Pa
ge

 2
7

Y O U R  P E R S O N A L

P L A Y G R O U N D
عالمك

الخاص 

Uconnect® Phone. Pair a Bluetooth® phone to send 
and receive hands-free calls.1 Includes Do Not Disturb 
to route incoming calls to voice mail, hold texts and 
send automated replies.

Voice Recognition. Make calls, record voice memos, 
and select media stations and navigation destinations. 

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

One-step Navigation. Uconnect 4C NAV with 
8.4-inch touchscreen includes navigation with 
enhanced graphics, 3D city and landmark images, 
maps, and one-step voice destination. Available.

Climate. Control cabin climate, heated and ventilated 
seats, and steering-wheel settings via the 8.4-inch 
touchscreen and voice activation.

APPLE CARPLAYTM4  
Integrates your iPhone® and Siri®5 voice control with 
the Uconnect touchscreen to make calls, access music, 
send / receive messages1 and get traffic-optimized 
directions while focused on the road.

ANDROID AUTOTM6  
Automatically connects your AndroidTM phone to the 
Uconnect touchscreen system to safely access Google 
Maps and Music, place phone calls, send / receive 
messages,1 and Google Search by voice.

هاتف يوكونيكت®. قم بوصل هاتف بميزة بلوتوث® إلجراء وتلقي 
مكالمات هاتفية طليق اليدين.1 يتضمن ميزة عدم االزعاج لتوجيه 

المكالمات إلى البريد الصوتي، وميزة حفظ الرسائل النصية وإرسال الرد 
أوتوماتيكياً.

التعرف على الصوت. قم بإجراء مكالمات هاتفية، تسجيل المذكرات 
الصوتية، واختيار وجهات المالحة وتحديد محطات الوسائط اإلعالمية. 

قائمة السحب والتحميل. قم بتخصيص أهم ستة خدمات ومزايا مفضلة 
لديك على شاشة عرض تعمل باللمس.

المالحة بخطوة واحدة. يتضمن نظام المالحة يوكونيكت® 4C مع شاشة 
عرض تعمل باللمس قياس 8.4 بوصة، رسومات غرافيكية مطورة، صور 

ثالثية األبعاد للمدن والمعالم الشهيرة، خرائط، وميزة تحديد الوجهات عبر 
األوامر الصوتية بخطوة واحدة. متوفر.

األجواء الداخلية. تتميز بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 8.4 بوصة 
وميزة تفعيل األوامر الصوتية، التي يتم من خاللها التحكم بدرجات حرارة 
المقصورة، وبالمقاعد القابلة للتدفئة والتهوئة، وبإعدادات مقود التوجيه.

 4TMأبل كار بالي 
قم بدمج هاتفك أي فون® ونظام سيري®5 للتحكم بالصوت مع شاشة 

يوكونيكت® تعمل باللمس إلجراء مكالمات هاتفية، وتشغيل الموسيقى، 
إرسال/تلقي رسائل نصية1 والحصول على اإلرشادات المالحية المحسنة 

الخاصة بأحوال زحمة السير بينما تحافظ على تركيزك على الطريق.

 6TMأندرويد أوتو 
يقوم بوصل هاتفك أندرويدTM بشاشة عرض يوكونيكت تعمل باللمس 

أوتوماتيكياً للوصول اآلمن إلى خرائط وموسيقى غوغل، إجراء المكالمات 
 الهاتفية، إرسال/تلقي رسائل نصية1، واستخدام "غوغل سيرتش" 

عن طريق األوامر الصوتية.

Choice, connection and harmony.
خيارات، تواصل، وانسجام تام
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I N T R O D U C I N G 

The available Apple Experience in the Chrysler 300 offers the 

ultimate in communication and entertainment connection.

نقدم لكم 

 تغمركم تجربة أبل المتوفرة في كرايسلر 300 المتوفرة بحفاوة 

مع أجواء التواصل والترفيه المتميز.

G E T  I N T O  T H E

G R O O V E
 أدخل إلى عالم النخبة في

التكنولوجيا
تجربة أبل الجديدة كلياً

إن الخبرة التكنولوجية وتجربة المستخدم التي يعرفها ويحبها الناس متوفرة اآلن في كرايسلر 300 للحصول على أفضل أجواء للترفيه داخل المقصورة. استخدم الخرائط، 
وقم بإجراء المكالمات الهاتفية، ورسائل صوتية، واستمع إلى موسيقى أبل، كل ذلك من خالل نظام يوكونيكت® في سيارتك، وأبل كاربالي4TM، ومجموعة الصوت ألباين® 

المتوفرة. 

A L L- N E W  A P P L E  E X P E R I E N C E  
The technology and user experience people know and love is now available in the Chrysler 300 for the ultimate in-car entertainment. 
Use Maps, make phone calls, talk to text, and listen to Apple Music — all through your Uconnect® system, Apple CarPlayTM4 and 
available Alpine® Audio Group.
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توفر أزرار التحكم المثبتة في وسط مقود التوجيه التشغيل المباشر للتحكم بالصوت، واألوامر الصوتية، والسرعة. قم بتخصيص المعلومات التي ترغب أن تراها على 
شاشة عرض معلومات السائق الملونة قياس 7 بوصة، المدمجة بسالسة في لوحة العدادات. توفر الرسومات الرقمية مجموعة واسعة من اإلعدادات، بما في ذلك إعدادات 
الصوت، والسرعة، والبوصلة، ودرجة الحرارة، والتوفير في استهالك الوقود، بيانات الرحلة، ونظام تثبيت السرعة، وبيانات المركبة وأداء المحرك، كل ذلك باإلضافة إلى أكثر 

من 7000 تخصيص متوفر للسائق. 

Centrally located control buttons on the steering wheel provide first-hand operation for audio, voice and speed controls. 
Personalize the stats you want to see with the full-color 7-inch Driver Information Display (DID) seamlessly integrated 
with the instrument cluster. The digital graphics offer a vast range of settings, including audio, speed, compass, 
temperature, fuel economy, trip, cruise control, vehicle status and engine performance, enabling up to 7,000 available 
driver configurations.

EXUDES B E AUT Y AND FUNC TION .
أناقة تتنفس جماالً وعملية.

يمنحك نظام الصوت هارمان كاردون® الفاخر المتوفر في طراز ®SRT 300 تجربة صوتية صاخبة ومضبوطة بشكل 
مثالي. يوفر النظام الصوتي المحيطي المتعدد القنوات والذي يتألف من 19 مكبر صوت أجواء صاخبة تغمر أحاسيس 

جميع الركاب. 

The Harman Kardon® premium audio system, available on 300 SRT®, gives a powerful and 
perfectly tuned audio experience. The 19-speaker multichannel Surround Sound immerses 
you and your passengers in optimum music playback realism.
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تطابق مثالي

لتقدم أفضل ما لديك عليك القيام بذلك على أصوله بذوق ولباقة. تعكس كل من المقاعد المكسوة بالجلد مع خياطة بارزة المتوفرة، ولوحة العدادات، واألبواب، 
والكونسول المركزي، ولمسات من الخشب الحقيقي، وحامالت األكواب في الكونسول األمامية القابلة للتبريد والتدفة، والمساحة الوافية لألرجل وارتفاع السقف، عن 

مستوى من الرقي والفخامة، والراحة لك وللركاب. تتميز مقاعد السائق والراكب األمامي على إعدادين لضبط الحرارة كما باإلمكان تهوئتها لتبريد أسرع في الطقس الحار.

A  P E R F E C T  M AT C H

Presenting your best self includes showing your refined taste. The available leather-trimmed 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. The driver and front-
passenger seats have two heat settings and may be ventilated for faster cooling in warmer weather.
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T E C H N O L O G I E S  T H A T  E X P A N D  Y O U R

S A F E K E E P I N G
تكنولوجيا تخطت حدود

الحماية التقليدية

*Vehicle shown might differ, please contact our local dealer
المحلي بالموزع  االتصال  يرجى  الصورة،  في  الظاهرة  المركبة  تختلف  *قد 
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S T A N D A R D  A C T I V E  A N D  P A S S I V E 
S A F E T Y  &  S E C U R I T Y  F E A T U R E S

 ميزات السالمة واألمان الخاملة والنشطة القياسية

Available Adaptive Cruise Control with Stop.11 
Identifies forward-path vehicles to help maintain a 
safe distance at cruising speeds. It maintains one 
of four preset distances between 0 km/h and 
highway speeds, braking as required when the 
preset distance is encroached upon, then requiring 
the driver to manually apply brakes. 

Available LaneSense® Lane Departure 
Warning / Lane Keep Assist.12 Determines 
vehicle position within lane lines, then displays a 
cluster warning if you’ve crossed either line 
without using a turn signal. The system 
automatically aligns to the proper position if the 
drift is not driver-corrected.

Available ParkSense® Front and Rear Park 
Assist.8 The system alerts you with a chime if 
your vehicle is too close to another vehicle or 
object, such as a building, bike or parking meter. 
A visual reference is also provided in the cluster 
display for enhanced parking convenience.

نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف11 متوفر. يقوم هذا 
النظام بتحديد حركة السيارات األمامية للمساعدة في الحفاظ 

على مسافة آمنة عند السرعات المثبتة. يحتفظ هذا النظام بأحد 
المسافات األربعة المضبطة سابقاً ما بين 0 كم / س وسرعات 
الطرقات السريعة، ويقوم بالفرملة على النحو المطلوب عندما 
يتم التعدي على المسافة المحددة مسبًقا، أما بعدها يتوجب 

على السائق الضغط على المكابح يدويًا. 

نظام التنبيه من االنحراف عن المسار الين سينس® مع ميزة 
المحافظة على المسار12، متوفر. يحدد وضع السيارة داخل 

خطوط المسار، ثم يقوم بعرض تحذيرًا عبر شاشة لوحة العدادات 
إذا خرجت السيارة عن مسارها دون استخدام إشارة االنعطاف. 
يقوم النظام بإعادة السيارة إلى مسارها الصحيح أوتوماتيكياً إذا 

لم يتجاوب السائق.

نظام مساندة الركن األمامي والخلفي8 بارك سينس® متوفر. 
يقوم النظام بتحذيرك بواسطة رموز استشعارية مضيئة في حال 

من سيارة أو جسم آخر، على سبيل  كانت سيارتك قريبة جداً 
المثال مبنى، دراجة هوائية، أو عداد المواقف. كما وتظهر 

الصورة على شاشة العرض المثبتة في لوحة العدادات لتوفير 
راحة ومالءمة مطورة أثناء ركن السيارة.

 LED تضمن المصابيح بتقنية .LED تعزيز الرؤية بتقنية
ومصابيح الفرامل واإليقاف والمصابيح التي تعمل في النهار، إضاءة 
متناسقة ومتميزة أمام حركة المرور الخلفية. توفر مصابيح الضباب 
بتقنية LED المتوفرة رؤية واضحة ومحسنة خالل األحوال الجوية 

القاسية دون عرقلة الرؤية لحركة المرور القادمة. 

نظام مراقبة الزوايا العمياء7. باستطاعة هذا النظام المتوفر، رؤية 
ما تعجز أنت أن تراه. يحيث يراقب باستمرار المناطق الخلفية 

العمياء على كل من جانبي سيارتك بواسطة الرادار، لتنبيهك من 
السيارات القريبة. يشمل: نظام استكشاف األجسام والسيارات 

العابرة عند التراجع8 لتنبيهك من المركبات واألجسام التي تعترض 
طريقك.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي عند السرعات العالية / مع 
الفرملة النشطة9، متوفر. يكشف عن اقتراب مركبتك من سيارة 

أو أجسام كبيرة أخرى بسرعة، فيقوم بتنبيهك لتجنب أي اصطدام 
محتمل.

LED Visual Reinforcements. LED taillamps 
and brake, stop and running lights ensure a 
consistent and distinct illumination output to rear 
traffic. Available LED fog lamps provide 
improved visibility during inclement weather 
without obstructing the view of oncoming traffic. 

Blind Spot Monitoring.7 This available system 
sees where you can’t. It monitors rear blind zones 
on either side of your vehicle via radar to alert you 
of vehicles in close proximity. Includes Rear Cross-
Path Detection8 to alert you of vehicles and 
objects in your path when driving in Reverse.

Available Full-Speed Forward Collision 
Warning / Active Braking.9 Detects whether 
your vehicle is approaching another vehicle or 
large obstacle too rapidly, warning and assisting 
you in avoiding a potential impact.

مجهزة لتغمرك بالحماية. تتضمن الوسائد الهوائية القياسية10، وسائد هوائية أمامية ثنائية المراحل10 مع تقنية التهوئة المرنة، وسائد هوائية لحماية ركبتي السائق10، ووسائد 
هوائية جانبية إضافية مثبتة في المقعد األمامي للحماية من االصطدامات الجانبية10، ووسائد هوائية ستارية جانبية10 تمتد في صفوف المقاعد األمامية والخلفية. وسائد 

هوائية أمامية متقدمة متعددة مراحل االنتفاخ10 توفر مستويات متعددة من االنتفاخ حسب حجم الراكب وشدة االصطدام. 

Equipped to protect. The standard air bags10 include front dual-stage air bags10 with adaptive venting technology, driver 
knee air bag,10 supplemental front seat-mounted side-impact air bags,10 and side-curtain air bags10 which extend over front- 
and rear-outside seating rows. The advanced multistage front air bags10 deliver varying levels of deployment based on 
occupant size and impact severity.

الهوائية10 الوسائد  الحماية/إنتفاخ  هيكل 

Safety cage / air bag10 deployment 7 
1  وسائد هوائية0

 قياسية

A I R  B A G S 1 0 
S T A N D A R D
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C H R Y S L E R  3 0 0  W H E E L S
3 0 0 عجالت كرايسلر 

عجالت من األلومينيوم المصبوب المطلي 
بالكامل بلون أسود صارخ قياس 20 إنش 

300S قياسية في طراز
(WST)

20-inch Cast-Aluminum Wheel  
Fully Painted Black Noise

Standard on 300S
(WST)

عجالت من األلومينيوم المصبوب الملّمع 
بالكامل قياس 18 إنش 

قياسية في طراز 300 ليميتد
(WPC)

18-inch Cast-Aluminum Wheel 
Fully Polished 

Standard on 300 Limited 
(WPC)

عجالت من األلومينيوم المصقول بلون أسود 
صاخب قياس 20 إنش 

SRT 300 قياسية في طراز
(WSM)

20-inch Hyper Black Forged  
Aluminum Wheel 

Standard on 300 SRT
(WSM)

عجالت من األلومينيوم المصبوب الملمع 
بالكامل بلون ساتيني صافي قياس 20 إنش 

قياسية في مجموعة 300C الكجوري 
(WDE)

20-inch Cast-Aluminum Wheel  
Fully Polished with Satin Clear

Standard on 300C Luxury Series
(WDE)
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Silver Mist

فضي سديمي

Bright White

أبيض المع

Maximum Steel

فوالذي مكسيموم

Velvet Red Pearl Coat

طالء أحمر لؤلؤي مخملي

Granite Crystal

جرانيت كريستالي

Ceramic Grey

رمادي سيراميك

Gloss Black

أسود المع

Ocean Blue

Green Metallic

أزرق المحيط

أخضر معدني

Premium Indigo/Linen Nappa Leather Trim with Axis II perforated insert  
Standard on 300C Luxury Series

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

Linen Guilford/Sage Cloth 
Standard on 300 Limited

Premium Sepia Laguna Leather Trim with Axis II perforated insert  
Optional on 300 SRT®

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

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

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

Black Guilford/Sage Cloth  
Standard on 300 Limited

المثقوب   2 أكسس  تقليمات  مع  "سيبيا"  داكن  بني  بلون  بريميوم  فاخر  الغونا  جلد  من   فرش 
300 SRT® إختياري في طراز

 فرش من جلد نابا بلون موكا الداكن الفاخر بريميوم مع تقليمات أكسس 2 المثقوب 
قياسي في مجموعة 300C الكجوري

 فرش من جلد نابا أسود/مدخَّن مع تقليمات أكسس 2 المثقوب وشعار مطرز 
 300S قياسي في طراز

 فرش من جلد نابا أسود مع تقليمات أكسس2 المثقوب مع شعار مطرز 
300S قياسي في طراز

 قماش من كتان جيلفورد/سيدج
ليميتد  300 طراز  في  قياسي 

 فرش من جلد نابا انديغو/لينين الفاخر بريميوم مع تقليمات أكسس 2 المثقوب 
قياسي في مجموعة 300C الكجوري

 فرش من جلد نابا الفاخر بريميوم بلون أسود مع تقليمات أكسس 2 المثقوب
قياسي في مجموعة 300C الكجوري 

أسود جيلفورد/سيدج   قماش 
ليميتد  300 طراز  في  قياسي 

C H R Y S L E R  3 0 0  I N T E R I O R  M A T E R I A L S
3 0 0 المواد الداخلية في كرايسلر 

C H R Y S L E R  3 0 0  C O L O R S
3 0 0 ألوان كرايسلر 
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2019 300
C H R Y S L E R  3 0 0 
S P E C I F I C AT I O N S LIMITED S LUXURY  

SERIES SRT® 3 0 0 مواصفات كرايسلر 

P E R F O R M A N C E ء ا ألد ا

ENGINE 3.6L V6 24V VVT 3.6L V6 24V VVT 
5.7L V8 24V VVT 

3.6L V6 24V VVT 
5.7L V8 24V VVT 

6.4L V8 SRT  
HEMI MDS ك لُمحرِّ ا

OUTPUT 292 HP 300 HP 
363 HP

300 HP 
363 HP 469 HP حصان قوة 

TRANSMISSION 8 AT 8 AT 8 AT 8 AT الحركة ناقل 

POWERTRAIN RWD RWD RWD RWD الدفع نظام 

TIRE SIZE

235/55R18  
AS MICHELIN 

PERFORMANCE 
TIRES 

245/45ZR20  
BSW PERF TIRES / 

GOODYEAR

245/45ZR20  
BSW PERF TIRES / 

GOODYEAR

245/45ZR20  
BSW PERF TIRES / 

GOODYEAR
اإلطارات حجم 

SUSPENSION T1OURING T1OURING T1OURING

HIGH 
PERFORMANCE 

(ACTIVE 
DAMPING)

التعليق أنظمة 

STEERING WHEEL MOUNTED  
SHIFT CONTROL 

— S S S الحركة بناقل  للتحكم  التوجيه  مقود  في  مثبتة  أزرار 

ANTI-SPIN DIFFERENTIAL  
REAR AXLE

— — — S أنتيسبين خلفية  تفاضلية  تروس  محور 

LANUCH CONTROL — — — S باالنطالق التحكم 

LINE LOCK — — — S المكابح قفل  نظام 

SRT PERFORMANCE PAGES — — — S لألداء SRT صفحات

CONFIGURABLE DRIVE MODE — — — S للتشكيل قابلة  قيادة  وضعية 

PERFORMANCE SHIFT INDICATOR — — — S األداء تغيير  مؤشر 

PERFORMANCE  
TUNED STEERING

— — — S لألداء مضبوط  توجيه 

ACTIVE EXHAUST — — — S نَِشط عادم 

S A F E T Y مة لسال ا

RAIN BRAKE SUPPORT S S S S المطر عند  الفرملة  دعم  نظام 

READY ALERT BRAKING S S S S بالفرملة التنبيه  نظام 

ELECTRONIC STABILITY CONTROL S S S S بالثبات للتحكم  اإللكتروني  النظام 

HILL START ASSIST S S S S التالل تسلق  على  المساعدة  نظام 

ALL SPEED TRACTION CONTROL S S S S السرعات بكل  بالتشبث  التحكم 

ELECTRONIC ROLL MITIGATION S S S S االنقالب خطر  من  للحد  اإللكتروني  النظام 

TRAILER SWAY DAMPING S S S S المقطورة بانحراف  التحكم  نظام 

ANTI-LOCK 4-WHEEL DISC  
PERF BRAKES

S S S S األربع العجالت  على  لالنغالق  المانعة  القرصية  المكابح 

ALL VEHICLES W/ABS BRAKES S S S S على لالنغالق  مانعة  قرصية  بمكابح  ُمجهزة  السيارات   كافة 
األربعة العجالت 

ACTIVE HEAD RESTRAINTS S S S S نَِشطة رأس  مساند 

DRVR INFLATABLE KNEE-BOLSTER 
AIR BAG

S S S S السائق ركبتي  لحماية  لالنتفاخ  قابلة  هوائية  وسائد 

NEXT GEN MULTISTAGE FRONT  
AIR BAGS

S S S S االنتفاخ مراحل  متعددة  متقدمة  أمامية  هوائية  وسائد 

SUPPLEMENTAL FRT SEAT SIDE  
AIR BAGS

S S S S األمامي للمقعد  إضافية  جانبية  هوائية  وسائد 

SUPP. SIDE CURTAIN FRT/RR  
AIR BAGS

S S S S جانبية ستارية  أمامية/خلفية  إضافية  هوائية  وسائد 

REAR WINDOW DEFROSTER S S S S الخلفية للنوافذ  الصقيع  مزيل 

FRONT PASSENGER 
 SEAT BELT ALERT

S S S S األمامي للراكب  األمان  حزام  استخدام  تنبيه  نظام 

PARKVIEW REAR BACK-UP CAMERA S S S S التوقف خالل  للرؤية  خلفية  دعم  كاميرا 

PARKSENSE FT/RR  
PARK ASSIST SYSTEM

S S S S ميزة مع  سينس  بارك  الخلفي/األمامي  الركن  مساندة   نظام 
قف لتو ا

TIRE PRESSURE  
MONITORING DISPLAY

S S S S اإلطارات في  الهواء  ضغط  وعرض  مراقبة   نظام 

ADVANCED BRAKE ASSIST — — — S المتطور الفرملة  مساندة  نظام 

KNOCK BACK MITIGATION — — — S للمكابح السريعه  التهيئه  نظام 

3 MODE ELECTRONIC  
STABILITY CONTROL

— — — S وضعيات بثالث  بالثبات  للتحكم  اإللكتروني  النظام 

RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS — — — S للمطر حساسة  أمامية  زجاج  ماسحات 

LANE DEPARTURE WARNING PLUS — — — S بلس المسار  تجاوز  عند  التحذير  نظام 

2019 300
C H R Y S L E R  3 0 0 
S P E C I F I C AT I O N S LIMITED S LUXURY  

SERIES SRT® 3 0 0 مواصفات كرايسلر 

S A F E T Y مة لسال ا

FULL SPEED FWD  
COLLISION 
WARN PLUS

— — — S مع الكاملة  بالسرعة  األمامي  االصطدام  من  التنبيه   نظام 
قف لتو ا

ADAPTIVE CRUISE CONTROL  
W/STOP

— — — S التوقف مع  المرن  السرعة  تثبيت  نظام 

BLIND SPOT AND CROSS 
PATH DETECTION

— — — S والسيارات األجسام  واكتشاف  العمياء،  الزوايا  مراقبة   نظام 
التراجع عند  العابرة 

E X T E R I O R رجية لخا ا ت  صفا لموا ا

ALLOY WHEELS 18X7.5 POLISHED 
ALUMINUM 

20X8.0 BLACK 
NOISE 

ALUMINUM 

20X8.0 POLISHED 
ALUMINUM 

20X9.0 FORGED 
ALUMINUM 

HYPER BLACK
األلمنيوم من  عجالت 

BADGES CHRYSLER + 300 CHRYSLER + 300S CHRYSLER + 
300C CHRYSLER + SRT الخارجي الشعار 

CHROME LED TAILLAMPS S — S — خلفية كروم LED مصابيح 

BLACK LED TAILLAMPS — S — S خلفية سوداء LED مصابيح 

BODY COLOR EXTERIOR MIRRORS — S — S الهيكل بلون  خارجية  مرايا 

CHROME EXTERIOR MIRRORS S — S — كروم خارجية  مرايا 

AUTOMATIC HEADLAMPS S S S S آلية أمامية  مصابيح 

ADAPTIVE BI-XENON 
 HID HEADLAMPS

S S S S عالية بكثافة  مشحونة  للتعديل  قابلة  باي-زينون  أمامية   مصابيح 

DAYTIME RUNNING HEADLAMPS S S S S نهارية أمامية   ،مصابيح 

FRONT LED FOG LAMPS S S S S (PREMIUM) للضباب أمامية  LED مصابيح 
CHMSL LAMP S S S S خلفي تنبيه  مصباح 

BLACK GRILLE W/BRIGHT SURROUND S — — — بّراق محيط  مع  سوداء  شبكة 

BLACK CHROME SURROUND GRILLE — S — — سوداء كروم  محيطة  شبكة 

PLATINUM GRILLE AND SURROUND — — S بالتينيوم  شبكة 

BLACK CHROME SURROUND 
SRT GRILLE

— — — S محيطة سوداء SRT شبكة  كروم 

CHROME HEADLAMP BEZELS S — S — كروم أمامية  مصابيح  إطارات 

BLACK HEADLAMP BEZELS — S — S سوداء أمامية  مصابيح  إطارات 

BRIGHT DOOR HANDLES S — — — اقة برَّ باب  مقابض 

PLATINUM CHROME DOOR HANDLES — — S — بالتينيوم كروم  باب  مقابض 

BODY COLOR DOOR HANDLES — S — S الهيكل بلون  باب  مقابض 

LOWER BODYSIDE CLADDING S S S S الهيكل من  السفلي  للجانب  تلبيس 

DUAL-PANE PANORAMIC SUNROOF — S S S مزدوجة سقف  فتحة 

EXTERIOR MIRRORS W/
SUPPLEMENTAL SIGNALS

— S — S إضافية مشيرات  مع  خارجية  مرايا 

GLOSS BLACK SURROUND MOLDING — S — S المعة سوداء  محيطية  حواف 

REAR BODYCOLOR SPOILER — S S S الهيكل بلون  خلفي  جناح 

EXTERIOR MIRRORS  
COURTESY LAMPS

— — — S الخارجية للمرايا  خافتة  مصابيح 

GLOSS BLACK REAR  
FASCIA APPLIQUE

— — — S المع أسود  خلفي  غطاء 

BRAKE CALIPERS - RED — — — S حمراء قرصية  مكابح 

I N T E R I O R خلية ا لد ا ت  صفا لموا ا

ILLUMINATED FRONT CUPHOLDERS S S S S مضيئة أمامية  أكواب  حامالت 

ALL VEHICLES WITH CLOTH SEATS S — — — قماشية بمقاعد  مجهزة  السيارات  كافة 

LEATHER TRIM SEATS — S S — بالجلد مكسوة  مقاعد 

LAGUNA LUX PERFORM SRT  
EMBOSS LOGO

— — — S منقوش الجوده SRT شعار  عالي  الجونا 

FLOOR CARPET S S S S لألرضية سجادة 

CARGO COMPARTMENT DRESS-UP S S S S األمتعة منطقة  غطاء 

TRUNK MAT S S S S الخلفي الصندوق  بساط 

FRONT & REAR FLOOR MATS S S S S لألرضية وخلفية  أمامية  سجادات 

RR ARMREST W/CUPHOLDER SEAT S S S S أكواب حامالت  مع  خلفي  ذراع  مسند 

PASSENGER ASSIST HANDLES S S S S للركاب دعم  مقابض 

ILLUMINATED REAR ASSIST HANDLES S S S S مضيئة خلفية  دعم  مقابض 

SATIN CHROME BEZELS S — S S ساتان كروم  عدادات  لوحه 

PIANO BLACK BEZELS — S — S بيانو سوداء  داخليه  عدادات  لوحه 

COMPASS GAUGE S S S S صلة بو

Specs. might vary, please check with your local dealer  المواصفات قد تختلف، الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي
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2019 300
C H R Y S L E R  3 0 0 
S P E C I F I C AT I O N S LIMITED S LUXURY  

SERIES SRT® 3 0 0 مواصفات كرايسلر 

I N T E R I O R خلية ا لد ا ت  صفا لموا ا

12V CENTER CONSOLE  
POWER OUTLET

S S S S فولط  12 قوة  مركزي  كونسول  للطاقة  منفذ 

GLOVE BOX LAMP S S S S القفازات صندوق  ضوء 

FRONT READING/MAP LAMPS S S S S أمامية إضاءة/قراءة  مصابيح 

REAR READING/COURTESY LAMPS S S S S خلفية خافتة/قراءة  مصابيح 

REAR SEAT ARMREST  
W/STORAGE CUPHOLDER

— S S S للتخزين أكواب  حامالت  مع  خلفي  ذراع  مسند 

ILLUMINATED REAR CUPHOLDERS — S S S مضيئة خلفية  أكواب  حامالت 

BRIGHT PEDALS — S — S المعة دواسات 

DRIVER & PASSENGER  
LOWER LED LAMPS

— S S S والمسافر LED أضواء للسائق  سفلية 

BLACK/SATIN CHROME  
INT ACCENTS

— S — — سوداء/ساتان داخلية  وتعريقات  حواف 

LUXURY FRONT & REAR  
FLOOR MATS

— — S S وخلفية أمامية  فاخرة  أرضية  سجادات 

REAL WOOD NATURAL MOCHA  
INT ACCENT

— — S — موكا الطبيعي  الخشب  من  داخلية  تعريقات 

REAL CARBON FIBER  
INTERIOR ACCENTS

— — — S الكربون نسيج  من  داخلية  وتعريقات  حواف 

PREMIUM LAGUNA DOOR  
TRIM PANEL

— — — S الجونا  - فاخر  بجلد  مطعمه  الداخليه  لالبواب  فاخره  لمسات 

SRT LEATHER WRAPPED  
STEERING WHEEL

— — — S بالجلد مكسوة  توجيه  SRT عجلة 

C O M F O R T & T E C H N O LO G I E S لتكنولوجيا وا حة  لرا ا

REAR 60/40 FOLDING SEAT S S S S 60/40 للطي  قابل  خلفي  مقعد 

ACOUSTIC WINDSHIELD S S S S للصوت عازل  امامي  زجاج 

REAR VIEW AUTO DIM MIRROR S S S S ذاتي بتعتيم  الخلفية  للرؤية  مرآة 

POWER HEATED MIRROR  
MANUAL FOLD 

S S S S اليدوي والطي  للتدفئة  قابلة  آلية   مرايا 

REMOTE PROXIMITY KEYLESS ENTRY S S S S السيارة من  االقتراب  عند  بُعد  عن  األبواب  فتح  نظام 

SENTRY KEY THEFT  
DETERRENT SYSTEM

S S S S كي سينتري  للسرقة  مضاد  نظام 

KEYLESS GO S S S S وانطلق "ادخل  بُعد  عن  األقفال  فتح  TM"نظام 

AIR COND ATC W/DUAL  
ZONE CONTROL

S S S S بدرجة للتحكم  منطقتين  مع  أوتوماتيكي  هواء  تكييف   نظام 
رة لحرا ا

AUTOMATIC HEADLAMP  
LEVELING SYSTEM

S S S S األمامية المصابيح  مستوى  لضبط  أوتوماتيكي  نظام 

GPS NAVIGATION S S S S إس بي  (جي  الجغرافية  المواقع  تحديد  (نظام 
SPEED SENSITIVE POWER LOCKS S S S S للسرعة حساسة  كهربائية  أقفال  أزرار 

POWER FRONT DRIVER/ 
PASSENGER SEATS

S S S S للسائق/الراكب أمامية  آلية  مقاعد 

PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP 
& DOWN

S S S S باللمس تعمل  أمامية  آلية  نوافذ 

PWR DRIVER/PASS 4-WAY  
LUMBAR ADJUST

S S S S قابل الظهر  أسفل  ومسند  وضعيات   4 مع  للسائق  آلي   مقعد 
يل للتعد

SPEED CONTROL S S S S السرعة ضبط 

6 PREMIUM ALPINE SPEAKERS S — — — 6 عدد  ألباين  ممتازة  مكبرات 

9 PREMIUM ALPINE SPEAKERS — S S — 9 عدد  ألباين  ممتازة  مكبرات 

19 HARMAN KARDON  
GREENEDGE SPKRS

— — — S عدد 19 إيدج  جرين  كاردون  هارمان  مكبرات 

STEERING WHEEL MOUNTED  
AUDIO CTRLS

S S S S التوجيه بمقود  مدمجة  بالصوت  التحكم  أزرار 

2019 300
C H R Y S L E R  3 0 0 
S P E C I F I C AT I O N S LIMITED S LUXURY  

SERIES SRT® 3 0 0 مواصفات كرايسلر 

C O M F O R T & T E C H N O LO G I E S لتكنولوجيا وا حة  لرا ا

8.4" TOUCHSCREEN DISPLAY S S S S بوصة  8.4 قياس  لمس  شاشة 

APPLE CARPLAY S S S S كاربلي آبل 

GOOGLE ANDROID AUTO S S S S أوتو بلي  جوجل 

USB HOST S S S S  هوست USB نظام
DUAL USB PORT - CHARGE ONLY S S S S فقط USB منفذ للشحن   - ثنائي 

MEDIA HUB (2 USB, AUX) S S S S صوت وصلة  عدد٢،  بي  إس  يو  (منفذ  اإلعالمية  الوسائط  (مركز 
TILT/TELESCOPE STEERING COLUMN S S (POWER) S (POWER) S (POWER) واإلمالة للتعديل  قابل  آلي  توجيه  عمود 

REMOTE START SYSTEM S S S S بُعد عن  تشغيل  نظام 

VENTILATED FRONT SEATS — S S S للتهوية قابلة  أمامية  مقاعد 

AUTO DIM EXTERIOR  
DRIVER MIRROR

— S S S للسائق التعتيم  ذاتية  الخلفية  للرؤية  مرآة 

POWER MULTI FUNCTION MIRROR 
MANUAL FOLD 

— S S S اليدوي للطي  قابلة  الوظائف  متعددة  آلية   مرايا 

HEATED FRONT SEATS — S S S للتدفئة قابلة  أمامية  مقاعد 

HEATED SECOND ROW SEATS — S S S للتدفئة قابلة  الثاني  الصف  مقاعد 

RADIO/DRIVER SEAT/ 
MIRRORS MEMORY

— S S S السائق/المرايا الراديو/مقعد  محطات  حفظ  ذاكرة 

AUTO ADJUST IN REVERSE  
EXT MIRRORS

— S S S ً آليا للتعديل  قابلة  التراجع  عند  للرؤية  خارجية  مرايا 

HEATED STEERING WHEEL — S S S للتدفئة قابلة  توجية  عجلة 

POWER ADJUSTABLE PEDALS  
W/MEMORY

— S S S ذاكرة مع  للتعديل  قابلة  آلية  دواسات 

SURROUND SOUND — — S S محيط صوتي   نظام 

AUTO HIGH BEAM  
HEADLAMP CONTROL

— — — S الشعاع مرتفع  أمامي  بمصباح  آلي  تحكم 

A D D I T I O N A L O P T I O N A L PAC K AG E S ية  ر الختيا ا ت  صفا لموا ا

DUAL PANE PANORAMIC SUNROOF O S S S مزدوجة سقف  فتحة 

SAFETY TECHNOLOGY GROUP السالمة تقنيات  مجموعة 

AUTO HIGH BEAM 
HEADLAMP CONTROL

— O O S الشعاع مرتفع  آلي  بمصباح  تحكم 

FULL SEED FORWARD COLLISION 
WARN PLUS

— O O S بلس الكاملة  بالسرعة  األمامي  االصطدام  من  التنبيه  نظام 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL  
W/STOP

— O O S التوقف مع  المرن  السرعة  تثبيت  نظام 

BLIND SPOT AND CROSS  
PATH DETECTION

— O O S والسيارات األجسام  واكتشاف  العمياء،  الزوايا  مراقبة   نظام 
التراجع عند  العابرة 

ADVANCED BRAKE ASSIST — O O S المتطور الفرملة  مساندة  نظام 

RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS — O O S للمطر حساسة  أمامية  زجاج  ماسحات 

LANE DEPARTURE WARNING PLUS — O O S بلس المسار  تجاوز  عند  التحذير  نظام 

EXTERIOR MIRRORS  
COURTESY LAMPS

— O O S الخارجية للمرايا  خافتة   مصابيح 

BLACK PAINTED ROOF — — — O األسود باللون  مطلي  سقف 

Specs. might vary, please check with your local dealer المواصفات قد تختلف، الرجاء التأكد مع وكيلك المحلي



Pa
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ge

 4
5

أبعاد كرايسلر 300 

)مم(

5044

3052 3052

5044

C H R Y S L E R  3 0 0  D I M E N S I O N S
(m m)

1492 
1492

1611 1620

1902

1611 1620

1902

*Vehicle shown might differ, please contact our local dealer
المحلي بالموزع  االتصال  يرجى  الصورة،  في  الظاهرة  المركبة  تختلف  *قد 


