
 

 

 

 

DODGE DURANGO R/T جــو ــدوران دودج R/T   
Model Code: DG181316 ذجرقم النمو:  DG181316 
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: 360hp  :أحصنة ٣٦٠القوة 

TORQUE: 529 N•m   :ن.م ٥٢٩العزم 

EXTERIOR FEATURES الــمــواصــفــات الــخــارجــيــة 
20Inch Aluminum Wheels إنش ٢٠ قياس األلومينيوم من عجالت     

Power Liftgate كهربائي خلفي باب 

Power Folding Multi-Function Mirrors للطي قابلة آلية مرايا  

Remote Proximity Keyless Entry / Remote Start System بُعد عن التشغيل نظام /   السيارة من االقتراب عند بُعد عن األقفال فتح نظام 

INTERIOR FEATURES الــمــواصــفات الــداخــلــيــة 
Air Conditioning 3-Zone Automatic Temperature 
Control, includes Infrared Sensors and Rear-Seat 
Outlets 

 الحرارة بدرجات للتحكم مناطق الهوائي، ثالث التكييف نظام
 الحمراء تحت ما باألشعة تعمل استشعار أجهزة يتضمن أوتوماتيكياً،

 الخلفية للمقاعد طاقة ومنافذ

Premium Nappa Leather with Red Accent Stitching Group الحمراء البارزة الدرزات مجموعةمع  الفاخرة نابا جلد من مقاعد 

Media Hub (SD Card Reader, USB Input and AUX) بطاقة( اإلعالمية الوسائطSD ، إضافية صوت ووصلة بي إس يو منفذ( 

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 

 مع باللمس تعمل عرض شاشة — مالحة مع ٤،٨ ®نطام يوكونيكت
 ®،وبلوتوث /AM/FM/HDراديو ، نظام المالحة الثالثي األبعاد

Power Sunroof آلية سقف فتحة 

Heated Front Seats/ Heated Second Row Seats للتدفئة قابلةالصف الثاني ال ، مقاعدأمامية مقاعد 

9 Amplified Speakers w/Subwoofer صبووفر مع صوت مكبّرات ٩ 

Ventilated Front Seats  للتهوية قابلة أمامية مقاعد   

SAFETY AND SECURITY FEATURES  واألمــان الــســالمــةالــمــواصــفــات   
Airbags – Advance Multistage Driver and Front 
Passenger; Infinite with a Force Appropriate to the 
Frontal or Near Frontal Impact 

 Advanced Front and Rear Side-Curtain 

 Advanced Supplemental Front-Seat Side Air Bags 

 والراكب للسائق االنتفاخ مراحل متعددة متقدمة: الهوائية الوسائد

    الصدمات القوية من الجهة األمامية تمتص  ;األمامي

 الجالسين للركاب  إضافية حماية لتوفير  وخلفية جانبية متقدمة ستارية •
 االنقالب حالة في والخلف ممام األ في األبواب قرب

 حماية لتوفير ; األمامي المقعد في مثبتة متقدمة إضافية هوائية وسائد •
   الجانبية الصدمات من حدوث حال فيإضافية 

Sentry Key® Theft Deterrent System السرقات لمنع ®كي سنتري نظام 

ParkView(TM) Rear Back-up Camera الخلفية للرؤية ®فيو بارك كاميرا 

Anti-Lock 4-Wheel FNC Disc HD Brakes األربعة العجالت على لالنغالق مانعة قرصية مكابح 

Technology Group تكنولوجي مجموعة 

 Advanced Brake Assist 

 Full Speed Forward Collision Warn Plus 

 Adaptive Cruise Control w/Stop  

 Blind Spot and Cross Path Detection 

 Automatic Headlamp Leveling System 

 المتطور الفرملة مساندة نظام

 بالس األمامي االصطدام من التنبيه نظام

 التوقف ميزة مع المرن السرعة نظام 

 والسيارات األجسام استكشاف ونظام العمياء الزوايا مراقبة نظام 

التراجع عند العابرة

   األتوماتيكية األمامية بالمصابيح تحّكم نظام 
Pricing and Specification are Subject to Change 
Without Prior Notice 

   والمواصفات األسعار تتغير قد
مسبق إشعار بدون  
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