
www.fiat-me.com

ضمان المصنع لمدة ٥ سنوات / ١٢٠.٠٠٠ كم
5 year Manufacturer Warranty / 120,000 kms 



قــوة الجمــال: 500X هــي ســيارة كــروس أوفــر تجمــع بيــن الشــكل واألداء، 
ــدة مــن  ــدروب بهــذه الميــزة التــي تجعلهــا فري جاهــزة للهيمنــة علــى ال
نوعهــا. تتمتــع بروحيــن، المدينــة والكــروس أوفــر لتتماشــى مــع كل األذواق 
وجميــع االحتياجــات ولتضمــن رضــاءك أثنــاء القيــادة مــع توفيــر المزايــا 

ــدة فــي فئتهــا. التكنولوجيــة الحديثــة وأنظمــة الســامة الرائ

The strength of beauty: 500X is the crossover that combines 

style and substance, ready to rule all roads with that something 

extra that makes it unique. Its two souls, metropolitan and 

crossover, meet the tastes and needs of all, offering satisfaction 

at the wheel, technology and segment-leading safety.  

الـوجــه 
الـحقيقـي 

للجمال
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ُتقدم 500X قيمًا جعلت من طراز 
500 رمزًا مميزًا حول العالم. 

اكتملت جاذبية التصميم اإليطالي 
لسيارة متينة تتميز بتوفير الراحة 
واألداء العالي والتواصل الدائم مع 

.500X العالم في

The 500X expresses the values 
that made the 500 an icon recognised 
all over the world. 
In the 500X, the seduction of Italian 
design is made complete with the 
solidity of a car which is comfortable, 
high-performance and always 
connected to the world.
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WORLD CLASS QUALITY
Excellence comes from excellence: the 500X is produced at the renovated SATA plant in Melfi (Potenza), one of the world’s most efficient 
production sites and the first in Italy to receive Silver Level WCM (World Class Manufacturing) certification according to this international 
production cycle organisation method. The plant at Melfi is an organisational model inspired by the principles of streamlined production 
that reduces the production chain, simplifying the assembly operations to bring the 500 family’s newest wonder into existence. 

جودة على مستوى عالمي
االمتياز أساسه االمتياز: ُصّنعت 500X في مصنع SATA الُمجدد في ميلفي )بوتينزا(، وهو يعتبر واحدًا من أكبر مواقع اإلنتاج في العالم وأولهم في إيطاليا الذي حصل على شهادة 

WCM بالمرتبة الفضية )التصنيع على مستوى الدرجة العالمية( وفقًا لهذا المنهج الدولي لتنظيم دورات اإلنتاج. هذا المصنع في ميلفي هو نموذج تنظيمي مستوحى من مبادئ 

اإلنتاج التي تهدف إلى تقليل خطوات سلسلة اإلنتاج وتسهيل التجميع بطريقة عملية لضم هذه األعجوبة الجديدة إلى عائلة 500.
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 .500X ُتظهر اإلصدارات المتنوعة الروح الُمغامرة والمزايا الغنية التي توفرها
هذه هي المعادلة المثالية لكل من يبحث عن الطلة القوية والمميزة لسيارة 

كروس أوفر حقيقية، هذا كل ما تحتاجه للبدء في المغامرة. 

تتميز 500X كروس باس بمصّدات مستوحاة من الدروب الوعرة مع 
دروع واقية، جنوط بتصميمات مميزة، تفاصيل خارجية بلمسات من الكروم 

والساتان وسكك مثبتة بالسقف.

The trim levels demonstrate the 500X’s more adventurous 
and content-rich soul. This is the ideal equation 
for those looking for the strong and distinctive appearance 
of a true Crossover, but who don’t accept compromise 
when adventure calls.

The 500X Cross Plus includes off-road-look bumpers with 
protective shields, rims with specific design, exterior details 
with satin-chrome finish and roof rails.

ChARm 
and AUDACITY

500X • كـروس بــاس

500X • cross plus

ساحرة وجريئة
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It takes talent to get yourself noticed 
in style on the city streets. 
The versions with a metropolitan mood have 
the right outfit to do just that, thanks to styling 
of the bumpers that enhances the body colour 
and to the chrome style details that highlight 
the quality.

CLASS and 
PeRSOnALITY

500X pop sTAr • louNGE

تحتاج لموهبة مميزة كي تتألق في طرقات المدينة.
اإلصدارات التي تتميز بالحلة العصرية هي مجهزة بشكل كامل 

لتتناسب مع هذه األجواء، يرجع الفضل في ذلك إلى تصميم 
المصّدات الذي يعزز لون الهيكل الخارجي واللمسات الخارجية من 

الكروم التي تعكس مدى الجودة.

500X بوب ستار • لونج

أناقة وشخصية
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ناقل حركة
تقدم 500X ناقل حركة أوتوماتكي بـ 9 سرعات ألول مرة 

في هذه الفئة. يرجع الفضل في ذلك إلى توفيرها 
لـ 20 خريطة مختلفة، مّما يضمن راحة واستهالك مثاليين 

مقارنة بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي. ميزة حصرية في 
عالم سيارات كروس أوفر المدمجة. 

اسـتثنـائـي

TRAnSmISSIOnS
ceptional
The 500X gives the 9-speed automatic 
transmission its début in the category. 
Thanks to its 20 different mappings, this 
permits optimised comfort and consumption 
with respect to a conventional automatic 
transmission, an exclusive in the world 
of compact crossovers.
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The 9-speed automatic transmission is standard 
on the 2.4 Tigershark MultiJet II 184 HP engine with 4x4. 
The torque handling and smooth delivery permit outstanding 
performance in complete comfort, with the exclusivity 
and safety of a four-wheel drive.

يأتي ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 9 سرعات 
القياسي مع محرك تايغرشارك ملتيئير ٢، سعة ٢٫٤ لتر 
وقوة ١8٤ حصانًا وقدرة الدفع الرباعي: تتيح قدرة التحكم 
بالعزم والحركة السلسة أداًء مثاليًا براحة تامة، مع دفع 
رباعي آمن وحصري.
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تنطلق 500X مثل الفئات العالية من سيارات كروس أوفر 
رباعية الدفع، ويرجع الفضل في هذا لتوازنها الرائع في التحكم، 

استقرارها واالرتياح على مقود التوجيه، فضاًل لنظام التعليق 
الخلفي المستقل من ماكفيرسون. 

The 500X behaves like a 4x4 crossover in a 
higher class, thanks to its enviable balance 
of handling, stability and satisfaction at the wheel, 
courtesy of the Macpherson independent 
rear suspension. 

القيــادة

TReme
DRIveS

أعلى مستويات
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500x كروس بالس 500x بوب ستار، لونج

رياضيالتشبث رياضي جميع األحوال الجوية

أوتوماتيكي

4x4
A particular feature of the 4x4 on the 500X 
is the adoption of a rear axle disconnection system 
that reduces energy wasted through drag 
when the four-wheel drive operation is not required. 
Rear-axle disconnection smoothly switches 
from two-wheel to four-wheel drive and ensures 
that torque is permanently managed without 
the driver having to intervene.

The Drive Mood Selector allows the driver to select, through the control on the 
central tunnel, one of the three available “moods” that optimise driving dynamics, 
altering the behaviour of the car. It comes as standard on the Pop Star, Lounge and 
Cross Plus versions.

يسمح مؤشر وضعية القيادة للسائق باختيار واحدة من ثالث وضعيات، المتوفرة من خالل 
وحدة التحكم الموجودة في النفق المركزي لتحسين ديناميكيات القيادة بتعديل سلوك 
السيارة. تأتي كميزة قياسية في إصدارات بوب ستار، لونج وكروس بالس. 

Auto

All-weather Sport

Auto

TractionSport

500x CROSS PLUS 500x  POP STAR, LOUNGE

4x4
واحدة من المزايا المحددة لنظام الدفع الرباعي في سيارة 500X هي 

نظام المحور الخلفي القابل للفصل الذي يخفض استهالك الطاقة 
المهدورة عندما ال تكون هناك حاجة الستخدام قدرة الدفع الرباعي. 

يعمل هذا النظام على التغيير من وضعية الدفع الثنائي إلى الرباعي 
للتأكد من التحكم الدائم بقدرة العزم بدون الحاجة إلى 

تدخل السائق. 

أوتوماتيكي
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30,1°

22,3°

21,3°

The 500X ’s 4x4 puts no limits on your thirst for adventure 
and finds its perfect match, thanks to the high ride. With 
respect to the 4x2 version, the bumper design which 
improves the approach and departure angles, along with the 
protective shields, enables the 500X to take off-roading in its 
stride as well.

سيارة 500X بقدرة الدفع الرباعي ليس لها حدود لترضي رغباتك في 
المغامرة: يرجع الفضل في ذلك إلى ارتفاعها عن مستوى األرض. تصميم 

المصّد في طراز 4×2 يعمل على تحسين زوايا االقتراب والمغادرة. أما الدروع 
الواقية، فيمكنها أيضًا التوغل في الدروب الوعرة بأمان. 

.Data refers to the Cross Plus versionتشير المعلومات إلى طراز كروس بالس.

30٫1 درجة

٢٢٫3 درجة

٢1٫3 درجة
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The engine options of the 500X offer powerful 
emotions: 2.4 Tigershark MultiAir II 184 HP, with  
9-speed automatic transmission. And the 1.4L Turbo 
MultiAir II 140 HP, with 6 speed automatic. 

تقدم اختيارات محرك 500X قوة كبيرة: تايغرشارك ملتيئير 2، سعة 
2٫4 لتر وقوة 184 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات وتوربو 

ملتيئير 2، سعة 1٫4 لتر وقوة 140 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي 
بـ 6 سرعات. 

CiTing
EnginES

محركات
مثيرة للحماس
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توربو ملتيئير ٢ سعة 1٫4 لتر
140 حصانًا

تايغرشارك ٢٫4 لتر
ملتيئير ٢، 184 حصانًا

القوة القصوى
)القوة الحصانية( عند دورة في الدقيقة:

قدرة العزم القصوى
ن.م عند دورة في الدقيقة

ناقل الحركة

الدفع

الوقود

نظام التشغيل والتوقف

EC max power  
 (HP) at rpm 

EC max torque 
Nm at rpm 

Transmission 

Drive

Supply 

Start&Stop system 

1.4 Turbo Multiair ii 
140 HP

2.4 L Tigershark
Multiair ii, 184 HP

140 @ 5,000

230 @ 1,750

6-speed automatic

4x2

184 @ 4,000

237 @ 4,400

9-speed automatic

4x4

أوتوماتيكي بـ6 سرعات أوتوماتيكي بـ9 سرعات

بنزين بنزين

قياسي غير متوفر

Petrol Petrol

Standard  N/A
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ســالمــة
مع 500X سيمكنك االستمتاع بكل رحلة مع راحة بال بفضل 

تجهيزات السالمة الغنية. تشمل طرازات بوب ستار، لونج وكروس 
بالس نظام المحافظة على المسار كميزة اختيارية، وأيضًا 6 وسائد 

هوائية ونظام إلكتروني للتحكم بالثبات كميزة قياسية. حماية 
قصوى وأقل إجهاد لتجربة قيادة استثنائية. 

فـائـقــة 
TrAorDinAry

With the 500X you can enjoy every journey 
in complete peace of mind thanks to the wealth 
of safety equipment. This includes the optional Lane 
Assist system on the Pop Star, Lounge and Cross Plus 
versions, in addition to the standard 6 airbags and the 
ESC system. Maximum protection, minimum stress for 
an exceptional driving experience.

SAfETy
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التحكم بالمكابح نظام المحافظة على المسار

الكاميرا الخلفية

حساسات الركن الخلفي

فرامل الركن المعززة آليًا

نظام مراقبة الزوايا العمياء

BrAkE ConTroL  

ELECTriC PArking BrAkE  

BLinD SPoT ASSiST  

   LAnE ASSiST

   rEAr CAMErA

   rEAr PArking SEnSorS

Blind Spot Assist نظام مراقبة الزوايا العمياء

Lane Assist نظام المحافظة على المسار
Advises the driver when changing lanes 
involuntarily (without using the direction 
indicators). 
The visual indication on the instrument panel 
is accompanied by greater resistance of the 
steering to the change in direction.

ينبه السائق عند تغيير المسار ال إراديًا )بدون استخدام 
مؤشر االتجاه(. يصحب التحذير المرئي في لوحة العدادات 

مقاومة كبيرة في مقود التوجيه لتغيير المسار. 

Monitors the presence of vehicles in “blind 
spots” and advises the driver through a light 
signal on the door mirrors. Includes a function 
that advises the driver, when reversing, of the 
approach of a vehicle from the side.

يراقب وجود أية مركبات في “الزوايا العمياء” وينبه السائق 
بواسطة رموز ضوئية على المرايا الجانبية. تشمل خاصية 

لتنبيه السائق، عند التراجع، باقتراب السيارات من الجانبين.

Brake Control نظام التحكم بالمكابح
Advises the driver, via the radar and video 
sensors, if it detects too great a difference in 
speed between the 500x and the vehicle in front 
and consequently the risk of a collision. Should 
the driver not intervene, the system automatically 
activates braking to avoid the impact or mitigate 
its effects.

يساعد السائق عند رصده، عن طريق استخدام الرادار 
وحساسات الفيديو، اقتراب المسافة بسرعة زائدة عن 

الحد المسموح به بين 500x وأية مركبة أخرى أمامها 
كي تتجنب خطر االصطدام. في حال عدم تدخل السائق، 

يقوم النظام تلقائيًا بتفعيل الفرامل لتجنب االصطدام أو 
للتخفيف من الخسائر المحتملة.
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TrovErTED

Sociable and open to the world, the 500X 
connects you to the world.

تمتلك 500X أسلوبًا اجتماعيًا ومنفتحًا على العالم، 
يربطها بالعالم من حولها. 

* Available soon. *متوفرة قريبًا 

infoTAinMEnT

االنفتاح على الخارج
نظام المعلومات الترفيهي
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Disclaimer:  3D mapping may not be available in local market. مالحظة: قد ال تتوفر خرائط ثالثية األبعاد في السوق المحلي.تنازل: قد ال يتوفر النظام الصوتي من Beats في بعض األسواق المحلية. 

راديو يوكونيكت™ هو بوابة دخولك إلى عالم يوكونيكت™: نظام صوتي 
واضح ومتكامل، بفضل مولف RDS ومشغل الوسائط اإلعالمية مع منافذ 

 .AUXو USB

يضيف راديو يوكونيكت™ ٥ شاشة تعمل باللمس قياس ٥ بوصة ومولف 
راديو رقمي باإلضافة إلى مقود توجيه مع أزرار مثبتة للتحكم، نظام االتصال 

الاليدوي مع بلوتوث®، ميزة بلوتوث® للنظام الصوتي وميزة إيكو: درايف.

يقدم راديو يوكونيكت™ ٦٫٥ بوصة  أفضل عرض لنظام المعلومات 
الترفيهي ويضم شاشة عالية الدقة قياس 6٫٥ بوصة مع نظام مالحة.

Uconnect™ Radio is the gateway to the world of Uconnect™: a 
straightforward but comprehensive audio system thanks to the 
RDS tuner and media player with USB and AUX inputs.

Uconnect™ Radio 5’’ adds a large 5” touchscreen and digital 
radio tuner, on top of the steering wheel controls, to the 
Bluetooth® Hands-Free, Bluetooth Audio streaming and 
eco:Drive functions.

Uconnect™ Radio 6,5’’ Nav represents the best of the 
infotainment offer, and adds a large high-definition 6.5” screen 
and Navigation function.

On board the 500X it’s easy to let out your emotions and transform them into music with the Beats Audio 
Hi-Fi system. Thanks to its 9 speakers and amplifier, with power of more than 500 watts, it offers sounds which is 
substantial but also clean and high-fidelity.

عند الجلوس داخل 500X ستتحول مشاعرك إلى مجموعة من األنغام مع نظام هاي فاي الصوتي من Beats. هذا بفضل 9 مكبرات صوت 
ومضخم بقوة أكثر من ٥00 واط، فهو يوفر صوتًا ضخمًا، واضحًا وعالي الدقة.

راديو يوكونيكت™ قياس ٥ بوصة راديو يوكونيكت™، قياس 6٫٥ بوصة مع نظام مالحة
UConnECT™ radio 5’’ UConnECT™ radio nav 6.5”

Disclaimer:  Beats Audio may not be available in local market.
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trA

فــائـقــــة
The 500X takes care of its passengers with unique details. The driver is at the centre of all the attention. The dashboard welcomes 
the driver with an unmatched touch and feel, thanks to the quality of the surfaces, finishes and materials exclusives of the 500X. 
Wide, welcoming and with sides embellished by finishes in refined “prêt-à-porter” materials, the seats have been designed to offer 
optimal comfort.

تعتني سيارة 500X بركابها مع مجموعة من المزايا الدقيقة والفريدة. والسائق هو مركز االهتمام: ترحب لوحة العدادات بالسائق بطريقة 
خاصة ال مثيل لها، بفضل جودة األسطح واللمسات النهائية والخامات المتوفرة، الحصرية في 500X. صّممت المقاعد لتوفر الراحة المثلى: 

تتميز باالتساع والترحيب أّما جوانبها فهي مزخرفة بلمسات من خامات جاهزة.

comfort

راحـــة
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Interno in pelle traforata color tabacco, con inserti tecnici color grigio ardesia, optional. Interno in pelle nera traforata con inserti rossi, optional.Lounge version with tobacco-coloured perforated leather interior.

مقصورة لونج الداخلية بجلد مثقب بلون التوباكو. المقصورة الداخلية لكروس بالس مكسوة بجلد مثقب.
Cross Plus versions with perforated black leather interior.
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500X PoP StAr
Interior with structured 
black/grey fabric and red 
technical fabric.

500X - بوب ستار
مقصورة داخلية بفرش منقوش 
باللون األسود وفرش صناعي 
باللون الرمادي.

500X - بوب ستار
مقصورة داخلية بفرش منقوش 
باللون األسود/الرمادي وفرش 
صناعي باللون األحمر.

500X  لـونــج 
مقصورة داخلية بفرش إلكترو 
ويلديد باللون الرمادي مع 
تقليمات جاهزة التصنيع / جلد 
إيكو باللون البيج.  

500X  لـونــج 
مقصورة داخلية بفرش إلكترو 
ويلديد باللون الرمادي مع تقليمات 
جاهزة التصنيع / جلد إيكو باللون 
البني الداكن.

500X  كروس بالس 
فرش منقوش باللون الرمادي مع 
طبقات ثالثية منسوجة من جلد 
إيكو باللون األسود

500X PoP StAr 
Interior with structured 
black fabric and grey 
technical fabric.

Large glass roof with electric opening.

500X croSS PLUS 
Structured grey fabric 
with three-dimensional 
knit/black eco-leather 
inserts.

500X LoUNGE 
Electro-welded grey 
fabric with “prêt-à-porter 
look”/dark brown 
eco-leather inserts.

500X LoUNGE 
Electro-welded grey 
fabric with “prêt-à-porter 
look”/beige eco-leather 
inserts.

On request, in 
combination with leather 
upholstery, front seats 
with 8-way electrical 
adjustment are available.

حسب الطلب تتوفر مقاعد أمامية 
مكسوة بالجلد وقابلة للطي وفقًا 
لـ٨ وضعيات آليًا.

سقف كبير من الزجاج مع خاصية الفتح اآللي
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التواصل واألصالة. تعبر سيارة 500X عن نفسها بـ12 لونًا مختلفًا، 
لتعكس األلوان المختلفة في الحياة: 4 باستيلي، 5 معدني، 1 معدني 

ناشف و2 ثالث طبقات. 

Communicative and original, the 500X loves to express 
itself with 12 different colours, as many different hues as in life: 
4 pastel, 5 metallic, 1 matte metallic and 2 three-layer.

coLoUrS
PrESSivE

معبرة
ألـــوان

Availability of exterior colors may differ per market.

األلوان الخارجية تتوفر حسب السوق المحلي.
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601 - أسود سينما

679 - رمادي مودا

831 - أحمر أموري

331 - رمادي آرتي

888 - أزرق فينيسيا 399 - برونزي مغناطيسي

400 - برونزي مغناطيسي

330 - أخضر توسكانا

895 - أحمر باشن

348 - رمادي أرجنتو

824 - أصفر أمالفي

معدني

ثالثي الطبقات معدني ناشف

ألوان لوحة العدادات

MATT METALLICTHREE-LAYER

PASTEL

METALLIC

bodYWoRk CoLoURS dASHboARd FASCIA CoLoURS

DAShboArD 
In mATCHIng bodY 

CoLoUR
(as standard on 
PoP STAr and  

LoUngE)

لوحة العدادات 
متناسقة مع لون
الهيكل الخارجي

(قياسي في
بوب ستار ولونج(

لوحة عدادات
منقوشة باللون 
الرمادي المطفي

(قياسي في
كروس بالس(

TEXTUREd 
DAShboArD wITh 

mATTE gREY FInISH 
(as standard on 
CRoSS pLUS)

824 - AmALFI YELLoW 831 - AmoRE REd 400 - mAgnETIC bRonZE

296 - gELATo WHITE 601 - CInEmA bLACk 331 - ARTE gREY 895 - pASSIonE REd

348 - ARgEnTo gREY 679 - modA gREY 399 - mAgnETIC bRonZE 330 - ToSCAnA gREEn888 - VEnEZIA bLUE

ألوان الهيكل الخارجي

باستيل

269 - أبيض جيالتو

Availability of exterior colors may differ per market.

األلوان الخارجية تتوفر حسب السوق المحلي.
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فرش منقوش باللون الرمادي مع 
تقليمات ثالثية األبعاد منسوجة من جلد 

إيكو باللون األسود

500X بوب ستار 500X لونج
500X PoP STAr

Inserts in central tunnel 
and door panels with carbon effect finish

تقليمات في النفق المركزي واأللواح الجانبية 
لألبواب بلمسات من الكربون

Structured black/grey fabric 
and technical red fabric

فرش منقوش باللون األسود/ الرمادي 
وفرش صناعي باللون األحمر

 500X  بوب ستار
500X PoP STAr

Inserts in central tunnel 
and door panels with carbon effect finish

تقليمات في النفق المركزي واأللواح الجانبية
لألبواب بلمسات من الكربون

Structured black fabric 
and technical grey fabric

فرش منقوش باللون األسود وفرش 
صناعي باللون الرمادي

500X LoUngE

Inserts in central tunnel 
and door panels with 

brushed aluminium effect finish

تقليمات في النفق المركزي واأللواح الجانبية
لألبواب بلمسات من األلومينيوم المطلي

Electro-welded grey fabric with 
“prêt-à-porter look”/beige eco-leather inserts

فرش إلكترو ويلديد باللون الرمادي مع تقليمات
جاهزة التصنيع / جلد إيكو باللون البيج

500X كروس بالس
500X CRoSS pLUS

500X بوب ستار/ لونج/
كروس بالس )اختياري(

500X pop STAR/LoUngE/
CRoSS pLUS (optional)

500X بوب ستار/ لونج/ 
كروس بالس )اختياري(

500X pop STAR/LoUngE/ 
CRoSS pLUS (optional)

500X لونج
500X LoUngE

Inserts in central tunnel 
and door panels with 

brushed aluminium effect finish

تقليمات في النفق المركزي واأللواح الجانبية 
لألبواب بلمسات من األلومينيوم المطلي

Inserts in central tunnel 
and door panels with 

brushed aluminium effect finish

تقليمات في النفق المركزي واأللواح الجانبية 
لألبواب بلمسات من األلومينيوم المطلي

Inserts in central tunnel 
and door panels with 

brushed aluminium effect finish

تقليمات في النفق المركزي واأللواح الجانبية 
لألبواب بلمسات من األلومينيوم المطلي

Inserts in central tunnel 
and door panels with 

brushed aluminium effect finish

تقليمات في النفق المركزي واأللواح الجانبية 
لألبواب بلمسات من األلومينيوم المطلي

Structured grey fabric 
with three-dimensional 

knit/black eco-leather inserts
Perforated black leather 
with technical red inserts

جلد مثقب باللون األسود مع تقليمات 
باللون األحمر perforated tobacco-coloured 

leather with ardesia grey 
technical inserts

جلد مثقب بلون التوباكو مع تقليمات 
باللون الرمادي )أرديسيا( 

Electro-welded grey fabric 
with “prêt-à-porter look”/dark 

brown eco-leather inserts

فرش إلكترو ويلديد باللون الرمادي مع 
تقليمات جاهزة التصنيع / جلد إيكو 

باللون البني الغامق
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LEATHER InTERIoR (opTIonAL) )مقصورة داخلية من الجلد )اختيارية   

trim level Pop Star بوب ستار  Lounge لونج  cross Plus كروس بالس  Pop Star opt. 211 211  بوب ستار   اختياري Lounge opt. 211  211 لونج اختياري cross Plus opt. 211  الطرازات:   211 كروس بالس اختياري

Dashboard fascia

مطلية بلون الهيكل الخارجي مطلية بلون الهيكل الخارجي مطلية بلون الهيكل الخارجي مطلية بلون الهيكل الخارجي منقوشة باللون الرمادي الناشف مطلية بلون الهيكل الخارجي مطلية بلون الهيكل الخارجي مطلية بلون الهيكل الخارجي مطلية بلون الهيكل الخارجي منقوشة باللون الرمادي الناشف منقوشة باللون الرمادي الناشف
 paintedواجهة لوحة العدادات

in body colour
painted 

in body colour
painted 

in body colour
painted 

in body colour
textured 

with matte grey finish
painted 

in body colour
painted 

in body colour
painted 

in body colour
painted 

in body colour
textured 

with matte grey finish
textured 

with matte grey finish

Inserts on central tunnel 
and door panel

لمسات من الكربون لمسات من الكربون بتصميم ألومينيوم مطلي بتصميم ألومينيوم مطلي بتصميم ألومينيوم مطلي بتصميم ألومينيوم مطلي بتصميم ألومينيوم مطلي بتصميم ألومينيوم مطلي بتصميم ألومينيوم مطلي بتصميم ألومينيوم مطلي بتصميم ألومينيوم مطلي تقليمات في النفق المركزي 
carbon effectواأللواح الجانبية لألبواب carbon effect brushed aluminium effect brushed aluminium effect brushed aluminium effect brushed aluminium effect brushed aluminium effect brushed aluminium effect brushed aluminium effect brushed aluminium effect brushed aluminium effect

Seats

فرش منقوش باللون األسود وفرش 
صناعي باللون الرمادي

)107(

فرش منقوش باللون األسود/ الرمادي 
وفرش صناعي باللون األحمر

)110(

فرش إلكترو ويلديد باللون الرمادي مع 
تقليمات جاهزة التصنيع / جلد إيكو 

باللون البني الغامق 
)377(

فرش إلكترو ويلديد باللون الرمادي مع 
تقليمات جاهزة التصنيع / جلد إيكو 

باللون البيج 
)374(

فرش منقوش باللون الرمادي مع تقليمات 
ثالثية األبعاد منسوجة من جلد إيكو 

باللون األسود
).32(

جلد مثقب باللون األسود مع 
تقليمات باللون األحمر.

)402(

جلد مثقب بلون التوباكو
مع تقليمات باللون الرمادي 

)أرديسيا(
)410(

جلد مثقب باللون األسود 
مع تقليمات باللون األحمر

)408(

جلد مثقب بلون التوباكو
مع تقليمات باللون الرمادي 

)أرديسيا(
)461(

جلد مثقب باللون األسود 
مع تقليمات باللون األحمر

)686(

جلد مثقب بلون التوباكو
مع تقليمات باللون الرمادي 

)أرديسيا(
)551(

المقاعد
structured black fabric and 

grey technical fabric 
(107)

structured black/grey fabric 
and red technical fabric

(110)

electro-welded grey fabric 
with “prêt-à-porter look”/dark 

brown eco-leather inserts
(377)

electro-welded grey fabric 
with “prêt-à-porter look”/beige 

eco-leather inserts
(374)

structured grey 
fabric with three-dimensional 

knit/black 
eco-leather inserts

(032)

perforated 
black leather 
with technical 

red inserts
(402)

perforated 
tobacco-coloured leather 

with ardesia grey 
technical inserts (410)

perforated 
black leather 
with technical 

red inserts
(408)

perforated 
tobacco-coloured leather 

with ardesia grey 
technical inserts

(461)

perforated 
black leather 
with technical 

red inserts
(686)

perforated 
tobacco-coloured leather 

with ardesia grey 
technical inserts

(551)

Pastel باستيل

895 Passione Red C C C C C C C C C C C 895 أحمر باشن

Non-standard pastel (opt. 5CF) (5CF إختياري) باستيلي غير قياسي

296 Gelato white C C C C C C C C C C C 296 أبيض جيالتو

601 Cinema Black C C C C C C C C C C C 601 أسود سينما

331 Arte Grey C C C C C C C C C C C 331 رمادي أرتي

Metallic (opt. 210) معدني (اختياري ٢10)

679 Moda grey C C C C C C C C C C C 679 رمادي مودا

348 Argento Grey C C C C C C C C C C C 348 رمادي أرجنتو

399 Magnetic Bronze C C C C C C C 399 برونزي مغناطيسي

888 Venezia Blue C C C C C C C 888 أزرق فينيسيا

330 Toscana Green C C C C C C C 330 أخضر توسكانا

Three-layer (opt. 270) ثالثي الطبقات (اختياري ٢70)

831 Amore Red C C C C C C C C C C C 831 أحمر أموري

Three-layer (opt. 802) ثالثي الطبقات  (اختياري ٨0٢)

824 Amalfi Yellow C C C C C C 824 أصفر أمالفي

Matt metallic (opt. 4H5) (4H5 اختياري) معدني مطفي

400 Magnetic Bronze C C C C C C C 400 برونزي مغناطيسي

BoDY coLoUr AND iNtErior trim comBiNAtioNS تركيبة لون الهيكل الخارجي وفرش المقصورة الداخلية
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500x - Cross Plus500x - lounge500x - PoP star

جنوط من األلومينيوم المسبوك بتصميم ماسي
ملمع ورمادي ناشف ثنائي اللون قياس 18 إنش

18” diamond finished matte grey 
two-tone alloy wheel rims

جنوط من األلومينيوم المسبوك 
باللون الرمادي الالمع قياس 18 إنش

18” glossy grey alloy 
wheel rims

جنوط من األلومينيوم المسبوك
باللون الرمادي الستان قياس 17 إنش 

17” satin grey alloy 
wheel rims

18” diamond finished burnished 
matte alloy wheel rims 

(optional 5a6)

جنوط من األلومينيوم المسبوك 
باللون الماسي الملمع والناشف الجاف 

قياس 18 إنش
)5a6 اختياري(

18” diamond finished burnished 
matte alloy wheel rims 

(optional 5a6)

جنوط من األلومينيوم المسبوك 
باللون الماسي الملمع والناشف الجاف 

قياس 18 إنش
)5a6 اختياري(

17” diamond finished matte 
black alloy wheel rims

(optional 68P)

جنوط من األلومينيوم المسبوك 
باللون الماسي الملمع واألسود الناشف 

قياس 17 إنش
)68P اختياري(

18” glossy grey alloy
 wheel rims 

(optional 439)

500X - كروس بالس 500X - بوب ستار500X - لونج

جنوط من األلومينيوم المسبوك 
باللون الرمادي الالمع قياس 18 إنش

)اختياري 439(
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clusive تغطية حصرية
من موبار®

التنوع هو الشيء الوحيد الذي يجعلك مميزًا عن اآلخرين. 
500X سترضي طموحك كل يوم بعديد من األكسسوارات 

والتخصيصات المناسبة لسيارتك. صّنعت من قبل موبار®. 
.500X لهذا فمن السهل أن تتبع شغفك بدون حدود مع

Diversity is the only thing that makes us unique. 
the 500X satisfies the pleasure of being yourself every 
day with many exclusive accessories and customisations 
developed by Mopar®. that’s why with the 500x, it’s 
easy to follow your passions without setting limits.

mopar
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مجموعات األلوان إكسترا organiser for 
luggage CoMPartMent

customisations
For a splash more colour, there are five Xtra packs available (Red, 
White, Black, Bronze and Beige) comprising mirror covers, door 
moulding inserts and roof/bonnet stickers which perfectly match 
the alloy wheel rims. The Chrome Xtra pack is available for those 
who prefer a total-chrome look.

carrying system line
Attractive and functional, the 500X has a wide range of systems 
for transporting sports equipment for bikes, surfboards, skis and 
snowboards, as well as lots of accessories designed to make 
the best use of the luggage compartment with guards, nets and 
organisers. For greater comfort, the 500X offers you two packs 
dedicated to leisure - Summer and Winter Xtra pack, combining 
bike and ski racks respectively with luggage compartment 
protection.

alloy wheel rims
To transform your car into an exclusive item, MOPAR has designed 
a range of 18” alloy wheel rims dedicated to the 500X, available in 
5 exclusive finishes.

التخصيصات 
يتوفر مزيد من األلوان المتنوعة في خمس مجموعات إكسترا متوفرة )أحمر، أبيض، 

أسود، برونزي وبيج( تشمل أغطية المرايا، حواف األبواب وملصقات السقف وغطاء 
المحرك والتي تتناسب مع الجنوط المصنوعة من األلومينيوم المسبوك بشكل رائع. 

تتوفر مجموعة كروم إكسترا للباحثين عن مظهر الكروم الكامل.

مجموعة من األنظمة
تقدم 500X مجموعة كبيرة من األنظمة المميزة والعملية لنقل المعدات الرياضية 

للدراجات، ألواح التزلج، الزالجات وأدوات التزلج على الجليد، باإلضافة إلى كثير من 
األكسسوارات المصّممة خصيصًا الستغالل منطقة األمتعة بأفضل طريقة باستخدام 

المصدات والشبكات ومنظمات األمتعة. لتوفر راحة أكثر، توفر 500X مجموعتين 
مخصصتين لقضاء أوقات الترفيه: مجموعتا الصيف والشتاء إكسترا، مع حامل خاص 

للدراجة وآخر للزالجات باإلضافة إلى مستلزمات الحماية لمنطقة األمتعة.

جنوط من األلومينيوم المسبوك
لتمتلك شكاًل فريدًا لسيارتك، صّممت لك موبار® جنوطًا من األلومينيوم المسبوك 

قياس 18 إنش خصيصًا لسيارة 500X، متوفرة بـ5 تصميمات حصرية.

many different key covers 
to make every journey even 
more personal.

عديد من أغطية المفاتيح
لخوض تجربتك الشخصية في كل رحلة.

leisure xtra PaCKsColoreD xtra PaCKs

 red xtra pack (mirror covers, mouldings 

 and stickers)

 White xtra pack (mirror covers, mouldings 

 and stickers)

 Bronze xtra pack (mirror covers, 

 mouldings and stickers)

 Beige xtra pack (mirror covers, 

 mouldings and stickers)

 Black xtra pack (mirror covers and 

 stickers)

  مجموعة أحمر إكسترا )أغطية مرايا، حواف وملصقات( 
  مجموعة أبيض إكسترا )أغطية مرايا، حواف وملصقات(

  مجموعة برونزي إكسترا )أغطية مرايا، حواف وملصقات(
  مجموعة بيج إكسترا )أغطية مرايا، حواف وملصقات(

  مجموعة أسود إكسترا )أغطية مرايا وملصقات(

منظم لمنطقة األمتعة مجموعة ليجر إكسترا

chrome Xtra pack
(mirror covers, fog 
light surrounds, strip on 
bonnet and mouldings)

مجموعة كروم إكسترا 
)أغطية مرايا، إطارات مصابيح 
الضباب، خط غطاء المحرك وحواف(
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• مراقبة النقاط العمياء
• التحكم بالمكابح
• الكاميرا الخلفية

•  Blind Spot Assist 
•  Brake Control 
• Rear camera

saFeTY pack

مجموعة السالمة  مجموعة الراحة  مجموعة الراحة )كومفورت بالس(  مجموعة الرؤية مجموعة معززة آليًا مجموعة المالحة )نافي( مجموعة المالحة )نافي( 2

نظام فتح األقفال عن ُبعد   •
+ نظام أدخل وانطلق 

مسند ألسفل الظهر قابل   •
للتعديل )مقعد السائق( 

مساند أذرع أمامية  •
منطقة أمتعة   •

•  Keyless Entry + 
Keyless Go

•  Electric lumbar 
adjustment (driver 
side) 

•  Front armrest 
•  Cargo Magic Space

comForT pack

مسند رأس خلفي ثالث  •
مقعد السائق بارتفاع   •

قابل للتعديل
مداسات أمامية وخلفية  •

•  Third rear headrest
•  Height-adjustable 

passenger seat 
•  Front + rear mats

comForT plus pack

حساسات المطر والغروب  •
مرآة داخلية إلكترو-كروميك   •

مرايا جانبية قابلة للطي آليًا  •

•  Rain and dusk  
sensors 

•  Electrochromic  
internal mirror  

•  Electric folding door 
mirrors

visibiliTY pack 

مقعدا السائق والراكب األمامي   •
قابالن للتعديل وفقًا لـ 8 

وضعيات آليًا
مسند رأس خلفي ثالث  •

مداسات أمامية + خلفية  •

•  8-direction electric 
adjustable driver and 
passenger seats

•  Third rear headrest
•  Front + rear mats

elecTric pack

راديو يوكونيكت™ بشاشة تعمل   •
باللمس قياس 6٫5 بوصة مع نظام 

مالحة وميزة بلوتوث® للنظام الصوتي 
3D ونظام مالحة      

فتحة لبطاقة الذاكرة في الكونسول   •
المركزي 

•  Uconnect™ Radio Nav 6.5” 
touchscreen with Bluetooth 
audio streaming and 3D 
navigation

•  SD card slot in central 
console

navi pack

راديو يوكونيكت™ بشاشة تعمل   •
باللمس قياس 6٫5 بوصة مع نظام 

مالحة وميزة بلوتوث® للنظام 
3D الصوتي ونظام مالحة

منفذ USB في مسند الذراع   •
األمامي 

فتحة لبطاقة الذاكرة في   •
الكونسول المركزي 

•   Uconnect™ Radio 
Nav 6.5” touchscreen 
with Bluetooth audio 
streaming and 3D 
navigation  

•  USB port in front armrest
•  SD card slot in central 

console

navi ii pack

the 500X is unique, and your chosen 500x has to be unique as well.
thanks to the 7 optional packages, customisation knows no limits, 
with unique content that enhances the exclusivity of the 500X 
even further. Because exclusivity is not an option.

500X هي سيارة فريدة، وكذلك يجب أن يكون اختيارك الخاص لهذه 

السيارة. بفضل 7 اختيارات من مجموعات التخصيص، لن يكون هناك سقفًا 
لطموحك: محتويات فريدة تعزز سيارة 500X بشكل حصري. 

التميز هو طبيعتك وليس اختيارك.

opTional packs مجموعات اختيارية 

Pack availability may differ between markets.
Note: 3D mapping may not be available in local market.

تتوفر المجموعات على حسب السوق المحلي. 
مالحظة: قد ال تتوفر خرائط ثالثية األبعاد في السوق المحلي.
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stanDarD anD oPtional equiPMent

line anD stYle بوب ستار لونج كروس بالس الطرازات والتصميمات
Pop star lounge Cross Plus

Chrome Line 5 a 5 مجموعة الكروم

Black painted door mirror covers 5 5 5 أغطية مرايا األبواب مطلية باللون األسود

Door mirror covers in matching body colour a a a أغطية مرايا األبواب بلون متوافق مع الهيكل الخارجي

17" alloy wheel rims 431 a D 5 جنوط من األلومينيوم المسبوك قياس 17 إنش

17" alloy wheel rims (Off-road look) 433 5 5 D جنوط من األلومينيوم المسبوك قياس 17 إنش - تصميم للدروب الوعرة  

17" alloy wheel rims 68P D 5 5 جنوط من األلومينيوم المسبوك قياس 17 إنش

18" alloy wheel rims 439 D a 5 جنوط من األلومينيوم المسبوك قياس 18 إنش

18“ alloy wheel rims (Off-road look) 4AY 5 5 a جنوط من األلومينيوم المسبوك قياس 18 إنش - تصميم للدروب الوعرة  

18" alloy wheel rims 5A6 5 D D جنوط من األلومينيوم المسبوك قياس 18 إنش  

Body-coloured dashboard fascia a a 5 واجهة لوحة العدادات بلون الهيكل الخارجي

Dashboard fascia with matte grey finish 6T1 5 5 a واجهة لوحة العدادات بتصميم من اللون الرمادي الناشف  

Satin chrome finish door handles, front moulding and tailgate 5 5 a مقابض األبواب، الحواف األمامية والباب الخلفي بتصميم كروم ساتان

Specific off-road bumpers with protective shield 5 5 a مصّدات مخّصصة للدروب الوعرة مع لوحة واقية للحماية

Normal size spare wheel (same rim as standard equipment) 980 D D D إطار احتياطي قياس عادي )نفس الجنط الخاص بالمعدات القياسية(  

Space-saver wheel 803 D D D عجلة موفرة لمساحة التخزين  

Rear spoiler a a a جناح خلفي

Chrome-plated exhaust pipe 947 D a a مخرج عادم مطلي بالكروم  

Metallic paintwork 210 D D D طالء معدني  

Non-standard pastel paintwork 5CF D D D طالء باستيلي غير قياسي  

Matt Magnetic Bronze paintwork 4H5 D D D طالء برونزي مغناطيسي ناشف  

Three-layer Amalfi Yellow paintwork 802 D D D طالء أصفر ثالثي الطبقات أمالفي  

Three-coat Amore Red paintwork 270 D D D طالء أحمر أمور ثالثي الطبقات  

Tinted windows 070 D a a نوافذ مظّللة  

Steering wheel with techno-leather trim 320 a a a   مقود توجيه مع تقليم من جلد تكنو

 B = available in a pack         a = standard         D = optional         5 = not available B = available in a pack         a = standard         D = optional         5 = not available B = متوفر ضمن مجموعة         a = قياسي         D = اختياري         5 = غير متوفرB = متوفر ضمن مجموعة         a = قياسي         D = اختياري         5 = غير متوفر

teCHniCal sPeCifiCationsالمواصفات القياسية واالختيارية

توربو ملتيئير ٢  
سعة 1٫4 لتر

تايغرشارك ملتيئير ٢ 
سعة ٢٫4 لتر

1.4 turbo Multiair ii 2.4 tigershark Multiair ii

Pop Star a 5 بوب ستار

Lounge a 5 لونج

Cross Plus 5 a كروس بالس

Displacement (cm3) 1,368 2,360 اإلزاحة )سم مكعب(

EC max. power (HP at rpm) 140 @ 5,000 184 @ 3,750 القوة القصوى: أحصنة عند دورة في الدقيقة

EC max. torque (Nm at rpm) 230 @ 1,750 320 @ 1,750 قدرة العزم القصوى: ن.م من عزم الدوران عند دورة في الدقيقة

Transmission أوتوماتيكي بـ6 سرعات أوتوماتيكي بـ9 سرعات ناقل الحركة
6-speed automatic 9-speed automatic

Drive 4x2 4X4 الدفع

Supply Petrol بنزين  Petrol الوقود  بنزين

Start&Stop System Standard    قياسي N/A    غير متوفر نظام التشغيل والتوقف

DiMensions األبعاد
Length 
(Pop Star / Lounge / Cross Plus) (mm) 4,248 / 4,273 4,248 / 4,273

الطول
)بوب ستار - لونج / كروس بلس( )ملم(

Width
(Pop Star / Lounge / Cross Plus) (mm) 1,796 / 1,796 1,796 / 1,796

العرض
)بوب ستار - لونج / كروس بلس( )ملم(

Height
(Pop Star / Lounge / Cross Plus) (mm) 1,600 / 1,608 1,600 / 1,608

االرتفاع
)بوب ستار - لونج / كروس بلس( )ملم(

المواصفات الفنية
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CoMfort/funCtionalitY بوب ستار لونج كروس بالس الراحة / الوظائف
Pop star lounge Cross Plus

Electric adjustable door mirrors with defrosting function A A A مرايا جانبية قابلة للتعديل آليًا مع خاصية إذابة الجليد

Electro-chromic interior rear view mirror B B B مرايا داخلية للرؤية الخلفية إلكترو-كروميك

Start&Stop 5DE A A 5 نظام التشغيل والتوقف  

Driver and passenger side backrest pocket A A A جيوب المقاعد الخلفية للسائق والراكب

Electric opening glass roof (incompatible with roof rails) 400 D D   D f سقف زجاجي قابل للفتح آليًا )غير متوافق مع سكك السقف(  

Refrigerated storage compartment on dashboard 6NT a a a منطقة أمتعة مبّردة في لوحة العدادات  

safetY السالمة
Front airbags a a a وسائد هوائية أمامية

Side bags a a a وسائد هوائية جانبية

Window bag a a a وسائد هوائية بالقرب من النوافذ

Cruise Control with speed limiter a a a نظام تثبيت السرعة مع محّدد السرعة 

Passenger airbag deactivation a a a إيقاف الوسادة الهوائية للسائق

ESC Electronic Stability Control with ASR/MSR, Hill Holder, 
ABS+EBD, ERM, DST

a a a

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات )ESC( متضمن ASR/MSR، التماسك على 
التالل، مكابح قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربعة )ABS(+ التوزيع اإللكتروني 

لضغط المكابح )EBD(، النظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب )ERM(، نظام 
 )DST( العزم الديناميكي للمقود

Fog lights with cornering function a a a مصابيح ضباب مع خاصية االلتفاف 

Lane Assist (involuntary centre line crossing warning system) D D D نظام المحافظة على المسار )نظام تحذيري عند تخطي الخطوط ال إراديًا( 

TPMS (tyre pressure monitoring system) a a a نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

All Season M+S (snowflake) tyres with 17” rims 141 5 5 D إطارات إم + إس )سنو فليك( لجميع المواسم مع جنوط قياس 17 إنش  

auDio / teleMatiCs الصوت / االتصال
Audio controls on the steering wheel a a a أزرار مثبتة في مقود التوجيه للتحكم بالنظام الصوتي

3.5" multifunction display with TFT technology a 5 5 شاشة مسطحة، متعددة الوظائف قياس 3٫5 بوصة

3.5" multifunction display with colour TFT technology 5 a a شاشة مسطحة، متعددة الوظائف وملونة قياس 3٫5 بوصة

USB/AUX-in port RS6 a a a AUX/USB منفذ

Beats Hi-Fi Audio system with 9 speakers 4JF   D D D نظام صوتي هاي فاي Beats مع 9 مكبرات صوت  

B = available in a pack         a = standard         D = optional         5 = not available B = متوفر ضمن مجموعة         a = قياسي         D = اختياري         5 = غير متوفر
 
f implies elimination of roof bars بدون سكك السقف f

 B = available in a pack         a = standard         D = optional         5 = not available B = متوفر ضمن مجموعة         a = قياسي         D = اختياري         5 = غير متوفر

CoMfort/funCtionalitY بوب ستار لونج كروس بالس الراحة / الوظائف
Pop star lounge Cross Plus

Perimeter alarm LSB D D D إنذار محيطي

Electric front and rear windows A A A نوافذ أمامية وخلفية كهربائية

Front arm rest 132 B A A مسند أذرع أمامي  

Dark grey roof rails 5 5 A سكك مثبتة بالسقف باللون الرمادي الغامق 

Black roof rails 357 D D 5 سككك مثبتة بالسقف باللون األسود  

Cargo Magic Space (height-adjustable load platform) 5 A A منطقة أمتعة )منصة تحميل بارتفاع قابل للتعديل( 

Automatic transmission steering wheel controls 4WE 5 5 5 1 D t ناقل حركة أوتوماتيكي مع مقود توجه مع أزرار مثبتة للتحكم  

Door locking/opening with remote control A 5 5 فتح وغلق األبواب بالتحكم عن ُبعد 

Adjustable front seat belts A A A أحزمة المقاعد األمامية قابلة للتعديل

Automatic dual-zone climate control 140 D a a نظام تكييف هوائي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة  

Manual climate control with pollen filter 025 A 5 5 تحكم يدوي بدرجة الحرارة مع فلتر لتنقية الهواء  

Drive Mood Selector (driving mode selector) A A A مؤشر وضعية القيادة

Electric parking brake A A A مكابح الركن المعززة آليًا 

Keyless Entry/Keyless Go (keyless door opening and ignition) GXD B A A نظام فتح األقفال عن ُبعد / نظام أدخل وانطلق )فتح األبواب وتشغيل المحرك بدون مفتاح(  

Tyre inflation/repair kit (Fix&Go) A A A (Fix&Go) نفخ اإلطارات / عدة تصليح

Ambient light 5 A A اإلضاءة المحيطة

Leather interiors 211 D D D مقصورة داخلية من الجلد  

12 V power socket A A A منفذ كهربائي 12 فولط 

Bi-Xenon headlights 5 A A مصابيح أمامية باي-زينون

Additional electric heater A A A سخان كهربائي إضافي

Driver’s seat with electric lumbar adjustment 623 B D D مقعد السائق مع مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل  

Driver seat with height adjustment A A A مقعد السائق مع إمكانية تعديل االرتفاع 

60/40 split rear seat A A A مقعد خلفي قابل لإلمالة بنسبة 40/60

Rear parking sensors 508 D a a حساسات الركن الخلفي 

Front protective mats 5 A A مداسات حماية أمامية

Front and rear mats CLE B B B مداسات حماية أمامية وخلفية

t available as opt. متوفرة كميزة اختيارية t
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auDio / teleMatiCs بوب ستار لونج كروس بالس الصوت / االتصال 
Pop star lounge Cross Plus

Uconnect™ Radio with 4 speakers 6ZE a a 5 راديو يوكونيكت™ مع 4 مكبرات صوت  

Uconnect™ Radio Nav with 6.5" touchscreen, Bluetooth audio 
streaming and 3D navigation  5 5 a

راديو يوكونيكت™ بشاشة تعمل باللمس قياس 6٫5 بوصة مع نظام مالحة، وميزة 
بلوتوث® للنظام الصوتي ونظام مالحة ثالثي األبعاد  

PaCKs المجموعات
SAFETY 
(Blind Spot Assist, Brake Control, rear camera)

7SK   D D D السالمة
 )نظام مراقبة الزوايا العمياء، التحكم بالمكابح، الكاميرا الخلفية(  

COMFORT
(Keyless Entry + Keyless Go, electric lumbar adjustment (driver 
side), front armrest, Cargo Magic Space)

7H9 D 5 5

الراحة 
)نظام فتح األقفال عن ُبعد + نظام أدخل وانطلق، مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل 

آليًا )مقعد السائق(، مسند أذرع أمامي، منطقة أمتعة(  

COMFORT PLUS 
(third rear headrest, height-adjustable passenger seat and front 
+ rear mats)

7HA D D D
الراحة )كومفورت بالس(

)مسند رأس خلفي ثالث، مقعد سائق بارتفاع قابل للتعديل، مداسات أمامية وخلفية(  

VISIBILITY 
(rain and dusk sensors, electrochromic interior mirror and rear 
electric folding door mirrors)

7HB D D D
الرؤية

)حساسات المطر والغروب، مرآة داخلية إلكتروكروميك، مرايا جانبية قابلة للطي آليًا(  

ELECTRIC 
(8-direction electric adjustable driver and passenger seats, third 
rear headrest and front + rear mats)

7HD 5 D D

كهربائية
 )مقعدا السائق والراكب قابالن للتعديل وفقًا لـ8 وضعيات، مسند رأس خلفي ثالث، 

مداسات أمامية + خلفية(  

NAVI 
(Uconnect™ Radio Nav with 6.5" touchscreen, Bluetooth audio 
streaming, 3D navigation and SD card slot in central console) 

7ZJ D 5 5

المالحة
)راديو يوكونيكت™ بشاشة تعمل باللمس قياس 6٫5 بوصة مع نظام مالحة، وميزة 

بلوتوث™ للنظام الصوتي ونظام مالحة ثالثي األبعاد، فتحة لبطاقة الذاكرة في 
الكونسول المركزي(  

NAVI II
(Uconnect™ Radio Nav with 6.5" touchscreen, Bluetooth audio 
streaming with 3D navigation, additional USB port in front 
armrest and SD card slot in central console) 

7HF 5 D a

المالحة 2
)راديو يوكونيكت™ بشاشة تعمل باللمس قياس 6٫5 بوصة مع نظام مالحة، ميزة 

بلوتوث™ للنظام الصوتي ونظام مالحة ثالثي األبعاد، منفذ USB إضافي في مسند 
األذرع األمامي، فتحة لبطاقة الذاكرة في الكونسول المركزي(  

 B = available in a pack         a = standard         D = optional         5 = not available B = متوفر ضمن مجموعة         a = قياسي         D = اختياري         5 = غير متوفر
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