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يــكــــينـــــــغ تـــــر



ــف مــع كل تطــور، انعطــاف والتفــاف حماســّي قــد يصادفــك  هــذه هــي الســيارة التــي صّممــت لتتكّي
ــدة بالكامــل ال تعــرف حــدود التصنيــف  ــر قــدرة وتنوعــً، فيــات® 500L الجدي ــاة. األكث ــق الحي علــى طري
 500L ،الســهل، تمامــً مثــل ســائقيها. مــع أبــواب أكثــر، مســاحة داخليــة أكبــر ومســاحة للــركاب أوســع

هــي، بــكل بســاطة، مرحــة أكثــر.

500 بالس.

This is a car that’s built for every twist, turn and exciting curve the road of life can 
throw at you. Super-adaptable and customizable, the all-new FIAT® 500L goes far 
beyond easy categorization - just like its drivers. With more doors, more interior 
space and more room for passengers, 500L is - simply put - more fun.

500 PLUS.
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Room For 5 The FIAT® 500L was born from the 
desire to offer increased functionality and a few 
extra square feet - all in a car that maintains city-
friendly proportions. The result? A massively 
appealing vehicle that manages to combine the best 
of everything FIAT® has to offer - not to mention the 
airy feeling of high ceilings, panoramic views and a 
wide-open, unique interior. The features and colour 
schemes transform 500L into a distinct personality.

مســاحة تتســع لخمســة أشــخاص،  أبصــرت فيــات® 500L النــور مــن 
ــد مــن المســاحة،  ــدة والمزي ــم عمالنيــة متزاي قلــب الرغبــة فــي تقدي
فــي ســيارة تحافــظ علــى التناســب الصديــق للمدينــة. والنتيجــة؟ 
ســيارة جذابــة بشــكل هائــل بحيــث تتمّتــع بمــا هــو أفضــل فــي كل 
شــيء يمكــن لهــذه الســيارة مــن فيــات® أن تقدمــه، علــى ســبيل 
األســقف  مــن  الطلــق  بالهــواء  االحســاس  الحصــر  وليــس  المثــال 
العاليــة، المناظــر البانوراميــة والمقصــورة الواســعة والفريــدة مــن 
نوعهــا. أعطــت اللمســات التغييريــة البســيطة فــي المزايــا الخاصــة، 

األلــوان والفــرش إلــى 500L شــخصية متميــزة.

TREKKING

You and 500L will be ready for anything in this model that 
feels like it came straight from the outfitters. Aggressively 
designed front and rear fascias, unique 17-inch aluminum 
wheels and natural materials bring to mind the wild 
environs it gladly delivers you to. In fact, a unique two-
tone Nero/Marrone (Black/Brown) interior combined 
with the available 500L panoramic views makes you feel 
like you’re already back to nature.

الطــراز  هــذا  فــي  شــيء  ألي  اســتعداد  علــى   500L و  أنــت  ســتكون 
والخلفيــة  األماميــة  فالواجهــة  إنــذار.  ســابق  دون  بقدومــه  تشــعر 
المصممــة بجســارة، والعجــالت الفريــدة مــن األلومينيــوم قيــاس ١٧ إنــش 
والمــواد الطبيعيــة تذّكــرك بالطبيعــة األم التــي تفخــر بمنحهــا لــك. ومــا 
يؤّكــد شــعورك هــذا، المقصــورة الداخليــة باللونيــن األســود والبنــي 
نيرو/مــارون مــع فتحــة الســقف البانوراميــة المتوفــرة فــي 500L التــي 

تشــعرك بالتواجــد فــي قلــب الطبيعــة. 

تــــريكـيـنـغ
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LOOKS 500L manages to cut a striking figure on the road, while at the same time 
delivering unique and often vital views to its drivers. Black or White roof colours and 17-
inch wheel options help convey the true “you”. Available features like the Park-Sense® Rear 
Park Assist3 system and ParkView® Rear Back-up Camera3 can be indispensable - especially 
while navigating through the crowds this lofty FIAT® is bound to attract.

ــة فــي  ــدة وحيوي ــذي تمنــح لســائقيها وجهــات فري ــق فــي الوقــت ال ــة تبــرز 500L رمــزًا ســاحرًا علــى الطري الطل
الغالــب. ألــوان الســقف بيــن األبيــض واألســود وقيــاس العجــالت بيــن ١6 أو ١٧ إنــش تعكــس شــخصيتك "أنــت". 
ــة  ــارك ســينس® وكاميــرا)٣( للرؤي ــا المتوفــرة كنظــام مســاندة)٣( الركــن الخلفــي ب ال يمكــن االســتغناء عــن المزاي

ــارك فيــو®، وخاصــًة أثنــاء شــق صفــوف الحشــود تســمو فيــات® بــكل جاذبيــة. الخلفيــة ب
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 500L القيــادة فــي مقصــورة ذات أســقف عاليــة ومســاحات رحبــة )غرفــة مــع ٤٢٪ مســاحة أكبــر مقارنــًة بســيارة فيــات® ٥٠٠( تؤّمــن لــك نظــرة خبيــرة. نجحــت مقصــورة
مــع المــزج بشــكل فريــد بيــن المــواد والخيــارات التــي تحكــي "عنــك"، مهمــا كانــت قصتــك. بفضــل موقعهــا بعنايــة، تضــع أنظمــة التحكــم الملموســة والمقــروءة كل 
شــيء بيــن يديــك. تجعــل المقاعــد القابلــة للتدفئــة المتوفــرة والنظــام الصوتــي الفاخــر ®Beats أي رحلــة فيهــا أكثــر راحــة، األمــر الــذي يحــّول 500L إلــى مكانــك 
المفضــل لالســتماع إلــى موســيقاك المفضلــة. كمــا يمكنــك التواصــل الســلكيً عبــر نظــام التواصــل)١( طليــق اليديــن بلوتــوث® والدخــول عــن ُبعــد، تلــك الميزتيــن 

القياســيتين لمنتهــى الراحــة.

Working with high ceilings and open spaces (42 percent more room than FIAT® 500) takes an expert eye. The 500L interior succeeds 
with a unique mix of materials and options that say “you,” no matter who you are. Thoughtfully placed, tactile and readable controls 
put everything within reach. Available heated seats and the Beats® Premium Audio system make any commute more relaxing, turning 
500L into your preferred venue to listen to your favourite tunes. You can even go wireless with Bluetooth® Hands-Free Communication1 

and remote entry - just a couple of its standard conveniences.

الفوضــى بــال جــدوى هــي العــدو اللــدود ألعظــم المصمميــن، فــال يفاجــؤك أنهــم يســتغّلون أصغــر المســاحات بأفضــل ترتيــب 
ويبــرز ذلــك فــي حجــم صنــدوق األمتعــة ســعة 6٥٤ لتــر فــي فيــات® 500L بطريقــة تحافــظ علــى المســاحات الصالحة لالســتعمال 
للمقصــورة.  مــع مســاحة  ٢٨٢٣ لتــر للمقصــورة، 500L تّتســع للــركاب بكفــاءة. تشــمل أزرار التحكــم بمقاعــد الصــف الثانــي 
القابــل للتعديــل بمــا يتيــح لــك قلبــه، طيــه وســحبه بــكل ســهولة للحصــول علــى مســاحة إضافيــة للقدميــن ولألمتعــة، باإلضافــة 
إلــى وجــود مقعــد للراكــب األمامــي قابــل للطــي بالكامــل الــذي يصلــح الســتخدامات التخزيــن المتنوعــة. هكــذا يصبــح الترتيــب 

المنظــم ســّيد الموقــف بفضــل هــذه اللمســات المبتكــرة مثــل صنــدوق القفــازات المــزدوج ورف األمتعــة المتعــدد الوضعيــات.

Clutter is a designer’s greatest enemy, so it’s no surprise that our designers make excellent use of the impressive 654L of cargo 
volume in the Fiat® 500L - preserving the clean lines of its superbly turned-out interior. With 2823 of interior volume, 500L stores 
passengers just as efficiently, too. Seating configurations include an adjustable second row that allows you to instantly flip, fold 
and slide for extra leg and cargo room; plus, there’s a fold-flat front passenger seat for versatile packing. Organization is king 
with thought-out touches like the dual glove box and multi-position cargo shelf.

قصة مقصورة

INSIdE STORY

أحجبها عن األنظار

STASH IT
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ExTRA ROOM. ExTRA VROOM.
Be assured that the space you gain from 500L is accounted for with more than ample power under the hood. Standard on all models is the 
award-winning and innovative 1.4-litre MultiAir 1-4  Turbocharged engine, which delivers 160 horsepower and 184 lb-ft of torque. The 
available Euro Twin Clutch enables precise shifts, quick acceleration and faster top speed while still attaining impressive fuel economy.  A 
Touring-tuned suspension featuring KONI shocks and MacPherson struts smooths out the ride while offering more responsive handling. In 
short, this is a vehicle that moves a lot - and really moves too.

مســــاحـــة أكــبـر. زئـــيــــر أكـــثــــــــر.
كــن واثقــً بــأن المســاحة التــي تتمّتــع بهــا فــي 500L محســوبة بدقــة مــع قــوة المحــرك الهائلــة. كميــزة قياســية فــي جميــع الطــرازات، يأتــي محــرك MULTIAIR توربــو بـــ٤ أســطوانات 
علــى شــكل I، ســعة ١.٤ لتــر المبتكــر والحائــز علــى جوائــز، بقــوة ١6٠ حصانــً وعــزم دوران بقــوة ١٨٤ رطل/قــدم. دواســة تغييــر الســرعة المزدوجــة يــورو المتوفــرة تســمح بتأميــن تغييــر 
ــزال مســتوى اســتهالك الوقــود مذهــاًل. أمــا نظــام التعليــق تاورينــغ بميــزة كونــي للصدمــات ومصــدات ماكفيرســون  الســرعة بدقــة، التســارع الرشــيق وأقصــى ســرعة فــي حيــن ال ي

فيجعــل القيــادة سلســة فــي الوقــت الــذي يؤّمــن مزيــدًا مــن االســتجابة إلــى الثبــات. باختصــار، إنهــا ســيارة تطلــق الكثيــر، وتنطلــق أيضــً.
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The all-new UconnecT 5.0 sysTem 
does wonders to bring you up to 
speed while you’re en route. A 5-inch 
touch screen acts as a hub to technology 
that is, ironically enough, very hands-off. 
With a compatible Bluetooth® equipped 
phone, you’ll be able to talk your way 
through your commute via voice 
command.1

Take yoUr smarTphone’s IQ Up a 
noTch wITh The UconnecT 5.0 
sysTem that lets you stay in touch via text 
messages while staying fully engaged with 
your driving duties. With the help of 
Bluetooth and Message Access Profile 
(MAP) 4, the system announces receipt of 
the message, identifies the sender and then 
reads the message aloud.

demand a beTTer song or a 
dIfferenT sTaTIon wITh no 
argUmenT. Uconnect offers voice 
command for AM/FM, additionally, music 
can be streamed wirelessly from a 
Bluetooth smartphone or audio player 
supported by a media hub equipped with 

auxiliary jack and USB that enables 
recharging and seamless operation of 
portable devices. Plus, an integrated Cd 
player (Uconnect 5.0 only) covers your 
media bases quite nicely. With Uconnect 
5.0, music is always a pleasure - guilty 
or not.

hIndsIghT Is more Than jUsT 20/20 
- it’s live video with the optional 
ParkView® Rear Back-up Camera3 
available on Uconnect 5.0 system, and 
available navigation6 guides your future 
endeavours.

hIsTory lesson. Uconnect includes the 
eco:driveTM application, so you can train 
yourself to adopt driving habits that save 
both money and the environment. Plug a 
USB drive into your FIAT® 500L to 
automatically store your driving data and 
information about your driving patterns. 
When the USB drive is plugged back into 
your computer, a downloaded application 
analyzes your personal driving style and 
suggests ways you can improve your fuel 
consumption and cut emissions.

ENLIGHTENEd TRAVEL
UconnectTM for FIAT® 500L informs and entertains while you keep 
your hands on the wheel and eyes on the road.

يقوم نظام يوكونيكت ٥.٠ الجديد كليًا 
بالمعجزات كي يضعك ضمن السرعة المحددة 

أثناء القيادة. تعمل شاشة العرض قياس ٥ بوصة 
على اللمس كالقلب النابض للتكونولوجيا، التي 

تكفي أنها ميزة طليقة اليدين. ومع هاتف متوافق 
مع ميزة بلوتوث®، ستستطيع إجراء المكالمات 

خالل رحلتك من خالل األوامر الصوتية)١(.

عّزز معلوماتك بهاتفك الذكي مع نظام 
يوكونيكت ٥.٠ الذي يبقيك على اتصال عبر 

الرسائل النصية في الوقت الذي تبقي انتباهك 
الشديد على القيادة. بمساعدة بلوتوث وملف 

الوصول إلى الرسائل )MAP()٤(، يعلمك هذا 
النظام بوصول الرسالة، تحديد المرِسل ثم يقرأ لك 

الرسالة بصوت عاٍل.

اختر األغنية أو المحطة اإلذاعية التي 
تريدها بكامل الحرية. فتقنية يوكونيكت 

 ،FM/AM توّفر ميزة األوامر الصوتية لجهاز الراديو
إضافة إلى تشغيل الموسيقى عن ُبعد من الهاتف 

الذكي المتطابق مع تقنية بلوتوث أو من مشغل 
صوتي مدعوم من مركز إعالم مجهز بوصلة صوت 

ويو إس بي األمر الذي يتيح الشحن والتشغيل 

السلس لألجهزة المحمولة. زيادة على ذلك، يشمل 
مشغل األقراص المدمجة )في يوكونيكت ٥.٠ 

فقط( بتغطيته الوسائط اإلعالمية بشكل جيد. مع 
يوكونيكت ٥.٠، الموسيقى هي دائمً متعة ال تعرف 

الندم.

التصوير عبر البث المباشر إنه لقطات حية 
عبر كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية)٣( االختيارية، 

المتوفرة مع يوكونيكت ٥.٠، ونظام مالحة متوفر)6( 
يرشدكم في خطواتكم المستقبلية.   

حفظ سلوكات القيادة تشمل يوكونيكت 
تطبيق إكو:درايفTM، الذي يمّكنك من تدريب 

نفسك على التكيف مع عادات القيادة والتي توّفر 
النقود وتحافظ على البيئة. قم بوصل يو إس بي 
داخل فيات® 500L وتقوم تلقائيً بتخزين بيانات 

ومعلومات عن سلوكك في القيادة. وعند إعادة 
تشغيل يو إس بي في حاسوبك الخاص، يقوم 

التطبيق الذي حّمل هذه البيانات بتحليل أسلوبك 
الخاص في القيادة ويقترح عليك بعض الطرق التي 
تمكنك من تحسين استهالكك للوقود والحد من 

االنبعاثات الكربونية. 

نـــــّور طـــريــقـــــك.
تقّدم لك يوكونيكتTM في فيات® 500L المعلومات والتسلية بينما أنت 

تبقي يديك على المقود وعينيك على الطريق. 

TM
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6.0/160
l/100 km hwy*

47 mIles per gallon

1.4l mUlTIaIr® 1-4

horsepower

٤٧ مـيــــل بــالــغـــالـــــون

لتـــر/١٠٠ كـــم علـــى 
الطريـــق الســـريع*

قــــــوة حصــانيـة

 ®mUlTIaIr مـحـــرك 
لـتــــــر   ١.٤ ســــــعــــة 
أســطـوانــــات   ٤ بـــــ 
I شــــكــــل  عـــــــلى 
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With the FIAT® 500L eco:driveTM application, you can train yourself to adopt driving habits that save both money and the environment. Plug a USB drive into the FIAT® 
500L to automatically store your driving data and information about your driving patterns. When the USB drive is plugged into your computer, a downloaded 

application analyzes your personal driving style and suggests ways you can improve your fuel consumption and reduce emissions. While you’re there, check out the online community, eco:Ville. 
Meet other FIAT® owners who are committed to reducing their CO2 footprint. Set new goals, compete to see who can earn the highest eco:Index efficiency score, and watch how your 
personal fuel and CO2 reductions contribute to the eco:Ville total — and the greater good. Visit fiat.com/ecodrive/us/default.htm to download the eco:drive app.

ESC ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)8 When you drive, you should of course always pay attention. When you drive 
FIAT® 500L, the car also pays attention. ESC is designed to assist drivers in maintaining control of their vehicles during 

extreme steering manoeuvres. ESC senses when a vehicle is starting to spin or plow and attempts to correct the vehicle’s course by 
automatically controlling the throttle and applying the brakes at individual wheels.

SEVEN AIR BAGS  
The FIAT® 500L comes with a sophisticated system of seven air bags to help protect 
passengers in the event of a collision. In the front, seating positions, this includes 

advanced multistage front air bags, front seat-mounted side air bags for added thorax and pelvic protection and a driver’s knee blocker air 
bag. In addition, two side-curtain air bags help provide head protection in side impacts for both front and rear passengers.

FIAT® IS PROUd TO SAY THAT GREATER SAFETY NO LONGER HAS TO MEAN 
GREATER qUANTITIES OF SHEET METAL. 

Smart design, state-of-the-art cushioning and other technologies wrap our drivers in the kind of security blanket that makes our interiors much more than just comfortable. Seven air bags, 
7 Electronic Stability Control (ESC), 8 antilock disc brakes, crumple zones, Tire Pressure Monitoring System - the list of standard safety features goes on and on.

تفخر فيات® بالقول أن السالمة المطلقة لم تعد تعني 
بالتحـديـد أكـبـر كـميـة ممـكنـة من الصـفــائـح المعـدنية. 

اآلن، أصبــح الســائقون لدينــا محاطيــن بأمــان بفضــل التصميــم الذكــي، أفضــل ابتــكار للوســادات وغيرهــا مــن التكنولوجيــا التــي تجعــل مقصورتنــا أكثــر مــن مجــرد مريحــة. تتمّتــع بمواصفــات كثيــرة ال تعــد وال ُتحصــى، مثــل 
٧ وســائد هوائيــة)٧(، النظــام اإللكترونــي للتحكــم بالثبــات)٨(، مكابــح قرصيــة مانعــة لالنغــالق، مناطــق قابلــة للتحطــم علــى مراحــل، نظــام مراقبــة ضغــط الهــواء فــي اإلطــارات، والالئحــة تطــول وتطــول.    

فيات® 500L بنظام مبتكر من ٧ وسائد هوائية للمساعدة في حماية الركاب في حالة حدوث سبع وسائد هوائية تأتي 
تصادم. في المقاعد األمامية، يضم هذا النظام وسائد هوائية أمامية متقدمة متعددة مراحل 

االنتفاخ، وسائد هوائية جانبية مثبتة في المقعد األمامي لحماية إضافية للصدر ولمنطقة الحوض ووسادة هوائية لحماية ركبة السائق. إضافة إلى وسادتين 
هوائيتين ستاريتين جانبيتين تساعدان في تأمين الحماية للرأس عند االصطدامات الجانبية للركاب في كل من المقعدين األمامي والخلفي.

 )٨(ESC أثناء القيادة، ينبغي بالتأكيد وبشكل دائم النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات
التركيز واالنتباه. وعندما تقود فيات® 500L، هي 

أيضًا تقوم باالنتباه. ESC مصّمم لمساعدة السائقين في إبقاء سيطرتهم على السيارة خالل أعلى المناورات أداًء. ESC يستشعر عند تعّرض السيارة للدوران أو 
الميالن ويحاول تصحيح مسارها من خالل التحكم أوتوماتيكيًا بالدواسة وتطبيق المكابح على العجالت الفردية.

مع تطبيق إيكو درايفTM من فيات® 500L، سيمكنك تدريب نفسك للتكيف على عادات القيادة التي ستساعدك في توفير النقود والحفاظ على البيئة. قم بتوصيل جهاز يو إس بي بسيارتك فيات® 500L كي تقوم بحفظ 
بيانات القيادة الخاصة بك أوتوماتيكيًا والمعلومات الخاصة بأنماط قيادتك للسيارة. عندما تقوم بتوصيل جهاز يو إس بي بحاسبك اآللي، يقوم التطبيق بتحليل أسلوب قيادتك الشخصية واقتراح طرقًا لتحسين استهالك 

الوقود وبالتالي تخفيف االنبعاثات الضارة. كما يمكنك تصّفح الصفحة االجتماعية للمدينة البيئية "إيكو فيل" eco:Ville عبر اإلنترنت. تعّرف على مالكي فيات® الذين التزموا بتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة من 
سياراتهم. حّدد أهدافًا جديدة، نافس اآلخرين لترى من سيحقق أعلى مؤشر إيكولوجي من حيث الكفاءة في الحفاظ على البيئة، كما يمكنك رؤية كيف تساهم نسبة استهالكك للوقود وتخفيف نسبة االنبعاثات في الحفاظ 

 .eco:drive "لتحميل تطبيق "إيكو درايف fiat.com/ecodrive/us/default.htm على المدينة البيئية. قم بزيارة
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أييض باستيلي جيالتو 
Pastel Gelato White

Metallic Amore RedAnthracite Grey

Pastel Cinema Black

Metallic Toscana GreenPastel Sorrento Yellow

Metallic Venezia Blue

رمادي  إلنتراسيتأصفر باستيلي سورينومعدني أمور أحمرمعدني توسكانا أخضر

أسود باستيلي سينما

White roof سقف أبيض

White roof سقف أبيض

White roof White roofسقف أبيض White roofسقف أبيض سقف أبيض

White roof سقف أبيض

Black roof Black roofسقف أسود سقف أسود

Black roof سقف أسود

Black roof سقف أسود

معدني فانيزيا أزرق

Cappucino BeigeGrey/Beige cloth

Grey/Dark skin fabric

Grey/Brown cloth

رمادي/ قماش بيج

رمادي/ قماش غامق

رمادي/ قماش بني

Moda Grey

Cinema Black

بيج كابتشينو

رمادي مودا

أسود سينماء
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عجــالت من األلومينيوم 
قياســي في تريكينغ

17-inch aluminum
standard on Trekking

wheel العجالت 500l TrekkIng 500l تــريـكـينـــغ 

specIfIcaTIons المواصفات
cUrb weIghT, kg (lb) الوزن الكلي، كغ )رطل(

6-speed euro Twin clutch 1476 (3254) ناقل حركة مزدوج القابض بـ 6 ســرعات

exTerIor, mm (In.) البعد الخارجي، مم )بوصة(

wheelbase 2612 (102.8) قاعدة عجالت

overall height 1670 (65.7) االرتفاع االجمالي

front Track 1502 (59.1) األمامي المحور 

rear Track 1510 (55.4) المحــور الخلفي

overall width 1774 (69.8) العرض االجمالي

overall width with side mirrors 2036 (80.2) العــرض االجمالــي مــع المرايا الجانبية

overall length 4249 (167.3) االجمالي  الطول 

ground clearance 120 (4.7) ارتفــاع الهيكل عن األرض

InTerIor, mm (In.) fronT أمامي rear خلفي البعد الداخلي، مم )بوصة( 

headroom 1034 (40.7) 983 (38.7) ارتفاع السقف

headroom with sunroof 1028 (40.4) 966 (38.0) ارتفاع الســقف مع فتحة الســقف

legroom 1015 (40) 931 (36.7) المســاحة المخصصة لألقدام

hip room 1394 (54.9) 1256 (49.4) مســاحة المخصصة لألوراك

shoulder room 1456 (57.3) 1388 (54.6) مســاحة المخصصة لألكتاف

VolUmes & capacITIes الحجم والسعة

cargo, rear seat Up, l (cu ft) 343 (12.1) الحمولــة، مقعــد خلفــي مســتو، لتر )قدم مكعب(

cargo, rear seat folded, l (cu ft) 1310 (46.3) الحمولــة، مقعــد خلفــي مطــو، لتر )قدم مكعب( 

seating capacity 5 المقاعد سعة 

Volume Index, l (cu ft) 3430 (121.1) مؤشــر الحجم، لتر )قدم مكعب(

fuel Tank capacity, l (gal)  50 (13.2) ســعة خزان الوقود، لتر )غالون(

power and fUel economy القوة وتوفير الوقود
محرك ناقل حركة قوة حصانية عزم دوران 

)رطل-قدم(
l/100 km (mpg)

لتر/١٠٠ كم )ميل بالغالون(

engIne TransmIssIon horsepower TorQUe (lb-fT) cITy في 
المدينة

hIghway على الطريق 
السريع

1.4l multiair
I-4 Turbo

6-speed euro Twin 
clutch automatic

160 184 8.7 (32) 6.0 (47) multiair®  ســعة ١.٤ لتر
٤ أســطوانات على شــكل I توربو

fIaT® 500l code 1KH 500l ®رمز فيات
Grades TREKKING الدرجات

Engine 1.4L المحرك
Maximum Horsepower 160 القوة الحصانية القصوى 
Transmission dCT ناقل حركة
Wheels “17 العجالت
key exTerIor feaTUres المواصفات الخارجية

029 Rear Windshield defrost S مزيل الصقيع للنوافذ الخلفية
070 Tinted Glass S نوافذ مظللة
097 Front Fog Light S مصابيح الضباب األمامية
101 Rear Windshield Wiper S ماسحات الزجاج الخلفي    
222 Specific Gear Box S صندوق تروس خاص
4H2 Suspension Extra Series S نظام تعليق عرضي
52Y PTC Additional Heater S سّخان إضافي
62Y Burnished Mirror Covers S أغطية مرايا مصقولة
6F4 Trekking Specific Bodyside Molding S حواف جانبية خاصة في تريكينغ
6Y0 Extra Series Pastel Paint W/ White Roof S سقف باللون الباستيلي واألبيض    
79C Wheel Protection S حماية للعجالت
803 Undersize Spare Tire S عجل احتياطي بحجم صغير
947 Specific Exhaust Tubing S أنبوب عادم خاص
976 Painted External Rearview Mirrors S مرايا خارجية مطلية للرؤية الخلفية 
BA6 150 Amp Alternator S متردد بقوة ١٥٠ أمبير 
BCd 500 Amp Maintenance Free Battery S بطارية بقوة ٥٠٠ أمبير ال تحتاج إلى الصيانة
JHA Var Intermittent Windshield Wipers S ماسحات زجاج أمامي متغيرة/ذات حركة متقطعة
LES Exterior Spotter Mirror S مرايا خارجية للمراقبة
LMC Bi-Function Halogen Projector H/Lamp S مصابيح أمامية هالوجينية بكشاف ضوئي ثنائية الوظيفة
LMK daytime Running Lamps - Headlamps S مصابيح أمامية تعمل في ضوء النهار
MCd Accent / Body Color Fascias S  تقليمات /  إطارات الواجهة بلون الهيكل
MNH Satin door Handles S مقابض أبواب من الساتين
MRF Sill Molding S حواف عتبة الباب 
NFN 13.2 Gallon Fuel Tank S سعة خزان الوقود ١٣.٢ غالون      
TBF No Spare Tire S ال يوجد إطار احتياطي 
TqR 45/225R17 All Season Tires S 45/225R17 إطارات مناسبة لجميع الفصول
7HP 17 Trekking Alloy Wheels S عجالت تريكينغ من األلومينيوم المسبوك قياس ١٧ إنش 
xJM Capless Fuel Filler S  خزان وقود بدون غطاء

key InTerIor feaTUres المواصفات الداخلية  

008 door Unlocking / Locking By Remote Control S أبواب قابلة للفتح واالغالق عن ُبعد
011 Steering Wheel Adjustment S مقود توجيه قابل للتعديل
023 Rear Power Windows S نوافذ خلفية كهربائية
025 Air Conditioning - Manual S مكيف هوائي بتحكم يدوي
028 Front Power Windows S نوافذ أمامية كهربائية
112 Electric Servo-Assisted Steering S مقود توجيه مؤازر كهربائي
132 Front Seat Armrest S مسند ذراع أمامي   
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Since the time of printing, some of the information you’ll find in this catalogue may have been updated. Visit your FIAT Studio for details. Some of the equipment shown or described throughout this catalogue is available at extra cost. Specifications, descriptions, illustrative materials 
and all competitive comparisons contained herein are as accurate as known at the time this publication was approved for printing. Chrysler Canada Inc. reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring obligation. For the price of the model with 
the equipment you desire, or verification of specifications contained herein, visit your FIAT Studio. Park-Sense, ParkView and Sentry Key are registered trademarks, and Uconnect is a trademark of Chrysler Group LLC. All rights reserved. FIAT and MultiAir are registered trademarks 
of Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., used under licence by Chrysler Group LLC. eco:drive is a trademark of FIAT Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., used under licence by Chrysler Group LLC. Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc. Sirius, xM and related marks and logos are trademarks of SiriusxM Radio Inc. Beats by dr. dre, Beats, Beats Audio and the b logo are the property of Beats Electronics, LLC. Facebook is a trademark of Facebook, Inc. iPod is a registered trademark of Apple 
Inc. All rights reserved. Twitter is a service mark of Twitter, Inc. 

1. driving while distracted can result in loss of vehicle control. Only use mobile phones and other devices, even with voice commands, when it is safe to do so. 2. Requires SiriusxM radio subscription governed by SIRIUS terms and conditions available at siriusxm.ca 3. Always 
check entire surroundings before manoeuvring your vehicle. 4. Preset voice to text messaging and incoming text message reading requires a MAP enabled phone. 5. Never program while driving. GPS mapping may not be detailed in all areas or reflect current road regulations. 
Additional fees will apply for dealer-activated navigation. 6. Never program while driving. GPS mapping may not be detailed in all areas or reflect current road regulations. 7. The advanced front air bags in this vehicle are certified to the federal regulations for advanced air 
bags. Children 12 years old and younger should always ride buckled up in a rear seat. Infants in rear-facing child restraints should never ride in the front seat of a vehicle with a passenger front air bag. All occupants should always wear their lap and shoulder belts properly. 8. 
No system can repeal the laws of physics or overcome careless driving actions. Performance is limited by available traction, which snow, ice and other conditions can affect. When the warning lamp flashes, the driver needs to use less throttle and adapt speed and driving behaviour 
to prevailing road conditions. 9. Always sit properly with the head restraint properly adjusted. Never place anything in front of the head restraint. 10. Not compatible with all garage door openers.

بعــض المعلومــات الموجــودة فــي هــذا الكتيــب قــد يتــم تحديثهــا فــي وقــت الحــق للطباعــة. يرجــى مراجعــة ورش أعمــال فيــات لمزيــد مــن التفاصيــل. بعــض التجهيــزات الموجــودة أو الموصوفــة هنــا قــد تتوافــر بتكلفــة إضافيــة.  تعتبــر كافــة المواصفــات، الرســوم التوضيحيــة وجميــع المقارنــات التنافســية الــواردة هنــا صحيحــة حيــن تّمــت الموافقــة علــى الطباعــة. 
تحتفــظ مجموعــة كرايســلر كنــدا بحــق إجــراء أيــة تعديــالت دون إشــعار مســبق أو أي التــزام يترتــب عليهــا. لمعرفــة ســعر طــراز محــدد مــع تجهيــزات تالئــم طلبــك، أو التحقــق مــن المواصفــات المذكــورة هنــا، قــم بزيــارة ورش أعمــال فيــات المحليــة. بــارك ســينس، بــارك فيــو، ســنتري كــي هــي عالمــات تجاريــة مســّجلة، ويوكونيكــت هــي عالمــة تجاريــة مســّجلة لمجموعــة 
كرايســلر ذ.م.م. جميــع الحقــوق محفوظــة. فيــات ومالتيئيــر همــا عالمتــان تجاريتــان مســّجلتنا لمجموعــة فيــات للتســويق واالتصــاالت S.p.A. بترخيــص مــن مجموعــة كرايســلر ذ.م.م. إيكــو درايــف هــي عالمــة تجاريــة مســّجلة لمجموعــة فيــات للتســويق واالتصــاالت S.p.A. بترخيــص مــن مجموعــة كرايســلر ذ.م.م. بلوتــوث هــي عالمــة تجاريــة مســجلة لشــركة بلوتــوث 
إس آي جــي. ســيروس، إكــس إم والعالمــات والشــعارات المتعلقــة بهمــا هــي عالمــات تجاريــة مســّجلة لراديــو ســيروس إكــس إم إنــك. بيتــس مــن دكتــور دري، بيتــس، بيتــس أوديــو وشــعار بيتــس b هــي عالمــات تجاريــة مســّجلة لشــركة بيتــس اإللكترونيــة، ذ.م.م. فيــس بــوك هــو عالمــة تجاريــة مســجلة لشــركة فيــس بــوك. أي بــود هــو عالمــة تجاريــة مســّجلة لشــركة 

أبــل. جميــع الحقــوق محفوظــة. تويتــر هــو خدمــة مقدمــة مــن شــركة تويتــر.

١. قــد تتســبب القيــادة مــع عــدم التركيــز إلــى فقــدان القــدرة علــى التحكــم بالســيارة. اســتخدم الهواتــف المتحركــة واألجهــزة األخــرى، حتــى مــع نظــام األوامــر الصوتيــة، عندمــا يتوفــر األمــان الــالزم للقيــام بذلــك. ٢. االشــتراك فــي راديــو ســيروس إكــس إم يخضــع للشــروط واألحــكام المتوفــرة فــي siriusxm.ca. ٣. تأكــد دائمــً مــن كامــل المنطقــة المحيطــة بالســيارة 
قبــل المنــاورة بســيارتك. ٤. الرســائل النصّيــة المســموعة المعــدة مســبقً وخاصيــة قــراءة الرســائل النصيــة الــواردة تتطلبــان هاتــف بخاصيــة عــرض الخرائــط. ٥. ال تُقــم بضبــط البرمجــة أثنــاء القيــادة تحــت أي ظــرف. قــد ال تحتــوي الخرائــط الخاصــة بنظــام تحديــد المواقــع العالمــي علــى كامــل التفاصيــل لجميــع المناطــق أو ال تعــرض قوانيــن الطــرق الحاليــة. ُتضــاف 
رســومً إضافيــة لتفعيــل نظــام تحديــد المواقــع العالمــي عــن طريــق المــوزع. 6. ال تُقــم بضبــط البرمجــة أثنــاء القيــادة تحــت أي ظــرف. قــد ال تحتــوي الخرائــط الخاصــة بنظــام تحديــد المواقــع العالمــي علــى كامــل التفاصيــل لجميــع المناطــق أو ال تعــرض قوانيــن الطــرق الحاليــة. ٨. إن الوســائد الهوائيــة األماميــة المتقدمــة فــي هــذه المركبــة حاصلــة علــى ترخيــص الهيئــة 
األميركيــة للوســائد الهوائيــة المتطــّورة. يجــب علــى األطفــال مــن عمــر ١٢ ســنة ومــا دون ركــوب الســيارة دائمــً فــي المقعــد الخلفــي مــع ربــط حــزام األمــان. ينبغــي عــدم وضــع األطفــال الرّضــع فــي مقاعــد مــع نظــام تثبيــت خلفــي بمقعــد الراكــب األمامــي مــع الوســائد الهوائيــة األماميــة. يجــب دائمــً علــى جميــع الــركاب وضــع أحزمــة األمــان بشــكل صحيــح. ال يمكــن ألي 
نظــام، مهمــا كان متطــورًا، أن يتخطــى قــوى الطبيعــة أو يتفــادى نتائــج القيــادة الطائشــة. يعتمــد األداء علــى قــوة التشــّبث المتوفــرة، والتــي تتأثــر بالرمــال والثلــوج وعوامــل أخــرى. عندمــا يضــيء مؤّشــر فــي لوحــة العــدادات، علــى الســائق أن يخفــف مــن قــوة الدفــع ويعــّدل الســرعة وطريقــة القيــادة بحســب حالــة الطريــق. ُينصــح بالقيــادة بحــذر وبمــا يتناســب مــع 

حالــة الطريــق. ٩. احــرص علــى الجلــوس فــي المقعــد مــع تعديــل مســاند الــرأس بشــكل يالئــم وضعيــة جلوســك وال تضــع شــيئً أمــام مســاند الــرأس. ١٠. غيــر متوافــق مــع جميــع أنظمــة فتــح أبــواب المــرآب عــن ُبعــد. 

140 Air Conditioning - Auto S نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي
228 Centralized Electrical Locking S أقفال كهربائية مركزية
256 Cargo Box S حجرة تخزين األمتعة
410 Electrochromic Internal Rearview Mirror S مرآة داخلية للرؤية الخلفية إلكتروكروميكية
416 Cruise Control S نظام تثبيت السرعة
450 driver Seat With Height Adjustment S مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع
454 Passenger Seat With Height Adjustment S مقعد الراكب قابل لتعديل االرتفاع
4VU Leather Gear Knob S مقبض ذراع ناقل الحركة مكسو بالجلد
511 3^ Rear Headrest S مساند رأس خلفية بـ٣ أجزاء
5Jx Guide In Arabic S دليل المالك باللغة العربية

5Wq Floor Mats S مداسات أرضية
5ZK Sporty Steering Wheel With Red Stitching S مقود توجيه رياضي بتطريزات حمراء  
631 Child Seat Anchor System-Latch Ready (ISOFIx) S )ISOFIx( نظام تثبيت مقاعد األطفال
68F Conversation Mirror S مرايا للرؤية الخلفية
6Rx Radio 5 Touchscreen AM/FM 1 Cd MP3 AUx-IN/USB S   AUx-IN/USB ومنفذ  MP3 مع وصلة Cd بشاشة عرض تعمل باللمس قياس ٥ بوصة ومشغل أقراص FM/AM راديو
710 Matrix display (On-Board Instrument Panel Multifunctional display) S شاشة عرض المصفوفة )لوحة عدادات متعددة الوظائف قابلة للضبط(
823 12V Current Outlet S منفذ بقوة ١٢ فولط   
CG4 Rear 40/60 Tilt, Tumble & Slide S مقعد خلفي بنسبة 6٠/٤٠ قابل لإلمالة والقلب والسحب
CKB Floor Carpet S مداسات أرضية
CSM Front Seatback Pockets, driver/Pass S مقاعد أمامية مع جيوب للسائق والراكب األمامي
CSR Passenger Assist Handles S مقابض مساعدة للركاب
GNA Manual day/Night Rearview Mirror S مرايا للرؤية الخلفية في الليل والنهار
GNV Sun Visors W/Vanity Mirror S واقية للشمس/ للزينة 
JEG Bodycolor Instrunent Panel Bezel S إطار لوحة عدادات بلون الهيكل
JKW 12V Center Console Power Outlet S منفذ طاقة بقوة ١٢ فولط مدمج بوسط الكونسول
LBG Front Reading/Map Lights - driver & Passenger S مصابيح إضاءة خافتة أمامية للسائق والراكب األمامي
RA2 Uconnect Media Center R2 AM/FM/BT S  BT/FM/AM مع راديو R2 مركز الوسائط اإلعالمية يوكونيكت
RCJ 6 Premium Speakers S 6 مكبرات صوت فاخرة
RdZ Steering Wheel Mounted Audio Ctrls S أزرار مثبتة في المقود للتحكم بالنظام الصوتي
RS6 Media Hub (USB, AUx) S ) AUx USB محور مركز الوسائط اإلعالمية )مع منافذ
RSY Uconnect - W/ Bluetooth USB & iPod Interface S iPod ومحطة تشغيل USB نظام يوكونيكت مع بلوتوث ومنفذ

key safeTy feaTUres مواصفات السالمة

150 driver Side Knee Airbag S وسادة هوائية لحماية ركبة السائق
365 TPMS (Tire Pressure Monitoring System) S نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات
392 VdC - Vehicle dynamic Control S نظام التحّكم الديناميكي  
499 Tire Filling / Repair Kit (Fix & Go) In Place Of Undersize Spare Tire S عّدة إصالح وتعبئة اإلطارات )أصلح وانطلق( بدالً من اإلطارات االحتياطية الصغيرة  
500 dual Advanced Front Airbags For driver S وسائد هوائية أمامية مزدوجة متقدمة للسائق
502 dual Advanced Front Airbags For Passenger S وسائد هوائية أمامية مزدوجة متقدمة للركاب
505 Front Seat-Mounted Side Airbags S وسائد هوائية أمامية جانبية مثبتة بالمقعد
5YY Partial Protective Cover For Transportation S غطاء واٍق جزئي للتنقل
614 Head Side Airbag S وسائد هوائية جانبية لحماية الرأس
6CK Emergency Kit S عدة للطوارئ
924 Complete Protective Cover For Transportation S غطاء واٍق كامل للتنقل
CBd Active Head Restraints S مساند رأس نشطة
LSA Security Alarm S جهاز إنذار

opTIons الخيارات

210 Metallic Paint O طالء معدني  
211 Leather Seats O مقاعد مكسوة بالجلد
316 Rear Parking Camera O كاميرا للركن الخلفي
400 Power Sunroof O فتحة سقف كهربائية
452 Heated Front Seats O مقاعد أمامية قابلة للتدفئة
456 Passenger Seat With Lumbar Adjustment O مقعد الراكب مع وضعيات لتعديل أسفل الظهر  
4dL Two Tone Paint O طالء بلونين
4dT Two Tone Paint O طالء بلونين
4JF Branded Hi-Fi Audio System O Hi-Fi نظام صوتي
508 Parking Sensor O حساسات الركن
5CF Paint In Solid O لون نقي
623 driver Seat With Lumbar Adjustment With Electrical drive O مقعد السائق آلي مع وضعيات لتعديل أسفل الظهر إلكترونيًا
6Y0 Bicolor Pastel Paint - White Base O طالء باستيلي ثنائي - بقاعدة بيضاء
6Y1 Bicolor Metallic Paint - White Base O طالء معدني ثنائي - بقاعدة بيضاء
6Y2 Bicolor Pastel Paint - Black Base O طالء باستيلي ثنائي - بقاعدة سوداء
6Y3 Bicolor Metallic Paint - Black Base O طالء معدني ثنائي - بقاعدة سوداء
62q Rear Seats Center Armrest - Specific 1 O مقاعد خلفية مع مسند للذراع في الوسط  
727 Stone I/P Cloth Trekking Interior O مقصورة تريكينغ من قماش “ستون” 
GNC Sun Visor W/Illum Vanity Mirrors O واقية للشمس/ للزينة مع إضاءة
JKV 115V Auxiliary Power Outlet O منفذ إضافي بقوة ١١٥ فولت 
NHK Engine Block Heater O سّخان وحدة المحّرك
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