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Make every day a red carpet day

The iconic and distinguished Chrysler  300 

portrays luxury and performance from 

every angle. The authoritative stance 

framed by bold grilles, wheels and jeweled 

lighting along with efficiently robust 

powertrains — leather-trimmed interiors and 

advanced technologies — give waiting in the 

wings a destiny of its own.

إرتق بحياتك إلى عالم الفخامة المبدعة 

الفخامة  واأليقونية،  الفريدة  كرايسلر   300    تفاصيل  تعكس 

طلتها  تمنح  إذ  معنى.  من  للكلمة  ما  بكل  العالي   واألداء 

الجريئة، والعجالت،  األمامية  الشبكات  تميزها كل من  التي 

نقل  خطوط  إلى  وصوالً  الجواهر،  شكل  على   واإلضاءة 

الفاخر  بالجلد  المكسو  الداخلي  والتصميم  ــ  الجبارة  القوة 

والتكنولوجيا المتقدمة حضوراً ساطعاً يجعلها دائماً في دائرة 

األضواء تواجه مصيرها بحزم وثقة.  
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300 ليميتد

300 ليميتد: المعدات القياسية المختارة 

القوة  نقل  خط 
محرك بنتاستار ®  بـ ٦ أسطوانات على شكل V مصنف بقوة ٢١٧ كيلوواط مع النظام  

المتغير  لتوقيت عمل  الصمامات  سعة   ٣٫٦ لتر  و ناقل حركة  أوتوماتيكي بـ ٨  سرعات  
نظام تعليق مستقل على العجالت األربعة

الخارجية
عجالت من األلومينيوم المصبوب ملّمعة بالكامل قياس ١٨ إنش 

زجاج أمامي وزجاج األبواب األمامية عازل للصوت
أغطية المرايا ومقابض األبواب من الكروم

مصابيح أمامية باي-زينون مرنة مشحونة  بكثافة عالية مع حواف من الكروم  
مصابيح تضيء في النهار

مصابيح خلفية LED من الكروم 
شبكة أمامية بلون أسود مع إطار من الكروم الالمع 

عادم مزدوج بمخارج المعة 
مرايا آلية، قابلة للتدفئة 

الداخلية
مقاعد من القماش

مرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم 
سجادة الصندوق

مقعد السائق قابل للتعديل آلياً مع  إمكانية تعديل أسفل الظهر آلياً وفقاً لـ ٤  وضعيات 
مقعد طويل خلفي قابل للطي منقسم بنسبة ٦٠/٤٠ 

 عمود توجيه قابل للتعديل/اإلمالة 
مقود توجيه مكسو بالجلد

نظام المالحة يوكونيكت®  4   مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨٫٤ بوصة
٦ مكبرات صوت ألباين ®  فاخرة مع مضخم للصوت بقوة ٢٧٦ واط

نظام األوامر الصوتية المدمج مع ميزة  بلوتوث ®    
مركز الوسائط اإلعالمية (منفذي  USB ووصلة صوت إضافية)

ناقل حركة إلكتروني دّوار
 نظام فتح األقفال عن بُعد عند االقتراب  من  السيارة

نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين  للتحكم  بدرجة الحرارة 
نظام التحكم بالسرعة

جهاز إنذار
نظام توجيه معزز آلياً

كاميرا بارك فيو ®   للرؤية الخلفية

300S

300S: معدات قياسية مختارة مقارنة بطراز 300 ليميتد 

خط نقل القوة
محرك بنتاستار ®   بـ ٦ أسطوانات على شكل  V  مصنف بقوة   ٢٢٣ كيلوواط مع النظام 

المتغير  لتوقيت  عمل  الصمامات  سعة   ٣٫٦ لتر  و ناقل  حركة  أوتوماتيكي بـ ٨  سرعات   
الوضعية الرياضية

الخارجية
عجالت من األلومينيوم المصبوب مطلية بالكامل بلون أسود صاخب قياس ٢٠ إنش 

مصابيح أمامية بحواف بلون أسود
مصابيح خلفية LED بلون أسود 

شبكة أمامية بلون أسود المع مع إطار من الكروم األسود  
حواف بفتحات لدخول ضوء النهار بلون أسود المع

شعار  جناح كرايسلر مع تقليمات  بلون  أسود 
300S شعار

أغطية المرايا ومقابض األبواب بلون الهيكل 

الداخلية
مقاعد رياضية سبورت مكسوة بالجلد قابلة للتهوية

نواقل حركة صغيرة مثبتة في مقود التوجيه 
٩ مكبرات صوت ألباين فاخرة مع مضخم صوت بقوة ٥٠٨ واط

مقود توجيه قابل للتدفئة
عمود توجيه آلي قابل للتعديل/ اإلمالة 

مجموعة 300C الكجوري

  300S  300  الكجوري: معدات قياسية مختارة مقارنة بطرازC  مجموعة

الخارجية
عجالت من األلومينيوم المصبوب الملّمع بالكامل بلمسات  المعة قياس ٢٠  إنش  

مرايا ومقابض األبواب من البالتين
شبكة أمامية من البالتين   مع  إطار من  البالتين

شعار  300C  من البالتين 

الداخلية
مقاعد مكسوة بجلد بريميوم مخرم فاخرة قابلة للتهوية 

مقود توجيه مكسو بالجلد الكجوري
لمسات داخلية من الخشب األصلي المسامي 
نواقل حركة صغيرة مثبتة في مقود التوجيه  

مداسات أرضية الكجوري فاخرة 

300 SRT® 

مجموعة SRT 300: معدات قياسية مختارة  مقارنة بمجموعة   300C    الكجوري

خط نقل القوة
محرك هيمي    بـ ٨ أسطوانات على  شكل  V   سعة   ٦٫٤ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 

 بـ ٨  سرعات  
مكابح بريمبو ®   بـ ٤ مكابس برفورمانس عالية األداء مع مكابس مطلية بلون فضي 

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات بـ ٣ وضعيات  مع  ميزة اإليقاف الكامل
II نظام تبريد المحرك للمهام القاسية سيفير-ديوتي
نظام تعليق التخميد برفورمانس المرن عالي األداء

نظام عادم مزدوج نشط  

الخارجية
عجالت اليتزأوت من األلومينيوم قياس ٢٠ إنش  

SRT شعار
شبكة أمامية SRT مع إطار من الكروم األسود

مصابيح ضباب SRT بتقنية LED فاخرة
جناح خلفي بلون الهيكل

شعار هيمي ٦٫٤ على المصد 
حواف بفتحات لدخول ضوء النهار بلون أسود  المع

حواف المصابيح األمامية بلون أسود
مصابيح خلفية LED بلون أسود 

أغطية المرايا ومقابض األبواب بلون الهيكل 

الداخلية
مقود توجيه برفورمانس بقاعدة مسطحة مكسو بالجلد فاخر

مقاعد مكسوة بالجلد وجلد ألكانتارا ®  سويد
٦ مكبرات صوت ألباين ®  فاخرة مع مضخم صوت بقوة ٢٧٦ واط

300 Limited

300 Limited: Select standard equipment 

powertrain 
217-kW-rated 3.6 Pentastar® Variable Valve Timing (VVT) V6 with 

8-speed automatic transmission 
4-wheel independent suspension 

exterior 
18-inch cast aluminum fully polished wheels
Acoustic windshield and front-door glass
Chrome mirror caps and door handles
Adaptive Bi-xenon High Intensity Discharge (HID) headlamps with 

Chrome bezels
Daytime running lamps (DRLs)
Chrome LED taillamps
Bright Chrome surround with Black grille
Dual exhaust with bright tips
Power, heated mirrors

interior 
Cloth seats
Auto-dimming rearview mirror 
Trunk mat
Power driver’s seat with 4-way power lumbar adjust
60/40 split-folding rear bench seat
Tilt/telescoping steering column
Leather-wrapped steering wheel
Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch touchscreen display
6 premium Alpine® speakers with 276-watt amplifier
Integrated Voice Command with Bluetooth®
Media Hub (2 USB ports and aux)
Rotary E-shifter
Remote Proximity Keyless Entry
Dual-Zone Automatic Temperature Control (ATC)
Speed control
Security alarm
Electric Power Steering (EPS)
ParkView® Rear Back-Up Camera

300S 

300S: Select standard equipment over 300 Limited

powertrain 
223-kW-rated 3.6 Pentastar VVT V6 with 8-speed 

automatic transmission 
Sport Mode 

exterior 
20-inch cast aluminum Black Noise fully painted wheels
Headlamps with Black bezels
Black LED taillamps
Black Chrome surround with Gloss Black grille
Gloss Black Daylight Opening (DLO) surround molding 
Chrysler wing badge with Black accents 
300S badge
Body-color mirror caps and door handles

interior 
Ventilated leather-trimmed Sport seats
Steering wheel-mounted paddle shifters
9 premium Alpine speakers with 508-watt amplifier 
Heated steering wheel

Power adjustable tilt/telescoping steering column

300C Luxury Series 

300C Luxury Series: Select standard equipment over 300S

exterior 
20-inch cast aluminum wheels fully polished with Satin Clear
Platinum mirrors and door handles
Platinum surround with Platinum grille
Platinum 300C badge

interior 
Ventilated Premium leather-trimmed perforated seats
Luxury leather-wrapped steering wheel
Real open-pore wood interior accents
Steering wheel-mounted paddle shifters

Luxury floor mats

300 SRT®

300 SRT: Select standard equipment over 300C Luxury Series

powertrain 
6.4 HEMI® V8 with 8-speed automatic transmission
Performance 4-piston Brembo® brakes with  

Silver-painted calipers
3-Mode Electronic Stability Control (ESC) with Full Off
Severe-Duty II Engine Cooling
Adaptive Damping Performance Suspension
Active dual exhaust system 

exterior 
20-inch Lights Out aluminum wheels
SRT badge
SRT grille with Black Chrome surround
SRT premium LED fog lamps
Rear body-color spoiler
6.4 HEMI fender badge
Gloss Black Daylight Opening (DLO) surround molding
Black headlamp bezels
Black LED taillamps
Body-color mirror caps and door handles

interior 
Performance flat-bottom leather-wrapped steering wheel
Leather and Alcantara® suede-trimmed seats 
6 premium Alpine® speakers with 276-watt amplifier

  300  المعدات القياسية المختارة لكرايسلر
Chrysler 300 Select Standard Equipment



من األلومينيوم المصبوب قياس ١٨ إنش
عجلة ملّمعة بالكامل

قياسية في طراز  300  ليميتد 
 (WPC) 

من األلومينيوم المصبوب قياس ٢٠ إنش
عجلة مطلية بالكامل بلون أسود صاخب

 300S  قياسية في طراز
 (WST) 

من األلومينيوم المصبوب قياس ٢٠ إنش
عجلة ملّمعة بالكامل بلون المع صاف
قياسية في مجموعة  300C  الكجوري

 (WDE) 

من األلومينيوم المصبوب قياس ٢٠ إنش
عجلة مطلية بالكامل بلون أسود صاخب 

إختيارية في طراز  300  ليميتد 
 (WHG) 

من األلومينيوم المصبوب قياس ٢٠ إنش
عجلة ملّمعة بالكامل

إختيارية في طراز  300  ليميتد 
 (WFY) 

اليتز أوت قياس ٢٠ إنش
عجلة مطلية على شكل ماسي مع ”رومبي“

غطاء وسطي من قطعتين
300 SRT®  قياسية في طراز

 (WHF) 

18-inch Cast Aluminum  
Wheel Fully Polished  

Standard on 300 Limited  
(WPC)

20-inch Cast Aluminum  
Wheel Fully Painted Black Noise 

Optional on 300 Limited  
(WHG)

20-inch Cast Aluminum  
Wheel Fully Painted Black Noise  

Standard on 300S  
(WST)

20-inch Cast Aluminum  
Wheel Fully Polished  

Optional on 300 Limited
(WFY)

20-inch Cast Aluminum  
Wheel Fully Polished with Satin Clear 

Standard on 300C Luxury Series  
(WDE)

20-inch Lights Out  
Painted Wheel with RHOMBI 

Two-Piece Center Cap  
Standard on 300 SRT®  

(WHF)

C H RYSL ER 3 0 0  W H EELS
3 0 0 عجالت كرايسلر 



 فضي دخاني
Silver Mist

طالء أحمر لؤلؤي مخملي
Velvet Red Pearl Coat

فروستبايت
Frostbite

كانيون سانسيت* 
Canyon Sunset*

أبيض المع
Bright White

جرانيت كريستالي
Granite Crystal

أسود المع
Gloss Black

أزرق محيطي
Ocean Blue

أميثست
Amethyst

األلوان الخارجية
EXT ER IOR  C OLOR S

* Available on 300 Limited and 300S models only.

 *  متوفر في طرازات  300  ليميتد و 300S  فقط



قماش من جيلفورد أسود/ سيدج  ـــ
قياسي في طراز 300 ليميتد

ن مع تقليمات مخرمة  أكسيس    II    وشعار مطرز ـــ   فرش من جلد نابا أسود/مدخَّ
300S قياسي في طراز

فرش من جلد نابا بلون أسود بريميوم الفاخر وجلد ألكانتارا ®  سويد  مع  تقليمات  مخرمة 
أكسيس   II  ـــ  

 300 SRT ®    قياسي في طراز

فرش من جلد نابا بريميوم الفاخر بلون أسود،  مع  تقليمات مخرمة  أكسيس   II   ـــ     
قياسي في مجموعة 300C الكجوري

فرش من جلد نابا إنديغو/لينين بريميوم الفاخر  مع  تقليمات مخرمة أكسيس   II  ـــ 
قياسي في  مجموعة 300C الكجوري 

قماش من كتان ”لينين“ جيلفورد/سيدج ـــ
قياسي في طراز 300 ليميتد

فرش من جلد نابا بلون موكا الداكن بريميوم  الفاخر   مع تقليمات مخرمة أكسيس  II ـــ 
قياسي  في مجموعة 300C الكجوري

تقليمات  مع  ”سيبيا“  بني  محمر  الفاخر  بلون  بريميوم  الجونا  جلد  من  فرش 
ـــ     II   أكسيس مخرمة 

 300 SRT   إختياري في طراز

فرش من جلد نابا الفاخر بلون  أسود،  مع  تقليمات مخرمة  أكسيس   II   وشعار مطرز ـــ      
300S قياسي في طراز

فرش من جلد نابا بلون أحمر غامق  مع  تقليمات مخرمة أكسيس   II  وشعار مطرز ـــ  
300S إختياري في طراز

Black Guilford / Sage Cloth —
Standard on 300 Limited

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

Premium Black Nappa Leather and Alcantara® Suede with Axis II 
perforated insert —
Standard on 300 SRT®

Radar Red Nappa Leather with Axis II perforated insert and 
embroidered logo —
Optional on 300S

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

Linen Guilford / Sage Cloth —
Standard on 300 Limited

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

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

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

األلوان الداخلية
I N T ER IOR C OLOR S

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



 300 ليميتد

 300

LIMITED 300S

مجموعة طرازات 
 300C  الكجوري

300C  

LUXURY 

SERIES 300 SRT®

E N G I N E S A N D T R A N S M I S S I O N S المحركات ونواقل الحركة

3.6 Pentastar® 24V Variable Valve Timing (VVT) V6 — 8-speed automatic with Rotary E-shift • • • محرك بنتاستار ®   بـ ٦ أسطوانات على شكل  V   و٢٤ صماماً  مع النظام المتغير  لتوقيت عمل  الصمامات سعة   ٣٫٦ لتر  ــــ  ناقل حركة  أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات مع ناقل حركة  إلكتروني دّوار 

5.7 HEMI® VVT V8 — 8-speed automatic with Rotary E-shift and Fuel Saver Technology O O O
محرك هيمي ®   بـ ٨ أسطوانات على شكل  V   سعة   ٥٫٧ لتر مع النظام المتغير لتوقيت  عمل  الصمامات ــــ ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ٨  سرعات  مع ناقل حركة إلكتروني دّوار  وتكنولوجيا 

 التوفير في استهالك الوقود

6.4 HEMI V8 — 8-speed automatic with Rotary E-shift and Fuel Saver Technology • محرك هيمي    بـ ٨ أسطوانات على شكل  V   سعة   ٦٫٤ لتر ــــ ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ٨  سرعات  مع ناقل حركة إلكتروني دّوار  وتكنولوجيا  التوفير في استهالك الوقود

OUTPUT 292 HP
300 HP •  

363 HP

300 HP •  

363 HP
469 HP قوة حصان

M EC H A N I C A L F E AT U R E S المواصفات الميكانيكية

Alternator — 180-amp • • • المحول ــــ ١٨٠ أمبير

— 220-amp • ــــ ٢٢٠ أمبير

Air conditioning — Dual-Zone Automatic Temperature Control (ATC) with humidity sensor • • • • نظام التكييف الهوائي ــــ نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين  للتحكم بدرجة الحرارة مع حساسات  استشعار الرطوبة

Air filtering • • • • فلتر لتنقية الهواء

Brakes — 4-wheel antilock disc performance with All-Speed Traction Control • • • المكابح ــــ قرصية مانعة لالنغالق على  العجالت األربعة عالية األداء مع نظام التحكم  بالتشبث لجميع السرعات

—  Performance 4-piston Brembo® with All-Speed Traction Control, Silver-painted calipers • ــــ مكابح بريمبو ®   بـ ٤ مكابس برفورمانس عالية األداء مع نظام  التحكم  بالتشبث لجميع السرعات، مكابس مطلية بلون  فضي

— Red-painted calipers O ــــ مكابس مطلية بلون أحمر 

Battery — 730-amp, maintenance-free • • • • البطارية ــــ ٧٣٠ أمبير، ال تحتاج للصيانة

Electronic Stability Control (ESC) system • • • • النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

— 3-Mode ESC with Full Off • ــــ النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات بـ ٣ وضعيات مع  ميزة اإليقاف الكامل

Engine cooling — Severe-Duty • • • نظام تبريد المحرك ــــ للمهام القاسية سيفير-ديوتي

— Severe-Duty II • II ــــ سيفير-ديوتي

Fuel tank — 70-L • • • • خزان الوقود     ــــ سعة ٧٠ لتر

Power trunk-lid release • • • • فتحة كهربائية لغطاء صندوق السيارة

Rear window defroster • • • • مزيل الصقيع للنافذة الخلفية

Speedometer — 260-km/h • • • عداد السرعة ــــ ٢٦٠ كم/الساعة

— 300-km/h • ــــ ٣٠٠ كم/الساعة

Speed-sensitive power locks • • • • أقفال األبواب كهربائية حساسة للسرعة

Cruise control • • • • نظام تثبيت السرعة

—  Adaptive Cruise Control with Stop (ACC Stop) (packaged with SafetyTecTM Group and  
Driver Confidence Group)

P P P ــــ نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف   (متضمن مع مجموعة سيفتي تك  ™   و مجموعة درايفر كونفيدانس) 

Steering — Electric • • • نظام التوجيه ــــ إلكتروني

— Performance-tuned • ــــ برفورمانس معدل األداء 

Suspension — Load-leveling and height-control (included in select markets) P • P نظام التعليق ــــ ميزة تعديل مستوى الحمولة واالرتفاع   (متوفر في أسواق مختارة) 

— 4-wheel independent – Euro • P ــــ مستقل على العجالت األربعة ــ وفق المعايير األوروبية

— 4-wheel independent – Touring P P ــــ مستقل على العجالت األربعة ــ مضبوط الدوران

— 4-wheel independent Performance-tuned (packaged with 5.7 HEMI V8) P P ــــ برفورمانس معدل األداء مستقل على العجالت األربعة (متضمن مع مجموعة محرك هيمي بـ ٨ أسطوانات على شكل  V سعة ٥٫٧ لتر) 

— 4-wheel independent P • • ــــ مستقل على العجالت األربعة 

— 4-wheel independent high-performance with adaptive damping • ــــ مستقل على العجالت األربعة عالي األداء مع نظام التخميد المرن

Tip start • • • • زر التشغيل

C H R Y S L E R  3 0 0  S P E C I F I C A T I O N S  3 0 0 مواصفات كرايسلر 
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E X T E R I O R F E AT U R E S المواصفات الخارجية

Badge on deck lid — 300 • شعار على األرضية ــــ  300 

— 300S •  300S  ــــ

— SRT • SRT ــــ

— Black Noise with Red insert (packaged with the Red S Appearance Package) P ــــ بلون أسود صاخب مع تقليمات بلون أحمر (متضمن مع مجموعة ريد  S أبيرانس)

— Platinum finish – 300C •  300C   ــــ مع لمسات من البالتين ــ

Chrysler wing badge • • • شعار جناح كرايسلر

—  Black Noise wing badge with Red insert (packaged with Red S Appearance Package) P ــــ شعار الجناح بلون أسود صاخب مع تقليمات  بلون أحمر (متضمن مع مجموعة ريد   S   أبيرانس) 

—  Black Noise wing badge with Black insert (packaged with Sport Appearance Package) P ــــ شعار الجناح بلون أسود صاخب مع  تقليمات  بلون أسود (متضمن مع مجموعة سبورت    أبيرانس) 

Black roof O O سقف بلون أسود

Daylight Opening (DLO) moldings — Bright • • حواف بفتحات لدخول ضوء النهار ــــ المعة

—  Black (packaged with Sport Appearance Package) P • • ــــ بلون أسود (متضمنة مع مجموعة سبورت أبيرانس)

Door handles — Chrome • مقابض األبواب ــــ من الكروم

— Body-color • • ــــ بلون الهيكل

— Platinum Chrome • ــــ من الكروم البالتيني

Dual rear exhaust • • • • عادم خلفي مزدوج

— Active exhaust • ــــ عادم نشط

Dual-pane panoramic sunroof O O O O فتحة سقف بانورمية مزدوجة

Fog lamps — Front (LED) • • • (LED ) مصابيح ضباب ــــ أمامية

— Front premium SRT • ــــ أمامية  SRT فاخرة 

— Rear (packaged with European Equipment Group) P P P P ــــ خلفية (متضمنة مع مجموعة إكويبمنت األوروبية)

Glass  — Solar-Control • • • • الزجاج ــــ ميزة التحّكم بدخول أشعة الشمس 

— Acoustic windshield • • • • ــــ زجاج أمامي عازل للصوت

— Acoustic front-door • • • • ــــ زجاج األبواب األمامية عازل للصوت

— Front and rear Solar-Control • • • • ــــ أمامي وخلفي مع ميزة التحّكم بدخول أشعة الشمس 

Grille — Black grille with Bright surround • الشبكة األمامية ــــ شبكة أمامية بلون أسود مع إطار المع

—  Black grille with Black Chrome surround (packaged with Sport Appearance Package) P • ــــ شبكة أمامية بلون أسود مع  إطار من الكروم  األسود (متضمنة مع مجموعة سبورت  أبيرانس) 

—  Black SRT grille with Black Chrome surround • ــــ شبكة أمامية  SRT بلون أسود مع  إطار من  الكروم  األسود

— Platinum grille with Platinum surround • ــــ شبكة أمامية من البالتين   مع  إطار من  البالتين

Headlamps — Automatic • • • • المصابيح األمامية ــــ أوتوماتيكية

— Daytime running, dedicated • • • • ــــ تضيء في النهار، مخصصة

— Adaptive Bi-xenon High Intensity Discharge (HID) • • • • ــــ مصابيح أمامية باي-زينون مرنة مشحونة بكثافة عالية  

—  Auto High-Beam Headlamp Control system (packaged with SafetyTecTM Group  
and Driver Confidence Group)

P P P ــــ نظام التحكم األوتوماتيكي  بالمصابيح األمامية  العالية المدى (متضمن مع مجموعة سيفتي تك ™  ومجموعة درايفر كونفيدانس) 

— Chrome bezels • • ــــ حواف من الكروم

—  Black Chrome bezels (packaged with Sport Appearance Package) P • • ــــ حواف من الكروم األسود (متضمنة مع مجموعة سبورت أبيرانس)

— Washers (included in select countries) P P P ــــ غساالت الزجاج (متوفرة في بلدان مختارة)  

Integrated rear-window antenna • • • • هوائي مدمج مع النافذة الخلفية  

Lower bodyside cladding • • • • حواف منخفضة جانب الهيكل
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Mirrors — Chrome • المرايا ــــ من الكروم

— Body-color • • ــــ بلون الهيكل

— Platinum Chrome exterior mirrors • ــــ مرايا خارجية من الكروم البالتيني 

— Exterior mirrors with heating element • • • • ــــ مرايا خارجية قابلة للتدفئة

Power multifunction foldaway mirrors — Auto-dimming exterior driver mirror P • • • مرايا متعددة الوظائف قابلة للطي آلياً ــــ مرآة السائق  الخارجية ذاتية التعتيم

— Blind-Spot Indicator (packaged with SafetyTecTM Group) P P • ــــ مؤشر الزوايا العمياء (متضمن مع مجموعة  سيفتي تك ™  ) 

— Approach lamp (driver and passenger; packaged with SafetyTec Group) P P • ــــ مصباح االقتراب (للسائق والراكب األمامي؛ متضمن مع مجموعة سيفتي تك) 

— Radio/driver’s seat/mirrors memory • • • ــــ نظام ذاكرة لحفظ إعدادات الراديو/مقعد  السائق/المرايا

— Auto-adjust-in-Reverse exterior mirrors • • • ــــ مرايا خارجية قابلة للتعديل  أوتوماتيكياً عند الرجوع  

Tires — 235/55R18 BSW Performance •  235/55R18 BSW  اإلطارات ــــ برفورمانس

—  245/45ZR20 BSW Performance (included with 20-inch aluminum wheels) P • • • ــــ برفورمانس  245/45ZR20 BSW  (متضمنة مع العجالت من األلومينيوم قياس 20 إنش) 

— Compact spare (availability varies by market) • • • P ــــ إطار احتياطي (يختلف توافره حسب السوق)

— Tire service kit • ــــ عدة صيانة اإلطارات

Tow hooks — Port-installed • • • خطافات الجّر ــــ مع منفذ تثبيت  

Wipers — Variable/intermittent • • • • ماسحات الزجاج: متغيرة/بأداء متقطع

—  Rain-sensitive (included with SafetyTec Group and Driver Confidence Group) P P P ــــ حساسة للمطر (متضمنة مع مجموعة  سيفتي  تك    ومجموعة درايفر كونفيدانس) 

Wheels — 18-inch polished aluminum • العجالت ــــ من األلومينيوم الملّمع قياس ١٨ إنش

— 20-inch polished aluminum (availability varies by market) O ــــ من األلومينيوم الملمّع قياس ٢٠ إنش   (يختلف توافرها حسب السوق) 

— 20-inch Black Noise aluminum • ــــ من األلومينيوم بلون أسود صاخب قياس ٢٠ إنش   

—  20-inch Black Noise aluminum (packaged with Sport Appearance Package) P ــــ من األلومينيوم بلون أسود صاخب قياس ٢٠  إنش   (متضمنة مع مجموعة سبورت أبيرانس)

— 20-inch fully polished with Satin Clear • ــــ من األلومينيوم الملّمع بالكامل بلمسات المعة قياس ٢٠  إنش 

— 20-inch Lights Out painted with two-piece RHOMBI center cap • ــــ اليتزأوت مطلية قياس ٢٠ إنش مع غطاء وسطي على شكل ماسي "رومبي" من قطعتين 

I N T E R I O R F E AT U R E S المواصفات الداخلية

7-inch Driver Information Display (DID) • • • • شاشة عرض معلومات السائق قياس ٧ بوصة

12-volt center console power outlet — Located in cubby bin, center console and rear of center console • • • • كونسول مركزي بمنافذ طاقة بقوة ١٢ فولط ــــ  مثبتة في  حجرة صغيرة، والكونسول المركزي  وخلف  الكونسول المركزي  

Analog clock • • • • ساعة تناظرية

Assist handles — Passenger • • • • مقابض مساعدة ــــ للركاب

— Illuminated, rear • • • • ــــ خلفية، مع إضاءة

Cargo compartment dress-up • • • • غطاء منطقة الشحن

Cargo net O O O O شبكة منطقة الشحن

Compass • • • • بوصلة

Cup holders — Illuminated, front • • • • حامالت أكواب ــــ أمامية، مضاءة

— Heated/cooled front console • • • ــــ كونسول أمامي قابل للتدفئة/للتبريد

— Illuminated, rear • • • ــــ خلفية، مع إضاءة

— Rear • ــــ خلفية

Full-length floor console — Includes dual USB charging ports for rear-seat passengers • • • • كونسول أرضي كامل الطول ــــ يتضمن منافذ  USB  مزدوجة للشحن لركاب المقاعد الخلفية
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Lighting — Glove box • • • • اإلضاءة ــــ صندوق القفازات

— Front reading/map • • • • ــــ أمامية للقراءة/للخرائط

— Rear reading/courtesy • • • • ــــ خلفية للقراءة/خافتة

— Front and rear LED map pockets • • • LED ــــ جيوب خرائط أمامية وخلفية بإضاءة

— Driver and passenger lower LED • • • LED  ــــ منخفضة  للسائق والراكب بتقنية

— Trunk • • • • ــــ غطاء صندوق السيارة

Outside temperature display • • • • نظام عرض درجة الحرارة الخارجية

Power accessory delay • • • • ً وحدة إكسسوار لتأخير وقت االطفاء آليا

Power adjustable pedals with memory • • • دواسات قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرة

Power front windows, 1-touch open/close • • • • نوافذ أمامية آلية، مع ميزة الفتح/اإلغالق  بكبسة  زر واحدة 

Power rear window sunshade (not available with Harman Kardon® Audio Group) • • واقية من الشمس للنافذة الخلفية  آلية (غير متوفرة مع  مجموعة الصوت هارمن  كاردون ®  ) 

Rearview auto-dimming mirror • • • • مرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم

Remote fuel-door release • • • • باب خزان الوقود يفتح عن بُعد

Steering wheel — Leather-wrapped • • مقود التوجيه ــــ مكسو بالجلد

— Luxury leather-wrapped • ــــ مكسو بجلد الكجوري

— Performance flat-bottom leather-wrapped • ــــ بقاعدة مسطحة  مكسوة بجلد برفورمانس عالي األداء

— Audio controls • • • • ــــ أزرار للتحكم بالصوت

— Heated • • • ــــ قابل للتدفئة

Sun visors with illuminated vanity mirrors • • • • واقيات من الشمس مع مرايا بزينة مضاءة

Tilt/telescoping steering column — Manual • ً عمود توجيه قابل للتعديل/ اإلمالة ـــ يدويا

— Power • • • ً ــــ آليا

Trunk mat • • • • سجادة الصندوق

Seats — Premium cloth bucket • المقاعد ــــ حاضنة من القماش بريميوم الفاخر

— Ventilated leather-trimmed Sport bucket • ــــ حاضنة مكسوة بالجلد سبورت، قابلة للتهوية

— Ventilated Premium leather-trimmed with performance insert • ــــ قابلة للتهوية، مكسوة بجلد بريميوم، مع تقليمات برفورمانس عالية األداء

— Ventilated leather and Alcantara® suede-trimmed • ــــ قابلة للتهوية، مكسوة بالجلد وبجلد ألكانتارا ®  سويد

— Laguna premium leather-trimmed O ــــ مكسوة بجلد الجونا الفاخر

— Second row – 60/40 split-folding • • • • ــــ مقاعد الصف الثاني ــــ قابلة للطّي واالنقسام  بنسبة   ٦٠/٤٠ 

— Heated • • • ــــ قابلة للتدفئة

M U LT I M E D I A S YS T E M S أنظمة الوسائط اإلعالمية المتعددة

Uconnect® Multimedia — Uconnect 4 NAV with 8.4-inch touchscreen display • • • • نظام الوسائط اإلعالمية المتعددة يوكونيكت ®   ــــ  نظام  المالحة يوكونيكت   4   مع شاشة عرض  تعمل  باللمس قياس ٨٫٤ بوصة  

— Integrated Voice Command with Bluetooth® • • • • ــــ نظام األوامر الصوتية المدمج مع ميزة  بلوتوث ® 

— Media Hub, includes 2 USB ports and auxiliary jack located in center console • • • • ــــ مركز الوسائط اإلعالمية، يتضمن منفذْي  USB، ووصلة صوت إضافية مثبتة في  الكونسول  المركزي

Audio system — 6 premium Alpine® speakers with 276-watt amplifier • • نظام الصوت ــــ ٦ مكبرات صوت ألباين ®    فاخرة مع مضخم  صوت بقوة ٢٧٦ واط

— 9 premium Alpine speakers with 506-watt amplifier • •  ــــ ٩ مكبرات صوت ألباين فاخرة، مع مضخم  صوت بقوة   ٥٠٦ واط 

—  Premium Harman Kardon audio system with 19 Harman Kardon GreenEdgeTM speakers and Surround 
Sound (packaged with Harman Kardon Audio Group)

P P ــــ نظام صوت هارمن كاردون    فاخر مع   ١٩  مكبر صوت هارمن كاردون جرين إيدجTM ، وصوت محيطي نظام الصوت (متضمن مع مجموعة الصوت هارمن كاردون)

— Trunk-mounted subwoofer • ــــ صبووفر مثبت في الصندوق
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S A F E T Y & S EC U R I T Y السالمة واألمان

Active front head restraints • • • • مساند للرأس أمامية نشطة

Air bags — Driver inflatable knee • • • • الوسائد الهوائية ــــ قابلة لالنتفاخ لحماية ركبتْي  السائق

— Next-generation multistage front • • • • ــــ أمامية من الجيل القادم، متعددة مراحل  لالنتفاخ  

— Supplemental front-seat side • • • • ــــ إضافية جانبية للمقعد األمامي

— Supplemental side-curtain front and rear • • • • ــــ إضافية ستارية جانبية أمامية وخلفية   

Advanced Brake Assist (packaged with SafetyTecTM Group and Driver Confidence Group) P P P نظام مساندة الفرملة المتقدم (متضمن  مع  مجموعة سيفتي تك ™   ومجموعة  درايفر  كونفيدانس) 

Blind Spot Monitoring (BSM) and Rear Cross-Path Detection System (packaged with SafetyTec Group) P P •  نظام مراقبة الزوايا  العمياء واكتشاف  األجسام  والسيارات  العابرة عند الرجوع (متضمن مع مجموعة سيفتي تك)

Emergency trunk-lid release • • • • فتحة غطاء للطوارئ من داخل صندوق  السيارة 

Full-Speed Forward Collision Warning with Active Braking (FSFCW+) (packaged with SafetyTec Group 
and Driver Confidence Group)

P P P نظام التنبيه من  االصطدام األمامي عند السرعات العالية مع الفرملة النشطة (متضمن مع مجموعة سيفتي تك  ومجموعة درايفر كونفيدانس)

Hill Start Assist • • • • نظام المساعدة على تسلق التالل

Remote Proximity Keyless Entry • • • •  نظام فتح األقفال عن بُعد عند االقتراب  من  السيارة

LaneSense® Lane Departure Warning with Lane Keep Assist (packaged with SafetyTecTM Group and 
Driver Confidence Group)

P P P نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار الين  سينس ®    مع  المساعدة في الحفاظ على المسار     (متضمن مع  مجموعة سيفتي تك ™ ، ومجموعة   درايفر كونفيدانس) 

ParkSense® Front and Rear Park Assist System • • • • نظام مساندة الركن الخلفي واألمامي بارك سينس ®    

ParkView® Rear Back-Up Camera with Dynamic Grid Lines • • • • كاميرا بارك فيو ®   للرؤية الخلفية مع  الخطوط الشبكية الديناميكية

Rain Brake Support • • • • نظام مساندة الفرملة عند المطر

Ready Alert Braking • • • • إنذار التنبيه بالفرملة

Security alarm • • • • جهاز إنذار

Sentry Key® Theft Deterrent System • • • • نظام سنتري كي® المجّمد للمحرّك منعاً للسرقة

Tire pressure monitoring display • • • • نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات

PAC K AG E S / EQ U I P M E N T G R O U P S المجموعات/المعدات

Driver Confidence Group — Includes Advanced Brake Assist, rain-sensitive windshield wipers, LaneSense 
Lane Departure Warning with Lane Keep Assist, Auto High-Beam Headlamp Control, Full-Speed Forward 
Collision Warning with Active Braking and Adaptive Cruise Control with Stop

O

مجموعة درايفر كونفيدانس ــــ تتضمن نظام  مساندة  الفرملة المتقدم، ماسحات الزجاج األمامي  حساسة  للمطر، نظام التنبيه من االبتعاد عن  المسار الين  سينس    مع  المساعدة في 
الحفاظ  على المسار  ، نظام التحكم األوتوماتيكي  بالمصابيح األمامية العالية المدى، نظام التنبيه  من  االصطدام األمامي عند السرعات العالية مع  الفرملة النشطة ونظام  تثبيت السرعة 

المرن  مع ميزة التوقف

Harman Kardon® Audio Group — Includes 19 Harman Kardon GreenEdgeTM speakers and Surround Sound 
(not available with rear sunshade)

O O مجموعة الصوت هارمن كاردون ®   ــــ تتضمن   19 مكبر صوت هارمن كاردون    جرين إيدجTM وصوت محيطي، (غير متوفرة مع واقية الشمس  الخلفية) 

Laguna Leather Package — Includes premium Laguna leather-trimmed seats (requires Leather  
Interior Group)

O مجموعة جلد الجونا ــــ تتضمن مقاعد مكسوة  بجلد  الجونا فاخرة (تتطلب مجموعة ليذر  إنتيريور) 

Leather Interior Group — Includes premium door panels, instrument panel, center console, and luxury  
front and rear floor mats 

O مجموعة ليذر إنتيريور ــــ تتضمن  ألواح  األبواب الفاخرة، لوحة العدادات،  كونسول مركزي،  وسجادات أرضية أمامية  وخلفية فخمة

Navigation and Sound Group I — Includes Harman Kardon premium 19-speaker audio system, amplifier 
and Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch touchscreen display 

O
مجموعة الصوت والمالحة    I    ــــ تتضمن نظام الصوت هارمن كاردون الفاخر بـ ١٩  مكبر صوت، ومضخم صوت، ونظام  المالحة  يوكونيكت ®     ٤   مع شاشة عرض تعمل باللمس 

قياس   ٨٫٤ بوصة

SafetyTec Group  — Includes Advanced Brake Assist, Full-Speed Forward Collision Warning with Active 
Braking, power multifunction exterior mirrors, LaneSense Lane Departure Warning with Lane Keep Assist, 
rain-sensitive windshield wipers, Auto High-Beam Headlamp Control, Adaptive Cruise Control with Stop, and 
Blind Spot Monitoring (BSM) and Rear Cross-Path Detection System (restrictions apply) 

O O

مجموعة "سيفتي تك" ــــ تتضمن نظام  مساندة  الفرملة المتقدم، نظام التنبيه من  االصطدام األمامي  عند السرعات العالية مع الفرملة النشطة ،  مرايا خارجية متعددة  الوظائف آلية، 
نظام التنبيه  من االبتعاد عن المسار  الين سينس مع  المساعدة في الحفاظ على المسار، ماسحات  الزجاج األمامي حساسة  للمطر، نظام التحكم  األوتوماتيكي بالمصابيح األمامية  العالية 

المدى،  نظام تثبيت السرعة  المرن مع ميزة التوقف، و نظام مراقبة الزوايا  العمياء واكتشاف  األجسام والسيارات  العابرة عند الرجوع (تطبق  القيود) 

Smoker’s Group — Includes removable ashtray and cigar lighter • • • • مجموعة مستلزمات المدخنين ــــ تتضمن  منفضة  قابلة للنزع ووالعة سيجار

Sport Appearance Package — Includes Black Noise wing badge with Black insert, Black headlamp bezels, 
Black LED taillamps, Gloss Black Daylight Opening (DLO) surround moldings, Gloss Black front fascia 
appliqué and Black Chrome surround 300S grille (restrictions apply) 

O
مجموعة سبورت أبيرانس ــــ تتضمن شعار  الجناح بلون أسود صاخب مع تقليمات بلون  أسود، حواف المصابيح األمامية بلون أسود،  مصابيح خلفية   LED بلون أسود، حواف  بفتحات 

لدخول  ضوء النهار بلون أسود  المع،  واجهة أمامية تفتح إلى األعلى بلون أسود  المع، وشبكة أمامية   300S   بإطار من الكروم  األسود (تطبق القيود) 

Red S Appearance Package — Includes Black Noise wing badge with Red insert, Black Noise 300 badge 
with Red S badge, Gloss Black front fascia appliqué and 20-inch Black Noise aluminum wheels 
(restrictions apply)

O
مجموعة ريد   S  أبيرانس ــــ تتضمن شعار  الجناح بلون أسود صاخب مع تقليمات بلون  أحمر، شعار   300   بلون أسود صاخب مع شعار  ريد  S، واجهة أمامية تفتح إلى األعلى بلون  أسود 

المع، وعجالت من األلومينيوم بلون أسود  صاخب قياس ٢٠ إنش (تطبق القيود)    

C H R Y S L E R  3 0 0  S P E C I F I C A T I O N S

• = Included. O = Optional. P = Available within Package noted. • = متضمن.  O=إختياري.  P= متوفر ضمن مجموعة محددة 

 3 0 0 مواصفات كرايسلر 



٣٠٤٨
3048

٥٠٤٤
5044

١٦٢٠
1620

١٩٠٢
1902

١٦١١

1611

 3 0 0 أبعاد كرايسلر 
(ملم)

C H RYSL ER  3 0 0  DI M ENSIONS  
(mi l l imeters)

١٤٨٥ (عجالت قياس ١٨ إنش)
١٤٩٢ (عجالت قياس ٢٠ إنش)

1485 (18-inch wheels)

1492 (20-inch wheels)



عندما يتعلق األمر بسيارتك  300 ، ال يتم تصنيع جميع قطع الغيار 
واألكسسوارات بشكل متساوٍ  وبتفاٍن كما التي توفرها مراكز  الخدمة 

وقطع الغيار الرسمية، ومراكز خدمة  العمالء  لعالمة كرايسلر التجارية، 
فقط موبار  ®  هي الخيار الوحيد  واألمثل التي  تضمن لك قطع الغيار 

واألكسسوارات  التي تالئم احتياجات سيارتك بشكل  فّعال وبأداء عاٍل.   هذا 
ألنها قطع غيار أصلية تم تصميمها خصيصاً  بواسطة  المهندسسين أنفسهم 

الذين  صمموا  سيارتك،  وهذا إن دّل على شيء يدل على  الجودة  العالية 
 التي تضمن لك قيادة متخصصة بثقة  تامة  مثلما  تتمنى.  إعرف المزيد عبر 

mopar.com 

When it comes to 300, not all parts and accessories are 

created equal. As the official service, parts and customer 

care provider for the Chrysler Brand, only Mopar® Parts 

and Accessories can ensure the proper fit, finish and 

functionality. That’s because they’re original equipment, 

engineered by the same people who designed your 

vehicle, which means you can personalize your ride with 

complete confidence. Learn more at mopar.com

mopar.com
يظهر في الصورة المركبة مع إطار لوحة السيارة، الجناح الخلفي، ومصدات الرذاذ  المصقولة الواقية لإلطارات، وعجالت R/T بـ ٥ أضلع من الكروم األسود    قياس ٢٠ إنش، واقيات هوائية للنوافذ 

الجانبية، بخطوط الجرافيك األسود الناشف .
Vehicle is shown with License Plate Frame, Rear Spoiler, Molded Splash Guards, 20-inch 5-Spoke Black Chrome R/T Wheels, Side Window Air Deflectors and 
Matte Black Pinstripe Graphic.

   األصيلة   األصيلة أكسسوارات كرايسلرأكسسوارات كرايسلر
AUT H EN T IC C H RYSL ER ACCESSOR I ESAUT H EN T IC C H RYSL ER ACCESSOR I ES



CHRYSLER IS A REGISTERED TR ADEM ARK OF FC A US LLC .

لواليات  املتحدة  ذ.م.م.  كرايسلر    هي عالمة تجارية مسجلة ملجموعة فيات  كرايسلر للسيارات،  ا

2020 ©  مجموعة فيات كرايسلر للسيارات ذ.م.م.      الواليات المتحدة األمريكية. جميع الحقوق محفوظة.  كرايسلر،  SRT، كرايسلر  300 ، هيمي، تصميم جناح كرايسلر، الين سينس،  موبار، بارك سينس، بنتاستار،  R/T، تورك فاليت، ويوكونيكت  هي  عالمات تجارية مسجلة ونظام ”أرسل وانطلق“ هي عالمة تجارية 
مسجلة لمجموعة  كرايسلر الواليات المتحدة األمريكية  ذ.م.م.  

ألكانتارا هي عالمة تجارية مسجلة لشركة  ألكانتارا. ألباين وشعار ألباين هما عالمتان تجاريتان مسجلتان  لشركة ألباين إلكترونيكس. جميع الحقوق محفوظة.  أبل، موسيقى أبل،  App Store ، أي فون، أي تيونز، وسيري هي عالمات تجارية  مسجلة وأبل كار بالي هي عالمة تجارية مسجلة  لشركة آبل.  بلوتوث هي 
عالمة  تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس آي جي إنك.  غوغل، أندرويد، أندرويد أوتو، غوغل+، خرائط غوغل،  غوغل  بالي، يوتيوب، وموسيقى يوتيوب  وغيرها من  الماركات والشعارات التابعة لها هي  عالمات  تجارية مسجلة لشركة غوغل ذ.م.م.  هارمن كاردون هي  عالمة تجارية مسجلة وجرين إدج هي عالمة 

 .( SiriusXM Radio  Inc. ) جارديين، وجميع العالمات والشعارات  التابعة لها هي  عالمات تجارية مسجلة لشركة  راديو سيروس إكس إم  XM سيروس ،XM سيروس ،XM ،لخدمات متصلة  بالسيارات،  سيروس XM تجارية  مسجلة لشركة هارمن إنترناشيونال إندستريز إنك.  شركة سيروس

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. 

©2020 FCA US LLC. All Rights Reserved. Chrysler, SRT, Chrysler 300, HEMI, the Chrysler wing design, LaneSense, Mopar, ParkSense, Pentastar, R/T, TorqueFlite and Uconnect are registered trademarks and Send & Go is a trademark of FCA US LLC.

Alcantara is a registered trademark of Alcantara S.p.A. Alpine and the Alpine logo are registered trademarks of Alpine Electronics, Inc. All rights reserved. Apple, Apple Music, App Store, iPhone, iTunes and Siri are registered trademarks and Apple CarPlay is a trademark of 
Apple Inc. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Google, Android, Android Auto, Google+, Google Maps, Google Play, YouTube, YouTube Music and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. Harman Kardon is a registered trademark 
and GreenEdge is a trademark of Harman International Industries, Inc. SiriusXM Connected Vehicles Services Inc., Sirius, XM, SiriusXM, 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.


