
JEEP RENEGADE
جيـب رينيـــجيـــد



EXPLORE THE WORLD WITH EFFICIENT 
DETERMINATION.
Freedom riders with fuel-efficient sensibilities can have it all, thanks to Jeep 

Renegade. Take on tough trails, long highways or city roads alike in four-wheel or 

two wheel drive available models. The world is your playground. Get in and get going.

حــــدوداً  يــعـــرف  ال  اإلصــــرار  ميـتــلك  لالستـــكشـــــاف.مــن 
عشــاق قيــادة الحـريـة مـع االستـمتــاع مبيـــزة تـوفــري الوقــود ميكنهــم الحصــول عىل كـل 
شــيئ، وذلك يعــود إىل انظـمه الدفـع الربـاعي أو األمـامـي. أعـرب كل مـن املســارات الصعــبة 

أو الطرق. العـامل ملعبــك، امتلـكه وانطــلق بـه.

ENGINE RUNS ON
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ENGINE AND MECHANICAL املحرك واألجزاء امليكانيكية
1.4-Liter MultiAir Turbo Engine S S S S محرك تربو ١٫٤ لرت مالتى اير
Horsepower 140 140 140 170 القوة (حصان)
6-Speed Dual Dry Clutch Transmission S S S NA ناقل حركة  ٦ رسعات ذو القابض املزدوج
9-Speed Automatic Transmission NA NA NA S ناقل حركة ٩ رسعات أوتوماتيىك
EXTERIOR املكونات الخارجية
16-Inch Aluminum Wheels S NA NA NA عجالت ألومنيوم ١٦ بوصة
17-Inch Aluminum Wheels NA S NA NA عجالت ألومنيوم  ١٧ بوصة
18-Inch Aluminum Wheels NA NA S S عجالت ألومنيوم ١٨ بوصة
LED Signature Headlamps NA NA S S مصابيح أمامية أوتوماتيكية
Auto LED  High Beam Headlamps NA NA S S مصابيح أوتوماتيكية ذات ضوء عاىل
Cornering Front Fog Lamps S S S S مصابيح ضباب أمامية 
LED Fog Lamps NA NA S S (HID) مصابيح
Electrical Adjsutable Exterior Mirrors S S S S مرايا  يتم طيها كهربائية
Power Sunroof NA NA S S فتحة سقف كهربائية
Roof Rail Bright Side NA S S S قضبان بالسقف ذات جوانب المعة
INTERIOR املقصورة الداخلية
Ambient LED Interior Lighting S S S S LED نظام إضاءة داخىل بتقنية
AUX / USB Power Outlet S S S S AUX/ USB منفذ
Beats Premium Audio System NA NA S S نظام الصوت BEATS الفاخر
Cluster 3.5-Inch TFT Display S NA NA NA شاشة عرض ٣٫٥ بوصة 
Cluster 7.0-Inch TFT Color Display NA S S S شاشة عرض ٧٫٠ بوصة ملونة
Deep Tint Sunscreen Glass NA S S S زجاج معتم
Dual Zone Air Condition S S S S نظام تكييف هواىئ مع منطقتني للتحكم بدرجة الحرارة
Front Seat Sliding Armrest S S S S مسند يد منزلق للمقعد األمامى
Integrated Voice Command with Bluetooth NA NA S S نظام األوامر الصوتية املدمج 
Leather Shift Knob NA S S S مقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد
Leather Wrapped Steering Wheel S S S S عجلة قيادة مكسوة بالجلد
Manual 6-Way Driver / 4-Way Passenger Seats S NA NA NA مقعد السائق يعدل يدويا ل٦ وضعيات / مقعد الراكب يعدل ب٤ وضعيات
Power 2-Way Driver Lumbar Adjust NA S S S مسند أسفل ظهر السائق يعدل أليا ىف أتجاهني
Power 8-Way Driver / Passenger Seats NA S S S مقعد السائق و الراكب يعدل أوتوماتيكيا ل٨ وضعيات
Premium Cloth Seating S NA NA NA مقاعد قامش فاخرة
Premium Leather Seating NA S S S مقاعد جلد
Reversible Height Adjust Load Floor S S S S أرضية التحميل الخلفيه قابلة لتعديل األرتفاع
Six Speakers S S S S ستة سامعات
Steering Wheel Mounted Audio Control S S S S تحكم يف الصوت من عجلة القيادة
Sun Visor with Illuminated Vanity Mirrors S S S S واقى الشمس مبرآه ذاتية االضاءه
Uconnect 5.0-Inch Radio S NA NA NA راديو يوكونيكت ٥ بوصة
Uconnect 7.0-Inch Radio NA S NA NA راديو يوكونيكت ٧ بوصة
Uconnect 8.4-Inch Radio with Navigation NA NA S S GPS راديو يوكونيكت ٨٫٤ بوصة مع
Apple Car Play/Android Auto NA S S S تطبيق «آبل كاربالي» أو «أندرويد أوتو»

TECHNICAL SPECIFICATION   Longitudeاملـواصفـــات الفنيـــة
4x2

Limited
4x2

Limited
4x2

Limited
4X4



SIZES AND VOLUME األحجام و السعات 
CURB WEIGHT (KG) وزن السيارة
1.4-Liter MultiAir Turbo Engine 1381 محرك تربو ١٫٤ لرت مالتي اير
EXTERIOR (MM) الجسم الخارجي (م م)
Wheelbase 2570 قاعدة العجالت
Length 4232 الطول
Height 1664 اإلرتفاع
Width 2023 العرض
Ground Clearance 171 اإلرتفاع عن األرض
INTERIOR (MM) املقصورة الداخلية (م م)
Headroom without Sunroof (Front / Rear) 1044/1029 املساحة املتاحة للرأس بدون فتحة السقف (أمامي / خلفي)
Headroom with Sunroof (Front / Rear) 1008/1029 املساحة املتاحة للرأس بفتحة سقف (أمامي / خلفي)
Legroom (Front / Rear) 1046/892 مساحة األرجل (أمامي/ خلفي)
Hip Room (Front / Rear) 1349/1318 املساحة املخصصة لألرداف (أمامي / خلفي)
Shoulder Room (Front / Rear) 1420/1400 املساحة املخصصة للكتفني (أمامي / خلفي)
VOLUMES AND CAPACITIES (L) الحجم والسعة (لرت)
Cargo, Rear Seats Up 351 الحمولة واملقاعد الخلفية مرفوعة ألعىل
Cargo, Rear Seats Folded 1438 الحمولة واملقاعد الخلفية مطوية
Seating Capacity 5 سعة املقاعد
Fuel Tank Capacity 48 سعة خزان الوقود

Longitude
4x2

Limited
4x2

Limited
4x2

Limited
4X4

SAFETY AND SECURITY األمن والسالمة
Airbags Front Driver and Passenger S S S S وســائد هوائيــة
Airbags Curtain, Side Front & Rr. Seats S S S S وســائد هوائيــة
Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes S S S S نظام املكابح املانعة لالنغالق
Lane Departure Keep Assist NA S S S نظام تنبيه االبتعاد عن املسار
Blind Spot and Cross Path Detect NA S S S نظام مراقبة الزوايا العمياء مع أستكشاف األجسام عند الرتاجع
Cruise Control S S S S نظام تثبيت الرسعة
Electric Park Brake S S S S مكابح التوقف األلكرتونية
Electronic Roll Mitigation S S S S النظام األلكرتوىن للحد من خطر االنقالب
Electronic Stability Control S S S S نظام التحكم اإللكرتوىن يف الثبات
Hill Start Assist S S S S نظام املساعدة عىل تسلق التالل
ParkSense Front Park Assist NA S S S حساسات ركن أمامية
ParkSense Rear Park Assist S S S S حساسات ركن خلفية
Passive Entry Keyless Go NA S S S فتح األبواب ودخول السيارة بدون إستخدام جهاز التحكم
Rain Sensitive Wipers NA NA S S مساحات زجاج بنظام إستشعار األمطار
Rear Back-Up Camera NA S S S كامريا ركن خلفية
Selec-Terrain System NA NA NA S تحكم ىف متاسك اإلطارات
Stop-Start System S S S S  تشغيل املحرك بدون إستخدام مفتاح 
Tire Pressure Monitoring Display S S S S نظام مراقبة ضغط الهواء ىف اإلطارات

*Accessories by Mopar sold separately * االكسسوارات من موبار تباع منفصلة Accessories by Mopar sold separately** االكسسوارات من موبار تباع منفصلة

Longitude
4x2

Limited
4x2

Limited
4x2

Limited
4X4



360° OF PROTECTION

استمتع بأعىل مستويات الحامية من خالل أكرث من
٧٠ خاصية متطورة لألمن والسالمة

الوسائد الهوائية – ستائر جانبية أمامية وخلفية بطول الزجاج بالكامل ودعامة قابلة للنفخ عند ركب 
السائق وجانب مثبت باملقعد للراكب األمامي ووسائد هوائيــة متطــورة ومتعــددة 

املراحل للسـائق والـراكب األمـامـي.

النظـام اإللكـرتوين للتحـكم بالثبــات – تـســـاعــد أجــهــزة اإلستشعار املوجودة فـي 
جميـع أنحــاء السيــارة عىل تـأمـني السـالمة لك وللـركاب، من خـالل تـوفري املسـاعدة الالزمة والفوريـة 

فـي ظـروف القيــادة الصعبــة

نظـام يوكونيكت –نظام أوامـر صوتية يسمــح لك بأن ترســل أو ترد أو سامع لنـص الرســائل يف أمـان 
وتسـتقبـل أو تجـري اتـصـاالت هـاتفـية وتــراقب اتجـاهـات الGPS وأكـرث من ذلك أثنـاء استخــدام 

الـيديــن بعجـلة القيادة.

حســـاس ركــن السيـــارة – نظام مساعدة خلفي لركن السيارة 
يســاعدك عىل أن تصف سيارتك وتعــود للخلف بالسيــارة يف 

راحة. يستخدم هذا النظام حساسات خلفية تعمل باملوجات 
فـوق الصوتية لتحديد املسـافة النسبية. وتنبه العـدادات يف 

شاشة السائق يف حالة اقرتابه من أي جسـم خلفي.

كامــريا الرؤيـة الخلفيـة –  تساعدك كامريا الركن الخلفية 
عىل االنتباه لألجسام الخلفية الخفية عىل الشاشة ويف 
الوقت املناسب التخاذ رد الفعل. أما نظام أستكشاف 

األجسام عند الرتاجع فهو نظام ينبهك إىل املركبات التي 
تعرب من خلفك بينام تعود للخلف أو أثناء ارتدادك يف 

مساحة لصف السيارة.

مراقبة الزوايا العمياء – يراقب هذا النظام باستمرار 
املسافة بينك وبني السائقني اآلخرين من خالل حساسات 

مزدوجة وعريضة النطاق تقع يف اللوحات املتواجدة 
بالربع الخلفي من السيارة. ويف حالة تجاوز زاوية عمياء، 

يتم تنبيهك عن طريق عالمات مضيئة باملرايا الجانبية.

٣٦٠ خاصية لألمان

MORE THEN 70 AVAILABLE ADVANCED 
SAFETY AND SECURITY FEATURES.
 

AIRBAGS. A full-length front and rear side-curtain, driver inflatable knee 

bolster, seat-mounted side for front occupants and advanced 

multistage driver and front passenger airbags.

 

ELECTRONIC STABILITY CONTROL. The ESC senses the difference 

between the driver’s intended path and the actual path the vehicle 

is traveling. It then applies selective braking and may reduce engine throttle to 

help guide the vehicle back onto its intended path.

UCONNECT. A voice command system that allows you to safely send, reply or 

listen to text, take or make phone calls, navigation directions and 

more while keeping both hands on the wheel.

 

PARKSENSE. A rear park assist system helps 

you park and back out with grace. This system 

uses rear ultrasonic sensors to determine 

relative distance. Readouts in the driver’s 

instrument display notifies the driver of rear 

object proximity.

 

PARKVIEW. A rear back-up camera helps 

bring previously hidden rear objects to your 

attention, on-screen in good time to react. 

Rear Cross-Path Detection is a system that 

notifies you of vehicles crossing your path 

when in reverse or backing out of a parking 

space.

 

BLIND SPOT MONITORING. This sentry 

system constantly monitors the space 

between you and other drivers via dual 

wideband radar sensors located in the 

rear quarter panels. When a side or rear 

blind spot is encroached, you’re notified via 

illuminated icons on sideview mirrors.



EXTERIOR COLORS

INTERIOR COLORS

األلوان الخارجية

األلوان الداخلية

هــذه الوثيقــة هــي إحــدى مطبوعــات فيــات كريســلر أوتوموبيلــز (FCA) إيجيبــت ليميتــد. جميــع صــور ومواصفــات المنتجــات تقــوم علــى المعلومــات التنافســية الحاليــة وقــت إعتمــاد هــذه المطبوعــة. وتحتفــظ فيــات كريســلر أوتوموبيلــز (FCA) إيجيبــت 
ليميتــد بالحــق فــي إجــراء تعديــالت مــن وقــت hخــر علــى اYســعار أو المواصفــات أو اYلــوان أو المــواد بــدون أي إشــعار أو إلــزام وكذلــك الحــق فــي تغييــر أو وقــف إنتــاج الطــرازات التــي تتعتبــر ضروريــة لغــرض تحديــث المنتــج Yســباب تتعلــق بالتصميــم و/أو 

التسويق. فبراير ٢٠١٩

سندان
Anvil

اسود
Black

أبيض ثلجي
Alpine White

اسود كاربوين ميتاليك
Carbon Black Metallic

ميتاليك جليدي
Glacier Metallic

جرانيت كريستايل ميتاليك
Granite Crystal Metallic

احمر كولورادو
Colorado Red

چيت سيت أزرق
Jetset Blue

رمال موهايف
Mojave Sand

برتقايل أوماها
Omaha Orange

اخرض زيتي
Jungle Green

أصفر شميس
Solar Yellow

قامش فاخر - بنى داكن / رمادي
Premium Cloth - Bark Brown / 

Ski Gray

قامش فاخر - اسود
Premium Cloth - Black

جلد - اسود
Leather - Black

جلد - بني داكن / رمادي / برتقايل
Leather - Bark Brown

/ Ski Gray / Orange
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