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RAM 1500 CLASSIC:  
RUGGED, VERSATILE AND DESIGNED TO STAND OUT

رام  1500  كالسيك: 
تصميم جريء يجمع بين الصالبة والقوة متعدد االستخدامات، يفرض حضوره أينما حّل

IT’S TIME TO HIT THE ROAD From the city to the jobsite to the trails,  
Ram 1500 Classic is built to take you there. 

صعبت،  مهما  المسارات  مختلف  وعلى  العمل،  موقع  إلى  المدينة  من  تتنقل  وأنت  بقدراته  واالستمتاع  االنطالق وقت  حان 
نوعها.  من  وفريدة  مميزة  تجربة  رحالتك  من  وليجعل  ليبدع  رام  1500    صمم 



TOUGH FRAME Ram 1500 Classic is built on an unyielding 
high-strength steel core with eight tough crossmembers and  
a hydroformed tubular high-strength steel front frame unit. 

THE CARGO BOX Also made from high-strength steel, this 
cargo area features a standard CHMSL cargo light, along  
with available rear LED bed lighting. 

POWERTRAIN As with towing, powertrain performance is definitive. 
Available engines include the 3.6 Pentastar® V6 and 5.7 HEMI® V8, 
both mated to the proven TorqueFlite® 8-speed automatic.

INTERIOR COMFORT No matter which Ram 1500 Classic model 
you’re choosing, driver and passenger comfort is key to the ride. 
Anticipate the unexpected. 

هيكل صلب تتميز بنية هيكل رام  1500  كالسيك بقلب فوالذي صلب ينبض قوة جبارة مع ثمانية 
قواطع عرضية صلبة ووحدة إطار أمامي أنبوبي المصّنع   وفقاً   ألحدث   التقنيات   الهيدروليكية بالفوالذ 

الصالبة. الشديد 

صندوق الشحن هو أيضا مصنوع من الفوالذ الصلب. وتتميز منطقة الشحن هذه بمصباح توقف 
مركزي قياسي، باإلضافة إلى إضاءة داخل صندوق التحميل الخلفي بتقنية LED متوفرة.

خط نقل القوة كما هو الحال مع قدرة السحب، يُعتبر أداء خط نقل القوة أمر حاسم ونهائي.
تتضمن المحركات المتوفرة على محرك بنتاستار ®  بـ ٦ أسطوانات على شكل  V سعة ٣٫٦ لتر، 

ومحرك هيمي ®  بـ ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥٫٧ لتر، وكالهما مقرون بناقل حركة أوتوماتيكي 
تورك فاليت ®  بـ ٨ سرعات.

الراحة داخل المقصورة بغض النظر عن طراز رام  1500  كالسيك الذي تختاره، فإن راحة السائق 
والراكب هي أساس تصميم المقصورة الداخلية. توقع ما هو غير متوقع.

ROBUST POWER, UNCOMPROMISING CAPABILITY

More and more, Ram trucks are redefining the conventional thinking 
behind the full-size pickup. This is capability based on brawn, technology 
based on brains and the smart extra touches that make Ram trucks shine. 
Ram 1500 Classic at a glance: superb powertrain choices. Super-capable 
towing and hauling. Breakthrough suspension technology. Impressive 
connectivity. Comfortable interiors. 

قوة جبارة، وقدرات صلبة ال هوادة فيها

وأكثر من ذلك، لقد أعادت شاحنات رام مفهوم التفكير التقليدي للبيك أب بالحجم الكامل. إنها القدرة التي 
تعتمد على القوة، والتكنولوجيا القائمة على األدمغة الفذة واللمسات اإلضافية الذكية التي تجعل من شاحنات 

رام في تألق دائم. لمحة سريعة عن رام  1500   كالسيك: خيارات هائلة لخط نقل القوة. قدرة جّر وسحب هائلة. 
تكنولوجيا نظام تعليق غير مسبوقة. تواصل مذهل خال من الشوائب. تصميمات داخلية مريحة.



LEGENDARY AVAILABLE 5.7 HEMI® V8
محرك هيمي ®  أسطوري بـ ٨ أسطوانات على شكل V  سعة ٥٫٧ لتر متوفر

THE POWER OF AN ICON The available 5.7 HEMI V8 engine gives  
Ram 1500 Classic the legendary power you’ve come to expect. 
Engineering highlights include Variable Valve Timing (VVT) and 
fuel-conscious Multi-Displacement System (MDS) that transform 
the mighty V8 into an efficient 4-cylinder during light cruising or  
low engine load conditions.

The standard TorqueFlite® 8-speed automatic transmission enables 
smooth acceleration while optimizing thermal control for impressive 
efficiency and durability.

صالبة المتمرد األيقوني. يمنح محرك هيمي بـ ٨ أسطوانات على شكل V سعة 
٥٫٧ لتر رام 1500  كالسيك القوة األسطورية التي تتخطى توقعاتك. تشمل المزايا 

الهندسية، النظام المتغير  لتوقيت  عمل الصمامات  ونظام اإلزاحة المتعددة مع 
تقنية التوفير في استهالك الوقود الذي يقوم بإبطال عمل ٤  أسطوانات ويحول 

المحرك الجبار بـ ٨ أسطوانات إلى محرك رباعي األسطوانات فعال أثناء القيادة 
العادية أو أثناء الحمولة المنخفضة. 

يوفر ناقل  الحركة  األوتوماتيكي القياسي تورك فاليت® بـ ٨ سرعات، تسارًعا سلًسا 
مع تحسين التحكم الحراري لتحقيق الكفاءة العالية والمتانة المرجوة.

291 kW 

556 N•m OF TORQUE

بقوة ٢٩١ كيلو واط

٥٥٦ ن.م. من عزم الدوران



STANDARD 3.6 PENTASTAR® V6

محرك بنتاستار ®  بـ ٦ أسطوانات على شكل  V سعة ٣٫٦ لتر قياسي

BUILT FOR EFFICIENCY The standard 3.6 Pentastar V6 engine is 
anything but basic. It features Variable Valve Timing (VVT) and a 
sophisticated Thermal Management System—technology that helps 
keep critical internal components operating at ideal temperatures 
for optimal power, performance and efficiency. 

The standard TorqueFlite® 8-speed automatic transmission 
optimizes shift changes for efficient performance and drivability. 

صمم ليبدع. إن تعريف محرك بنتاستار بـ ٦ أسطوانات على شكل  V سعة ٣٫٦ لتر القياسي،
تخطى الواقع والتوقعات. يتضمن النظام المتغير  لتوقيت  عمل الصمامات  ونظام اإلدارة 

الحرارية المتطور — وهي تقنية تساعد في الحفاظ على األداء العالي للمكونات الداخلية 
الهامة بدرجات حرارة مثالية للحصول على الطاقة واألداء والكفاءة المثلى.

يوفر ناقل  الحركة  األوتوماتيكي تورك فاليت® بـ ٨ سرعات القياسي  على تحسين تغييرات 
ناقل الحركة من أجل تحقيق األداء العالي والفعال وتجربة قيادة ال مثيل لها. 

224 kW 

364 N•m OF TORQUE

بقوة ٢٢٤ كيلو واط

٣٦٤ ن.م. من عزم الدوران



حمولة تفوق التوقعات
سواء كنت تقود شاحنتك إلى موقع العمل أو إلى منزل البحيرة، 
فإن رام  1500  كالسيك ٢٠٢١ دائماً جاهز — ويمكنه سحب حمولة هائلة.

INCREDIBLE PAYLOAD
Whether you’re driving to the jobsite or the lake house, the  

2021 Ram 1500 Classic is ready—and can haul an impressive payload.



إدارة الشحن بحلول ذكية وفعالة
ال توفر هذه الشاحنة أي تحٍد دون أن تخوضه بثقة وعلى جميع 
المستويات بما في ذلك إيجاد حلول ذكية وفعالة لنقل جميع 
أغراضك. يمكنك االعتماد على نظام رام بوكس إلدارة الشحن ٤  
المتوفر الذي يتضمن صناديق تخزين متعددة االستخدامات 
مقاومة للعوامل الطبيعية، قابلة للقفل وقابلة لتصريف المياه 
ومجهزة بإضاءة — حلول وقدرات العالم الحقيقي بين يديك.

NEXT-LEVEL CARGO MANAGEMENT 
This truck takes on any challenge, including 

finding smart and efficient ways to 
transport your cargo. Credit the available 

RamBox Cargo Management System4 that 
includes versatile, weatherproof, lockable, 
drainable and illuminated storage bins— 

real-world convenience and capability.

AVAILABLE RAMBOX® SYSTEM
نظام رام بوكس ®   إلدارة الشحن المتوفر



اليوم بشاحنتك من معدات، قد يختلف عن ما تقوم  بتحميله غداً. ولكن ال فرق، إذ يمنحك نظام رام  بوكس ®   ما تنقله 
للضروريات. تقليدية  مساحة  تأمين  مع  ومغطى  آمن  تخزين  لتوفير  الوافية  والمساحة  الذكية  الحلول  العديد  من  المتوفر   

التحميل  يزال صندوق  بينما ال  للتخزين،  وافية  المتوفر مساحة  الشحن  بوكس ®   إلدارة  رام  نظام  يوفر  قياسية مالئمة  صفائح 
البناء.  قياسية  من مواد  على  استيعاب صفائح   قادراً 

بوحدة خاصة  المتوفر مجهزاً  الشحن  يأتي نظام رام بوكس إلدارة  الحمولة؟  إدارة الشحن هل أنت بحاجة للفصل بين 
التحميل.  صندوق  وتوسيع  لتقسيم 

المفتاح  بكبسة زر في  تفعيلها  أو  بها من خالل مفتاح كهربائي  التحكم  التحميل  يمكن  LED داخل صندوق  بتقنية  إضاءة 
التحميل/التفريغ. في  ومالءمة  إضافية  راحة  المتوفرة  الجانبية  التحميل  صندوق  مصابيح  وتوفر  الرئيسي، 

TAKE IT ALL WITH YOU AND THEN SOME The available RamBox® Cargo Management 
System gives you covered and secure storage while still allowing traditional bed space 
for the essentials.

STANDARD SHEETS FIT The available RamBox System gives you ample storage, while the 
bed still accommodates standard sheets of building materials.

CARGO MANAGEMENT Need to keep certain items of cargo separate? The available 
RamBox System comes with a standard bed divider/extender.

IN-BED LED LIGHTING Controlled by a switch or activated when the unlock button on the 
key fob is pushed, these available side cargo bed lights bring extra convenience to 
loading/unloading. 

١٢٢١٫٢
مللم



الحماية تأتي أوالً
يساعدك رام   1500   كالسيك في  الوصول إلى وجهتك بثقة والعودة بسالم وأمان. إذ يأتي مجهزاً بتكنولوجيا 

متقدمة قياسية ومتوفرة وميزات أمان وسالمة مطورة،  ليوفر لك قيادة رائعة وسلسة وأكثر أمانًا. 

PROTECTION IS JOB ONE
Equipped with standard and available advanced technology and 
enhanced Safety and Security features, you can head out to your 
destination with confidence. 

من المصد األمامي إلى صندوق التحميل من الفوالذ الصلب وما بينهما، تم تصميم رام 1500  كالسيك 
لتحقيق المتانة الشاملة — وقد بدأ كل شيء من خالل إجراءات مذهلة للمساعدة في ضمان الجودة والقوة 
والسالمة واألمان. لقد استخدم مهندسونا بروتوكوالت اختبار تضمنت بعًضا من أكثر الظروف قساوة التي 
يمكن تخيلها. مثل صحارى نيفادا الحارقة ١٢٠ درجة فهرنهايت. الشتاء المتجمد -٤٠ درجة فهرنهايت في 

شمال السويد. الممرات على الدروب الوعرة المليئة بالصخور — وغيرها من الظروف القاسية. ولكن في أي 
بيئة كانت، وأكانت ممتلئة بالحمولة أو فارغة، لقد كانت شاحنة رام  1500  كالسيك — لها بالمرصاد وتفوقت 

عليها بعزم وإصرار تماًما كما سيكون الحال معك، كل يوم وكل ميل.

From front bumper to steel cargo bed and everywhere in between, your Ram 1500 Classic 

is engineered for all-around durability—and it all started with jaw-dropping procedures to 

help ensure quality, strength, and Safety and Security.  

Our engineers employed testing protocols that involved some of the most brutal 

conditions imaginable. Like the scorching 120ºF deserts of Nevada. The frigid  

–40ºF winters of northern Sweden. Boulder-strewn off-road trails—and more.  

In every environment and under full and empty loads, Ram 1500 Classic came  

through—just as it will for you, every day and every mile.

DYNAMIC FRONT  
CRUMPLE ZONES

Engineered to bear the brunt  
of an impact, they’re designed to  

help keep driver and passengers safe 
and secure.AIR BAG5 TECHNOLOGY

It’s formidable and includes advanced 
multistage front  

air bags,5 supplemental front-seat 
side-mounted air bags5 and  

side-curtain air bags.5

ELECTRIC POWER STEERING
Our speed-proportional assist ensures 

superb highway road feel  
and minimal effort when parking.

TUNED SHOCK ABSORBERS
They’re calibrated for ideal  

ride balance and deliver more resistance during 
upward wheel motion than during downward.

ANTISPIN REAR  
DIFFERENTIAL

This available asset markedly 
increases traction in wet  

or snowy conditions.

SIDE-IMPACT DOOR BEAMS
They reinforce the protection  

against side-impact force—helping  
to protect from every angle.

ACTIVE GRILLE SHUTTERS
Available—and invaluable. The shutters adapt to 
speed, load and engine needs to provide cooling 

while also helping reduce aerodynamic drag.

LINK COIL REAR SUSPENSION
 Long proven over years and miles, our 

link coil rear suspension  
is tough and durable—with  
outstanding ride quality.

SOLID STEEL BED
Ram 1500 Classic cargo beds  
are constructed with tough,  

high-strength steel.

أصوله على  القطر  ميزة 

متوفرة  الرابعة  الفئة  من  خلفية  تثبيت  حلقة  تتصل 
الصالبة. الشديد  الفوالذ  من  المصصم  بالهيكل  مباشرة 

الصلب الفوالذ  من  التحميل  صندوق 

الخاصة برام   1500 الحمولة  تأتي صناديق 
الصالبة. الشديد  الفوالذ  من  كالسيك مصممة 

الهوائية٥   الوسائد  تقنية 

أمامية  هوائية ٥   وسائد  تتضمن  ومميزة،  رائعة  إنها 
هوائية٥ ووسائد  االنتفاخ،  مراحل  ومتعددة  متقدمة 
ووسائد ٥ األمامي  المقعد  على  مثبتة  إضافية  جانبية 

ستارية  جانبية. هوائية  الجانبية للصدمات  ماصة  األبواب  محاور 

الصلبة داخل شاحنة رام  على  تساعد محاور األبواب 
لتوفير  الجانبية.،  االصطدامات  الحماية  ضد  تعزيز 

الحماية في كل زاوية من زواياها.  

مراحل   على  للتحطم  قابلة  ديناميكية  أمامية  مناطق 

أقوى  واستيعاب  بشكل  االصطدام  لتمتص حدة  مصممة 
و الحفاظ  والركاب  السائق  بعيداً عن  بتفوق   الضغط 

سالمتهم. على 

آلياً معزز  إلكتروني  توجيه  نظام 

أثناء  رائًعا  إحساًسا  للسرعة  التناسبية  مساعدتنا  تضمن 
السريعة وأقل جهد عند  الدروب  القيادة على 

السيارة. ركن 

النشطة األمامية  الشبكة  درفات 

الفور مع السرعة،  الدرفات على  — وال تقدر بثمن. تتكيف هذه  متوفرة 
بينما  ـ  للمحرك  المثالي  التبريد  لتوفير  المحرك  والحمولة  واحتياجات 

الهوائية.  الديناميكية  من  الوقت  نفس  تقلل  في 

معدلة صدمات  ممتصات 

أكبر  مقاومة  ولتوفير  القيادة  أثناء  مثالي  توازن  لتحقيق  تعديلها  تم  لقد 
مقارنة للعجلة  الصعودية  الحركة  أثناء 

الهبوط. بحركة 

الدوران   تروس تفاضلية خلفية ضد 

التشبث بشكل  قوة  المتوفرة من  الميزة  تزيد هذه 
الرطبة  الحاالت  في  ملحوظ 

الثلجية. أو 

حلزونية  بنوابض  خلفي  تعليق  نظام 

حلزونية،  بنوابض  الخلفي  التعليق  نظام  أثبت  لقد 
الحفاظ  كفاءته، وصالبته على مدى سنوات وأميال مع 

رائعة. قيادة  تجربة  على 

TOWING AS IT SHOULD BE
The available Class IV hitch  

receiver attaches directly to the 
high-strength steel frame.



النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات (ESC)٢ القياسي

 يساعد في تنظيم دورة العجلة من خالل نظام التحكّم بالتشبث 
لجميع السرعات. في حال  حدوث انزالق للعجلة خالل التسارع، 

 سيقوم نظام التحكم اإللكتروني بالخانق  بتقليل العزم؛ 
لتحقيق التحكم في  الظروف والحاالت القصوى (مثل التسارع من 
الرصيف إلى الجليد)، يقوم  النظام بتطبيق المكابح وتخفيض قوة 

 المحرك للحفاظ على السيطرة.  

يتميز نظام الكبح في رام  1500  كالسيك بخاصية نقل دواسة 
محّسنة لتوفير  مساعدة قوية وسريعة. تم وضع  أجهزة استشعار 

سرعة العجالت  الخلفية للحماية من عوامل الطرقات.  يحتوي النظام 
اإللكتروني للتحكم  بالثبات ٢  على أصول متعددة للفرملة، وحتى أنه 

بشمل على عنصر التحكم  بالسيارة عندما تكون متوقفة. أهم مكونات 
النظام اإللكتروني للتحكم  بالثبات ٢ موضحة هنا: 

التوقّف بشكل آمن مع نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق 
على العجالت. مراقبة سرعة كل  عجلة، كما يشمل تصميم المكابح 

القرصية  المانعة لالنغالق على العجالت  في رام   1500   كالسيك 
أيضاً على مكابح احتياطية  بحيث تعمل في حال تعطّل إحدى 

 دائرتي الكبح. 

موازنة قدرة الكبح. يقوم نظام التوزيع اإللكتروني لضغط المكابح
بتنظيم قوة ضغط الفرامل  من األمام إلى الخلف لتقليل 

مسافات  التوقف. 

توقُّع المتاعب المحتملة مسبقاً. يستشعر نظام إنذار  التنبيه بالفرملة
عندما تُرفع قدم السائق عن  دواسة السرعة، فيقوم بتطبيق قوة كبح 

غير  مسبوقة ودقيقة لضمان انسجام الدواسات  وأقراص المكابح 
في حال التوقف  الطارئ.  

عامل الطقس. ينشط نظام مساندة الفرملة عند المطر  أوتوماتيكياً
وبسالسة عندما يقوم  السائق بتشغيل ماسحات الزجاج  األمامي؛ 

فتقوم مكابس المكابح بالنبض  بلطف على الدوار إلزالة المياه عن 
 الدواسات.  

أِعدها إلى مكانها، مع تعويض التعزيز  الهيدروليكي. عند تعطل 
معزز  المكابح الفراغية أو أي مكون ذات صلة، سيقوم نظام التحكم 

بالمكابح  بتفعيل مضخة المكابح المانعة لالنغالق  وبالتالي إخطار 
السائق بالمشكلة أو  العطل. تعمل المكابح بشكل طبيعي إلى  حين 

إصالح العطل. 

إبق ثابتاً مع نظام المساعدة على تسلق التالل. عندما تكون الشاحنة 
على منحدر،  يبقي هذا النظام شاحنتك رام ثابتة  لثانيتيْن بعد تحرير 

دواسة الفرامل أو  إلى أن يتم الضغط على دواسة  السرعة.    

نظام مساندة الركن الخلفي بارك  سينس ®    المتوفر ٦ 

تستخدم هذه الميزة التي ال تقدر بثمن، المتوفرة، أجهزة  استشعار 
مدمجة مع الموجات فوق  الصوتية لرصد األجسام على بُعد ١١٩٣٫٨ 
 مم من المصد الخلفي. فتقوم القراءات الظاهرة على شاشة العرض 
في لوحة العدادات بالتعاون مع اإلنذارات الصوتية بإخطار السائق 

 بمدى اقتراب هذه األجسام من خلف السيارة.   

STANDARD ELECTRONIC STABILITY CONTROL 
(ESC)2 SYSTEM

  Help regulate wheelspin with comprehensive 
All-Speed Traction Control. If slippage 
occurs during acceleration, the electronic 
throttle control will reduce torque; in 
extremes (like accelerating from pavement to 
ice), it will apply the brakes and reduce the 
engine power to maintain control.

The Ram 1500 Classic braking system features 
optimized pedal travel to provide quick power 
assist. Rear wheel-speed sensors are positioned 
for protection against road elements. ESC2

features multiple assets for braking; it even 
includes vehicle control when stationary. The 
most notable components of ESC2 are outlined 
here:

  Stop securely, with the Antilock Brake System 
(ABS). Monitoring each wheel’s speed, the Ram 
1500 Classic ABS design also incorporates 
back-up braking should one of the two braking 
circuits become compromised.

  Balance the braking. Electronic Brake-Force 
Distribution regulates brake pressure from 
front to rear to minimize stopping distances.

  Anticipate potential trouble. Ready Alert 
Braking senses when the driver’s foot is lifted 
from the accelerator; it applies an imperceptible 
brake force to ensure that pads and discs are 
lined up should an emergency stop be required.

  Factor in the weather. Rain Brake Support
automatically and seamlessly activates when 
the driver turns on the windshield wipers; all 
brake calipers gently pulse against their 
respective rotors to remove water from 
the pads.

  Make it home, with Hydraulic Boost 
Compensation. Should a failure occur in the 
vacuum brake booster or any related line, the 
brake controller will kick in to run the ABS pump; 
the system will even convey notice of the 
problem to the driver. Critically, the brakes will 
perform as normal until the failure is serviced.

   Stay still, with Hill Start Assist. When the 
vehicle is on an incline, this system keeps your 
Ram pickup stationary for two seconds after 
the brakes have been released or until the 
accelerator is depressed.

AVAILABLE PARKSENSE® REAR  
PARK ASSIST6

This invaluable feature uses integrated sensors 
with ultrasonic waves to detect objects as far as 
1193.8 mm away from the rear bumper. Read-
outs located in the gauge cluster display team up 
with audible chimes to notify the driver of 
proximity to rear objects. 

BRAKING, TOWING AND PARKING: IT’S ALL SYSTEMS GO
نظام الكبح، الجّر والركن: كلها أنظمة جاهزة للعمل على أكمل وجه



WARLOCK
ON-POINT POWER AND STYLE Ram 1500 Classic Warlock

pays homage to the original 1970s Warlock pickups with
aggressive capability and a unique bold exterior.

وارلوك
قوة جبارة تفرض حضورها بأناقة تشيد رام  1500 كالسيك وارلوك بشاحنات وارلوك 
األصلية في السبعينات التي تتميز بقدراتها الفّذة وتصميمها الخارجي الجريء.



تصميم يعكس جرأتها وصرامتها

تتوفر في طرازات وارلوك ٢٠٢١، شارات فريدة على جوانب صندوق التحميل وغطاء 
المحرك مما يعكس تميز هذه الشاحنة. تتميز الشبكة األمامية بلون أسود بأحرف رام 
ظاهرة. كما تتضمن المزايا الخارجية األخرى عجالت من األلومنيوم األسود شبه المع 
قياس ٢٠ إنش، ومصدات أمامية وخلفية مطلية ببودرة الفوالذ، عّدة رفع نظام التعليق 
من المصنع، وواقي اإلطارات بلون أسود، ومصابيح ضباب بتقنية LED متوفرة، ومصابيح 
أمامية بكشاف ضوئي مع حواف داكنة، ومصابيح خلفية بتقنية LED، شارات بلون أسود، 
وخطافات جّر متوفرة، وغطاء محرك رياضي سبورت برفورمانس متوفر والمزيد غيرها.

AGGRESSIVE BY DESIGN
Available on 2021 Warlock models, unique decals on the 

bed sides and hood signal you’re driving something 
special. The Black grille features robust Ram lettering. 

Other exterior highlights include 20-inch Semi-Gloss 
Black aluminum wheels, front and rear powder-coated 

bumpers, factory suspension lift, Black wheel flares, 
available LED fog lamps, projector headlamps with dark 

bezels, LED taillamps, Black badging, available tow 
hooks, an available Sport Performance Hood and more.



وارلوك
WARLOCK

U.S. Uconnect® screen shown.
الواليات  المتحدة.  بمواصفات  سوق  يوكونيكت ®   شاشة  الصورة  في  تظهر 

CRAFTED FOR COMFORT AND STYLE 
Warlock’s available interior features 
include a leather-wrapped steering 

wheel, auto-dimming rearview mirror, 
overhead console, 7-inch Driver 

Information Display and more. Opt for 
heated bench or bucket seats and an 
8.4-inch touchscreen with navigation 

to take your ride to the next level. 
Shown with available Apple CarPlay®7

integration for your iPhone.®

راحة وأناقة غامرة
تتضمن الميزات الداخلية المتوفرة في طراز وارلوك 
مقود توجيه مكسو بالجلد، مرآة للرؤية الخلفية ذاتية 
التعتيم، كونسول علوي، شاشة عرض معلومات السائق 
قياس ٧ بوصة وغيرها المزيد. إرتق بمستوى رحالتك، 
قم باختيار مقاعد طويلة أو حاضنة قابلة للتدفئة، 
وشاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨٫٤ بوصة مع نظام 
المالحة. يظهر في الصورة أبل كاربالي®٧   المتكامل مع 
هاتفك أي فون ®  المتوفر .



IN TOUCH WHEREVER YOU GO

إبق عىل تواصل أينام توجهت

The Uconnect® system is your customizable, connected vehicle platform dedicated to safe 
and seamless communication, navigation and entertainment—all from one easy-to-use 

touchscreen. Smartwatch integration can put the Uconnect App8 right on your Apple Watch.

ـــ  وسلس  آمن  بشكل  املالحة  وتوجيهات  والرتفيه  التواصل  لتوفري  للتخصيص  واملخصصة  القابلة  للتواصل  منصتك  هو  يوكونيكت®  نظام  إن 
يوكونيكت  تطبيق ٨   تحميل  إىل  ووتش  سامرت  تكامل  يؤدي  أي  ميكن  االستخدام.   باللمس  سهلة  تعمل  واحدة  شاشة  عرب  ذلك  كل 

مبارشة. أبل  ساعتك  عىل 



AVAILABLE 8.4-INCH UCONNECT® TOUCHSCREEN DISPLAY
U.S. Uconnect screen shown.

شاشة يوكونيكت ®  تعمل باللمس قياس ٨٫٤ بوصة متوفرة
الواليات  المتحدة.  سوق  بمواصفات  يوكونيكت ®    شاشة  الصورة  في  تظهر 

نظام تواصل متوافق على طريقتك
يوفر نظام يوكونيكت باقة واسعة من الميزات التفاعلية لسيارتك وأبعد من ذلك من خالل تجربة تواصل 

طبيعية للغاية.

هاتف٩ يوكونيكت
إبق على تواصل بأمان. تتضمن ميزة إقران هاتف متطابق مع  تقنية بلوتوث ®   إلرسال واستقبال المكالمات الهاتفية دون 

 استخدام اليدين ٩ :
 •   ميزة عدم االزعاج لتوجيه المكالمات الواردة إلى البريد  الصوتي أو كتم الرسائل النصية١٠. 

  •   نظام األوامر الصوتية إلجراء مكالمات هاتفية دون استخدام  اليدين٩، االستماع والرد على الرسائل النصية١٠، 
تسجيل  المذكرات الصوتية، وتحديد محطات الوسائط اإلعالمية  وتوجيهات المالحة.   

قائمة الّسحب والتحميل  
لقد جعلنا من السهل تخصيص لوحة تحكم يوكونيكت الخاصة  بك مع الميزات والخدمات المفضلة لديك. ما عليك سوى الضغط 
 على أيقونة يوكونيكت في القائمة الرئيسية لعرض جميع  التطبيقات المتوفرة. انقر واضغط مطوالً فوق أي من الرموز  لسحبها 

وتحميلها في القائمة المخصصة. 

تنقل بأمان وبخطوة واحدة 
إختر الطريق األفضل اآلن. يوظف يوكونيكت نظام تحديد المواقع العالمي للمالحة للحصول على توجيهات مسموعة خطوة 

بخطوة، وتساعد الخرائط ثالثية األبعاد التفصيلية في ضمان وصولك في الوقت المحدد. استخدم نظام األوامر الصوتية المتكامل 
وقل العنوان الكامل للحصول على التوجيهات بسرعة وفعالية. متوفر.

COMPATIBILITY YOUR WAY
Uconnect brings a wide range of interactive features to your  
vehicle and beyond through a highly intuitive communication experience.

UCONNECT PHONE9

Stay connected safely. Pairs a Bluetooth® phone to send and receive hands-free calls.9

Includes:
•  DO NOT DISTURB to route incoming calls to voice mail and suppress text messages.10

• to make hands-free calls,9 listen and respond to  
text messages,10 record voice memos, and select media stations and  
navigation destinations.

DRAG-AND-DROP MENU BAR 
We’ve made it easy to customize your Uconnect dashboard with your favorite features 
and services. Simply press the Uconnect icon on the main menu bar to view all of the 
available apps. Tap and hold any one of the icons to drag and drop into a personalized 
menu bar.

ONE-STEP NAVIGATION
Take the best route right now. Uconnect employs GPS Navigation for audible turn-by-
turn directions, and detailed 3D maps help to ensure you arrive on time. Use integrated 
Voice Command and say the complete address to get directions quickly. Available.



إلى  والوصول  باللمس.  تعمل  التي  على  شاشة  يوكونيكت ®    مباشرة  لديك  المفضلة  فون ®   أي  تطبيقات  بعرض  قم 

من  أطلب  فقط  أو  هاتفك،  دليل  في  قائمة  هاتفية  بأي شخص  مكالمات  وإجراء  بك،  الخاصة  أي  تيونز ®     مجموعة 

رسائل  إرسال  أو  مكالمات  هاتفية  بإجراء  قم  أو  على  التوجيهات،  القيادة.    إحصل  ليساعدك  أثناء  سيري ®  ١١   نظام 

متوفرة.  أي شيء.  رحلتك  مسار  يعكر  دون  أن  ذلك  كل  الموسيقى  أبل،  قائمة  إلى  بالولوج  أو   نصية، 

Display some of your favorite iPhone® apps right on your 
Uconnect® touchscreen. Access your iTunes® library, call anyone 
in your contacts list or just ask Siri®11 to help you out while you 
drive. Get directions, make calls and send messages, and connect 
to Apple Music, all without pausing your drive. Available.

١٢TMأوتو أندرويد  نظام  عبر  غوغل  إلى  تحدث  الخاص  بك.  نظام  يوكونيكت  في  معك  غوغل  لدى  ما  أفضل  أحضر 

بسهولة،  نصية  رسائل  إرسال  يمكنك  القيادة.  على  التركيز  من  تتمكن  حتى  بصوتك  المهام  بإنجاز  وقم 

اضغط  أو  غوغل"  "هاي   ، قل  فقط  غيرها.  والمزيد  اإلعالمية  الوسائط  في  والتحكم  التوجيهات  على  الحصول 

متوفر. القيادة.  عجلة  على  بالصوت  التحكم  زر  على  مطوالً 

Bring the best of Google with you in your Uconnect system. 
Talk to Google on Android AutoTM12 and get things done with  
your voice so you can keep your focus on driving. Easily send 
messages, get directions, control media and more. Just say, 
“Hey Google” or long-press the voice-control button on your 
steering wheel. Available.
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U.S. Uconnect screens shown.
الواليات  المتحدة.  بمواصفات  سوق  يوكونيكت ®   شاشة  الصورة  في  تظهر 



ترايدزمان ® 
قدرات هائلة جاهزة للخدمة

لن تحتاج ال أنت وال شاحنتك رام ألن تبذلوا أي جهد. تفتخر رام   1500
كالسيك ترايدزمان بمحرك بنتاستار ®  جبار بـ ٦ أسطوانات على شكل V سعة 

٣٫٦ لتر قياسي، وعجالت قياس ١٧ إنش بكل ما للكلمة من معنى، 
وكاميرا٣ بارك فيو ®   للرؤية الخلفية عند الرجوع اختيارية، ومقاعد من الفينيل 

سهلة التنظيف. قم باختيار الميزات المتوفرة مثل محرك هيمي ®  بـ ٨ 
أسطوانات على شكل V سعة ٥٫٧ لتر ومجموعة إلكترونيكس التي تتضمن 
نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة  (في 

طرازات كواد وكرو كاب فقط)، وشاشة عرض معلومات السائق قياس ٧ 
بوصة وراديو المالحة يوكونيكت ® 4   مع شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨٫٤ 

بوصة، وهكذا تكون قد قمت بتخصيص شاحنتك.

إكسبرس
عّبر عن شخصيتك بثقة

يتميز رام  1500  إكسبريس ®  كالسيك بمقومات فريدة ومبتكرة تميز مظهره 
األخاذ وقدرته الراسخة: واجهة أمامية بلون الهيكل بالكامل، ومصد خلفي 
وشبكة أمامية، مصابيح ضباب، وعجالت من األلومينيوم قياس ١٧ إنش —

مدعوم بمحرك بنتاستار بـ ٦ أسطوانات على شكل  V سعة ٣٫٦ لتر. 
أو بمحرك هيمي اإلختياري بـ ٨ أسطوانات على شكل  V سعة ٥٫٧ لتر 

مقرون بناقل حركة أوتوماتيكي تورك فاليت ®   بـ ٨    سرعات قياسي.

SLT
العمود الفقري لعائلة رام

تجمع رام 1500 كالسيك  SLT كل ما هو مهم ومميز ضمن مجموعة مناسبة 
ذات جودة عالية. تتضمن المواصفات القياسية شبكة أمامية من الكروم، 
مصدات من الكروم، واجهة علوية بلون الهيكل وعجالت من األلومينيوم 

قياس ١٧ إنش. أما المواصفات الداخلية فتتميز بمقاعد من القماش المريح، 
ألواح األبواب من الفينيل الفاخر مع جيوب الخرائط، ومكدس مطور للوحة 

العدادات المركزية.

وارلوك
تمتلك شاحنة رام على كل شيء: روح تنبض بالقوة، جبروت 

يفرض هيبته، وجوهر متأصل بالفخامة والجودة
في طراز كرو كاب ٤×٤ من السهل الوقوع تحت تأثير رام  1500  كالسيك 

وارلوك، إذ يجمع بين محرك هيمي بـ ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥٫٧ 
لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي تورك فاليت   بـ ٨    سرعات بأناقة.  أما 

في الداخل، فيمكنك االعتماد على مقعد أمامي طويل من القماش الصديق،
في حين تتضمن اللمسات الخارجية مصدات مطلية ببودرة الفوالذ بلون 
أسود، مصابيح أمامية هالوجين بكشاف ضوئي ثنائية الوظيفة، وممتصات 

صدمات خلفية للمهام الشاقة، وعجالت من األلومينيوم بلون أسود شبه المع 
قياس ٨×٢٠ إنش يمنح الثقة على الطرقات (يظهر في الصورة أعاله مع 

معدات اختيارية.)

شخصية فّذة.. وطلّة مهيبة وفريدة ستبهرك
THERE’S A DISTINCTIVE LOOK COMING YOUR WAY

TRADESMAN®

PURE CAPABILITY STANDS  
READY TO SERVE
You don’t put in half effort and neither does your Ram 
truck. The Ram 1500 Classic Tradesman boasts as 
standard the robust 3.6 Pentastar® V6, no-nonsense 
17-inch wheels, the optional ParkView® Rear Back-Up 
Camera3 and easy-to-clean vinyl seating. Opt for 
available features like the 5.7 HEMI® V8 and the 
Electronics Group, which includes Dual-Zone Automatic 
Temperature Control (Quad and Crew Cab only), 7-inch 
Driver Information Display and Uconnect® 4 NAV radio 
with 8.4-inch touchscreen, and you’ve just customized 
your pickup.

EXPRESS
EXPRESS YOURSELF WITH CONFIDENCE 
The Ram 1500 Express® Classic delivers a compelling 
argument about standout appearance and steadfast 
capability: a full body-color front fascia, rear bumper 
and grille, fog lamps, and 17-inch aluminum wheels—
powered by the 3.6 Pentastar V6 or optional 
5.7 HEMI V8 mated to the standard TorqueFlite® 
8-speed automatic.

SLT
THE WORKHORSE OF THE RAM FAMILY
Ram 1500 Classic SLT combines everything that’s 
good in a package that’s right. Standard features 
include a chrome grille, chrome bumpers, body-color 
upper fascia and 17-inch aluminum wheels. The 
interior features comfortable cloth seats, premium 
vinyl door trim with map pockets and upgraded 
center stack instrument panel materials.

WARLOCK
THIS RAM TRUCK HAS IT ALL:  
SPIRIT, STRENGTH AND SUBSTANCE
In the Crew Cab 4x4, it’s easy to fall under the spell 
of Ram 1500 Classic Warlock. With the 5.7 HEMI V8 
and the TorqueFlite 8-speed automatic, Warlock puts 
it together in style. Inside, count on a crew-friendly 
front cloth bench seat, while exterior touches 
include Black powder-coated bumpers, bifunctional 
halogen projector headlamps, rear heavy-duty  
shock absorbers and the confidence of 20x8-inch 
Semi-Gloss Black aluminum wheels. (Shown above 
with optional equipment.)



TRADESMAN®

Ready-to-work attitude with every  
economy you need

ترايدزمان ® 
يتمتع بطباع حادة وواثقة، جاهز للعمل

في أي وقت وأي ظروف 

INTERIOR AMENITIES

• Heavy-duty vinyl 40/20/40 split-bench seat
• Front armrest with 3 cup holders
• Power windows and locks (Quad Cab® and Crew Cab)
• Rear folding seat (Quad Cab and Crew Cab)
• Black vinyl floor covering 
• Rear fixed window
• Tinted glass windows
• Rearview day/night mirror 

• Manual air conditioning
• Instrument cluster with 3.5-inch Driver Information Display
• Black Instrument Panel bezel
• Uconnect® 3 with 5-inch display and Bluetooth®
• 6-speaker audio system
• Media Hub with audio jack and remote USB port
• 12-volt auxiliary power outlet

EXTERIOR FEATURES

• Black, power, heated mirrors (Quad Cab and Crew Cab)
• Incandescent taillamps
• Quad-halogen headlamps
• Black front and rear bumpers
• Black upper fascia

• Black grille and door handles
• Locking tailgate
• 17-inch steel wheels
• P265/70R17 BSW All-Season tires

CAPABILITY & FUNCTIONALITY

• Electronic shift-on-the-fly part-time transfer case  
(4x4 only)

• Trailer-tow wiring with 4- and 7-pin connector 
• 98.4-liter fuel tank
• Speed control
• Electronic power rack and pinion steering

• Front heavy-duty shock absorbers
• Rear heavy-duty shock absorbers
• Front stabilizer bar
• Active Grille Shutters

SAFETY & SECURITY

• 6 air bags including driver and front-passenger, 
side-curtain, and front-seat side-mounted

• Electronic Stability Control (ESC)

• 4-wheel antilock disc brakes 
• Sentry Key® Theft Deterrent System
• Tire Pressure Monitoring System with display

وسائل الراحة داخل المقصورة

مقعد طويل منقسم بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ من الفينيل للمهام الشاقة• 
مسند ذراع أمامي مع ٣ حامالت أكواب   • 
نوافذ وأقفال كهربائية   (طرازات كواد كاب ®   وكرو كاب) • 
مقعد خلفي قابل للطي (طرازات كواد كاب     وكرو كاب)• 
أرضية مغطاة بالفينيل األسود• 
نافذة خلفية ثابتة• 
 زجاج النوافذ مظلل• 
 مرآة للرؤية الخلفية قابلة للتعديل النهار/الليل• 

نظام تكييف هوائي يدوي • 
لوحة عدادات مع شاشة عرض معلومات السائق قياس   ٣٫٥  بوصة• 
حواف لوحة العدادات بلون أسود• 
يوكونيكت ®     ٣   مع شاشة عرض قياس ٥ بوصة وبلوتوث ®  • 
نظام صوت بـ ٦ مكبرات صوت• 
مركز الوسائط اإلعالمية مع وصلة صوت ومنفذ  USB  عن بعد• 
منفذ طاقة إضافي بقوة ١٢ فولط• 

المواصفات الخارجية

مرايا آلية، بلون أسود، قابلة للتدفئة (طرازات كواد كاب      وكرو كاب) • 
مصابيح خلفية متوهجة• 
مصابيح أمامية هالوجين رباعية العدسات• 
مصدات أمامية وخلفية بلون أسود• 
واجهة علوية بلون أسود• 

شبكة أمامية ومقابض األبواب بلون أسود• 
باب خلفي مع قفل• 
عجالت من الفوالذ الصلب قياس ١٧ إنش• 
إطارات BSW قياس P265/70R17 لكل المواسم • 

القدرة واألداء العالي

علبة ناقل السرعة بخاصية التعشيق اإللكتروني أثناء القيادة تعمل  بشكل جزئي • 
(طرازات ٤×٤  فقط) 

  مرابط سحب المقطورة مع ٤- و٧- أسالك وصل• 
  خزان وقود سعة ٩٨٫٤ لتر• 
  نظام التحكم بالسرعة• 
  مسننات وتروس إلكترونية آلية للتوجيه• 

ممتصات الصدمات أمامية للمهام الشاقة• 
  ممتصات الصدمات خلفية للمهام الشاقة• 
ذراع توازن أمامي• 
درفات الشبكة األمامية النشطة  • 

السالمة واألمان

٦ وسائد هوائية بما في ذلك السائق والراكب األمامي، وستارية  جانبية، ووسائد • 
هوائية جانبية مدمجة في المقعد األمامي

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات• 

نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على  العجالت األربعة • 
نظام سنتري كي® المجمد للمحرك منعاً للسرقة• 
نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات• 

STANDARD FEATURES القياسية المواصفات 

POWERTRAIN
• 3.6 Pentastar® V6/8-speed automatic
• Available 5.7 HEMI® V8/8-speed automatic

خط نقل القوة
محرك بنتاستار ®   بـ ٦ أسطوانات على شكل   V  سعة ٣٫٦ لتر/ناقل  حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات• 
محرك هيمي ®   بـ ٨ أسطوانات على شكل   V  سعة ٥٫٧ لتر/ناقل حركة  أوتوماتيكي   بـ ٨    سرعات  متوفر• 



EXPRESS
Task-ready character teams  
up with functional interiors

INTERIOR AMENITIES

• Heavy-duty vinyl 40/20/40 split-bench seat
• Front armrest with 3 cup holders
• Power windows and locks (Quad Cab® and Crew Cab)
• Rear folding seat (Quad Cab and Crew Cab)
• Rear fixed window
• Tinted glass windows
• Rearview day/night mirror 

• Manual air conditioning 
• Instrument cluster with 3.5-inch Driver Information Display
• Black Instrument Panel bezel
• Uconnect® 3 with 5-inch display and Bluetooth®
• 6-speaker audio system
• Media Hub with audio jack and remote USB port
• 12-volt auxiliary power outlet

EXTERIOR FEATURES

• Black, power, heated mirrors (Quad Cab and Crew Cab)
• Incandescent taillamps
• Quad-halogen headlamps
• Body-color rear bumper
• Body-color full front fascia 
• Black door handles

• Locking tailgate
• 17-inch aluminum wheels
• P265/70R17 BSW All-Season tires
• Body-color grille
• Fog lamps

CAPABILITY & FUNCTIONALITY

• Electronic shift-on-the-fly part-time transfer case  
(4x4 only)

• Trailer-tow wiring with 4- and 7-pin connector 
• 98.4-liter fuel tank
• Speed control

• Electronic power rack and pinion steering
• Front heavy-duty shock absorbers
• Rear heavy-duty shock absorbers
• Front stabilizer bar
• Active Grille Shutters

SAFETY & SECURITY

• 6 air bags including driver and front-passenger, 
side-curtain, and front-seat side-mounted

• Electronic Stability Control (ESC)

• 4-wheel antilock disc brakes 
• Sentry Key® Theft Deterrent System
• Tire Pressure Monitoring System with display

STANDARD FEATURES

POWERTRAIN
• 3.6 Pentastar® V6/8-speed automatic
• Available 5.7 HEMI® V8/8-speed automatic

BLACK ACCENT PACKAGE

• Includes Black badges, Black bezel headlamps and 20-inch Black-painted aluminum wheels (requires Express 
Value Package)

AVAILABLE APPEARANCE PACKAGE

إكسبرس
للمهام  الصورة بشخصية فريدة جاهزة  إكتملت 

مع تصميمات داخلية عملية

وسائل الراحة داخل المقصورة

مقعد طويل منقسم بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ من الفينيل للمهام الشاقة• 
 مسند ذراع أمامي مع ٣ حامالت أكواب  • 
 نوافذ وأقفال كهربائية  (طرازات كواد كاب ®  وكرو كاب)• 
 مقعد خلفي قابل للطي  (طرازات كواد كاب    وكرو كاب) • 
 نافذة خلفية ثابتة• 
 زجاج النوافذ مظلل• 
 مرآة للرؤية الخلفية قابلة للتعديل النهار/الليل• 

نظام تكييف هوائي يدوي • 
 لوحة عدادات مع شاشة عرض معلومات السائق قياس ٣٫٥  بوصة• 
 حواف لوحة العدادات بلون أسود• 
 يوكونيكت ®     ٣   مع شاشة عرض قياس ٥ بوصة وبلوتوث ®  • 
  نظام صوت بـ ٦ مكبرات صوت• 
 مركز الوسائط اإلعالمية مع وصلة صوت ومنفذ  USB  عن بعد• 
 منفذ طاقة إضافي بقوة ١٢ فولط• 

المواصفات الخارجية

مرايا آلية، بلون أسود، قابلة للتدفئة    (طرازات كواد كاب      وكرو  كاب) • 
 مصابيح خلفية متوهجة• 
 مصابيح أمامية هالوجين رباعية العدسات• 
 مصدات خلفية بلون الهيكل• 
 واجهة أمامية بلون الهيكل بالكامل   • 
 مقابض األبواب بلون أسود• 

باب خلفي مع قفل• 
 عجالت من األلومينيوم قياس ١٧ إنش• 
 إطارات  BSW  قياس   P265/70R17  لكل المواسم• 
 شبكة أمامية بلون الهيكل• 
 مصابيح ضباب  • 

القدرة واألداء العالي

علبة ناقل السرعة بخاصية التعشيق اإللكتروني أثناء  القيادة  تعمل  بشكل جزئي • 
(٤×٤ فقط) 

 مرابط سحب المقطورة مع ٤- و٧- أسالك وصل• 
 خزان وقود سعة ٩٨٫٤ لتر• 
 نظام التحكم بالسرعة• 

مسننات وتروس إلكترونية آلية للتوجيه• 
 ممتصات الصدمات أمامية للمهام الشاقة• 
 ممتصات الصدمات خلفية للمهام الشاقة• 
 ذراع توازن أمامي• 
  درفات الشبكة األمامية النشطة  • 

السالمة واألمان

٦ وسائد هوائية بما في ذلك السائق والراكب األمامي، وستارية  جانبية، ووسائد • 
هوائية جانبية مدمجة في المقعد األمامي

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات• 

نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على  العجالت األربعة • 
نظام سنتري كي® المجمد للمحرك منعاً للسرقة• 
نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات• 

مجموعة األكسسوارات السوداء

تتضمن شعارات بلون أسود، حواف المصابيح األمامية بلون أسود وعجالت من األلومينيوم المطلي بلون أسود قياس ٢٠ إنش (تتطلب مجموعة إكسبرس فاليو)• 

القياسية المواصفات 

متوفرة أبيرانس  مجموعة 

خط نقل القوة
محرك بنتاستار ®   بـ ٦ أسطوانات على شكل   V  سعة ٣٫٦ لتر/ناقل  حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات• 
 محرك هيمي ®   بـ ٨ أسطوانات على شكل   V  سعة ٥٫٧ لتر/ناقل حركة  أوتوماتيكي   بـ ٨    سرعات  متوفر• 



SLT
Workhorse of the Ram Truck family.  
It combines everything that’s good  
in a package that’s right

INTERIOR AMENITIES

• Cloth 40/20/40 split-bench seat
• 6-speaker audio system
• Front armrest with 3 cup holders
• Media Hub with audio jack and remote USB port
• Premium vinyl door trim panels with map pocket
• 12-volt auxiliary power outlet
• Power windows and locks
• Carpeted floor mats
• Cloth rear folding seat

• Overhead console with map lights
• Carpeted floor covering
• Passenger-side sun visor with mirror
• Tinted glass windows
• Rearview day/night mirror
• Manual air conditioning
• Uconnect® 3 with 5-inch display and integrated Voice 

Command with Bluetooth®
• Instrument cluster with 3.5-inch Driver Information Display

EXTERIOR FEATURES

• Black, power, heated mirrors (Quad Cab® and Crew Cab)
• Chrome grille surround 
• Body-color door handles
• Incandescent taillamps
• Locking tailgate

• Quad-halogen headlamps
• 17-inch aluminum wheels
• Chrome front and rear bumpers
• Body-color upper fascia

CAPABILITY & FUNCTIONALITY

• Electronic shift-on-the-fly part-time transfer case  
(4x4 only)

• Electronic power rack and pinion steering
• Trailer-tow wiring with 4- and 7-pin connector
• Front heavy-duty shock absorbers

• 98.4-liter fuel tank
• Rear heavy-duty shock absorbers
• Speed control
• Front stabilizer bar

SAFETY & SECURITY

• 6 air bags including driver and front-passenger, 
side-curtain, and front-seat side-mounted

• Sentry Key® Theft Deterrent System

• Tire Pressure Monitoring System with display
• Electronic Stability Control (ESC)
• 4-wheel antilock disc brakes

STANDARD FEATURES

POWERTRAIN
• Available 5.7 HEMI® V8/8-speed automatic

SLT
العمود الفقري لعائلة شاحنة رام. إذ إنه يجمع 

كل ما هو جيد ومميز في مجموعة صحيحة 
ذات جودة عالية

وسائل الراحة داخل المقصورة

مقعد طويل منقسم بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ من القماش• 
نظام صوت بـ ٦ مكبرات صوت• 
مسند ذراع أمامي مع ٣ حامالت أكواب • 
مركز الوسائط اإلعالمية مع وصلة صوت ومنفذ  USB  عن بعد• 
ألواح األبواب من الفينيل الفاخر مع جيوب الخرائط• 
منفذ طاقة إضافي بقوة ١٢ فولط• 
نوافذ وأقفال كهربائية• 
مداسات أرضية مغطاة بالسجاد• 
  مقعد خلفي من القماش قابل للطي• 

كونسول علوي مع إضاءة للخرائط• 
 أرضية مغطاة بالسجاد• 
زجاج واقي للشمس جهة السائق مع مرآة • 
زجاج النوافذ مظلل• 
 مرآة للرؤية الخلفية قابلة للتعديل النهار/الليل• 
 نظام تكييف هوائي يدوي • 
يوكونيكت ®     ٣   مع شاشة عرض قياس ٥ بوصة ونظام األوامر  الصوتية• 

مدمج مع ميزة بلوتوث ® 
لوحة عدادات مع شاشة عرض معلومات السائق قياس ٣٫٥ بوصة• 

المواصفات الخارجية

مرايا آلية، بلون أسود قابلة للتدفئة (في طرازات كواد كاب ®  وكرو كاب)• 
شبكة أمامية بإطار من الكروم• 
مقابض األبواب بلون الهيكل• 
مصابيح خلفية متوهجة• 
باب خلفي مع قفل• 

مصابيح أمامية هالوجين رباعية العدسات    • 
عجالت من األلومينيوم قياس ١٧ إنش• 
مصدات أمامية وخلفية من الكروم• 
واجهة علوية بلون الهيكل• 

القدرة واألداء العالي

علبة ناقل السرعة بخاصية التعشيق اإللكتروني أثناء القيادة  تعمل  بشكل • 
جزئي (٤×٤ فقط)

 مسننات وتروس إلكترونية آلية للتوجيه• 
مرابط سحب المقطورة مع ٤- و٧- أسالك وصل• 
 ممتصات الصدمات أمامية للمهام الشاقة• 

خزان وقود سعة ٩٨٫٤ لتر• 
 ممتصات الصدمات خلفية للمهام الشاقة• 
نظام التحكم بالسرعة• 
ذراع توازن أمامي  • 

السالمة واألمان

٦ وسائد هوائية بما في ذلك السائق والراكب األمامي، وستارية  جانبية، • 
ووسائد هوائية جانبية مدمجة في المقعد األمامي

 نظام سنتري كي® المجمد للمحرك منعاً للسرقة• 

نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات      • 
النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات• 
نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على  العجالت األربعة • 

القياسية المواصفات 

خط نقل القوة
محرك هيمي ®  بـ ٨ أسطوانات على شكل   V  سعة ٥٫٧ لتر/ناقل حركة أوتوماتيكي   بـ ٨    سرعات  متوفر• 



WARLOCK
Outstanding power and comfort.  
In every way, it works like magic

INTERIOR AMENITIES

• Cloth 40/20/40 split-bench seat
• Front armrest with 3 cup holders
• Premium vinyl door trim panels with map pocket
• Power windows and locks 
• Cloth rear folding seat
• Carpeted floor covering 
• Tinted glass windows
• Rearview day/night mirror 
• Manual air conditioning

• Instrument cluster with 3.5-inch Driver Information Display
• 6-speaker audio system
• Media Hub with audio jack and remote USB port
• 12-volt auxiliary power outlet
• Carpeted floor mats 
• Overhead console with map lights
• Passenger-side sun visor with mirror
• Uconnect® with 8.4-inch display and Navigation  

with Bluetooth®

EXTERIOR FEATURES

• Black, power, heated mirrors
• Locking tailgate
• Bifunctional Sport halogen projector headlamps
• Sport LED taillamps
• Black powder-coated front and rear bumpers

• Black headlamp filler panel
• Unique Black grille with Ram logo
• Black wheel flares
• Black exterior badges
• 20-inch Black-painted aluminum wheels

CAPABILITY & FUNCTIONALITY

• Electronic shift-on-the-fly part-time transfer case
• Trailer-tow wiring with 4- and 7-pin connector 
• 98.4-liter fuel tank
• Speed control

• Electronic power rack and pinion steering
• Front heavy-duty shock absorbers
• Rear heavy-duty shock absorbers
• Front stabilizer bar

SAFETY & SECURITY

• 6 air bags including driver and front-passenger, 
side-curtain, and front-seat side-mounted

• Electronic Stability Control (ESC)
• 4-wheel antilock disc brakes

• Sentry Key® Theft Deterrent System
• Tire Pressure Monitoring System with display
• ParkSense® Rear Park Assist

STANDARD FEATURES

POWERTRAIN
• 5.7 HEMI® V8/8-speed automatic

WARLOCK DECOR PACKAGE
• Includes box-side Warlock decal and hood decal on standard hood

AVAILABLE APPEARANCE PACKAGES

وارلوك
قوة جبارة وراحة ال مثيل لها. 
متفوق في كل شيء يقوم به

وسائل الراحة داخل المقصورة

مقعد طويل منقسم بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ من القماش• 
مسند ذراع أمامي مع ٣ حامالت أكواب• 
ألواح األبواب من الفينيل الفاخر مع جيوب الخرائط• 
نوافذ وأقفال كهربائية• 
مقعد خلفي من القماش قابل للطي• 
أرضية مغطاة بالسجاد• 
زجاج النوافذ مظلل• 
مرآة للرؤية الخلفية قابلة للتعديل النهار/الليل• 
نظام تكييف هوائي يدوي• 

لوحة عدادات مع شاشة عرض معلومات السائق قياس ٣٫٥ بوصة• 
نظام صوت بـ ٦ مكبرات صوت• 
مركز الوسائط اإلعالمية مع وصلة صوت ومنفذ USB عن بعد• 
منفذ طاقة إضافي بقوة ١٢ فولط• 
مداسات أرضية مغطاة بالسجاد• 
كونسول علوي مع إضاءة للخرائط• 
زجاج واقي للشمس جهة السائق مع مرآة • 
يوكونيكت مع شاشة عرض قياس ٨,٤ بوصات ونظام أوامر المالحة مع ميزة • 

بلوتوث®

المواصفات الخارجية

مرايا آلية، بلون أسود قابلة للتدفئة• 
باب خلفي مع قفل• 
مصابيح أمامية هالوجين بكشاف ضوئي سبورت ثنائية الوظيفة   • 
 •LED   مصابيح خلفية سبورت بتقنية
مصدات أمامية وخلفية مطلية ببودرة الفوالذ األسود• 

لوحة حشو للمصابيح األمامية بلون أسود• 
شبكة أمامية بلون أسود فريدة مع شعار رام• 
رفراف العجالت بلون أسود • 
شعارات خارجية بلون أسود• 
عجالت من األلومينيوم مطلية بلون أسود قياس ٢٠ إنش• 

القدرة واألداء العالي

علبة ناقل السرعة بخاصية التعشيق اإللكتروني أثناء القيادة تعمل  بشكل جزئي• 
مرابط سحب المقطورة مع ٤- و٧- أسالك وصل• 
خزان وقود سعة ٩٨٫٤ لتر• 
نظام التحكم بالسرعة• 

مسننات وتروس إلكترونية آلية للتوجيه• 
ممتصات الصدمات أمامية للمهام الشاقة• 
ممتصات الصدمات خلفية للمهام الشاقة• 
ذراع توازن أمامي  • 

السالمة واألمان

٦ وسائد هوائية بما في ذلك السائق والراكب األمامي، وستارية جانبية، • 
ووسائد هوائية جانبية مدمجة في المقعد األمامي

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات• 
نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على  العجالت األربعة • 

نظام سنتري كي® المجمد للمحرك منعاً للسرقة• 
نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات• 
نظام مساندة الركن الخلفي بارك  سينس ®   • 

مجموعة وارلوك ديكور
تتضمن شعار وارلوك على جانب الصندوق وشعار على غطاء المحرك القياسي• 

القياسية المواصفات 

متوفرة أبيرانس  مجموعة 

خط نقل القوة
محرك هيمي بـ ٨ أسطوانات على شكل  V سعة ٥٫٧ لتر/ ناقل  حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات  • 



أحمر لؤلؤي دلمونيكو
Delmonico Red Pearl

كريستالي جرانيت 
Granite Crystal

فضي رصاصي
Billet Silver

أبيض المع
Bright White

أحمر ناري
Flame Red

أسود ماسي كريستالي
Diamond Black Crystal

معدني فوالذي ماكسيموم
Maximum Steel Metallic

من األلومينيوم المطلي 
بلون أسود شبه المع قياس ٢٠ إنش

متضمنة مع مجموعة األكسسوارات السوداء، 
و مجموعة رام  1500  إكسبرس ®  السوداء 

(WHN} 

20-inch Semi-Gloss  
Black-Painted Aluminum 

Included with Black Accent Package,  
Black Ram 1500 Express® Group  

(WHN)

من األلومينيوم المطلي  
بلون أسود شبه المع قياس ٢٠ إنش

(WRL ) قياسية في طراز وارلوك

20-inch Semi-Gloss  
Black-Painted Aluminum

Standard on Warlock (WRL)

من الفوالذ الصلب الفضي قياس ١٧ إنش 
قياسية في طراز ترايدزمان ®  

(WFP )

17-inch Argent Steel
Standard on Tradesman®

(WFP)

من األلومينيوم المطلي قياس ١٧ إنش
SLTقياسية في طرازات إكسبرس و
(WFE ) إختيارية في طراز ترايدزمان

17-inch Painted Aluminum
Standard on Express and SLT 
 Optional on Tradesman (WFE)

األلوان الخارجية لرام  1500   كالسيك RAM 1500 CLASSIC EXTERIOR COLORS عجالت رام  1500  كالسيك RAM 1500 CLASSIC WHEELS



ترايدزمان®
Tradesman®

إكسبريس
Express
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إختياري

Optional
إختياري

Optional
إختياري

Optional

بريستول فينيل وارك-جرايد
 رمادي ديزل/أسود

ترايدزمان ®  وإكسبرس

WORK-GRADE BRISTOL VINYL 
DIESEL GRAY/BLACK

Tradesman® and Express

من قماش سولمايت/ منقوش بارز
بني ماونتن فاتح/أسود

SLT

SOULMATE/GEAR-EMBOSSED CLOTH 
LIGHT MOUNTAIN BROWN/BLACK

SLT

من قماش سولمايت/   منقوش بارز 
أسود

ترايدزمان، إكسبرس ووارلوك

SOULMATE/GEAR-EMBOSSED CLOTH 
BLACK

Tradesman, Express and Warlock

من قماش سولمايت/ منقوش بارز 
رمادي ديزل/أسود

SLTترايدزمان، إكسبرس و

SOULMATE/GEAR-EMBOSSED CLOTH 
DIESEL GRAY/BLACK

Tradesman, Express and SLT

• = Available Configuration. S = Standard Configuration. — = Not Available.
• = التكوينات المتوفرة. S = التكوينات القياسية. — = التكوينات غير المتوفرة  

األلوان الداخلية لرام  1500  كالسيك RAM 1500 CLASSIC INTERIOR COLORS تكوينات رام 1500  كالسيك RAM 1500 CLASSIC CONFIGURATIONS



موبار® أصلية من  أكسسوارات 

1500 رام  تحول  التي  رام  وأكسسوارات  غيار  قطع  من  المئات  وتصنيع  بتصميم  موبار  تقوم 
كل  أنه  ذلك،  من  واألفضل  الخاص.  وبأسلوبك  وحدك  لك  آب مخصصة  بيك  شاحنة  إلى  كالسيك 

وصنع  صمم  الذي  الخبراء  فريق  نفس  قبل  من  متناهية  بدقة  اختباره  تم  تصميمه،  تم  جزء 
باإلضافة  لأللوان،  تام  وتطابق  المواصفات،  في  الدقة  بثقة  يعكس  وهذا  كالسيك.   1500 رام 

عالية. وحرفية  المستخدمة  المواد  جودة  إلى 

خبراتها  تكرس  من  مجرد  شركة  قطع  غيار  وأكسسوارات. إذ  أكثر  أيضاً  هي  أن  موبار  كما 
تم  االعتناء  بسيارتك  كما  يجب.  لقد  على  ومساعدتك  لخدمتك  بسيارتك  المتأصلة  ومعرفتها 

سيارتك  بشكل  دقيق،  كما  تم  إعداد  مراكز  معرفة  على  الفنيين  المعتمدين  لدينا   تدريب 
لصيانة  سيارتك  بسرعة  شديدة.  فبدءاً  من  قطع  الغيار  واألكسسوارات  السريعة   موبار  للخدمة 
 األصلية  وصوالً  إلى  جودة  خدمة  الخبراء  وغيرها  الكثير،  تأكد  دائماً  من  اختيار  موبار.  لمعرفة 

mopar.com  بزيارة تفضل  المزيد 

أ. عجالت من األلومينيوم المصقول أسود قياس ٢٠ إنش، رفراف عجالت الدروب الوعرة، عتبات 
جانبية أسطوانية سوداء، غطاء تونو،  غطاء المحرك سبورت برفورمانس ومجموعة ملصقات على 

غطاء المحرك سبورت برفورمانس
ب. نظام عادم خلفي كات ـ باك      

ج. غطاء تونو طري قابل للطي
د. وحدة خاصة لتوسيع صندوق التحميل

ه. بطانة الصندوق تحت السكك
و. مداسات أرضية لكل المواسم

ز. مجموعة "كولد إير" بفتحات إلدخال  الهواء البارد 

AUTHENTIC ACCESSORIES  
BY MOPAR®

Mopar designs and builds hundreds of Ram parts and 
accessories that transform your Ram 1500 Classic into a 
personalized pickup created just for you, by you. Better yet, 
every part is engineered and rigorously tested by the same team 
of experts who designed and built the Ram 1500 Classic. This 
means you can expect specs that are exact, colors that match 
perfectly and materials that are professional-grade and 
top-rate quality.

Mopar is also more than parts and accessories. We’re here to help 
you properly maintain and care for your vehicle. Our certified 
technicians are trained to know your vehicle best, and our Mopar 
Express Lane service departments are set up to get you in, out and 
back on the road. From parts and accessories to expert service and 
more, always be sure to choose Mopar. Learn more at mopar.com

A.  20-inch Black Aluminum Forged Wheels, Off-Road Wheel 
Flares, Black Tubular Side Steps, Tonneau Cover, Sport 
Performance Hood and Sport Performance Hood Decal Kit

B. Cat-Back Exhaust System
C. Soft Folding Tonneau Cover
D. Bed Extender
E. Under-the-Rail Bedliner
F. All-Weather Floor Mats
G. Cold Air Intake Kit
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ENGINES/TRANSMISSIONS الحركة المحركات/نواقل 

 3.6 Pentastar® V6/850RE 8-speed automatic ERB/DFT S S S —  850RE   سعة   ٣٫٦  لتر/ ناقل  حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات   V  محرك بنتاستار ®   بـ ٦ أسطوانات على شكل

 5.7 HEMI® V8/8HP70 8-speed automatic EZH/DFK/DFD O O O S      8HP70   سعة   ٥٫٧  لتر/ناقل  حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات   V  محرك هيمي ®   بـ ٨ أسطوانات على شكل

MECHANICAL FEATURES الميكانيكية المواصفات 

Active Grille Shutters  (included with 8-speed automatic transmission) MDX S S S — درفات الشبكة األمامية النشطة (متضمنة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ ٨ سرعات)

Alternator — 160-amp BAB S S S S المحول ــ ١٦٠ أمبير

Axle — 3.21 ratio DMC S S S S المحور ــ بنسبة ٣٫٢١

—  3.55 ratio (not available with V8) DMD O/S O/S O — (V  غير متوفر مع محرك بـ ٨ أسطوانات على شكل) ــ بنسبة ٣٫٥٥

—  3.92 ratio (included with Black Appearance Group) DMH O O O/P O ــ بنسبة ٣٫٩٢ (متضمن مع مجموعة بالك أبيرانس)

—  Antispin rear differential (included with Black Appearance Group) DSA O O O/P O ــ تروس تفاضلية خلفية ضد الدوران  (متضمنة مع مجموعة بالك أبيرانس)

Battery — 730-amp BCN S S S S البطارية ــ ٧٣٠ أمبير

Engine Block Heater NHK O O O O سخان وحدة المحرك  

Engine Cooling — Heavy-duty (included with V8) NMC P P P S  (V  متضمن مع المحركات بـ ٨ أسطوانات على شكل) مبرد المحرك ــ للمهام الشاقة

Fuel Tank — 98.4-liter NFW S S S S خزان الوقود  ــ ٩٨٫٤ لتر

—  121.1-liter (standard on Regular Cab 8'-box model; optional on 6' 4"- and  
5' 7"-box models) NFX O O O O ــ ١٢١٫١ لتر (قياسي في طراز المقصورة العادية مع صندوق حجم ٨ قدم؛ إختياري في طرازات مع صندوق حجم ٦ قدم 

٤ بوصة – و٥ قدم ٧ بوصة)

Shock Absorbers — Front, heavy-duty SFB S S S S ممتصات الصدمات ــ أمامية، للمهام الشاقة

— Rear, heavy-duty SGB S S S — ــ خلفية، للمهام الشاقة

—  Rear, extra-heavy-duty (4x4 models only) SGD — — — S ــ خلفية، للمهام الشديدة الصعوبة (في طرازات ٤×٤ فقط)

Stabilizer Bar — Front SHA S S S S ذراع توازن ــ أمامي

—  Rear (not available on Regular Cab 4x2 8'-box model; included with V6 on  
Regular Cab 4x2 6' 4"-box model) SHF S S S S ــ خلفي (غير متوفر في طراز المقصورة العادية  ٢×٤ مع صندوق حجم ٨ قدم؛ متضمن مع محرك بـ ٦ أسطوانات على ــ 

 V في طراز المقصورة العادية ٢×٤ مع صندوق حجم ٦ قدم ٤ بوصة) 

Steering — Electronic rack and pinion SBA S S S S مقود التوجيه ــ معزز آلياً بمسننات وتروس إلكترونية

Suspension — Front, upper and lower A-arms, coil springs, twin-tube shocks — S S S S نظام التعليق ــ أمامي، بأذرع على شكل  A  علوية وسفلية ،  نوابض حلزومية، وممتصات صدمات مزدوجة األنبوب

— Rear, 5-link, coil springs, twin-tube shocks — S S S S ــ خلفي، وصالت خماسية، نوابض حلزومية، وممتصات  صدمات  مزدوجة األنبوب  

Trailer Hitch — Class IV hitch receiver (included with Black Appearance Group) XFH O O O/P O حلقة تثبيت ــ خلفية من الفئة الرابعة (متضمنة مع مجموعة بالك أبيرانس) 

Transfer Case — Electronic part-time (4x4 models only) DH9 S S S S علبة ناقل الحركة ــ كهربائية تعمل  بشكل جزئي (طرازات ٤×٤ فقط)

Winch — Tire-carrier TBM S S S S الرافعة ــ حاملة اإلطارات

EXTERIOR FEATURES الخارجية المواصفات 

Bed Lighting System — LED (included with Luxury Group, RamBox® Cargo 
Management System, tri-fold tonneau cover and Black Appearance Group) LPL O/P O/P O/P O/P نظام إضاءة داخل صندوق التحميل ــ بتقنية  LED (متضمنة مع مجموعة الكجوري، نظام رام بوكس ®   إلدارة الشحن، 

غطاء تونو لمنطقة التحميل  بثالث طيات ومجموعة بالك أبيرانس) 

Bedliner — Spray-in XMF O O O O منصة القاعدة ــ قابلة للطالء

Body Model — Regular Cab 6' 4"-box 61 O O O — طراز  الهيكل ــ مقصورة عادية مع صندوق حجم ٦ قدم ٤ بوصة

— Regular Cab 8'-box 62 — — O — ــ مقصورة عادية مع صندوق حجم ٨ قدم

— Quad Cab® 6' 4"-box 41 O O O — ــ كواد كاب ®  مع صندوق حجم ٦ قدم ٤ بوصة

— Crew Cab 5' 7"-box 98 O O O O ــ كرو كاب مع صندوق حجم ٥ قدم ٧ بوصة

— Crew Cab 6' 4"-box 91 — — O — ــ كرو كاب مع صندوق حجم ٦ قدم ٤ بوصة

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. — = Not Available.

S = قياسي. 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة . — = غير متوفر.

RAM 1500 CLASSIC BUYER’S GUIDE دليل مشتري رام   1500  كالسيك
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EXTERIOR FEATURES (continued) (تتمة) الخارجية  المواصفات 

Bumpers — Front and rear, Black MB1/MBN S — — — المصدات ــ أمامية وخلفية، بلون أسود

— Front and rear, Black powder-coated MBJ/MB5 — — — S ــ أمامية وخلفية، مطلية ببودرة الفوالذ بلون أسود

—  Front and rear, chrome (included with Chrome Appearance Group, SXT 
Package and Chrome Plus Package) MCT/MBF P — S — ــ أمامية وخلفية، من الكروم (متضمنة مع مجموعة كروم أبيرانس، مجموعة   SXT ومجموعة كروم بالس)

— Rear body-color MBQ — S — — ــ خلفية بلون الهيكل

Door Handles — Black MNA S S — S مقابض األبواب ــ بلون أسود

— Body-color MNK — — S — ــ بلون الهيكل

Exhaust — Single rear — S S S — العادم ــ بمخرج منفرد

—  Dual rear (included with V8 if equipped with Express Value Package, 
Tradesman SXT Package and Black Appearance Group; not available on 
8'-box models)

NER P P P S ــ خلفي مزدوج (متضمن مع محرك بـ ٨ أسطوانات على شكل  V إذا كان مجهزاً مع مجموعة إكسبرس فاليو، 
مجموعة  SXT ترايدزمان ومجموعة بالك أبيرانس؛ غير متوفر في الطرازات بصندوق حجم ٨ قدم)

Fascia — Front upper, Black (included with low-volume paint color options) MCL S — P — الواجهة األمامية ــ أمامية علوية، بلون أسود (متضمنة  مع خيارات ألوان بطالء خفيف الكثافة) 

—  Front upper, body-color (included with SXT Package, Chrome Appearance 
Group and Chrome Plus Package) MCM P — S — ــ أمامية علوية، بلون الهيكل (متضمنة مع مجموعة   SXT، مجموعة كروم أبيرانس ومجموعة كروم بالس)

— Front full, body-color MBP — S — — ــ أمامية بلون الهيكل، بالكامل

Fog Lamps (included with SXT Package and Black Appearance Group; optional 
with Chrome Appearance Group) LNJ O/P S O/P — مصابيح ضباب (متضمنة مع مجموعة   SXT ومجموعة بالك أبيرانس؛ إختيارية مع مجموعة كروم أبيرانس)

— Front LED (included with Utility Group) LNV — — — P ــ أمامية بتقنية LED (متضمنة مع مجموعة المستلزمات) 

Grille — Black surround, Black hex-link MFF S — — — الشبكة األمامية ــ إطار بلون أسود، وصلة هيكس سوداء

— Black with Ram lettering MFM — — — S ــ بلون أسود مع أحرف رام بارزة

—  Chrome surround, Black hex-link (included with Chrome Appearance Group,  
SXT Package and Chrome Plus Package) MFD P — S — ــ إطار من الكروم، وصلة هيكس سوداء (متضمنة مع مجموعة كروم ابيرانس، مجموعة  SXT ومجموعة كروم بالس) 

— Body-color surround, Black hex-link MFT — S — — ــ إطار بلون الهيكل، وصلة هيكس سوداء

—  Black-painted honeycomb (included with Black Ram 1500 Express® Group and 
Black Appearance Group) MFS — P P — ــ سداسية الشكل مطلية بلون أسود (متضمنة مع مجموعة رام  1500   إكسبرس ®  ومجموعة بالك أبيرانس)

—  Body-color with Black Ram’s Head logo (included with Black Accent Package) MFU — P — — ــ بلون الهيكل مع شعار رأس رام بلون أسود (متضمنة مع مجموعة األكسسوارات السوداء)

Headlamps/Taillamps — Automatic LMG S S S S المصابيح األمامية/المصابيح الخلفية ــ أوتوماتيكية

—  Bifunctional halogen projector with Black bezels and Sport LED taillamps LMM/LAE — — — S LED  ــ هالوجين بكشاف ضوئي ثنائية الوظيفة مع حواف بلون أسود ومصابيح خلفية سبورت    بتقنية

— Quad-lens halogen with incandescent taillamps LME/LA6 S S S — ــ   هالوجين  رباعية العدسات مع مصابيح خلفية متوهجة

—  Quad-lens halogen Black-look with incandescent taillamps (included with 
Tradesman Black Package, Black Accent Package, Black Ram 1500 Express Group 
and Black Appearance Group)

MFA/LA6 P P P — ــ   هالوجين  رباعية العدسات بمظهر أسود مع مصابيح خلفية متوهجة (متضمنة مع مجموعة بالك ترايدزمان، 
مجموعة األكسسوارات السوداء، مجموعة رام   1500   إكسبرس السوداء ومجموعة بالك أبيرانس)

Mirrors — Manual, Black, 6x9-inch (Regular Cab only) GPU S S — — المرايا ــ يدوية، بلون أسود، قياس ٩×٦ إنش (في طراز المقصورة العادية فقط)

—  Power, heated, folding, Black, 6x9-inch (included with Power and Remote 
Entry Group) GT6 S/P S/P S S ــ آلية، قابلة للتدفئة، قابلة للطي، بلون أسود، قياس ٩×٦ إنش (متضمنة مع مجموعة نظام فتح األقفال عن بعد والطاقة )

—  Power, heated, auto-dimming, power-folding, Black, 6x9-inch; include exterior 
courtesy lamps and supplemental turn signal (included with Luxury Group and 
Black Appearance Group)

GUK — — P P ــ آلية، قابلة للتدفئة، ذاتية التعتيم، قابلة للطي آلياً، بلون أسود، قياس ٩×٦ إنش؛ تتضمن مصابيح خارجية خافتة وإشارة 
انعطاف إضافية  (متضمنة مع مجموعة الكجوري ومجموعة بالك أبيرانس)

Side Steps — Tubular, cab-length, Black MRU O O O O عتبات جانبية ــ أسطوانية، على امتداد طول المقصورة، بلون أسود

— Tubular, wheel-to-wheel, chrome MRA O O O — ــ أسطوانية، جانبية من الكروم، تمتد من العجلة إلى العجلة 

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. — = Not Available.

S = قياسي. 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة . — = غير متوفر.

RAM 1500 CLASSIC BUYER’S GUIDE دليل مشتري رام  1500  كالسيك
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EXTERIOR FEATURES (continued) (تتمة) الخارجية  المواصفات 

Skid Plate — Front suspension, 4x4 models only (included with Protection Group  
and Black Appearance Group) XEU P — P P األلواح الواقية ــ لنظام التعليق األمامي، فقط في طرازات ٤×٤  (متضمنة مع مجموعة الحماية "بروتكشن" ومجموعة بالك 

أبيرانس) 

—  Transfer case, 4x4 models only (included with Protection Group and  
Black Appearance Group) XEF P — P P ــ علبة ناقل الحركة، فقط في طرازات ٤×٤ (متضمنة مع مجموعة الحماية "بروتكشن" ومجموعة بالك أبيرانس)

Sport Performance Hood  — Includes Mopar® Decal for Warlock MGB — O — O غطاء المحرك رياضي عالي األداء ــ يتضمن شعار موبار ®  لشاحنة وارلوك 

Storage — RamBox® Cargo Management System – Includes pickup box with 
integrated bins, which are weatherproof, lockable and drainable, bed rails with 
4 adjustable cleats, dual-purpose bed divider/extender and LED bed lighting  
system (5' 7"- and 6' 4"-box models only; not available with 8'-box model)

XB9 O O O O

منطقة التخزين ــ نظام رام بوكس ®  إلدارة الشحن ــ يتضمن صندوق بيك أب مع حجرات تخزين مدمجة، والتي تأتي 
مقاومة للعوامل الطبيعية، وقابلة للقفل وتصريف المياه، وسكك صندوق التحميل جانبية مع ٤ مرابط قابلة للتعديل، 

ووحدة خاصة لتوسيع/تقسيم صندوق التحميل  ثنائي الغرض ونظام إضاءة بتقنية LED (في طرازات بصناديق حجم ٥ قدم 
٧ بوصة، و٦ قدم ٤ بوصة فقط؛ غير متوفرة مع الطراز بصندوق حجم ٨ قدم) 

Tires — P265/70R17 BSW On-/Off-Road TTS S S S — P265/70R17 للدروب الوعرة/المعبدة قياس BSW اإلطارات ــ

—  P275/60R20 BSW (included with 20-inch wheels) TAM P P P S ــ BSW قياس P275/60R20 (متضمنة مع العجالت قياس ٢٠ إنش)

Tonneau Cover — Soft, tri-fold (available with or without RamBox System) CS7 O O O O غطاء تونو منطقة التحميل  ــ طري، بثالث طيات، متوفر مع أو بدون نظام رام بوكس إلدارة الشحن ) 

Tow Hooks (included with Protection Group, Utility Group and Black Appearance 
Group) XEA P — P P خطافات جّر (متضمنة مع مجموعة الحماية "بروتكشن" ، ومع مجموعة المستلزمات  ومجموعة بالك أبيرانس)

Wheels — 17x7-inch styled steel, painted Argent WFP S — — — العجالت ــ بتصميم من الفوالذ الصلب قياس ٧×١٧ إنش، مطلية باللون الفضي

—  17x7-inch painted cast aluminum (included with Chrome Appearance Group 
and Chrome Plus Package) WFE P S S — ــ من األلومينيوم المسبوك المطلي قياس ٧×١٧ إنش (متضمنة مع مجموعة كروم أبيرانس ومجموعة كروم بالس)

—  17x7-inch Semi-Gloss Black-painted aluminum (included with Tradesman  
Black Package) WFC P — — — ــ من األلومينيوم المطلي بلون أسود شبه المع قياس ٧×١٧ إنش (متضمنة مع مجموعة بالك  ترايدزمان) 

—  20x8-inch Semi-Gloss Black-painted aluminum (included with Black Accent 
Package, Black Ram 1500 Express Group and Black Appearance Group; 
optional with Tradesman Black Package)

WHN O P P — ــ من األلومينيوم المطلي بلون أسود شبه المع قياس ٨×٢٠ إنش   (متضمنة مع مجموعة األكسسورات السوداء، مجموعة
بالك رام  1500  إكسبرس ومجموعة بالك أبيرانس؛ إختيارية مع مجموعة بالك  ترايدزمان) 

—  20x8-inch painted aluminum (included with Tradesman SXT Package and  
Express Value Package) WHE P P O — ــ من األلومينيوم المطلي قياس ٨×٢٠  إنش   (متضمنة مع مجموعة  ترايدزمان   SXT  ومجموعة إكسبرس فاليو) 

— 20x9-inch Semi-Gloss Black-painted aluminum WRL — — — S ــ من األلومينيوم المطلي بلون أسود شبه المع قياس ٩×٢٠  إنش  

—  20x9-inch chrome-clad aluminum (optional with Express Value Package) WR2 — O — — ــ من األلومينيوم المطلي بالكروم قياس ٩×٢٠ إنش (إختيارية مع مجموعة إكسبرس فاليو)

INTERIOR FEATURES الداخلية المواصفات 

Air Conditioning — Manual HAA S S S S نظام تكييف هوائي ــ يدوي

—  Dual-Zone Automatic Temperature Control (included with Electronics Group, 
Black Appearance Group and Black Ram 1500 Express® Group) HAF P P P P ــ أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة (متضمن مع  مجموعة إلكترونيكس، مجموعة بالك أبيرانس 

ومجموعة بالك رام 1500  إكسبرس ® )

Cluster — Instrument, with 3.5-inch display screen for Driver Information Display JAE S S S S لوحة العدادات ــ مع شاشة عرض قياس ٣٫٥ بوصة لعرض معلومات السائق

—  Premium instrument, with 7-inch Driver Information Display (included with  
Electronics Group, Black Ram 1500 Express Group, Black Appearance Group  
and Luxury Group)

JAL P P P P ــ لوحة عدادات بريميوم فاخرة، مع شاشة عرض معلومات السائق قياس ٧ بوصة (متضمنة مع مجموعة إلكترونيكس، 
مجموعة بالك رام 1500  إكسبرس، مجموعة بالك أبيرانس ومجموعة الكجوري)  

Console — Full-size floor (included with front bucket seats) CUP — P P P كونسول ــ أرضي كامل الطول (متضمن مع المقاعد األمامية الحاضنة) 

— Overhead CUN S S S S ــ علوي

Floor Mats — Front/rear carpeted (included with SXT Package, Express Value 
Package, Chrome Plus Package and Popular Equipment Group) CLA/CLB P P S S مداسات أرضية ــ أمامية/خلفية مغطاة بالسجاد (متضمنة مع مجموعة  SXT، مجموعة إكسبرس فاليو، مجموعة كروم 

بالس ومجموعة بوبوالر إكويبمنت)

— Front/rear, rubber CLY/CLF O O O O ــ أمامية/خلفية، من المطاط

Load Floor — Rear fold-flat (Quad Cab® and Crew Cab models only; included with 
premium cloth *M9, *MJ, *P1 and *P6 seats) CVN P P P P أرضية تخزين الحمولة ــ خلفية قابلة للطي بشكل مسطح (فقط في طرازات كواد كاب ®  وكرو كاب؛ متضمنة مع المقاعد 

M9 ،  *MJ ،  *P1* ، وP6*  المكسوة بالقماش الفاخر)  

Pedals — Non-adjustable XA8 S S S S دواسات ــ غير قابلة للتعديل

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. — = Not Available.

S = قياسي. 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة . — = غير متوفر.

RAM 1500 CLASSIC BUYER’S GUIDE دليل مشتري رام   1500  كالسيك



Sa
les

 C
od

e

Tra
de

sm
an

®

Re
g/C

rew

Ex
pre

ss
 

Re
g

SL
T 

Re
g/C

rew

Wa
rlo

ck
 

Cr
ew

INTERIOR FEATURES (continued) (تتمة) الداخلية  المواصفات 

Seats — Manual-adjusting driver and front-passenger JP8 S S S S ً المقاعد ــ مقاعد السائق والراكب األمامي قابلة للتعديل يدويا

— Seat belt, front, shoulder-height-adjustable CGD/LAX S S S S ــ أحزمة أمان، أمامية، قابلة  لتعديل  االرتفاع حول األكتاف 

— Power 10-way driver (included with premium cloth seats) JRT P P P P ــ مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ ١٠ وضعيات (متضمن مع المقاعد من القماش الفاخر )

—  Power 2-way lumbar adjust (driver seat only; included with premium cloth 
seats) JPW P P P P ــ أسفل ظهر المقعد قابل للتعديل آلياً وفقاً لوضعتين (مقعد السائق فقط؛ متضمن مع المقاعد المكسوة 

بالقماش الفاخر) 

—  Heated, driver and front-passenger – Include heated steering wheel 
(included with Black Appearance Group and Heated Seats and Wheel Group) CMA/NHS — — P P ــ مقعدي السائق والراكب األمامي، قابلة للتدفئة ــ يتضمن مقود توجيه قابل للتدفئة (متضمن مع مجموعة بالك أبيرانس 

ومجموعة المقاعد القابلة للتدفئة ومجموعة عجلة القيادة) 

—  Vinyl 40/20/40 split-bench front seat with folding front armrest/cup holder 
and floor-mounted storage tray on Crew Cab (Quad Cab and Crew Cab models 
include folding rear bench seat trimmed in vinyl) 

*TX S S — —
ــ مقعد أمامي طويل من الفنيل منقسم بنسبة  ٤٠/٢٠/٤٠  مع حامل أكواب/مسند ذراع أمامي قابل للطي وصينية حمولة 

مثبتة في األرض في طراز كرو كاب (تتضمن طرازات كرو كاب وكواد كاب مقعد خلفي طويل مكسو بالفينيل 
قابل للطي)   

—  Cloth 40/20/40 split-bench front seat with front armrest with cup holder  
(Quad Cab and Crew Cab models include cloth folding rear bench seat;  
included with Tradesman Black Package, Popular Equipment Group, Express  
Value Package, SXT Package and Chrome Plus Package) 

*V9 P P S S
ــ مقعد أمامي طويل مكسو بالقماش منقسم بنسبة   ٤٠/٢٠/٤٠ مع  مسند ذراع أمامي مع حامالت أكواب، 

(تتضمن طرازات كواد كاب وكرو كاب مقعد خلفي طويل من القماش قابل  للطي؛ متضمنة مع مجموعة بالك 
ترايدزمان، مجموعة بوبوالر إكويبمنت، مجموعة إكسبرس فاليو، مجموعة   SXT ومجموعة كروم بالس)

—  Premium cloth-trimmed 40/20/40 split-bench front seat, front armrest with  
cup holder, power 10-way driver seat, power lumbar adjust, front center-seat 
cushion storage and 115-volt auxiliary power outlet (Quad Cab and Crew Cab 
models include 60/40 split-folding rear bench seat with underseat storage and 
fold-flat load floor storage; included with Cold Weather Group)

*M9 — — O —

ــ مقعد أمامي طويل مكسو بالقماش الفاخر منقسم بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠،  مسند ذراع أمامي مع حامالت أكواب،
مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ ١٠  وضعيات، أسفل الظهر قابل للتعديل آلياً، وسادة تخزين داخل المقعد 
األمامي  المركزي  ومنفذ طاقة إضافي بقوة ١١٥ فولط (تتضمن طرازات كواد كاب وكرو كاب، مقعد خلفي طويل

قابل  للطي منقسم بنسبة ٦٠/٤٠ مع صندوق تخزين تحت المقعد ومنطقة  تخزين أرضية قابلة للطي بشكل مسطح؛ 
متضمنة مع مجموعة كولد ويذر) 

—  Premium cloth-trimmed 40/20/40 split-bench front seat, front armrest with  
cup holder, power 10-way driver seat, power lumbar adjust, front center-seat 
cushion storage and 115-volt auxiliary power outlet (includes 60/40 split-
folding rear bench seat with underseat storage and fold-flat load floor 
storage)

*P1 — — — O

ــ مقعد أمامي طويل مكسو بالقماش الفاخر منقسم بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠، مسند ذراع أمامي مع حامالت أكواب، 
مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ ١٠ وضعيات، أسفل الظهر قابل للتعديل آلياً، وسادة تخزين داخل المقعد 

األمامي المركزي  ومنفذ طاقة إضافي بقوة ١١٥ فولط (يتضمن مقعد خلفي طويل قابل للطي منقسم بنسبة 
٦٠/٤٠ مع صندوق تخزين تحت المقعد ومنطقة تخزين أرضية قابلة للطي بشكل مسطح)

—  Premium cloth-trimmed low-back bucket seats, power 10-way driver seat,  
power lumbar adjust, full-length floor console and 115-volt auxiliary power  
outlet (Quad Cab and Crew Cab models include 60/40 split-folding rear bench  
seat trimmed in cloth with underseat storage and fold-flat load floor storage; 
optional with Express Value Package) 

*MJ — O O —

ــ مقاعد حاضنة منخفضة أسفل الظهر مكسوة بالقماش الفاخر، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ ١٠ وضعيات،  أسفل 
الظهر قابل للتعديل آلياً، كونسول أرضي كامل الطول ومنفذ طاقة إضافي بقوة ١١٥ فولط (تتضمن طرازات 
كواد كاب وكرو كاب مقعد طويل خلفي مكسو بالقماش الفاخر قابل للطي منقسم بنسبة ٦٠/٤٠ مع صندوق
تخزين تحت المقعد ومنطقة تخزين أرضية قابلة للطي بشكل مسطح؛ إختيارية مع مجموعة إكسبرس فاليو) 

—  Premium cloth-trimmed low-back bucket seats, power 10-way driver seat,  
power lumbar adjust, full-length floor console and 115-volt auxiliary power  
outlet (includes 60/40 split-folding rear bench seat trimmed in cloth with 
underseat storage and fold-flat load floor storage)

*P6 — — — O

ــ مقاعد حاضنة منخفضة أسفل الظهر مكسوة بالقماش الفاخر، مقعد السائق  قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ ١٠ وضعيات،  أسفل 
الظهر قابل للتعديل آلياً، كونسول  أرضي كامل الطول ومنفذ طاقة إضافي بقوة ١١٥ فولط (تتضمن مقعد 

طويل خلفي مكسو بالقماش الفاخر قابل للطي  منقسم بنسبة ٦٠/٤٠ مع صندوق تخزين تحت المقعد ومنطقة 
تخزين أرضية  قابلة للطي بشكل مسطح)  

Steering Wheel — Urethane SCF S S S S مقود التوجيه ــ من اليوريثين 

—  Leather-wrapped with audio control buttons (included with Black Appearance 
Group and Luxury Group) SCV — — P P ــ مكسو بالجلد مع أزرار للتحكم بالصوت مثبتة (متضمن مع مجموعة بالك أبيرانس ومجموعة الكجوري)

—  Heated (included with Black Appearance Group and Heated Seats and Wheel 
Group) NHS — — P P ــ قابل للتدفئة (متضمن مع مجموعة بالك أبيرانس والمقاعد القابلة للتدفئة ومجموعة عجلة القيادة)

Storage — Front center-seat cushion (included with *M9 and *P1 seats) CVH P P P P   (  *P1 و   *M9  متضمنة مع مقاعد) منطقة التخزين ــ   وسادة تخزين داخل المقعد األمامي المركزي

— Front, behind-the-seat (Regular Cab only) CU3 S S S — ــ خلف المقاعد األمامية (طرازات المقصورة العادية)

—  Rear, in-floor bins, 2 with removable liners (included with Popular Equipment 
Group, Express Value Package and Luxury Group; Crew Cab only) CB9 O/P O/P O/P O/P ــ حجرات تخزين أرضية خلفية، حجرتان مع طبقات قابلة للنزع (متضمنة مع مجموعة بوبوالر إكويبمنت، 

مجموعة إكسبرس فاليو ومجموعة الكجوري؛ وطرازات كرو كاب فقط)

— Rear, underseat compartment (Quad Cab and Crew Cab models only) CUE S S S S ــ حجرة تخزين تحت المقعد الخلفي (في طرازات كواد كاب وكرو كاب فقط)

— Dual glove boxes with closing doors — — — S S ــ صناديق قفازات مزدوجة مع أبواب قابلة للقفل   

Sunroof — Power (included with Black Appearance Group) GWA — — O/P O فتحة سقف ــ تعمل آلياً (متضمنة مع مجموعة بالك أبيرانس) 

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. — = Not Available.

S = قياسي. 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة . — = غير متوفر.

RAM 1500 CLASSIC BUYER’S GUIDE دليل مشتري رام   1500  كالسيك
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INTERIOR FEATURES (continued) (تتمة) الداخلية  المواصفات 

Windows — Manual (Regular Cab only) JF8 S S — — النوافذ ــ يدوية (فقط في طرازات المقصورة العادية)

—  Power, front with driver 1-touch down (Regular Cab only; included with  
Power and Remote Entry Group) JPY P P S — ــ آلية، أمامية مع نافذة السائق تفتح بلمسة زر  واحدة (في طرازات المقصورة العادية فقط،  متضمنة مع مجموعة نظام 

فتح األقفال عن بعد والطاقة) 

—  Power, front and rear with driver 1-touch down and up (Quad Cab® and  
Crew Cab models only) JP3 S S S S ــ آلية، أمامية وخلفية مع نافذة السائق تفتح وتقفل بلمسة زر  واحدة (في طرازات كواد كاب ®  وكرو كاب فقط) 

— Rear backlight, fixed (standard on Regular Cab models) GJD S S S S ــ خلفية مضاءة، ثابتة (قياسية في طرازات المقصورة العادية)

— Rear backlight, sliding GFD O S/O O — ــ خلفية مضاءة، قابلة لالنزالق

— Rear backlight, power-sliding (included with Black Appearance Group) GFE — — O/P O ــ خلفية مضاءة، قابلة لالنزالق آلياً (متضمنة مع مجموعة بالك أبيرانس)

— Rear defroster (included with Black Appearance Group) GFA — — O/P O ــ مزيل صقيع خلفي  (متضمن مع مجموعة بالك أبيرانس)

UCONNECT® MULTIMEDIA يوكونيكت ®     اإلعالمية  الوسائط  مركز 

Connectivity — Auxiliary input jack for mobile devices RSU S S S S أنظمة االتصال ــ وصلة إضافية ألجهزة الهواتف

— USB 1.5-amp fully functioning port RSX S S S S ــ منفذ  USB   بقوة ١،٥ أمبير  متكامل الوظائف 

— USB 2.5-amp charging-only port (included with *V9, *M9 and *MJ seats) RS3 P P S S   (*MJ و ، * M9 ،* V9    متضمن مع مقاعد)   بقوة ٢،٥ أمبير للشحن فقط  USB ــ منفذ

Apple CarPlay®  (included with 8.4-inch radios) RFP P P P P أبل كاربالي ®  (متضمن مع أجهزة راديو بشاشة عرض قياس ٨٫٤ بوصة)

Android AutoTM  (included with 8.4-inch radios) RF5 P P P P أندرويد أوتو ™ (متضمن مع أجهزة راديو بشاشة عرض قياس ٨٫٤ بوصة)

Systems — Radio –  Uconnect 3 with 5-inch display; AM/FM/Bluetooth® UJA S S S S األنظمة ــ راديو ــ يوكونيكت  ٣  مع شاشة عرض قياس ٥ بوصة؛ AM / FM  / بلوتوث ® 

—  Uconnect 4 NAV with 8.4-inch display; AM/FM/Bluetooth Connectivity/ 
NAV (included with Electronics Group, Black Appearance Group and  
Black Ram 1500 Express® Group)

UJQ P P P P ــ نظام المالحة يوكونيكت   ٤   مع شاشة عرض قياس ٨٫٤ بوصة؛  AM / FM /ميزة التواصل عبر بلوتوث/المالحة 
(متضمن مع مجموعة إلكترونكس، مجموعة بالك أبيرانس ومجموعة بالك رام   1500  إكسبرس ® ) 

Audio Controls — Steering wheel-mounted (included with leather-wrapped  
steering wheel) RDZ — — P P أزرار للتحكم بالصوت ــ مثبتة في مقود التوجيه (متضمنة مع مقود توجيه مكسو بالجلد)

CD Player — Single-disc RH1 O O O O مشغل األقراص المدمجة ــ قرص واحد

Speaker System — 6, standard RCG S S S S نظام مكبرات الصوت ــ ٦، قياسي

—  Premium II: 10 speakers, including a subwoofer and 12-channel amplifier  
(Quad Cab and Crew Cab models only) RC3 — — O O ــ بريميوم  II: ١٠ مكبرات صوت، تتضمن صبووفر ومضخم صوت بـ ١٢ قناة (في طرازات كواد كاب وكرو كاب فقط)

Uconnect Bluetooth Connectivity — Includes hands-free phone, streaming 
audio, voice command and text message reader XRB S S S S أنظمة التواصل يوكونيكت مع تقنية بلوتوث ــ تتضمن هاتف طليق اليدين، نظام صوتي، نظام األوامر الصوتية وقارئ 

الرسائل النصية 

SAFETY & SECURITY واألمان السالمة 

Air Bags — Advanced multistage front CG3 S S S S الوسائد الهوائية ــ متقدمة،   أمامية ومتعددة مراحل االنتفاخ   

— Supplemental side-curtain CGS S S S S ــ ستارية جانبية إضافية

— Supplemental front-seat side-mounted CJ1 S S S S ــ جانبية إضافية مدمجة في المقعد األمامي

Brakes — Power-assisted 4-wheel antilock disc BRT S S S S المكابح ــ نظام مساندة آلي للمكابح القرصية المانعة لالنغالق على  العجالت  األربعة 

Electronic Stability Control (ESC) — Includes 4-wheel Antilock Brake System 
(ABS), Brake Assist, All-Speed Traction Control, Rain Brake Support, Ready Alert 
Braking, Electronic Roll Mitigation, Hill Start Assist and Trailer Sway Damping

BNB S S S S
النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات ــ يتضمن نظام المكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت األربعة، نظام مساندة 

الفرملة ، نظام التحكم بالتشبث لجميع السرعات، نظام مساندة الفرملة عند المطر، إنذار التنبيه بالفرملة،  النظام 
اإللكتروني للحد من خطر االنقالب ، نظام المساعدة على تسلق التالل ونظام التحكم بميالن المقطورة

ParkSense® Rear Park Assist (included with Black Appearance Group) XAA — — O/P S نظام مساندة الركن الخلفي بارك  سينس ®   ــ (متضمن مع مجموعة بالك أبيرانس)

ParkView® Rear Back-Up Camera — With dynamic grid lines (included with  
Black Appearance Group) XAC O O O/P O كاميرا بارك فيو ®   للرؤية الخلفية عند الرجوع ــ مع  الخطوط الشبكية الديناميكية (متضمنة مع مجموعة بالك أبيرانس)

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. — = Not Available.

S = قياسي. 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة . — = غير متوفر.

RAM 1500 CLASSIC BUYER’S GUIDE دليل مشتري رام   1500  كالسيك
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SAFETY & SECURITY (continued) (تتمة) واألمان  السالمة 

Remote Keyless Entry with AllSecure® — Controls for power door locks, 
tailgate and RamBox® System (when equipped), illuminated entry system and 
panic alarm; includes 2 transmitters (included with Popular Equipment Group, SXT 
Package, Chrome Plus Package, Express Value Package, and Power and Remote 
Entry Group) 

GXM P P S S

نظام فتح األقفال عن بعد مع نظام القفل المركزي أولسيكيور ®  ــ أنظمة تحكم بأقفال األبواب آلية، الباب الخلفي 
ونظام رام بوكس ®   إلدارة الشحن (عندما يكون مجهزاً)، نظام اإلنارة عند الدخول  و زر طوارئ؛ يتضمن وحدتْي إرسال 

(متضمن مع مجموعة بوبوالر إكويبمنت، مجموعة   SXT، مجموعة كروم بالس، مجموعة إكسبرس فاليو ومجموعة
نظام فتح األقفال عن بعد والطاقة)

Remote Start System (included with Cold Weather Group, Remote Start and 
Security Group, and Black Appearance Group) XBM P P P P نظام التشغيل عن بعد (متضمن مع مجموعة كولد ويذر، نظام التشغيل عن بُعد ومجموعة السالمة، ومجموعة 

بالك أبيرانس)

Security Alarm (included with Black Appearance Group, and Remote Start and  
Security Group) LSA P P P P جهاز إنذار (متضمن مع مجموعة بالك أبيرانس، ونظام التشغيل عن بُعد ومجموعة السالمة) 

Trailer Brake Controller — Fully integrated electronic (included with Trailer and 
Traction Group ) XHC O O O O/P النظام اإللكتروني للتحكّم بفرامل المقطورة ــ إلكتروني مدمج بالكامل (متضمن مع المقطورة ومجموعة 

التحكم بالتشبث)

PACKAGES/EQUIPMENT GROUPS المعدات مجموعة  المجموعات/ 

Black Accent Package — Includes Black badges, Black headlamp bezels, 
body-color grille and 20-inch Black-painted aluminum wheels (requires Express 
Value Package)

ALU — O — — مجموعة األكسسوارات السوداء ــ تتضمن شعارات بلون أسود، حواف المصابيح األمامية بلون أسود، شبكة أمامية بلون 
الهيكل وعجالت من األلومينيوم المطلية بلون أسود (تتطلب مجموعة إكسبرس فاليو) 

Black Ram 1500 Express® Group — Includes Dual-Zone Automatic 
Temperature Control (ATC), premium cluster with 7-inch Driver Information 
Display cluster, Black exterior badges, Black headlamp bezels, Black-painted 
honeycomb grille, Uconnect 4C radio with 8.4-inch display and 20-inch 
Semi-Gloss Black-painted aluminum wheels 

— — O — —

مجموعة رام  1500  إكسبرس ®  السوداء ــ تتضمن نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة،
لوحة عدادات فاخرة مع شاشة عرض معلومات السائق قياس ٧ بوصة، شعارات خارجية بلون أسود، حواف المصابيح 

األمامية بلون أسود، شبكة أمامية سداسية الشكل مطلية بلون أسود، راديو يوكونيكت  4C  مع شاشة عرض 
قياس ٨٫٤ بوصة وعجالت من األلومينيوم المطلي بلون أسود شبه المع قياس ٢٠ إنش 

Chrome Appearance Group — Includes chrome front and rear bumpers, 
chrome grille surround, body-color upper front fascia and 17-inch painted 
aluminum wheels

AED O — — — مجموعة كروم أبيرانس ــ تتضمن مصدات أمامية وخلفية من الكروم، إطار الشبكة األمامية من الكروم، واجهة
أمامية علوية بلون الهيكل وعجالت من األلومينيوم المطلي قياس ١٧ إنش

Chrome Plus Package — Includes cloth 40/20/40 split-bench seat, carpet floor 
covering, remote keyless entry, floor mats, body-color upper fascia, chrome 
front and rear bumpers, chrome grille and 17-inch aluminum wheels

— O — — —
مجموعة كروم بالس ــ تتضمن مقعد طويل من القماش منقسم بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠، أرضية مغطاة بالسجاد، نظام فتح
األقفال عن بعد ، مداسات أرضية،  واجهة علوية بلون الهيكل، مصدات أمامية وخلفية من الكروم، شبكة أمامية من

الكروم وعجالت من األلومينيوم قياس ١٧ إنش 

Luxury Group — Includes overhead console with Universal Garage Door Opener, 
sun visors with illuminated vanity mirror, rearview auto-dimming mirror, power, 
heated, power-folding mirrors with turn indicator and supplemental lamps, 
premium cluster with 7-inch Driver Information Display cluster, glove box 
lamp, rear dome lamp with on/off switch, LED bed lighting and leather-wrapped 
steering wheel (requires 8.4-inch radio)

— — — O O

مجموعة الكجوري ــ تتضمن كونسول علوي مع نظام يونيفرسال لفتح باب المرآب، زجاج واقي للشمس مع مرايا مزينة 
باإلضاءة،  مرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم ، كهربائية، قابلة للتدفئة، مرايا قابلة للطي آلياً مع مؤشرات  ضوء لالنعطاف 

ومصابيح إضافية، لوحة عدادات مع شاشة عرض معلومات  السائق فاخرة  قياس ٧ بوصة، مصباح صندوق القفازات،
مصباح علوي خلفي مع كبسة زر لإلطفاء/للتشغيل، إضاءة LED في صندوق التحميل ومقود توجيه مكسو بالجلد 

(تتطلب جهاز راديو قياس ٨٫٤ بوصة)

Popular Equipment Group — Includes cloth 40/20/40 split-bench seat, 
carpeted flooring, rear in-floor storage on Crew Cab, remote keyless entry and 
floor mats

AJY O — — — مجموعة بوبيوالر إكويبمنت ــ  تتضمن مقعد طويل من القماش  منقسم بنسبة   ٤٠/٢٠/٤٠، أرضية مكسوة بالسجاد،
حجرة تخزين خلفية في األرضية في كرو كاب، نظام  فتح األقفال عن بُعد ومداسات أرضية

Power and Remote Entry Group — Includes premium vinyl door trim panels, 
remote keyless entry, foldaway Black, power, heated mirrors, power windows 
with front 1-touch down and power locks (Regular Cab only)

AJH O S — —
مجموعة نظام فتح األقفال عن بعد والطاقة ــ يتضمن ألواح األبواب بلون الفينيل الفاخر، نظام فتح األقفال عن بعد، 

 مرايا بلون أسود قابلة للطي، آلية، قابلة للتدفئة، نوافذ كهربائية أمامية تفتح بلمسة زر  واحدة وأقفال كهربائية 
(المقصورة العادية فقط)  

Protection Group — Includes tow hooks, front suspension and transfer case 
skid plates (4x4 models only) ADB O — O O مجموعة الحماية ــ تتضمن خطافات  جّر، وألواح واقية لنظام التعليق األمامي ولعلبة ناقل الحركة   (طرازات الدفع

الرباعي ٤×٤ فقط)

Remote Start and Security Group — Includes security alarm and Remote  
Start System AJB — — O O نظام التشغيل عن بُعد ومجموعة السالمة ــ تتضمن جهاز إنذار ونظام التشغيل عن بعد 

Technology Package — Includes remote proximity key and push-button start 
(not available on Regular Cab) — — — O O مجموعة تكنولوجي ــ تتضمن نظام فتح األقفال عن بُعد عند  االقتراب من  السيارة وكبسة زر  للتشغيل (غير متوفرة 

في طراز المقصورة العادية)    

Warlock Decor Package — Includes Warlock decal and hood decal ADW — — — O مجموعة وارلوك ديكور ــ تتضمن شعار وارلوك وشعار غطاء المحرك

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of Package. — = Not Available.

S = قياسي. 0 = إختياري. P = متوفر ضمن مجموعة . — = غير متوفر.
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RAM 1500 CLASSIC SPECIFICATIONS دليل مشتري رام   1500  كالسيك

RAM 1500 CLASSIC INTERIOR DIMENSIONS
All dimensions are in  
inches (millimeters) unless  
otherwise noted

REGULAR CAB CREW CAB

SEATING CAPACITY, FRONT/REAR 3/0 or 2/0 3/3 or 2/3

FRONT
HEAD ROOM 39.9 (1013.5) 41.0 (1041.4)

LEG ROOM 41.0 (1041.4) 41.0 (1041.4)

SHOULDER ROOM 66.0 (1676.4) 66.0 (1676.4)

HIP ROOM 62.9 (1598.7) 63.2 (1605.3)

REAR
HEAD ROOM N/A 39.9 (1013.5)

LEG ROOM N/A 40.3 (1023.3)

SHOULDER ROOM N/A 65.7 (1668.8)

HIP ROOM N/A 63.2 (1605.3)

INTERIOR VOLUME
FRONT, CU FT (cu m) 62.5 (1.8) 64.2 (1.8)

REAR, CU FT (cu m) N/A 61.1 (1.7)

TOTAL PASSENGER VOLUME (cu ft) 62.5 125.3

N/A = Not Applicable.

لرام   1500   كالسيك الداخلية  األبعاد 
 جميع األبعاد 

هي بالبوصة (ملم) 
ما مل يذكر غري ذلك

كرو كابمقصورة عادية

٣/٣ أو ٣/٠٢/٣ أو ٢/٠سعة المقاعد، األمامية/الخلفية

األمامية

٤١٫٠ (١٠٤١٫٤)٣٩٫٩ (١٠١٣٫٥)حيز الرأس

٤١٫٠ (١٠٤١٫٤)٤١٫٠ (١٠٤١٫٤)حيز األقدام

٦٦٫٠ (١٦٧٦٫٤)٦٦٫٠ (١٦٧٦٫٤)حيز األكتاف

٦٣٫٢ (١٦٠٥٫٣)٦٢٫٩ (١٥٩٨٫٧)حيز األوراك

الخلفية

٣٩٫٩ (١٠١٣٫٥)ال ينطبقحيز الرأس

٤٠٫٣ (١٠٢٣٫٣)ال ينطبقحيز األقدام

٦٥٫٧ (١٦٦٨٫٨)ال ينطبقحيز األكتاف

٦٣٫٢ (١٦٠٥٫٣)ال ينطبقحيز األوراك

الحجم الداخلي

٦٤٫٢ (١٫٨)٦٢٫٥ (١٫٨)في األمام، قدم مكعب (متر مكعب) 

٦١٫١ (١٫٧)ال ينطبقفي الخلف، قدم مكعب (متر مكعب) 

٦٢٫٥١٢٥٫٣األبعاد الخارجية لرام   1500  كالسيك

  N/A= ال ينطبق

RAM 1500 CLASSIC EXTERIOR DIMENSIONS
All dimensions are for base  
models only and in inches  
unless otherwise noted

REGULAR CAB CREW CAB

6' 4" BOX 5' 7" BOX

OVERALL BODY WIDTH 79.4 79.4

OVERALL HEIGHT (4x2/4x4) 74.6/75.2 76.9/77.5

OVERALL LENGTH 209.0 229.0

TRACK — FRONT (4x2/4x4) 68.0/68.2 68.0/68.2

TRACK — REAR (4x2/4x4) 67.5/67.5 67.5/67.5

WHEELBASE 120.5 140.5

BED HEIGHT 20.1 20.0

BED LENGTH 76.3 67.4

BED WIDTH, WALL-TO-WALL 66.4 66.4

BED WIDTH, BETWEEN 
WHEELHOUSINGS 51.0 51.0

BED CARGO VOLUME (cu ft) 57.5 50.3

لرام  1500  كالسيك الخارجية  األبعاد 
 جميع األبعاد 

هي بالبوصة (ملم) 
ما مل يذكر غري ذلك

كرو كابمقصورة عادية

بصندوق بحجم  ٥ قدم ٧ بوصةبصندوق بحجم  ٦ قدم ٤ بوصة

٧٩٫٤٧٩٫٤العرض اإلجمالي للهيكل

٧٥٫٢/٧٤٫٦٧٧٫٥/٧٦٫٩االرتفاع اإلجمالي

٢٠٩٫٠٢٢٩٫٠الطول اإلجمالي

٦٨٫٢/٦٨٫٠٦٨٫٢/٦٨٫٠المسافة بين عجالت المحور ـــــ األمامي ( 2×4/4× 4) 

٦٧٫٥/٦٧٫٥٦٧٫٥/٦٧٫٥المسافة بين عجالت المحور ـــــ الخلفي ( 2×4/4× 4)

١٢٠٫٥١٤٠٫٥قاعدة العجالت

٢٠٫١٢٠٫٠ارتفاع سقف الصندوق

٧٦٫٣٦٧٫٤طول الصندوق

٦٦٫٤٦٦٫٤عرض الصندوق من الطرف إلى الطرف

٥١٫٠٥١٫٠عرض الصندوق، بين حواضن العجالت

٥٧٫٥٥٠٫٣حجم صندوق الحمولة (قدم مكعب)



1 Always drive carefully, consistent with conditions. 2 Always drive carefully, consistent with 
conditions. Always wear your seat belt and obey traffic laws. 3 Always check entire 
surroundings visually before proceeding. 4 Class based on light-duty pickups. Excludes other 
FCA US LLC vehicles. 5 Always sit properly in designated seating positions with seat belts 
securely fastened at all times. 6 Always look before proceeding. An electronic drive aid is not 
a substitute for conscientious driving. Always be aware of your surroundings. 7 Requires 
compatible iPhone. See dealer for phone compatibility. Data plan rates apply. Vehicle user 
interface is a product of Apple. Apple CarPlay, Apple Music, Apple Watch, iTunes and Siri are 
trademarks of Apple Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the US and other 
countries. Apple terms of use and privacy statements apply. 8 You are responsible for using 
remote features in accordance with any laws, rules or ordinances in effect in your vehicle’s 
location. You must have an active subscription to SiriusXM Guardian in order to use remote 
services. See Terms of Service for service limitations. 9 The Uconnect Phone requires a 
mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. To check phone compatibility, 
please visit UconnectPhone.com. 10 Voice Text Reply feature requires a compatible mobile 
device that supports text messaging and Bluetooth. Visit UconnectPhone.com for system 
and device compatibility. 11 Requires an iPhone with Siri. Certain features are not available 
while the vehicle is in motion. iPhone must be within active cellular range. Customer’s existing 
iPhone data rates apply to Internet-supported features. 12 To use Android Auto on your 
phone screen, you’ll need an Android phone running 6.0 or higher and the Android Auto App. 
Google, YouTube, Android Auto, Google Maps and other marks are trademarks of Google LLC. 

©2021 FCA US LLC. All Rights Reserved. Ram, Mopar, HEMI, ParkSense, ParkView, Pentastar, 
Quad Cab, Ram 1500 Express, RamBox, the Ram’s Head logo, TorqueFlite, Tradesman and Uconnect 
are registered trademarks and Ram 1500 Classic Warlock is a trademark of FCA US LLC.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Sirius XM Connected Vehicles 
Services Inc., Sirius, XM, SiriusXM, SiriusXM Guardian, and all related marks and logos are 
registered trademarks of Sirius XM Radio Inc. The Twitter logo is a service mark of Twitter, Inc. 
CNH, Case IH and New Holland are registered trademarks of CNH America LLC. Polaris is a 
registered trademark of Polaris Industries Inc. Goodyear is a registered trademark of 
The Goodyear Tire & Rubber Company. Carhartt and the Carhartt C logo are registered 
trademarks of Carhartt, Inc.

About this catalog: since the time of publication, some of the information you’ll find in this 
catalog may have been updated. Ask your dealer for details. Some of the equipment shown or 
described throughout this catalog may be 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. FCA US LLC reserves the right 
to discontinue models at any time or change specifications without notice or without 
incurring obligation. Options may be required in combination with other options. For the price 
of the model with the equipment you desire, or verification of specifications contained here, 
see your Ram dealer.

١ ينصح  بالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة الطريق.   ٢ ينصح  بالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة الطريق.  ضع  حزام األمان 
البيك  التقدم.   ٤ فئة تعتمد على شاحنات  النظر محيط سيارتك قبل  بواسطة  واحترم قوانين  السير.  ٣ تفقد دائماً  دائماً 
ذ.م.م.   ٥  كرايسلر  للسيارات  الواليات  المتحدة  األمريكية  فيات  لمجموعة  األخرى  سيارات  باستثناء  الخفيفة  للمهام  أب 
أحرص دائماً على الجلوس في المقاعد  المخصصة  بشكل  صحيح مع  ربط حزام األمان في جميع  األوقات.   ٦ تأكد دائماً من 
الطريق أمامك قبل  التقدم .  إن  مساعدة  القيادة اإللكترونية  ليست  بديالً  عن  القيادة  الواعية  والمدركة.  تفقد دائماً  محيط 
 سيارتك.  ٧ يتطلب جهاز أي فون    متوافق .   يرجى  مراجعة  الوكيل  لمعرفة تطابق الجوال.  قد يتم  تطبيق رسوم  على  البيانات.  
برنامج  المستخدم هو  منتج ألبل   .  أبل  كاربالي، موسيقى أبل، ساعات أبل، أي تيونز وسيري  هي  عالمات تجارية مسجلة 
أبل،  مسجلة  في  الواليات  المتحدة  وبلدان أخرى.  تطبق شروط  آبل.  أي فون هو عالمة تجارية مسجلة  لشركة   لشركة 
االستخدام وأحكام وبيانات الخصوصية  الخاصة  بأبل.   ٨ أنت مسؤول عن استخدام نظام الميزات عن بُعد وفًقا ألي  قوانين 
أو قواعد أو قرارات سارية حيث تتواجد سيارتك.  يجب أن يكون لديك اشتراك نشط في سيروس  XM   جارديين،  من أجل 
استخدام الخدمات عن بُعد.  يرجى مراجعة الشروط لقيود الخدمة.  ٩ يتطلب هاتف يوكونيكت هاتفاً جواالً مجهزاً  بتقنية 
 بلوتوث  طليق  اليدين.   تفضل بزيارة   .UconnectPhone.com  لمعرفة توافق الجوال.  ١٠ تتطلب ميزة النصوص الصوتية 
هاتفاً متطابقاً مع  نمط  النفاذ  إلى  الرسائل بميزة  بلوتوث.   تفضل  بزيارة  UconnectPhone.com   لمعرفة  توافق  النظام 
واألجهزة.     ١١ يتطلب هاتف أي فون مجهز بميزة سيري.  ال تتوفر  بعض المزايا  أثناء تحرك السيارة. أي فون يجب  أن 
 يكون ضمن نطاق الخدمة  الالسلكية.   تطبق نسب بيانات  أي فون الموجودة للعميل على المزايا  المدعومة باإلنترنت. 
  ١٢ الستخدام تطبيق أندرويد أوتو على شاشة  جوالك،  ستحتاج  إلى  هاتف متوافق مع أندرويد يعمل بنظام  ٦٫٠       أو  إصدار 
 أحدث، وتطبيق أندرويد أوتو.  غوغل، ويوتيوب، و أندرويد أوتو، وخرائط غوغل وغيرها  من  الماركات والعالمات التجارية 

هي عالمات تجارية  مسجلة  لشركة  غوغل ذ.م.م.   

  ©   ٢٠٢١ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات الواليات المتحدة  األمريكية ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة.  رام ، موبار، هيمي، 
رام،   تورك فاليت،  ترايدزمان  رأس  بوكس، شعار  رام  إكسبرس،  كواد  كاب،  رام  1500    بنتاستار،  فيو،  بارك  بارك سينس، 
ويوكونيكت هي  عالمات تجارية  مسجلة، ورام  1500   كالسيك وارلوك   هي عالمة تجارية  مسجلة لمجموعة  فيات كرايسلر 

 للسيارات، الواليات  المتحدة  ذ.م.م. 

بالسيارات،  متصلة  لخدمات    XM  سيروس شركة  آي  جي  إنك.   بلوتوث  إس  لشركة  مسجلة  عالمة  تجارية  هي  بلوتوث 
سيروس، XM  ، سيروس  XM  ،  سيروس  XM    جارديين، وجميع  العالمات والشعارات  التابعة  لها  هي  عالمات  تجارية مسجلة 
لشركة راديو  سيروس  إكس  إم   (  .SiriusXM Radio  Inc ).  شعار تويتر  هو عالمة الخدمة لشركة تويتر.  Case IH ،CNH ونيو 
أمريكا ذ.م.م.  بوالريس هي عالمة تجارية مسجلة لشركة بوالريس    CNH    هوالند هي عالمات    تجارية مسجلة لشركة
إندستريز  إنك ،   جوديير هي عالمة  تجارية مسجلة لشركة جوديير تاير  أند  رابر. كارهارت وشعار كارهارت هما عالمتان 

تجاريتان مسجلتان  لشركة كارهارت. 

الطباعة.  تمت  أن  بعد  الحق  وقت  الكتيب  تم  تحديثها  في  هذا  في  الواردة  المعلومات  بعض  الكتيب:  هذا  حول 
قد  تتوفر  هذا  الكتيب  في  الظاهرة  أو  الواردة  بعض  المواصفات  التفاصيل.  من  المحلي  لمزيد  الوكيل   يرجى  مراجعة 
 بتكلفة إضافية.  تعتبر كافة المنتجات والمواصفات  والرسوم  التوضيحية  والمقارنات التنافسية الواردة هنا صحيحة  حين 
 تمت الموافقة  على الطباعة.  تحتفظ مجموعة فيات  كرايسلر  للسيارات، الواليات المتحدة  ذ.م.م. بحق إيقاف إنتاج  بعض 
 الطرازات في أي وقت أو إجراء  التعديالت التي تراها  مناسبة  دون إشعار مسبق أو أي إلتزام  يترتب عليها.  جميع  المواصفات 
 االختيارية قد تتطلب وجود مجموعة  من  المواصفات االختيارية  األخرى.  لمعرفة سعر طراز محدد  مع تجهيزات تالئم 

طلبك أو  التحقق من  المواصفات  المذكورة هنا، يرجى  مراجعة وكيل رام  المحلي.


