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دودج تطرح دودج تشارجر إس آر تي ھیلكات "ديمون" طراز 2021 الجديد في الواليات المتّحدة األمريكیة

تشارجر إس آري تي ھیلكات ريدآي بقوّة 797 أحصنة ھو السیارة األقوى واألسرع بین سیارات السیدان األكثر إنتاجاً في العالم، وتقّدم أكثر درجات األداء والراحة
والثقة على الطريق

 

دودج تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي طراز 2021 الجديد ومحرّكه طراز ھیمي المشحون بقوّة 797 أحصنة ھو السیارة األكثر قوّة بین كامل إصدارات
تشارجر على اإلطالق

دودج تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي ھي السیارة األقوى واألسرع بین سیارات السیدان التي يتّم إنتاجھا على نطاق واسع في العالم:
السیارة األقوى مع محرّك ثماني أسطوانات بقوّة 797 حصاناً وعزم دوران 959 نیوتن متر

السیارة األسرع بین سیارات السیدان التي يتّم إنتاجھا على نطاق واسع في العالم مع سرعة تبلغ 327 كم/ساعة
طراز تشارجر األسرع الذي يتّم إنتاجه في مصنع مع وقت منقضي يبلغ 10.6 ثواٍن للربع میل بسرعة 208 كم/ساعة

تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي يتمتّع بسرعة أكبر من تشارجر إس آر تي ھیلكات بمعّدل 1.2 ثانیة على مسار يبلغ 3.4 كم، أي ما يعادل طول 7
سیارات بعد لّفة واحدة

تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي يتمیّز بھیكل وايدبودي القوّي الذي ظھر أوّالً وبشكل معیاري على طراز تشارجر إس آر تي ھیلكات عام 2020 مع
أقواسٍ للعجالت مدمجة تضیف 3.5 بوصة إلى عرض السیارة فوق العجالت واإلطارات

يعمل جھاز التبريد السريع إس آر تي باور تشلیر، المبتكر والحائز جوائز عديدة والمجّھز قیاسیاً في طراز تشارجر إس آر تي ھیلكات ، على خفض درجة
حرارة الھواء المسحوب، ويحسن األداء

تفخر دودج تشارجر إس آر تي ھیلكات طراز 2021 بقوّة جديدة قدرھا 717 حصاناً
يتمیّز طرازا دودج تشارجر إس آر تي ھیلكات طراز 2021 وإس آر تي ھیلكات ريدآي بغطاء محرّك ُمعاد تصمیمه ألداء عملي فائق يمنح السیارة إطاللة

أكثر حّدة وقوّة
يصبح تشارجر إس آر تي ھیلكات ُمتاحاً في الشرق األوسط لدى وكالء دودج//إس آر تي أوخر عام 2021

 

13 يولیو 2020، أوبورن ھیلز، میشیغان - تواصل دودج، العالمة التجارية عالیة األداء في الواليات المتّحدة األمريكیة، تجاوز حدود كونھا سیارة العضالت الوحیدة
ذات األبواب األربعة في العالم، مقدمة قوة جديدة تبلغ 797 حصاناً مع طراز دودج تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي، السیارة األقوى واألسرع بین سیارات السیدان

األكثر إنتاجاً في العالم.

http://www.media.fcaemea.com/me-ar/dodge/press/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%AC%20%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%AC%20%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D8%B3-%D8%A2%D8%B1-%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-


ومن أجل االستفادة مّما يناھز 800 حصان، يتمیّز تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي بھیكل وايدبودي مع أقواس عجالت مدمجة تجعل الھیكل أعرض بـ3.5 بوصة.
وتركب عجالت الكربون األسود الجديدة خفیفة الوزن قیاس 20 بوصة × 11 بوصة على إطارات بیريلي 35ZR20 / 305، والتي تمنح سیارة تشارجر ھیلكات ريدآي
مداس إطار أكبر حیث يلتقي المطاط مع الطريق. ويمنح غطاء المحرك المعاد تصمیمه والعملي في طرازي تشارجر إس آر تي ھیلكات إطاللة أكثر حّدة وعنفواناً.

ويعلّق تیم كونیسكیس، الرئیس العالمي أللفا رومیو وسیارات الركاب لعالمات دوج، وإس آر تي، وكرايسلر وفیات، لدى مجموعة فیات كرايسلر للسیارات، أمريكا
الشمالیة، قائالً: "يكمن جمال دودج تشارجر بكونھا سیارة تقّدم أقوى أداء يمكن لسیارة عضالت أمريكیة أن تقّدمه وأن تكون مركبة عائلیة ألربعة أو خمسة أفراد
لالحتیاجات الیومیة. دودج تشارجر ھي سیارة سیدان كبیرة ومريحة يمكن أن تتجاوز الربع میل في 10.5 ثواٍن تقريباً، وأن تبلغ سرعة 100 كم بالساعة في 3.5

ثانیة تقريباً وأن تبلغ سرعة قصوى قدرھا 327 كم/ساعة وأن تكون سیارتكم الیومیة."

وتقطع تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي 3.4 كیلومتراً من الطريق أسرع بـ 1.2 ثانیة من تشارجر إس آر تي ھیلكات، أي ما يناھز طول سبع سیارات بعد لّفة واحدة.

يبدأ الوكالء باستقبال الطلبات على طرازات دودج تشارجر الخريف المقبل بما في ذلك إس آر تي ھیلكات ريدآي، ومن المقرر أن تبدأ المركبات بالوصول إلى الوكالء
أوائل عام 2021.

دودج تشارجر ھیلكات ريدآي

تتمیّز دودج تشارجر ھیلكات ريدآي بتصمیم وھندسة يجعالنھا تلقى إعجاب عشاق سیارات العضالت القوية الذين ال يكّفون يطلبون المزيد. المزيد من القوّة والمزيد 
من األداء والمزيد من حّق المفاخرة على مسارات السباق، وفي صمیم إصدارات دودج إس آر تي ھیلكات ريدآي لعام 2021 اإلنتاج المحدود من عام 2018، دودج

تشالنجر إس آر تي ديمون. وينتج محرّك ھیمي المشحون سعة 6.2 لیتر 797 حصاناً وعزم دوران قدره 959 نیوتن متر ويضّم ناقل حركة أوتوماتیكي بثماني سرعات
.TorqueFlite 8HP90 "من نوع "تورك فاليت

وتشمل التغییرات الداخلیة التي طرأت على التعشیق في طراز تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي محوّل عزم الدوران المطوّر. ويوفّر محول عزم الدوران في تشارجر
ريدآي زيادة بنسبة 18% في مضاعفة عزم الدوران عند مقارنته بطراز تشارجر إس آر تي ھیلكات.

 

خضع تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي لتحديث 25 مكوّن رئیسي فیه، بما في ذلك شاحٌن أكبر، وأعمدة توصیل ومكابس أكثر صالبة، ووحدة تحريك الصمام عالیة
السرعة، ونظام ضّخ الوقود، ونظام التزيیت المحّسن.

مقارنة مع محرّك تشارجر إس آر تي ھیلكات المعیاري، يضّم ريدآي:

أضخم شاحن يتّم تركیبه في أي سیارة على اإلطالق – 2.7 لیتر مقابل 2.4 لیتر
زيادة الضغط المعزّز: 11.6 رطل لكّل بوصة مربّعة

حّد أقصى أعلى لعدد الدورات في الدقیقة: 6,500 دورة في الدقیقة مقابل 6,200 دورة في الدقیقة
الوقود: مضختا وقود ثنائیتان مقابل واحدة:

• بأقصى قوّته، يستھلك دودج تشارجر إس آر تي ريادآي 1.43 غالون بالدقیقة (5.4 لیتر بالدقیقة) من الوقود، أي ما يكفي لتصريف خزان الوقود في أقل من 11
دقیقة، ولكنه ال يزال ُيصنّف على أساس 22 میالً في الغالون في ظروف القیادة العادية على الطريق السريع.

 

علبة تھوئة أضخم مع ثالث مصادر لسحب الھواء:
غطاء محرّك عملي عالي األداء ذات تصمیم جديد

فتحة تھوئة مستطیلة
فتحة لعلبة التھوئة قرب بطانة العجلة

من المزايا اإلضافیة المأخوذة من طراز تشالنجر إس آر تي ديمون والتي تساعد تشارجر إس آري تي ھیلكات ريدآي على تحقیق مكانته كأقوى سیارة عضالت
بأربعة أبواب:

احتیاطي عزم دوران يصل إلى 3.9 رطالً لكّل بوصة من التعزيز عند االنطالق وحتى عزم محرّك إضافي يصل إلى %55
سیارة السیدان الوحیدة التي ُتبنى في المصنع مع إس آر تي باور تشیلر SRT Power Chiller™ للمساعدة على تبريد الھواء المضغوط الداخل إلى

After Run Chiller المحرّك المشحون، ومبرّد الشاحن بعد إطفاء المحرّك
توفر أعمدة اإلدارة الفوالذية عالیة القوة زيادة بنسبة 15 في المئة في سعة عزم الدوران

توفّر األعمدة النصفیة المسننة التي يبلغ عددھا 41 عموداً زيادة بنسبة 20% من سعة عزم الدوران

 

تصمیم دودج//إس آر تي المتمیّز: حیث الشكل يلتقي األداء الفائق

يتمیّز تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي بھیكل وايدبودي مع أقواس عجالت مدمجة تجعل الھیكل أعرض بـ3.5 بوصة. وتّم تركیب عجالت الكربون األسود الجديدة
خفیفة الوزن قیاس 20 بوصة × 11 بوصة على إطارات بیريلي 35ZR20 / 305. ويتّم تجھیز السیارة قیاسیاً بإطارات بیريلي 35ZR20 / 305 لمختلف الفصول، كما

وتتوافر إطارات لثالث فصول.

وفضالً على شكلھا الجبّار، يعزّز غطاء المحرّك عالي األداء المعاد تصمیمه على سیارة تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي طابع السیارة القوّي ويمنحھا أقصى
مستويات سحب الھواء للمحرّك المشحون من فتحة تدفق الھواء في غطاء المحرّك لتعزيز القوّة. ويستفید غطاء المحرّك ھذا إلى أقصى حّد ممكن من نظام سحب

الھواء في طراز إس آر تي ھیلكات ريدآي وھو ملتحم بعلبة التھوئة.



تضّم الواجھة األمامیة لسیارة تشارجر إس آر تي ھیلكات وايدبودي الشبك ذات الفتحات المستطیلة، والذي يضمن مرور الھواء البارد إلى المشعاع (الرادياتیر)
للمساعدة في الحفاظ على حرارة التشغیل المثالیة حتى في أشّد الظروف حرّاً. وتربط العتبات الجانبیة الواجھتین األمامیة والخلفیة لمنح التصمیم المتكامل طابعاً

أكثر ضخامة.

 

مزايا تقھر الحّر

ُيعّد الحرّ عدوّاً لدوداً ألّي مجموعة نقل حركة عالیة األداء، ولذلك بحث مصّممو ومھندسو دودج//إس آر تي عن طرق إضافیة إلبقاء الھواء المسحوب قريباً من درجة
الحرارة المثالیة قدر اإلمكان.

الھواء ھو أحد أھّم العناصر إلنتاج الطاقة للمحرّك، وھو بحاجة إلى الكثیر منه. ويوفّر غطاء المحرّك المصّمم حديثاً والوظیفي على طرازي إس آر تي ھیلكات وإس آر
تي ھیلكات ريدآي أقصى مستويات سحب الھواء لمجموعة إنتاج الطاقة المشحونة عالیة األداء.

وفي طراز تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي، يجتمع غطاء المحرّك الوظیفي عالي األداء الجديد مع فتحات الشبك األمامي المستطیلة وفتحة علبة الھواء وبطانة
العجلة لمنح المحرّك عالي الطاقة تدفقاً للھواء أعلى بمعّدل 18% مقارنة بمحرّك طراز إس آر تي ھیلكات (1,134 قدماً مكّعباً بالدقیقة). وبأقصى طاقته، يناھز ذلك

معدل تدفّق الھواء لـ 89 شخصاً بالغاً يقومون بإفراغ رئتیھم من الھواء في ثانیة واحدة.

يعمل SRT Power Chiller ™ المبتكر الحائز جوائز عديدة، والمجّھز قیاسیاً في طراز إس آر تي تشارجر ھیلكات ريدآي فقط، على خفض حرارة الھواء المسحوب
بشكل إضافي، مما يؤدّي إلى تحسین في األداء. ويقوم أيضاً بتحويل سائل التبريد من المقصورة إلى وحدة التبريد المركبة بمحاذاة مضّخة سائل التبريد ذات درجة

الحرارة المنخفضة. ويتدفق سائل تبريد الھواء، بعد تبريده بواسطة الھواء المحیط الذي يمر عبر مشعاع منخفض الحرارة في مقدمة السیارة، عبر وحدة التبريد،
حیث يتم تبريده أكثر. ثم يتدفق سائل التبريد البارد إلى المبادالت الحرارية في الشاحن.

ومن ناحیة أخرى، تقلّل میزة Race Cooldown، وھي أيضاً الرائدة في القطاع، أي عوامل المتصاص الحرارة، مما يسمح للمحرك بالحفاظ على درجة حرارة
التشغیل المثالیة. عند إطفاء المحرّك، وبفضل میزة Race Cooldown، تبقى مروحة تبريد المحرك ومضخة سائل التبريد ذات درجة الحرارة المنخفضة لخفض درجة

حرارة مبرد ھواء الشاحن شّغالتین. ويمكن للسائق مراقبة درجة حرارة سائل تبريد الشاحن على صفحات أداء إس آر تي على شاشة يوكونكت التي تعمل
باللمس قیاس 8.4 بوصة ومعرفة الوقت الفعلي عندما يكون الشاحن في درجة الحرارة المثالیة لمھمة أخرى. ظھرت میزة Race Cooldown ألول مرة في تشالنجر

إس آر تي ديمون عام 2018 وأصبحت قیاسیة في طراز تشارجر إس آر تي ھیلكات عام 2019.

 

مجموعة تشارجر إس آر تي ھیلكات لعام 2021: قوّة حصانیة إضافیة، وتقنیات مطوّرة ومزيد من المزايا

من قوّة حصانیة تبلغ 717 حصاناً إلى 797 حصاناً، تقّدم دودج مجموعة إصدارات تشارجر إس آر تي ھیلكات األقوى على اإلطالق لعام 2021.

تّم تجھیز طراز تشارجر إس آر تي ھیلكات بمحرّك ھیمي ھیلكات المجرّب المؤلّف من 8 أسطوانات على شكل V سعة 6.2 لیتر، وھو يتفوّق على اإلصدار السابق
مع زيادة عدد الدورات في الدقیقة إلى 6,100 دورة في وضعیة القیادة اآللیة، مما ينتج تعزيزاً للقوّة بمعّدل 10 أحصنة، لینتج 717 أحصنة و650 رطالً من عزم

الدوران.

ويعتبر ناقل الحركة تورك فاليت TorqueFlite من ثماني سرعات المبتكر وسريع التعشیق قیاسیاً في جمیع طرازات تشارجر ويقّدم توفیراً أفضل في استھالك
الوقود مع توفیر أقصى مستويات األداء مع تعشیق بسرعة 160 میللي ثانیة مع نفس عدد لّفات المحرّك في طرازي تشارجر إس آر تي ھیلكات وإس آر تي ھیلكات

ريدآي.

تتمیّز إصدارات تشارجر إس آر تي ھیلكات طراز 2021 بخصائص أداء قیاسیة، تشمل:

تعلیق التخمید المتكیّف – يشمل نظام التخمید المتكیّف بثالث وضعیات بلشتاين والمعّدل خصیصاً لطراز إس آر تي: الوضعیة اآللیة Auto = قیادة
رياضیة وسھلة، الوضعیة الرياضیة Sport = ثبات، وقدرة تحكّم قصوى، ووضعیة المسار Track = ثبات، وقدرة تحكّم قصوى إضافة إلى میزة مع نقل

الغیار العالي وتحكم بالتروس.
نظام الكبح – تضمن قوّة الكبح نظام فرامل بريمبو القیاسي مع قطعتین، ودوّارات أمامیة قیاس 15.7 بوصة وستّة مكابس إلدارة ممتازة للحرارة،

والتحّمل الحراري والمتانة لوقت طويل.
نظام التوجیه الكھربائي EPS – يضمن نظام التوجیه الكھربائي شعوراً أفضل بتوجیه المركبة وااللتفاف في مواقع ركن السیارة. ويمكن معايرته

لتحسین سھولة التوجیه لعدد من ظروف القیادة من خالل اإلعدادات على صفحات إس آر تي لألداء.

نظام المساعدة على االنطالق – تّم طرحه أوالً في طراز تشالنجر إس آر تي ديمون كسیارة يتّم إنتاجھا في المصنع، ويساعد نظام دعم االنطالق
على حّل أحد أكبر التحديات والحصول على انطالقة سلسة والحفاظ على سالمة مجموعة القیادة، وھو قفز العجالت، األمر الذي يحصل عندما تنزلق
العجلة بسرعة وتستعید قدرة التشبّث عند االنطالق، مما يؤدي إلى تخزين الطاقة وإطالقھا بسرعة كبیرة في مجموعة القیادة. ويمكن لذلك بالتالي
أن يتسبّب بالضرر لعناصر مجموعة القیادة عند االنطالق، وحتى الیوم، ال يزال الحل الوحید التراجع عن الخانق. تستخدم طرازات إس آر تي ھیلكات
مستشعرات سرعة العجلة لمراقبة العالمات التي تشیر إلى أن اإلطارات تنزلق أو تلتصق. وإذا تم الكشف عن قفزة في العجالت تقوم وحدة التحكم
في المحرك بتقلیل عزم الدوران بشكل مؤقّت لزيادة التشبّث على الفور تقريباً بدون أن يضطر السائق إلى رفع الخانق. ويساعد نظام دعم االنطالق

على تقلیل الحمل في مجموعة القیادة من قفزة العجالت بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
احتیاطي العزم – يصبح ھذا النظام ناشطاً عندما يتخطّى المحرّك سرعة 950 دورة في الدقیقة. ويقوم النظام بإغالق صمام التحويل، فیمأل منطقة

السحب بالقوّة اإلضافیة، ويدير تدفّق الوقود إلى األسطوانات ويدير توقیت الشرارة لتحقیق توازن ما بین دورات المحرّك (دورة/دقیقة) والعزم.
نظام التحكّم باالنطالق – يثبت قوّة المحرّك على أعلى عدد من الدورات بالدقیقة عند االنطالق بانتظار السائق أن يحرر الفرامل. يلجأ بعد ذلك نظام

التحكم باالنطالق إلى إدارة عزم المحرّك من أجل تحسین انزالق العجالت ألقصى مستويات التسارع.
خطّ قفل المكابح - يعمل على إقفال المكابح األمامیة لتثبیت تشارجر لكنه يترك اإلطارات الخلفیة حرّة لتدور بسرعة وتصبح نحامیة ونظیفة. ويسمح

النظام للسائق أيضاً بإجراء حركة حرق متحكم فیھا لإلطارات الخلفیة ويمكن أن تصل حتى 200 دورة للعجالت الخلفیة.



علبة تھوئة أكبر حجماً – مثبتة بغطاء المحرّك الوظیفي عالي األداء الجديد إلمداد ثابت من الھواء الخارجي البارد، تتضّمن علبة التھوئة في إس آر
تي ھیلكات ريدآي فتحة إضافیة قرب بطانة العجلة

وضعیات القیادة في إس آر تي – يمكن الوصول إلى وضعیات القیادة من خالل الشاشة اللمسیة قیاس 8.4 بوصة، ويمكن للسائق تخصیص
تجربته من خالل تعديل القوة الحصانیة، وسرعات التعشیق، وجھد التوجیه، ومبدل السرعات، وإعدادات الجر والتعلیق. وتوفر وضعیات القیادة في طراز

.Track ووضعیة المسار ،Sport والوضعیة الرياضیة ،Auto إس آر تي إعدادات يمكن االختیار منھا وھي وضعیة الشارع
صفحات إس آر تي لألداء – وھي تضع كّل بیانات األداء في السیارة في متناول السائق في الوقت الحقیقي، بما في ذلك الرسم البیاني

الدينامیكي وعداد قوة التسارع وغیرھا الكثیر.

ومع كّل ھذه المزايا، تقّدم إصدارات تشارجر إس آر تي ھیلكات طراز 2021 أداًء محّسناً ووقتاً أسرع للربع میل.

طرازات تشارجر إس آر تي              الوقت المنقضي للربع میل               السرعة القصوى

ريدآي وايدبودي                           10.6 ثواٍن عند 208 كم بالساعة                     327 كم بالساعة

ھیلكات وايدبودي                          10.96 ثانیة بسرعة 201 كم بالساعة         315 كم بالساعة

 

 

مقصورة عالیة األداء مستوحاة من سیارات السباق

تتمیّز إس آر تي تشارجر طراز 2021 بمقاعد من جلد الغونا القیاسیة مع نقش لشعار إس آر تي ھیلكات. ومع رزمة ألكانتارا، ُيضاف جلد ألكانتارا إلى المقاعد
المكسوة بجلد الغونا وتتمتّع أيضاً بنقش إس آر تي ھیلكات.

وتكّمل المقصورة المستوحاة من سیارات السباق درزات فضیة للمقاعد ووحدة التحكّم، ولمسات بلون الكروم األسود الفاتح Light Black Chrome وشارة إس آر
تي ھیلكات باللون الرصاصي على لوحة العدادات.

 

ويتمتّع طراز تشارجر إس آر تي ھیلكات ريدآي طراز 2021 بمزايا عديدة في التصمیم الداخلي، بما في ذلك:

شارة إس آر تي ريدآي تظھر على الشاشة
Light Black Chrome شارة إس آر تي ھیلكات بلون الكروم األسود الفاتح

شعار إس آر تي ھیلكات ريدآي على المفاتیح الرئیسیة

 

انتھى –

ُيرجى الضغط ھنا لتحمیل الصور والفیديو.

 

نبذة عن دودج إس آر تي

ألكثر من مئة عام تابعت عالمة دودج مسیرة األخوين جون وھوراس دودج وال يزال تأثیرھما ملموساً حتى الیوم حیث تتحول دودج إلى السیارات العضلیة الجبّارة
وسیارات الدفع الرباعي التي تقدم أداًء ال مثیل له في كل من القطاعات التي تتنافس فیھا.

عام 2021، تحوّلت دودج بالكامل إلى عالمة تقوم على القوّة واألداء أوّالً، إذ تقّدم إصدارات إس آر تي المجّھزة بمحرّكات ھیلكات وتنتج قوّة تبلغ 700 حصان وأكثر
عبر مختلف طرازات المجموعة. وبالنسبة لطراز عام 2021، تقّدم دودج سیارة دودج تشالنجر إس آر تي سوبر ستوك ذات شريط السحب بقوّة 807 أحصنة، ودودج

تشارجر إس آر تي ريداي الذي يتنج 797 أحصنة، وھو سیارة السیدان األقوى واألسرع واألكثر إنتاجاً في العالم، ودودج دورانجو إس آر تي ھیلكات الجديد الذي ينتج
710 أحصنة، وھو السیارة رباعیة الدفع األقوى على اإلطالق. وباجتماعھا، تجعل ھذه السیارات العضلیة الجبّارة من دودح العالمة األقوى في القطاع إذ تقّدم قوّة

حصانیة تفوق أّي عالمة أمريكیة أخرى عبر كامل إصداراتھا.

وفي شھر يونیو من عام 2020، احتلّت دودج المرتبة األولى في دراسة الجودة األولیة لشركة "ج. د. باور"، مما يجعلھا العالمة المحلیة األولى التي تحتّل المركز
األوّل في دراسة ج. د. باور للجودة األولیة. دودج ھي جزء من مجموعة العالمات التجارية التابعة لشركة فیات كرايسلر للسیارات. لمزيد من المعلومات حول

.www.fcagroup.com ُيرجى زيارة ،(FCAU/MTA: FCA المدرجة في بورصة نیويورك تحت الرمز) مجموعة فیات كرايسلر للسیارات

 

لالستفسارات اإلعالمیة، ُيرجى التواصل مع

میرنا تمیمي

جامبت للعالقات العامة

+97156 1089912

Mirna@gambit.ae

https://we.tl/t-9Kb1rfHGqY
https://we.tl/t-uKMCqANiuZ
http://www.fcagroup.com/
mailto:Mirna@gambit.ae


 

 


