NASTAVTE SI SVOJ
VLASTNÝ KURZ
Či už si naplánujete akúkoľ vek trasu, môžete si byť istí, že s modelom Jeep Compass
®
ju zvládnete s úplnou istotou. Vďaka jedinečným motorizáciám, výbornej bezpečnostnej
výbave a vyspelým technológiám je toto najschopnejšie kompaktné SUV pripravené
zdolať nástrahy mestskej džungle aj náročný terén.

VÝCHOD JE TAM,
KDE ZAČÍNA DEŇ

OTVORIA SA VÁM
NOVÉ OBZORY
Jeep Compass sa môže pochváliť úplne nezameniteľnou
®
osobitosťou. Jeho odhodlaný postoj už na prvý pohľad prezrádza
špičkové schopnosti v teréne a skvelú ovládateľnosť na vozovke.
Veľmi moderným a sebavedomým dojmom pôsobia zadné LED
svetlá, chrómovaná lišta vedúca nad bočnými oknami dole okolo
zadného okna alebo tiež lesklo čierna strecha. Compass však
zostáva verný aj tradičným štylistickým prvkom značky Jeep ,
®
akými sú sedemotvorová maska chladiča v lesklo čiernom alebo
chrómovanom vyhotovení alebo lichobežníkové blatníky. Spolu
s vynikajúcou dynamikou na vozovke a prvotriednymi terénnymi
schopnosťami je to najschopnejšie kompaktné SUV na trhu. Či
už jazdíte viac po meste alebo mimo neho, robustná konštrukcia
a zavesenie McPherson spolu so systémom odpruženia vám
zabezpečia maximálny jazdný komfort

BUDETE ÚPLNE SPOKOJNÍ
Jeep Compass bol navrhnutý tak, aby vám poskytol štýl a komfort
®
bez ohľadu na to, kam pôjdete. Hoci zostáva verný tradícii značky
Jeep , ponúka vysoko moderný štýl, materiály najvyššej kvality
®
a najmodernejšie technológie a možnosti konektivity.
Interiér je charakteristický lichobežníkovými rámčekmi na
stredovej konzole a palubnej doske, lesklo čiernymi prvkami a na
dotyk príjemnými materiálmi. Vycibrený štýl je v tomto prípade
aj maximálne účelný, takže všetko potrebné je doslova na dosah
ruky. Ovládače na koženom volante sú prepojené tak s obrazovkou
multimediálneho systému Uconnect™, ako aj s voliteľným
7palcovým farebným displejom vodiča na prístrojovej doske.
Môžete pohodlne riadiť, mať o jazde dokonalý prehľad a súčasne
bezpečne telefonovať alebo vyberať hudbu.
Maximálny komfort a potešenie z jazdy potom umocňujú dvojdielna
panoramatická strecha a ergonomicky tvarované sedadlá. V ponuke
nechýbajú ani prvky uľahčujúce každodenný život, ako napríklad
elektricky ovládané zadné výklopné dvere, ktoré zjednodušujú
nakladanie batožiny.

BEZPEČNÉ A PRAKTICKÉ
HANDS-FREE OVLÁDANIE
Interaktívny multimediálny systém Uconnect™ štvrtej generácie
s až 8,4palcovou kapacitnou dotykovou obrazovkou s vysokým
rozlíšením bol navrhnutý tak, aby ste sa mohli plne sústrediť na
riadenie. K ovládaniu vám postačí dotyk prsta alebo hlasové povely.
Navyše s novými dostupnými funkciami systému Uconnect™ je
možné ľahko rozšíriť možnosti využitia vášho chytrého telefónu na
palube.
Prostredníctvom funkcie zrkadlenia chytrého telefónu môžete
pristupovať k mobilným aplikáciám, ktoré využívate, správam,
telefonovaniu, mapám či hudbe, a to pomocou hlasového ovládania
alebo dotykovej obrazovky systému Uconnect™.
Služby Uconnect™ LIVE vám umožnia prístup k rádiám TuneIn,
hudobnej knižnici Deezer, správam Reuters či navigácii TomTom
s dopravnými informáciami v reálnom čase. Využívať môžete tiež
funkcie my:Car a eco:Drive™, ktoré dovoľujú jednoduché sledovanie
stavu vozidla a prinášajú užitočné tipy pre zníženie spotreby paliva
na základe vášho aktuálneho jazdného štýlu.
S l u ž by U co n n e c t ™ LI V E z á rove ň po s ú va j ú va š e z á ž i t ky
z dobrodružných výprav do úplne inej dimenzie, a to vďaka aplikácii
Jeep Skills, ktorá poskytuje užitočné informácie o trasách Jeep
®
®
a vašom výkone prostredníctvom špecifických offroadových
ukazovateľov merajúcich stúpanie, náklon, tlak a nadmorskú výšku.

Navigačný
systém

Zrkadlenie
chytrého
telefónu

ZAPOČÚVAJTE SA
DO SVOJHO SVETA

Pustite si hudbu z vášho telefónu prostredníctvom
prvotriedneho audiosystému Alpine s 9 reproduktormi,
subwooferom a výkonom 506 W, ktorý produkuje takú
kvalitu zvuku, ktorá vás doslova pohltí. Ak už idete
kamkoľvek a v akýchkoľvek podmienkach.

NA SEVER VŽDY UKAZUJE
ŠÍPKA KOMPASU

9stupňová automatická
prevodovka

1.6 MultiJet II

120 k

SILA A VÝKON
Každý vodič ocení, keď má na výber a môže si u svojho vozidla
zvoliť schopnosti, ktoré potrebuje. Jeep Compass preto ponúka rad
®
kombinácií motorov a hnacích ústrojenstiev vrátane prvotriednej
deväťstupňovej automatickej prevodovky, všetky s technológiou
Stop&Start, ktoré sa dokážu prispôsobiť akejkoľvek výzve.

2.0 MultiJet II

140 a 170 k

Deväťstupňová automatická prevodovka je perfektne vyladená
a poskytuje výkon a účinnosť vždy, keď ich potrebujete. Prevodové
pomery sú v dokonalej harmónii s veľkosťou, hmotnosťou a
konštrukciou Compassu, a ľahko si tak poradia s dobrodružstvom v
teréne aj hladkou jazdou po diaľnici.
Rad Jeep Compass ponúka zážihový motor 1.4 MultiAir2
®
Turbo s výkonom 140 k v kombinácii s manuálnou prevodovkou
a pohonom predných kolies alebo s výkonom 170 k v kombinácii
s deväťstupňovou automatickou prevodovkou a pohonom všetkých
kolies. V ponuke nechýbajú ani dieselové motory, ktoré boli
navrhnuté pre naozajstné dobrodružstvo: účinný motor 1.6 MultiJet
II s výkonom 120 k, v spojení s manuálnou prevodovkou a pohonom
predných kolies a 2.0 MultiJet II s výkonom 140 a 170 k a krútiacim
momentom 350 Nm v kombinácii s manuálnou alebo deväťstupňovou
automatickou prevodovkou a pohonom všetkých kolies.

1.4 MultiAir 2

140 a 170 k

VŽDY VŠETKO POD KONTROLOU
BEZ OHĽADU NA OKOLNOSTI
Nie každá cesta v živote je jednoduchá. Jeep Compass vám
®
ale pomôže, aby bola najbezpečnejšia. So 70 dostupnými
prvkami aktívnej a pasívnej bezpečnosti, vrátane systému
varovania pred čelným nárazom Plus a sledovaním jazdného
pruhu Plus, ktoré sú štandardom všetkých verzií, si budete
držať odstup od všetkých nebezpečenstiev, či už sa vydáte na
sever, východ, juh alebo západ.

Zadná parkovacia kamera
Zadná kamera zobrazuje dianie za vozidlom na dotykovej
obrazovke systému Uconnect™, vrátane navádzacích
liniek, ktoré uľahčujú cúvanie.

Parkovací asistent pre pozdĺžne a kolmé parkovanie
Ultrazvukové senzory poskytujú modelu Jeep
®
Compass všetky informácie, ktoré potrebuje pre
ukážkové samočinné zaparkovanie. Stačí aktivovať
parkovací asistent, pohodlne sa usadiť a riadiť sa
pokynmi v reálnom čase. Systém môže prevziať
kontrolu nad riadením aj pri vychádzaní z pozdĺžneho
parkovacieho miesta.

Detekcia kríženia dráhy za vozidlom
S týmto asistenčným systémom je cúvanie doslova hračkou.
Akonáhle sa počas cúvania približuje k zadnej časti vozidla
iné vozidlo, vodič je okamžite upozornený zvukovou aj
vizuálnou výstrahou.

Monitoring mŕtveho uhla
Radarový systém vám poskytuje ďalší pár očí pre sledovanie
zadných a bočných mŕtvych uhlov, čo umožňuje bezpečnú
zmenu jazdného pruhu aj predbiehanie. O prítomnosti
objektov v mŕtvom uhle je vodič informovaný ikonou na
príslušnom spätnom zrkadle.

Sledovanie jazdného pruhu Plus
Kamera nepretržite sleduje značenie jazdného pruhu na vozovke a zabraňuje jeho nechcenému opusteniu. Akonáhle začne vozidlo
prekračovať značenie jazdného pruhu bez použitia ukazovateľa zmeny smeru jazdy, vodič je okamžite upozornený zvukovou výstrahou.
Ak vodič nereaguje včas, systém automaticky navedie vozidlo späť do pôvodného jazdného pruhu.

Adaptívny tempomat
Adaptívny tempomat sleduje premávku pred vami a upravuje rýchlosť vozidla
tak, aby bol zachovaný bezpečný odstup od vpredu idúceho vozidla. Akonáhle
sa priestor uvoľní, systém zrýchli na pôvodne nastavenú rýchlosť.
Varovanie pred čelným nárazom Plus
Jeep Compass vám kryje nielen chrbát, ale sleduje aj priestor pred vami.
®
Pomocou kamery a radarových snímačov je schopný odhaliť nebezpečenstvo
kolízie, o čom okamžite informuje vodiča zvukovou a vizuálnou výstrahou. Ak
vodič nereaguje včas, systém automaticky zabrzdí, aby nehode zabránil alebo
aspoň zmiernil jej následky.

Automatické diaľkové svetlomety
Tento systém diaľkových svetiel zabezpečuje automatické prepínanie z diaľkových svetiel na stretávacie a obrátene. Túto funkciu umožňuje kamera
inštalovaná za čelným oknom v oblasti vnútorného spätného zrkadla. V prípade, že kamera zaznamená svetla protiidúceho vozidla, systém automaticky
prepne diaľkové svetlá na stretávacie, čím zabráni oslneniu protiidúceho vodiča.

JEEP ACTIVE
®
DRIVE

RIAĎTE SA SVOJIM INŠTINKTOM

SELEC-TERRAINTM

So správnou výbavou a technikou môžete zdolať každú cestu a terén.
Preto je Jeep Compass vybavený pohonom všetkých kolies Jeep
®
®
Active Drive s odpojiteľným pohonom zadnej nápravy. Tento systém
spolu s rozdeľovacou prevodovkou a modulom pohonu zadných
kolies robí z modelu Compass najschopnejšie kompaktné SUV na
trhu.
Jeep Compass ďalej ponúka systém kontroly trakcie Selec-Terrain™
®
s piatimi režimami jazdy: Auto, Snow, Mud, Sand a Rock (exkluzívne
pre verziu Trailhawk). Každý režim má svoj vlastný algoritmus,
ktorý optimalizuje až 12 podsystémov vozidla. Vodič jednoduchým
otočením ovládača môže zvoliť vhodné nastavenie pre daný povrch,
a maximalizovať tak schopnosti tohto úžasného SUV.
V automatickom režime (Auto) systém Jeep Active Drive zhromažďuje
®
údaje o stave vozovky, trakcii a rýchlosti vozidla a určuje správny
algoritmus ovládania podvozku a systému odpojiteľného pohonu
zadnej nápravy, ktorý prepína medzi pohonom predných a všetkých
kolies bez akéhokoľvek zásahu vodiča. Plne variabilná mokrá
spojka poskytuje vždy správne množstvo krútiaceho momentu v
akýchkoľvek podmienkach a v prípade, že to podmienky nevyžadujú,
úplne automaticky odpája pohon zadných kolies, čo sa prejavuje
výrazným znížením spotreby paliva.

ODPOJITEĽNÝ POHON
ZADNEJ NÁPRAVY

SAND

SNOW

DOKONALE PRIRODZENÁ VOĽBA
Cesta pred vami môže byť plná prekvapení, avšak s modelom Jeep
®
Compass si môžete byť istí, že bez ohľadu na podmienky a počasie
ste pripravení ju vždy zvládnuť. Režimy jazdy systému SelecTerrain™ a nastavenie vozidla môžete meniť kedykoľvek počas
jazdy podľa aktuálnych podmienok. Alebo sa jednoducho spoľahnite
na automatický režim Auto, ktorý si so všetkým poradí sám.
Automatický režim (AUTO)
Tento režim pre každodenné jazdy si vie poradiť so všetkými
podmienkami. Bleskovo, plynulo a bez zásahu vodiča pripája a
odpája pohon zadných kolies podľa potreby a zaručuje maximálnu
kontrolu, ovládateľnosť aj účinnosť vrátane optimalizácie spotreby
paliva.
Sneh (SNOW)
S príchodom zimy sa život nezastaví. A nezastaví sa ani Jeep
®
Compass. Prepnutím do režimu Snow zapojíte trvalý pohon všetkých
kolies, ktorý maximalizuje trakciu a redukuje pretáčavé správanie,
čo vám prináša väčšiu kontrolu a stabilitu.
Blato (MUD)
Teraz už sa nemusíte báť jazdiť v blate. Prepnite do režimu Mud
a systém pohonu všetkých kolies sa automaticky nastaví tak,
aby zabezpečil maximálnu trakciu v nízkych otáčkach a dovolil
obmedzené preklzávanie kolies. Získate absolútnu kontrolu nad
vozidlom aj istotu, že v blate neuviaznete.
Piesok (SAND)
Nespevnené povrchy s pieskom alebo štrkom vás už nezaskočia.
Pri nabehnutí na piesok aktivujte režim Sand pre maximálnu
trakciu a obmedzené preklzávanie kolies so špeciálne nastavenými
diferenciálmi a prevodovými pomermi a máte vyhrané.

AUTO

MUD

NA JUHU JE RAD
LÁKAVÝCH DESTINÁCIÍ

NOVÁ DEFINÍCIA JAZDY BEZ HRANÍC
Jeep Compass Trailhawk je stelesnením slobody jazdy bez limitov
®
a obmedzení. Označenie Trail Rated®, ktoré hrdo nosí, totiž znamená, že
tento Compass prešiel sériou veľmi náročných testov v piatich kľúčových
oblastiach - trakcia, manévrovateľnosť, výkyv náprav, brodivosť a svetlá
výška -, ktoré preukázali jeho schopnosti jazdy v teréne, a to navyše na
najťažších offroadových trasách na svete: na okruhoch Rubicon a Moab
v USA. Compass Trailhawk ponúka najlepší pohon 4x4 vo svojej triede,
terénne 17“ kolesá a pneumatiky, špecifický predný nárazník pre lepší
nájazdový uhol, vyššiu svetlú výšku, ochranné kryty podvozka, zadné
červené ťažné oko typické pre značku Jeep alebo voliteľné ochranné
®
výstuhy prahov dverí Mopar . Preto ani v meste, ani v divočine nenájdete
®
prekážku, ktorú by ste s Compassom Trailhawk nedokázali prekonať.

33,6°

24,4°
216

30°

ÚŽASNÁ PERSPEKTÍVA
Z KAŽDÉHO UHLA NÁKLONU
Jeep Compass Trailhawk je vybavený dieselovým motorom 2.0 MultiJet II
®
s výkonom 170 k v kombinácii s deväťstupňovou automatickou prevodovkou
a pohonom všetkých kolies s redukciou Jeep Active Drive Low.
®
V kombinácii s exkluzívnym režimom Rock systému Selec-Terrain™ si tento
Compass s prehľadom poradí v kamenistom teréne, kde využije úžasný
plazivý prevod 20:1 a systém kontrolovaného zjazdu kopca Hill Descent
Control. Tento pokročilý offroadový systém, ktorý je k dispozícii iba u verzie
Trailhawk, automaticky riadi rýchlosť každého kola tak, aby uľahčil zjazd
a bezpečne vás doviezol dole z akokoľvek prudkého svahu. Je bez diskusií,
že Jeep Compass Trailhawk s označením Trail Rated® zdolá každý terén bez
®
ohľadu na to, ako je cesta kamenistá, rieka široká či svah klzký.

NA ZÁPADE SA VEČER
MENÍ NA NOC

ZVOĽTE SI PRE VÁS
TEN NAJLEPŠÍ

COMPASS SPORT
EXTERIÉR
• Automatické svetlomety so senzorom stmievania
• LED koncové svetlá
• Halogénové reflektory a svetlá denného svietenia DRL
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané čierne vonkajšie zrkadlá
• 16“ zliatinové kolesá
• Nádrž paliva bez viečka

INTERIÉR
• Textilné sedadlá
• Sklopné zadné sedadlá delené v pomere 60/40
• Manuálna klimatizácia
• Kožou čalúnený volant s ovládačmi
• 3,5“ TFT displej na prístrojovej doske medzi kontrolnými ukazovateľmi
• Multimediálny systém Uconnect™ s 5“ obrazovkou a 6 reproduktormi

TECHNOLÓGIE
• Elektrická parkovacia brzda
• Varovanie pred čelným nárazom pre všetky rýchlosti Plus
• Sledovanie jazdného pruhu Plus
• Tempomat
• Aktívny obmedzovač rýchlosti
• Elektronická kontrola stability ESC
• Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
• Senzor dažďa

COMPASS LONGITUDE
Navyše k výbave Sport:

EXTERIÉR
• Kryty zrkadiel a kľučky dverí vo farbe karosérie
• Predné hmlové svetlá s funkciou osvetľovania zákrut
• Strešné lyžiny
• Chrómovaná lišta okolo okien
• 7“ zliatinové kolesá

INTERIÉR
• Sklopné operadlo sedadla spolujazdca
• LED osvetlenie interiéru
• Slnečná clona s osvetleným zrkadlom
• Dvojzónová klimatizácia so senzorom vlhkosti

TECHNOLÓGIE
• Zadné parkovacie senzory
• Multimediálny systém Uconnect™ so 7“ obrazovkou a digitálnym rádiom DAB
• Funkcia zrkadlenia chytrého telefónu

COMPASS NIGHT EAGLE
Navyše k výbave Longitude:

EXTERIÉR
• Maska chladiča v lesklo čiernom prevedení a textúrou MIC
• 18“ lesklo čierne zliatinové kolesá
• Halogénové svetlá s čiernymi rámčekmi
• Lesklo čierne rámčeky hmlových svetiel
• Lesklo čierne logo Jeep
®
• Lesklo čierne logo 4x4
• Logo Night Eagle

INTERIÉR
• Sedadlá v kombinácii eko kože a textilu s čiernym prešívaním
• Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná v 4 smeroch
• Prvky interiéru v čiernom lesklom prevedení Piano

COMPASS LIMITED
Navyše k výbave Longitude:

EXTERIÉR
• 18“ zliatinové kolesá
• Tmavé chrómované doplnky exteriéru
• Svetlá koncovka výfuku
• Tónované čelné sklo
• Osvetlenie okolia vozidla vo vonkajších zrkadlách

INTERIÉR
• Sedadlá v kombinácii eko kože a textilu
• Zadné sklopné sedadlá delené v pomere 40/20/40
• Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná v 4 smeroch

TECHNOLÓGIE
• Multimediálny systém Uconnect™ s 8,4“ obrazovkou, navigáciou a digitálnym rádiom DAB
• 7“ farebný TFT displej vodiča medzi kontrolnými ukazovateľmi
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• Elektricky sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
• Systém Keyless&Go s pasívnym vstupom
• Elektrická zásuvka 230 V
• Alarm
• Bi-xenónové svetlomety s prednými LED svetlami denného svietenia
• Automatické diaľkové svetlá

COMPASS S
Navyše k výbave Limited:

EXTERIÉR
• Polomatné sivé doplnky v odtieni Granite Crystal:
maska chladiča, spodná predná časť, rámčeky hmlových
svetiel, logá, rámčeky okien
• 19“ zliatinové kolesá v matne sivom odtieni Granite Crystal
• Čierna strecha
• Strešné lyžiny v čiernom prevedení MIC a doplnky v sivom odtieni Neutral
• Lesklo čierne ramená vonkajších zrkadiel, kryty vo farbe karosérie

INTERIÉR
• Kožené sedadlá s oranžovým prešívaním
• Elektricky nastaviteľné predné sedadlá v 8 smeroch
• Eloxované rámčeky v odtieni Gun Metal
• Čierny strop a obloženie

TECHNOLÓGIE
• Adaptívny tempomat
• Elektricky ovládané zadné výklopné dvere
• Prémiový audiosystém Beats

COMPASS TRAILHAWK
Navyše k výbave Longitude:

EXTERIÉR
• Tónované čelné sklo
• Červené ťažné oko na zadnej časti
• Matne sivá maska chladiča, rámčeky okien a kryty zrkadiel
• Čierny polep kapoty
• 17“ zliatinové offroadové kolesá s pneumatikami Mud and Snow 225/60 R17
• Osvetlenie okolia vozidla vo vonkajších zrkadlách

INTERIÉR
•
•
•
•

Sedadlá v kombinácií ECO kože a textilu
Zadné sklopné sedadlá delené v pomere 40/20/40
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 4 smeroch
Celoročné koberčeky

TECHNOLÓGIE
• Multimediálny systém Uconnect™ s 8,4“ obrazovkou, navigáciou a digitálnym rádiom DAB
• 7“ farebný TFT displej vodiča medzi kontrolnými ukazovateľmi
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
• 9stupňová automatická prevodovka
• Elektricky sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
• Systém Keyless&Go s pasívnym vstupom
• Zásuvka 230 V
• Alarm
• Bi-xenónové svetlomety s LED svetlami denného svietenia DRL
• Automatické diaľkové svetlá

OFFROADOVÉ PRVKY
• Systém kontroly trakcie Selec-Terrain™ s režimom Rock
• Ochranné kryty podvozka vpredu a vzadu
• Špeciﬁcký offroadový predný a zadný nárazník
• Pohon všetkých kolies s redukciou Jeep Active Drive Low
®
• Asistent zjazdu z kopca Hill Descent Control

KOMPLETNÁ PONUKA
PRE NÁROČNÝCH

18“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ V LESKLO
SIVOM ODTIENI GRANITE CRYSTAL
Originálne príslušenstvo Mopar
®

19“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ V LESKLO
SIVOM ODTIENI GRANITE CRYSTAL

16“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ
VO FARBE
TECHNICKÉHO STRIEBRA
Štandard u verzie Sport

Štandard u verzie S-Limited

18“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ
LESKLO ČIERNE
Štandard u verzie Night Eagle

19“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ LEŠTENÉ
A LESKLO ČIERNE
Voliteľne u Limited /
originálne príslušenstvo Mopar
®

17“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ
LEŠTENÉ A LESKLO ČIERNE

17“ ZLIATINOVÉ
KOLESÁ VO FARBE
TECHNICKÉHO
STRIEBRA

18“ LEŠTENÉ ZLIATINOVÉ KOLESÁ
V TECHNICKEJ SIVEJ FARBE

Štandard u verzie Trailhawk

Štandard u verzie Longitude

Štandard u verzie Limited

VIE ŽIARIŤ
FARBAMI

Biela
Pastelová*

Perleťová biela
Trojvrstvový lak**

Strieborná Billet
Metalická

Sivá Sting
Pastelová

Sivá Granite Crystal
Metalická

Modrá Laser
Perleťová

Modrá Jazz
Perleťová

Zelená Olive
Metalická

Oranžová Spitfire
Pastelová

Červená Redline
Perleťová

Červená Velvet
Perleťová

Čierna Diamond
Perleťová

Čierna
Pastelová
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*Nie je k dispozícii s interiérom Sand Storm

∙
**K dispozícii iba s čiernymi sedadlami

POHODLIE
BEZ HRANÍC

SPORT

LONGITUDE

TEXTIL

TEXTIL

ČIERNA

TEXTIL

SAND STORM

K dispozícii iba pre verziu
Longitude

LIMITED

NIGHT EAGLE

KOŽA

EKO KOŽA /TEXTIL

ČIERNA

EKO KOŽA /TEXTIL

ČIERNA

KOŽA /
TEXTIL

LIMITED

S

KOŽA

KOŽA

EKO KOŽA /
TEXTIL

KOŽA
PERFOROVANÁ

ČIERNA

KOŽA /
TEXTIL

KOŽA
PERFOROVANÁ

ČIERNA / SIVÁ SKI

KOŽA
PERFOROVANÁ

ČIERNA

TRAILHAWK

KOŽA

KOŽA / TEXTIL

KOŽA
PERFOROVANÁ

ČIERNA / DETAILY A PREŠÍVANIE
V RUBÍNOVEJ FARBE

AK CHCETE BYŤ ORIGINÁLNY, MUSÍTE BYŤ SKUTOČNE JEDINEČNÍ
VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO A SLUŽBY MOPAR

®

Jeep Compass si môžete prispôsobiť doslova podľa svojich predstáv. Vďaka dlhému zoznamu príslušenstva
®
Mopar a Jeep môžete zlepšiť vlastnosti vozidla a urobiť ho tak jedinečným, ako ste vy sami. Organizér
®
®
v batožinovom priestore vám napríklad pomôže lepšie usporiadať batožinu a zabrániť jej nechcenému
pohybu počas jazdy, strešné nosiče zase poskytujú možnosť prevozu lyží, bicyklov alebo úložného boxu.
S príslušenstvom Mopar budete pri svojich dobrodružných cestách pripravení prakticky na čokoľvek.
®

UDRŽIAVAJTE SVOJ JEEP COMPASS V PERFEKTNEJ KONDÍCII S MOPAR VEHICLE PROTECTION
®
®
Mopar Vehicle Protection ponúka sériu predĺžených záruk a plánov údržby, ktoré zaistia, že váš Jeep
®
®
Compass bude vždy v dokonalej kondícii. Všetky náhradné diely sú schválené značkou Jeep a opravy
®
vykonávajú vysoko kvalifikovaní a vyškolení technici. Služby Mopar predstavujú najlepší spôsob
®
starostlivosti o vaše vozidlo a súčasne vám prinášajú úplný pokoj bez obáv a problémov. Vyberte si servisnú
zmluvu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim potrebám.

i am

ASISTENČNÉ SLUŽBY 800 100 274

Asistenčnú službu značky Jeep ® môžete kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle 800 100 274. V prípade volania zo zahraničia alebo mobilného telefónu si overte cenu hovoru. Pokiaľ je bezplatné číslo
nedostupné, volajte +420 283 002 767. Naši operátori sú vám k dispozícii 365 dní v roku a 24 hodín denne.
i am

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV 800 200 233

Zákaznícke centrum Jeep ® je pre vás k dispozícii od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 17:00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 800 200 233. Pracovníci zákazníckeho centra radi odpovedia na vaše otázky
o produktoch a službách alebo o najbližšom autorizovanom predajnom či servisnom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
1.6 MultiJet II 120 k MTX FWD

2.0 MultiJet II 140 k MTX 4x4

2.0 MultiJet II 140 k ATX 4x4

2.0 MultiJet II 170 k ATX 4x4

2.0 MultiJet II 170 k ATX 4x4 Low

1.4 MultiAir 2 140 k MTX FWD

1.4 MultiAir 2 170 k ATX 4x4

NAFTA

NAFTA

NAFTA

NAFTA

NAFTA

BENZIN

BENZIN

Dostupné pre verzie

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Longitude, Limited

Limited

Trailhawk

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Zdvihový objem (cm )

1598

1956

1956

1956

1956

1368

1368

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Výkon (k pri ot./min)

120 pri 3750

140 pri 3750

140 pri 4000

170 pri 3750

170 pri 4000

140 pri 5000

170 pri 5500

Výkon (kW pri ot./min)

88 pri 3750

103 pri 3750

103 pri 4000

125 pri 3750

125 pri 4000

103 pri 5000

125 pri 5500

Krútiaci moment (Nm pri ot./min)

320 pri 1750

350 pri 1750

350 pri 1750

380 pri 1750

380 pri 1750

230 pri 1750

250 pri 2500

Manuálna 6stupňová

Manuálna 6stupňová

Automatická 9stupňová

Automatická 9stupňová

Automatická 9stupňová

Manuálna 6stupňová

Automatická 9stupňová

Pohon predných kolies

Pohon všetkých kolies Jeep® Active Drive
s odpojiteľným pohonom zadnej nápravy

Pohon všetkých kolies Jeep® Active Drive
s odpojiteľným pohonom zadnej nápravy

Pohon všetkých kolies Jeep® Active Drive
s odpojiteľným pohonom zadnej nápravy

Pohon všetkých kolies Jeep® Active Drive Low
s odpojiteľným pohonom zadnej nápravy

Pohon predných kolies

Pohon všetkých kolies Jeep® Active Drive
s odpojiteľným pohonom zadnej nápravy

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

11

10,1

9,9

9,5

9,5

9,9

9,5

Najvyššia rýchlosť (km/h)

185

190

190

196

186

192

200

Emisie CO2 (g/km) kombinovaná prevádzka

126

159

157

159

168

149

177

Spotreba paliva v mestskej prevádzke (l/100 km)

5,8

7,9

7,1

7,2

7,7

8,3

9,3

Spotreba paliva v mimo mestskej prevádzke (l/100 km)

4,2

5

5,3

5,3

5,6

5,5

6,9

Spotreba paliva v kombinovanej prevádzke (l/100 km)

4,8

6,1

6,0

6,0

6,4

6,5

7,8

Dĺžka (mm)

4394

4394

4394

4394

4398

4394

4394

Šírka (mm)

1819

1819

1819

1819

1819

1819

1819

Výška so strešnými nosičmi (mm)

1629

1644

1644

1644

1644

1629

1644

Rázvor náprav (mm)

2636

2636

2636

2636

2636

2636

2636

Nájazdový uhol (stupňov)

15,8

16,8

16,8

16,8

30,0

15,8

16,8

Uhol zjazdu (stupňov)

30,8

31,7

31,7

31,7

33,6

30,8

31,7

Prejazdový uhol (stupňov)

21,8

22,9

22,9

22,9

24,4

21,8

22,9

Svetlá výška (mm)

198

208

208

208

216

198

208

Brodivosť (mm)

406,4

406,4

406,4

406,4

482,6

406,4

406,4

Hmotnosť (kg)

1505

1615

1615

1615

1706

1505

1615

Ťažná kapacita (kg)

1000

1900

1500

1500

1500

1000

1000

MOTORIZÁCIE
Palivo

3

Emisná norma

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO
Prevodovka
Systém pohonu

VÝKONY

EMISIE / SPOTREBA PALIVA (B)

OBJEMY A ROZMERY

Špecifikácia (B) udáva hodnotu CO 2 a spotreby paliva určenú na základe meraní/korelácie zodpovedajúcich klasifikácii NEDC podľa nariadenia (EÚ) 2017/1152-1153.
Hodnoty emisií CO 2 a spotreby paliva získané podľa platných predpisov sú uvádzané pre prípadné porovnávanie medzi vozidlami.
Hodnoty emisií CO 2 a spotreby paliva nemusia odrážať skutočné emisie CO 2 a spotrebu paliva, pretože tie závisia od mnohých ďalších faktorov, ako štýl jazdy, typ vozovky, podmienky počasia a dopravy
alebo stav, používanie a výbava vozidla.

Hodnoty emisií CO 2 a spotreby paliva sa vzťahujú k verzii vozidla v základnej výbave a uvedené rozpätie najvyšších a najnižších hodnôt zohľadňuje voliteľnú výbavu a/alebo rozmer pneumatík, ktoré
sa môžu podľa zvolenej konfigurácie líšiť. Uvedené hodnoty emisií CO 2 a spotreby paliva nie sú definitívne a môžu sa meniť v dôsledku zmien vo výrobnom procese. Aktuálne hodnoty sú k dispozícii u
autorizovaných predajcov FCA. Oficiálne hodnoty emisií CO 2 a spotreby paliva vozidla nadobudnutého zákazníkom budú poskytnuté spolu s dokumentáciou vozidla. Pre účely daní alebo iných poplatkov
súvisiacich s vozidlami, ktoré sa (okrem iného) zakladajú na hodnote emisií CO 2, sa hodnoty CO 2 môžu v závislosti od miestnych predpisov líšiť.

Tento katalóg je publikáciou skupiny FCA. Všetky vyobrazenia a parametre vychádzajú z aktuálnych informácií platných v čase schválenia tejto publikácie. FCA si vyhradzuje právo na vykonanie zmien uvedených informácií a vyobrazení,
ako aj na stiahnutie modelov z ponuky z konštrukčných či marketingových dôvodov, a to bez predchádzajúceho upozornenia.
Jeep® je registrovanou ochrannou známkou FCA US LLC.
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