NOVÝ JEEP® RENEGADE

Hľadáte praktické vozidlo, ktoré
je vhodné do mestskej premávky
a zároveň zvládne aj terén? Práve
ste ho našli! Zmodernizovaný
Jeep Renegade s udatným
®
vzhľadom, komfortným interiérom,
najmodernejšími technológiami
a úspornými motormi vás dopraví
všade tam, kam si len budete priať.

DVOJAKÁ DUŠA
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NEČAKANÉ ZÁŽITKY

Snažiť sa neustále s niekým držať krok nie je žiadna zábava. Ale byť lídrom, to je
iná káva. A Jeep Renegade vám tento pocit poskytne. Jeho výrazne prepracovaná
®
mriežka chladiča so siedmimi otvormi vrátane strednej a spodnej časti masky
a úhľadne zakomponované svetlá vytvárajú robustný a odvážny dizajnový vzor hodný
mena Jeep . Mesto bolo varované: s Jeepom Renegade si neradno zahrávať.
®
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Nie je ťažké byť videný, ale utkvieť v pamäti už tak jednoduché nie je. Všetko záleží na detailoch. A úplne nové LED svetlá modelu
Renegade a ich exkluzívny dizajn navrhnutý v tvare písmena X - inšpirovaný znakom na starých amerických kanistroch na benzín sú vzrušujúcim a pôsobivým prvkom, hodným skutočného tvorcu trendov.

UVIDIEŤ A VEDIEŤ
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CELÁ OBLOHA PRIAMO NAD VAMI
Nebo máte na dosah, ako je to možné len s vozidlami značky Jeep . S modelom Renegade
®
si užijete slobodnú jazdu s otvoreným nebom nad hlavou, kedykoľvek a kdekoľvek sa vám
zachce. Vyberte si elektricky posuvné a výklopné strešné okno, alebo exkluzívne odnímateľné
strešné panely My Sky a budete mať výhľad, ktorý je jedinečný rovnako ako vy.
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SLEDUJTE
NEVÍDANÉ

So strešným oknom My Sky môžete všetko pozorovať z úplne nového uhla. Jednoducho odstráňte ľahké polyuretánové strešné
panely a pohodlne ich v obale uložte do batožinového priestoru.
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AKO RYBA VO VODE

Aby ste si každé dobrodružstvo vychutnali naplno, musíte sa cítiť komfortne. Preto je interiér nového modelu Jeep Renegade
®
navrhnutý v duchu funkčnosti a zábavy. Užite si štýlový kožený interiér Polar Plunge stupňa výbavy Limited, ktorý je dostupný
v dvoch farebných odtieňoch, alebo impozantné čierne kožené prevedenie s rubínovo červeným prešívaním a vyšitým logom
na operadle u špeciálnej terénnej verzie Trailhawk.
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SKVELE PRIPRAVENÝ PRE VAŠU ZÁBAVU
Nový Renegade nasleduje tradíciu Jeep , a preto vám dopraje prežívať dobrodružstvo a vzrušenie z jazdy
®
aj v teréne. Je vybavený, rovnako ako klasický Jeep Wrangler, charakteristickými prvkami a symbolmi
®
legendárnych vozidiel značky, akými sú vyobrazenia vozidla Willys na čelnom skle alebo typické off roadové
držadlo pred spolujazdcom. Dôraz na detaily a skutočná funkčnosť vás vždy prinútia vytrvať vo vašom
snažení a budú vás inšpirovať k ďalšiemu dobrodružstvu.
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VIAC MIESTA A PRAKTICKÝCH
ÚLOŽNÝCH PRIESTOROV
Vychutnajte si funkčné a dômyselné prvky interiéru a nechajte sa rozmaznávať dostatkom priestoru na predných aj
zadných sedadlách. Jeep Renegade totiž poskytuje najviac miesta vo svojej triede - na palube sa usadí až pätica
®
cestujúcich, je najväčší na šírku a ponúka najviac miesta nad hlavou vo svojej kategórii. Budete mať všetok komfort,
po akom ste túžili. Väčšie úložné priestory v stredovej konzole spolu s chytrými úložnými sieťovými vreckami boli
navrhnuté pre potreby každodenného jazdenia aj pre jedinečné okamihy prežívaných dobrodružstiev.
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HRAJTE PODĽA VLASTNÝCH PRAVIDIEL
Existujú pravidlá ... a potom tiež vaše pravidlá. A v novom modeli Renegade platí oboje. Ponúka totiž
infotelematický systém Uconnect™ štvrtej generácie, ktorý môže byť vybavený navigáciou a až 8,4“
farebnou obrazovkou s vysokým rozlíšením. Ovládať ho môžete dotykom alebo hlasovými pokynmi a obraz
zväčšovať alebo zmenšovať pohybom prstov ako na smartfóne alebo tablete. Môžete byť pripojení, využívať
funkcie svojho telefónu a pritom sa sústrediť na jazdu.
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VŠETKO NA JEDNOM MIESTE

navigačný systém

Jeep ® Skills

Prostredníctvom dotykovej obrazovky infotainmentu možno ľahko ovládat aj automatickú dvojzónovú klimatizáciu a nastavovať
teplotu, akú potrebujete.
Rovnako tu môžete ovládať svoj smartfón a využívať jeho aplikácie, a to vďaka funkcii zrkadlenia smartfónu.
Súčasťou systému Uconnect™ je taktiež aplikácia Uconnect™ LIVE, čo je vaše osobné komunikačné, navigačné a informačné
centrum pre cestovanie všetkého druhu. Poskytuje priamy prístup k rádiám TuneIn, hudobnej aplikácii Deezer a umožňuje používať
služby Facebook, Twitter, Reuters a TomTom Live pre získanie najaktuálnejších informácií. Využite užitočné aplikácie My:Car
a eco:Drive™, ktoré monitorujú váš jazdný štýl, sledujú stav vozidla a pomáhajú znižovať spotrebu paliva. Učte sa od profesionálov
s aplikáciou Jeep Skills, s ktorej pomocou môžete kontrolovať a merať uhol náklonu, tlak, nadmorskú výšku a tiež celkový výkon
®
vozidla a získať tak na svojich cestách za dobrodružstvom viac istoty.
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ENERGIA, KTORÚ POČUJETE
Prvotriedny audiosystém Beats s výkonom 560 W, 8 reproduktormi
a subwooferom premení bežné počúvanie hudby na dokonalý koncert.
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Dnes už nestačí pozerať sa cez rameno. S viac ako 60 bezpečnostnými prvkami so zvukovou a vizuálnou signalizáciou,
vrátane systému sledovania jazdného pruhu Plus, inteligentného rýchlostného asistenta a rozpoznávania dopravných
značiek štandardne u všetkých výbav, monitoruje nový Jeep Renegade aktívne aj pasívne vaše okolie, odhaľuje prekážky
®
a nebezpečenstvo hroziace vám a vašim spolucestujúcim. Prevedie vás všetkými ťažkosťami, na ktoré môžete na ceste
naraziť, a vy sa tak môžete na jeho palube nerušene baviť.

Varovanie pred čelným nárazom Plus & Aktívny systém núdzového brzdenia
Automatický parkovací asistent ParkSense
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Adaptívny tempomat
Inteligentný rýchlostný asistent & Rozpoznávanie dopravných značiek
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Sledovanie jazdného pruhu Plus
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AUTOMATICKÝ PARKOVACÍ ASISTENT PARKSENSE
Systém vyhľadá parkovacie miesto a navádza vodiča zvukovými a obrazovými pokynmi
na TFT displeji prístrojového panela. Vodič ovláda radiacu páku, brzdu a plyn, zatiaľ čo
navádzací systém ovláda volant. Asistent navyše obsahuje novú funkciu, ktorá pomáha
s výjazdom z parkovacieho miesta.
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ZADNÁ PARKOVACIA KAMERA S DYNAMICKY SA MENIACOU MRIEŽKOU
Parkovacia kamera ParkView zaisťuje výbornú viditeľnosť pri cúvaní a pomáha vodičovi
manévrovať vďaka dynamicky sa meniacej mriežke vzdialenosti premietanej na obrazovke
systému Uconnect™.
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MONITOROVANIE MŔTVYCH UHLOV A DETEKCIA PREKÁŽOK ZA VOZIDLOM
Tieto strážne systémy nepretržite monitorujú priestor medzi vašim vozidlom a vozidlami
iných vodičov. Ak je narušený priestor v mŕtvom uhle, ste o tom informovaní rozsvietením
ikony v bočnom spätnom zrkadle a zvukovým signálom.
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OCHRANCOVIA, KTORÍ NIKDY NESPIA
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SYSTÉM SLEDOVANIA JAZDNÉHO PRUHU PLUS
Poloha modelu Renegade v jazdnom pruhu je sledovaná kamerami. Systém aktivuje
vizuálne upozornenie, akonáhle dôjde k nechcenému vybočeniu z jazdného pruhu. Okrem
toho, v prípade vybočenia z jazdného pruhu systém proaktívne využíva elektronický
posilňovač riadenia k zásahom do riadenia a pomáha tak vodičovi s nápravou situácie
a vrátením späť do jazdného pruhu.

ho

ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Ak je adaptívny tempomat zapnutý, systém používa radarový senzor umiestnený v prednej
časti vozidla, ktorý odhalí pomalšie vozidlá idúce pred vami, a upraví bezpečnú vzdialenosť
spomalením a riadeným brzdením vášho vozidla. Akonáhle je cesta zase voľná, rýchlosť
sa vráti späť na nastavenú hodnotu.
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SYSTÉM VAROVANIA PRED ČELNÝM NÁRAZOM PLUS
Systém s radarovými a obrazovými senzormi zistí, keď sa Renegade príliš rýchlo priblíži
k inému vozidlu alebo veľkej prekážke v jeho dráhe, a upozorní vodiča a následne
zasiahne do riadenia, aby zabránil nehode alebo zmiernil jej následky.

Automatický parkovací asistent ParkSense
Zadná parkovacia kamera s dynamicky sa meniacou mriežkou
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INTELIGENTNÉ UPOZORNENIE

Niektoré značky alebo upozornenia môžete pri riadení ľahko prehliadnuť, a preto
je tu špičkový systém rozpoznávania dopravných značiek (TSR), ktorý vás bude
informovať o možnosti predbiehania, zmenách rýchlostných limitov a obmedzeniach,
a to priamo na 3,5“ alebo 7“ TFT displeji vodiča. V spojení s inteligentným rýchlostným
asistentom (ISA) môžete rýchlo akceptovať zvýšenie alebo zníženie rýchlosti a celý
systém ovládať pomocou ovládačov na volante.
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DVOJAKÁ POVAHA
Jeep Renegade si na nič nehrá. Zdedil DNA 4x4 a okrem kompaktného zovňajšku
®
ponúka tie najlepšie cestné a terénne schopnosti vo svojej triede. Ako doma sa cíti
v mestskej džungli a rovnako ľahko sa vyšplhá na hory alebo preletí divoké pláne.
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NECHAJTE SA SVOJIM JEEPOM HÝČKAŤ
Všetky cesty v živote nie sú ľahké a rovnaké. Za volantom modelu Jeep Renegade si však každý deň
®
môžete vychutnať dokonalý komfort a pocit istoty. Záruka výbornej ovládateľnosti a spokojnosť vďaka
perfektnému odpruženiu premenia všetky vaše každodenné cesty na príjemné okamihy.
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PRIRODZENÝ VÝVOJ VÝKONU
Vytvoriť výkonný motor sa dnes zdá ľahké, ale vedieť ho prinútiť pracovať chytrejšie
a úspornejšie už vyžaduje viac talentu. Nový Renegade prichádza s kompletným radom
účinnejších motorov, ktoré poskytujú vyšší výkon a rýchle reakcie. Ponuka pohonných
jednotiek zahŕňa úplne nové 3- a 4valcové zážihové motory a prepracované dieselové motory.
Zážihové preplňované motory MultiAir Turbo tretej generácie poskytujú výkon 120 a 180 k
a dieselové preplňované motory 1.6 a 2.0 MultiJet II Turbo dodávajú výkon 120 a 170 k.120.

trojvalec 1.0 Turbo

štvorvalec 1.3 Turbo
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CHYŤTE SVOJU VLASTNÚ VLNU
Nechajte sa na nej unášať a buďte si istí, že s modelom Renegade to bude
naozaj plynulá jazda. Na výber sú tri špičkové prevodovky: 9stupňová
automatická, exkluzívna v tejto triede, ktorá ponúka plynulé radenie
pre pokojnú a komfortnú jazdu, ďalej pokročilá 6stupňová dvojspojková,
ktoré spája výkon manuálnej prevodovky s jednoduchým ovládaním
automatickej prevodovky a klasická 6stupňová manuálna prevodovka.
Ďalej môžete voliť medzi pohonom 4x2 alebo 4x4 s odpájaním zadnej
nápravy pre maximálnu úsporu paliva.

1.0 Turbo
3valcový

BENZÍN
1.3 Turbo
4valcový

120 k

4x2

6stupňová

MT

150 k

4x2

6stupňová

DDCT

1.6 MultiJet II

DIESEL
2.0 MultiJet II

180 k

4x4

9stupňová

AT

MT

120 k

4x2

6stupňová

140 k

4x4

6stupňová

MT

4X4 Low

9stupňová

AT

140 k
170 k

DDCT
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AUTO Štandardná voľba, ktorá je perfektná
pre každodenné jazdenie. Pohon zadnej nápravy
sa automaticky odpája, pokiaľ nie je pohon
všetkých kolies potrebný, pre zabezpečenie
optimálnej spotreby paliva.

SAND Agresívna reakcia na pridanie plynu
a radenie na vyššie stupne zaisťujú stabilitu
a poskytujú výkon k lepšiemu prejazdu
nespevnených a kĺzavých povrchov.

VY SI URČUJETE,
KADIAĽ
PREJDETE
Za skvelými terénnymi schopnosťami
modelu Renegade stoja nedostižné systémy
pohonu všetkých kolies Jeep Active Drive
®
a Jeep Active Drive Low, ktoré zaručujú
®
výkon hodný legendárnych vozidiel Jeep .
®
K odpájaniu zadnej nápravy, teda prepínaniu
medzi pohonom dvoch alebo štyroch kolies,
dochádza automaticky bez zásahu vodiča, čím
je zaistená požadovaná efektívnosť a správne
množstvo výkonu a trakcia vo všetkých jazdných
situáciách. Oba systémy pohonu všetkých kolies
využívajú kontrolu trakcie Selec-Terrain™,
ktorá dáva vodičovi na výber až z piatich
špecificky kalibrovaných nastavení pre rôzne
podmienky: Auto (automatický režim), Mud
(blato), Sand (piesok), Snow (sneh) a exkluzívne
u modelu Trailhawk tiež Rock (skala, kamene).

MUD Umožňuje väčšie prekĺzavanie kolies
pre zvýšenie trakcie v nízkych rýchlostiach.
V tomto režime je špecificky nastavený podvozok,
diferenciály a prevodové pomery, aby sa vozidlo
vysporiadalo s bahnitým terénom.

ROCK Exkluzívny režim pre verziu Trailhawk.
Poskytuje neuveriteľné jazdné schopnosti 4x4
v nízkych rýchlostiach, a to vďaka uzávierke
zadného diferenciálu, ktoré modelu Renegade
umožňujú prekonať aj ten najnáročnejší terén.

SNOW Zvyšuje stabilitu a minimalizuje
pretáčavosť pre bezpečnú a istú jazdu na
zasnežených a namrznutých cestách. Hlavné
systémy zasahujú tak, aby zabezpečili plynulú
jazdu.
43
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NÁKLON BEZ ROZPAKOV
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Jeep Renegade Trailhawk disponuje silou stúpať a vyniknúť, kedykoľvek má príležitosť. Označenie Trail Rated®, ktoré nesie,
®
potvrdzuje jeho nespochybniteľné kvality pri dobývaní akéhokoľvek terénu. Pri testovaní tejto vrcholnej verzie sa kládol dôraz
na päť faktorov: prenos ťažnej sily (trakcia), svetlá výška, manévrovateľnosť, výkyv náprav a brodivosť. Trailhawk ponúka jedinečné
prevedenie prednej a zadnej časti, ktoré mu zaručujú najlepšie offroadové uhly vo svojej triede - predný nájazdový uhol 30°, uhol
prejazdu 24° a zadný uhol zjazdu 34°. Vďaka systému pohonu všetkých kolies Jeep Active Drive Low s režimom Rock, dostupným
®
výhradne pre túto verziu, v kombinácii s preplňovaným dieselovým motorom s výkonom 170 k, 9stupňovou automatickou
prevodovkou, systémom riadeného schádzania svahov (HDC) pre lepšiu trakciu a impozantným plazivým prevodom 20:1 dostanete
vozidlo s najlepšími offroadovými schopnosťami vo svojej triede. Na jeho palube ľahko zdoláte každý terén.
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JEEP® NIELEN DO MESTA: RENEGADE

RENEGADE LONGITUDE

RENEGADE SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpoznávanie dopravného značenia
Inteligentný rýchlostný asistent
Sledovanie jazdného pruhu Plus
Tempomat
Obmedzovač rýchlosti
Manuálna klimatizácia
Ovládače audiosystému na volante
Hands-free Bluetooth
Vstupy AUX a USB vpredu
UconnectTM 5“ DAB rádio
6 reproduktorov
3,5“ displej medzi kontrolnými ukazovateľmi

•
•
•
•

Predná lakťová opierka s držiakom
Elektricky ovládané predné a zadné okná
Delené a sklopné zadné sedadlá 60/40
1
 6“ oceľové kolesá

HLAVNÉ PRVKY VOLITEĽNEJ VÝBAVY
•
•

O
 bojstranná a výškovo nastaviteľná podlaha
batožinového priestoru
16“ zliatinové kolesá

NAVYŠE K VÝBAVE SPORT:

HLAVNE PRVKY VOLITEĽNEJ VÝBAVY:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Z
 adné parkovacie senzory
E
 lektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
P
 redné hmlové svetlá
Č
 ierne strešné lyžiny
P
 lne funkčná zásuvka USB pre zadné sedadlá
V
 olant čalúnený technickú kožou
L
 akované vonkajšie spätné zrkadlá
6
 “ zliatinové kolesá

•

Varovanie pred čelným nárazom Plus
UconnectTM 8.4“ NAV DAB rádio
Funkcia zrkadlenia smartfónu
Dvojzónová automatická klimatizácia
P
 aket Function (bezkľúčový vstup a štartovanie,
automaticky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá,
otváranie a zatváranie okien pomocou
diaľkového ovládača)
17“ zliatinové kolesá
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RENEGADE TRAILHAWK

RENEGADE LIMITED
NAVYŠE K VÝBAVE LONGITUDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V
 arovanie pred čelným nárazom Plus
A
 daptívny tempomat
P
 redné parkovacie senzory
D
 vojzónová automatická klimatizácia
P
 rémiový panel s kontrolnými ukazovateľmi
so 7“ farebným TFT displejom
U
 connectTM 7“ DAB rádio
F
 unkcia zrkadlenia smartfónu
P
 redné koberčeky
O
 bloženie dverí s vinylovými prvkami
K
 ožou čalúnený volant
1
 7“ zliatinové kolesá

HLAVNÉ PRVKY VOLITEĽNEJ VÝBAVY:
•
•
•
•
•
•

•
•

Z
 adná parkovacia kamera
M
 onitorovanie mŕtvych uhlov
A
 utomatický parkovací asistent ParkSense
U
 connectTM 8.4“ NAV DAB rádio
F
 ull LED svetlá (diaľkové, stretávacie, hmlové,
koncové, brzdové)
P
 aket Function (bezkľúčový vstup a štartovanie,
automaticky sklápateľné vonkajšie spätné
zrkadlá, otváranie a zatváranie okien
pomocou diaľkového ovládača)
1
 8“ zliatinové kolesá
1
 9“ zliatinové kolesá

NAVYŠE K VÝBAVE LONGITUDE:

HLAVNÉ PRVKY VOLITEĽNEJ VÝBAVY:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predné parkovacie senzory
Hill Descent control
Dvojzónová automatická klimatizácia
O
 ffroadové ochranné kryty: predné zavesenie,
palivová nádrž, rozdeľovacia prevodovka, prevodovka
P
 rémiový panel s kontrolnými ukazovateľmi
so 7“ farebným TFT displejom
UconnectTM 7“ DAB rádio
Funkcia zrkadlenia smartfónu
Zatmavené okná
Polep kapoty
Zadné ťažné oko
Celoročné koberčeky
Obloženie dverí s vinylovými prvkami
17“ offroadové kolesá

•

Z
 adná parkovacia kamera
M
 onitorovanie mŕtvych uhlov
A
 utomatický parkovací asistent ParkSense
U
 connectTM 8.4“ NAV DAB rádio
F
 ull LED svetlá (diaľkové, stretávacie, hmlové,
koncové, brzdové)
P
 aket Function (bezkľúčový vstup a štartovanie,
automaticky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá,
otváranie a zatváranie okien pomocou diaľkového
ovládača)
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Biela Alpine
Matná zelená*

Bikini Metalická
Sivá Glacier

T
O
D

YK

D

N
O
OK

O
L
A

I
T
S
Modrá Shade
Sivá Sting

Metalická modrá Jetset
Metalická sivá
Granite Crystal

Čierna

Červená Colo

Oranžová Omaha

Metalická čierna
Carbon

*k dispozícii len pre model Trailhawk
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16“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ

16“ OCEĽOVÉ KOLESÁ

17“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ

17“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ

18“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ

19“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ

Štandard u verzie Logitude
Voliteľne u verzie Sport

Štandard u verzie Sport

Štandard u verzie Trailhawk

Štandard u verzie Limited
Voliteľne u verzie Longitude

Voliteľne u verzie Limited

Voliteľne u verzie Limited

57

SPORT

LIMITED

LONGITUDE

TRAILHAWK

KOŽA

TEXTIL

ČIERNA

TEXTIL

TEXTIL

POLAR PLUNGE / ČIERNA

PRÉMIOVÝ TEXTIL

POLAR PLUNGE / ČIERNA

KOŽA

PRÉMIOVÝ TEXTIL

KOŽA

ČIERNA
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BUĎTE AUTENTICKÍ,
BUĎTE ORIGINÁLNY

Jeep Renegade môže byť personalizovaný podľa vašich predstáv doslova na mieru. Kompletný
®
rad originálneho príslušenstva Mopar vám ponúka najlepšie riešenie každého detailu a každej
®
potreby. Mopar a Jeep spoločne vytvárajú z každého vozidla jedinečný a osobitý exemplár, a to
®
®
vďaka rôznym doplnkom, ktoré umožňujú prepravu vášho vybavenia. Príkladom môžu byť rôzne
organizéry do kufra udržujúce batožinu bezpečne na mieste počas celej cesty, alebo strešné
nosiče na prepravu lyží, bicyklov alebo ďalšej batožiny.
Pakety City a Adventure od Moparu vám prinášajú rad ďalšieho príslušenstva, vďaka ktorému
budete pripravení na každú výzvu, či už ste v meste alebo mimo neho.

Mopar Vehicle Protection ponúka rad prémiových predĺžených záruk a plánov údržby.
®
Vysoko kvalifikovaní a špecializovaní technici využívajú vždy originálne náhradné diely
Mopar . Vyberte si servisnú zmluvu, ktorá vám najviac vyhovuje.
®
Pre viac informácií kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu značky Jeep .
®
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Z PAKETOV CITY PRIPRAVENÝCH
DO MESTA

Z PAKETOV ADVENTURE
PRIPRAVENÝCH PRE DOBRODRUŽSTVO
Mriežka chladiča a okolie svetiel v matne sivej farbe
Kryty vonkajších zrkadiel v matne sivej farbe
Predný spojler
Zadná lišta proti odretiu pod dverami batožinového priestoru
Polep kapoty s maskovaným vzorom Camouflage
Čierne bočné lišty
Ochranné lišty proti kameňom
Logo Jeep Performance Parts
®
Detaily interiéru v matne sivej farbe
Sada offroadových pedálov
16“ zliatinové kolesá
PAKET OFF-ROAD

PAKET COMFORT

Mriežka chladiča a okolie svetiel v lesklej čiernej farbe Piano
Kryty vonkajších zrkadiel v lesklej čiernej farbe Piano
Predný spojler
Zadná lišta proti odretiu pod dverami batožinového priestoru
Leštené bočné lišty
Sada prahov dverí
Detaily interiéru v lesklej čiernej farbe Piano
Kožená hlavica radiacej páky
19“ zliatinové kolesá
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TECHNICKÉ ÚDAJE

1.0L Turbo
120 k MT 4X2

1.3L Turbo
150 k DDCT 4x2

1.3L Turbo
180 k AT 4x4

1.6L MultiJet II
120 k MT 4x2

1.6L MultiJet II
120 k DDCT 4x2

2.0L MultiJet II
140 k MT 4x4

2.0L MultiJet II
140 k AT 4x4 LOW

2.0L MultiJet II
170 k 4x4 LOW

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Longitude, Limited

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Longitude, Limited

Limited

Trailhawk

Palivo

benzín

benzín

benzín

nafta

nafta

nafta

nafta

nafta

Usporiadanie

3 valce

4 valce

4 valce

4 valce

4 valce

4 valce

4 valce

4 valce

88 (120) pri 5.750

110 (150) pri 5.500

132 (180) pri 5.750

88 (120) pri 3.750

88 (120) pri 3.750

103 (140) pri 3.750

103 (140) pri 3.750

125 (170) pri 3.750

190 pri 1.750

270 pri 1.850

270 pri 1.850

320 pri 1.750

320 pri 1.750

350 pri 1.750

350 pri 1.750

350 pri 1.750

6stupňová manuálna

6-speed DDCT

9stupňová automatická

6stupňová manuálna

6stupňová automatická DDCT

6stupňová manuálna

9stupňová automatická

9stupňová automatická

Najväčšia výška so strešnými lyžinami (mm)

1.667

1.667

1.684

1.667

1.667

1.684

1.684

1.697

Dĺžka (mm)

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

Šírka (mm)

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

Rázvor náprav (mm)

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

pohon predných kolies

pohon predných kolies

pohon všetkých kolies
Jeep® Active Drive

pohon predných kolies

pohon predných kolies

pohon všetkých kolies
Jeep® Active Drive

pohon všetkých kolies
Jeep® Active Drive Low

pohon všetkých kolies
Jeep® Active Drive Low

166

161

166

175

175

198

198

210

18,6° / 21,2° / 14,4°

17,6° / 22,2° / 13,5°

19,3° /  24,2° /  15,7°

17,9° / 29,7° / 21,2°

17,9° / 29,7° / 21,2°

21° / 32,1° / 23,5°

21° / 32,1° / 23,5°

30° / 34° / 24°

Homologovaná pohotovostná hmotnosť (kg)

1.320

1.320

1.430

1.430

1.430

1.540

1.540

1.660

Hmotnosť brzdeného prívesu (kg)

1.250

1.450

1.450

1.500

1.200

1.500

1.500

1.500

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

11,2

9,4

8,5

10,2

10,2

9,5

10,2

8,9

Najvyššia rýchlosť (km/h)

185

196

201

178

178

182

182

196

5,9 - 6,1

6,2 - 6,4

7,1 - 7,4

4,8 - 4,9

4,8 - 5,0

5,5 - 5,7

6,3

6,6

Emisná norma EU

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Emisie CO2 (g/km)

134 - 138

141 - 144

163 - 170

127 - 129

126 - 130

146 - 150

166

173

Stupeň výbavy

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MOTORA

Najvyšší výkon (kW (k) pri ot./min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri ot./min)

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO
Prevodovka

ROZMERY

SCHOPNOSTI
Systém pohonu
Svetlá výška (mm)
Uhly nájazdu / zjazdu /prejazdu (stupňov)

HMOTNOSTI A OBJEMY

VÝKONY

SPOTREBA PALIVA (B)
Kombinovaná prevádzka (l/100 km)

EMISIE (B)

Špecifikácia (B) udáva hodnotu CO2 a spotreby paliva určenú na základe meraní/korelácie zodpovedajúcich klasifikácii NEDC podľa nariadenia (EÚ) 2017/1152-1153.
Hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva získané podľa platných predpisov sú uvádzané pre prípadné porovnávanie medzi vozidlami.
Hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva nemusia odrážať skutočné emisie CO2 a spotrebu paliva, pretože tie závisia od mnohých ďalších faktorov, akými sú napríklad
štýl jazdy, typ vozovky, podmienky počasia a dopravy alebo stav, používanie a výbava vozidla.

Hodnoty emisií CO2 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 CO2 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 CO2 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 CO2, sa hodnoty CO2 môžu v závislosti od miestnych predpisov líšiť.

65

Tento katalóg je publikáciou skupiny FCA. Všetky vyobrazenia a parametre výrobkov 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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