
NOVÝ JEEP® RENEGADE



Vychutnajte si kombináciu, po kto-
rej ste túžili: praktickosť v meste  
a vitalitu v prírode. V novom modeli 
Renegade nájdete dokonalú har-
móniu oboch týchto svetov. S mo-
dernizovanými a odvážnymi vonka-
jšími tvarmi, pohodlnými interiérmi  
a bezpečnostnými technológiami sa 
nový Jeep

®
 Renegade stane vašou 

vstupenkou kamkoľvek, kam sa vám 
zachce.



DVOJAKÝ CHARAKTER.



MESTO M
U PRISTANE.

Hrať druhé husle nie je žiadna zábava. Byť favorito
m ale rozhodne áno. Osobito

 

preštylizovaná le
gendárna sedemotvorová m

aska chladiča, o
ptim

álne posadené predné 

svetlo
mety a stre

dná aj spodná predná časť s
ú prvky, k

toré charakteriz
ujú odvážny vzhľad 

vozidiel z
načky Jeep ®

. N
a prvý pohľad je

 ja
sné, že m

odelu Jeep ®
 Renegade nie je

 ra
dno sa 

plie
sť d

o cesty.
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DOJEM NA PRVÝ POHĽAD.

Byť videný je ľahké, ale aby si vás všimli, to už vyžaduje čaro detailu. Nový svieži dizajn s LED svetlami s exkluzívnym symbolom X inšpirovaným 
historickými americkými kanistrami je mimoriadne vzrušujúci a je skutočným meradlom štýlovosti.
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VAŠE NEBO SA PRÁVE OTVORILO.
 
Nebo máte teraz na dosah. Tak, ako to dokážu iba vozidlá značky Jeep

®
. Renegade ponúka slobodu 

jazdy s nebom nad hlavou kdekoľvek a kedykoľvek sa vám zachce. Strešné okno je k dispozícii 
vo verzii s elektrickým otváraním a vyklopením alebo môžete zvoliť úchvatnú strechu My-Sky 
s odnímateľnými strešnými panelmi. Stačí sa pozrieť hore a užiť si úplne jedinečný pohľad.
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VŠETKO MÁ 
SVOJE MIESTO.

Strešné panely My-Sky úplne zmenia váš pohľad na svet. Jednoducho vyberte ľahké strešné panely z kompozitu laminátu a polyuretánu 
a uložte ich do špecifického vaku vo veľkorysom batožinovom priestore.

13



VŽDY VO VAŠOM ŽIVLE.
Cítiť sa pohodlne by malo byť prioritou každého veľkého dobrodružstva. Interiéry nového modelu Jeep

®
 Renegade sú navrhnuté tak, aby vám 

poskytovali maximálnu funkčnosť a zábavu. Zvoliť môžete štýlové dvojfarebné kožené čalúnenie Polar Plunge, ktoré je určené pre model 
Renegade Limited alebo pôsobivé čierne kožené čalúnenie s logom špeciálnej offroadovej verzie Trailhawk.
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HRAJTE PODĽA SVOJICH PRAVIDIEL.

Existujú pravidlá a vaše pravidlá. Nový Renegade zaisťuje, že sa už jeden od druhého neodtrhnete. Zásluhu 
má na tom štvrtá generácia infotelematického systému Uconnect™ Nav s 8,4palcovou dotykovou plnofarebnou 
obrazovkou s vysokým rozlíšením. Či už ide o dotyk, ťuknutie, priblíženie alebo hlasový príkaz, vždy sa môžete 
plne sústrediť na to, čo práve robíte a pripojiť sa kamkoľvek chcete.

Prostredníctvom funkcie zrkadlenia smartfónu môžete pristupovať k mobilným aplikáciám, ktoré využívate, 
správam, telefonovaniu, mapám či hudbe, a to pomocou hlasového ovládania alebo dotykovej obrazovky systému 
Uconnect™.
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Navigácia

Aplikácia Jeep®  

Off-Road Pages

PRIRODZENÉ PREPOJENIE.

Prostredníctvom dotykovej obrazovky infotainmentu možno ľahko ovládať 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:Cara eco:Drive™, ktoré monitorujú váš jazdný štýl, sledujú stav vozidla a 
pomáhajú znižovať spotrebu paliva. Učte sa od profesionálov s aplikáciou Jeep® Skills, pomocou ktorej 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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Získajte upozornenia a asistenciu
v prípade nehody alebo poruchy 

vášho vozidla Jeep
®
.

Pre príjem informácií v reálnom čase  
o doprave, počasí a rýchlostných  

radaroch na trase.

Nájdite a ovládajte svoj Jeep
®
 

kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
Sledujte a starajte sa o svoj Jeep

®
.

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY CAR

Surfujte po internete a pripojte
hneď niekoľko zariadení súčasne.

MY WI-FI

Pre získanie pomoci a asistencie  
v prípade krádeže a nájdenie vášho  

vozidla Jeep®.

MY ALERT MY FLEET MANAGER

Riešenie pre správu vozového parku, 
ktoré zaistí absolútnu kontrolu na 

činnosťami, stavom údržby, servisom  
a asistenciou vašej flotily.

MY eCHARGE

Pre správu nabíjania  
u verejných nabíjacích staníc alebo  

u súkromného wallboxu.

KONEKTIVITA ZNAMENÁ SLOBODU.
Stiahnite si mobilnú aplikáciu My Uconnect™ 
alebo navštívte oficiálne internetové stránky 
Jeep

®
 a využite všetky výhody.

Pre viac informácií o dostupnosti a aktivácií služieb navštívte oficiálnu stránku www.jeep.sk. 
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MY CAR

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY WI-FIMY CAR MY ALERT MY FLEET MANAGERMY eCHARGE

Nech už ste kdekoľvek, zostaňte v spojení so svojím vozidlom Jeep
®
 priamo vo vozidle alebo z mobilnej aplikácie My Uconnect™. Začnite svoje dobrodružstvo v úplnom pohodlí a bezpečí vďaka službám Uconnect™. 

Pre ďalšie informácie týkajúce sa načasovania a aktivácie jednotlivých služieb navštívte oficiálne stránky Jeep
®
.

Získajte emaily a upozornenia z mobilnej 
aplikácie My Uconnect™ alebo na 
internetovom portáli týkajúce sa stavu a 
údržby vášho vozidla.

Kontaktujte call centrum v prípade otázok alebo 
pochybností týkajúcich sa vášho vozidla z aplikácie 
My Uconnect™, displeja rádia alebo prostredníctvom 
vstavaného tlačidla Assist. Vaše vozidlo poskytne 
informácie o svojej polohe a identifikačné číslo.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie My 
Uconnect™, displeja rádia alebo vstavaného 
tlačidla SOS môžete kontaktovať centrum 
tiesňového volania, ktoré zároveň dostane aj vašu 
poslednú známu pozíciu GPS a identifikačné číslo 
vozidla. Za určitých podmienok sa tiesňové volanie 
generuje automaticky.

Kontaktujte call centrum a získajte 
cestnú asistenciu prostredníctvom 
mobilnej aplikácie My Uconnect™, displeja 
rádia, vstavaného tlačidlá Assist alebo 
automaticky, ak je ohrozený hlavný systém.

Spojte sa so svojím vozidlom a pošlite mu 
príkazy, ako napríklad odomknutie alebo 
zamknutie dverí prípadne zapnutie svetiel,  
aj keď nie ste v jeho blízkosti pomocou 
svojich smart hodiniek alebo mobilnej 
aplikácie My Uconnect™.

Zobrazte polohu svojho vozidla na svojich 
smart hodinkách alebo smartfóne v 
mobilnej aplikácii My Uconnect™ alebo na 
internetovom portáli. Môžete tiež začať 
navigovanie k vozidlu.

Získajte cenné rady, ktoré vám umožnia znížiť spotrebu paliva 
a emisie CO

2
 prostredníctvom jazdného štýlu. Analýza dát 

prebieha v reálnom čase a informácie môžete zobraziť na 
obrazovke vozidla, v mobilnej aplikácii My Uconnect™ alebo 
na smart hodinkách.

Nie je k dispozícii u verzie 4xe

Majte svoje vozidlo pod kontrolou, aj keď 
ho riadi niekto iný. Získavajte upozornenia 
o prednastavených parametroch 
prostredníctvom mobilnej aplikácie My 
Uconnect™ alebo internetového portálu.

Získajte informácie o svojom vozidle, 
odošlite do neho novú cieľovú destináciu, 
vyhľadávajte body záujmu, zamknite alebo 
odomknite dvere na diaľku, to všetko 
prostredníctvom domáceho digitálneho 
asistenta At-Home.

Keď je vaše vozidlo pripojené k dobíjacej stanici alebo 
zásuvke, môžete začať jeho dobíjanie prostredníctvom 
mobilnej aplikácie My Uconnect™ alebo špecifického tlačidla 
na dvierkach zásuvky.

K dispozícii iba u verzie 4xe

Naplánujte dobíjanie svojho vozidla na dennej báze pomocou 
mobilnej aplikácie My Uconnect™ alebo špecifického tlačidla 
na dvierkach zásuvky.

Zapnite klimatizáciu vo svojom vozidle na diaľku pomocou aplikácie 
My Uconnect™.

Správy o stave vozidlaStarostlivosť o zákazníkaSOS volanie Cestná asistencia

Operácie na diaľku Eko hodnotenieVyhľadávanie vozidla

Jazdné hlásenia Digitálny asistent At-Home E-Control

Informácie o vozidle Upozornenie o stave vozidla Upozornenia vo vozidle

Získajte informácie o stave svojho vozidla  
v reálnom čase. Buďte v obraze, pokiaľ ide  
o hladinu paliva, tlak v pneumatikách, najazdené 
kilometre alebo výmenu oleja prostredníctvom 
svojich smart hodiniek, aplikácie My Uconnect™ 
alebo internetového portálu.

Získajte špecifické oznámenia o hnacom 
ústrojenstve, oleji, prevádzkových 
kvapalinách, brzdách, zavesení, 
bezpečnostných prvkoch a svetlách 
prostredníctvom smart hodiniek,  
mobilnej aplikácie My Uconnect™ alebo 
internetového portálu.

Môžete získavať informácie o plánovanej 
údržbe alebo predplatených službách.
U predplatených služieb môžete prijať 
volanie priamo cez dotykovú obrazovku 
svojho vozidla.
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MY eCHARGE*

MY NAVIGATION

MY WI-FI

Prístupový bod Wi-Fi*

Po zaregistrovaní na internetových stránkach 
Ubigi (Ubigi.me selfcare) môžete k internetu 
pripojiť až 8 zariadení pre jednoduché surfovanie 
po internete, streamovanie relácií a hudby. Wi-Fi 
spríjemní cestu všetkým cestujúcim.

*Wi-fi od Ubigi.

MY ALERT

Oznámenie o krádeži

Dostávajte oznámenia prostredníctvom 
SMS, mobilnej aplikácie My Uconnect alebo 
internetového portálu Uconnect o akomkoľvek 
podozrení na krádež, neoprávnenom pohybe 
alebo akomkoľvek inom narušení bezpečnosti 
vášho vozidla.

Asistencia pri odcudzení vozidla

Kontaktujte operačné stredisko v prípade 
krádeže hneď. Akonáhle je krádež vozidla 
potvrdená policajnou správou, aktivujú sa 
bezpečnostné funkcie vrátane sledovania 
vozidla.

MY FLEET MANAGER

Portál správy vozového parku predstavuje riešenie pre 
správu flotily, vďaka ktorému budete mať vždy kontrolu 
nad činnosťami, stavom údržby, servisom a asistenciou 
jednotlivých vozidiel.

Fleet Management Portal

Send & Go Vyhľadávanie bodov záujmu Doprava / počasie / rýchlostné radary naživo

Prostredníctvom mobilnej aplikácie My 
Uconnect vyberte svoj cieľ a odošlite ho 
priamo do navigácie svojho vozidla, ktorá vás 
následne dovedie na miesto.

Získajte aktuálne informácie o doprave, 
počasí a rýchlostných radaroch na dotykovej 
obrazovke a majte všetky detaily svojej cesty 
vždy po ruke.

Jednoduché vyhľadávanie bodov záujmu (POI) priamo 
v aplikácii My Uconnect a možnosť ich odoslania do 
navigácie vozidla.

Vyhľadávanie parkovacieho miesta / čerpacej stanice

Nájdite najbližšie parkovacie miesto alebo 
čerpaciu stanicu vrátane detailov, akými sú 
prevádzková doba, adresa, telefón a aktuálna 
dostupnosť.

Vyhľadávanie nabíjacej stanice

Zobrazte si verejné nabíjacie stanice a detailné 
informácie v aplikácii My UConnect a na displeji 
rádia.

K dispozícii len u verzií 4xe

Dynamické mapovanie dojazdu

Mobilná aplikácia My UConnect vyznačí na 
mape oblasť dosiahnuteľnú s aktuálnym stavom 
batérie.

K dispozícii len u verzií 4xe.

My easy Charge My easyWallbox My connectedWallbox

Prostredníctvom tejto služby môžete spravovať svoj účet, 
nájsť nabíjaciu stanicu, začať alebo ukončiť nabíjanie, 
zaplatiť za službu nabíjania z chytrého telefónu, 
skontrolovať históriu transakcií či zakúpiť RFID kartu.

Ovládajte svoj domáci Wallbox pomocou 
Bluetooth® a svojho chytrého telefónu.

Spravujte svoj pripojený Wallbox pomocou 
smartfónu.

*len pre verzie 4xe Pre ďalšie informácie týkajúce sa načasovania a aktivácie jednotlivých služieb navštívte oficiálne stránky Jeep
®
.

27



ENERGIA, KTORÚ MÔŽETE POČUŤ. 
 
Audiosystém KENWOOD pracuje s digitálnym osemkanálovým zosilňovačom s výkonom 560 W a váš každodenný zvukový sprievod premení 
na skutočný koncert. Nové odladenie zachováva jednotný a čistý zvuk prostredníctvom 9 Hi-Fi reproduktorov, ktoré cestujúcich obklopujú 
bohatými suchými basmi, prirodzenými hlasmi a krištáľovo čistými výškami. Sústava deviatich reproduktorov je tvorená 2 výškovými 3,5“ 
reproduktormi na palubnej doske/ 2 výškovými 1“ reproduktormi v zadných dverách/ 4 stredovými reproduktormi 6x9“ v predných a zadných 
dverách a jedným bassreflexovým subwooferom s 6,5“ dvojitým cievkovým reproduktorom.
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Sledovanie pred čelným nárazom Plus
Aktívne núdzové brzdenie

Automatický parkovací asistent Park Sense
Adaptívny tempomat

Inteligentný rýchlostný asistent
Rozpoznávanie dopravného značenia

Automatický parkovací asistent Park Sense

Zadná kamera s dynamickým navádzaním

Sledovanie jazdných pruhov Plus
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VAROVANIE PRED ČELNÝM NÁRAZOM PLUS
Radarové a video snímače odhalia, že sa váš Renegade približuje k inému vozidlu príliš rýchlo, a okrem 
varovania asistuje vodičovi s cieľom zabrániť nehode alebo aspoň zmierniť jej následky.

ZADNÁ KAMERA S DYNAMICKÝM NAVÁDZANÍM
Zadná parkovacia kamera Parkview poskytuje počas cúvania dokonalý pohľad na oblasť za vozidlom 
a pomocou dynamických navádzacích čiar na obrazovke systému Uconnect™ napomáha k správnemu 
manévrovaniu.

MONITORING MŔTVEHO UHLA A DETEKCIA KRÍŽENIA DRÁHY ZA VOZIDLOM
Tento systém nepretržite monitoruje priestor medzi vami a ďalšími vozidlami. Ak sa v mŕtvom uhle 
nachádza iné vozidlo, systém vás upozorní prostredníctvom svetelnej ikony v bočnom spätnom zrkadle 
a zvukovou výstrahou.

NÚDZOVÉ BRZDENIE - KAMERA, KTORÁ VÁS NEPRESTÁVA CHRÁNIŤ
Vďaka pokročilej kalibrácii prednej kamery je Renegade Plug-in Hybrid schopný poskytnúť núdzové 
brzdenie aj v mimo mestskej prevádzky bez predného radaru. Radar zabezpečuje núdzové brzdenie u 
modelu Trailhawk.

DETEKCIA ÚNAVY VODIČA (k dispozícii len u modelu Renegade Plug-in Hybrid)
Systém sleduje mieru únavy vodiča. Špecifická textová správa odporučí vodičovi v prípade potreby 
prestávku. Po celú dobu jazdy sa potom zobrazuje špecifická ikona, a to aj po odstránení správy na TFT 
displeji. Táto ikona zmizne iba v prípade, že vodič zastaví, vypne motor a odpočinie si.

SLEDOVANIE JAZDNÝCH PRUHOV PLUS
Pozícia vozidla v jazdnom pruhu je sledovaná kamerami. Ak sa vozidlo neúmyselne priblíži k hranici 
pruhu, systém začne okamžitú vizuálnu výstrahu. V prípade prechádzania do iného jazdného pruhu 
systém aktívne zasiahne pomocou elektrického posilňovača riadenia a vodičovi uľahčí nápravné 
opatrenia pre návrat do pôvodného jazdného pruhu.

V dnešnej dobe už nestačí pozerať sa cez rameno. K dispozícii máte viac ako 60 bezpečnostných prvkov komunikujúcich prostredníctvom 
jednoduchých zvukových a grafických varovaní vrátane sledovania jazdných pruhov Plus, inteligentného rýchlostného asistenta a rozpoznávania 
dopravného značenia, ktoré sú štandardom všetkých výbav. Nový Jeep

®
 Renegade aktívne aj pasívne monitoruje prekážky a nebezpečenstvo 

hroziace vám aj vašim cestujúcim. Prejdite všetkými ťažkosťami, ktoré vás na ceste môžu stretnúť a sústreďte sa na zábavu.
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AUTOMATICKÝ PARKOVACÍ ASISTENT PARK SENSE
Systém vyhľadá parkovacie miesto a vodiča navádza zvukovými a grafickými signálmi na prístrojovom 
TFT paneli. Nová funkcia umožňuje taktiež automatické vyjdenie z parkovacieho miesta. Vodič musí 
ovládať prevodovku, brzdu a plyn, zatiaľ čo riadenie je pevne v rukách automatického systému.
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INTELIGENTNÉ UPOZORNENIE.

Počas dlhej cesty vám môžu niektoré detaily uniknúť, nie však v prípade systému 
rozpoznávania dopravného značenia TSR, ktorý vás upozorní na všetky zákazy 
predbiehania, zmenu rýchlostných limitov a ďalšie obmedzenia priamo na 3,5“ alebo 
7“ displeji. V kombinácii s inteligentným rýchlostným asistentom ISA môžete rýchlo 
akceptovať zvýšenie či zníženie rýchlosti a systém aktivovať alebo deaktivovať intuitívnymi 
ovládačmi na volante.

33



PRIRODZENÁ EVOLÚCIA VÝKONU.
 
Vytvorenie výkonu môže byť jednoduché, ale prinútiť ho k inteligentnejšej práci vyžaduje trochu iný druh talentu. Renegade 
ponúka kompletnú paletu účinných motorizácií s vyšším výkonom a odozvou vrátane zážihových troj- a štvorvalcov a 
prepracovaných dieselových motorov. Úplne nové preplňované štvorvalcové plug-in hybridné motory 1.3 Turbo poskytujú 
výkon od 190 do 240 k a bezkonkurenčnú silu a účinnosť.
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VYTVORTE SI  
VLASTNÚ VLNU.

Renegade sa postará o hladkú jazdu. Zvoľte jednu z troch vynikajúcich prevodoviek: 
exkluzívnu 9stupňovú automatickú, ktorá ponúka hladké radenie prevodových 
stupňov pre plynulú jazdu a pohodlný zážitok z jazdy, vyspelú 6stupňovú dvojspojkovú 
prevodovku, ktorá kombinuje výkon manuálnej prevodovky a jednoduché použitie 
automatu alebo tradičnú 6stupňovú manuálnu prevodovku.
Nakoniec sa rozhodnite pre pohon dvoch alebo štyroch kolies, v druhom prípade s 
odpojiteľným pohonom zadnej nápravy, ktorý významne znižuje spotrebu paliva. 
Úplne nový plug-in hybridný pohon so štvorvalcom 1.3 Turbo posúva výkon a účinnosť 
modelu Renegade do úplne novej dimenzie.

ZÁŽIHOVÉ 
MOTORY

1.0 Turbo, 3valec 120 k 4x2 6-stupňová manuálna
prevodovka

1.3 Turbo, 4valec 150 k 4x2 6-stupňová automatická
prevodovka DDCT

PLUG-IN 
HYBRIDNÉ 
MOTORY

1.3 Turbo, 4valec

190 k

4x4 Low 6-stupňová automatická
prevodovka

240 k

DIESELOVÉ 
MOTORY

1.6 MultiJet II 120 k 4x2 6-stupňová

manuálna
prevodovka

automatická
prevodovka DDCT
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NOVÁ ENERGIA PRE VÄČŠIU SLOBODU.

39



NOVO DEFINOVANÉ LIMITY.

Inovatívny elektrický pohon všetkých kolies nového modelu Jeep
®
 

Renegade 4xe Plug-in Hybrid je vždy v pohotovosti a zaisťuje maximálnu 
trakciu a ovládateľnosť vo všetkých jazdných podmienkach. Zahŕňa 
všetky bezpečnostné technológie vrátane sledovania jazdných pruhov, 
rozpoznávania dopravného značenia a úplne nového systému detekcie 
únavy vodiča, ktorý pomáha vodičovi zachovať pozornosť a sledovať 
okolie vozidla.

Väčší výkon v každom ohľade. Jeep
®
 Renegade 4xe Plug-in Hybrid 

poskytuje väčšie schopnosti v teréne, výkon až 240 k, väčší krútiaci 
moment a emisie CO

2
 pod 50 g/km v hybridnom režime. Vyberať môžete 

medzi tromi novými režimami jazdy, Hybrid, E-Save a Electric, ktorý 
vám dovoľuje cestovať s nulovými emisiami v rýdzo elektrickom režime 
až 50 km. Vďaka dvojici výkonných a účinných motorov a možnosti 
dosiahnutia plného nabitia za menej ako dve hodiny (pri rýchlonabíjaní) 
vám nebude nikdy chýbať dostatok sily pre zvládnutie svojho cieľa.

Zažite zábavu pri riadení vozidla, ktoré poskytuje nekonečné možnosti. 
Kombinácia dvoch výkonných motorov vám umožní ísť v uliciach mesta 
v súlade s emisnými predpismi a na offroadovej trase sa správať 
ohľaduplnejšie. Zvoľte špecifický režim Sport, ktorý je exkluzívnym 
režimom plug-in hybridnej verzie, a užívajte si všetku možnú zábavu 
dvoch spoločne pracujúcich motorov.

Jeep
®
 Renegade 4xe Plug-in Hybrid predstavuje dômyselnú evolúciu 

legendárneho ducha. Bez ohľadu na typ vozovky si môžete užiť 
pohodlnú jazdu s plynulým prechádzaním medzi spaľovacím motorom 
a elektromotorom, najmä potom so 6-stupňovou automatickou 
prevodovkou. Na vodiča čaká nová úroveň pohodlia s možnosťou 
nastavenia teploty ešte pred samotnou jazdou. Vďaka adaptívnemu 
tempomatu sa zjednodušilo aj udržiavanie správnej rýchlosti, vďaka 
čomu sa môžete plne sústrediť na jazdu.

BEZPEČNOSŤ DÔMYSELNOSŤ VÝKON ZÁBAVA

RENEGADE PLUG-IN HYBRID 4xe
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VÄČŠIE MOŽNOSTI.

ZÁŽIHOVÝ MOTOR

BATÉRIA DOBÍJACIA ZÁSUVKA

ELEKTROMOTOR

Úplne nový Jeep
®
 Renegade 4xe kombinuje najmodernejšiu plug-in hybridnú technológiu s účinným zážihovým preplňovaným motorom  

1.3. Samotný zážihový motor je k dispozícii v dvoch výkonových úrovniach, 130 a 180 k. V kombinácii s elektromotorom pri zadnej náprave 
dosahuje prvý Jeep

®
 4xe výkon 190 a 240 k, čo znamená väčší krútiaci moment aj schopnosti. Jeho dômyselné technológie komunikujú a pracujú 

spoločne s cieľom poskytnúť vám tri rôzne režimy jazdy využívajúce batérie o výkone 11,4 kWh a k životnému prostrediu ohľaduplný motor. 
V rýdzo elektrickom režime je výkonný elektromotor schopný dosiahnuť rýchlosť 130 km/h a pri plnom nabití prejsť v rýdzo elektrickom 
režime až 50 km. Moderné kompaktné SUV bolo navrhnuté pre mestské prostredie a poskytnutie autentickej a udržateľnej slobody.
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28°

18°

28°

VÄČŠIA KONTROLA PRE DOSIAHNUTIE
NOVÝCH LIMITOV.

Nový Jeep
®
 Renegade Plug-in Hybrid generuje vďaka špeciálnemu elektromotoru nový druh udržateľnej sily. S využitím legendárnych 

skúseností jazdy v teréne vyvinul Jeep
®
 dômyselný elektronický systém pohonu všetkých kolies, ktorý prekonáva limity tradičných 

mechanických systémov. Výsledkom je, že Jeep
®
 Renegade Plug-in Hybrid produkuje až o 50% väčší krútiaci moment, a pritom je udržateľnejší.

Lepšie riadenie krútiaceho momentu znamená väčšiu účinnosť a lepšie schopnosti šplhania v terénnych situáciách, čo vozidlu pridáva na 
všestrannosti. Verzia Trailhawk potom zaisťuje ako vždy maximálnu slobodu vďaka schopnostiam na úrovni Trail Rated.
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ROCK Tento režim ponúkaný exkluzívne pre 
verziu Trailhawk poskytuje mimoriadne schopnosti 
v nízkych rýchlostiach vďaka uzávierke zadného 
diferenciálu, čo modelu Renegade umožňuje zvládnuť 
aj ten najnáročnejší terén.

AUTO Predvolený režim, ktorý sa dokonale 
hodí pre každodenné jazdy. Zadný elektromotor 
obstaráva v prípade potreby pohon všetkých kolies.

SPORT Spaľovací motor a elektromotor pracujú 
spoločne pre zaistenie najšportovejšieho zážitku 
z jazdy.

MUD / SAND Tento režim využíva elektrický 
pohon všetkých kolies pre zvýšenie krútiaceho 
momentu a trakcie pri nízkych rýchlostiach  
a zahŕňa špecifické ovládanie podvozku, 
diferenciálov a prevodových pomerov pre 
zvládnutie piesku a blata.

Legendárne offroadové schopnosti modelu 
Renegade sú vďaka novému elektrickému systému 

pohonu všetkých kolies ešte pôsobivejšie. Vozidlo 
využíva pohon Jeep

® 
Active Drive Low, ktorý zaisťuje 

potrebný výkon kedykoľvek ho potrebujete. Vďaka 
elektromotoru umiestnenému strategicky pri 

zadnej náprave sú zadné kolesá poháňané priamo 
bez použitia tradičného hnacieho hriadeľa a zásahu 

vodiča, čo zaručuje účinnosť a správne množstvo 
krútiaceho momentu v akejkoľvek situácii.

Oba systémy využívajú systém kontroly trakcie 
Selec-Terrain™, ktorý vodičovi dovoľuje zvoliť jedno 

z piatich nastavení pre rôzne podmienky: 
Auto, Sport, Mud/Sand, Snow a Rock, ktorý je 

exkluzívnym režimom verzie Trailhawk.

VYBERTE
SI SVOJU

CESTU.

SNOW Tento režim pridáva stabilitu a minimalizuje 
pretáčavosť pre bezpečnú a výkonnú jazdu na snehu 

a zľadovatených vozovkách. Hlavné systémy sú 
riadené tak, aby zabezpečovali hladkú jazdu.
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NOVÉ VÝZVY, ŠPECIFICKÉ RIEŠENIA.
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7“ PRÍSTROJOVÝ PANEL
ÚROVEŇ NABITIA PRE RÝDZO

ELEKTRICKÝ REŽIM
% VÝKONU / NABITIA

E-COASTING
REKUPERÁCIA ENERGIE POČAS

JAZDY NA NEUTRÁL

Sústreďte sa stále na jazdu a majte vždy prehľad o stave batérie, 
dojazde, vďaka čomu sa naučíte riadiť oveľa účinnejšie.

Nabíjajte svoje batérie aj počas jazdy vďaka funkcii e-coasting, 
ktorá využíva negatívny krútiaci moment brzdenia motorom pre 
nabíjanie batérie.

VOLIČ HYBRIDNÉHO REŽIMU JAZDY

Voľbou jedného z troch režimom Renegade inteligentne 
prispôsobí výkon a účinnosť spaľovacieho a elektrického 
motora.

Šetrite batériu pre neskoršie použitie alebo ju nabíjajte 
prostredníctvom regeneratívneho brzdenia alebo funkcie 
e-coasting.

Teraz môžete ísť iba na elektrickú energiu uloženú v batériách. 
Vychutnajte si jazdu v rýdzo elektrickom režime v meste  
a v zónach s nízkymi emisiami s úplným pocitom slobody.

Užite si jazdu, počas ktorej vozidlo odvádza všetku prácu 
za vás. Automaticky riadi tok výkonu oboch motorov pre 
dosiahnutie maximálnej účinnosti.

E-SAVE

ELECTRIC

HYBRID

8.4“ RÁDIO UCONNECTTM 
TOK VÝKONU

JAZDNÁ HISTÓRIA 
PLÁNOVANÉ DOBÍJANIE

NASTAVENIE DOBÍJANIA E-SAVE

Prezrite si všetky informácie o nabíjaní, účinnosti jazdy, jazdnej 
histórii a naplánovanom dobíjaní na 8,4palcovej dotykovej 
obrazovke systému Uconnect™.
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PREVEZMITE STAROSŤ NAD SVOJOU BUDÚCNOSŤOU.
Nabíjanie nového plug-in hybridu Jeep® Renegade 4xe je intuitívne, ľahké a vhodné pre všetkých vodičov dochádzajúcich z predmestia. 
8,4palcová obrazovka systému Uconnect™ uľahčuje pochopenie všetkých procesov nabíjania, a navyše umožňuje naplánovanie nabíjania 
podľa vášho životného štýlu. Renegade môžete nabiť kedykoľvek z bežnej domácej zásuvky. Špeciálny Wallbox, ktorý si môžete nainštalovať 
doma sami bez odbornej asistencie vám potom umožní plné nabitie vozidla už za 4 hodiny (výkon 2,3 kW). Na cestách môžete svoj Renegade 
4xe nabíjať u verejných nabíjacích staníc prostredníctvom špeciálneho kábla. Dobu nabíjania môžete ľahko spravovať a kedykoľvek naplánovať 
čas nabíjania aj na diaľku.

Podrobné informácie o emisiách CO
2
 a spotrebe paliva nájdete na stránkach 72 až 73.

BEŽNÁ ELEKTRICKÁ 
ZÁSUVKA

Nabite svoje vozidlo 
štandardným káblom u 
akejkoľvek domácej elektrickej 
zásuvky.

WALLBOX

EasyWallbox predstavuje 
najpraktickejší a najchytrejší spôsob 
domáceho nabíjania. Za asistencie 
elektrikára môžete zvýšiť výkon 
nabíjania až na 7,4 kW (s rovnakým 
hardvérom), vďaka čomu sa doba 
nabíjania zníži na 100 minút. 
Nabíjanie môžete naplánovať podľa 
svojich potrieb prostredníctvom 
systému Uconnect™ alebo mobilnej 
aplikácie.

VEREJNÉ 
NABÍJANIE

Pre nabíjanie vozidla na cestách 
môžete využiť verejné nabíjacie 
stanice (priemerná doba 
nabíjania: 1h a 40 minút vďaka 
výkonu 7,4 kW).
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MESTSKÝ JEEP
® : RENEGADE.



•        18” kolesá z ľahkej zliatiny
•        Doplnky exteriéru (logá, maska chladiča) čierne
•         Dažďový senzor
•        Automatické rozsvietenie svetiel 
•        Elektrochromatické spätné zrkadlo

HLAVNÉ PRVKY VOLITEĽNEJ VÝBAVY:NAVYŠE K VÝBAVE LONGITUDE:

•         Funkčný paket (elektricky ovládané a sklopné 
vonkajšie spätné zrkadlá, bezkľúčový vstup a štart, 
alarm, funkcie otvárania/zatvárania okien jedným 
dotykom a pomocou diaľkového ovládača, výškovo 
nastaviteľná podlaha batožinového priestoru)
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•          Rozpoznávanie dopravného značenia

•          Inteligentný rýchlostný asistent

•          Sledovanie jazdných pruhov Plus

•          Tempomat

•          Obmedzovač rýchlosti

•           Manuálna klimatizácia

•          Ovládače audio systému na volante

•          Hands-free Bluetooth

•          Vstupy AUX a USB pre predné sedadlá

•          Rádio Uconnect™ s 5“ obrazovkou a digitálnym 

rádiom DAB

•          6 reproduktorov

•          Predná lakťová opierka s vnútornou priehradkou

•         Elektricky ovládané predné a zadné okná

•         Zadné sklopné sedadlá delené v pomere 60/40

•         16“ oceľové kolesá

•         Otočná a výškovo nastaviteľná podlaha batožinového priestoru

•         16“ zliatinové kolesá

HLAVNÉ PRVKY VOLITEĽNEJ VÝBAVY

R
E

N
E

G
A

D
E

 N
IG

H
T
 E

A
G

LE

57



R
E

N
E

G
A

D
E

 L
O

N
G

IT
U

D
E

59

R
E

N
E

G
A

D
E

 L
IM

IT
E

D

•         Varovanie pred čelným nárazom Plus
•        Adaptívny tempomat
•        Predné parkovacie senzory
•        Dvojzónová automatická klimatizácia
•        Prémiový prístrojový panel so 7“ farebným TFT displejom
•        Systém Uconnect™ 7“ s digitálnym rádiom DAB
•        Služby Uconnect™
•        Predné podlahové koberčeky
•        Obloženie dverí s vinylovými prvkami
•        Kožou čalúnený volant
•        17“ zliatinové kolesá

•         Zadná parkovacia kamera
•         Sledovanie mŕtveho uhla
•         Automatický parkovací asistent Park Sense
•         Systém Uconnect™ 8.4“ s navigáciou a digitálnym 

rádiom DAB
•         Paket Full LED (diaľkové, stretávacie, hmlové, koncové  

a brzdové svetlá)
•         Paket Funkčnosť (bezkľúčový vstup a štartovanie, 

automaticky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, diaľkové 
ovládanie okien)

•         18“ zliatinové kolesá
•         19“ zliatinové kolesá

HLAVNÉ PRVKY VOLITEĽNÉ VÝBAVYNAVYŠE K VÝBAVE VERZIE LONGITUDE:

•          Elektricky poháňaná dvojzónová klimatizácia  

s funkciou predchladenia

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA VERZIE PLUG-IN HYBRID:
•         Systém Uconnect™ 8.4“ s digitálnym rádiom DAB

•         Detekcia únavy vodiča

•         Zadné parkovacie senzory
•         Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
•         Predné hmlové svetlá
•         Pozdĺžne strešné lyžiny
•         Plne funkčný USB vstup pre zadný rad sedadiel
•         Vinylom potiahnutý volant 
•         Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
•         16“ zliatinové kolesá

•         Varovanie pred čelným nárazom Plus
•          Systém Uconnect™ so 7“/8.4“ obrazovkou, navigáciou  

a digitálnym rádiom DAB
•         Služby Uconnect™
•         Dvojzónová automatická klimatizácia
•          Paket Funkčnosť (bezkľúčový vstup a štartovanie, automaticky 

sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, diaľkové ovládanie okien)
•         17“ zliatinové kolesá

HLAVNÉ PRVKY VOLITEĽNEJ VÝBAVYNAVYŠE K VÝBAVE VERZIE SPORT:



Per maggiori informazioni sulle emissioni di CO2 e il consumo di carburante, vedi pagine 72–73.
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ŠTANDARDNÁ VÝBAVA VERZIE PLUG-IN HYBRID:

•        Automatická dvojzónová klimatizácia s funkciou predchladenia 
•        Asistent zjazdu z kopca (HDC)

•           Hlavné LED svetlá + LED denné svietenie 

•           Zadné LED svetlá 

•           LED predné hmlové svetlá 

•          UConnect™ 8,4” s navigáciou 

•          19” kolesá z ľahkých zliatin - granite crystal

•          Zatmavené zadné sklá 

•          Bezkľúčový vstup a štart

•          Paket Zima (vyhrievané predné sedadlá, vyhrievaný volant)

•           Paket Parkovanie (monitoring mŕtveho uhla, parkovací 

asistent pre pozdĺžne a kolmé parkovanie, zadnáparkovacia 

kamera)

•           Paket Svetlá a Výhľad (dažďový senzor, automatické 

rozsvietenie svetiel, elektrochromatické spätné zrkadlo)

•          Plnohodnotné rezervne koleso 

•          Prémiový audiosystém Kenwood

HLAVNÉ PRVKY VOLITEĽNEJ VÝBAVY:NAVIAC K VÝBAVE LIMITED:
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•         Predné parkovacie senzory
•         Hill Descent control
•         Dvojzónová automatická klimatizácia
•         Offroadové ochranné kryty: zavesenie predných kolies,  

ochrana palivovej nádrže, ochrana rozdeľovacej prevodovky,  
ochrana prevodovky)

•         Systém Uconnect™ 7“ s digitálnym rádiom DAB
•         Služby Uconnect™
•         Zatmavené okná
•         Polep kapoty
•         Zadné ťažné oko
•         Celoročné koberčeky

HLAVNÉ PRVKY VOLITEĽNEJ VÝBAVY

NAVYŠE K VÝBAVE VERZIE LONGITUDE:

•         Zadná parkovacia kamera
•         Sledovanie mŕtvych uhlov
•         Automatický parkovací asistent Park Sense
•         Uconnect™ 8.4“ s navigáciou a digitálnym rádiom DAB
•         Paket Full LED (diaľkové, stretávacie, hmlové, koncové a 

brzdové svetlá)
•         Paket Funkčnosť (bezkľúčový vstup a štartovanie, automaticky 

sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, diaľkové ovládanie okien)

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA VERZIE PLUG-IN HYBRID:
•          Systém Uconnect™ 8.4“ s digitálnym rádiom DAB
•          Detekcia únavy vodiča

•         Obloženie dverí s vinylovými prvkami
•         17“ off-roadové kolesá

•           Elektricky poháňaná dvojzónová klimatizácia  
s funkciou predchladenia

•          Varovanie pred čelným nárazom
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DOTYK DOKONALOSTI.

*K dispozícii len pre verziu Trailhawk

Čierna Carbon 

Čierna Solid 

Sivá Graphite

Sivá Sting

Sivá Glacier

Biela Alpine

Modrá Jetset

Červená Colorado

Oranžová Omaha

Modrá Shade

Tyrkysová Bikini

Matne zelená*
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16“ ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 

Štandard u verzie Longitude,
voliteľne u verzie Sport

16“ OCEĽOVÉ DISKY KOLIES 

Štandard u verzie Sport

17“ ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES  

Štandard u verzie Trailhawk

17“ ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 

Štandard u verzie Limited,
voliteľne u verzie Longitude

PLUG-IN HYBRID: Štandard u verzií 
Limited

18“ ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 

Voliteľne u verzie Limited

19“ ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 

Voliteľne u verzie Limited

19“ ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 

Voliteľne u verzie Limited
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SPORT LIMITED TRAILHAWKLONGITUDE

KOŽA

LÁTKA LÁTKA LÁTKA PRÉMIOVÁ LÁTKA KOŽA KOŽAPRÉMIOVÁ LÁTKA

ČIERNA POLAR PLUNGE ČIERNA POLAR PLUNGE ČIERNAČIERNA
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Jeep
®
 Renegade si môžete prispôsobiť podľa svojich predstáv. Vďaka širokej palete originálneho 

príslušenstva Jeep
®
 Authentic Accessories powered by Mopar

®
 môže byť každé vozidlo jedinečné a 

osobité. Rad doplnkov umožňuje prepravu vybavenia: teleskopické tyče držia batožinu kompaktnú 
a stabilnú počas celej cesty, strešné nosiče potom zaisťujú pohodlnú a bezpečnú prepravu lyží, 
bicyklov a ďalšej batožiny.

Okrem paketov Mesto a Dobrodružstvo od značky Mopar je k dispozícii celý rad príslušenstva, 
ktoré vás pripraví na akúkoľvek výzvu, nech už ste kdekoľvek: v mestskom prostredí alebo mimo 
neho.

MUSÍTE BYŤ AUTENTICKÍ, ABY STE BOLI 
ORIGINÁLNI.

Mopar
®
 Vehicle Protection ponúka rad prémiových predĺžených záruk a plánov údržby. Vysoko 

kvalifikovaní a špecializovaní technici používajú iba originálne diely značky Mopar
®
.

Vyberte si servisnú zmluvu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim potrebám.

Pre ďalšie informácie navštívte stránky www.jeep.sk.

AUTENTICKÁ ENERGIA PRE KAŽDÚ CESTU. 

Nabitie batérie vášho modelu Jeep
®
 Renegade Plug-in Hybrid nemôže byť jednoduchšie. EVBox Elvi „connected 

wallbox“ je najúčinnejšia domáca dobíjacia stanica. Disponuje pripojením Wi-Fi, mobilným pripojením vďaka SIM 
karte a krátkou dobou dobíjania. V závislosti od výkonu vášho elektrického systému môže byť úplne vybitá batéria 
plne nabitá za menej ako dve hodiny. Hlavné výhody dobíjacej stanice EVBox Elvi „connected wallbox“ v porovnaní s 
riešením easyWallbox sú: vzdialená pomoc po celú dobu životnosti vozidla, paket pre domácu inštaláciu a možnosť 
kontroly aktuálneho dobíjacieho cyklu a sledovania histórie nabíjania vďaka autentifikácii (pomocou karty RFID). 
Nabíjanie môžete pomocou systému Uconnect™ alebo mobilnej aplikácie taktiež naplánovať dopredu a využiť tak 
nižší nočný taríf. Stiahnite si mobilnú aplikáciu My Uconnect™ a využite všetky výhody vašej dobíjacej stanice.

69



PA
K

ET
 M

ES
TO

1 2 3

PAKET MESTSKÝ KOMFORT

Maska chladiča v lesklo čiernom odtieni
Kryty zrkadiel a predný spojler v lesklo čiernom odtieni

Ochranný prah zadných výklopných dverí1

Bočné lišty v odtieni Subshine
Prahy dverí

Detaily interiéru v lesklej čiernej farbe Piano
19“ zliatinové disky kolies

4
xe

 P
A

C
K

21 2 3

4xe LINE*

Polep kapoty1

Polepy krytov zrkadiel2

Vložka otvoru v maske chladiča2

Koberčeky3

* 16" disky kolies z ľahkej zliatiny nie sú k dispozícii pre verziu PHEV
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1.0L Turbo 
120 k MT

4X2

1.3L Turbo
150 k DDCT 4x2

Stupeň výbavy Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MOTORA

Palivo Benzín Benzín

Usporiadanie 3 valce 4 valce

Najvyšší výkon - kW (k) pri ot./min 
[zážihový motor/elektromotor]  88 (120) pri 5.750 110 (150) pri 5.500

Najvyšší krútiaci moment - Nm pri ot./min [zážihový motor / elektromotor]  190 pri 1.750 270 pri 1.850

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

Prevodovka 6-stupňová manuálna 6-stupňová DDCT

ROZMERY

Maximálna výška so strešnými lyžinami (mm) 1.667 1.667

Dĺžka (mm) 4.236 4.236

Šírka (mm) 1.805 1.805

Rázvor náprav (mm) 2.570 2.570

SCHOPNOSTI

Systém Pohon predných kolies Pohon predných kolies

Svetlá výška (mm) 166 161

Uhol nájazdu / zjazdu / prechodu (stupňov) 18,6°  /  21,2°  /  14,4° 17,6° /  22,2° /  13,5°

HMOTNOSTI A OBJEMY

Homologizovaná pohotovostná hmotnosť maximálna (kg) 1.320 1.320

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1.250 1.450

VÝKONY

0-100 km/h (s) 11,2 9,4

Najvyššia rýchlosť (km/h) 185 196

SPOTREBA PALIVA (C)

Kombinovaná l/100km min - max 5,4 - 5,7 5,5 - 5,9

EMISIE A DOJAZD (C)

Emisná norma EÚ Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

CO
2
 v cykle WLTP (g/km) min - max 155 - 168 158 - 170

Elektrický dojazd v cykle WLTP [km] min - max – –

1.3L Turbo 
Plug-in Hybrid

190 k  
AT 4x4 LOW

1.3L Turbo 
Plug-in Hybrid

240 k  
AT 4x4 LOW

1.6L
MultiJet II
120 k MT

4x2

1.6L
MultiJet II

120 k DDCT 4x2

Longitude, Limited Trailhawk Sport, Longitude, Limited  Longitude, Limited

Benzín Benzín Nafta Nafta

4 valce 4 valce 4 valce 4 valce

 95.6 (130) pri 5.500  / 45 (60) pri 4.000  132.4 (180) pri 5.750 / 45 (60) pri 4.000 88 (120) pri 3.750 88 (120) pri 3.750

270 pri 1.850 /  250 270 @ 1.850 / 250 320 pri 1.750 320 pri 1.750 

6-stupňová automatická 6-stupňová automatická 6-stupňová manuálna 6-stupňová DDCT

1.692 1.718 1.667 1.667

4.236 4.236 4.236 4.236

1.805 1.805 1.805 1.805

2.570 2.570 2.570 2.570

Elektrický Jeep® 
Pohon všetkých kolies 

Active Drive Low

Elektrický Jeep® 
Pohon všetkých kolies 

Active Drive Low
Pohon predných kolies Pohon predných kolies

186 201 175 175

19,3°/26,5°/16,1° 27,7°/28,0°/17,6° 17,9° /  29,7° /  21,2° 17,9° /  29,7° /  21,2°

1.770 1.770 1.430 1.430

1.150 1.150 1.500 1.200

7,5 7,1 10,2 10,2

182 199 178 178

1,9 - 1,9 2,0 4,4 - 4,6 4,4 - 4,6

Euro 6D-FINAL Euro 6D-FINAL Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

49 - 52 51 - 53 145 - 153 146 - 155

43 - 42 42 - 41 – –
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Hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva vychádzajú z oficiálnych testov v súlade s ustanoveniami nariadenia EÚ platnými v dobe homologizácie. Uvedené hodnoty boli stanovené na 
základe skúšobného postupu WLTP. 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. 
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 zakladajú na hodnote emisií CO2, sa hodnoty CO2 môžu v závislosti od miestnych predpisoch líšiť. 73



Jeep® je registrovaná obchodná značka spoločnosti FCA US LLC.

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. 
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