ÚPLNE NOVÝ JEEP® COMPASS

NASTAVTE SI SVOJ
VLASTNÝ KURZ
S úplne novým modelom Jeep Compass a jeho pohonnými jednotkami, bezpečnostnou výbavou a
®
technológiami bezkonkurenčnými vo svojej triede teraz môžete ísť po každej ceste a tvoriť vlastné trasy.
Či už budete čeliť betónovej džungli alebo zdolávať náročný terén, môžete sa na toto najschopnejšie
kompaktné SUV vďaka jeho univerzálnosti spoľahnúť.

DEŇ SA ZAČÍNA
NA VÝCHODE

OTVORIA SA VÁM
NOVÉ OBZORY
Nezameniteľný výraz modelu Jeep® Compass dodáva sedemotvorová
mriežka chladiča v lesklej čiernej farbe s chrómovanými rámčekmi
a jeho pôsobivý „široký postoj”, ktorý prispieva k vynikajúcej
odolnosti pri jazde mimo spevnených ciest a tuhšiemu riadeniu pre
lepšie ovládanie a odozvu. Veľmi sebavedomým dojmom pôsobiace
zadné LED svetlá, chrómová lišta, ktorá v nepretržitej línii obopína
celé vozidlo, a tiež lesklá čierna strecha prinášajú dotyk modernej
sofistikovanosti. Napriek tomu si Compass s lichobežníkovými
tvarmi blatníkov zachováva klasický dizajn typický pre značku
Jeep®. Kombináciou výnimočnej jazdnej dynamiky na bežných
cestách, terénnych schopností a pohonu 4x4 Jeep® Compass poráža
všetkých konkurentov. Či sa už pohybujete mestskými ulicami
alebo idete po vedľajších cestách, s Compassom a jeho robustnou
karosériou spolu so zavesením McPherson a pokročilým systémom
odpruženia si užijete príjemnú, pohodlnú jazdu.

ABSOLÚTNA SPOKOJNOSŤ
Nech už idete s vozidlom Jeep Compass kamkoľvek, dorazíte tam
®
štýlovo, pohodlne a nezameniteľným spôsobom. Tento model si
zachováva typický charakter vozidiel Jeep a ponúka exkluzívne
®
materiály a moderné technológie vrátane najmodernejších
infotelematických funkcií. Rámiky ventilácie lichobežníkového tvaru
s lesklou úpravou a jemné detaily dodávajú interiéru vozidla Jeep
®
dokonalý vzhľad. Ovládacie prvky sú účelovo umiestnené na dosah
rúk. Volant s koženou povrchovou úpravou a ovládacími prvkami
je prepojený s infotelematickým systémom UConnect vrátane
voliteľného 7“ farebného informačného displeja medzi kontrolnými
ukazateľmi na prístrojovej doske, vďaka čomu máte dokonalý
prehľad o stave vozidla a zároveň môžete bezpečne telefonovať,
počúvať hudbu a byť v spojení so svetom. Dvojdielne strešné
okno vám potom dovolí, aby ste si v priestranných a ergonomicky
tvarovaných sedadlách dokonale užili jazdu s otvoreným nebom
nad hlavou.
Aby váš život bol ešte spokojnejší, vybavte si Compass elektricky
ovládanými piatimi dverami pre lepší prístup do batožinového
priestoru.

INTUITÍVNE OVLÁDANIE INFOTAINMENTU
Interaktívny systém UConnect štvrtej generácie je k dispozícii
s 8,4 “ HD dotykovou obrazovkou a precíznym hlasovým ovládaním
umožňujúcim sa plne sústrediť na riadenie. Vďaka systému
UConnect môžete okrem toho rozšíriť funkcie svojho smart telefónu
prostredníctvom nových integrovaných aplikácií.
Pomocou Apple CarPlay majú používatelia iPhone prístup k mapám
Apple, správam, môžu pohodlne telefonovať a využívať aplikáciu
Apple Music, a to cez hlasové ovládanie Siri alebo dotykovú
obrazovku UConnect.
Aplikácie Android Auto umožňuje rovnako jednoduché a bezpečné
handsfree ovládanie. Hlasovými povelmi, cez dotykovú obrazovku
UConnect alebo tlačidlami na volante môžete využívať mapy Google
či aplikáciu Google Play Music.
Budte neustále v spojení so svetom pomocou aplikácie UConnect
LIVE, vďaka ktorej máte prístup k rádiám TuneIn, hudbe Deezer, na
Facebook a Twitter, k informáciám z Reuters, službám Tom Tom Live
v reálnom čase alebo funkciám my:Car a eco:Drive pre sledovanie
stavu vozidla a vášho štýlu riadenia za účelom znižovania spotreby
paliva a emisií.
UConnect Live s aplikáciou Jeep Skills umožnuje vychutnať si
®
vaše off-roadové dobrodružstvá na vyššej úrovni. V reálnom čase
poskytuje informácie o jazde a výkone vozidla (stúpanie, náklon,
pozície kolies, preklz atď.), a umožnuje vám tak lepšie uchopiť
legendárne off-roadové schopnosti Jeep . Všetky informácie
®
o správaní vozidla aj údaje o ceste možno potom zdieľať s ostatnými
členmi komunity Jeep .
®

*Android, Android AutoTM, Google Play a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Navigačný
systém

ZAPOČÚVAJTE SA
DO SVOJHO SVETA

Nechajte sa unášať oblúbenou hudbou. Vďaka
špičkovému audiosystému Beats s výkonom 506 W,
9 reproduktormi a so subwooferom zažijete takú kvalitu
zvuku, ktorá vás doslova pohltí. Bez ohľadu na to, akú
cestu ste si vybrali.

SEVER JE HNEĎ
ZA ROHOM

9-stupňová automatická
prevodovka

Motor MultiJet II, 1,6 l

120k

VÝKON A SILA
Vodič sám najlepšie vie, čo je potrebné. Mať k dispozícii niečo navyše
je však vždy fajn: Model Jeep Compass ponúka rôzne kombinácie
®
motorov a hnacieho ústrojenstva so špičkovou deväťstupňovou
automatickou prevodovkou s technológiou Stop&Start.
Deväťstupňová automatická prevodovka poskytuje v rozhodujúcich
situáciách dostatok výkonu a efektívnosti.
Nižšie prevodové pomery sú dokonale prispôsobené veľkosti,
hmotnosti a konštrukcii nového modelu Jeep Compass, vďaka
®
čomu môžete okamžite začať prežívať akékoľvek dobrodružstvo.
Kratšie prevodové pomery v strede umožňujú hladký prechod do
režimu efektívnej jazdy na diaľnici.
Súčasťou výbavy modelu Jeep Compass je benzínový motor
®
s objemom 1,4 l MultiAir 2 Turbo s výkonom 140 k, 6-stupňovou
manuálnou prevodovkou a pohonom 4×2 alebo s výkonom 170 k
s deväťstupňovou automatickou prevodovkou a pohonom 4×4.
Compass je k dispozícii s dvoma naftovými motormi: s úsporným
motorom 1,6 l MultiJet II s výkonom 120 k, 6-stupňovou manuálnou
prevodovkou a pohonom 4×2 alebo s motorom 2,0 l MultiJet II
s výkonom od 140 k a 170 k (s krútiacim momentom 380 Nm),
s 6-stupňovou manuálnou i 9-stupňovou automatickou prevodovkou
a pohonom 4x4.

Motor MultiJet II, 2,0 l

140/170k

Motor MultiAir 2, 1,4 l

140/170k

VŠE POD KONTROLOU
BEZ OHĽADU NA OKOLNOSTI
Nie všetky cesty v živote sú práve najjednoduchšie.
S modelom Jeep Compass však môžu byť najbezpečnejšie.
®
Vďaka 70 dostupným funkciám aktívnej aj pasívnej
bezpečnosti vrátane systému varovania pred čelným
nárazom (Forward Collision Warning Plus) a systému
upozornenia na opustenie jazdného pruhu (Lane Departure
Warning Plus), ktoré sú štandardnou súčasťou všetkých
modelov, umožňuje vozidlo Jeep Compass eliminovať
®
nebezpečenstvo v každom smere: v severnom, vo
východnom, v južnom aj západnom.

Zadná parkovacia kamera
Obraz zadnej kamery s dynamickým navádzaním sa
zobrazuje na dotykovom displeji UConnect, kde vytvára a
upravuje navádzanie počas cúvania.

Asistent na paralelné a kolmé parkovanie
Ultrazvukové snímače poskytujú vozidlu Jeep Compass
®
všetky informácie, ktoré potrebuje na to, aby zaparkovalo
takmer samo. Aktivujte tento systém, pohodlne sa oprite a
postupujte podľa pokynov. Tieto systémy je možné použiť aj
pri vychádzaní z parkoviska nachádzajúceho sa paralelne
pri ceste, vďaka čomu je prvý krok na ceste omnoho
jednoduchší.

Detekcia trasy za vozidlom
Cúvanie bude odteraz prechádzkou ružovou záhradou.
Keď vodič s vozidlom cúva, zvuková signalizácia a ikony
ho upozornia na zmenšujúcu sa vzdialenosť k druhému
vozidlu.

Monitorovanie mŕtveho uhla
Radarový systém ponúka ďalší pár očí na sledovanie
zadných mŕtvych zón počas zmeny jazdných pruhov alebo
keď vás predbieha iné vozidlo. Vodiča informuje ikona, ktorá
sa zobrazí v bočnom zrkadle.

Systém varovania pred čelným nárazom (Forward Collision Warning Plus)
Vozidlo Jeep Compass sleduje nielen to, čo sa deje za vami, ale aj pred vami. Vo vozidle sa využívajú kamera a radary, ktoré zvukom
®
aj vizuálne informujú vodiča o potenciálnej kolízii. Ak vodič včas nezareaguje, tieto systémy autonómne zabrzdia vozidlo, aby nenastal
náraz alebo aby sa následky prípadného nárazu minimalizovali.

Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (Lane
Departure Warning Plus)
Kamera sleduje pruhy na ceste a eliminuje nebezpečenstvo.
Keď sa presuniete mimo pruhu a nepoužijete smerovku,
systém vás na tento stav upozorní. Ak vodič včas nezareaguje,
tieto systémy začnú autonómne riadiť vozidlo, aby sa dostalo
naspäť do pôvodného pruhu.
Adaptívny tempomat
Táto funkcia v prípade aktivácie tempomatu sníma premávku
pred vozidlom a upravuje bezpečnú vzdialenosť medzi
vozidlami formou spomalenia a kontrolovaného brzdenia. Keď
sa už na ceste nebudú nachádzať žiadne prekážky, rýchlosť sa
vráti na nastavenú hodnotu.

JEEP ACTIVE
®
DRIVE

NECHAJTE ROZHODOVAŤ
INŠTINKT
Použitím správnej výbavy a techniky môžete zdolať každú prekážku.
Preto je úplne nový model Compass vybavený systémom pohonu
všetkých kolies 4×4 Jeep Active Drive s možnosťou deaktivácie
®
zadnej nápravy.
Vďaka tomuto systému spolu s výkonnou prevodovkou a zadným
hnacím modulom sa z nového Compassu stáva najschopnejšie
kompaktné SUV na trhu.

SELEC-TERRAINTM

Vozidlo je vybavené funkciou kontroly trakcie Selec-Terrain™ s
piatimi kalibrovanými nastaveniami Automatika, Sneh, Blato, Piesok
a Kamene (model Trailhawk). Každý režim disponuje vlastným
algoritmom na optimalizáciu až 12 podsystémov vozidla tak, aby
si vodič mohol vybrať správne nastavenie do každého terénu.
Jednoduchým otočením ovládača maximalizujete možnosti modelu
Compass.
Systém pohonu Jeep Active Drive v automatickom režime
®
zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o podmienkach na ceste, o trakcii,
rýchlosti a aplikuje ich v systéme ovládania podvozka a odpojenia
zadnej nápravy, pričom automaticky bez akéhokoľvek zásahu
vodiča prepína medzi pohonom predných kolies a všetkých štyroch
kolies. Plne variabilná mokrá spojka zabezpečuje ideálnu intenzitu
krútiaceho momentu vo všetkých podmienkach a automaticky odpojí
zadnú nápravu v prípade, že pohon predných kolies postačuje.
Preto má vozidlo nielen dokonalý výkon, ale aj špičkovú palivovú
hospodárnosť.

ODPOJENIE
ZADNEJ NÁPRAVY

PIESOK

SNEH

AUTOMATICKÝ REŽIM

BLATO

DOKONALÝ
PRIRODZENÝ VÝBER
Cesta, ktorá vás čaká, môže byť vždy plná prekvapení. Jeep
®
Compass vás však nezradí – bez ohľadu na podmienky vás dopraví
do cieľa. Zmeňte nastavenia funkcie Selec-TerrainTM počas jazdy
a prispôsobte sa podmienkam okolia. Alebo využite funkciu
automatického režimu, ktorá väčšinu problémov vyrieši za vás.
Automatický režim (AUTO)
Každodenná jazda je teraz pripravená na všetky podmienky.
Automatický režim poskytuje kompletnú starostlivosť pre všetky
podmienky jazdy, pričom plne automaticky aktivuje a deaktivuje
pohon zadných kolies na dosiahnutie maximálnej kontroly,
ovládania vozidla, účinnosti a optimalizácie spotreby paliva.
Sneh (SNOW)
Keď je chladno, život sa nekončí. Rovnakú filozofiu vyznáva aj
Jeep Compass. Prepnite sa do režimu Sneh a vychutnajte si trvalý
®
pohon všetkých štyroch kolies a maximálny ťah. Minimalizujete tak
pretáčavosť a keď to budete potrebovať, získate lepšiu kontrolu a
stabilitu vozidla.
Blato (MUD)
Odteraz sa už nemusíte báť jazdiť v blatistom teréne. Po prepnutí
vozidla do režimu Blato sa systém pohonu všetkých štyroch kolies
samočinne kalibruje na dosiahnutie maximálnej trakcie pri nízkych
otáčkach motora a doplnkového prešmykovania kolies, čím v
bahnistom teréne získate dokonalú kontrolu nad vozidlom.
Piesok (SAND)
Nespevnené povrchy vás už ničím neprekvapia. Po aktivovaní
režimu Piesok dosiahne vozidlo maximálnu trakciu kolies vďaka
špecificky kalibrovaným diferenciálom a prevodovým pomerom
určeným na sypké povrchy pokryté pieskom.

JUH – TO SÚ VŠETKY
MOŽNÉ DESTINÁCIE

NÁJDITE NOVÝ ZMYSEL JAZDY
Model Jeep Compass Trailhawk je stelesnením slobody jazdy bez limitov
®
a obmedzení. Označenie Trail Rated® znamená, že vozidlo absolvovalo
namáhavé testy v piatich kategóriách (trakcia, manévrovateľnosť, výkyv
náprav, brodenie a svetlá výška), ktoré potvrdzujú off-roadové vlastnosti
tohto vozidla na jednom z najťažších terénov na svete: na testovacích tratiach
Rubicon a Moab, kde sa testujú len najschopnejšie modely značky Jeep®.
Najlepšie riešenie pohonu 4×4 vo svojej triede, 17‘‘ terénne pneumatiky,
špecifický predný nárazník na zlepšenie uhlov nájazdu, väčšia svetlá výška,
ochranné kryty podvozku, charakteristický vzhľad vozidla Jeep , zadné
®
ťažné zariadenie a ochranné výstuhy prahov dverí značky Mopar – to
®
všetko prispieva k tomu, že v meste ani v divočine nebude existovať jediná
prekážka, ktorú nedokážete prekonať.

33,6°

24,4°
216

ÚCHVATNÁ PARSPEKTÍVA
Z KAŽDÉHO UHLA
30°

Model Jeep Compass Trailhawk je vybavený 2-litrovým motorom
®
MultiJet II s výkonom 170 k, deväťstupňovou automatickou prevodovkou
a systémom pohonu 4×4 Jeep Active Drive Low, vďaka ktorému si
®
môžete vybrať nízky rozsah otáčok. Vďaka režimu Kamene (ROCK)
systému trakcie Selec-Terrain™ a pohonu Jeep Active Drive Low
®
tento model s prehľadom zvláda kamenistý terén, kedy aktivuje úžasný
prevodový pomer plazivej jazdy 20:1 v kombinácii s asistentom zjazdu
z kopca Hill Descent Control. Tento pokročilý off-roadový systém, ktorý
je k dispozícii iba na verzie Trailhawk, uľahčuje jazdu z kopca v drsnom
teréne automatickým riadením rýchlosti každého kolesa tak, aby vás
dostal bezpečne dole z akéhokoľvek svahu. Model Jeep Compass
®
Trailhawk s označením Trail Rated bol skonštruovaný tak, aby ste
ním zdolali každý terén, každú rieku bez ohľadu na jej šírku a každý
šmykľavý svah.

NOC PRICHÁDZA
ZO ZÁPADU

VYBERTE SI PRE VÁS
TEN NAJLEPŠÍ

Nakonfigurujte si svoj model Jeep Compass: www.jeep.sk
®

COMPASS SPORT
EXTERIÉR
• Svetlomety s automatickou aktiváciou
• Zadné LED svetlomety
• Halogénové reflektory a denné svietenie
• Vyhrievané spätné zrkadlá
• 16” oceľové disky kolies
• Plniace hrdlo nádrže bez zátky

INTERIÉR
• Textilom čalúnené sedadlá
• Sklopné zadné sedadlá, delené v pomere 60/40
• Manuálna klimatizácia
• Kožou potiahnutý volant s ovládacími prvkami
• 3,5” TFT displej na prístrojovom paneli
• 5” dotyková obrazovka s multimediálnym systémom UConnect™ a 6 reproduktormi

TECHNOLÓGIA
• Elektrická parkovacia brzda
• Systém varovania pred čelným nárazom (Forward Collision Warning Plus)
• Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (Lane Departure Warning Plus)
• Tempomat
• ESC (elektronická regulácia stability)
• TPMS (systém monitorovania tlaku v pneumatikách)

COMPASS LONGITUDE

Naviac oproti Sport

EXTERIÉR
• Zrkadlá vo farbe karosérie
• Predné hmlové svetlomety s osvetlením do zatáčok
• Strešné lyžiny
• Chrómované lišty okolo okien
• 17” zliatinové disky kolies

INTERIÉR
• Sklopné predné sedadlo spolujazdca (sklopenie smerom vpred)
• LED osvetlenie interiéru
• Predná stredová konzola s 2 osvetlenými držiakmi na pohár

TECHNOLÓGIA
• Zadný parkovací asistent

COMPASS LIMITED

Naviac oproti Longitude

EXTERIÉR
• Halogénové svetlomety s typickými obrysovými LED svetlami denného svietenia
• 18” zliatinové disky kolies

INTERIÉR
• Sedadlá čalúnené v kombinácii kože a textilu
• Sklopné zadné sedadlá, delené v pomere 40/20/40
• Bedrová opierka v sedadle vodiča elektricky nastaviteľná v štyroch smeroch
• Dvojzónová automatická klimatizácia

TECHNOLÓGIA
• Multimediálny systém UConnect so 7’’ dotykovou obrazovkou a rádiom DAB
• Detektor dažďa
• 7” farebný TFT displej na prístrojovom paneli
• Vnútorné elektrochromatické spätné zrkadlo
• Paket Parkovanie
• Paket Function

COMPASS TRAILHAWK
Naviac oproti Longitude

EXTERIÉR
• Halogénové svetlomety s typickými obrysovými LED svietidlami
• Tónované zadné okná
• Zadné ťažné oko (červené)
• Mriežka, rámy okien, logo a zrkadlá matnej sivej farby
• Čierny polep kapoty
• 17” zliatinové off-road kolesá – pneumatiky do blata a snehu 215/60 R17

INTERIÉR
• Prémiové sedadlá čalúnené v kombinácii kože a textilu
• Sklopné zadné sedadlá, delené v pomere 40/20/40
• Obojstranná rohož v batožinovom priestore
• Bedrová opierka v sedadle vodiča elektricky nastaviteľná v štyroch smeroch
• Dvojzónová automatická klimatizácia

TECHNOLÓGIA
• Multimediálny systém UConnect so 7”dotykovou obrazovkou a rádiom DAB
• Detektor dažďa
• 7” farebný TFT displej na prístrojovom paneli
• Vnútorné elektrochromatické spätné zrkadlo
• 9-stupňová automatická prevodovka

TERÉNNE FUNKCIE
• Selec–Terrain™ s režimom Kamene (ROCK)
• Predné a zadné ochranné kryty
• Špecifický terénny predný a zadný nárazník
• Systém pohonu Jeep Active Drive Low
®
• Asistent zjazdu z kopca (HDC)

KOMPLETNÁ PONUKA
PRE NÁROČNÝCH

18” LESKLÉ ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES GRANIT CRYSTAL
Originálne príslušenstvo Mopar

16” LESKLÉ ČIERNE
DISKY KOLIES

16” TECH STRIEBORNÉ
DISKY KOLIES
Voliteľná výbava
verzie Sport

Štandardná výbava
verzie Sport

19” LEŠTENÉ A LESKLÉ ČIERNÉ
ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES
Voliteľná výbava modelu Limited
Originálne príslušenstvo Mopar

17” LEŠTENÉ A LESKLÉ ČIERNE
ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES

17” TECH STRIEBORNÉ
DISKY KOLIES

18” LEŠTENÉ A TECH
SIVÉ ZLIATINOVÉ DISKY

Štandardná výbava verzie Trailhawk

Štandardná výbava
verzie Longitude

Štandardná výbava modelu Limited

NAVRHUTÝ, ABY
ŽIARIL FARBAMI

Biela
Pastelová*

SPORT

LONGITUDE

LIMITED

TRAILHAWK

Strieborná Billet
Metalická

Sivá Granit Crystal
Metalická
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Modrá Laser
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Modrá Jazz
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Zelená Oliva
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*Nie je k dispozícii v interiéroch Sand Storm

**K dispozícii iba s čiernymi sedadlami

NEKONEČNÉ
POHODLIE

SPORT / LONGITUDE

TRAILHAWK

LIMITED

KOŽA/KOŽA

LÁTKOVÉ ČALÚNENIE

ČIERNA

LÁTKOVÉ ČALÚNENIE

SAND STORM

K dispozícii iba pre verziu Longitude

KOŽA/ LÁTKOVÉ ČALÚNENIE

KOŽA/KOŽA

PRIEDUŠNÁ KOŽA

ČIERNA/RUBÍNOVÉ PREŠÍVANIE A DETAILY

KOŽA/ LÁTKOVÉ ČALÚNENIE

KOŽA/KOŽA

PRIEDUŠNÁ KOŽA

ČIERNA/SIVÁ SKI

KOŽA/ LÁTKOVÉ ČALÚNENIE

PRIEDUŠNÁ KOŽA

ČIERNA

AK CHCETE BYŤ ORIGINÁLNI, MUSÍTE BYŤ AUTENTICKÍ
VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO A SLUŽBY OD SPOLOČNOSTI MOPAR®
Jeep Compass môžete vybaviť príslušenstvom tak, ako uznáte za vhodné. Rozsiahlym zoznamom príslušenstva od
®
spoločnosti Mopar si môžete byť istí, že bez ohľadu na to, kam idete a čo robíte, budú všetky detaily perfektné. Čo
®
sa týka estetického vzhľadu, značky Mopar a Jeep vám ponúkajú možnosť mať také jedinečné vozidlo, ako ste vy
®
®
sám. Vďaka voliteľným možnostiam batožinového priestoru vrátane teleskopickej tyče, ktorá zabraňuje pohybu vecí v
batožinovom priestore, a ukladacieho priestoru na strešných lyžinách, ktoré vám umožňujú zobrať si so sebou lyže,
bicykel alebo batožinu veľkých rozmerov, sa môžete sústrediť na mesto alebo nádhernú prírodu a už nikdy nebudete
nepripravení.
Služba Mopar Vehicle Protection ponúka rôzne predĺžené záruky a plány údržby, s ktorými bude váš nový Jeep
®
®
Compass vždy v dokonalom technickom stave. Vďaka garancii potvrdzujúcej schválenie, používanie originálnych dielov
a kvalifikovaných a špecializovaných mechanikov môžete pokojne spávať s pocitom, že jazda vaším vozidlom sa nikdy
neskončí. Vyberte si servisnú zmluvu, ktorá vám najviac vyhovuje!
Ďalšie informácie nájdete na stránke http://jeep.mopar.eu/jeep/

BEZPLATNÁ TELEFONICKÁ LINKA*

0800 111 992
Asistenčné služby sú vám k dispozícii 7 dní v týždni. Zákaznícke centrum JEEP je pre vás k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 17:00 na bezplatnom telefónnom čísle
0800 900 001. Pracovníci zákazníckeho centra radi zodpovedajú na vaše otázky ®o produktoch a službách, či najbližšom autorizovanom predajnom a servisnom mieste.
*V prípade volania zo zahraničia alebo mobilného telefónu, si overte cenu hovoru. Pri nedostupnosti bezplatného čísla volajte 00 421 255 566 444.

TECHNICKÉ ÚDAJE

1.6 MultiJet II 120 K MTX FWD

2.0 MultiJet II 140 K MTX AWD

2.0 MultiJet II 140 K ATX AWD

2.0 MultiJet II 170 K ATX AWD

1.4 MultiAir 2 140 K MTX FWD

1.4 MultiAir 2 170 K ATX AWD

NAFTA

NAFTA

NAFTA

NAFTA

BENZÍN

BENZÍN

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Longitude, Limited

Limited

Sport, Longitude, Limited

Limited

Objem motora (cm )

1598

1956

1956

1956

1368

1368

Emisná trieda Euro

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Výkon (k) / ot./min.

120 / 3750

140 / 3750

140 / 4000

170 / 3750

140 / 5000

170 / 5500

Výkon (kW)/ot./min.

88 / 3750

103 / 3750

103 / 4000

125 / 3750

103 / 5000

125 / 5500

Krútiaci moment (Nm)/ot./min.

320 / 1750

350 / 1750

350 / 1750

380 / 1750

230 / 1750

250 / 2500

Prevodovka

Manuálna 6 stupňová

Manuálna 6 stupňová

Automatická, 9 stupňová

Automatická, 9 stupňová

Manuálna 6 stupňová

Automatická, 9 stupňová

Trakčný systém

Pohon predných kolies

4×4 Jeep Active Drive so systémom
®
odpájania
zadnej nápravy

4×4 Jeep Active Drive so systémom
®
odpájania
zadnej nápravy

4×4 Jeep Active Drive so systémom
®
odpájania
zadnej nápravy

Pohon predných kolies

4×4 Jeep Active Drive so systémom
®
odpájania
zadnej nápravy

Zrýchlenie z 0 km/h – 100 km/h (s)

11

10,1

9,9

9,5

9,9

9,5

Maximálna rýchlosť (km/h)

185

190

190

196

192

200

Emisie CO2 (g/km), kombinované

117

138

148

148

143

160

Spotreba paliva (l/100 km), mesto

5,2

6,1

6,6

6,6

7,8

8,7

Spotreba paliva (l/100 km), mimo mesta

4

4,7

5,1

5,1

5,2

5,9

Spotreba paliva (l/100 km), kombinovaná

4,4

5,2

5,7

5,7

6,2

6,9

Dĺžka (mm)

4394

4394

4394

4394

4394

4394

Šírka (mm)

1819

1819

1819

1819

1819

1819

Výška (mm) vrátane strešných koľajničiek

1629

1644

1644

1644

1629

1644

Rázvor kolies (mm)

2636

2636

2636

2636

2636

2636

Nájazdový uhol (stupne)

15,8

16,8

16,8

16,8

15,8

16,8

Zjazdový uhol (stupne)

30,8

31,7

31,7

31,7

30,8

31,7

Prejazdový uhol (stupne)

21,8

22,9

22,9

22,9

21,8

22,9

Svetlá výška (mm)

198

208

208

208

198

208

Brodenie vodou (mm)

406,4

406,4

406,4

406,4

406,4

406,4

Hmotnosť (kg)

1505

1615

1615

1615

1505

1615

Max. prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)

1000

1900

1500

1500

1000

1000

HNACIE ÚSTROJENSTVO
Typ paliva
Dostupné v modeloch
3

PREVODOVKA

VÝKONOVÉ UKAZOVATELE

EMISIE/SPOTREBA PALIVA

ROZMERY A OBJEMY

ÚPLNE NOVÝ JEEP® COMPASS

Túto brožúru publikovala spoločnosť FCA. Všetky ilustrácie produktu a špecifikácie vychádzajú z aktuálnych informácií v čase schválenia publikácie. Spoločnosť FCA si vyhradzuje právo na zmeny podľa vlastného uváženia bez oznámenia a na zmenu
alebo ukončenie predaja modelov, z technických alebo marketingových dôvodov.
Jeep® je registrovaná ochranná známka spoločnosti FCA US LLC.
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