
W R A N G L E R



KEĎ JE JAZDA 
ZÁBAVOU

Jeep
®
 Wrangler bol stvorený pre dobrodružstvo. 

Rozširuje hranice vášho sveta a otvára dvere 
zážitku slobody pod šírym nebom. Dômyselný 
interiér sa postará o pohodlnú a zábavnú jazdu 
aj vďaka novým tvarovaným sedadlám a celým 
radom prepracovaných funkčných prvkov. 
Odstráňte dvere, sklopte čelné okno, otvorte 
strechu a užívajte si vietor vo vlasoch...





VYDAJTE SA 
NA CESTU 
S PLNOU VÝBAVOU 
WRANGLER UŽ VO SVOJEJ PODSTATE SPOĽAHLIVO 

SLÚŽI VAŠEJ TÚŽBE PO OBJAVOVANÍ.

CESTA K SLOBODE JE PRED VAMI. VOLANIE DIVOČINY 

A ČÍRE NEBO. NECHAJTE SA UNIESŤ DOKONALÝMI

SCHOPNOSŤAMI VOZIDLA S PLNOHODNOTNOU 

ZÁBAVOU A PÔŽITKOM.



MOTOR PENTASTAR® 3.6 V6 
DOHC. Novinka s výkonom 209 kW 
a krútiacim momentom 347 Nm. 
Variabilné časovanie ventilov (VVT) 
a elektronické ovádanie škrtiacej 
klapky (ETC) pomáhajú zlepšovať 
celkovú spotrebu paliva.

ODPOJITEĽNÝ PREDNÝ 
STABILIZÁTOR. Jednoduchým 
stlačením spínača zvýšite 
kríženie prednej nápravy o 22% 
a vaša offroad jazda sa stane 
komfortnejšou. Štandard pre verziu 
Rubicon.

ROZDEĽOVACIA PREVODOVKA 
ROCK-TRAC®. Priraditeľný pohon 4x4 
počas jazdy a redukovaná prevodovka 
s prevodovým pomerom 4:1 zaisťujú 
výnimočné vlastnosti pri 
zdolávaní skalnatého 
terénu. Štandard 
pre model 
Rubicon.

OCHRANNÉ KRYTY. Štandardná 
ochrana podovzku v podobe 3�mm 
oceľových krytov chráni automatickú 
prevodovku, olejovú vaňu či palivovú 
nádrž pred nárazmi a kameňmi.

NECHAJTE SA ZLÁKAŤ NA JAZDU 
POD ŠÍRYM NEBOM. Nechajte sa zlákať 
na jazdu pod šírym nebom.Vyberte si, 
akým spôsobom sa dotknete oblohy. 
Plátená strecha SUNRIDER je vyrobená 
zo špeciálneho trojvrstvového materiálu, 
ktorý je vodeodolný, tichý a ľakho 
zložiteľný. Pevná strecha FREEDOM 
TOP je odolná a bezpečná, pre model 
Sahara aj vo farbe karosérie. Trojdielna 
modulárna konštrukcia pustí do vozidla 
toľko slnka koľko chcete. Odnímateľné 
dvere a sklápateľné čelné okno ešte 
umocňujú zážitok z otvorenej jazdy pod 
šírym nebom.

ČO JE UKRYTÉ VO VNÚTRI? Nový 
dizajn predných sedadiel poskytujúcich 

lepšie vedenie a oporu tela v miestach, kde 
je to potrebné. Kožené čalúnenie sedadiel pre 

model Sahara, prináša nebývalý luxus. Hudobný 
systém Alpine sa zase stará o špičkový akustický 
zážitok. Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým 
stmievaním dodáva ešte väčšiu mieru pohodlia. 
A v neposlednom rade, všetky prevedenia 
Wrangleru sú vybavené vypúšťacími zátkami 
v podlahe pre ľahkú údržbu a čistenie po každom 
dobrodružstve.



Perfektne 

spracované detaily 

v sebe spájajú formu 

a funkcie. Jeep® Wrangler 

detailami doslova prekypuje, 

od praktických zámkov kapoty 

a šróbovaných pántov dverí, 

po odolné čalúnenie 

a dekoratívne logo 

na madle.



AJ TOMU 
NAJMENŠIEMU 
DETAILU BOLA 
VENOVANÁ 
OBROVSKÁ 
POZORNOSŤ 
KONŠTRUKTÉROV. 
KRÁTKA CESTA 
PRINÁŠA ROVNAKÚ 
MIERU PÔŽITKU
A RADOSTI AKO VEĽKÁ 
TERÉNNA EXPEDÍCIA. 
A LEGENDÁRNA 
MRIEŽKA CHLADIČA
SO SIEDMIMI OTVORMI 
JE DNES ROVNAKO 
PÔSOBIVÁ AKO 
KEDYSI.





PÄŤ VÝKONOVÝCH KRITÉRII PRE 
OFFROAD - každý model Wrangleru je 
navrhnutý tak, aby obstál vo všetkých 
kategóriach

>>  TRAKCIA. Offroadová trakcia pomáha 
udržať kontrolovaný pohyb vpred a vzad 
i na zasnežených cestách či namrznutých 
mostoch. Môžete sa šplhať cez 
piesočnaté duny alebo brodiť bahenným 
kúpeľom. Pohon 4x4 a trakcia Wranglera 
je navrhnutá tak, aby dokázala čeliť 
akejkoľvek výzve.

>>  KRÍŽENIE NÁPRAV. Zavesenie kolies 
a konštrukcia náprav každého Wranglera 
ponúkajú výnimočnú flexibilitu a zdvih 
kolies. Ostáva tak zachovaná trakcia aj 
v prípade zdvihnutia jedného alebo 
viacerých kolies nad vozovkou. 

>>  MANÉVROVATEĽNOSŤ. Schopnosť 
ľahkej manévrovateľnosti medzi úzkym 
lesným porastom, kamennom náročnom 
stúpaní či šikmom prechádzaní žľabov 
dolín je daná optimálnou kombináciou 
rozchodu a rázvoru kolies doplnenej 
o precízne riadenie.

>>  SVETLÁ VÝŠKA PODVOZKU. Vyrazte 
do divočiny s vedomím, že váš Wrangler 
má ideálne parametre uhlov nájazdu, 
výjazdu i prejazdu. Všetky dôležité 
komponenty sú navyše dômyselne 
uložené v rámovej konštrukcii podvozka 
a chránené oceľovými platňami.

>>  BRODENIE.2 Vďaka starostlivému 
utesneniu elektrických súčastí a karosérie 
ako aj vyššej polohe nasávacieho 
potrubia vzduchu, môžete prekonávať 
vodné prekážky i v hĺbke viac ako
0,5 metra.

Jeep® Wrangler 

je pripravený  vás chrániť

či už na ceste alebo v teréne. 

Bezpečne vás prevedie

cez všetky nástráhy

matky prírody. 



ODSTRÁŇTE 
STRECHU

PEVNÁ STRECHA FREEDOM TOP®. Voliteľná modulárna 
pevná strecha vám umožní sa vystaviť slnečným lúčom 
podľa želania. Strecha je delená na tri časti a môžete si 
teda vybrať, ktoré ponecháte na vozidle a ktoré zložíte 
dole.  



VPUSTE DOVNÚTRA SVETLO I KEĎ JE VONKU 
CHLADNO. Odobratím predných panelov strechy 
Freedom Top máte slnečné lúče na dosah a v priamom 
kontakte. V chladnejšom počasí oceníte vyhrievané 
sedadlá prvého radu (kožené i textilné) s ovládaním 
na prístrojovom paneli.

PRVOTRIEDNY INTERIÉR. Vychutnajte si materiály 
príjemné na dotyk. K dispozícii sú voliteľné elektricky 
ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá ako aj 
elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo so 
zabudovaným LED osvetlením. Na multifunkčnom 
volante sú teraz umiestnené tlačidlá ovládania 
tempomatu, telefónu,audio zariadenia ako aj 
palubného počítača EVIC. Wrangler Unlimited ponúka 
dostačný priestor pre vás i štvoricu kamarátov 
s batožinou, s ktorými sa môžete vydať za želaným 
dobrodružstvom do prírody.





NIČ SME 
NEPREHLIADLI

POHODLNE SA USAĎTE. 
Nové materiály čalúnenia
a prepracovaný dizajn predných 
sedadiel môžu sebavedome 
konkurovať akémukoľvek 
sedeniu. Poskytujú teraz lepšiu 
oporu stehien i chrbta
a odďaľujú pocit únavy.

IDEÁLNA POZÍCIA. Wrangler vás 
usadí do optimálnej jazdnej výšky 
vďaka výškovo nastaviteľnému 
sedadlu. Váš výhľad tak získa 
neobmedzený priestor a pocit 
bezpečia.

POVRCHY ODOLNÉ VOČI 
NEPRIAZNI POČASIA
A VYMÝVATEĽNÝ INTERIÉR. 
Wrangler blato jednoducho 
miluje a priťahuje ho. Po každom 
dobrodružstve ho však môžete 
hadicou jednoducho vystriekať 
- ako zvonka tak aj zvnútra. Stačí 
otvoriť zátky na podlahe...

PRAKTICKÉ ODKLADACIE 
OTVORY. Svoje cennosti môžete 
zamknúť do veľkej priehradky 
v stredovej konzole. V odkladacích 
sieťkach v každých dverách zase 
nájdete priestor na rýchle 
a prehľadné  uloženie drobných 
predmetov ako sú mobil či 
peňaženka.





VZNETOVÝ MOTOR 2.8 CRD  

NOVÁ 5 ST. AUTOMATICKÁ PREVODOVKA 
S MANUÁLNYM RADENÍM AUTOSTICK®. 
Dosiahnite výnimočný stupeň účinnosti  
a okamžitého výkonu. Agresívny prvý 
prevodový stupeň poskytuje dostatok sily 
pri rozjazde bez vplyvu na hospodárnosť 
prevádzky. Elektronické riadenie krútiaceho 
momentu motora napomáha hladkej 
prevádzke pri akomkoľvek zaradenom 
prevodovom stupni. Nová funkcia Autostick 
ponúka sekvenčné manuálne radenie 
jednotlivých prevodových stupňov.

ZÁŽIHOVÝ MOTOR PENTASTAR 
3.6 V6 S VARIABILNÝM 
ČASOVANÍM VENTILOV VVT. Táto 
účinná pohonná jednotka ponúka 
výkon, ktorý zodpovedá 
legendárnej sile modelu Wrangler. 
Pochváliť sa môže výkonom 
209 kW a krútiacim momentom 
347 Nm. Je vyrobený z odľahčenej 
hliníkovej zliatiny pre zníženie 
celkovej hmotnosti.

Tento pôsobivý 16-ventilový vznetový štvorvalec 2.8 DOHC so 
vstrekovaním paliva Common-Rail (CRD) dokáže vyvinúť maximálny 
výkon 147kW (200k) pri 3600ot./min a krútiaci moment 460 Nm 
v rozsahu 1600 - 2600 ot./min (s automatickou prevodovkou). 
Systém STOP-ŠTART, ktorý významne prispieva k úspore paliva, 
je štandardom vozidiel vybavených manuálnou prevodovkou. 

SILNÉ 
SRDCE



INTERAKCIA
MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM UCONNECT PRINÁŠA DO VÁŠHO 

VOZIDLA ŠIROKÚ ŠKÁLU KOMUNIKAČNÝCH A ZÁBAVNÝCH 

FUNKCIÍ SPOJENÝCH V JEDINOM MEDIÁLNOM CENTRE VOZIDLA. 

NA VÝBER MÁTE NIEKOĽKO PRAKTICKÝCH MOŽNOSTÍ. MÔŽETE ICH 

PRESKÚMAŤ DOPODROBNA NA WWW.DRIVEUCONNET.COM.



>> HLASOVÉ OVLÁDANIE. Vďaka nemu je riadenie 
jednoduchšie. Môžete sa plne sústrediť na cestu 
a ponechať ruky na volante. Hlasovými príkazmi si 
možno navoliť rozhlasovú stanicu, telefónne číslo, cieľ 
navigácie či nahrať hlasové poznámky. Takéto 
ovládanie sa dá ešte vylepšiť funkciou rozpoznávania 
hlasu a jednotlivých príkazov v angličtine, francúzštine 
či španielčine.

>> NAVIGÁCIA. Poskytuje zdokonalenú GPS navigáciu 
so zadávaním cieľov prostredníctvom hlasového 
ovládania. Plne funkčná hlasová navigácia s 2D a 3D 
mapami, TMC funkciou, množstvom POI bodov ako aj 
ukladaním aktuálnej pozície do pamäte sa stane vaším 
každodenným pomocníkom.

>> TELEFÓN. Telefonovanie počas jazdy nebolo nikdy 
jednoduchšie a zodpovednejšie. Uconnect Phone je 
hlasom ovládaný komunikačný systém, ktorý 
prostredníctvom funkcie Bluetooth umožňuje 
handsfree telefonovanie počas jazdy, dokáže 
napárovať až 7 rôznych mobilov a synchronizovať až 
1000 kontaktov3.

>> ZÁBAVA. Obsluhujte všetky svoje média. K dispozícii 
je celý rad možností, ako ich prehrať. Hudbu možno 
prehrávať zo zabudovaného pevného disku, CD/DVD 
prehrávača, pripojením MP3 prehrávača cez AUX vstup, 
USB kľúča, Apple zariadenia či iného externého 
zariadenia (aj mobilného telefónu) prostredníctvom 
technológie Bluetooth® Audio.

>> IDEÁLNE ROZMIESTNENIE. Úplne nový audio 
systém Alpine so siedmimi reproduktormi prináša 
realistický pódiový zvuk vďaka výkonnému 
osemkanálovému zosilňovaču s výkonom 368 W, 
dvom výškovým reproduktorom a štyrom 
6,5 palcovým reproduktorom, z ktorých dva sú 
umiestnené vo zvukovom oblúku nad hlavou. Audio 
systémy značky Alpine sú známe vyrovnanou 
reprodukciou a presným defi novaním tónov. Vitajte 
na novej vlne audio techniky (štandard u modelov 
Sahara a Rubicon).

MULTIMEDIÁLNE 
OVLÁDANIE. 



ELEKTRONICKÁ KONTROLA STABILITY ESC.5 
Tento systém pomáha vodičovi udržať kontrolu nad 
vozidlom pri všetkých jazdných situáciách. Obsahuje 
hydraulický brzdový asistent, kontrolu trakcie pre 
všetky rýchlosti a elektronickú kontrolu proti 
prevráteniu ERM. Neustále porovnáva jazdné 
parametre a činnosť vodiča s aktuálnym smerom 
vozidla. V prípade potreby systém automaticky 
pribrzdí príslušné kolesá, prípadne zníži krútiaci 
moment motora na požadovanú úroveň. ERM 
odhaduje riziko zdvihnutia kolesa nad povrch 
vozovky a v prípade potreby redukuje výkon motora 
a aktivuje brzdy. ESC ponúka tri režimy: plný, 
čiastočný, ktorý vypína kontrolu trakcie, a vypnutý, 
ktorý je ideálny pre jazdu v teréne. 

IMMOBILIZÉR MOTORA SENTRY KEY®. Unikátny 
predprogramovaný bezpečnostný kód vozidla 
chráni váš Wrangler pred odcudzením, nech sa už 
nachádzate kdekoľvek.

PREDNÉ, ENERGIU ABSORBUJÚCE DORAZY 
NÁRAZNÍKA. Stlačiteľné dorazy predného 

nárazníka sú vyrobené technológiou 
hydroformovania a poskytujú 

ochranu v nízkych rýchlostiach. Sú 
ľahko opraviteľné po nárazoch 

v rýchlostiach do
12 km/h.  

HALOGÉNOVÉ PREDNÉ 
SVETLOMETY. Tieto zdroje 
svetla zlepšujú viditeľnosť 
v noci a počas zhoršených 
poveternostných 

podmienok.

VYHRIEVANÉ VONKAJŠIE 
SPÄTNÉ ZRKADLÁ. Odstraňujú 

sneh a namrznutý ľad 
z vonkajších spätných zrkadiel 

rovnako ako si vy ohrievate interiér. 
S touto funkciou sa zároveň rýchlejšie 

vyčistia aj zahmlené zrkadlá.

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA HSA 
A SCHÁDZANIA Z KOPCA HDC. Systém HSA pomáha 
vodičovi rozjazd v kopci tým, že ponecháva zapnuté 
brdzy ešte asi 2 s po uvoľnení brzdového pedála 
a poskytne dostatok času na pridanie plynu. Asistent 
zjazdu z kopca sa postará o bezpečné a kontrolované 
schádzanie z prudkých svahov a zvlášť najťažších 
úsekov ako sú blato, piesok, sneh a ľad. 

POKROČILÉ VIACSTUPŇOVÉ ČELNÉ AIRBAGY.4 
Tieto štandardne dodávané airbagy poskytujú 
okamžitú ochranu pasažierom v závislosti 
od intenzity nárazu.

PRÍDAVNÉ BOČNÉ AIRBAGY PREDNÝCH 
SEDADIEL.4  Aktivujú sa z vonkajšej strany predných 
sedadiel pri určitých typoch nárazov, čím zvyšujú 
ochranu vodiča a spolujazdca. Každý bočný airbag 
má vlastný snímač, ktorý spustí airbag na tej strane, 
kde došlo k nárazu.

ZDOKONALENÝ NEHODOVÝ 
SYSTÉM. Tento bezpečnostný 
systém v prípade nehody 
a aktivácie airbagov uľahčuje 
prístup záchranným zložkám 
do vozidla.  Po náraze sa 
odomknú všetky dvere 
vozidla, rozsvieti sa 
interiérové osvetlenie 
a zapnú výstražné smerovky. 
Zároveň sa automaticky 
odpojí prívod paliva 
k motoru. Štandard.

MONITORING TLAKU 
V PNEUMATIKÁCH. Zabudované 
senzory monitorujú nepretržite 
tlak v pneumatikách a v prípade 
poklesu pod minimálnu úroveň, 
upovedomia okamžite vodiča.

PRIPRAVENÝ 
ÚPLNE 
NA ČOKOĽVEK.



   

>>  BATOŽINOVÝ PRIESTOR. Vy, vaša 
batožina i štvornohí miláčikovia nájdu 
v batožinovom priestore dostatok 
miesta a pohodlia. Wrangler Unlimited 
sa po sklopení zadných sedadiel môže 
pochváliť s viac ako 2 000 litrami 
priestoru.

>>  PRIEHRADKA NA STRANE VODIČA. 
Určite oceníte odkladací priestor vo dverách 
na strane vodiča, ktorý je určený na menšie 
predmety. Sieťka drží všetko pokope, 
bezpečne a na svojom mieste.

>>  UZAMYKATEĽNÁ PRIEHRADKA 
V STREDOVEJ OPIERKE. Sloboda 
pod šírym nebom sa nezaobíde bez 
bezpečného miesta, kam môžete uložiť 
svoje veci. Priehradka je dvojdielna 
a dostatočne veľká na uschovanie kľučov, 
dokladov, MP3 prehrávačov či iného 
príslušenstva. Vrchná časť je navyše 
vyberateľná pre ľahký prístup a čistenie.

>>  PRIEHRADKA NA RUKAVICE. Názov 
síce naznačuje jednu z možností, ale 
tento veľký, uzamykateľný priestor má 
v skutočnosti celý rad ďalších využití.

>>  ROHOŽ V BATOŽINOVOM PRIESTORE 
A ODKLADACIA SCHRÁNKA. 
Obojstranná rohož v batožinovom 
priestore a odkladacia schránka pod ňou, 
pomáhajú uchovať cennejšie predmety 
v bezpečí. Súčasťou je aj schránka 
na uloženie skrutiek demontovanej 
strechy.

ZBAĽTE SA

Properly secure all cargo.



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA 

>  Motor 2.8 CRD so 6 - stupňovou 
manuálnou prevodovkou 
a systémom Stop-Štart

>  Pohon 4x4 Command -Trac

>  Zadná tuhá náprava DANA® 44

> Predná tuhá náprava DANA® 30

>  Elektronická kontrola stability 
ESC

>  Asistent rozjazdu do kopca

>  Systém minimalizujúci riziko 
prevrátenia ERM

>  Imobilizér motora Sentry Key

>  Ochranné kryty chrániace 
palivovú nádrž a rozvodovku

>  Halogénové svetlomety 
a hmlové svetlá

>  Plátená strecha Sunrider

>  Odnímateľné polrámové dvere

>  Uconnect 135 MW/FM/CD/MP3 
rádio

>  Elektronické informačné 
centrum EVIC

>  Audio systém so 6-timi 
reproduktormi

>  Textilné čalúnenie sedadiel

>  Stredová konzola 
s uzamykateľnou priehradkou

>  Obojstranná ochranná rohož 
s logom Jeep v batožinovom 
priestore

>  Umývateľný interiér 
s výpusťami na podlahe

Nech už sa rozhodnete pre dvojdverový štvormiestny model 

Sport alebo päťmiestiu verziu Sport Unlimited, tento základný 

model Wranglera vás zavedie do  vzrušujúceho sveta 4x4 plného 

dobrodružstva. Základná výbava obsahuje dlhý zoznam štandardných 

prvkov a funkcií, rovnako ako i širokú paletu voliteľného príslušenstva, 

prostredníctvom ktorého si môžete svoj Wrangler Sport prispôsobiť 

doslova na mieru. 



®

Správna zmes štandardných schopností a pohodlia. Objavte modely 

Sahara a  Sahara Unlimited s  bočnými ochrannými prahmi dverí, 

blatníkmi a strechou vo farbe karosérie. Sahara ponúka maximálny 

komfort s dlhým zoznamom štandardnej výbavy.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA 

>  Motor 2.8 CRD so 6 stupňovou 
manuálnou prevodovkou 
a systémom Stop-Štart

>  Pohon 4x4 Command-Trac

>  Tuhá zadná náprava DANA® 44

>  Predná tuhá náprava DANA® 30

>  Elektronická kontrola stability 
ESC

>  Asistent rozjazdu do kopca 
HSA

>  Imobilizer motora Sentry Key

>  Ochranné kryty chrániace 
palivovú nádrž a rozvodovku

>  Bočné kryty prahov dverí

>  Elektricky ovládané 
a vyhrievané spätné zrkadlá

>  Blatníky vo farbe karosérie

>  Plátená strecha Sunrider

>  Odnímateľné polrámové dvere

>  Uconnect 135 MW/FM/CD/MP3 
rádio

>  Elektronické informačné 
centrum EVIC

>  Špičkový hudobný systém 
Alpine Premium

>  Textilné čalúnenie sedadiel

>  Stredová konzola 
s uzamykateľnou priehriadkou

>  Kožený multifunkčný volant 
s ovládaním tempomatu, audia 
a palubného počítača EVIC

>  17” disky kolies z ľahkých zliatin 
Sparkle Silver



®

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA 

>  Motor 2.8 CRD so 6 st. 
manuálnou prevodovkou 
a systémom Stop-Štart

>  Pohon 4x4 Rock-Trac

>  100% elektronická uzávierka 
predného a zadného 
diferenciálu Tru-Lok

>  Elektronicky odpojiteľný 
predný stabilizátor

>  Odolné tuhé nápravy 
DANA44 vzadu a vpredu

>  Vysokotlakové 
jednoplášťové tlmiče 
s nastaviteľnými ventilmi pre 
nízke rýchlosti

>  Robustný systém 
odpruženia

>  Elektronická kontrola 
stability ESC

>  Imobilizér motora Sentry Key

>  Asistent rozjazdu do kopca 
HSA, asistent zjazdu z kopca 
HDC, systém minimalizujúci 
riziko prevrátenia ERM

>  Ochranné kryty podvozku 
- palivová nádrž, rozvodovka, 
chrániče prahov dverí

>  Plátená strecha Sunrider

>  Uconnect 135 MW/FM/CD/
MP3 rádio

>  Hudobný systém Alpine 
Premium

>  Elektronické informačné 
centrum EVIC

>  Textilné čalúnenie sedadiel

>  Stredová konzola 
s uzamykateľnou priehriadkou

>  Kožený multifunkčný volant 
s ovládaním tempomatu, audia 
a palubného počítača EVIC

>  17” disky kolies z ľahkých 
zliatin Mineral Gray

Rubicon a  Rubicon Unlimited sú továrňou postavení bojovníci 

pripravení čeliť tým najväčším výzvam prírody a  to okamžite 

po opustení výrobnej linky. Táto vrcholná verzia modelu Wrangler je 

určená pre tých, ktorí si chcú vychutnať slobodu jazdy s pohonom 

všetkých kolies do posledného detailu a v maximálnej možnej miere.



PEVNÁ STRECHA FREEDOM TOP®

Trojdielna modulárna strecha v čiernej farbe 
- voliteľná pre všetky modely.

CELORÁMOVÉ DVERE

s manuálne sťahovateľnými oknami. 
Možnosť objednať s elektrickým 
ovládaním okien a zámkov dverí (pre 
všetky modely).

POLRÁMOVÉ DVERE

s vyberateľnými plastovými oknami 
(štandard pre všetky modely).

P
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Ť
A

H
Y

1 Látkové čalúnenie Sedosa / vzor Jeep Hex (štandard 
pre verziu Sport).  2 Látkové čalúnenie Sedosa / vzor 
River (štandard pre verzie Sahara a Rubicon).  3 Kožené 
čalúnenie McKinley (voliteľné pre verziu Sahara).

PLÁTENÉ STRECHY SUNRIDER® 
SOFT TOP

PREMIUM SUNRIDER SOFT TOP 
plátená strecha so zvýšenou 
odolnosťou (štandard pre verzie 
Sahara a Rubicon).

SUNRIDER SOFT TOP plátená strecha 
s jednoduchým skladaním (štandard 
pre model Sport).

LAKOVANÁ PEVNÁ STRECHA

Lakovaná strecha vo farbe karosérie
- za príplatok pre model Sahara.
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17” disky kolies 
z ľahkých zliatin 

v striebornej farbe 
(voliteľné pre 

Wrangler Sport, 
štandard pre 

verziu Sahara)

18” leštené disky 
kolies z ľahkých zliatin 

v striebornej farbe 
(voliteľné pre 
verziu Sahara)

17” lakované disky kolies 
z ľahkých zliatin 
v tmavej farbe 
Mineral Gray 
(štandard pre 

verziu Rubicon)

16” oceľové disky kolies 
(štandard pre verziu 

Sport)
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JEEP® WRANGLER 2013 – TECHNICKÉ ÚDAJE
   3,6L V6    2,8L CRD  
MOTOR   Euro 5    Euro 5 
Najväčší výkon / pri otáčkach   [kW] [1/min]  209 / 6350    147 / 3600 
Najväčší krútiaci moment / pri otáčkach   [Nm] [1/min]  347 / 4300   410 / 2600 - 3200  460 / 1600 - 2600
PREVODOVKA  manuálna 6st.  automatická 5st  manuálna 6st.  automatická 5st
SPOTREBA stály prevod 4,10 / 3,21 / 3,73  4,10 /3,21 / 3,73  3,21 / 3,73  3,21 / 3,73
Mesto  [l/100km] 16,0 / 14,7 / 15,7  15,8 / 15,4 / 15,6  8,3 / 9,3  9,7 / 10,2
Mimo mesto  [l/100km] 8,8 / 7,9 / 8,5  9,2 / 8,5 / 8,8  6,5 / 7,2  7,1 / 7,7
Kombinovaná [l/100km] 11,4 / 10,4 / 11,2  11,6 / 11,0 / 11,3  7,1 / 8,0  8,1 / 8,6
Produkcia CO2 - kombinovaná [g/km] 266 / 242 / 259  270 / 256 / 263  187 / 209  213 / 227
Palivo   Natural 91    NM 
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO      
Druh     pohon všetkých kolies     
Command-Trac® - polohy radenia                           2WD, 4WD bez medzinápravového diferenciálu, Neutral, 4WD s redukciou (2.72 : 1);
Rock Trac® - pre model Rubicon     redukcia pre model Rubicon je 4:1    
Trakčný systém                                             lamelový samosvorný diferenciál v zadnej náprave Trac-Lok®;
                             model Rubicon - 100% elektronické uzávierky prednej a zadnej nápravy Tru-Lok®   
ROZMERY      
Dĺžka / Šírka / Výška [mm]   4223 / 1873 /  1800 - 1840 (HARD TOP) / 1825 - 1865 (SOFT TOP)    
Uhol nájazdu / výjazdu (min. - podľa výbavy) [°]    35/28    
Uhol prejazdu (min. - podľa výbavy) [°]    22    
Svetlá výška  vpredu/vzadu (min. - podľa výbavy) [mm]    230 / 223    
Objem batožinového priestoru [l]    347 / 1030 - zadné sedadlo sklopené    
HMOTNOSTI   manuálna 6st.  automatická 5st.  manuálna 6st.  automatická 5st.
Prevádzková hmotnosť  (min. / max.)   [kg] 1821/1990  1828/1996  1945/2033  1933/2075
Najväčšia prípustná hmotnosť [kg] 2268  2268  2506  2506
Brzdený príves max. [kg]  1000    1000 
JAZDNÉ VÝKONY      
Najvyššia rýchlosť [km/h]  180    172   

JEEP® WRANGLER UNLIMITED 2013 – TECHNICKÉ ÚDAJE
   3,6L V6 VVT    2,8L CRD  
MOTOR   Euro 5    Euro 5 
Najväčší výkon / pri otáčkach  [kW] [1/min]  209 / 6350    147 / 3600 
Najväčší krútiaci moment / pri otáčkach   [Nm] [1/min]  347 / 4300   410 / 2600 - 3200  460 / 1600 - 2600 
PREVODOVKA   manuálna 6st.  automatická 5st.  manuálna 6st  automatická 5st.
SPOTREBA stálý převod 4,10 / 3,21 / 3,73  4,10 / 3,21 / 3,73 . 3,21 / 3,73  3,21 / 3,73 
Mesto  [l/100km] 16,6 / 14,9 / 15,9  16,0 / 15,8 / 16,1  8,6 / 9,6  10,0 / 10,3
Mimo mesto  [l/100km] 9,1 / 8,2 / 8,8  9,5 / 8,9 / 9,2  6,7 / 7,5  7,3 / 7,9
Kombinovaná [l/100km] 11,8 / 10,7 / 11,4  11,9 / 11,4 / 11,7  7,4 / 8,3  8,3 / 8,8
Produkcia CO2 - kombinovaná [g/km] 275 / 248 / 265  276 / 265 / 273  194 / 217  217 / 230
Palivo   Natural 91      NM 
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO      
Druh     pohon všetkých kolies    
Command-Trac® - polohy radenia                               2WD, 4WD bez medzinápravového diferenciálu, Neutral, 4WD s redukciou (2.72 : 1);
Rock Trac® - pre model Rubicon                                  redukcia pre model Rubicon je 4:1    
Trakčný systém                lamelový samosvorný diferenciál v zadnej náprave Trac-Lok®;
                                 model Rubicon - 100% elektronické uzávierky prednej a zadnej nápravy Tru-Lok®  
ROZMERY      
Dĺžka / Šírka / Výška [mm]          4751 / 1877 / 1800 - 1840 (HARD TOP) / 1825 - 1865 (SOFT TOP)    
Uhol nájazdu / výjazdu (min. - podľa výbavy) [°]    35 / 28    
Uhol prejazdu (min. - podľa výbavy) [°]    18    
Svetlá výška  vpredu/vzadu (min. - podľa výbavy) [mm]    228/220    
Objem batožinového priestoru  [l]    897 / 2009 - zadné sedadlo sklopené    
HMOTNOSTI   manuálna 6st.  automatická 5st.  manuálna 6st.  automatická 5st.
Prevádzková hmotnosť  (min. / max.)   [kg] 1989/2118  1995/2125  2128/2238  2073/2253
Najväčšia prípustná hmotnosť [kg] 2540  2540  2585  2585
Brzdený príves max. [kg] 2000/1000/2000  2000/1000/2000  1000/2500  1000/2200
JAZDNÉ VÝKONY      
Najvyššia rýchlosť [km/h]  180    172   

Túto brožúru vydala spoločnosť Chrysler Group LLC. Všetky vyobrazenia a špecifi kácie produktov sú založené na informáciach dostupných v čase tlače. Chrysler Group LLC si vyhradzuje právo 
bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzkov vykonať zmeny cien, špecifi kácii, farieb, materiálov a dielov, ktoré bude považovať za potrebné pri zlepšovaní výrobkov alebo za účelom 
dizajnu / marketingu. Jeep®, predná maska Jeep®, Wrangler, Rubicon, Sahara, Freedom Top, Tru-lok, Sentry Key, Pentastar, Command-Trac, Mopar a Uconnect sú registrované ochranné známky 
spoločnosti Chrysler Group LLC.

Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Alpine a Alpine logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Alpine Electronics, Inc. Dana a Trac-Lok sú 
registrované ochranné známky spoločnosti Dana Corporation. Sunrider je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bestop, Inc.

(1) Pri demontáži strechy / dverí a  sklápaní čelného okna postupujte vždy podľa návodu na obsluhu. Jazda s demontavonými dverami a  sklopeným čelným oknom je možná iba v  teréne. 
(2) Nepokúšajte sa brodiť vodou hlbšou ako 508�mm. Brodením sa môžu spôsobiť škody, na ktoré sa nemusí vzťahovať záruka poskytovaná na nové vozidlá. V teréne sa správajte zodpovedne 
a vždy s súlade s platnou legislatívou. (3) Prístroj musí podporovať profi l prístupu k tel.zoznamu cez Bluetooth (PBAP). (4) Viacstupňové predné airbagy v tomto vozidle sú certifi kované podľa 
príslušných nových federálnych predpisov USA. Deti do 12 rokov musia sedieť pripútané na zadných sedadlách. Deti prepravované v detských sedačkách nesmú byť umiestnené na prednom 
spolujazdcovom sedadle s čelným airbagom. Všetci cestujúci vo vozidle musia byť pripútaní bezpečnostnými pásmi. (5) Žiadny systém, bez ohľadu na jeho prepracovanosť, nemôže prekonať 
fyzikálne zákony ani sa vysporiadať s následkami bezohľadnej jazdy. Jeho schopnosti sú obmedzené dostupnou priľnavosťou, ktorá môže byť ovplyvnená snehom prípadne inými podmienkami. 
Keď bliká varovná kontrolka systému ESC, musí vodič zmierniť tlak na plynový pedál a prispôsobiť rýchlosť a spôsob jazdy podmienkam na ceste. Jazdite vždy obozretne a ohladuplne voči 
ostatným účastníkom cestnej premávky. Majte vždy zapnuté bezpečnostné pásy.

Vytlačené v Európe 01/13.                                                                                                                                                                    Jeep® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Chrysler Group LLC.


