
609. .8 687. .2

TURBO WD
Motor PHM Pohon

M

2G 1.5 MHEV Benzín FWD
P LIMITED
2G 1.5 MHEV Benzín FWD

LONGITUDE

RENEGADE 

7AT 28 500 €95 (130)

ZÁRUKA NA VOZIDLO 
Na všetky vozidlá poskytuje Jeep svojim zákazníkom zákonnú dvojročnú záruku a dodatočné 3 roky rozšírenej záruky (100.000 km) na hnacie ústrojenstvo vozidla, dvojročnú záruku na lak a sedemročnú na prehrdzavenie
karosérie. Počas základnej dvojročnej záruky nie je nijak obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše je 24 hodín denne v celej Európe k dispozícii špeciálna asistenčná služba – I AM JEEP. Podmienkou poskytovania
záruky je dodržanie Návodu na použitie a údržbu vozidla a predpísaných servisných prehliadok. Cenníková cena je platná od 21.11.2022 do odvolania za predpokladu, že nenastane podstatná zmena okolností. F Automobil
Import s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade podstatnej zmeny okolností (napr. nedostatok výrobných komponentov na trhu) alebo vyššej moci, pokiaľ by nastali, upraviť ponuku kedykoľvek v prípade zmien modelov, verzií,
výbav, voliteľnej výbavy či cenníkových cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Viac informácii o zárukách získate priamo u autorizovaných predajcov značky Jeep.

Akciová cena
Cena vr. DPHSincom

609.M2G.8

609.P2G.8

Prevodovka

7AT 31 000 € 2 100 € 28 900 €

1 900 € 26 600 €

Cenníková cena Zľavacv
Výkon kW (k)

95 (130)



Obj. kódAkciové pakety LONGITUDE LIMITED

2Y7 1 200 -

5R1 - 2 500

A4Y - 600

A13 - 800

2XS - 700

A14 - 1 000

A0Y 1 100 1 100

Obj. kódBezpečnosť & Ochrana LONGITUDE LIMITED

BGG • •
4JA • •
392 • •
BNT • •
BNP • •
BNS • •
052 • •
228 • •
008 • •
026 • •

CGW • •
505 • •
CJ2 • •
4DK • •
198 • •
264 • •
631 • •
NHR • •
416 • •
412 - T

Systém riadenia kolísania prívesu

Obmedzovač rýchlosti 

Adaptívny tempomat (ACC)

Akciový paket "Style"  (iba s JLN)
- Hlavné LED svetlomety (9U7)
- LED hmlové svetlá (LNJ)
- Zadné LED svetlomety (LAY)
- LED osvetlenie registračnej značky (1CY)
- Zatmavené zadné okná od "B" stĺpika (070)

Centrálne uzamykanie

Bočné airbagy
Predné airbagy

Akciový paket "Business"  
Uconnect 8,4" s dotykovou obrazovkou
- dotyková obrazovka
- Apple Car Play a Android auto*
- DAB rádio
* Apple CarPlay a Android Auto nie sú podporované v SR
GPS navigácia
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka v sedadle vodiča (v 2 smeroch)

Deaktivácia čelného airbagu spolujazdca
Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy

Asistent núdzového brzdenia 

Protipreklzový systém ASR

Systém varovania pred kolíziou (pre e-Hybrid verzie)

Trojbodové bezpečnostné pásy zadných sedadiel 

Akciový paket "Convenience" 
- Monitoring mŕtveho uhla a detekcia kríženia dráhy za vozidlom (XAN)
- Bezkľúčový vstup a štart (602)
- Funkcia diaľkového otvorenie / zatvorenie okien vpredu a vzadu pomocou diaľkového 
ovládania (XTX)
- Elektricky ovládané, el. sklopné a vyhrievané spätné zrkadlá (441/LFF)
- Funkcia otvorenie/zatvorenie okien jedným dotykom tlačídlom vpredu aj vzadu (JSK)
- Parkovací asistent pre pozdĺžne a kolmé parkovanie (XPK)
- Predné koberčeky (396)

Akciový paket "Zimná výbava"
- Odmrazovanie predných stieračov (NHL)
- Vyhrievané predné sedadlá (452)
- Vyhrievaný volant (NHS)
- Volant čalúnený kožou (320)

Systém ochrany proti prevráteniu vozidla 

Tempomat 

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
Elektrická parkovacia brzda

RENEGADE MY23

Akciový paket "Visibility"  
- Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (410)
- SmartBeam™, Automatické prepínanie svetlometov (LMS)
- Parkovací asistent pre pozdĺžne a kolmé parkovanie (XPK)

Akciový paket "Visibility"  
- Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (410)
- SmartBeam™, Automatické prepínanie svetlometov (LMS)
- Parkovací asistent pre pozdĺžne a kolmé parkovanie (XPK)
- Zadná parkovacia kamera (316) 

Akciový paket "Premium"  (iba s 2XS)
- Sedadlá s koženým čalúnením (211) 
- Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča v 8 smeroch a elektricky nastaviteľná bedrová 
opierka (v 2 smeroch) (JTJ)
- Zadné sedadlá s lakťovou opierkou, delené v pomere 40/20/40 (CFW)
- 19" kolesá z ľahkých zliatin (5E6)
  - pneumatiky 235/45 R19
  - trieda energetickej účinnosti pneumatik: B

Štandardná a voliteľná výbava

Okenné airbagy (vpredu aj vzadu) 

Ukotvenie detských sedačiek ISOFIX

Asistent sledovania jazdných pruhov Plus
ESC + Asistent rozjazdu do kopca (Hill Assist)



Obj. kód LONGITUDE LIMITED

MXU • •

MXS - 0

MWE - •

400 - 1 500

097 - •
5J9 • -
976 - •
041 • •

Obj. kód LONGITUDE LIMITED

011 • •
112 • •

132 • •

989 80 80
BCS • •

4VU • •

023 • •

JP3 • •

JTM • •

Obj. kód LONGITUDE LIMITED

623 - T
140 • •

CDW • •
784 • •
5M1 • •
511 T •

CL5 105 105

Obj. kód LONGITUDE LIMITED

1M0 • -

1M6 - •

982 350 350
TBS 400 400

XGM • •
499 T T

Plnohodnotná rezerva (iba s CL5)

Strecha vo farbe karosérie 
- oceľová 

Elektricky ovládateľné panoramatické strešné okno
(pre Limited iba s A14)

Predná lakťová opierka
- posuvná s úložným priestorom

Dverové opierky čalúnené umelou kožou

Elektricky ovládané zadné okná 

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka v sedadle vodiča (v 2 smeroch)

Hmlové svetlá - halogénové (povinné s AX0)

Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá 

Elektricky ovládateľné okná 
- s funkciou otvárania/zatvárania jedným dotykom na strane vodiča 

Exteriér

Strešné lyžiny 
- čierne prevedenie

Sedadlo spolujazdca celkom sklopné
Dvojzónová automatická klimatizácia

Interiér

Strecha čiernej farby (Riadiaci kód)

Čierny kryt vonkajších spätných zrkadiel

Výškovo nastaviteľná tretia zadná opierka hlavy
Polohovateľné otočné dno batožinového priestoru
(iba s 982 alebo TBS)

RENEGADE MY23Štandardná a voliteľná výbava

Ambientné osvetlenie dverí

Manuálne nastaviteľné sedadlo
- sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch
- sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch 

Hlavica radiacej páky automatickej prevodovky
- potiahnutá kožou

Disky kolies & Pneumatiky
16" kolesá z ľahkých zliatin
- rozmer: 16 x 6,5
- pneumatiky: 215/65 R16
- trieda energetickej účinnosti pneumatik: A
17" kolesá z ľahkých zliatin 
- pneumatiky 215/60 R17
- trieda energetickej účinnosti pneumatik: A

Ochrana pred úplným vybitím batérie

Sada na opravu pneumatík (Fix & Go)

Dojazdové koleso  (iba s CL5)
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)

Fajčiarska sada

Kryty vonkajších spätných zrkadiel

Elektronický posilňovač riadenia
Výškovo a osovo nastaviteľný volant

Interiér



Obj. kód LONGITUDE LIMITED

5CJ 0 0
5CA 600 600
5CK 600 600

Obj. kód LONGITUDE LIMITED

5DT 600 600
61P 600 600

Obj. kód LONGITUDE LIMITED

6Y0 - 1 270
6Y1 - 1 270

Obj. kód LONGITUDE LIMITED

0PY - 1 270

Obj. kód LONGITUDE LIMITED

508 • •
RS9 • •
5BH • •
JLN - 500

UGG • -

UGM - T

RCG • •

RF7 • •

4GF • -

77N - •
JJJ • •

9UP - •
LA6 • •
347 - •
051 - •
316 - T

Technológie

Prístrojový panel se 7" TFT displejom

USB pre druhú radu sedadiel

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokálny štandard pre SR
NA - nie je dostupné pre niektoré verzie

Zadná parkovacia kamera
Automatické rozsvietenie svetlometov

Apple Car Play & Android auto konektivita*
* Apple CarPlay a Android Auto nie sú podporované v SR

Dažďový senzor

Zásuvka 12V ve středové konzole

Zadné svetá - halogénové

DAB rádio

Uconnect 7" s dotykovou obrazovkou
- Apple Car Play a Android auto

Uconnect 8,4" s dotykovou obrazovkou
- dotyková obrazovka
- Apple Car Play a Android auto*
- DAB rádio
* Apple CarPlay a Android Auto nie sú podporované v SR

Čierna Solid 

Metalické lakovanie

Modrá Shade + čierna strecha

Zadný parkovací asistent "Parksense"

Sivá Graphite

6x reproduktor

Základné lakovanie + čierna strecha
Biela Alpine + čierna strecha

Modrá Shade

Biela Alpine

Metalické lakovanie + čierna strecha

Prístrojový panel s 3,5" monochromatickým LED displejom

Červená Colorado

RENEGADE MY23

Základné lakovanie

Štandardná a voliteľná výbava

Červená Colorado + čierna strecha

Niektoré prvky príplatkovej výbavy nahrádzajú štandardnú výbavu rovnakého charakteru, bez toho, aby táto skutočnosť bola u jednotlivých položiek uvedená.

Audioovládanie na zadnej strane volantu
GPS navigácia (iba s UGM)



Mhev

Max. krútiaci moment (Nm) @ ot. min.

1420
61,62

Max. výkon kW (k) @ ot. min.

Zdvihový objem (cm3)
Kompresný pomer

Prevodovka
FWD

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BENZÍNOVÝCH MOTORIZÁCIÍ

7st. automatická

71,2x92,2
1,469

Palivo
Počet valcov
Vŕtanie x zdvih (mm)

12,5:1

Hnacia náprava

4

240 @ 1.500
95 (130) @ 5.500

POHON

1.5 MHEV

RENEGADE MY23

Max. zaťaženie (kg)

48

Pohotovostná hmotnosť (kg)
HMOTNOSTI A OBJEMY

Váha vpredu (%)
1990
570

Objem palivové nádrže (l)

Max. prípustná hmotnosť (kg)

Max. hmotnost prívesu - nebrzdený (kg)

351

14,1 °
Odjazdový uhol

Dĺžka (mm) 4,236

VONKAJŠIE ROZMERY

Max. objem batožinového priestoru (l) [ISO 3832]

Max. objem batožinového priestoru - sklopené sedadlá 
(l) [ISO 3832]

Prechodový uhol

Šírka (mm)

22,0°

1297

600

Rozchod vpredu/vzadu (mm) 1541

1450

Váš autorizovaný Jeep® predajca:

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 9,7
Max. rýchlosť (km/h)

VÝKON

Výška (mm)

191

1,684

Rázvor (mm)

WLTP Kombinovaná (l/100km) 5,7-6,1

Emisie CO2 (g/km) - WLTP 130-139

Uvedené údaje o spotrebe paliva, emisiách CO2 a spotrebe energie boli stanovené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1832 v znení platnom v čase homologizácie vozidla. Údaje sa vzťahujú k vozidlu v
základnom vybavení v Taliansku a uvedené rozpätie zohľadňuje voliteľnú výbavu a rozdiely v rozmeroch zvolených kolies a pneumatík, ktoré sú dostupné u vybraného modelu, a môžu sa počas konfigurácie líšiť. Hodnoty pre
vozidlá sú už založené na novej metodike WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), aby bolo možné zabezpečiť porovnaní medzi vozidlami. U týchto vozidiel, sa na účely daní alebo iných poplatkov
súvisiacich s vozidlami, ktoré sa (okrem iného) zakladajú na hodnote emisií CO2, môžu líšiť hodnoty CO2 od hodnôt tu uvedených.

1,805

Max. hmotnost prívesu - brzdený (kg)

Nájazdový uhol 18,8°

2570

Priemer otáčania (m) 11,07

EMISE
Emisná norma Euro 6D FINAL

OSTATNÉ

Popisy a ilustrácie použité v tejto brožúre, ako aj informácie o rozsahu dodávaného vybavenia, farieb, vzhľadov, výkonov, rozmerov, hmotnosti, spotreby paliva a prevádzkových nákladov vozidla zodpovedajú dobe vydania.
Naftové motory sú vybavené filtrom pevných častíc DPF. Konkrétne konfiguráciu vozidla získate u autorizovaného dealera Jeep® podľa aktuálneho platného cenníka. Všetky uvedené ceny sú odporúčané predajné ceny
zodpovedajúce dobe vydania vr. 20% DPH. Dopravné náklady sú v cene vozidla. Ilustrácie môžu obsahovať špeciálne vybavenie modelov alebo funkcií, ktoré nie sú k dispozícii na európskom trhu. Jeep si vyhradzuje právo
uskutočňovať v priebehu výroby zmeny proti prevedením tu uvedeným.

SPOTREBA PALIVA


