


VÁLASSZON
SAJÁT IRÁNYT.

A városi felfedezők új célokat tűzhetnek ki. Exkluzív motorjaival, biztonságával és technológiai újításaival az új 

Jeep
®
 Compass minden utat lehetőséggé változtat. Akár betondzsungelről, akár eddig járatlan kipróbálásáról van 

szó, az erre legalkalmasabb kompakt SUV sokoldalúságával utat tör magának.



KELETEN KEZDŐDIK
A NAP



Az összetéveszthetetlen Jeep
®
 Compass arc ragyog a középre helyezett, 

fényes fekete, króm betétekkel határolt hetes osztású hűtőrácson, amely 

a széles, impozáns kiállás központi eleme. Kiállása terepviszonyok között 

tartósságot, úton pedig keményebb, merevebb érzést, jobb kormányzást és 

reakciót biztosít.

A LED-es hátsó lámpák agresszív vonalvezetést kölcsönöznek, a nappali 

menetfény, a króm ajtókeretek íve és a fényes fekete tető pedig modern 

kifinomultságot közvetít, ugyanakkor trapéz alakú kerékjárati íveivel a Jeep
®
 

Compass hű marad a tradíciókhoz. Kivételes menetdinamikája és terepjáró 

képességei a Jeep
®
 Compasst a többiek fölé helyezi. Legyen szó akár 

városi vezetésről, vagy járatlan utak felfedezéséről, a Jeep
®
 Compass váza, 

McPherson futóműve és ultramodern csillapító rendszere sima és élvezetes 

utat biztosít.

ÚJ FORMA TŰNIK FEL
A HORIZONTON.



Akárhova is megy, biztos lehet benne, hogy a Jeep
®
 Compasszal stílusosan, 

kényelmesen fog megérkezni. Megmunkált anyagaival, legkorszerűbb 

technikájával és az összeköttetés biztosításával hű marad az igazi Jeep
®
 

karakterhez.

A trapéz alakú középkonzol, a fényes fekete betét és a puha tapintás 

természetesen finomítja a Jeep belső formatervét, amelynek lényege, 

hogy minden kézre esik. A kezelőgombokkal ellátott bőrborítású 

kormányról elérhető a Uconnect™ kijelző és a 7 collos, színes központi 

kijelző, így a vezetés természetes lesz úgy, hogy megmarad a kapcsolat. 

A kétpaneles napfénytető a szabadtér érzetét hozza a Jeep utasterébe 

és egyesíti a kültér szépségét a beltér kényelmével, amelyet a 

bőkezűen párnázott, ergonomikus ülések biztosítanak. Az elektromos 

csomagtérajtó-nyitással a Jeep
®
 Compass a csomagok elrendezését is 

megkönnyíti.

MEGELÉGEDÉS KÍVÜL ÉS BELÜL IS. 





A negyedik generációs, akár 8,4 collos HD kapacitív kijelzővel is rendelhető 

interaktív Uconnect™ rendszer azt jelenti, hogy soha többet nem kell 

levennie a szemét az útról ahhoz, hogy minden utasítást precízen adjon 

ki, legyen az hangvezérlés vagy érintés. Teljesítse ki okostelefonját a 

Uconnect™ új szolgáltatásaival!

Az Apple CarPlay lehetővé teszi az iPhone használóinak, hogy a Siri 

hangvezérlőn, vagy a UConnect™ érintőképernyőjén keresztül elérjék 

az Apple Maps, az üzenetek, telefon, és az Apple Music szolgáltatást. 

Az Android Auto™ biztosítja  a könnyű és biztonságos hozzáférést a 

Uconnect™ kijelzőjén, vagy a kormányon lévő vezérlőgombokkal az 

érintésnélküli hangvezérléshez, illetve a Google Maps és a Google Play 

Music alkalmazáshoz.*

Maradjon online a Uconnect™ Live alkalmazással, adjon hozzáférést a 

TuneIn rádiókhoz, a Deezer zenelejátszó programhoz, a Facebookhoz, a 

Twitterhez, a Reutershez, vagy a TomTom Live-hoz, hogy élőben kapjon 

információkat az utazása során. Elemezze a my:Car és az eco:Drive™ 

adatait a vezetési stílusáról, hogy csökkenteni tudja járműve fogyasztását.

A Uconnect™ segít abban, hogy újabb szintre emelje kalandját a Jeep
®
 

Skills alkalmazással, amely speciális off-road műszerekkel, így állásszög-

mérővel, dőlés-, nyomás- és magasságjelzővel is segíti a vezetést.

*Az Android, az Android Auto™, a Google Play és egyéb jelölések a Google Inc. védjegyei
Az Apple CarPlay™ és az Android Auto™ nem elérhető minden országban, elérhetősége az 
operációs rendszer verziójától is függ. Részletekért kérjük, látogasson el a www.apple.com vagy 
a www.android.com weboldalra.

KEZEKET AZ
ÉRINTÉSMENTESSÉGRE.



Navigációs

rendszer



Engedje, hogy saját zenéje vezérelje! Az 506 wattos, 9 

hangszórós, mélynyomóval is felszerelt Beats prémium 

hangrendszer segítségével saját zenéje fogja Önt vezetni, 

bármilyen utat is választ.

HALLGASSON
A SAJÁT VILÁGÁRA.



ÉSZAK ÉPPEN ITT VAN 
A SARKON.



1,4 literes MultiAir II
140/170 LE

ERŐ A HALADÁSHOZ. 

Egy sofőrnél senki sem tudja jobban, mire van szükség, az pedig mindig 

jó, ha van választék. A Jeep
®
 Compass Start&Stop funkciós motorok 

és hajtásláncok széles választékát kínálja, köztük a kategóriaelső 

9-sebességes automata sebességváltót, hogy minden vezető megtalálja 

a saját útjához tökéletesen passzoló kombinációt.  

A 9-sebességes automata teljesítményt és hatékonyságot is biztosít 

akkor, amikor arra a leginkább szükség van. 

Az induló, hosszabb fokozatok tökéletes összhangban vannak az autó 

súlyával, méretével, hogy a jármű tökéletes élményt nyújtson már az 

induláskor, a rövidebb magas fokozatok pedig észrevétlenül biztosítják a 

hatékonyságot az autópályán.

A Jeep
®
 Compasshoz az 1,4 literes, 140 lóerős MultiAir II turbómotor 

mellé manuális váltó és elsőkerék-meghajtás kérhető, de ugyanezen 

erőforrás 170 lóerős kiviteléhez már elérhető a 9-sebességes automata 

váltó és az összkerék-meghajtás is.

Két dízelmotor áll rendelkezésre: a gazdaságos 1,6 literes MultiJet II 120 

lóerővel, manuális sebességváltóval és elsőkerék-meghajtással, illetve 

a 2 literes, 140, vagy 170 lóerős egység 350 Nm nyomatékkal, manuális, 

vagy 9 sebességes automata váltóval, illetve összkerék-meghajtással.

9 sebességes 
automata váltó

2,0 literes MultiJet II
140/170 LE

1,6 literes MultiJet II
120 LE



MINDEGY MERRE JÁR,
AZ IRÁNYÍTHATÓSÁG ÖNNEL LESZ

Tolatókamera
A hátsó kamera képe a Uconnect érintőképernyőjén jelenik 
meg, és dinamikus segédvonalakkal segíti a tolatást.

Keresztforgalom-figyelő

A hátratekintés innentől kezdve gyerekjáték. Hangeffektek 

és ikonok is értesítik a vezetőt, ha a járművet tolatás közben 

keresztező irányból megközelítik.

Párhuzamos és Merőleges Parkolósegéd

A Jeep
®
 Compass ultrahangos szenzorok segítségével kapja 

meg azokat az információkat, amelyek segítségével szó 

szerint képes leparkolni saját magát. Aktiválja a rendszert, 

dőljön hátra és kövesse az utasításokat. A rendszer akkor is 

képes átvenni az irányítást, amikor párhuzamos parkolásból 

áll ki a jármű, így könnyítve az első métereket az úton.

Az életben nem minden út járható könnyen, de a Jeep
®
 Compass 

segít abban, hogy az a legbiztonságosabb legyen. Összesen 70 

különböző aktív és passzív biztonsági elem érhető el – köztük a 

továbbfejlesztett frontális ütközésre és sávelhagyásra figyelmeztető 

rendszer, amelyek az alapfelszereltség részét képezik. A Jeep
®
 

Compass minden veszélyt távol tart, érkezzen az északról, délről, 

keletről, vagy nyugatról.



Továbbfejlesztett frontális ütközésre figyelmeztető rendszer

Radarok és kameraképek alapján érzékeli, majd hang- és képüzenettel is értesíti a vezetőt a lehetséges balesetre. Ha a vezető nem reagál 

időben, akkor a rendszer automatikusan lefékezi a járművet a becsapódás elkerülése, enyhítése érdekében.

Adaptív tempomat 

Érzékeli a lassabb forgalmat, ha a tempomat aktiválva van és 

kontrollált fékezéssel megfelelő távolságot tart az elől haladótól. 

A sáv üressé válása után automatikusan visszagyorsítja a 

járművet a beállított sebességre.

Továbbfejlesztett sávelhagyás-figyelmeztető 

Egy kamera leolvassa az útburkolati jeleket és figyelmezteti a 

vezetőt, ha a jármű az irányjelző használata nélkül bármelyik 

vonalon kívülre kerülne. Ha a vezető nem reagál időben, akkor a 

rendszer automatikusan visszakormányozza a járművet a sávba.
Holttérfigyelő

Egy radarrendszer újabb szempárt biztosít a vezetőnek azzal, 

hogy figyeli a jármű holtterét, a sávváltásokat, vagy azt, 

hogy mikor haladnak el mellette. A figyelmeztetés a külső 

visszapillantó tükörben jelenik meg. 



A jól megválasztott eszközök és a technika bármilyen utat képesek 

meghódíthatóvá tenni. Ezért szerelték fel az új Jeep
®
 Compass-t a 4X4 

Jeep
®
 Active Drive hajtáslánccal, és hátsó tengelyt leválasztó rendszerrel. 

A Jeep
®
 Active Drive egy igazi összkerék-meghajtási rendszer 

nyomatékelosztóval és hátsó meghajtó modullal, amelyek segítenek 

abban, hogy a Jeep
®
 Compass a legalkalmasabb kompakt SUV legyen a 

piacon. 

A Selec-Terrain™ rendszer emellé öt előre programozott beállítást kínál: 

Auto, Hó, Sár, Homok és Szikla (csak a Trailhawk verzióhoz). Mindegyik 

mód a saját algoritmusa szerint szabályoz 12 fedélzeti egységet és 

a vezető egy egyszerű tekeréssel kiválaszthatja a terepviszonyokhoz 

leginkább megfelelő beállítást.

Auto üzemmódban az Active Drive rendszer az útviszonyokról, 

hajtásról, sebességről gyűjt és elemez adatokat és ezeket alkalmazza 

a menetstabilizáló, valamint a hátsó tengelyt lekapcsoló rendszerekre, 

utóbbi észrevétlenül, a vezető közbeavatkozása nélkül kapcsolja le az 

összkerék-meghajtást. A teljesen változtatható nedves kuplung minden 

körülmény között biztosítja a megfelelő mennyiségű nyomatékot és 

automatikusan megszünteti a hátsó tengely csatlakozását, ha az első 

kerék hajtása elegendő. Ezzel nem csak tökéletes mennyiségű erő áll 

rendelkezésre, de javul a fogyasztás is.

HAGYJA, HOGY AZ
ÖSZTÖNEI VEZÉRELJÉK.

JEEP
®
 ACTIVE 

DRIVE

HÁTSÓ TENGELY LEOLDÓ

SELEC-TERRAINTM



AUTO SÁR

HOMOK HÓ

Bár az előttünk lévő út sokszor tartogathat meglepetéseket, a 

Jeep® Compass mindenkit biztosít arról, hogy képes célba érni 

bármilyen körülmények között. Változtassa meg a Selec-Terrain™ 

beállításokat, vagy állítsa Auto üzemmódra, hogy a munka nagy 

részét a jármű végezze el.

Auto

Ez az üzemmód tényleg készen ál bármire, sokféle vezetési 

körülményt képes kezelni, folyamatosan tudja össze- és szétkapcs-

olni az első és hátsó tengely közti hajtást, hogy költséghatékony 

működés mellett maximális irányíthatóságot és kezelhetőséget 

biztosítson.

Hó

Sem az élet, sem a Jeep
®
 Compass nem áll meg, csak azért, mert hi-

deg van. Állítsa be a Snow üzemmódot az állandó összkerék-megh-

ajtáshoz, maximális tapadáshoz és csökkentett túlkormányzáshoz, 

és azért, hogy oda kerüljön a legtöbb stabilitás és irányíthatóság, 

ahol a legnagyobb szükség van rá.

Sár

Spórolja meg, hogy sáros legyen a keze! A Mud üzemmódra vált-

ással az összkerék-meghajtási rendszer a kerekek nagyobb 

mértékű megcsúszását engedélyezve a lehető legjobb tapadást 

biztosítja alacsony sebességnél.

Homok

Aktiválja a Sand üzemmódot, hogy a speciálisan kalibrált differen-

ciálművek és a sebességváltó fokozatok a legnagyobb kerékcs-

úszást, így maximális irányíthatóságot garantálják homokos ta-

lajon.

TERMÉSZETES
VÁLASZTÁS.



A DÉL MINDEN LEHETSÉGES
ÚTICÉLT JELENT



A Jeep
®
 Compass Trailhawk verziója újradefiniálja a határtalanságot.

A Trail Rated® jelvény azt mutatja, hogy az autó átment egy öt pontból álló (tapadás, 

kormányozhatóság, hasmagasság, rugalmasság, gázlóképesség) megerőltető 

teszten, így a világ legkeményebb útjain is helyt tud állni.

Kategóriaelső 4x4 képességei, 17 collos terepgumija, speciális kiképzésű első 

lökhárítója jobb terepszöget garantál, nagyobb hasmagassága, motorvédő 

lemeze, a Mopar Rock Rails fellépő és a Jeep
®
 jellel ellátott hátsó vonószem pedig 

biztosítanak arról, hogy sem közúton, sem a természetben nincs olyan akadály, 

amelyet ne tudna leküzdeni.

DEFINIÁLJA ÚJRA VEZETÉSÉT



30°

24,4°

216

33,6°

MINDEN SZÖG
FANTASZTIKUS PERSPEKTÍVÁT AD.

A 2 literes, 170 lóerős MultiJet II motorral, 9 sebességes automata 
váltóval és 4X4 Jeep

®
 Active Drive Low rendszerrel felszerelt Jeep

®
 

Compass Trailhawk a Selec-Terrain Szikla üzemmódjával, 20:1-hez 
kúszófokozatával pontosan tudja, hogyan birkózzon meg a kemény 
helyzetekkel. A megoldásban a lejtmenet vezérlő is segítségére van, 
amely minden egyes kerék sebességét külön-külön szabályozza, hogy 
biztonságosan ereszkedhessen le a lejtőn. Mindegy tehát, hogy mennyire 
sziklás a terep, széles a folyó, vagy csúszós a lejtő, a Trail Rated Jeep

®
 

Compass Trailhawkot arra építették, hogy utat törjön magának.



A NYUGAT ÉJJELLÉ VÁLTOZTATJA
AZ ESTÉT.



MINDEN VÁLASZTÁSBAN
MÁS ATTITŰD VAN.

Állítsa össze saját Jeep
®
 Compasszát a www.jeep.hu oldalon.



COMPASS SPORT

KÜLSŐ
• Automata fényszórók

• LED-es hátsó lámpa

• Halogén reflektor és nappali menetfény

• Fűtött fekete tükrök

• 16 collos acél keréktárcsák

• Tanksapka nélküli üzemanyag-betöltő

BELTÉR
• Szövet ülések

• 60/40 arányban dönthető hátsó üléssor

• Manuális klíma

• Kezelőgombokkal felszerelt, bőr borítású kormány

• 3,5 collos központi TFT kijelző

• 5 collos Uconnect™ rendszer 6 hangszóróval

MŰSZAKI TARTALOM
• Elektromos rögzítőfék

• Továbbfejlesztett frontális ütközésre figyelmeztető rendszer

• Továbbfejlesztett sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

• Tempomat

• Elektronikus menetstabilizáló (ESC)

• Guminyomás-ellenőrző rendszer



COMPASS LONGITUDE

KÜLSŐ
• Karosszéria színére fényezett tükrök

• Ködfényszórók kanyar-megvilágítás funkcióval

• Tetősínek

• Króm keret az oldalablakok körül

• 16 collos alumínium keréktárcsák

BELTÉR
• Síkbadönthető első utasülés tárolórekesszel

• LED-es beltéri világítás

• 2 darab, a középkonzol előtt elhelyezett, megvilágított pohártartó

MŰSZAKI TARTALOM
• Tolatóradar

A Sport felszereltségen felül:



COMPASS LIMITED

KÜLSŐ
• Projektoros halogén lámpák LED-es nappali menetfénnyel

• 17 collos alumínium keréktárcsák

BELTÉR
• Bőr/szövet ülések

• 40/20/40 arányban osztott hátsó üléssor

• Négy irányban, elektromosan állítható deréktámasz (csak vezetőoldali)

• Kétzónás automata klíma

MŰSZAKI TARTALOM
• 7 collos Uconnect™ rendszer DAB digitális rádióval

• Esőérzékelős ablaktörlők

• 7 collos központi TFT kijelző

• Automatikusan elsötétedő belső tükör

A Longitude felszereltségen felül:



COMPASS TRAILHAWK

KÜLSŐ
• Projektoros halogén lámpák LED-es nappali menetfénnyel

• Sötétített hátsó ablakok

• Piros hátsó vonóhorog

• Szatén szürke hűtőrács, ablakkeret, jelvények és tükrök

• Fekete motorháztető matrica

• 17 collos alumínium off-road keréktárcsák – 225/60 R17-es négyévszakos gumiabroncsokkal

BELTÉR
• Prémium szövet/bőr ülések

• 40/20/40 arányban osztott hátsó üléssor

• Megfordítható csomagtér padló

• Négy irányban, elektromosan állítható deréktámasz (csak vezetőoldali)

• Kétzónás automata klíma

MŰSZAKI TARTALOM
• 7 collos Uconnect™ DAB digitális rádióval

• Esőérzékelős ablaktörlők

• 7 collos központi TFT kijelző

• Automatikusan elsötétedő belső tükör

• 9-sebességes automata váltó

OFF-ROAD FELSZERELTSÉG
• Selec-Terrain™ Szikla üzemmóddal

• Első és hátsó védőlemezek

• Terepezést segítő speciális első- és hátsó lökhárító

• Jeep® Active Drive Low hajtáslánc

• Lejtmenet vezérlő

A Longitude felszereltségen felül:



16 COLL FÉNYES FEKETE 

széria a Sport felszereltségi 
szinten

18 COLL POLÍROZOTT ÉS TECH SZÜRKE 

széria a Limited felszereltségi szinten

TELJESKÖRŰEN
FELSZERELT.

19 COLL POLÍROZOTT ÉS FÉNYES FEKETE 

rendelhető a Limited felszereltségi szinten 

17 COLL TECH EZÜST 

széria a Longitude
felszereltségi szinten

17 COLL POLÍROZOTT ÉS FÉNYES 
FEKETE 

széria a Tralhawk
felszereltségi szinten

16 COLL TECH EZÜST

rendelhető a Sport
felszereltségi szinten

18 COLL MAGASFÉNYŰ GRÁNITKRISTÁLY KÖNNYŰFÉM FELNI

Eredeti Mopar tartozék



SZÍNES
EGYÉNISÉGNEK TERVEZVE.



LIMITED

TRAILHAWK

LONGITUDE

SPORT

Fehér

pasztell*

Gyöngyház fehér

háromrétegű fényezés **

EzüstmetálEzüstmetálEzüstmetál

metálfényezésmetálfényezésmetálfényezés

Gránit kristály

metálfényezés

Rhino

pasztell

Laser kék

gyöngyház fényezés

Jazz kék

gyöngyház fényezés

Olive zöld

metálfényezés

Spitfire narancssárga

pasztell

Redline piros

gyöngyház fényezés

Gyémánt fekete

gyöngyház fényezés

Fekete

pasztell

    *Nem elérhető a Sand Storm beltérhez         **Csak fekete ülésekkel elérhető
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HATÁROK
NÉLKÜLI KÉNYELEM.



FEKETE / PIROS VARRÁS FEKETE / SKI SZÜRKE FEKETE

SPORT / LONGITUDE TRAILHAWK LIMITED

BŐR / BŐR 

HŰTÖTT BŐRBŐR / SZÖVET

BŐR / BŐR 

HŰTÖTT BŐRBŐR / SZÖVET

BŐR / BŐR 

HŰTÖTT BŐRBŐR / SZÖVET

SAND STORM
Csak a Longitude felszereltséghez

FEKETE

SZÖVET SZÖVET



Jeep
®
 Compasszát szerelje fel ízlése szerint, melyben segít a Mopar széles tartozék kínálata: bármerre menjen, bármit 

csináljon, mindenre lesz megfelelő megoldása. Az esztétikus Mopar és Jeep
®
 tartozékok és kiegészítők segítenek abban, 

hogy egyedivé varázsolja autóját, például olyan csomagtárolási megoldásokkal, mint a teleszkópos rúd, csomaglekötők 

és tetősínek. Ezek segítségével sílécet, kerékpárt, vagy extra nagy csomagot is szállíthat, miközben Ön felfedezi a 

várost vagy a szabadban barangol. Nincs ok felkészületlennek éreznie magát.

A Mopar
®
 Vehicle Protection szolgáltatási szerződések számos, kötöttségek nélküli garanciaidő-meghosszabbítást 

és karbantartást tartalmaznak, melyekkel biztosíthatja, hogy autója mindig úton lehessen. A Jeep
®
 megfelelőségi 

tanúsítványával, eredeti alkatrészeivel, magasan képzett szakembereivel nem is tehetne jobbat autójával. Válassza ki 

az Önhöz legjobban illő szolgáltatást!

További információért látogasson el a http://www.jeep.hu holnapra.

VÁLASSZON EREDETI MOPAR
®
 TARTOZÉKOKAT

VÁLASSZA A MOPAR
®
 TARTOZÉKAIT ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, hívja a 0680101080 ingyenesen hívható telefonszámot, amennyiben segítségre van szüksége. Szolgáltatásunk az év 365 napján, a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Munkatársainak felvilágosítást 
adnak a modelljeinkről, szervizekről, viszonteladói hálózatról, és időpontot is foglalhat tesztvezetésre.
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ERŐFORRÁS 1.6 MultiJet II 120 LE MTX FWD 2.0 MultiJet II 140 LE MTX AWD

Üzemanyag DÍZEL DÍZEL

Felszereltségi szint Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited

Lökettérfogat (cm3) 1598 1956

Emissziós norma Euro 6 Euro 6

Teljesítmény (Le) /ford.-nál 120 / 3750 140 / 3750

Teljesítmény (kW) /ford.-nál 88 / 3750 103 / 3750

Nyomaték (Nm) / ford.-nál 320 / 1750 350 / 1750

ERŐÁTVITEL

Sebességváltó kézi, 6 sebességes kézi,. 6 sebességes

Hajtás elsőkerék-meghajtás Jeep
®
 Active Drive 4x4

TELJESÍTMÉNY

0-100 Km/h (másodperc) 11 10,1

Max sebesség (km/h) 185 190

KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS, ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

Co2 kibocsátás, kombinált (g/km) 117 138

Fogyasztás, városi (l/100 km) 5,2 6,1

Fogyasztás, városon kívül (l/100 km) 4 4,7

Fogyasztás, vegyes (l/100 km) 4,4 5,2

MÉRETEK

Hosszúság (mm) 4394 4394

Szélesség (mm) 1819 1819

Magasság (mm) a tetősínnél 1629 1644

Tengelytáv (mm) 2636 2636

Első terepszög (fok) 15,8 16,8

Hátsó terepszög (fok) 30,8 31,7

Rámpaszög (fok) 21,8 22,9

Hasmagasság (mm) 198 208

Gázlómagasság (mm) 406,4 406,4

Súly (kg) 1505 1615

Vontatható tömeg (kg) 1000 1900

2.0 MultiJet II 140 LE ATX AWD 2.0 MultiJet II 170 LE ATX AWD 1.4 MultiAir 2 140 LE MTX FWD 1.4 MultiAir 2 170 LE ATX AWD

DÍZEL DÍZEL BENZIN BENZIN

Longitude, Limited Limited Sport, Longitude, Limited Limited

1956 1956 1368 1368

Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

140 / 4000 170 / 3750 140 / 5000 170 / 5500

103 / 4000 125 / 3750 103  / 5000 125 / 5500

350 / 1750 380 / 1750 230 / 1750 250 /  2500

        

automata, 9 sebességes automata, 9 sebességes kézi, 6 sebességes automata, 9 sebességes

Jeep®
 Active Drive 4x4 Jeep

®
 Active Drive 4x4 elsőkerék-meghajtás Jeep

®
 Active Drive 4x4

         

9,9 9,5 9,9 9,5

190 196 192 200

    

148 148 143 160

6,6 6,6 7,8 8,7

5,1 5,1 5,2 5,9

5,7 5,7 6,2 6,9

        

4394 4394 4394 4394

1819 1819 1819 1819

1644 1644 1629 1644

2636 2636 2636 2636

16,8 16,8 15,8 16,8

31,7 31,7 30,8 31,7

22,9 22,9 21,8 22,9

208 208 198 208

406,4 406,4 406,4 406,4

1615 1615 1505 1615

1500 1500 1000 1000

MŰSZAKI ADATOK



Ez a prospektus az FCA kiadványa. Minden termékillusztráció és specifi káció a megjelenés előtti jóváhagyás idején aktuális információk alapján készült. Az FCA fenntartja a jogot arra, hogy külön értesítés, erre való kötelezettség nélkül időnként módosításokat végezzen az 

árban, a specifi kációban, a színekben, az anyagokban, illetve arra, hogy javítás, tervezési, vagy marketig okok miatt a szükséges mértékben megváltoztassa, vagy megszüntesse a terméket.
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