
JEEP
®
 RENEGADE



Tapasztald meg azt a párosítást, 

amelyre mindig is vágytál: a város 

praktikusságát és a természet 

vitalitását. Mindezt úgy, hogy 

tökéletes harmóniában létezel 

mindkettővel. Felfrissített, merész 

külsejével, kényelmes belterével 

és okos technológiai megoldásaival 

az új Jeep
®
 Renegade a belépőd, 

bárhova is mennél a Világban.



KETTŐS SZEMÉLYISÉG.
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NÉZŐPONT KÉRDÉSE.

Látszódni egyszerű, de ahhoz, hogy észrevegyenek, a részleteknek is passzolnia kell. A friss, új, LED-es hátsó fényszórókban a Renegade 

exkluzív, benzineskanna formája által ihletett X mintája is megtalálható. Lelkesítő, erőt sugároz és valódi stílusteremtő darab.
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KINYÍLIK FELETTED AZ ÉGBOLT.

 
A mennyország kézközelbe kerül. Úgy, ahogy csak egy Jeep

®
 képes lehozni. A Renegade-del bárhol 

és bármikor élvezheted a szabad levegős autózást. A napfénytető elektromos vezérléssel, döntés/

hátra húzás funkcióval is rendelkezik, emellett exkluzív, My-Sky levehető panelek is elérhetőek. 

Mostantól olyan egyedi látásmódban lehet részed, mint amilyen Te magad vagy.
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KIJELÖLI A

NÉZŐPONTOT.

A My-Sky levehető panelekkel szemtanúja lehetsz annak, hogy a perspektíva változik. Csak vedd le a könnyű, üvegszálas poliuretánból 

készült tetőpaneleket, amelyeket a csomagtartóban a különleges táskájukban kényelmesen tárolhatsz, és a többi csomag elől sem 

vesz el helyet. 
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MINDIG A TE RÉSZED.
Minden nagy kaland a kényelemmel kezdődik. Az új Jeep

®
 Renegade belterét funkcionalitásra és élvezetre terveztük. Ilyen a Renegade 

Limited ben elérhető stílusos, kéttónusú Polar Plunge belső, és a Trailhawk modellhez készült, rubinvörös varrással és Trailhawk felirattal 

készült fekete bőrborítás.
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JÁTSSZ A SAJÁT SZABÁLYAID SZERINT.

Vannak A szabályok, és vannak a TE szabályaid. A Renegade negyedik generációs Uconnect™ infotainment 

rendszerével biztosra mehetsz, hogy az egyik nem működik a másik nélkül. A navigációt, akár 8,4”-os színes, 

nagyfelbontású érintőképernyőt is tartalmazó rendszernek mindegy, hogy hanggal vagy gesztussal vezérled. A 

lényeg, hogy arra figyelhetsz, amit tenned kell, és ahhoz csatlakozz, ami lenni szeretnél.

Használd ki az iPhone-odban rejlő lehetőségeket az Apple CarPlay™ telefontükrözéssel, amellyel hozzáférhetsz az 

Apple Maps és Apple Music alkalmazásokhoz, és kezelheted a hívásaidat, üzeneteidet is. A vezérlést a Uconnect™ 

érintőképernyőjén keresztül, vagy Sirivel, hangutasítással is megoldhatod. 

Az illusztráció az Apple CarPlay™-t mutatja.
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ÖSZTÖNÖS KAPCSOLAT.

Hűtsd le, vagy tüzeld fel magad a kétzónás légkondicionálóval, amelyet közvetlenül az infotainment érintőképernyőjén keresztül vezérelhetsz.

Hozd ki a legtöbbet Android operációs rendszert futtató okostelefonodból az AndroidAuto™ telefontükrözéssel, amelynek segítségével 

könnyedén vezérelheted a Google Maps, Google Play music alkalmazásokat, hívásaidat és üzeneteidet. A rendszert hangvezérléssel, vagy 

a kormányba épített vezérlőgombokkal is irányíthatod.*

Tanulj a profiktól, és használd a Jeep
®
 Off-Road Pages alkalmazást, amely különböző műszerekkel mutatja meg az autó állásszögét, dőlését, 

a légnyomást, a tengerszint feletti magasságot, sőt, saját teljesítményedet is, ezzel adva egy kis plusz önbizalmat a kalandozásokhoz.

*A működéshez a Google Play áruházban elérhető AndroidAuto alkalmazásra van szükség. Az applikációt 5.0 Lollipop, vagy annál nagyobb verziószámú operációs rendszert 

futtató eszközök használhatják. A Google, Google Play, Android Auto és egyéb elnevezések a Goolge LLC. bejegyzett védjegyei. 

A Jeep
®
 off -Road Pages csatlakoztatott funkciói várhatóan 2020 szeptemberétől válnak elérhetővé. A bevezetés további részleteiről a hivatalos Jeep

®
 weboldalon tájékozódhatsz.

Navigációs rendszer

Jeep
®
 Off-Road Pages
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MY ASSISTANT

Értesítéseket kaphatsz, és baleset,

vagy műszaki hiba esetén igénybe veheted 

az assistance szolgáltatásokat.

MY NAVIGATION

Valós idejű útinform adatok, időjárás-jelentés

és telepített sebességmérő kamerákkal

kapcsolatos információk.

MY REMOTE

Ezzel mindig megtalálod majd

Jeep
®
-edet és távolról is irányíthatod.

MY WI-FI

Szörfölj az interneten, akár egyszerre

több eszközön is, a Jeep
®

rendszeréhez csatlakoztatva.

MY CAR

Jeep
®
-ed ellenőrzésére és karbantartására.

MY THEFT ASSISTANCE

Segítséget kaphatsz és igénybe veheted az 

assistance szolgálatást lopás esetén.

A KAPCSOLÓDÁS SZABADSÁGA.

Töltsd le My Uconnect mobilalkalmazást, 

vagy látogass el a Jeep
®
 hivatalos weboldalra, 

hogy kihasználhasd az összes szolgáltatást.

A Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, 

Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifications, Send & Go, POI Search, Live Weather/ Live Traffic/ Live Speedcams, Parking 

Finder/Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping, Charge&Pay szolgáltatások 

várhatóan 2020 szeptemberétől válnak elérhetővé. A bevezetés további részleteiről a hivatalos Jeep
®
 weboldalon keresztül 

tájékozódhatsz.
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY WI-FIMY CAR MY THEFT ASSISTANCE

Bárhol is vagy a Világban, a My Uconnect alkalmazás segítségével mindig közvetlenül csatlakoztatva leszel Jeep
®
-edhez. A Uconnect szolgáltatásokkal a legnagyobb kényelemben indulhatsz el.

A My Uconnect alkalmazás és weblap 
segítségével információkat kaphatsz autód 
állapotáról, és a kötelező karbantartásokról.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, a Uconnect™ 
érintőképernyőjén keresztül, vagy a beépített Assist 
gomb megnyomásával felveheted a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal, és felteheted az autóval kapcsolatos 
kérdéseidet. Az autó automatikusan elküldi a 
tartózkodás helyét, és az egyedi azonosítószámot.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, a 
Uconnect™ érintőképernyőjén keresztül, vagy a 
beépített SOS gomb megnyomásával felveheted 
a kapcsolatot a hét minden napján 0-24 órában 
elérhető veszélyhelyzeti központtal, az autó 
automatikusan tovább küldi GPS-koordinátáit, 
és egyedi azonosítóját. Bizonyos balesetek 
esetén az autó önmaga indítja el a vészhívást.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, a 
Uconnect™ érintőképernyőjén keresztül, 
vagy a beépített Assist gomb megnyomásával 
felveheted a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal 
és assistance szolgáltatást kérhetsz. 
Bizonyos esetekben a Jeep

®
 Renegade maga 

kezdeményezi a kapcsolatfelvételt.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, vagy 
okosórádon keresztül is kapcsolatba 
léphetsz autóddal és olyan parancsokat 
küldhetsz, mint az ajtók nyitása és 
zárása. Ezen funkcióval a Jeep

®
 Renegade 

világítását is tudod irányítani.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, 
okosórádon keresztül, vagy a Jeep

®
 honlapon 

megnézheted autód legutóbbi pozícióját, és 
navigációt is kérhetsz, hogy megtaláld
Jeep

® 
Renegade-ed.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, vagy okosórádon 
keresztül valós idejű adatokat kaphatsz a fogyasztásról és 
szén-dioxid-kibocsátásról, így könnyen megértheted, hogyan 
befolyásolja vezetési stílusod az autód környezeti lábnyomát.

A 4xe verziókhoz nem elérhető.

A My Uconnect alkalmazás és weblap 
segítségével akkor is kezelheted autódat, 
ha nem te vezetsz. Riasztást is kaphatsz 
okostelefonodra.

Az At-Home digitális asszisztenssel 
lekérdezheted a legutóbbi autóinformációkat, 
elküldheted az autó helyzetét, kereshetsz 
az érdekes helyek listájában (POI), nyithatod 
és zárhatod az ajtókat, kezelheted a 
fényszórókat is.

Elektromos töltés esetén a My Uconnect 
mobilalkalmazással, vagy a töltőnyílásnál lévő gombbal 
indítsd el a töltést. 

Csak a 4xe modellekhez elérhető.

A My Uconnect mobilalkalmazásban, vagy a 
töltőnyilásnál lévő gomb segítségével előre 
beidőzítheted a töltés idejét.

A My Connect alkalmazásban a klimatizálást is 
beállíthatod.

A Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifications, Send & Go, POI Search, Live Weather/ Live Traffic/ 
Live Speedcams, Parking Finder/Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping, Charge&Pay szolgáltatások várhatóan 2020 szeptemberétől válnak elérhetővé. A bevezetés 
további részleteiről a hivatalos Jeep® weboldalon keresztül tájékozódhatsz.

Járműkarbantartási jelentésekÜgyfélszolgálatVészhívás Assistance szolgáltatás

Távvezérlés Eco ScoreJárműkereső

Figyelmeztetések At-Home Digital Assistant E-Control
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MY CAR

MY WI-FI

MY NAVIGATION

MY THEFT ASSISTANCE

Járműinformáció Járműgondozási értesítő

Lopáskísérlet riasztás

Menet közbeni értesítések

A My Uconnect mobilalkalmazáson, okosórádon, 
vagy a Jeep honlapon keresztül valós idejű 
adatokat kaphatsz az üzemanyagszintről, 
guminyomásról, a kilométeróra állásáról, és az 
olaj elhasználódásáról is.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, 
okosórádon, vagy a Jeep honlapon keresztül 
értesítéseket kaphatsz a motor, az olaj, 
a folyadékok, a fékek, a felfüggesztés, 
a biztonsági és világító berendezések 
állapotáról.

Értesítést kaphatsz a tervezett 
karbantartásról és egyéb szolgáltatásokról. 
Az ezzel kapcsolatos hívásokat akár az 
autó infotainment rendszerén keresztül is 
bonyolíthatod.

Send & Go POI keresés Útinform

A My Uconnect alkalmazás használatával 
választhatod ki célállomásodat és küldheted 
el az autó navigációs rendszerének, amely 
elvezet téged az utadon.

Az infotainment rendszer kijelzőjén keresztül 
értesülhetsz a várható forgalomról, időjárásról 
és a telepített sebességmérők helyzetéről, hogy 
utazásod nyugodtan teljen.

Akár a My Uconnect alkalmazás térképén 
is közvetlenül keresgélhetsz az érdekes 
helyek (POI) között, és azokat átküldheted a 
Jeep

®
 Renegade navigációs rendszerének is.

SMS-ben, a My Uconnect alkalmazásban, 
vagy a Jeep honlapon keresztül is riasztást 
kaphatsz, ha az autó nem engedélyezett 
mozgást érzékel.

Lopott gépjármű asszisztencia

Azonnal felveheted a kapcsolatot 
ügyfélszolgálatunkkal, ha autódat ellopták. 
Amint a rendőrség megerősíti a lopás tényét, 
megkezdődik az autó nyomon követése. 

Wi-Fi Hotspot*

Az Ubigi honlapján történt regisztráció, valamint 
a mobileszköz és a Uconnect™ infotainment 
rendszer csatlakoztatása után akár 8 eszköz is 
hozzáférhet a hotspothoz, és szörfölhet a neten, 
hallgathat zenét, így az utazás mindenki számára 
felejthetetlen élmény lesz.

*Fedélzeti Wi-fi  az Ubigitől.

Parkoló/Töltőállomás kereső

Megkeresheted a hozzád legközelebb 
lévő nyilvános parkolókat, illetve 
töltőállomásokat, megismerheted 
a címüket, nyitvatartási idejüket, 
telefonszámukat és az elérhetőséget is.

Csak a 4xe verziókhoz érhető el.

Last Mile navigáció Töltőkereső

Parkold le autódat, és tedd meg az utolsó 
métereket gyalog, okostelefonod elirányít a 
célállomásra.

A My Uconnect alkalmazásban, és a Jeep
®
 

Renegade infotainment rendszerének kijelzőjén 
is megkeresheted a legközelebbi nyilvános 
töltőállomást.

Csak a 4xe verziókhoz érhető el.

Dinamikus hatótávkijelzés

A My Uconnect mobilalkalmazás a valós idejű 
akkumulátortöltöttséget alapul véve grafikusan 
is megjeleníti a térképen a hatótávolságot.

Csak a 4xe verziókhoz érhető el.

Foglalás és fizetés

Megtekintheted a töltőállomásokat, azok 
elérhetőségét, intézhetsz foglalást, 
elindíthatod a töltést és ki is fizetheted, ha 
autód feltöltődött.

Csak a 4xe verziókhoz érhető el.

A Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifications, Send & Go, POI Search, Live Weather/ Live Traffic/ 
Live Speedcams, Parking Finder/Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping, Charge&Pay szolgáltatások várhatóan 2020 szeptemberétől válnak elérhetővé. A bevezetés 
további részleteiről a hivatalos Jeep

®
 weboldalon keresztül tájékozódhatsz.
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HALLHATÓ ENERGIA. 

 
A KENWOOD hangrendszert egy digitális, 8 csatornás, 560 Watt teljesítményű erősítő látja el energiával és a mindennapos lejátszási 

listáidat egyszemélyes koncertté alakítja át. Az új hangolásnak köszönhetően a hangzás kifinomult, a 9 hangszóró gazdag basszusokkal, 

természetes hangokkal és kristálytiszta magas hangokkal árasztja el az utasteret. A kilenc hangszóró összetétele: két 3,5”-os magassugárzó 

a műszerfalon, két 1”-os magassugárzó, a hátsó ajtókban, 4 6x9”-os középsugárzó az első és hátsó ajtókban, egy 6,5”-os, két csöves 

basszreflex mélysugárzó.  
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Ráfutásgátló és aktív vészfékasszisztens

Automata parkolássegéd- ParkSense

Adaptív tempomat

Táblafelismerő és sebességasszisztens

Automata parkolássegéd –

ParkSense tolatókamera dinamikus segédvonalakkal
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RÁFUTÁSGÁTLÓ
Radarok és videófelvételek alapján a Renegade érzékeli, ha túl gyorsan közelítesz meg egy másik 

autót, vagy nagy akadályt, és először figyelmeztet, majd a baleset elkerülésének, illetve súlyosságának 

csökkentése érdekében automatikusan segít a vezetőnek.

TOLATÓKAMERA DINAMIKUS VONALAKKAL
A ParkView tolatókamera tökéletes látást biztosít hátramenetkor, és a Uconnect™ érintőképernyőjén 
megjelenő kameraképen dinamikus vonalak segítik a vezetőt a manőverezésben.

HOLTTÉR- ÉS HÁTSÓ KERESZTFORGALOM-FIGYELŐ
Ezek a szenzoros rendszerek folyamatosan ellenőrzik a körülötted lévő teret. Ha az oldalsó, vagy 

hátsó holttérrbe kerül valami, akkor a külső visszapillantó tükörbe épített borostyánsárga lámpa 

felvillantásával figyelmeztet, és hangos jelzést is ad.

AUTOMATA VÉSZFÉK – CSAK KAMERA
Az első kamera fejlett érzékelőinek köszönhetően a Renegade automata vészfék funkcióval is 
rendelkezik, amely városon kívüli forgalomban aktiválódik. Ez a funkció most már a Trailhawk 
modellekhez is elérhető.

ÉBERSÉGFIGYELŐ (csak a Renegade Plug-in Hybrid modellekhez) 
Ez a rendszer érzékeli, ha a vezető elfáradt. A TFT kijelzőn egy üzenet jelenik meg, amely pihenőidő 
beiktatását javasolja. Ha ki is törlöd ezt az üzenetet, a kijelzőn egy kávés csésze jelenik meg, amely csak 
akkor fog eltűnni, ha megállsz, leállítod az autót és pihensz egy kicsit.

SÁVTARTÓ
Az autó sávon belüli helyzetét kamerák figyelik, és a sáv szélének megközelítése esetén vizuális 

figyelmeztetést küld. Sőt, ha a Renegade akaratlanul kisodródna saját sávjából, akkor az elektromos 

kormányszervó segítségével visszairányítja az autót a sáv közepére.

Manapság már nem elég az alapvető gondoskodás. Több mint 60 aktív és passzív biztonsági funkciójával a Jeep
®
 Renegade érzékeli az 

akadályokat, veszélyeket, és mindig figyelni fog rád és utasaidra. Az új modellben az aktív sávtartó, a táblafelismerő és a sebességasszisztens 

minden felszereltségi szinthez szériafelszereltségként jár. Navigálj el a nehézségek között, és koncentrálj az élményre.
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AUTOMATA PARKOLÓSEGÉD – PARKSENSE
A rendszer felismeri, ha két autó között elegendő hely van leparkolni, majd a TFT kijelzőn megjelenő 
vizuális és hangutasításokkal segít a vezetőnek a manőverezésben. A sebességváltót, a gázt és a 
fékpedált kell kezelned, a kormányzást az autó saját magától végzi.

31



INTELLIGENS FIGYELEM.

Az ember sokszor elveszik a részletekben, de a csúcstechnológiás táblafelismerő 

rendszerrel mindig képben lehetsz, ha előzési szabályokról, sebességhatárokról van szó. 

Az erről tájékoztató táblákat a rendszer a 3,5”-os, vagy 7”-os TFT központi kijelzőn jeleníti 

meg. Az intelligens sebességasszisztenssel együtt egyetlen gombnyomással utasíthatod 

a Renegade-et, hogy a sebességhatároknak megfelelő tempót vegyen fel, legyen szó 

lassításról, vagy gyorsításról.

A szén-dioxid-kibocsátási és fogyasztási adatokról a járműadatok között olvashatsz.

A szén-dioxid-kibocsátási és fogyasztási adatokról a 72-73. oldalon olvashatsz. 33



AZ ERŐ TERMÉSZETES EVOLÚCIÓJA.

 
Energiát termelni talán egyszerű, de az okos felhasználásához már sokkal több észre van szükség. Három- és négyhengeres, 

hatékony és gazdaságos motorok teljes skálája választható a Renegade-hez, amelyek elődeikhez képest nagyobb 

teljesítményűek és jobb a gázreakciójuk. Az új 1,3 literes, turbós, négyhengeres motor Plug-in Hybrid technológiával együtt 

190 és 240 lóerő közti teljesítményt állít elő és eddig nem tapasztalt erőt és hatékonyság hoz a Jeep Renegade életébe.

A szén-dioxid-kibocsátási és fogyasztási adatokról a 72-73. oldalon olvashatsz. 35



JÁRD A SAJÁT UTAD.

A Renegade biztosítani fogja, hogy sima utad legyen. Három kiváló sebességátviteli 

mód közül választhatsz: a kategóriájában egyedüliként a Renegade-ben érhető el 

9-sebességes automata váltó, amely észrevétlen váltásokkal biztosít a kényelmes 

vezetést, és megszakításmentes erőátvitelt tesz lehetővé. Választhatsz fejlett, 

6-sebességes, dupla kuplungos automata (DDCT) váltót is, amely a kézi váltó 

teljesítményét, és az automata váltó könnyű használhatóságát ötvözi. Ezek mellett 

a hagyományos, 6-sebességes kézi váltó is elérhető. Az új 1,3 literes, turbós, 

négyhengeres motorhoz Plug-in Hybrid technológia is választható, amely soha nem 

látott szintre javítja a Renegade hatékonyságát, és fogyasztását.

DÍZEL

1.6 MultiJet II 120 Le 4x2 6 sebesség

6 sebesség

DDCT

2.0 MultiJet II

140 Le 4x4 6 sebesség 6 sebesség

140 Le
4x4 Low 9 sebesség automata

170 Le

BENZIN

1.0 Turbó
3 henger

120 Le 4x2 6 sebesség 6 sebesség

1.3 Turbó

4 henger

150 Le 4x2 6 sebesség DDCT

180 Le 4x4 9 sebesség automata

PLUG-IN

HYBRID
1.3 Turbó

4 henger

190 Le

4x4 Low 6 sebesség automata

240 Le

A szén-dioxid-kibocsátási és fogyasztási adatokról a 72-73. oldalon olvashatsz.A szén-dioxid-kibocsátási és fogyasztási adatokról a 72-73. oldalon olvashatsz. 37



ÚJ ENERGIA A MÉG NAGYOBB SZABADSÁGÉRT.
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HATÁRTALANSÁG ÚJRAGONDOLVA.

Az új Jeep
®
 Renegade 4xe Plug-in Hybrid innovatív, elektromos 4x4 

hajtáslánca a lehető legnagyobb tapadás és irányíthatóság érdekében 

folyamatosan elérhető és mindig, minden vezetési körülmény között 

készenlétben áll. Ugyanúgy megtalálható ezekben a modellekben a 

sávtartó, a táblafelismerő és az új éberségfigyelő is. Ezek érzékelik, 

ha a vezető elfáradt és pihenésre van szükség, emellett folyamatosan 

figyelik az autó közvetlen környezetét és vigyáznak a bent ülők 

biztonságára.

Nagyobb teljesítmény, minden értelemben. A Jeep
®
 Renegade 4xe 

Plug-in Hybrid a 240 lóerős teljesítménynek, a nagyobb nyomatéknak 

köszönhetően jobb terepképességeket biztosít , ugyanakkor 

kilométerenként kevesebb, mint 50 gramm szén-dioxidot bocsát ki hibrid 

módban. Válassz három új vezetési mód közül: Hybrid, E-Save és Electric 

áll rendelkezésedre, utóbbival akár 50 kilométert is megtehetsz teljesen 

elektromos üzemben, kibocsátásmentesen. Soha nem maradsz energia 

nélkül, mivel két, hatékony és takarékos motor áll rendelkezésedre, az 

akkumulátorokat pedig a gyorstöltés funkcióval akár kevesebb, mint két 

óra alatt feltöltheted.

Tapasztald meg annak az autónak a vezetési élményét, amely határtalan 

lehetőségeket kínál. A két erős és takarékos motor teljesítményével a 

városban a kibocsátási szabályok betartásával közlekedhetsz, terepen 

pedig még fenntarthatóbb lesz a kalandozás. Válaszd a dedikált, csak a 

Plug-in Hybrid modellhez elérhető Sport módot és élvezd a két motor 

együttműködéséből fakadó minden előnyt és élvezetet.

A Jeep
®
 Renegade 4xe Plug-in Hybrid a márka tradícióinak és legendás 

egyéniségének kifinomult evolúciója. Minden útfelületen élvezheted a 

kényelmes utazást, amelyet a belső égésű és az elektromotor közötti 

észrevétlen váltás biztosít, különösen az új hatsebességes automata 

váltóval. A vezető az előklimatizálás használatával a kényelem új 

szintjét tapasztalhatja meg. Ezzel a funkcióval előre, már a beszállás 

előtt meghatározhatod az utastér hőmérsékletét. A sebesség tartása 

soha nem volt ilyen könnyű az adaptív tempomattal, így csak az előtted 

lévő útra kell koncentrálnod.

BIZTONSÁG KIFINOMULTSÁG TELJESÍTMÉNY ÉLMÉNY

RENEGADE PLUG-IN HYBRID 4xe
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ÉLESZD FEL A LEHETŐSÉGEKET.

BENZINMOTOR

AKKUMULÁTOR TÖLTŐNYÍLÁS

ELEKTROMOTOR

Az új Jeep
®
 Renegade 4xe a legújabb technológiát felvonultató plug-in hibrid technológiát és egy takarékos és hatékony 1,3 literes, turbófeltöltésű 

benzinmotort kombinál. A benzinmotor 130 és 180 lóerő teljesítménnyel érhető el. A hátsó tengelyhez elhelyezett elektromotor teljesítményével 

együtt az első Jeep
®
 4xe 190, vagy 240 lóerő leadására képes, emellett nagyobb a nyomatéka, és jobbak a képességei. Kifi nomult fedélzeti 

rendszerei együtt kommunikálnak és dolgoznak, így három különböző hibrid vezetési mód áll rendelkezésedre, amelyek a legjobbat hozzák 

ki a 11,4 kWh-s akkumulátorból és a környezetbarát elektromotorból. Teljesen elektromos üzemben 130 km/h-s legnagyobb sebesség érhető 

el, teljes töltéssel hatótávja 50 kilométer. Egy modern kompakt SUV, amely a városi környezet kihívásaira készült, és egyedi, fenntartható 

szabadságot nyújt olyan formában, amilyenben még soha. 

A szén-dioxid-kibocsátási és fogyasztási adatokról a 72-73. oldalon olvashatsz.
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28°

18°

28°

JOBB VEZETHETŐSÉG,

ÚJ CÉLOK.

Az új Jeep
®
 Renegade Plug-in Hybrid újfajta fenntartható energiát állít elő az elektromotor segítségével. Legendás terepképességeit 

kihasználva a Jeep
®
 egy kifinomult, elektromos összkerékmeghajtási rendszert tervezett, amellyel meghaladhatók a hagyományos, 

mechanikus 4x4 rendszer korlátai. A Jeep
®
 Renegade Plug-in Hybrid ennek segítségével akár 50 százalékkal több nyomatékot képes 

előállítani, amely jelentősen meghaladja a hagyományos, belső égésű motorok teljesítményét, de emellett sokkal fenntarthatóbb. A feljavított 

nyomatékelosztás azt jelenti, hogy a rendszer hatékonyabban működik, terepviszonyok között javult a mászóképesség, felhasználhatósága 

még szélesebb körű lett. Mint mindig, a Trailhawk modellek a Trail Rated jelvénnyel most is a legnagyobb szabadságot biztosítják.

A szén-dioxid-kibocsátási és fogyasztási adatokról a 72-73. oldalon olvashatsz.
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ROCK A kizárólag a Trailhawk modellekhez elérhető 

funkció alacsony sebességű 4x4 képességeket 

biztosít, amely egyebek között a hátsó önzáró 

differenciálnak köszönhető. Ennek segítségével 

a Renegade még a legnagyobb kihívást jelentő 

terepeket is képes leküzdeni.

AUTO Ez az alapbeállítás, amely tökéletes 

a mindennapi vezetéshez, az elektromotort 

csak akkor használja, ha szükség van az 

összkerékmeghajtáshoz.

SPORT A belső égésű motor és az elektromotor 

együttes üzemeltetésével az összes 

rendelkezésre álló energiát használja, hogy a 

legsportosabb vezetési élményben legyen részed.

MUD / SAND Az elektromos 4x4 rendszer 

használatával nagyobb nyomaték és jobb tapadás 

érhető el alacsony sebességnél. A homokos, 

sáros terepviszonyok leküzdésére különleges 

programokat, differenciál és sebességváltó 

beállításokat használ.

A Renegade legendás terepképességeit 

Jeep
®
 Active Drive Low felezőt is tartalmazó, 

összehasonlíthatatlan elektromos 4x4 rendszer 

garantálja. Ennek segítségével a Jeep
®
 

teljesítményére a legnagyobb szükségben 

is számíthatsz. A stratégiai okokból a hátsó 

tengelyhez szerelt elektromotor a hátsó kerekeket 

közvetlenül hajtja, így nincs szükség hagyományos 

kardántengelyre, és a vezető részéről sem kíván 

semmilyen közbeavatkozást. Ennek köszönhetően 

a rendszer hatékonyan, mindig megfelelő erőt 

és tapadást biztosítva működik, így bármilyen 

körülmények között képes helyt állni. Mindkét 

rendszer részét képezi a Selec-Terrain™ 

módválasztó, amellyel a vezető akár 5 különböző 

program közül választhat a terepviszonyoktól 

függően: Auto, Sport, Mud/Sand, Snow és Rock, 

utóbbi csak a Trailhawk modellekhez érhető el. 

VÁLASSZ 

FEGYVERNEMET.

SNOW Havas, jeges útfelületen megnöveli a 

stabilitást és minimalizálja a túlkormányozottságot. 

A fő rendszereket úgy működteti, hogy sima, 

zavartalan útban legyen részed. 
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ÚJ KIHÍVÁSOK, KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK.

49



7’’-OS KÖZPONTI MŰSZEREGYSÉG
TÖLTÖTTSÉGI SZINT

E-HATÓTÁVOLSÁG

% ERŐ / TÖLÖTTSÉG

E-COASTING
ENERGIAVISSZANYERÉS

MENET KÖZBEN

Koncentrálj az útra, és ellenőrizd könnyedén az akkumulátorok 

töltöttségét, a hatótávolságot, és tanuld meg, hogyan vezess 

még hatékonyabban.

Az akkumulátorok menet közbeni töltése gyors és egyszerű. 

Az e-coasting funkció a motorfék által biztosított negatív 

nyomatékot kihasználva tölti az energiatároló egységet.

HYBRID MÓDVÁLASZTÓ

A három mód egyikét kiválasztva a Renegade ezekhez 

igazítja és optimalizálja a hagyományos belső égésű motor 

és az elektromotor erejét és hatékonyságát.

Spórolj az akkumulátoroddal, és használd fel a benne lévő 

energiát később. A töltöttségi szinten regeneratív fékezéssel, és 

az e-coasting funkcióval is javíthatsz.

Ezzel a móddal csak az akkumulátorban tárolt energiát 

használod. Élvezd az elektromos üzem nyújtotta élményt, 

használd ki, hogy ingyen parkolhatsz és bizonyos korlátozott 

behajtási övezetekbe is bejuthatsz.

Élvezd az utazást, az autód mindenről gondoskodik. Automatikusan 

kezeli az energiaáramlást és a két motor használatát, így a 

legnagyobb fokú hatékonyságot éri el.

E-SAVE

ELECTRIC

HYBRID

8.4“ UCONNECTTM

INFOTAINMENT RENDSZER
ENERGIAÁRAMLÁS

ELŐZMÉNYEK

ELŐJEGYZÉSEK

E-SAVE

TÖLTÉSI BEÁLLÍTÁSOK

Minden töltéssel, vezetéssel, korábbi utakkal, beprogramozott 

töltéssekkel és sok minden mással kapcsolatos információt 

megnézhetsz a Uconnect™ infotainment rendszer 8,4”-os 

érintőképernyőjén. 
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VEDD KEZEDBE A JÖVŐDET.
Az új Jeep

®
 Renegade 4xe Plug-in Hybrid töltése egyszerű, intuitív és városi ingázók számára kényelmes. A 8,4”-os Uconnect™ érintőképernyőn 

keresztül az akkumulátor töltése könnyen olvasható és értelmezhető grafikán követhető. Ennél is fontosabb azonban, hogy a rendszerben 

előre be tudod programozni a töltési időket, így teljes mértékben a saját életritmusodhoz alakíthatod a folyamatot. Sőt, az otthonodban 

telepíthető Wallbox fali töltővel akár 7,4 kW-os töltést is használhatsz, a töltési idő így kevesebb lehet, mint két óra. Ha úton vagy, akkor a 

nyilvános töltőhálózatot tudod igénybe venni az ehhez szükséges töltőkábel segítségével.

HAGYOMÁNYOS 
HÁLÓZATI 
CSATLAKOZÓ

Autódat egy hagyományos, 

hálózati csatlakozó segítségével 

is töltheted bárhol, ahol erre 

megfelelő csatlakozó van.

WALLBOX

Az easyWallbox™ a legpraktikusabb 

és legokosabb módja autód otthoni 

töltésének.

NYILVÁNOS TÖLTÉS

Autód akkumulátorainak 

feltöltéséhez nyilvános 

töltőállomásokat is 

használhatsz.

A szén-dioxid-kibocsátási és fogyasztási adatokról a 72-73. oldalon olvashatsz.
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CITY JEEP
® : RENEGADE.
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•        Táblafelismerő rendszer

•        Intelligens sebességasszisztens

•        Automata sávtartó

•        Tempomat

•        Sebességhatároló

•        Manuális légkondicionáló

•        Kormánykerékbe épített audiovezérlők

•        Bluetooth kihangosító

•        AUX és USB csatlakozó elől

•        Uconnect™ 5”-os érintőképernyővel

•        6 hangszóró

•        3,5”-os központi kijelző

•        Első kartámasz tárolórekesszel

•        Első és hátsó elektromos ablakok

•        60/40 arányban osztottan dönthető hátsó ülések

•        16”-os acél felnik

•         Megfordítható és magasságában állítható csomagtérpadló

•        16”-os könnyűfém keréktárcsák

FŐBB EXTRÁK

•         Tolatóradar

•         Elektronikusan állítható és fűthető külső visszapillantó tükör

•         Első ködfényszórók

•         Fekete tetősín

•         USB csatlakozó a második üléssorban

•         Műbőr borítású kormánykerék

•         Karosszéria színű külső visszapillantó tükrök

•         16”-os könnyűfém keréktárcsák

•         Ráfutásos ütközésre fi gyelmeztető rendszer

•         Uconnect™ 7”/8.4”-os érintőképernyővel, navigációval

•         Apple CarPlay™ / Android Auto™ telefontükrözés

•         Uconnect™ szolgáltatások

•         Kétzónás automata légkondicionáló

•          Funkció csomag (kulcsnélküli rendszer, automatikusan 

behajtható visszapillantó tükör, kulcsról vezérelhető ablakok)

•         17”-os könnyűfém keréktárcsák

FŐBB EXTRÁKA SPORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL:

•         Lejtmenetvezérlő

•         Uconnect™ 8.4”-os kijelzővel

•         Apple CarPlay™/ Android Auto™  telefontükrözés

•         Kétzónás automata klímaberendezés állóhelyzeti fűtéssel 

•         Éberségfi gyelő

PLUG-IN HYBRID SZÉRIAFELSZERELTSÉG 

•         Ráfutásos ütközésre fi gyelmeztető rendszer

•         17”-os könnyűfém keréktárcsák

A szén-dioxid-kibocsátási és fogyasztási adatokról a 72-73. oldalon olvashatsz. 57
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•        Első parkolóradar

•        Lejtmenetvezérlő

•        Kétzónás automata légkondicionáló

•          Off -road védőlemezek: első felfüggesztés, üzemanyagtartály, 

osztómű, váltó)

•        Uconnect™ 7”-os érintőképernyő

•         Apple CarPlay™ / Android Auto™ telefontükrözés

•         Uconnect™ services (My Assistant, My Remote, My Car)

•         Sötétített hátsó üvegek

•         Matrica a motorháztetőn

•         Hátsó vonószem

FŐBB EXTRÁK

A LONGITUDE FELSZERELTSÉGEN FELÜL:

•        Ráfutásos ütközéses fi gyelmeztető rendszer (FCW)

•        Adaptív tempomat

•        Első parkolóradar

•        Kétzónás automata légkondicionáló

•        7”-os színes prémium központi kijelző

•        Uconnect™ 7’’-os érintőképernyő

•        Apple CarPlay™ / Android Auto™ telefontükrözés

•        Uconnect™ services (My Assistant, My Remote, My Car)

•        Első szőnyegek

•        Vinyl betétek az ajtópanelben

•        17”-os könnyűfém keréktárcsák

•         Tolatókamera holttér és hátsó forgalomfi gyelő 

rendszerrel

•         Műbőr borítású kormánykerék

•         Parkolás csomag 

•         Uconnect™ 8.4’’-os érintőképernyő navigációval

•         LED csomag (távolsági, tompított, ködlámpa, hátsó 

lámpák, féklámpa)

•         Function csomag

•         18”,19”-os könnyűfém keréktárcsák

FŐBB EXTRÁKA LONGITUDE FELSZERELTSÉGEN FELÜL:

•         Tolatókamera holttér és hátsó forgalomfi gyelő rendszerrel

•         Műbőr borítású kormánykerék

•         Parkolás csomag

•         Uconnect™ 8.4’’-os érintőképernyő navigációval

•          LED csomag (távolsági, tompított, ködlámpa, hátsó lámpák, 

féklámpa)

•         Function csomag 

•         Kétzónás automata klímaberendezés 

állóhelyzeti fűtéssel 

PLUG-IN HYBRID SZÉRIAFELSZERELTSÉG:

•        Uconnect™ 8.4”-os érintőképernyő

•        Éberségfi gyelő 

PLUG-IN HYBRID SZÉRIAFELSZERELTSÉG:

•        Uconnect™ 8.4”-os érintőképernyő

•        Éberségfi gyelő

•         Vinyl betétek az ajtópanelen

•         17”-os off -road felnik

•         Elektronikusan vezérelt, kétzónás digitális 

légkondicionáló előklimatizálás funkcióval 

•        Ráfutásos ütközésre fi gyelmeztető rendszer

Podrobné a informace o emisích CO
2
 a spotřebě paliva naleznete na stránkách 72-73.
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A TÖKÉLETES R
UHA.

*Csak a Trailhawk modellhez érhető el

Carbon fekete

Solid fekete

Gránit kristály

Sting szürke

Glacier ezüst

Alpine fehér

Jetset kék

Colorado piros

Omaha narancssárga

Shade kék

Bikini türkízzöld

Matt zöld*
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16”-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

Széria a Longitude,
opció a Sport felszereltséghez

16”-os ACÉL KERÉKTÁRCSA

Széria a Sport felszereltséghez

17”-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

Széria a Trailhawk felszereltséghez

17”-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

Széria a Limited és opció
a Longitude felszereltséghez

PLUG-IN HYBRID: széria a Limited 
és Longitude felszereltséghez

18”-OS KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSA 

Opció a Limited felszereltséghez

19”-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

Opció a Limited felszereltséghez

19”-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

Opció a Limited felszereltséghez
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SPORT LIMITED TRAILHAWKLONGITUDE

BŐR

SZÖVET SZÖVET SZÖVET PRÉMIUM SZÖVET BŐR BŐRPRÉMIUM SZÖVET

POLAR  PLUNGE / FEKETE POLAR  PLUNGE / FEKETE FEKETEFEKETE
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A Jeep
®
 Renegade-et ízlésednek megfelelően tudod személyre szabni. A Mopar

®
 által gyártott 

eredeti Jeep
®
 tartozékok széles választéka áll rendelkezésedre, amelyekkel minden autót egyedivé 

és személyre szabottabbá tehetsz. Ezek közé tartoznak a felszerelések szállítását lehetővé tevő 

egyedi tartozékok is, mint a teleszkópos sín, amely a csomagodat a teljes út során biztonságban 

tartja, vagy a tetősín, amelynek segítségével sífelszerelést, kerékpárt, vagy extra csomagot is 

szállíthatsz.

Sőt, a Mopar
®
 Város és Kaland csomagjaiban több olyan kiegészítőt is találsz, amelyekkel városi és 

városon kívüli kalandokba is belevághatsz.

AZ EREDETISÉGHEZ EGYEDINEK KELL 

LENNED.

A Mopar
®
 Vehicle Protection kiterjesztett garanciát és karbantartási csomagokat kínál. Autód 

szervizelésekor magasan képzett szakembereink kizárólag eredeti Mopa
®
 alkatrészeket használnak. 

Válassz az igényeidnek leginkább megfelelő csomagot. A különböző szerződéstípusok fedezetéről és 

elérhetőségéről érdeklődj márkakereskedéseinkben. 

Bővebb információért látogass el a www.jeep.hu weboldalra.

EREDETI ENERGIA MINDEN KIRÁNDULÁSHOZ. 

A Jeep
®
 Renegade Plug-in Hybrid modell akkumulátorainak feltöltése nem lehetne ennél egyszerűbb. Az EVBox Elvi 

csatlakoztatott fali töltője a leghatékonyabb otthoni töltőállomás: Wi-fi -n keresztül, vagy SIM kártya segítségével is 

elérhető mobileszközről, és alacsonyan tartható a töltéshez szükséges idő. Az otthoni elektromos hálózattól függően a 

teljes töltés 2 óránál is rövidebb lehet. Az EVBox Elvi fali töltő legnagyobb előnye az easyWallboxTM-hoz képest az, hogy 

távoli segítséget tudsz kérni az autó teljes életciklusában, az Otthoni felszerelés csomagnak és az RFID technológiának 

köszönhetően (amely minden töltést egyedi azonosítóval lát el) minden feltöltést nyomon tudsz követni. Emellett előre is 

beprogramozhatod a töltést, így az éjszakai áramot kihasználva olcsóbban töltheted fel Jeep
®
 Renegade-ed akkumulátorait. 

A programozást a Uconnect™ infotainment rendszer kijelzőjén, vagy okostelefonodon keresztül is beállíthatod. Ehhez le 

kell töltened a My Uconnect alkalmazást.

látogass el a www.jeep.hu weboldalra

https://store.jeep.com/
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ADVENTURE OFF-ROAD

Selyemfényű szürke hűtőrács2 
Selyemfényű szürke tükörház

Védőlemez az első lökhárítóban
Védőlemez a hátsó lökhárítóban

Álca mintájú díszítő matrica a motorháztetőn1

Fekete oldalsó burkolatok
Rock Rails fellépő

Jeep
®
 Performance Parts jelvény

Selyemfényű szürke beltéri burkolatok
Off  Road pedálszett3 

16”-os könnyűfém keréktárcsák  

CITY KOMFORT

Zongoralakk fekete hűtőrács
Zongoralakk fekete tükörház

Védőlemez az első lökhárítóban
Védőlemez a hátsó lökhárítóban1

Alacsony fényű oldalsó koptatócsík szett
Sill Kit

Zongorlakk fekete beltéri burkolatok2

Bőr borítású sebességváltógomb3

19”-os könnyűfém keréktárcsák
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Jeep
®
 vízálló hátitáska - Száz százalékban PVC-ből készült. 

Varrott Jeep jelvénnyel és nyomtatott csillag mintával.

Méretek 32x16x68 cm

Jeep
®
 karóra - Tartsd az időt ezzel a merész kültéri órával. 

Alumínium házba szerelt Seiko AL21-es szerkezettel, ionos 

bevonattal (IP), és nylon szíjjal rendelkezik. Vízállóság: 50m

Sapka - Dobd fel a szettedet ezzel a klasszikus fekete 

sapkával. 100 százalékban pamutból készült, varrott Jeep
®
 

jelvénnyel. Az első részén jelvény, a hátsón a hetes osztású 

hűtőrács mintája található.

Termosz - Vidd magaddal a kedvenc forró italodat ebben a 

karcsú, rozsdamentes acélból készült termoszban. 500 ml 

térfogatú, dupla falú, polipropilén fedővel készül.

Hordozható külső akkumulátor - Legyél mindig feltöltve, 

bármerre is jársz. Ez a Jeep
®
-es külső akkumulátor 

környezetbarát anyagokból készült, két USB/Micro 

csatlakozóval és LED-es visszajelzővel rendelkezik. Por-, 

rezgés-, és ütésálló. Teljesítménye 8 000 mAh.

Ultimate Adventure póló - Világosszürke pamut-poliészter 

póló stilizált Jeep
®
 nyomattal.

Explorer zipzáras pulóver - Lazán menő, kényelmes 

és alkalmi viselet. Pamutból és poliészterből készült, 

szürke színben érhető el. Az elején Jeep
®
 nyomat, a hátán 

függőleges szöveg található.

EREDETI TARTOZÉKOK.
Minden Jeep

®
 termék megvásárolható a hozzád legközelebb lévő Jeep® márkakereskedésben.
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1.0L Turbo 
120 Le MT

4X2

1.3L Turbo
150 Le DDCT 

4x2

ELÉRHETŐSÉG Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited

MOTOR

Üzemanyag típusa Benzin Benzin

Hengerek száma 3 4

Max. teljesítmény - kW (hp) @ rpm 
[robbanómotor / elektromos motor]

 88 (120) @ 5.750 110 (150) @ 5.500

Max.nyomaték - Nm @ rpm 
[robbanómotor / elektromos motor]

 190 @ 1.750 270 @ 1.850

ERŐÁTVITEL

Sebességváltó 6 sebességes manuális Duplakuplungos 6 sebességes automata

MÉRETEK

Magasság tetősínnel (mm) 1.667 1.667

Hosszúság (mm) 4.236 4.236

Szélesség behajtott tükrökkel (mm) 1.805 1.805

Tengelytáv (mm) 2.570 2.570

MEGHAJTÁS

Hajtás első kerék első kerék

Hasmagasság (mm) 166 161

Első, hátsó terepszög / rámpaszög (fok) 18,6°/21,2°/14,4° 17,6°/22,2°/13,5°

TÖMEG, VONTATÁS

Tömeg (kg) 1.320 1.320

Vontatási kapacitás (kg) 1.250 1.450

TELJESÍTMÉNY

Gyorsulás 0-100 km/h (s) 11,2 9,4

Végsebesség (km/h) 185 196

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 6,4 - 7 6,5 - 7

EMISSZIÓ

Környezetvédelmi besorolás Euro 6D-FINAL Euro 6D-FINAL

Kombinált károsanyag-kibocsátás (WLTP) (g/km) 145 - 159 149 - 160

Elektromos hatótáv (WLTP) (Km) – –
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1.3L Turbo

Plug-in Hybrid
190 Le  

AT 4x4 LOW

1.3L Turbo
Plug-in Hybrid

240 Le  
AT 4x4 LOW

1.6L
MultiJet II
130 Le MT

4x2

Longitude, Limited Trailhawk Limited, S

Benzin Benzin Dízel

4 4 4

 95.6 (130) @ 5.500  / 45 (60) @ 4.000  132.4 (180) @ 5.750 / 45 (60) @ 4.000 95.6 (130) @ 3750

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

6 sebességes automata 6 sebességes automata 6 sebességes manuális

1.692 1.718 1.667

4.236 4.236 4.236

1.805 1.805 1.805

2.570 2.570 2.570

Electric Jeep
®

FourWheel Drive
Active Drive Low

Electric Jeep
®

FourWheel Drive
Active Drive Low

első kerék

186 201 175

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

1.770 1.770 1.430

1.150 1.150 1.500

7,5 7,1 10,2

182 199 178

2,1 - 2,3 2,2 - 2,3 5,1 - 5,3

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

49 - 52 49 - 53 145 - 153

43 43 - 44 133 - 139

SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS ÉS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS: az értékeket az Európai Unió 2019/1840-es rendelete alapján meghatározott WLTP mérési és közelítési eljárás 
eredményei alapján állapítottuk meg. Az itt jelzett értékek jóváhagyás előtti tesztelésekből származnak, és a végleges, homológizált adatoktól eltérhetnek.  A szén-dioxid-kibocsátás 
és üzemanyag-fogyasztás azért készült az WLTP rendelet szerint, hogy azok összehasonlíthatóak legyenek más járművek adataival. A homologizációs eljárásban begyűjtött 
adatok nem szükségszerűen tükrözik a tényleges emissziós és fogyasztási értékeket, mivel azok egyebek közt a vezetési stílustól, az útvonaltól, az időjárástól, az út állapotától, 
a jármű felszereltségétől és műszaki állapotától is függhetnek. Adott járműhöz a legalacsonyabb és legmagasabb mért emissziós és fogyasztási érték is fel van tüntetve. Ezek 

az értékek a modell verziójától, felszereltségétől és a kerekek méretétől is változhatnak. A jelzett emissziós és fogyasztási értékek nem véglegesek, és a gyártási ciklus során 
változhatnak. A legfrissebb adatok az FCA márkakereskedéseiben érhetőek el. A hivatalos emissziós és fogyasztási adatokról a jármű megvásárlásakor a hivatalos járműkísérő 
dokumentációból tájékozódhatsz. Amennyiben az emissziós és fogyasztási adatok adómegállapítás alapját képezik, akkor az adó mértékét a helyi jogszabályok szabályozzák.

*Végleges homologizált adatok még nem állnak rendelkezésre.
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A Jeep
®
 az FCA US LLC. bejegyzett védjegye. 

Ez a katalógus az FCA kiadványa. Minden termékillusztráció és specifikáció a közzététel idején érvényes információkon alapul. Az FCA fenntartja 

magának a jogot, hogy a termék fejlesztése, tervezési, vagy marketing okok miatt időről időre tájékoztatási kötelezettség nélkül változtasson az árakon, 

specifikáción, színeken, anyagokon, illetve beszüntetheti a modell gyártását. A felhasznált képek csak illusztrációk.
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