
AZ ÚJ JEEP
®
 GRAND CHEROKEE



AZ INNOVÁCIÓ A VÉRÉBEN VAN.

Évmilliók során az élet sokat változott a földön: fejlődj, alkalmazkodj, védekezz és támadj. Az 

új Jeep
®
 Grand Cherokee modellt a természet eme törvénye ihlette, melynek során még csábítóbb 

megjelenésre, még versenyképesesbb és gazdaságosabb teljesítményre, valamint folyamatos 

meglepetést tartogató technológiára tett szert, és ezek a tulajdonságok csak növelik a vezetési 

élményt. Elég ránézni és egyértelmű, hogy az Új Jeep
®
 Grand Cherokee Önnek készült. 



AZ INNOVÁCIÓ GYÖNYÖRŰ.

Természetesen az új Jeep
®
 Grand Cherokee minden porcikája gyönyörű: kövesse a vonalakat és 

olyan design-t fog látni, melyet eddig még nem láthatott. Elegáns, mégis agresszív, áramvonalas, 

mégis erőteljes: semmi nem olyan, mint eddig volt - tekintse meg az első és hátsó lökhárítók formáját, 

az új Bi-Xenon első fényszórókat LED nappali világítással és az új könnyűfém keréktárcsákat.



A modell szépsége nem halványul el az első pillantás után, hiszen hátsó része újratervezett lámpákkal 

szerelt, melyek karakteres LED világítást kaptak, nagyobb méretű hátsó spoilerrel büszkélkedhet és 

módosított csomagtérajtóval, mely jobb kilátást biztosít. Vigyázat, a szépség agresszív megjelenéssel 

is párosulhat: az új Grand Cherokee olyan prémium részleteket tartalmaz, mint az új megjelenésű első 

hűtőrács és díszcsík, HID fényszórók LED nappali világítás funkcióval. Ezenkívül új és szemrevaló 18” 

-20”-os könnyűfém keréktárcsa választékából is válogathat.

MINDEN RÉSZLETE ERŐTELJES.





AZ INNOVÁCIÓ A PRESZTÍZS UTÁNI SZINT.

Díszszegéssel ellátott Natura Plus fűthető és szellőző bőrüléseivel, fi nom hasított bőr 

tetőkárpittal és egzotikus fabetétekkel az új Jeep
®
 Grand Cherokee beltere még hívogatóbb mint 

valaha. Az új Jeep
®
 Grand Cherokee összes verziójának kényelme lenyűgözi majd. 



ÉRTÉKES EVOLÚCIÓ.

A Jeep
®
 márka elkötelezettsége a kiváló minőség iránt minden apró részletben érezhető, 

és mindent még értékesebbé tesz: vessen egy pillantást az új, díszvarrással ellátott Natura 

Plus ülésekre, a CommandView® napfénytetőre, a bőrrel és fával díszített új kormánykerékre 

és a színes jármű információs kijelzőre.





AZ INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN.

A fejlődés annyit tesz, mint még hatékonyabbá és gyorsabbá válni. 8-fokozatú automata 

sebességváltójának köszönhetően az új Jeep
®
 Grand Cherokee merőben új vezetési élményt 

kínál: fi nomabb és gyorsabb váltást, erőteljesebb gyorsulást, mindezt alacsonyabb üzemanyag-

fogyasztás és CO
2
 kibocsátás mellett. A teljesen elektronikus vezérlésű, 8-fokozatú automata 

sebességváltó shift-on-the-fl y váltási sémával rendelkezik, továbbá a manuális váltás lehetőségével 

a kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek segítségével.



ECO ÜZEMMÓD

Ez az új funkció folyamatosan az üzemanyag-hatékonyság 

maximalizálásán dolgozik, úgy, hogy módosítja a 

8-fokozatú automata váltó váltási sémáit a még nagyobb 

hatékonyság érdekében. A műszerfalon található Multi-

View kijelző pedig folyamatosan mutatja, hogy az Eco 

üzemmód milyen hatékonysággal működik.

A valódi evolúció nagyobb hatékonyságot, érzékenyebb 

és jobb vezetési élményt is jelent. Minden verzió a 

8-fokozatú automata váltóval szerelt.

ÚJ 3.0L V6 MULTIJET II DÍZEL  

Az új New Jeep
®
 Grand Cherokee modellhez rendelhető 

3.0 Multijet II dízelmotor akkora teljesítményre képes, 

mellyel  hegyeket mászhat meg, vontathat és bármilyen 

úticélt kitűzhet maga elé. 250 Le-s teljesítményével és 570 

Nm nyomatékával ez az erőgép jelentős vonóerőt képes 

kifejteni. A Multijet II Common-Rail befecskendezésű 

fejlett technológia hozzájárul a fi nom és csendes 

működéshez, országúton és terepen egyaránt. A 3.0 

literes erőforrás belépő verziója 190 Le teljesítményre 

képes 4.000 ford./percen és 440 Nm nyomatékra 1.600 

– 2.800 ford./percen.

6.4L V8 HEMI®

Az új Jeep
®
 Grand Cherokee SRT az üzemanyag-takarékos 

technológiával ellátott 6.4 literes HEMI® V8-as motorral 

szerelt. Ez az erőteljes motor 468 Le teljesítmény és 624 Nm 

nyomaték leadására képes, ezzel kategóravezető pozíciót 

biztosítva a Grand Cherokee SRT számára, hiszen 5 mp alatt 

gyorsul 0-100 km/h-ra, végsebessége pedig 257 km/h.

5.7L V8 MDS VVT

352 Le és 520 Nm nyomaték. Az üzemanyag-takarékos 

technológiával és henger-lekapcsolás funkcióval ellátott 

5.7 literes motor szinte észrevétlenül vált a gazdaságos 

4-hengeres üzemmódra akkor, amikor kevesebb erőre 

van szükség és a V8-as üzemmódra, mikor nagyobb 

teljesítmény szükségeltetik. Ez a megoldás optimalizálja 

az üzemanyag-gazdaságosságot akkor, amikor nincs 

szükség mind a 8 henger erejére, anélkül, hogy lejjebb 

adna a teljesítményből, vagy a jármű más képességeiből.

AZ INNOVÁCIÓ EMELI A MÉRCÉT A HATÉKONYSÁG SZÁMÁRA.

3.6L V6 PENTASTAR®

A Pentastar® motor még jobb teljesítményt, 5%-

al alacsonyabb CO
2
 -kibocsátást és üzemanyag-

fogyasztást produkál az előző verziójához képest. 

286 Le teljesítmény tud 6.350 ford./percen és 347 Nm 

nyomatékot 4.300 ford./percen.





AZ INNOVÁCIÓ ELKÖTELEZETT AZ EREDMÉNYEK IRÁNT.

Az új Jeep
®
 Grand Cherokee 4x4-es terepképessége különleges magasságokat ostromol, hiszen 

off  road DNS-e minden Jeep
®
 modellben megtalálható. Nincs biztonságosabb módja a komoly és 

négyévszakos terep kihívások biztonságos leküzdésének. A hajtási teljesítményt a Quadra-Trac® II 

vagy a Quadra-Drive® II 4WD rendszerek fokozzák. Az optimális menetteljesítmény eléréséhez a 

Selec-Terrain® járművezérlő rendszer és a Quadra-Lift™ légrugózási rendszer is hozzájárul.



vezérlést, a váltómű vezérlést, a hajtásvezérlő modult, és az elektronikus 

menetstabilizátort. A rendszert optimális teljesítmény elérésére tervezték: 

válasszon a Homok, Sár, Autó, Hó és Szikla üzemmódok közül. Auto 

üzemmódban a Selec-Terrain® minden munkát elvégez,  automatikusan 

módosítja a jármű dinamikáját a terepnek megfelelően.  

SELEC-TERRAIN® JÁRMŰVEZÉRLŐ RENDSZER.

Erőteljes tapadást biztosít bármilyen útfelületen. Öt választható 

üzemmóddal, beleértve a kényelmes Auto üzemmódot, a Selec-Terrain® 

járművezérlő rendszer valódi önbizalommal ruházza fel, hiszen 12 

különböző jármű vezérlő rendszert koordinál, köztük a fojtószelep 



OFF-ROAD 2
+ 65 MM

OFF-ROAD 1
+ 33 MM

AERO
-15 MM

PARK
-40,6 MM

NORMÁL MAGASSÁG

Mindezen funkciók lehetővé teszik az új Jeep
®
 Grand Cherokee számára, hogy hasmagasságát 

akár 287 mm-re emelje a sziklák és hópadkák fölé, vagy akár 40.6 mm-el csökkentse a könnyebb 

ki-beszállás vagy rakodás érdekében. A hasmagasság öt különböző szintre állítható: Normál 

magasság (NRH), Off  Road 1, Off  Road 2, Parkolás és Aero üzemmód.

QUADRA-LIFT™ LÉGRUGÓZÁSI RENDSZER.

     PARK  -   AERO

+   OFF-ROAD 1  +   OFF-ROAD 2





AZ INNOVÁCIÓ KIVÉTELES ELVÁRÁSOKHOZ VEZET.

Az új Jeep
®
 Grand Cherokee hozzájárul a vezető két érzékszervének; a látásnak és a hallásnak 

kifinomulásához. Ezért van az, hogy az evolúció segít abban, hogy még több dolgot fedezzen fel, 

ezáltal növelje a vezetési élményt.



SZEMÉLYRE SZABHATÓ MŰSZERFALI KIJELZŐ.

Az új személyre szabható, 7-colos kijelző, mely első osztályú TFT technológiával készült, 

széria minden felszereltségi szinten és lehetővé teszi, hogy személyes beállításait és grafi káit 

egyénileg kialakítsa. Részletes információ nyerhető a sebességről, a navigációs rendszerről, 

a Selec-Terrain® és a Quadra-Lift® rendszerekről, illetve további más jármű rendszerekről, 

melyek adatait a fejlett, színes kijelző tartalmazza.  



Fedélzeti technológia a legmagasabb szinten: a 8.4”-os 

kijelző segítségével mindent ellenőrzése alatt tarthat.    

A UCONNECT™ RENDSZER,

MOST MÉG FEJLETTEBB

Az új Uconnect™ rendszer igazán nagyméretű, 8.4”-

os érintőképernyővel és kezelőgombokkal szerelt, 

melyek teljes hozzáférést biztosítanak minden jármű 

funkcióhoz, beleértve a klímát és a rádiót is. A Bluetooth® 

kapcsolat lehetővé teszi az audió lejátszást, valamint 

a hangvezérlést. A rendszer tartalmazza továbbá az 

USB csatlakozót, az SD-kártya olvasót, a DAB rádiót és a 

prémium, 3-D grafi kával ellátott navigációs rendszert.

LÉGKONDICIONÁLÓ VEZÉRLÉS

A UCONNECT™ RENDSZEREN 

KERESZTÜL

Állítsa be a megfelelő klímát az utastérben, használja 

hangvezérléssel a 8.4”-os érintőképernyőt, anélkül, hogy 

kezeit levenné a kormánykerékről.

AZ INNOVÁCIÓ MINDIG INTERAKTÍV.



BLU-RAY™ HÁTTÁMLÁBA ÉPÍTETT VIDEO

Két 9”-os VGA, nagyfelbontású képernyő került az első ülések 

háttámlájába, melyek nagyszerű szórakozást nyújtanak a 

hátul ülő utasoknak. A rendszer képes a standard DVD-k 

és Blu-Ray™ lemezek lejátszására, független HDMI és RCA 

bemeneteket tartalmaz minden egyes képernyőhöz. Ezeken 

kívül két vezeték nélküli fejhallgató is tartozik a csomaghoz.

 ALPINE® PREMIUM AUDIO 

HANGRENDSZER 

Az Alpine® Surround hangrendszer széria a Limited és 

Overland kiviteleken. Ez a prémium audió rendszer nagy 

hatékonyságú, 12-csatornás, 506 wattos erősítővel és az 

utastérben optimálisan elhelyezett 9 hangszóróval és 

egy mélynyomóval rendelkezik.

HARMAN KARDON® PRÉMIUM AUDIÓ 

RENDSZER

A presztízs audió hangzás ölt testet az új Jeep® Grand 

Cherokee Summit és SRT modellek széria prémium 

audió rendszerében. Ez az erőteljes rendszer 19, 

mélynyomóval ellátott GreenEdge hangszórót tartalmaz, 

valamint 825 wattos erősítőt, melyek bármely audiofi l 

utas zenehallgatási igényét képesek a legmagasabb 

színvonalon kielégíteni. 

AKTÍV ZAJKIOLTÓ RENDSZER (ANC)  

A még kellemesebb vezetési komfort érdekében az 

innovatív ANC rendszer minden motorzajt ellensúlyoz 

és kiküszöböl a jármű belsejéből, tökéletesen csendes 

utazást biztosítva. A mikrofonok azonnal érzékelik a 

fellépő motorzajt. Ennek megfelelően, a zavaró alacsony 

frekvencián érkező zaj ellensúlyozására a rendszer 

ellen- hanghullámokat bocsát ki, így biztosítva a 

tökéletesen csendes utazást.





INNOVÁCIÓ A MAXIMUMON.

A  rettenthetetlen Jeep
®
 szellem, valamint az utcai és a verseny technológia szellemisége egyesül 

ebben a legújabb sport verzióban, mely valódi klasszikus, igazi teljesítménnyel és a legmodernebb 

technológiával ellátva: az új Grand Cherokee SRT.



Hasított bőr és Nappa bőr ülések, szénszálas betétek, bőr sportkormány és acél pedálok, csak 

néhány azok közül az exkluzív elemek közül, melyek a Grand Cherokee SRT egyedi vezetési 

élményét biztosítják a volán mögött.

Azok számára készült, akiknek a kihívás a vérükben van, miközben kényelemre is vágynak.

Stílus, funkcionalitás és eredetiség: az új Grand Cherokee SRT minden részlete a modell 

dinamikus természetét tükrözi, mely a Jeep örökség egyesítése az innovációval. Kihívás és 

kényelem végre kéz a kézben járnak.GRAND CHEROKEE SRT. 



GRAND CHEROKEE SRT. 

A  Grand Cherokee szíve a 6,4 literes, HEMI V8 motor. Mindent úgy terveztünk, hogy 

ennek a különleges motornak a teljes potenciálja kihasználható legyen: az automatikus/

szekvenciális 8-fokozatú váltót, melynek vezérlőszerveit a kormánykeréken helyeztük el,  

a Brembo fékeket, a Selec-Trak rendszert, melynek akár 5 különböző hajtásmódja közül 

választhatja ki az útviszonyoknak és a sofőr vezetési stílusának legmegfelelőbbet, 

valamint a szériafelszereltség részét képző, új rajtprogramot. A rajtprogramot a 

professzionális autóversenyzésben használt hasonló rendszerek nyomán fejlesztettük 

ki a jármű teljesítményének optimalizálására induláskor és gyorsuláskor. Már az első 5 

másodpercben kiderül, hogy a Grand Cherokee egy igazi élharcos, hiszen mindössze ennyi 

időre van szüksége, hogy 0-100 km/órára gyorsuljon.





AZ INNOVÁCIÓ VÉDETT KÖRNYEZETET KÖVETEL.

Az innovációnak köszönhetően teljes biztonságban érezheti magát a fedélzeten. A Jeep
®
 Grand 

Cherokee modellt úgy terveztük, hogy minden körülmények között maximális teljesítményt 

nyújtson: megerősített szerkezete sugározza az erőt, így most még nagyobb önbizalommal vághat 

neki az útnak.



RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSRE 

FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

ÜTKÖZÉSENYHÍTÉSI FUNKCIÓVAL

Ez az eszköz radarszenzorok segítségével figyeli, hogy 

az autó nem közeledik-e túl gyorsan az előtte haladó 

járműhöz és szükség esetén jelez a vezetőnek, hogy 

az ütközés elkerülése érdekében időben be tudjon 

avatkozni. A rendszert most továbbfejlesztettük, így 

képes a járművet automatikusan fékezni, mi több a 

fejlett fékrásegítéssel (ABA) összehangoltan működik, 

hogy az ütközés elkerülése vagy enyhítése érdekében a 

fékezés még hatékonyabb legyen.

BIZTONSÁGOS LÉGZSÁKRENDSZER

Az Új Jeep® Grand Cherokee fedélzetén a maximális 

biztonságérzetről a teljes körű légzsákrendszer 

gondoskodik. A teljes hosszúságú, oldalsó függönylégzsák, 

az ülésekbe szerelt mellkast védő légzsák, a vezető 

térdét védő és a többfokozatú első légzsákok együttesen 

gondoskodnak az utasok védelméről.  

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ 

AUTOMATIKA (ACC)

Többé nem jelent problémát a megfelelő követési távolság 

tartása az autópályán. Az ACC rendszer a sebesség 

automatikus szabályozásával tartja Grand Cherokee-je és 

az előtt haladó jármű között a beállított távolságot. 

ELEKTRONIKUS BORULÁSGÁTLÓ 

RENDSZER (ERM)

Az elektronikus menetstabilizátort (ESC) kiegészítő ERM 

rendszer az ESC szenzorjait használva vizsgálja, hogy 

hol alakulhat ki potenciális vészhelyzet. Ha a rendszer 

veszélyt érzékel, azonnal működésbe lép és segít 

megőrizni a stabilitást és a jármű feletti uralmat.  

HOLTTÉR FIGYELŐ ÉS HÁTSÓ 

KERESZTFORGALOM ÉRZÉKELŐ  

Ezek a biztonsági rendszerek fi gyelik a járműve és a többi 

jármű közötti teret. Ha a rendszer az oldalsó vagy hátsó 

holttérben akadályt érzékel, az oldalsó visszapillantó 

tükrön felgyulladó ikonnal vagy hangjelzéssel 

fi gyelmezteti a vezetőt. 

FÉNYSZÓRÓK NAPPALI

MENETFÉNYEKKEL

Szinte olvassák gondolatait és már a kormány 

elfordítására megvilágítják a kanyarokat a jármű előtt. 

Az adaptív fényszóróknak köszönhetően sötétben 

is minden tökéletesen látható. A fényszórómosók 

gondoskodnak a lencsék tisztaságáról. A széria LED 

nappali fény pedig biztosítja, hogy a jármű nappali is 

kiválóan látható legyen.

VONTATMÁNY

STABILIZÁTOR (TSC)

Az oldalszél és a forgalom többé nincs hatással Önre 

és rakományára. Az elektronikus menetstabilizátor 

részét képző vontatmány stabilizátor gondoskodik 

róla, hogy Ön és vontatmánya biztonságosan haladjon.   

SENTRY KEY® INDÍTÁSGÁTLÓ  

Ez az egyedi, beépített kulcskód csak az Ön járművével 

működik és gondoskodik arról, hogy új Jeep
®
 Grand 

Cherokee-je ott maradjon, ahol hagyta.

PARKSENSE ELSŐ ÉS HÁTSÓ 

PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER

Az Új Jeep
®
 Grand Cherokee modellekhez elérhető első 

parkolássegítő rendszer, mely érzékeli és hangjelzéssel 

jelzi, ha a jármű eleje túl közel kerül egy akadályhoz és 

segíti a vezetőt a parkolóhelyekre való beállás során.  

Ha a rendszer az oldalsó vagy hátsó holttérben tárgyat 

érzékel, az oldalsó visszapillantó tükrön felgyulladó 

ikonnal vagy hangjelzéssel fi gyelmezteti a vezetőt. 

ESŐÉRZÉKELŐ ABLAKTÖRLŐK ÉS 

FÉKASSZISZTENS

A viharfelhők nem akadályozhatják többé a 

vezetésben. Az első ablaktörlők automatikusan 

bekapcsolnak, ha esőcseppet érzékelnek, az 

intelligens fékrendszer pedig segít megszárítani a 

féktárcsákat vizes útfelületen. 

SELEC-SPEED™ VEZÉRLÉS

A kaland a mindennapok része azok számára, akik a Jeep
®
 

márka terepképes járműveinek világában élnek. Velük a 

hegycsúcsokat bárki meghódíthatja. A zökkenésmentes 

vezetés a meredek lejtőkön azonban ijesztő feladatnak 

tűnhet. Kapcsolja be a Selec-Speed™ vezérlést az 

összkerékhajtású Grand Cherokee Selec-Terrain® 

rendszeren és minden eddiginél nagyobb biztonságban 

mászhat meg emelkedőket vagy ereszkedhet le a lejtőkön. 

A Selec-Speed™ vezérlés egyetlen rendkívül hatékony 

funkcióban egyesíti a lejtmenet és hegymenet asszisztens 

nyújtotta előnyöket.  

PARKVIEW® HÁTSÓ

TOLATÓKAMERA

Tolasson elegánsan és biztonságosan. Ha a rendszer 

a jármű mögött egy nem látható akadályt észlel, 

a kijelzőn megjelenített jelzőfénnyel és / vagy 

hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt. 



AZ INNOVÁCIÓ SZÁMOS UTAT KÖVETHET.

A szabadság azt jelenti, hogy kompromisszumok nélkül követjük álmainkat. Ezért az Új Jeep
® 

Grand  Cherokee paletta most még teljesebb és kész teljesíteni a tapasztalt vezetők minden vágyát 

és elvárását.



GRAND CHEROKEE LAREDO. 

PÁRATLAN ÉLMÉNY.

Az innováció a szériafelszereltség része, a Laredo verziót ezért minden olyan technológiával és 

funkcióval felszereltük, amely egy csúcskategóriás SUV-tól elvárható. Az Új Jeep
®
 Grand Cherokee 

Laredo külsejét a karosszéria színére fényezett külső tükrök és ajtókilincsek teszik egyedivé. 

A hűtőrácson krómozott betétek lettek elhelyezve, míg a jármű hátsó kialakítását az új, egyedi 

lámpák teszik egyedivé. A Laredo alapfelszereltségének részét képzi továbbá az 5 duplaküllős 

18”-os alumínium keréktárcsa szatén-króm színben.



GRAND CHEROKEE LAREDO.

MOROCCO SZÖVET

SZÉRIA
• 8-fokozatú automataváltó

• 18”-os alumínium keréktárcsák

• Bi-Xenon HID fényszórók LED nappali menetfényekkel

•  8-irányban állítható elektromos vezetőülés és 6-irányban állítható 

elektromos utasülés

• Keyless enter-n-go funkció

• Gumiabroncs-nyomás fi gyelő

• Automata fényszórók és esőérzékelő

•  Fényre automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükrök és 

elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

• Uconnect™  8,4’’-os DAB rádió Bluetooth funkcióval és hangvezérléssel

Bright Fehér

Brilliant FeketeBillet Ezüst

Maximum Fém

Granite Kristály

True Kék

SZÍNEK

Velvet Piros

KEREKEK
18”-os, 5-duplaküllős könnyűfém keréktárcsa 

szatén-króm fényezéssel



GRAND CHEROKEE LIMITED. 

A KIVÁLÓSÁG IRÁNTI SZENVEDÉLY MEGTESTESÜLT FORMÁJA.

Az innováció iránti elkötelezettségünk most még magasabb minőséget biztosít: a Limited verziót 

fi nom anyagok díszítik és mindent biztosít a vezetőnek, amire csak szüksége lehet. A bőrborítású 

ülések növelik a kényelemérzetet, míg az összkerékhajtású Quadra-Trac® II rendszer, a Selec-

Terrain® rendszer és a lejtmenet asszisztens lehetővé teszik, hogy még több úti célt elérjen. A 

Limited verziót továbbá króm ajtókilincsekkel és dupla, krómozott kipufogóvégekkel szereltük fel, 

első és hátsó lökhárítójának alsó részét pedig króm betétettek láttuk el.  



CAPRI BŐR MOROCCO FEKETE CAPRI BŐR ÚJ-ZÉLAND BÉZS

GRAND CHEROKEE LIMITED. SZÉRIA
A LAREDO VÁLTOZAT FELSZERELTSÉGÉN TÚL A 

KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:

• Fűthető ülések (elöl-hátul)

• Bőrülések

• Memória csomag (ülések, rádió, vezetőülés, külső

   tükrök)

• Első és hátsó parkolássegítő rendszer

• ParkView™ tolatókamera dinamikus segédvonalakkal

• Elektromosan nyitható csomagtér ajtó

SZÍNEK

Velvet Piros

True Kék

Bright Fehér

Brilliant Fekete

Maximum Fém

Billet Ezüst BrGranite Kristály

Light Barnásszürke

Luxury Barna

KEREKEK
18”-os, 5-duplaküllős keréktárcsa szatén-króm fényezéssel

20”-os, 5-küllős kerekek (opció)



GRAND CHEROKEE OVERLAND.

MINDEN ELVÁRÁSON TÚLTESZ.

Az innováció minden elvárást túlszárnyal: az Overland verzió kiváló terepképességgel 

rendelkezik, rendkívül elegáns és a legmodernebb technológiával van felszerelve. A lenyűgöző, 

új módosításoknak köszönhetően az Overland most még nagyobb kényelmet és még több luxust 

biztosít. Mi több, a szériafelszereltség hosszú listája és a rendelhető kiegészítők széles választéka 

még különlegesebbé teszik ezt a verziót. 



SZÉRIA
A LIMITED VÁLTOZAT FELSZERELTSÉGÉN TÚL A 

KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:

• 20”-os polírozott alumínium keréktárcsák

•  Adaptív sebességtartó automatika, FCW ráfutásos 

ütközésre fi gyelmeztető rendszer és holttér fi gyelő 

rendszer

• Dupla napfénytető

• Bőrborítású műszerfal

• Nappa bőrkárpit és szellőztethető első ülések

• Quadra-Lift™ légrugózási rendszer

• Quadra Drive® II összkerékhajtási rendszer

•  Uconnect™ 8.4”-os rádió, navigációval és DAB 

technológiával

NAPPA BŐR MOROCCO FEKETE NAPPA BŐR NEPÁL BÉZSNAPPA BŐR VESUVIO BARNA/KÉK 

SZÍNEKGRAND CHEROKEE OVERLAND.

KEREKEK
20”-os, 5-küllős, polírozott alumínium keréktárcsák

18”-os, 5 duplaküllős keréktárcsák szatén-króm 

fényezéssel (Off  Road csomaggal rendelhető)

Velvet Piros 

True Kék

Bright Fehér

Brilliant Fekete

Maximum Fém

Billet Ezüst Br

M

Granite Kristály

Light Barnásszürke

Luxury Barna



GRAND CHEROKEE SUMMIT

PRESZTÍZS KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL.

Az igazi újítók mindig tökéletességre törekszenek: a Summit a legteljesebb verzió, amely a Jeep
®
 

élmény legjavát nyújtja. Prémium státusát annak köszönheti, hogy fedélzetén mindig igazi, első 

osztályú élményekkel gazdagodhat. És ami a Summit változatot igazán egyedivé teszi: a kényelmi 

funkciók teljes palettájával fel van szerelve.



SZÉRIA
AZ OVERLAND VÁLTOZAT FELSZERELTSÉGÉN TÚL A 

KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:

•  20”-os, 5 duplaküllős, polírozott alumínium keréktárcsák 

szatén lakkbevonattal 

• Adaptív Bi-Xenon HID fényszórók

• Harman Kardon® Hi-Fi 19 hangszóróval, mélynyomóval

   és 825 W-os erősítővel 

• Aktív zajkioltó rendszer

• Natura Plus bőrülések

• Hasítottbőr hatású prémium tetőkárpit

SZÍNEKGRAND CHEROKEE SUMMIT

KEREKEK
20’’-os, 5 duplaküllős, polírozott alumínium keréktárcsák 

szatén lakkbevonattal

NATURA PLUS BŐR

MOROCCO FEKETE

NATURA PLUS BŐR

GRAND CANYON BARNA

NATURA PLUS BŐR

DARK SIENNA BARNA

sák 

val

Velvet Piros

Luxury Barna

Granite Kristály

Bright Fehér Brilliant Fekete

Light Barnásszürke

L B

Ivory FehérI or Fehér



GRAND CHEROKEE SRT.

A TELJESÍTMÉNY EVOLÚCIÓJA.

A  2016-os Grand Cherokee SRT az SUV-k királyához méltóan minden elvárást túlteljesít. Nem 

vár. Nem kérdez. Egyszerűen mindenből többet nyújt. Teljesítmény, luxus, funkcionalitás és stílus. 



SZÉRIA
AZ OVERLAND VÁLTOZAT FELSZERELTSÉGÉN TÚL A 

KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:

• 6,4 literes, HEMI® V8 motor

• 468 Le 6250 ford./percen

• 624 Nm nyomaték 4100 ford./percen

• 8-fokozatú automata váltó

• Harman Kardon® Hi-Fi 19 hangszóróval, mélynyomóval

   és 825 W-os erősítővel

• Rajtprogram

• Aktív zajkioltó rendszer

• Pirelli P Zero 295/40 ZR20 gumiabroncsok

NAPPA BŐR PERFORÁLT SZARVASBŐR TORQUE FEKETE LAGUNA BŐR SEPIA BARNA

Velvet PirosRedline PirosBright Fehér Redline Piros Velvet Piros

Maximum Fém

Granite KristályGranite Kristály

SZÍNEKGRAND CHEROKEE SRT.

Bright Fehér

KEREKEK
20”-os kovácsolt alumínium, polírozott, 5 küllős “Goliath” keréktárcsák

20”-os kovácsolt alumínium, 5 osztottküllős “Spider Monkey” keréktárcsák 

Black Vapor krómbevonat (opció)

Billet Ezüst Brilliant Fekete

Ivory Fehér
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