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A SZÓRAKOZÁS
ÚJ DIMENZIÓJA
1941 óta minden új Jeep® modell magasabbra helyezi a mércét terepképesség és vezetési élmény terén.

Az Új Renegade a legendás 7-es osztású márka új generációja: a városi és terephasználatra tervezett jármű egyesíti a
páratlan teljesítményt, csúcstechnológiát és a zabolázatlan, határozott megjelenést.
Minden centimétere valódi Jeep® és divatosan modern. Fiatalos, sokoldalú, merész és más, mint bármely korábbi kisméretű SUV.
Az Új Renegade szabadidőjárműből másképp tekinthet a világra.
Készüljön fel a szórakozás új formájára.
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MEGÚJULT
VONZERŐ

A vad és kiﬁnomult vonásokat ötvöző Új Jeep® Renegade büszkén megmutatja lélegzetelállító stílusát.
Megjelenése erőt sugároz, méretei kompaktak, kialakítása és az általa nyújtott vezetési élmény rendhagyó és friss.
Bizonyos dolgok még a városban is a brutális és ellenállhatatlan vadonra emlékeztetnek. A Jeep® Renegade egyike
ezeknek: igazi határozottsága magával ragadja a városi utazás során.
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A Renegade telis tele van egyedi részletekkel és a legendás Jeep® márka design elemeivel.
Megjelenése a Wrangler erőteljességére épít, megtartva annak markáns formáját és határozott arányait.
Elöl élénk színű „pajzs”-ba ágyazva jelenik meg az ikonikus hetes-osztású hűtőrács, míg nagyméretű kerek fényszórók
kerültek a motorháztető alá a harapósabb megjelenés érdekében.
A trapéz alakú kerékívek a Jeep® örökség részei. A megkülönböztető Jeep® jegyek az új Renegade számos elemét díszítik,
többek között az első és hátsó lámpákat. A csak a Renegade modellen szereplő X jelet a régi olajkannák ihlették, és ez a
motívum szerepel a hátsó lámpákon, valamint az autó oldalán elhelyezkedő exkluzív Renegade logón.
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MEGREFORMÁLT
KÉNYELEM
Erős. Kiﬁnomult. Egyszerűen ikonikus.

Fedezze fel a városi autózás új oldalát a Jeep® Renegade fedélzetén.
Az új, a Jeep® hagyományok által ihletett belső tere extra lendületet ad a mindennapokban.
A lenyűgözően kiﬁnomult részletek el fogják varázsolni.
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Fontos, hogy a jármű megjelenése mély és maradandó benyomást keltsen.
Ennek megfelelően formáltuk az Új Jeep® Renegade belső terét.
Erős és energikus megjelenése méltó a márka legendás örökségéhez és annak egyedi hangulatát tovább fokozza.
Kialakítását a puha, kellemes tapintású formák és a karakán, funkcionális részletek találkozása jellemzi. Az elektromos
rögzítőfék a középső konzolon elhelyezett kapcsolóval működtethető.

A puha tapintású műszerfalon merész, praktikus elemek találhatók, például az utasoldalon elhelyezett kapaszkodó,
amelyet a legendás Jeep® Wrangler ihletett. Együtt különlegesen formázott egységet alkotnak. A szegmensben egyedülálló
MySky kivehető tetőrendszer izgalmas, panoráma kilátást biztosít minden utazás során. A tető manuálisan
eltávolitható, elektronikusan dönthető és csúsztatható panelekből áll. A dombornyomású “X” jelzés még értékesebbé
teszi a tető kidolgozását.
A méhsejt szerkezetű, üveggyapot, poliuretán tetőpanelek könnyűek és kényelmesen tárolhatók a csomagtérben.
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A fedélzeti kényelmet és szórakozást a csúcsminőségű 9-hangszórós, 560 wattos Beats audió rendszer, valamint számos
más technológia biztosítja, beleértve a kormánykerékre integrált kezelőszerveket és a Uconnect Live 5.0” vagy 6.5”
érintőképernyős infotainment rendszereket.
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TM

A Renegade fedélzetén kommunikálhat, navigálhat és különböző szórakoztató eszközöket használhat, miközben az útra
ﬁgyel, és kezét sem veszi le a volánról. Fejlett, mégis egyszerűen kezelhető technológiai megoldások felhasználásával
a Uconnect™ LIVE rendszer növeli a vezetési élményt, kielégítve így minden igényt a magas szintű csatlakozás és az
információs-, és szórakoztató rendszerek iránt. Amennyiben letölti a Uconnect™ LIVE applikációt okostelefonjára, személyre
szabhatja a fedélzeti szórakoztató rendszereket, folyamatos információkat kaphat gépkocsija állapotáról, valamint további
valós idejű információkat útjával kapcsolatosan. A Uconnect™ LIVE applikációval Renegade-je lesz az összekötő kapocs Ön
és az elektronikus eszközei (pl. telefonja) között.
LEGYEN SZOROS KAPCSOLATBAN ÉLETÉVEL.
A UconnectTM LIVE rendszerrel a Renegade érintőképernyőjén keresztül beléphet a digitális világba. Választhat a világ minden
táján jelen lévő és több mint 100.000 csatornával rendelkező TuneIn online rádió, vagy a 35 millió zeneszámmal büszkélkedő
Deezer zenetár közül. A Reuters naprakész információkkal látja el a világ minden tájáról, a Facebookkal te leszel az első, aki
a barátaid státuszát lájkolja, a Twitter -en pedig megoszthatja gondolatait a világgal.
ÁLLJON MINDEN AZ ELLENŐRZÉSE ALATT.
A my:Carr rendszer segítségével akár saját számítógépével, vagy okostelefonjával is ellenőrzése alatt tarthatja gépkocsiját.
Ellenőrizheti az üzemanyag-szintet és a guminyomást, esetleges vészhelyzet esetén hívhatja az assistance szolgáltatást,
valmint információt kaphat gépkocsija esetleges meghibásodásáról. Amennyiben okostelefonját csatlakoztatja a Bluetooth
rendszeren keresztül, a legfontosabb ﬁgyelmeztetéseket automatikusan továbbítjuk UconnectTM LIVE ﬁókjára, íly módon az
időszakos átvizsgálások tervezése könnyebb lesz, mint valaha. Az eco:Drive™ applikáció igénybe vételével javíthat vezetési
stílusán, üzemanyagot takaríthat meg és valós időben ellenőrizheti autója CO2-kibocsátását. Az eco:Drive™ négy vezetési
paramétert ﬁgyel minden út során: a gyorsítást, a fékezést, a sebességváltást és a sebesség változást.
TALÁLJA MEG MINDIG A SAJÁT ÚTJÁT.
A TomTom LIVE rendszer a legfrissebb valós idejű információkkal látja el a navigációs rendszeren keresztül: időjárás,
forgalmi információk, sebességmérő kamerák elhelyezkedése, valamint érdeklődésre számot tartó pontokra való keresés
lehetősége a TomTom Places applikáción keresztül. Mindezzel időt takaríthat meg, csökkentheti az utazással járó stresszt és
minden utat hatékonyabbá és biztonságosabbá tehet.
Uconnect™ LIVE szolgáltatások: A Uconnect™ LIVE szolgáltatások fokozatosan lesznek rendelhetőek Európa egyes országaiban 2015-től kezdődően, a Uconnect™ 5” Rádió LIVE, és a Uconnect™ 5”
Rádió és Navigációs LIVE rendszereken keresztül. Uconnect™ 6.5” Rádió és Navigációs rendszer okostelefon minimális kritériumai a Uconnect™ LIVE szolgáltatások eléréséhez: Bluetooth verzió
2.1 , vagy frissebb verzió + EDR - Android operációs rendszer 4.0 vagy frissebb verzió - Apple iOS 6.0 operációs rendszer vagy frissebb verzió. A Uconnect™ LIVE applikáció a felhasználó mobil
adatforgalmán keresztül működik az autóban. A forgalmi adatok mennyisége a felhasználó adatfelhasználásának függvénye. A TomTom LIVE szolgáltatások rendelhetősége országonként változó.
További információk a DriveUconnect.eu. weboldalon.
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A Renegade modellek ezenkívül modern, a kategóriában egyedülálló 7”-os TFT kijelzővel vannak felszerelve (csak a
Limited és Trailhawk változatokon), amely áttekinthető és személyre szabható járműinformációkat jelenít meg ragyogó
színes kijelzőjén.

A vezető saját igényei szerint határozhatja meg, hogy milyen információk jelenjenek meg a műszerfali kijelzőn,
például: részletes navigációs utasításokat, sebességet, valós idejű fogyasztási adatokat, biztonsági ﬁgyelmeztetéseket
(köztük a párhuzamos és merőleges parkolást segítő rendszer és a LaneSense sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszer
ﬁgyelmeztetéseit), audiotartalmak adatait és egyéb különleges Jeep® funkciók, mint a Selec-Terrain rendszer adatait.
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ÉLESSZE
ÚJRA
A SZENVEDÉLYT
Készüljön fel az első off-road kalandokra tervezett kisméretű terepjáróra.

A modell a kategóriaelső terepképességeket kiemelkedő közúti menettulajdonságokkal keresztezi,
9-fokozatú automata sebességváltóval valamint az innovatív Jeep® Active Drive, Active Drive Low
és Selec Terrain rendszerekkel.
A teljesítmény, az irányíthatóság és a 100% vad DNS új lángra lobbantja kalandvágyát.
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A 8 különböző hajtáslánc, amellyel az új Jeep® Renegade rendelhető, eleget tesz minden elvárásnak a hatékonyság és
a teljesítmény terén közúton és terepen egyaránt. Elérhető az innovatív 1,4 MultiAir Turbo benzinmotorral, az 1,6 és 2,0
literes MultiJet II dízelmotorral, valamint a gazdaságos 1,6 E.torQ benzinmotorral. Az erős és hatékony motorok számtalan
különböző váltóval szerelhetők fel, a manuális váltóktól kezdve egészen a kategóriaelső 9-fokozatú automata sebességváltóig.

A hajtásrendszerek rendelhetők elsőkerék-hajtású és összkerék-hajtású, 110 - 170 Le-s változatban, az alacsony
fogyasztást pedig a kategóriában egyedülálló, oldható kardán tengely garantálja. A rendszer szükség esetén
zökkenésmentesen vált át kétkerék-hajtásról négykerék-hajtásra.

Első terepszög 21°
Rámpaszög 24°
Hátsó terepszög 32°
21°

24°

32°
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A Jeep® Renegade két innovatív 4X4-es hajtásrendszert kínál: Jeep® Active Drive (rendelhető a Sport, Longitude, vagy Limited
verziókhoz); vagy a Jeep® Active Drive Low („felező” funkcióval ellátott rendszer). Mindkettő kiváló tapadást és páratlan
off-road képességeket biztosít. A Jeep® Active Drive rendszere tartalmazza az új Selec-Terrain® járművezérlési rendszert,
mely lehetővé teszi a vezető számára, hogy az adott útviszonyoknak megfelelően a lehető legoptimálisabb országúti, vagy
off-road beállítás közül válasszon az öt elérhető üzemmód kiválasztásával: „auto”,” hó”,” homok”, „sár” és a csak a Trailhawk
verziókon elérhető „szikla” üzemmódok közül. A még kiemelkedőbb off -road képességek előcsalogatása érdekében a SelecTerrain rendszer tartalmazza a Selec-Speed és Lejtmenetvezérlés rendszereket is.

HOMOK: A lazább talajok meghódításához váltson az egyedülállóan kalibrált Homok üzemmódra, melyet agresszív gázreakció
és magasabb felváltási pontok jellemeznek.
SÁR: A futómű, a differenciálmű és a váltó áttételek speciális beállítása elősegíti, hogy a nagyobb kerék kipörgés jobb
vonóerőt biztosítson a sárban.
HÓ: A maximális gépjármű stabilitás és minimális túlkormányzottság lenyűgöző teljesítményt tesz lehetővé hóval és jéggel
fedett utakon. Az ABS és ASR (kipörgésgátló) rendszerek ﬁnom szabályozása is hozzájárul ehhez.
SZIKLA: A hátsó differenciálzár funkciónak köszönhetően ez az üzemmód, mely kizárólag a Trailhawk verzióhoz rendelhető,
alacsony sebesség mellett is kiváló 4x4-es képességeket biztosít.
Mindezek lehetővé teszik a Renegade számára, hogy a világ legnehezebb terepein is helyt álljon.
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ÉLESÍTSE
ÖSZTÖNEIT
Az Új Jeep® Renegade nem ismer határokat, sem a városban, sem terepen.

A kategóriában legjobb 4X4 teljesítménnyel rendelkező Jeep® Renegade Trailhawk változatot azoknak
terveztük, akiknek maximális terepképességre van szükségük.
A Jeep® Renegade Trailhawk Trail Rated minősítése igazolja, hogy a jármű öt különböző szempontból
(erőátvitel, hasmagasság, manőverezőképesség, gázlómélység és rugózás) megfelelően teljesített
nehéz terepkörülmények között.
Ez azt jelenti, hogy nincs olyan terep, amelyet nem hódíthat meg.
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A Renegade Trailhawk az ellenálló Jeep® kialakítást és képességeket még magasabb szintre fejleszti. A terepképes
külső kialakítás, a semleges szürke, fényes szatén külső szegélyekkel, az alsó védőlemezekkel, a tartós, terepképes
gumiabroncsokkal, és az egyedi első és hátsó spoilerekkel a kategóriában legjobb terepszögeket biztosítja a járműnek

(30°-os első, 24°-os rámpa és 34°-os hátsó terepszöget). A Jeep® Renegade azonban több, mint vonzó külső. A Trailhawk
ötvözi a 9-fokozatú automata sebességváltót a 170 Le-s 2.0 MultijetII motorral, és a továbbfejlesztett, Szikla üzemmóddal
rendelkező Selec-Terrain rendszerrel.

Első terepszög 30°
Rámpaszög 25°
Hátsó terepszög 34°
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21°

24°

32°

Amint beszáll a Renegade Trailhawk terepjáróba, azonnal észreveszi a különbséget a többi modellhez képest.
A belteret “Trailhawk” fekete alapszínű, és rubinvörös betétek, varrott szegélyek és egyedi Trailhawk vonások díszítik. A
középső tárolórekesz szőnyegén Moab térképe látható.
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ÉLJE
ÁT ÚJRA
ABIZTONSÁGOT
Az off-road és a városi vezetés teljes biztonságban élvezhető a legjobban.
Ezért volt az Új Jeep® Renegade tervezésekor elsődleges szempont a
kimagasló biztonság és vagyonvédelem, melynek következtében a jármű
több, mint 60 biztonsági és vagyonvédelmi funkcióval szerelhető fel, köztük a
továbbfejlesztett ráfutásos ütközésre ﬁgyelmeztető rendszerrel
és a sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszerrel (Limited változat esetében).
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PÁRHUZAMOS ÉS MERŐLEGES PARKOLÁST SEGÍTŐ PARKSENSE
RENDSZER
Ez az aktív parkolássegítő rendszer ultrahangos szenzorok
segítségével kormányozza a járművet és megkönnyíti a parkolást.
RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER
ÜTKÖZÉSENYHÍTÉSI FUNKCIÓVAL
A radar- és videoszenzorok érzékelik, ha a Renegade túl gyorsan
közeledik egy másik járműhöz vagy nagyméretű akadályhoz, és segíti
a vezetőt az ütközés elkerülésében/enyhítésében.
A rendszer három különböző lépésben működik:
- Előrejelző ﬁgyelmeztetés: Hang- és fényjelekkel, valamint rövid
fékezéssel ﬁgyelmezteti a sofőrt a közeledő akadályra.
- Továbbfejlesztett fékrásegítés (ABA): ha a vezető reagál a veszélyre,
de nem fékez eléggé, az ABA rendszer növeli a fékerőt, hogy így
megakadályozza vagy enyhítse az ütközést.
- Ütközésenyhítő rendszer: ha a vezető nem reagál a közeledő veszélyre,
a rendszer az ütközés megakadályozása vagy enyhítése érdekében
működteti a fékrendszert.

Csak nevezzen meg egy aktív vagy passzív biztonsági funkciót. Az automata fényszóróktól kezdve, a holttér ﬁgyelő

HÁTSÓ KAMERA DINAMIKUS SEGÉDVONALAKKAL
A ParkView tolatókamera tökéletesen láthatóvá teszi a jármű mögötti
teret tolatás közben és dinamikus segédvonalakkal segíti a jármű
irányítását.

rendszeren át egészen az ESC rendszerig, lejtmenet asszisztensig, ParkSense® parkolássegítő rendszerig, ParkView
tolatókameráig, esőérzékelő ablaktörlőkig:
a Renegade minden olyan biztonsági megoldással fel van szerelve, amellyel a csúcskategóriás terepjárók rendelkeznek.
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HOLTTÉR FIGYELŐ RENDSZER ÉS HÁTSÓ ÜTKÖZÉSMEGELŐZŐ SZENZOR
Ezek a biztonsági rendszerek ﬁgyelik a járműve és a többi jármű
közötti teret. Ha egy tárgy a hátsó vagy oldalsó holttérbe kerül, a
rendszer az oldalsó tükrökön elhelyezett villogó ikonokkal vagy
hangjelzéssel ﬁgyelmezteti a vezetőt.

LANESENSE™ SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZETŐ RENDSZER
A rendszer kamerákkal ﬁgyeli a jármű helyzetét az úttesten, és ha
nem szándékosan közeledik a sáv széléhez, hang- és fényjelzéssel
ﬁgyelmezteti a vezetőt. Továbbá abban az esetben, ha a jármű
kisodródna a sávból proaktív módon működteti a szervokormányt és a
nyomaték megfelelő növelésével megkönnyíti a korrekciós manővert.
6 SZÉRIA LÉGZSÁK
A teljes hosszúságú függönylégzsákok, az első utasülésekbe szerelt
mellkasvédő oldallégzsák és a továbbfejlesztett első légzsákok
összehangolt működéssel biztosítják az utasok védelmét.
ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁTOR (ESC)
A rendszer javítja a jármű irányíthatóságát és segít a megfelelő irányban
tartani azt minden körülmény között. Ha eltérés észlelhető a
kormányzás és jármű iránya között, az ESC rendszer a szabályozott
fékezéssel és gázadással visszavezeti a járművet a megfelelő útvonalra.
ELEKTRONIKUS BORULÁSGÁTLÓ RENDSZER (ERM)
Az ESC rendszert kiegészítő fékerőelosztó rendszer a menetstabilizátor
szenzorjainak segítségével felméri az esetlegesen kockázatos
helyzeteket. Vészhelyzetben az ERM rendszer azonnal működésbe lép és
segít stabilizálni és irányítás alatt tartani a járművet.
VONTATMÁNY-STABILIZÁTOR (TSC)
A rendszer stabilizálja a vontatmányokat és javítja a jármű kezelhetőségét
oldalszélben vagy forgalomban végzett vontatás esetén. A rendszer ﬁgyeli
a jármű útját és összeveti a vezető szándékozott útjával, majd váltakozó
féknyomással lelassítja a járművet és növeli a nyomást az egyik első
keréken a vontatmány stabilizálása érdekében.
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GONDOLJA
ÚJRA
A VÉGTELENT
Állítsa össze saját Renegade terepjáróját. A négy változaton (Sport, Longitude, Limited és Trailhawk)

minden centimétert személyre szabhat, beleértve Jeep® járműve színét, rendelhető opcióit és számos
Mopar kiegészítőit.
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Vezesse járművét vad hegyeken vagy a zsúfolt városban, a Mopar® hivatalos Jeep® kiegészítőivel Renegade terepjárójának
most egyaránt továbbfejlesztheti képességeit és személyre szabhatja megjelenését. Az új Renegade modellekhez több,
mint 110 exkluzív Mopar alkatrész áll rendelkezésre, amelyek mindegyike tökéletesen illeszkedik a jármű kialakításához
és funkcionális jellemzőihez.
A Mopar alkatrészek továbbá azért egyedülállóak, mert azokat a az autót tervező tervező mérnökcsapattal közösen tervezték.
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A styling kiegészítők közé tartoznak a számos különböző motorháztető- és oldalmatricák, a fényes, fekete első hűtőrácsok,
az oldalsó tükörházak és a speciális könnyűfém keréktárcsák.
A funkcionális kiegészítők között megtalálható egy többfunkciós csomagtartó-szerkezet és egy extrém off-road
körülményekhez tervezett különösen erős 16”-os acél kerékabroncs, valamint számos egyéb kiegészítő, mint például az
első lökhárítóbetétek, üreges szerkezetű oldalsó fellépők, első védőrácsok és tetőlámpa készletek.

A tulajdonosi élményt tovább fokozza a Mopar járművédelem részét képező kiterjesztett garancia- és karbantartási
csomagok, amelyek a vezetési szokásainak megfelelő futamidőre vagy futásteljesítményre érvényes átfogó fedezetet
nyújtanak mechanikai és elektronikus károk ellen, és egész Európában elérhető szakszerű segítségnyújtást biztosítanak.
További információkért és feltételekért látogassa meg a www.mopar.eu weboldalt.
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SPORT

LONGITUDE

LIMITED

TRAILHAWK

16” acél keréktárcsák
• 3,5 colos monokróm kijelző
• ESC és visszagurulás-gátló
• Nappali menetfény
• Elektromos rögzítőfék
• Elektromos szervokormány
• Távirányítós központi zár
• Manuális klímaberendezés
• Elektromos ablakok
• Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer
• Új generációs első légzsákok, első ülésekbe integrált
oldallégzsákok, függönylégzsákok az első
és hátsó ülések mellett
• UConnect rádió 5 colos érintőképernyővel, USB
csatlakozóval, Bluetooth kihangosítóval és kormányon
elhelyezett kezelőszervekkel

A Sport felszereltségi szinten felül
• 6 hangszóró
• Fekete tetősínek
• 16” könnyűfém keréktárcsák - 215/65R16
• Tempomat
• Első ködlámpák
• LED belső világítás
• Tempomat és sebességkorlátozó, kormányról vezérelhető
• Fényezett külső tükrök
• Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
• Bőrborítású kormánykerék

A longitude felszereltségi szinten felül
• Selyemfényű tetősínek
• 17” könnyűfém keréktárcsák - 215/60R17
• Kétzónás automata klímaberendezés
• Ráfutásos ütközésre ﬁgyelmeztető rendszer+
(fCW+) (radar)
• Selyemfényű hűtőrács
• Műbőr borítású ajtókartámasz
• Sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszer+
• Adaptív hátsó féklámpa
• 7 colos TfT folyadékkristályos színes kijelző
• Tolatóradar
• Első szőnyegek
• Fényes kipufogóvég

A longitude felszereltségi szinten felül
• Sötét selyemfényű tetősínek
• 17” könnyűfém off-road keréktárcsák - M+S
gumiabroncsok 215/65R17
• Kétzónás automata klímaberendezés
• Vonószem
• Sötét selyemfényű hűtőrács
• Lejtmenetvezérlő (HDC)
• Műbőr borítású ajtókartámasz
• Bőr borítású váltógomb
• Adaptív hátsó féklámpa
• 7 colos TfT folyadékkristályos színes kijelző
• 40/20/40 arányban osztott hátsó ülések
• Tolatóradar
• Alsó védőlemezek
• Selec-Terrain - járművezérlő rendszer
• Kivehető és újratölthető zseblámpa

KERÉKTÁRCSÁK

KERÉKTÁRCSÁK

KERÉKTÁRCSÁK

KERÉKTÁRCSÁK

16” könnyűfém keréktárcsák
17” könnyűfém keréktárcsák (opció)

17” könnyűfém keréktárcsák
18” könnyűfém keréktárcsák (opció)
18” könnyűfém keréktárcsák (opció)

16” acél keréktárcsák
16” könnyűfém keréktárcsák (opció)
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17” könnyűfém keréktárcsák
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SPORT

SZÍNEK

Fekete szövet
Selyemfényű díszítőelemkkel

LONGITUDE

Fekete szövet
Selyemfényű díszítőelemkkel

Bézs és fekete szövet
Selyemfényű díszítőelemkkel

Alpine fehér

Mojave homokbarna

Omaha arancssárga

Sierra kék

Carbon fekete metál

Solid fekete

Commandozöld

Anvil szürke

Szürke és barna szövet
Narancssárga
díszítőelemkkel
és varrással

LIMITED

Prémium fekete szövet
Selyemfényű díszítőelemkkel

Fekete bőr
Selyemfényű díszítőelemkkel
és ezüst varrással

Szürke és barna bőr
Narancssárga
díszítőelemkkel
és varrással

TRAILHAWK

Colorado piros
Fekete szövet
Rubin piros díszítőelemkkel
és varrással
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Solar sárga

Glacier ezüstmetál

Fekete bőr
Rubin piros díszítőelemkkel
és varrással
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FELSZERELTSÉGI
SZINT

BELSŐ
KIALAKÍTÁS
KÜLSŐ
SZÍN

SPORT

Fekete
szövet

LONGITUDE

Fekete
szövet

Bézs és
fekete
szövet

LIMITED

Szürke és
barna
szövet

Prémium
fekete
szövet

Fekete
bőr

TRAILHAWK

Szürke
és barna
bőr

Fekete
szövet

Fekete
bőr

Pasztell fényezés
Alpine fehér
Mojave homokbarna
Omaha narancssárga
Sierra kék
Solid fekete
Commando zöld
Anvil szürke
Colorado piros
Solar sárga
Metálfényezés
Carbon fekete metál
Glacier ezüstmetál
Elérhető bi-color változatban fekete tetővel.
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Ez a katalógus a Chrysler Group LLC kiadványa. A katalógusban szereplő termék illusztrációk, illetve műszaki adatok a katalógus jóváhagyásának idején érvényben lévő információkon alapulnak.
A Chrysler Group LLC fenntartja magának a jogot, hogy időről-időre, előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa termékei árát, műszaki tartalmát, felszereltségét, szín- vagy anyagválasztékát,
továbbá, hogy módosítsa modelljeit, illetve beszűntesse azok gyártását, amennyiben ezen változtatások a termékfejlesztést szolgálják, illetve design és/vagy marketing szempontból szükségesek.
A Jeep® a Chrysler Group LLC bejegyzett vedjegye.
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