JEEP® RENEGADE

Tapasztalja meg azt a kombinációt,
amire mindig is vágyott: a város
praktikumát és a természet erejét
és képzelje el, hogy ezek tökéletes
harmóniában vannak. Új, bátor
külsejével, kényelmes belterével
és okos technológiájával az új Jeep
®
Renegade a belépője, bárhova is
szeretne utazni.

KETTŐS LÉLEK
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VÁRATLANUL MERÉSZ

A különlegesség, a váratlanhoz való vonzalom - az új Jeep Renegade a tökéletes
®
katalizátor ehhez. Új első lökhárítója és LED-es világítása felfrissíti merész vonalait.
Éljen a lehetőséggel és használja ki.
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Látszódni könnyű, de ahhoz, hogy felﬁgyeljenek, apró részletek kellenek. A friss LED-es fényszórók, és bennük a Renegade exkluzív,
benzineskannát mintázó X jele ﬁgyelemfelhívó, erőteljes és a trendek előtt jár.

SZEMSZÖG KÉRDÉSE
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MEGNYÍLT AZ ÉG
Az ég csak egy karnyújtásnyira került. Ahogy az a Jeep -hez illő, a Renegade a szabad
®
levegős érzést bárhol és bármikor képes garantálni. A tetőnélküliség az elektromosan
nyitható és dönthető napfénytető, illetve exkluzív, eltávolítható My-Sky panelek
formájában is elérhető. Innen olyan egyedi nézőpont tárulkozik, mint amilyen saját maga.
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EZ ITT A TETŐ
HELYE

A My-Sky kivehető tető segítségével egészen más perspektíva tárul Ön elé. Vegye ki a üvegszálas, ultrakönnyű anyagból és
poliuretánból készült paneleket és tárolja őket a csomagtérben az erre kialakított zsákban úgy, hogy nem vesznek el hasznos teret.
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MINDIG AZ ÖN ELEMÉBEN

Minden kaland alapvető kelléke és kiemelt célja a kényelem. Ahogy az új Jeep Renegade belterét, úgy a Limited felszereltséghez
®
elérhető, kéttónusú Polar Plunge bőrborítást, és a piros varrással, Trailhawk logóval ellátott fekete bőrüléseket is funkcionalitásra
és szórakozásra terveztük.
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KAPASZKODJON AZ IZGALMAKÉRT
A terepezős hagyományokból és kalandokból ihletet merítve az új Jeep Renegade
®
olyan klasszikus, a Wranglerekből már ismert részletekkel rendelkezik, mint a Willys
logó az első szélvédő alján, vagy az első utasülés előtt található, karabinert formázó
kapaszkodó. A részletekre való odafigyelés és a valódi funkcionalitás soha nem fárad el.
Sőt, még többre inspirál.
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MÉG TÖBB TÉR AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN
Ismerje meg és élvezze a Renegade találékonyságát. Rendkívül tágas az elejétől a végéig:
a Jeep Renegade térkínálata a legnagyobb a kategóriájában, öt utas is kényelmesen elfér,
®
a fejtér verhetetlen, így minden kényelmet megad, amire csak vágyott. A középkonzolban
kialakított, az eddiginél nagyobb tárolórekeszek és az okos hálós megoldások a mindennapos
vezetést és a különleges kalandokat is ki tudják szolgálni.
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JÁTSSZON A SAJÁT SZABÁLYAI SZERINT
Vannak szabályok és vannak a saját szabályai. Az új Renegade a negyedik generációs Uconnect™ révén
gondoskodik arról, hogy az egyik nem létezik a másik nélkül. A rendszer akár 8,4”-os, nagyfelbontasú
érintőképernyővel és navigációval is rendelhető. Mindegy, hogy érintésről, ujjal történő zoomolásról,
vagy hangutasításról van szó, mindig tudni fogja, mit kell tennie és ahhoz csatlakozhat, amihez csak
szeretne. Használja ki az iPhone-jában lévő lehetőségeket az Apple CarPlay™ telefontükrözéssel,
amelynek segítségével biztonságos módon használhatja az Apple Maps, Apple Music alkalmazásokat,
kezelheti hívásait és üzeneteit. Mindezt a Uconnect™ érintőképernyőjén keresztül, vagy Siri segítségével.
Az Apple CarPlay és egyéb márkanevek az Apple Inc. bejegyzett védjegyei. Az Apple CarPlay™ nem elérhető minden országban,
elérhetősége az operációs rendszer verziójától is függ. Részletekért kérjük, látogasson el a a www.apple.com weboldalra. Az Apple
CarPlay logó használata azt jelenti, hogy a jármű felhasználói felülete teljesíti az Apple elvárt teljesítményszintjét. Az Apple nem
felelős a jármű üzemeléséért, vagy a biztonsági előírásoknak való megfelelésért. Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy a rendszer használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli kapcsolatok teljesítményét. Az Apple CarPlay használatához iPhone-ját az USB porton keresztül kell
csatlakoztatni.
A kép az Apple CarPlay™ rendszert mutatja.
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ÖSZTÖNÖS KAPCSOLAT

Navigációs rendszer

Hideg, vagy meleg, Ön választja ki a légkondicionáló vezérlő segítségével, amely a kétzónás automata rendszert kezeli, és
amelyet mostantól a Uconnect™ rendszer érinőképernyőjén keresztül is elérhet.

Jeep ® Skills

Hozza ki a legtöbbet Androidos okostelefonjából. Az AndroidAuto™ telefontükrözés lehetővé teszi, hogy az érintőképernyőn
keresztül, vagy a kormányba épített vezérlőgombokkal könnyedén kezelje a kihangosítót, a Google Maps, vagy Google Play
alkalmazásokat.*
A Uconnect™ LIVE az Ön személyre szabott kommunikációs, navigációs és információs központja minden egyes úton. A rendszer hozzáférést biztosít a TuneIn rádióállomásaihoz, a Deezer zenelejátszóhoz, a Facebookhoz, a Check Inhez, a Twitterhez,
a Reuters hírügynökség híreihez és a valós idejű adatokat használó Tom Tom Live navigációs alkalmazáshoz. Használja ki
a My:Car és az eco:Drive alkalmazások adta lehetőségeket, amelyekkel a vezetési stílusát tudja elemezni, valós idejű adatokat kaphat az autó állapotáról és tanácsokat is fogadhat a fogyasztás csökkentéséhez. Tanuljon a profiktól a Jeep Skills
®
alkalmazásban, amely olyan, terepezéshez szükséges adatokkal látja el, mint az állásszög, a légnyomás, a tengerszint feletti
magasság és a dőlésszög.
*A Google, az Android, az Android Auto™, a Google Play és egyéb márkanevek a Google LLC. Bejegyzett védjegyei. A funkcióhoz az AndroidAuto alkalmazás letöltése
szükséges, amelyet a Google Play áruházban talál. Az applikációhoz 5.0 Lollipop, vagy magasabb verziószámú Android rendszert futtató telefonra van szükség. Az Android Auto™ nem elérhető minden országban részletekért kérjük, látogasson el a www.android.com weboldalra. Az Android Auto™ használatához mobilját az USB porton
keresztül kell csatlakoztatni.
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A HALLHATÓ ENERGIA
Az elsőosztályú 560 Watt teljesítményű, 8-hangszórós, mélynyomóval
kiegészített Beats hangrendszer a napi lejátszási listáját privát koncertté
alakítja.
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Ráfutásos ütközésre ﬁgyelmeztető rendszer és aktív vészfékasszisztens

Manapság már nem elég, ha a hátunk mögé nézünk. Szériaként elérhető több mint 60 biztonsági funkciójával (hang- és
fényjelzések, Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, adaptív tempomat, táblafelismerő rendszer) az új Jeep Renegade
®
aktív és passzív eszközökkel is rajta tartja a szemét az akadályokon és veszélyeken, amelyek Önre és utasaira leselkednek. Vezessen biztonságosan bármilyen nehéz körülmények között, figyeljen az útra és élvezze a vezetést.

ParkSense automata parkolósegéd
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Radar- és videójelek segítségével a Renegde érzékeli, ha egy másik jármű, tárgy az útban
van, vagy túl gyorsan közelít, ﬁgyelmezteti a vezetőt és segít a baleset elkerülésében,
súlyosságának csökkentésében.
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RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

Intelligens sebességasszisztens és táblafelismerő
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Adaptív tempomat

rendszer

Sávelhagyásra ﬁgyelmeztető

A Renegade kamerák segítségével érzékeli helyzetét a sávon belül és vizuális
ﬁgyelmeztetéssel riasztja a vezetőt, ha akaratlanul megközelíti a sáv szélét. Ha a jármű
átsodródna a másik sávba, akkor a rendszer az elektromos szervokormány mozdításával
visszairányítja a járművet a saját sávjába.

rendszer

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

Sávelhagyásra ﬁgyelmeztető

A rendszer a jármű elejébe épített radar által kibocsátott jelek segítségével érzékeli az
előtte haladó, lassabb járműveket. Ha a tempomat aktív, akkor az előtte haladóhoz igazítja
a sebességet, vezérelt fékezéssel megtartja a biztonságos követési távolságot, majd
szabad út esetén automatikusan visszagyorsít a korábban beállított értékre.

HOLTTÉRFIGYELŐ ÉS HÁTSÓ KERESZTFORGALOM-FIGYELŐ
Ezek a megﬁgyelő rendszerek folyamatosan pásztázzák a többi jármű és az Ön autója
közötti területet. Ha belépnek a holttérbe, a rendszer a külső visszapillantó tükörbe épített
borostyán színű piktogram felvillantásával és hangjelzéssel ﬁgyelmezteti a vezetőt.
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A rendszer képes felismerni a szabad és megfelelő méretű parkolóhelyet és a TFT kijelzőn
is megjelenített instrukciókkal segíti a vezetőt a parkolásban. Az új, automatikus ki- és
beállás segédnek köszönhetően a vezetőnek a sebességváltót, a fék- és gázpedált kell
üzemeltetnie, a kormányzást a rendszer végzi el.

ParkSense automata parkolósegéd
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PARKSENSE AUTOMATA PARKOLÓSEGÉD
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A ParkView tolatókamera tökéletes látást biztosít tolatáskor, és azzal segíti a manőverezést,
hogy a Uconnect™ kijelzőjén dinamikus segédvonalakat jelenít meg és hangjelzéssel
ﬁgyelmeztet a közeledő akadályokra.
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TOLATÓKAMERA DINAMIKUS SEGÉDVONALAKKAL
ó
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SOHA NE HAGYJA EL A TESTŐRÉT

ADAPTÍV TEMPOMAT

Tolatókamera dinamikus segédvonalakkal

31

INTELLIGENS FIGYELEM

Néha az ember képes elveszni a részletekben, nem úgy a fejlett táblafelismerő
rendszer, amely a 3,5”-os színes központi TFT kijelzőn keresztül a sebességhatár
megváltozására, az előzési tilalomra és egyéb korlátozásokra ﬁgyelmeztet. Az
intelligens sebességasszisztenssel együtt jóváhagyás esetén a rendszer
automatikusan a leolvasott értékre csökkenti, vagy növeli a sebességet.
A rendszer a kormányon lévő kezelőgombbal aktiválható, vagy kikapcsolható.
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A KETTŐSSÉG TERMÉSZETE
Terepes hagyományaival az új Jeep Renegade soha nem tudja elfedni valódi
®
énjét. A kompakt méretű karosszéria alatt kategóriaelső terepképességek
lapulnak, amely azt jelenti, hogy a városi dzsungelben ugyanolyan jól érzi magát,
mint egy hágón, vagy bárhol a természetben.
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CSAK A JEEP®-JÉRE HALLGASSON
Az életben nem minden út ugyanolyan. Itt az ideje annak, hogy élvezze azt a kényelmet
és magabiztosságot, amelyet egy Jeep Renegade vezetése jelent. A biztonságos
®
kezelhetőség, a kerékfelfüggesztés nyújtotta kényelem és biztonság a mindennapi
utazást és munkába járást felemelő élménnyé varázsolja.
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AZ ERŐ TERMÉSZETES EVOLÚCIÓJA
Erőt előállítani talán egyszerű, de okosan alkalmazni már sokkal több észt igényel.
A motorpalettán nemcsak a korábbinál takarékosabb, hanem erősebb és kisebb
reakcióidejű motorok vannak. Ezek teljesen új fejlesztésű 3- és 4-hengeres benzin-,
valamint újragondolt dízelmotorok. A MultiAir III Turbo erőforrások 120 és 180 lóerő
közötti teljesítményt nyújtanak, míg az 1,6 és 2,0 literes MultiJet II dízelmotorok 120 és
170 lóerő közötti teljesítmény leadására képesek.

1.0 Turbo 3-hengeres

1.3 Turbo 4-hengeres
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ÜLJÖN FEL A SAJÁT HULLÁMJÁRA
És a Renegade garantálni fogja, hogy sima útban legyen része. Válasszon három
különböző sebességváltó közül: a kategóriájában egyedülálló 9-sebességes
automata váltó észrevétlen váltást tesz lehetővé, sima, kényelmes vezetést garantál.
A 6-sebességes, duplakuplungos váltó a kézi váltók teljesítményét és az automaták
kényelmét ötvözi magában és elérhető a klasszikus 6-sebességes kézi váltó is.
Ezeket első-, vagy összkerékmeghajtási rendszerekhez csatlakoztathatja, utóbbiak
funkciói között megtalálható a hátsó tengelyhajtás lekapcsolhatósága is, amely
a hatékonyságot növeli.

1.0 Turbo
3-hengeres

BENZIN
1.3 Turbo
4-hengeres

Manuális
120 Le

4X2

6 sebességes

1.6 MultiJet II

Manuális

120 Le

4X2

6 sebességes
Duplakuplungos automata

150 Le
180 Le

4X2
4X4

6 sebességes
9 sebességes

Duplakuplungos
automata

DÍZEL

140 Le
2.0 MultiJet II

Automata

4X4

6 sebességes

Manuális

4X4 Low

9 sebességes

Automata

140 Le
170 Le

További részletek a 64-65. oldalon
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UTAK,
KERESZTEZŐDÉSEK
AUTO Az alapbeállítás tökéletes a mindennapi
vezetéshez és automatikusan leoldja a hátsó
kerekek hajtását, ha arra nincs szükség,
így javítani tudja az autó üzemelésének
hatékonyságát.

HOMOK Agresszív kigyorsítások és felváltási
pontok segítségével növeli a stabilitást és
a rendelkezésre álló teljesítményt, hogy a
Renegade a lazább talajon is megállja a helyét.

A Renegade legendás terepképességeit az
összehasonlíthatatlan Jeep Active Drive és
®
Jeep Active Drive Low összkerékmeghajtási
®
rendszereknek köszönheti. Ezek biztosítják,
hogy a Jeep teljesítménye akkor és ott áll
®
rendelkezésre, amikor arra szükség van.
A hátsó tengelyhajtás leoldó beavatkozás
nélkül képes a hátsó hajtást megszüntetni,
ezzel biztosítva a hatékonyságot és a mindig
a körülményeknek megfelelő mértékű
teljesítményt és tapadást. A Selec-Terrain™
módválasztó mindkét rendszerben elérhető,
ez a választó kapcsoló lehetővé teszi, hogy
akár 5, a körülményekhez alkalmazkodó, előre
beállított program közül válasszon. Ezek az
AUTO, a SÁR, a HOMOK, a HÓ és a Trailhawk
modelleken a SZIKLA.

SÁR A nagyobb kerékcsúszás engedélyezésével
növeli a tapadást alacsony tapadású útfelületen,
speciális menetstabilizáló programmal,
sebességváltó áttételekkel segít a sáros viszonyok
leküzdésében.

SZIKLA A kizárólag a Trailhawk modelleken
elérhető funkció alacsony áttételű meghajtást
és extrém terepképességeket garantál a hátsó
differenciálzár összezárásával, így a Renegade
a legnagyobb kihívást jelentő terepeket is le
tudja küzdeni.

HÓ Havas, jeges útburkolat esetén
biztonsági okokból megnöveli a stabilitást és
csökkenti a túlkormányzottságot.
A főbb menetbiztonsági rendszerek sima,
gördülékeny vezetést garantálnak.
43
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NYUGODTAN BEDŐLHET NEKI
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A Jeep Renegade Trailhawk bármilyen feladathoz képes felnőni. A Trail Rated jelvény azt jelzi, hogy megkérdőjelezhetetlen
®
képességeivel bármilyen terepet képes leküzdeni. A teszt során öt fontos szempontot vizsgálnak: tapadás, rugalmasság, szabad
hasmagasság, kormányozhatóság és gázlóátkelés. Különleges első és hátsó lökhárítója kategóriaelső, 30 fokos első, 34 fokos
hátsó terepszöget biztosít, az áthaladási szög pedig 24 fok. A Jeep Active Drive Low összkerékmeghajtási rendszer Trailhawk
®
felszereltséghez elérhető Szikla üzemmódja, 170 lóerős dízelmotorja, 9-sebességes automata sebességváltója, 20:1-hez
kúszófokozata és lejtmenetvezérlője kategóriaelső teljesítményt nyújt.
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VÁROSI JEEP® : RENEGADE.

RENEGADE LONGITUDE

RENEGADE SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Táblafelismerő
Intelligens sebesség-asszisztens
Sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszer
Tempomat
Sebesség-határoló
Manuális légkondicionáló
Kormányra szerelt audiovezérlők
Bluetooth® kihangosítás
Első AUX és USB csatlakozó
Uconnect™ 5’’ DAB rendszer
6 hangszóró
3,5’’ központi kijelző

•
•
•
•

Első kartámasz tárolórekesszel
Első és hátsó elektromos ablakok
60/40 arányban dönthető hátsó üléssor
16” acél keréktárcsák

FŐBB EXTRÁK
•
•

A SPORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL:

FŐBB EXTRÁK

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hátsó parkolóradar
Elektronikusan vezérelhető külső visszapillantó tükrök
Első ködlámpák
Fekete tetősín
USB csatlakozó a második üléssornál
Műbőrborítású kormánykerék
Karosszéria színű tükörház
16” könnyűfém keréktárcsák

•

Ráfutásos ütközésre ﬁgyelmeztető rendszer
Uconnect™ 8.4’’ NAV DAB rendszer
Kétzónás automata légkondicionáló
Function csomag (kulcsnélküli rendszer, automatikusan
behajló külső tükrök, kulcsról vezérelhető ablakok)
17’’ könnyűfém keréktárcsák

Megfordítható és állítható magasságú csomagtérpadló
Kisméretű pótkerék
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RENEGADE TRAILHAWK

RENEGADE LIMITED
A LONGITUDE FELSZERELTSÉGEN FELÜL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ráfutásos ütközésre ﬁgyelmeztető rendszer
Adaptív tempomat
Első parkolóradar
Kétzónás automata légkondicionáló
Prémium, 7”-os TFT központi kijelző
UconnectTM 7’’ DAB rendszer
Telefontükrözés
Első szőnyegek
Műbőr ajtókárpit
Bőrborítású kormánykerék
17’’ könnyűfém keréktárcsák

FŐBB EXTRÁK
•
•
•
•
•

•

•
•

Tolatókamera
Holttérﬁgyelő
Parksense automata parkolósegéd
UconnectTM 8.4’’ NAV DAB rendszer
Full LED csomag (LED-es nappali menetfény,
tompított és távolsági fényszóró, ködlámpák,
hátsó helyzetjelző és féklámpa)
Function csomag (kulcsnélküli rendszer,
automatikusan behajló külső tükrök, kulcsról
vezérelhető ablakok)
18” könnyűfém keréktárcsák
19” könnyűfém keréktárcsák

A LONGITUDE FELSZERELTSÉGEN FELÜL:

FŐBB EXTRÁK

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Első parkolóradar
Lejtmenetvezérlő
Kétzónás automata légkondicionáló
Off-road védőlemezek: első kerékfelfüggesztés,
üzemanyag-tartály, osztómű, sebességváltó)
Prémium 7”-os TFT központi kijelző
UconnectTM 7’’ DAB rendszer
Telefontükrözés
Sötétített hátsó üvegek
Motorháztető matrica
Vonószem
Négyévszakos szőnyegek
Műbőr ajtókárpit
17” könnyűfém keréktárcsák

•

Tolatókamera
Holttérﬁgyelő
ParrSense automata parkolósegéd
UconnectTM 8.4’’ NAV DAB rendszer
Full LED csomag (LED-es nappali menetfény,
tompított és távolsági fényszóró, ködlámpák,
hátsó helyzetjelző és féklámpa)
Function csomag (kulcsnélküli rendszer,
automatikusan behajló külső tükrök, kulcsról
vezérelhető ablakok)
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Alpine fehér
Mattzöld*

Bikini metál
Glacier ezüst

ÉS

D
E
S

E
J
L

N
A
L

ITE

Shade kék

K

Sting szürke

T
Á
IB

H

Jetset kék metál
Gránit kristály
metál

Solid fekete

Colorado piros

Omaha narancssárga
Carbon fekete
metál

*csak a Trailhawkhoz elérhető
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16” KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

16” ACÉL KERÉKTÁRCSA

17” KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

17” KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

18” KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

19” KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

Széria a Longitude modellhez

Széria a Sport modellhez

Széria a Trailhawk modellhez

Széria a Limited,
opciós a Longitude modellhez

Opciós a Limited modellhez

Opciós a Limited modellhez
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SPORT

LIMITED

LONGITUDE

TRAILHAWK

BŐR

SZÖVET

FEKETE

SZÖVET

SZÖVET

POLAR PLUNGE / FEKETE

PRÉMIUM SZÖVET

POLAR PLUNGE / FEKETE

BŐR

PRÉMIUM SZÖVET

BŐR

FEKETE
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HITELESNEK KELL LENNED AHHOZ,
HOGY EGYEDI LEHESSÉL.

A Jeep Renegade-ek az Ön ízlésének megfelelően variálhatóak. A Mopar egyedi tartozékainak
®
®
széles választéka áll rendelkezésre, hogy bármilyen igényre a legjobb megoldást nyújtsa.
A Mopar és a Jeep a széles választéknak köszönhetően együtt minden autót egyedivé és
®
®
személyessé tesz. Ilyenek a csomagszállítással kapcsolatos tartozékok is, amelyek stabilan
és kompakt helyen rögzítik a csomagot, a tetősínek, amelyekkel biztonságosan szállíthat
kerékpárt, vagy tetődobozt.
A Mopar City és Kaland csomagjaival rengeteg tartozék segíti Önt abban, hogy bármilyen
kihívást könnyedén vegyen, legyen szó városi, vagy városon kívüli utazásról.

A Mopar Vehicle Protection kiterjesztett garanciát és karbantartási csomagokat kínál.
®
Autója karbantartásakor csak eredeti Mopar alkatrészeket használnak, a javításokat pedig
®
magasan képzett szakemberek végzik el.
Válassza az Önhöz legjobban illő szolgáltatási csomagot.
További információért látogasson el a www.jeep.hu/mopar oldalra.
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CITY CSOMAG

A MOPAR®-TÓL

KALAND CSOMAG

A MOPAR®-TÓL

Ezüst színű hűtőrács
Ezüst színű tükörborítás
Első gallytörő rács
Csomagtértálca
Matrica a gépháztetőn
Fekete koptatócsík
Fellépő
Jeep Performance Parts jelvény
®
Ezüst színű beltéri burkolatok
Off Road pedálok
16’’ könnyűfém keréktárcsa
OFF ROAD CSOMAG

COMFORT CSOMAG

Fényes fekete hűtőrács
Fényes fekete tükörborítás
Első gallytörő rács
Csomagtértálca
Alacsony fényű koptatócsík
Küszöbvédő
Fényes fekete beltéri burkolatok
Bőr váltógomb
19” könnyűfém keréktárcsa
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MŰSZAKI ADATOK

1.0L Turbo
120LE MT 4X2

1.3L Turbo
150LE DDCT 4x2

1.3L Turbo
180LE AT 4x4

1.6L MultiJet II
120LE MT 4x2

1.6L MultiJet II
120LE DDCT 4x2

2.0L MultiJet II
140LE MT 4x4

2.0L MultiJet II
140LE AT 4x4 LOW

2.0L MultiJet II
170LE 4x4 LOW

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Limited

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Longitude, Limited

Limited

Trailhawk

Üzemanyag

Benzin

Benzin

Benzin

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

Hengerszám

3 henger

4 henger

4 henger

4 henger

4 henger

4 henger

4 henger

4 henger

88 (120) @ 5.750

110 (150) @ 5.500

132 (180) @ 5.750

88 (120) @ 3.750

88 (120) @ 3.750

103 (140) @ 3.750

103 (140) @ 3.750

125 (170) @ 3.750

190 @ 1.750

270 @ 1.850

270 @ 1.850

320 @ 1.750

320 @ 1.750

350 @ 1.750

350 @ 1.750

350 @ 1.750

6-sebességes, kézi

6-sebességes,
duplakuplungos automata

9 sebességes automata

6-sebességes, kézi

6-sebességes
duplakuplungos automata

6-sebességes, kézi

9-sebességes automata

9-sebességes automata

Magasság tetősínnel (mm)

1.667

1.667

1.684

1.667

1.667

1.684

1.684

1.697

Hosszúság (mm)

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

Szélesség (mm)

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

Tengelytáv (mm)

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

Elsőkerék-meghajtás

Elsőkerék-meghajtás

Jeep® Active Drive
összkerék-meghajtás

Elsőkerék-meghajtás

Elsőkerék-meghajtás

Jeep® Active Drive
összkerék-meghajtás

Jeep® Active Drive Low
összkerék-meghajtás

Jeep® Active Drive Low
összkerék-meghajtás

166

161

166

175

175

198

198

210

18,6° / 21,2° / 14,4°

17,6° / 22,2° / 13,5°

19,3° / 24,2° / 15,7°

17,9° / 29,7° / 21,2°

17,9° / 29,7° / 21,2°

21° / 32,1° / 23,5°

21° / 32,1° / 23,5°

30° / 34° / 24°

Homologizált száraz önsúly (kg)

1.320

1.320

1.430

1.430

1.430

1.540

1.540

1.660

Legnagyobb vontatható súly - fékezett (kg)

1.250

1.450

1.450

1.500

1.200

1.500

1.500

1.500

0-100 km/h (másodperc)

11,2

9,4

8,5

10,2

10,2

9,5

10,2

8,9

Legnagyobb sebesség (km/ó)

185

196

201

178

178

182

182

196

5,9 - 6,1

6,2 - 6,4

7,1 - 7,4

4,8 - 4,9

4,8 - 5,0

5,5 - 5,7

6,3

6,6

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

132-136

140-143

163-170

126-127

125-129

145-154

164-166

173

FELSZERELTSÉG

MOTOR MŰSZAKI ADATAI

Max. eljesítmény- kW (LE) ford/perc
Max. nyomaték – Nm ford/perc

ERŐÁTVITEL
Sebességváltó

MÉRETEK

KÉPESSÉGEK
Hajtás
Szabad hasmagasság (mm)
Első / hátsó terepszög / rámpaszög

SÚLY

TELJESÍTMÉNY

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS (B)
vegyes liter/100km

KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS (B)
EU emissziós norma
CO2 (g/km)

A speciﬁkáció (B) a szén-dioxid-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékét mutatja, amelyet a Európai Unió 2017/1152-1153-as rendelete alapján, NEDC ciklus
szerinti mérés /korreláció alapján állapítottak meg.
A szén-dioxid-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás értékét a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján állapították meg, hogy azok összehasonlíthatóak legyenek.
A szén-dioxid-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás szintje nem mindig tükrözheti az aktuális értékeket, mivel azok számos tényezőtől, például vezetési stílustól, az
útvonaltól, időjárástól és az útviszonyoktól, valamint a jármű műszaki állapotától is függenek.

A szén-dioxid-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás értékei a legalacsonyabb és legmagasabb értékeket mutatják. A tényleges adatok a felszereltségi szinttől és
a gumiabroncsok méretétől is függhet. A szén-dioxid-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás a gyártási ciklus változásával módosulhat, a legfrissebb adatokat az FCA
márkakereskedéseiben érheti el. A megvásárolt jármű hivatalos értékeiről a vásárló a jármű átvételekor a kísérő dokumentumokban kap tájékoztatást. Amennyiben
a fogyasztási és kibocsátási adatok adómegállapítás alapjául szolgálnak, úgy az országban irányadó jogot kell ﬁgyelembe venni.
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Ez a katalógus az FCA kiadványa. Minden illusztráció és specifikáció a közzététel jóváhagyásakor érvényes információk alapján készült.
Az FCA fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül gyártási, vagy marketing okok miatt időnként megváltoztassa a termék
specifikációját, színét, árát, anyagait vagy beszüntesse a gyártást.
A Jeep® az FCA US LLC bejegyzett védjegye.
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