
Sincom kód Modell Váltó Üzemanyag

Hengerűr-

tartalom 

(cm3)

Teljesítmény 

(kW/LE)
Bruttó ár (Ft) Nettó ár (Ft)

559.45A.2 3.0 D SPORT
8 sebességes 

automata
dízel 2.987 194/264 23,304,500 18,350,000

559.R6A.2 3.0 D OVERLAND 
8 sebességes 

automata
dízel 2.987 194/264 26,466,800 20,840,000

Fiat Chrysler Automobiles Central and Eastern Europe Kft.

A modell kizárólag a készlet erejéig érhető el.

Érvényes: 2022. május 2-től

GLADIATOR

GARANCIA: 2+3 év / 100.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. Fogyasztók esetében a jótállás 3+2 év / 100.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. A kiterjesztett garancia részleteiről 

tájékozódjon a www.jeep.hu weboldalon.

Ezen árlistát az FCA CEE Kft. - 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47. A-B épület - adta ki, tájékoztató jelleggel. A gyártómű fenntartja a jogot arra, hogy árait, valamint az itt leírt modellek kivitelét, 

felszereltségét, színét és árát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben azt a termékfejlesztés indokolja, vagy üzletpolitikai okokból kifolyólag elkerülhetetlen. Az adatok nem egy konkrét autóra 

vonatkoznak és nem képezik kötelező érvényűen részét a specifikációnak, csak az egyes modellek összehasonlításához nyújtanak segítséget. A feltűntett üzemanyag-felhasználási és károsanyag-kibocsátási 

adatok WLTP mérési eljárásban kerültek meghatározásra.



GLADIATOR
Sport Overland Nettó ár (Ft)

Biztonság

BNB ESC ● ●

BNG Selec-Speed™ control ● ●

BNM Kipörgésgátló ● ●

BNS Elektronikus borulásgátló rendszer ● ●

BNT Vontatmánystabilizátor ● ●

BR2 ABS ● ●

CGW Első légzsákok ● ●

CGZ Kikapcsolható első utasülés előtti légzsák ● ●

CJ1 Oldallégzsákok az első üléseknél ● ●

7L8 Váltásjelző ● ●

GXM Távirányítós központi zár ● ●

JPH Sebességérzékelős központizár ● ●

GX4 Kulcs nélküli indítás rendszer ● ●

JEX Zárható platóajtó ● ●

XGM Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer ● ●

LA5 Állítható gumiabroncsnyomás érzékelő rendszer ● ●

LAU Hátsó biztonságiöv figyelmzetető rendszer ● ●

LAX Első biztonságiöv figyelmzetető rendszer ● ●

LSB Riasztó - ○ 160,000

NH2 Aktív sebességkorlátozó ● ●

NHM Tempomat ● ●

XAA Parksense hátsó parkolóradar ● ●

XHU Első parkolóradar ● ●

XAC PARKVIEW™ tolatókamera ● ●

XNY Off-Road kamera(1) - ○ 140,000

XJH Zárható tanksapka ● ●

Mechanika

DHP Selec-Trac®  négykerékhajtás rendszer ● ●

DJF DANA M210 HD első tengely ● ●

DME 3,73 differenciáláttétel ● ●

DRF DANA M220 HD hátsó tengely ● ●

DSA Trac-Lok Részlegesen önzáró hátsó differenciálmű ● ●

XE4 Torx szerszámkészlet ● ●

XE9 Váltó védőlemez ● ●

XEE Tank védőlemez ● ●

XEF Osztomű védőlemez ● ●

XEW Hátsó vonószem ● ●

Külső kialakítás és funkcionalitás

GCD Sötétített hátsó üvegek ● ●

GMA Gorilla glass szélvédő(2) - ○ 80,000

GTB Fekete, elektromosan állítható, manuálisan behajtható, fűthető külső tükrök ● ●

JKJ Automata fényszóró magasságállítás ● ●

LAY LED hátsólámpák ● ●

LEB LED irányjelzők a külső tükrökben ● ●

LHD Fényszóró kikapcsolás késleltetés ● ●

LMG Automata fényszórók ● ●

LNV Első LED ködlámpák ● ●

LPG Hátsó ködlámpa ● ●

LPS Középső hátsó féklámpa ● ●

LPX LED fényszórók ● ●

LPY LED nappali menetfény ● ●

MBC Fekete hátsó lökhárító ● ●

MFT Karosszéria színére fényezett hűtőrács ● -

MFZ Karosszéria színűre fényezett hűtőrács fényes hűtőrács és lámpa keretekkel - ●

MHJ Mopar szaténfekete hűtőrács(3) - ○ 70,000

MHZ Acél motorháztető légbeömlő nyílással ● ●

MM2 Fekete sárvédő-szélesítés ● -

MM3 Karosszéria színére fényezett sárvédő-szélesítés - ●

MNA Fekete külső kilincsek ● ●

MRK Küszöbfellépők ● ●

MRT Mopar krómozott cső alakú küszöbfellépők ○ ○ 260,000

MRU Mopar fekete cső alakú küszöbfellépők ○ ○ 260,000

CLN Mopar rozsdamentes acél küszöbléc ○ ○ 60,000

CLP Mopar műanyag küszöbléc ○ ○ 40,000

● Széria     ○ Opcionálisan rendelhető      - Nem elérhető     **Limitált ideig elérhető színek

Felszereltség

(1)Kötelező hozzá a GMA opció (2)Kötelező hozzá az XNY opció (3)Nem rendelhető együtt az XNY opcióval (4)Sport változaton kötlezeő hozzá a a 2RZ opció (5)Kötelező hozzá a 2SR vagy 2SQ 

opció (6)Sport változaton kötelező hozzá a 2SA opció (7)Kötelező együtt rendelni a 2RU és CSD opciókkal valamint a 0PY, 0Q0, 0SD, 0UT vagy 0UU fényezések egyikével (8)Nem rendelhető 

együtt a 2SA opcióval  (9) Kötelező hozzá a CSU vagy CT6 vagy CSD opciók egyike (10)Kötelező hozzá a 2SA vagy 2SB vagy 2WG opciók egyike valamint a CSD vagy CT6 opciók egyike **Limitált 

ideig elérhető színek



GLADIATOR
Sport Overland Nettó ár (Ft)

Plató

CKT Lefogatófülek a platón (4db) ● ●

XMF Platóborítás ○ ● 175,000

CSD Feltekerhető platófedél ○ ○ 175,000

CSU Felhajtható Mopar kemény platófedél ○ ○ 350,000

CT6 Felhajtható Mopar puha platófedél ○ ○ 210,000

Belső kialakítás és funkcionalitás

728 Fekete szövetülések ● -

8E7 Fekete szövetülések - ●

2SQ+732 Fekete bőrüléscsomag

732 Fekete bőrülések

CSN Hátsó kartámasz pohártartóval

CVM Teljes hosszúságú padlókonzol könyöktámasszal

CBF Prémium ajtóborítás

CVW Bőrborítású váltógomb

CVP Bőrborítású kézifék

JEK Műanyag borítású műszerfal felsőrész

2SR+727 Barna bőrüléscsomag

727 Nyeregbarna bőrülések

CSN Hátsó kartámasz pohártartóval

CVM Teljes hosszúságú padlókonzol könyöktámasszal

CBF Prémium ajtóborítás

CVW Bőrborítású váltógomb

CVP Bőrborítású kézifék

JEK Műanyag borítású műszerfal felsőrész

CDB Dönthető első utasülés ● ●

CF3 ISOFIX gyerekülés rögzítő rendszer ● ●

CFN 60/40 arányban osztottan dönthető hátsó üléssor ● ●

CLE Első és hátsó szőnyegek ● ●

CWA Mopar® gumiszőnyegek ○ ○ 35,000

CSR Kapaszkodók az első ülések háttámláján ● ●

CWP Megvilágított első pohártartók ● ●

GNU Napellenzők piperetükörrel ● -

GNC Napellenzők megvilágított piperetükörrel - ●

GNK Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör ● ●

HAB Kétzónás automata légkondícionáló ● ●

JKA Zárható kesztyűtartó ● ●

JPY Elektromos ablakemelők, elől egyszeri érintés funkcióval ● ●

JRQ 2-irányba manuálisan állítható deréktámasz a vezetőülésben ● ●

JT6 6-irányba manuálisan állítható vezetőülés ● ●

JWA 4-irányba manuálisan állítható első utasülés ● ●

LCL LED lámpa az első ülések fölött ● ●

LDB LED középkonzol világítás - ●

LHA LED belső világítás - ●

SCV Bőrborítású kormánykerék ● ●

SUD Mélységében és magasságában manuális állítható kormányoszlop ● ●

84K Dohányzócsomag ● ●

258 Mopar kapaszkodók ○ ○ 30,000

Technológia

JAE 3,5" TFT műszeregység kijelző ● -

JAL 7" TFT műszeregység kijelző - ●

UGG UConnect Rádió 7'' érintőképernyővel ● -

UGQ UConnect Rádió-navigáció 8,4'' érintőképernyővel - ●

JJJ 12V AUX csatlakozóaljzat a középkonzolon ● ●

RCH 8 hangszóró ● -

2RZ Alpine audio rendszer

RC4 Alpine audio rendszer 9 hangszóróval, mélysugárzóval

BAJ 220 AMP generátor

RDG+RTK UConnect Connected Services ● ●

RDZ Audió vezérlő gombok a kormánykeréken ● ●

RS9 DAB  rádió ● ●

RSF Media hub  (USB & AUX JACK csatlakozóaljzatok) ● ●

RSJ Bluetooth hangszóró - ○ 120,000

● Széria     ○ Opcionálisan rendelhető      - Nem elérhető     **Limitált ideig elérhető színek

Felszereltség

(1)Kötelező hozzá a GMA opció (2)Kötelező hozzá az XNY opció (3)Nem rendelhető együtt az XNY opcióval (4)Sport változaton kötlezeő hozzá a a 2RZ opció (5)Kötelező hozzá a 2SR vagy 2SQ 

opció (6)Sport változaton kötelező hozzá a 2SA opció (7)Kötelező együtt rendelni a 2RU és CSD opciókkal valamint a 0PY, 0Q0, 0SD, 0UT vagy 0UU fényezések egyikével (8)Nem rendelhető 

együtt a 2SA opcióval  (9) Kötelező hozzá a CSU vagy CT6 vagy CSD opciók egyike (10)Kötelező hozzá a 2SA vagy 2SB vagy 2WG opciók egyike valamint a CSD vagy CT6 opciók egyike **Limitált 

ideig elérhető színek

○ ● 175,000

○ 590,000

590,000- ○

-



GLADIATOR
Sport Overland Nettó ár (Ft)

Csomagok

0ZT+LMS Safety csomag

LSU Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) - minden sebességtartományban

NH3 Adaptív tempomat stop funkcióval

LMS Automata távolsági fényszóró

2RU Technológia csomag(4)

XAN Holttér figyelő és hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer

GXD Kulcs nélküli nyitás rendszer

2RY Csomagtér rendező rendszer

CUW Zárható tárolórekesz a második üléssor alatt

XHR 400 W inverter

2GM 230V csatlakozóaljzat a platón

2ST Jeep Trail Rated csomag ○ ○ 35,000

AD8 Téli csomag(5)

JPM Fűthető első ülések

NHS Fűthető kormány

AFB Kényelmi csomag(6)

CHD Tetőkárpit

AJS Félajtó csomag(7) ○ ○ 1,500,000

Tető

STB Fekete prémium Sunrider ponyvatető(8) ● -

2SA Fekete keménytető csomag

HT1 Fekete keménytető

CS2 Freedom tetőpanel táska

GFD Eltolható hátsóablak

GFA Hátsó ablakfűtés

ST8 Ponyvatető nélkül

2SB Karosszéria színére fényezett keménytető csomag

HT3 Karosszéria színére fényezett keménytető

CS2 Freedom tetőpanel táska

GFD Eltolható hátsóablak

GFA Hátsó ablakfűtés

ST8 Ponyvatető nélkül

2WG Karosszéria színére fényezett dual top(9)

CS2 Freedom tetőpanel táska

GFA Hátsó ablakfűtés

GFD Eltolható hátsóablak

HT3 Karosszéria színére fényezett keménytető

ST2 Fekete prémium Sunrider ponyvatető

MHW Mopar Sunrider fliptop vászontető (az első ülések fölött)(10) ○ ○ 275,000

Keréktárcsák

1M3 17" x 7,5" könnyűfém keréktárcsák 245/75 R17 A/T gumiabroncsok ● -

2SS 18" könnyűfém keréktárcsa csomag

1M4

18" x 8,5" könnyűfém keréktárcsák  

255/70 R18 A/S gumiabroncsok

TBS Teljesértékű pótkerék ideiglenes használatra

TBB Teljesértékű pótkerék ● -

Fényezés

0UT Fekete pasztell fényezés ○ ○ 0

0PY Firecracker piros pasztell fényezés ○ ○ 285,000

2G1 Zynith ezüstmetál ○ ○ 285,000

0UU Fehér pasztell fényezés ○ ○ 285,000

0SD Gránitkristály metálfényezés ○ ○ 285,000

0Q0 Hydro kék gyöngyház fényezés ○ ○ 285,000

0SB Sting szürke pasztell fényezés ○ ○ 285,000

2G3 Gobi bézs pasztell fényezés** ○ ○ 355,000

● Széria     ○ Opcionálisan rendelhető      - Nem elérhető     **Limitált ideig elérhető színek

○ ● 90,000

190,000○ ●

175,000○ ○

- ●

(1)Kötelező hozzá a GMA opció (2)Kötelező hozzá az XNY opció (3)Nem rendelhető együtt az XNY opcióval (4)Sport változaton kötlezeő hozzá a a 2RZ opció (5)Kötelező hozzá a 2SR vagy 2SQ 

opció (6)Sport változaton kötelező hozzá a 2SA opció (7)Kötelező együtt rendelni a 2RU és CSD opciókkal valamint a 0PY, 0Q0, 0SD, 0UT vagy 0UU fényezések egyikével (8)Nem rendelhető 

együtt a 2SA opcióval  (9) Kötelező hozzá a CSU vagy CT6 vagy CSD opciók egyike (10)Kötelező hozzá a 2SA vagy 2SB vagy 2WG opciók egyike valamint a CSD vagy CT6 opciók egyike **Limitált 

ideig elérhető színek

- ●

- ○ 90,000

○

- ● -

- 450,000

800,000- ○

Felszereltség



GLADIATOR

0UT 0PY 2G1 0UU 0SD 0Q0 0SB 74F 2G3

PX8 PRC 699 PW7 PAU PBJ PDN PGG PUA

Ülések Felszereltség Opció
Belső 

színkód

Fekete 

pasztell 

fényezés

Firecracker

piros 

pasztell 

fényezés

Zynith 

ezüstmetál

Fehér 

pasztell 

fényezés

Gránit-

kristály 

metál-

fényezés

Hydro Blue 

gyöngyház 

fényezés

Sting 

szürke 

pasztell 

fényezés

Sarge zöld 

pasztell 

fényezés

Gobi bézs 

pasztell 

fényezés

Sport

Fekete szövetülések széria 728 1A7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overland

Fekete szövetülések széria 8E7 1C7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fekete bőrülések opció 732 1ML ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nyeregbarna 

bőrülések
opció 727 TVL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ Elérhető kombináció

Opció

Külső színkód

SZÍNEK



GLADIATOR
Felszereltségi szint SPORT OVERLAND

Motor

Környezetvédelmi besorolás

Üzemanyag

Hengerűrtartalom (cm3)

Furat x löket (mm)

Komresszió viszony

Hengerek elrendezése

Hengerek száma

Szelepek száma

Max. teljesítmény (kW)

Max. teljesítmény (LE)

Max.nyomaték (Nm @ rpm)

Sebességváltó

Hajtás

4x4 rendszer

Kúszóáttétel

Első tengely
Dana 44 210 M

HD Axle

Dana 44 210 M

HD Axle

Hátsó tengely
Dana 44 220 M

HD Axle

Dana 44 220 M

HD Axle

Első terepszög/hátsó terepszög/rámpaszög

Max hasmagasság (mm)

Gázlómélység (mm/kmh)

Trail Rating

Teljesítmény

Gyorsulás (0-100 km/h sec.)

Végsebesség (km/h)

Méretek

Hosszúság (mm)

Szélesség (mm)

Magasság keménytetővel (mm)

Magasság ponyvatetővel (mm)

Tengelytáv (mm)

Nyomtáv (mm)

Fordulókör (m)

Ülések száma

Plató belső hossza-  plató ajtó zárva (mm)

Plató belső hossza-  plató ajtó nyitva (mm)

Plató belső szélessége (mm)

Plató belső szélessége a kerékdobok között (mm)

Plató oldalfal magasság (mm)

Nyitott plató ajtó talajtól való távolság (mm)

Hátsó üléssor mögötti tároló mérete (l)

Hátsó üléssor alatti tároló mérete - széria/zárható (l)

Üzemanyagtartály (l)

Menetkész tömeg (kg) 2.369 2.478

Saját tömeg (kg) 2.294 2.403

Menetkész tömeg tengelyenkénti eloszlása az első tengelyen (kg) 1.305 1.341

Menetkész tömeg tengelyenkénti eloszlása a hátsó tengelyen (kg) 1.064 1.137

Megengedett össztömeg (kg)

Megengedett össztömeg tengelyenkénti eloszlása az első tengelyen (kg)

Megengedett össztömeg tengelyenkénti eloszlása az hátsó tengelyen (kg)

Max terhelhetőség (kg)

Max vontatható tömeg (kg)

Tető max terhelhetőség - csak keménytetővel és tetősínekkel (kg)

Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás

Fogyasztás (l/100km) 9.5-9.7*** 9.5-9.8***

CO2-kibocsátás (g/km) 248-256*** 244-257***

194

3.0 V6 D

Euro 6D-Final

dízel

2.987

83 x 92

16:1

V-60°

6

24

264

600 @ 1.400-2.800

8 sebességes automata

760/8

4x4

Selec-Trac 

állandó négykerékhajtás 2.72:1

48:1

41 / 25 / 18.5

253

Trail Rated minősített

8.6

177

5.591

1.894

3.488

1.636

13,7

1.843

1.905

2.721

5

1.531

2.067

1.442

1.137

445

885

50

40/20

71

2.925

1.428

1.497

565

45

***A CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékeinek vizsgálata jelenleg folyamatban van, az Európai Unió 2018/1832-es rendelete alapján létrejött, és 2020. január 1-én frissített, WLTP mérési eljárás előírásai szerint. 

További részletekről és a gépjármű megrendelésének egyedi feltételeiről, kérjük, érdeklődjön Márkakereskedőinknél.

A WLTP mérési eljárások eredményeként meghatározott, CO2-kibocsátási és üzemanyag fogyasztási adatok az összehasonlíthatóságot szolgálják, ezen jóváhagyott értékek szintén eltérhetnek a valós adatoktól.


