
Niniejsza broszura jest publikacją Fiat Auto Poland S.A. Wszystkie ilustracje i dane techniczne dotyczące produktów są oparte na informacjach aktualnych w chwili zatwierdzenia publikacji (lipiec 2013 r.). Fiat Auto Poland S.A. zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian cen, specyfi kacji, 
kolorów i materiałów oraz do zaprzestania produkcji wybranych modeli, o ile zostanie to uznane za uzasadnione z punktu widzenia jakości produktów lub uwarunkowań technicznych, marketingowych i/lub prawnych. Działania takie mogą być podejmowane bez uprzedzenia i nie stanowią zobowiązania 
ze strony Fiat Auto Poland S.A. Zawarte w niniejszej publikacji zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym, dostępnym za dodatkową opłatą. Od lat, poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej 
proekologicznych, Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku
i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska, dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji,
w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z poźn. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji znajdują się na stronie http://www.jeep.pl/service/recycling/index.html

(1) Telefon musi obsługiwać profi l dostępu do książki telefonicznej (PBAP) Bluetooth®. (2) Dzieci w wieku 12 lat i młodsze powinny podróżować na tylnych siedzeniach, zapięte w pasy bezpieczeństwa. Niemowlęta umieszczone w fotelikach skierowanych tyłem do kierunku jazdy nie powinny być przewożone 
na przednim fotelu w samochodach wyposażonych w przednią poduszkę powietrzną pasażera. Wszyscy pasażerowie powinni mieć zawsze prawidłowo zapięte biodrowe i piersiowe pasy bezpieczeństwa. (3) Podczas manewrów należy zachować odpowiednią ostrożność, ponieważ elektroniczne systemy 
wspomagające nie eliminują konieczności świadomej oceny sytuacji przez kierowcę. Należy zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.  NOWY JEEP

®
  COMPASSJeep

®
 jest zastrzeżonym znakiem handlowym Chrysler Group LLC.
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NOWY JEEP
®
 COMPASS.

ZASMAKUJ WOLNOŚCI.

Wolność to stan ducha: to, jak żyjesz, defi niuje, kim jesteś i dokąd zmierzasz.

Jeep
®
 Compass uwalnia się od wszystkich stereotypów, aby stać się SUV-em, który

w doskonały sposób łączy unikalne możliwości marki Jeep
®
 ze stylem i zaletami

samochodu kompaktowego. Odkryj więc nowe horyzonty, zagłębiając się w każdy detal.





NOWY JEEP
®
 COMPASS.

ZASMAKUJ PIĘKNA.

Daj się ponieść fascynacji naturalnością i elegancją nowego Jeepa Compassa, 

które przejawiają się w wyrafi nowanym, ale jednocześnie surowym stylu. Nowe 

linie nadwozia i unikalne detale, takie jak symbol kraty wlotu powietrza Jeep
®

na refl ektorach, nowe dwufunkcyjne halogenowe refl ektory projekcyjne z nowymi 

czarnymi oprawami czy chromowana krata wlotu powietrza z nowym lśniącym 

obramowaniem, odzwierciedlają oryginalny charakter marki Jeep
®
, dodając mu 

stylu. Efektem jest zachwycający wygląd, wzbogacony o efektowne detale, które 

podkreślają poważne i eleganckie oblicze Jeepa Compassa. Jednak Compass nie 

tylko wspaniale wygląda – nowa przednia szyba o podwyższonej izolacji akustycznej

zapewnia doskonałe wyciszenie kabiny, a nowe tylne światła z przyciemnianymi 

wewnętrznymi oprawami wyglądają bardziej intrygująco.



SZCZEGÓLNIE CENNY .

Niezależnie od tego, czy w światłach dużego miasta, czy na dzikich bezdrożach

– wewnętrzna siła, pewność siebie i solidny wygląd mówią jednoznacznie,

że to samochód marki Jeep
®
. Znajdziesz w nim starannie dopracowane detale,

które zawsze przyciągają pełne podziwu spojrzenia: nowe wykończenie

siedmioszczelinowego grilla przedniego, lusterka boczne w kolorze nadwozia,

nowe refl ektory oraz nowe 18-calowe obręcze kół.



Czuj się komfortowo niezależnie od tego, czy wybierasz się w długą podróż

przez dzikie bezdroża czy wieczorem do eleganckiego klubu. Odświeżone,

stylowe wnętrze Compassa oferuje taki poziom komfortu i przestronności,

jakiego oczekujesz od samochodu.

Miękkie w dotyku powierzchnie, wysokiej jakości materiały, standardowa

w wersji Limited tapicerka z perforowanej skóry oraz nowy panel wskaźników

nadają wnętrzu doskonały wygląd, godny samochodu wyższej klasy.

NOWY JEEP
®
 COMPASS.

ZASMAKUJ ELEGANCJI.





Nowe oprawy przełączników w przednich i tylnych drzwiach oraz elementy

drzwi są wykończone w kolorze Satin Silver. Nowa oprawa dźwigni zmiany

biegów jest pokryta miękką w dotyku powłoką z chromowanym wykończeniem,

zaś nową deskę rozdzielczą zdobi emblemat z nazwą Compass. Wersja Limited

oferuje najwyższy poziom komfortu nowych foteli, pokrytych skórzaną tapicerką

w kolorze Saddle Brown. Z myślą o komforcie i wygodzie pasażerów większość

funkcjonalnych elementów wyposażenia wnętrza jest podświetlana. Wszystko

to zwraca uwagę na wyjątkową stylistykę Jeepa Compassa.

BLIŻEJ STYLOWEGO KOMFORTU.



NOWY JEEP
®
 COMPASS.

ZASMAKUJ PRZYJEMNOŚCI PROWADZENIA.

Usiądź za kierownicą, aby doznać autentycznego uczucia nieskrępowanej jazdy. 

Compass oferuje unikalne właściwości jezdne, które doskonale sprawdzają się

w mieście, lecz jednocześnie zawsze jest gotów na nowe wyzwania. Compass

został stworzony z myślą o tych, którzy zawsze mają ochotę nadłożyć drogi

– niezależnie od tego, gdzie znajduje się cel.

Compass jest pierwszym modelem marki Jeep
®
 dostępnym w wersji z napędem 

na jedną oś, aby zapewnić niższe zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin 

podczas długich podróży lub jazdy po mieście przy jednoczesnym zachowaniu 

przestronności i komfortu, jaki oferują samochody SUV.





Aby zapewniać prawdziwą rozrywkę i gwarantować bezpieczeństwo, nowy Jeep
®

Compass jest wyposażony w wyjątkowe rozwiązania techniczne, które sprawiają,

że każda podróż dostarcza więcej satysfakcji.

NOWY JEEP
®
 COMPASS.

ZASMAKUJ TECHNOLOGII.



system multimedialny Uconnect™(1) z 6,5-calowym ekranem dotykowym 

współpracuje z systemem nagłośnienia i zapewnia bezpośredni dostęp 

do wielu funkcji służących komunikacji i rozrywce. Począwszy od muzyki, 

a kończąc na nawigacji – do wyboru jest wiele przydatnych i łatwych

w obsłudze funkcji. Spraw, by Twoja podróż była bardziej relaksująca, sterując 

wszystkimi funkcjami systemu audio, zestawu głośnomówiącego Uconnect™ 

Bluetooth® Phone i nawigacji za pomocą poleceń głosowych.

ZAWSZE BLIŻEJ CIEBIE. 



ZAWSZE W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA.

ESC, ABS, ERM.

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESC) to zaawansowany system 

pomagający kierowcy w zachowaniu stałej kontroli nad pojazdem. Łączy on 

funkcje czterokanałowego systemu ABS, hydraulicznego systemu wspomagania 

hamowania awaryjnego (BAS), systemu kontroli trakcji w całym zakresie 

prędkości oraz systemu przeciwdziałającego wywróceniu się pojazdu (ERM), 

aby stale monitorować zachowanie kierowcy i rzeczywisty kierunek jazdy. 

DWUFUNKCYJNE HALOGENOWE REFLEKTORY PROJEKCYJNE

I ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE.  

Te jasne źródła światła poprawiają widoczność na drodze zarówno nocą, jak

i podczas złej pogody.

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY RUSZANIE POD GÓRĘ  (HSA).

System HSA zapobiega staczaniu się pojazdu podczas ruszania nim na wzniesieniu. 

Utrzymuje pojazd w bezruchu przez dwie sekundy po zwolnieniu przez kierowcę 

pedału hamulca, dając mu czas na naciśnięcie pedału przyspieszenia.  

Dzięki wszystkim dostępnym systemom bezpieczeństwa możesz mieć

pewność, że z nowym Compassem zajedziesz naprawdę daleko. Kierowca

i pasażerowie są otoczeni pełną ochroną. Dlatego ruszaj śmiało w drogę

ze świadomością, że możesz polegać na niezawodnych systemach

bezpieczeństwa biernego i czynnego, które monitorują sytuację podczas

jazdy. Struktura klatki bezpieczeństwa Jeepa jest wyposażona w przednią

strefę kontrolowanego zgniotu, zaprojektowaną specjalnie, aby mogła

pochłonąć energię zderzenia czołowego. 

PODUSZKI POWIETRZNE(2).

Compass jest wyposażony w najnowszej generacji wielostopniowe przednie

poduszki powietrzne, kurtyny boczne oraz w boczne fotelowe poduszki

powietrzne z przodu. W przypadku kolizji, której towarzyszy uderzenie w tył

pojazdu, aktywne zagłówki przesuwają się do przodu i w górę, aby – chroniąc

głowy pasażerów – ograniczyć ryzyko urazów.

KAMERA COFANIA PARKVIEW®(3).

Ten nowy system pozwala kierowcy dostrzec podczas cofania przeszkody

znajdujące się za pojazdem.



NOWY JEEP
®
 COMPASS.

ZASMAKUJ OSOBOWOŚCI.

Niezależnie od Twojego stylu życia, nowy Jeep
®
 Compass doskonale dopasuje 

się do Twoich wyborów i potrzeby wolności – jego nowe wcielenie wzbogaciło się

o najnowsze technologie i nienaganny styl. Zapomnij o stereotypach dotyczących 

samochodów SUV i odkryj zalety wersji North i Limited, aby wybrać tę, która najle-

piej pasuje do Twojej osobowości.



JEEP
®
 COMPASS NORTH. ZASMAKUJ STYLU I FUNKCJONALNOŚCI.

Wersja North oferuje bogate wyposażenie, które doskonale odpowiada wymaganiom osób poszukujących funkcjonalnego samochodu SUV,
dostosowanego do miejskiego stylu życia.

Billet Silver Granite Crystal

Bright White

Maximum Steel

Deep Cherry

Brilliant BlackTrue Blue

STANDARD
• Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)
• System przeciwdziałający wywróceniu się pojazdu (ERM)
• Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne
• Przednie i tylne boczne kurtyny powietrzne
• Boczne fotelowe poduszki powietrzne z przodu
• System wspomagający ruszanie pod górę
• System monitorowania ciśnienia w oponach
• Tempomat
• Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka
•  Profilowane przednie fotele obszyte tapicerką

materiałowo-winylową
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości
• Fotel pasażera ze składanym na płasko oparciem
• Luksusowe przednie i tylne dywaniki podłogowe
• Ciemne szyby w części tylnej
• Kierownica obszyta skórą
• Przyciski sterujące systemem audio przy kierownicy
• Centrum informacyjne pojazdu
• System Media Center 235 6CD/DVD/MP3
• System UconnectTM Voice Command z funkcją Bluetooth®

OBRĘCZE KÓŁ
Aluminiowe obręcze kół 17x6,5" z letnimi oponami 215/60 R17

KOLORY



JEEP
®
 COMPASS LIMITED. ZASMAKUJ DOSKONAŁOŚCI.

Wersja Limited oferuje najbardziej kompletny zestaw wyposażenia i rozwiązań technicznych wraz z najwyższym poziomem wykończenia.

Billet Silver Granite Crystal

Bright White

Maximum Steel

Deep Cherry

Brilliant BlackTrue Blue

STANDARD
WYPOSAŻENIE WERSJI NORTH ORAZ DODATKOWO:
• System monitorowania ciśnienia w oponach
   z wyświetlaczem
• Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
   z chromowanymi wstawkami oraz chromowaną
   kratą wlotu powietrza
• Chromowana końcówka układu wydechowego
• Aluminiowe obręcze kół 18x7,0" z letnimi oponami     
   215/55 R18
• Profilowane fotele obszyte skórzaną tapicerką
• Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w sześciu   
   płaszczyznach
• Tapicerka w kolorze ciemnoszarym lub brązowym
• Manualna regulacja podparcia lędźwiowego
   fotela kierowcy
• Podgrzewanie przednich foteli
• Klimatyzacja automatyczna
• System Media Center 431 CD/DVD/MP3/HDD

OBRĘCZE KÓŁ
Aluminiowe obręcze kół 18x7,0" z letnimi oponami 215/55 R18

KOLORY



SILNIK                                   2.0 ATX 4x2

Liczba cylindrów 4

Pojemność skokowa (cm3) 1998

Liczba zaworów 16

Średnica x skok tłoka (mm) 86x86

Stopień sprężania 10,5:1

Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa

System zasilania paliwem
sekwencyjny, sterowany elektronicznie wtrysk

wielopunktowy, bezpowrotny

Moc maks. – kW (KM) przy obr./min 115 (156) przy 6300

Maks. moment obr. – Nm przy obr./min 190 przy 5100

SKRZYNIA BIEGÓW                            

Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa CVT2

ZAWIESZENIE

Przednie niezależne z kolumnami MacPhersona, amortyzatorami gazowymi ze sprężynami  śrubowymi i stabilizatorem poprzecznym

Tylne niezależne wielowahaczowe ze sprężynami śrubowymi, amortyzatorami gazowymi i stabilizatorem poprzecznym

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ      mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem hydraulicznym

Przełożenie całkowite 16,4:1

Liczba obrotów (od oporu do oporu) 2,76

Średnica zawracania (między krawężnikami w metrach) 10,9

HAMULCE

Przednie wentylowane tarcze hamulcowe 294x26 mm z pojedynczym tłoczkiem 57 mm i zaciskiem pływającym

Tylne pełne tarcze hamulcowe 302x10 mm z pojedynczym tłoczkiem 35 mm i zaciskiem pływającym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SILNIK                                   2.0 ATX 4x2

OSIĄGI

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 11,2

Prędkość maks. (km/h) 185

ZUŻYCIE PALIWA

Cykl mieszany l/100 km 8,3

Cykl pozamiejski l/100 km 6,7

Cykl miejski l/100 km 11,1

EMISJA SPALIN

Norma emisji UE Euro 6

CO
2
 (g/km) 194

WYMIARY

Maks. wysokość (mm)/z relingami
dachowymi (mm)

1663/1718

Długość (mm) 4448

Szerokość (mm) 1812

Rozstaw osi (mm) 2635

Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1520/1520

WŁASNOŚCI TERENOWE

System napędu napęd na przednie koła

Prześwit przedni/tylny (mm) 205/209

Kąt najazdu/zejścia/rampowy (stopnie) 20/32/20

Maks. głębokość brodzenia (mm) 279,4

MASA/ŁADOWNOŚĆ

Masa własna (kg) 1591

Maks. masa przyczepy wyposażonej
w hamulce (kg)

1200

Maks. masa przyczepy niehamowanej (kg) 450

Pojemność zbiornika paliwa (l) 51

Maks. pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej 
kanapie (l)

458

Maks. pojemność bagażnika przy złożonej tylnej 
kanapie (l)

1269



                                   NORTH LIMITED

BEZPIECZEŃSTWO

System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS) S S

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) S S

System przeciwdziałający wywróceniu się pojazdu (ERM) S S

Hamulce tarczowe (przednie i tylne) z mechanizmem zapobiegającym 
blokowaniu się kół (ABS)

S S

Aktywne zagłówki S S

Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne S S

Przednie i tylne boczne kurtyny powietrzne S S

Boczne fotelowe poduszki powietrzne z przodu S S

System wspomagający ruszanie pod górę (z manualną skrzynią 
biegów)

S S

System monitorowania ciśnienia w oponach S S

System monitorowania ciśnienia w oponach z wyświetlaczem - S

Zdalnie sterowany centralny zamek S S

Oświetlenie wejścia S S

System chroniący przed kradzieżą Sentry Key S S

Blokada kolumny kierownicy S S

Alarm antywłamaniowy S S

Tempomat S S

Dojazdowe koło zapasowe S S

NADWOZIE

Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka S S

Boczne lusterka w kolorze nadwozia S S

Czarne oprawy refl ektorów S S

Dwufunkcyjne halogenowe refl ektory projekcyjne S S

Boczne kierunkowskazy S S

Światła do jazdy dziennej S S

Wysokiej klasy światła przeciwmgielne S S

Chromowane obwódki świateł przeciwmgielnych S S

Tylne światła LED S S

Krata wlotu powietrza w kolorze nadwozia z chromowanym 
wykończeniem

S -

WYPOSAŻENIE

S  wyposażenie standardowe

O  wyposażenie opcjonalne

-  niedostępne

P  dostępne w ramach pakietu

                                   NORTH LIMITED

Chromowana krata wlotu powietrza - S

Zderzaki w kolorze nadwozia S -

Zderzaki w kolorze nadwozia z chromowanymi listwami - S

Chromowane relingi dachowe S S

Opony letnie BSW 215/60 R17 S -

Aluminiowe obręcze kół 17x6,5˝ z letnimi oponami 215/60 R17 S -

Przyciemniane szyby S S

Przednia szyba o podwyższonej izolacji akustycznej S S

Chromowana końcówka układu wydechowego - S

Aluminiowe obręcze kół 18x7,0˝ z letnimi oponami 215/60 R17 - S

WNĘTRZE

Profi lowane przednie fotele obszyte tapicerką materiałowo-
winylową

S -

Profi lowane przednie fotele obszyte tapicerką skórzaną - S

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w sześciu płaszczyznach - S

Manualna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy - S

Ogrzewanie przednich foteli - S

Pakiet dla palących S S

Wyjmowana popielniczka S S

Zapalniczka S S

Dzielona (60/40) i składana tylna kanapa S S

Fotel kierowcy z regulacją wysokości S -

Fotel pasażera ze składanym na płasko oparciem S S

Przednie trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości S S

Przednie i tylne dywaniki podłogowe S S

Uchwyty dla pasażerów S S

Osłona przestrzeni bagażowej S S

                                   NORTH LIMITED

Przesuwany podłokietnik S S

Schowek w podłodze S S

Kierownica obszyta skórą S S

Przyciski sterujące systemem audio przy kierownicy S S

Dźwignia hamulca postojowego obszyta skórą S S

Centrum informacyjne pojazdu S S

Podświetlane uchwyty na kubki S S

Szyby atermiczne S S

Klimatyzacja S -

Klimatyzacja automatyczna O S

Dodatkowe gniazdo zasilania 12 V S S

System poziomowania refl ektorów S S

Elektrycznie otwierane szyby (po stronie kierowcy
z funkcją otwierania jednym naciśnięciem przycisku)

S S

Centralny zamek z funkcją blokowania drzwi
po przekroczeniu określonej prędkości

S S

Wyjmowana akumulatorowa lampka oświetlenia wnętrza S S

Elementy wykończenia wnętrza w kolorze srebrnym S S

TECHNOLOGIA

4 głośniki S S

System Media Center 135 CD/DVD/MP3 - -

System Media Center 235 6CD/DVD/MP3 S -

Gniazdo AUX P S

System Media Center 431 CD/DVD/MP3/HDD O S

Twardy dysk 40 GB /dostępne 28 GB P S

6,5-calowy ekran dotykowy P S

Kamera cofania ParkViewTM P S

System Uconnect Voice Command z funkcją Bluetooth® S S

Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
z wbudowanym mikrofonem

P S

Port USB P S

                                   NORTH LIMITED

Cena (zł)

Elektrycznie otwierany dach z funkcją szybkiego
otwierania/zamykania

5000 O O

Klimatyzacja automatyczna              1500 O S

Pełnowymiarowe koło zapasowe          800 O -

System Media Center 431 CD/DVD/MP3/HDD 2600 O S

Twardy dysk 40 GB/dostępne 28 GB P S

6,5-calowy ekran dotykowy P S

Gniazdo AUX P S

Kamera cofania ParkViewTM P S

Pakiet Technology 5200 O O

System nagłośnienia Musicgate PowerTM 
z 9 głośnikami Boston Acoustics

P P

System Media Center 735N 
CD/DVD/MP3/HDD/nawigacja

P P

Kamera cofania ParkViewTM P S



Niniejsza broszura jest publikacją Fiat Auto Poland S.A. Wszystkie ilustracje i dane techniczne dotyczące produktów są oparte na informacjach aktualnych w chwili zatwierdzenia publikacji (lipiec 2013 r.). Fiat Auto Poland S.A. zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian cen, specyfi kacji, 
kolorów i materiałów oraz do zaprzestania produkcji wybranych modeli, o ile zostanie to uznane za uzasadnione z punktu widzenia jakości produktów lub uwarunkowań technicznych, marketingowych i/lub prawnych. Działania takie mogą być podejmowane bez uprzedzenia i nie stanowią zobowiązania 
ze strony Fiat Auto Poland S.A. Zawarte w niniejszej publikacji zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym, dostępnym za dodatkową opłatą. Od lat, poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej 
proekologicznych, Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku
i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska, dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji,
w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z poźn. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji znajdują się na stronie http://www.jeep.pl/service/recycling/index.html

(1) Telefon musi obsługiwać profi l dostępu do książki telefonicznej (PBAP) Bluetooth®. (2) Dzieci w wieku 12 lat i młodsze powinny podróżować na tylnych siedzeniach, zapięte w pasy bezpieczeństwa. Niemowlęta umieszczone w fotelikach skierowanych tyłem do kierunku jazdy nie powinny być przewożone 
na przednim fotelu w samochodach wyposażonych w przednią poduszkę powietrzną pasażera. Wszyscy pasażerowie powinni mieć zawsze prawidłowo zapięte biodrowe i piersiowe pasy bezpieczeństwa. (3) Podczas manewrów należy zachować odpowiednią ostrożność, ponieważ elektroniczne systemy 
wspomagające nie eliminują konieczności świadomej oceny sytuacji przez kierowcę. Należy zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.  NOWY JEEP

®
  COMPASSJeep

®
 jest zastrzeżonym znakiem handlowym Chrysler Group LLC.

04.4.2200.26 - S – Printed in Italy – Tipo Stampa  – Torino

jeep.pl


