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Każdy nowy Jeep
®
 podnosi nieco wyżej poprzeczkę jazdy w terenie i radości z jazdy.

I tak już jest od 1941 roku.

Jeep
®
 Renegade to całkiem nowy gatunek Jeepa: zaprojektowany do miasta ale wychowany na łonie przyrody, łączy 

niedoścignione właściwości jezdne i najnowocześniejszą technologię z niepokornym, surowym charakterem.

To prawdziwy Jeep
®
, modny i nowoczesny w każdym calu. Młody, wszechstronny, odważny i inny niż wszystkie kompaktowe 

SUV które znasz. Sprawi, że inaczej spojrzysz na świat. 

Przygotuj się, aby przedefi niować radość.

NOWA DEFINICJA
RADOŚCI
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Porywające połączenie dzikości i ucywilizowania; Jeep
®
 Renegade ma fascynujący charakter i z dumą to pokazuje.

Silna sylwetka i agresywne proporcje dają wrażenie bezkompromisowości i świeżości.

Miasto ma w sobie coś z dzikiej natury – taki właśnie jest Jeep
®
 Renegade: hart i charakter; w terenie i w mieście.

NOWE WYOBRAŻENIE 
ATRAKCYJNOŚCI
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Renegade jest pełen unikalnych detali i legendarnych cech typowych dla Jeepa
®
.

Jego wygląd czerpie z sylwetki Wranglera, rozwijając jego surowy kształt i zdecydowane proporcje.

Tradycyjny 7-szczelinowy grill otoczony jest kolorową „tarczą”, a duże okrągłe lampy ukryte pod 

maską nadają mu stylowy wygląd. Nadkola w kształcie trapezu są kontynuacją dziedzictwa Jeepa.

Tradycja Jeepa
®
 odcisnęło swoje piętno na Renegade. Przykładem są przednie i tylne lampy.
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Symbol „X”, ktora występuje jedynie w Renegade, czerpie inspirację z wyglądu tradycyjnych 

kanistrów na paliwo - można go zobaczyć na tylnych lampach, a także na charakterystycznym 

emblemacie Renegade z boku pojazdu.

Idąc z duchem tradycji rozpoczętej w 1941 roku, Renegade oferuje dwa systemy otwieranego dachu, 

które zapewniają wspaniałe, panoramiczne widoki.

Unikalny dach MySky z demontowanymi manualnie panelami, zapewnia również funkcję 

elektrycznego otwierania i uchylania. Zdemontowane panele dachowe z włókna szklanego i 

poliuretanu w formie plastra miodu można wygodnie przechowywać w bagażniku.
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Jest solidny. Jest wyrafi nowany. Po prostu ikona.

Odkryj nowe oblicze jazdy po mieście na pokładzie Jeepa
®
 Renegade.

Jego całkiem nowe wnętrze doda Ci energii.

Detale Cię zadziwią.

Zainspiruje Cię połączenie technologii i witalności.

ODKRYJ NA NOWO 
KOMFORT





1818

Wnętrze Jeepa Renegade to połączenie miękkich, przyjemnych w dotyku form z surowymi, 

funkcjonalnymi detalami, które wzbogacono o dodatkowe schowki o zwiększonej pojemności. 

Pozwalają one na wygodne przechowywanie rzeczy osobistych.

Elektryczny hamulec parkingowy włącza się za pomocą przycisku zamontowanego w centralnej 

konsoli i odblokowuje automatycznie po ruszeniu.

Dopasowana do wnętrza i przyjemna w dotyku deska rozdzielcza łączy się w harmonijną całość z 

charakterystycznymi elementami funkcjonalnymi, takimi jak uchwyt dla pasażera zainspirowany 

legendarnym Jeepem Wranglerem. Razem tworzą wyjątkową, starannie zaaranżowaną przestrzeń.

Stylistyka zawsze powinna wywierać silne i trwałe wrażenie, wywołując emocje u użytkowników.

Taka myśl przyświecała projektantom, którzy stworzyli wnętrze modelu Jeep
®
 Renegade. Jego 

surowy i dynamiczny wygląd czerpie z legendarnego dziedzictwa marki, wynosząc je na nowy 

poziom. Nowy wystrój wnętrza Polar Plunge stanowi doskonały przykład stylowego połączenia 

jasnych kolorów i wysokiej jakości materiałów. Zapewnia elegancję, która w pełni zaspokaja potrzeby 

nawet najbardziej wymagających i wybrednych użytkowników.
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Komfort i rozrywkę podczas jazdy zapewnia najwyższej jakości 9-głośnikowy system audio Beats 

o mocy 506 watów, a także szereg nowoczesnych technologii, w tym wielofunkcyjna kierownica 

ze zintegrowanymi elementami sterującymi, ekran dotykowy o przekątnej nawet 8,4’’ z system 

UconnectTM LIVE, radiem DAB, a także zestawem głośnomówiącym Bluetooth, który zawiera 

zintegrowany system sterowania klimatyzacją oraz nawigacją.
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TM

Interaktywny system multimedialny Uconnect™ czwartej generacji, dostępny z ekranem dotykowym o przekątnej 7’’ 
lub 8,4’’ NAV HD, pozwala sterować funkcjami samochodu bez odrywania wzroku od drogi – każdy dotyk, przesunięcie 
lub polecenie głosowe przetwarzane są na precyzyjne komendy. Zwiększ do maksimum możliwości swojego smartfona 
z nowo wprowadzonymi funkcjami systemu Uconnect™. 

Aplikacja Apple CarPlay pozwala użytkownikom iPhone’ów uzyskać dostęp do usługi Apple Maps, wiadomości 
tekstowych, funkcji telefonu i usługi Apple Music za pomocą sterowania głosowego (Siri) lub ekranu dotykowego 
Uconnect™. 

Aplikacja Android Auto™ umożliwia łatwy i bezpieczny dostęp do funkcji sterowania głosowego smartfonem, a do 
usług Google Maps i Google Play Music – za pośrednictwem ekranu dotykowego systemu Uconnect™ lub elementów 
sterujących, umieszczonych na kierownicy.*

Aplikacja Uconnect™ LIVE zapewnia kierowcy stały kontakt ze światem, umożliwiając mu dostęp do kanałów radiowych 
TuneIn, muzyki w Deezer, opcji meldowania się na Facebooku, przeglądania Twittera, serwisu Reuters i funkcji Tom 
Tom Live, dostarczającej aktualne informacje o ruchu w czasie rzeczywistym, a także opcji my:Car i eco:Drive™, które 
pozwalają monitorować stan pojazdu i styl jazdy kierowcy i pomagają obniżyć zużycie paliwa. 

Uconnect™ LIVE przenosi Twoje przygody na nowy poziom  – aplikacja Jeep
®
 Skills przekazuje kierowcy informacje o 

szlakach Jeep
®
, o osiągach samochodu z dedykowanymi wskaźnikami do jazdy w terenie, które pokazują min. przechył 

boczny i wzdłużny, ciśnienie atmosferyczne i wysokość.

*   Android, Android AutoTM, Google Play i inne są znakami towarowymi należącymi do Google LLC. Korzystanie z aplikacji Android AutoTM 
umożliwia telefon z systemem operacyjnym Android™ 5.0 (Lollipop) lub nowszym i zainstalowaną aplikacją Android AutoTM.

Nawigacja Jeep® Skills
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Kierowca może wybierać spośród wielu ekranów informacyjnych wyświetlanych pośrodku panelu wskaźników. Mogą one 

zawierać takie informacje, jak wskazówki nawigacji prowadzącej „zakręt po zakręcie”, prędkość, zużycie paliwa w czasie 

rzeczywistym, ostrzeżenia o zagrożeniach (w tym informacje od asystenta parkowania równoległego i prostopadłego, 

systemu unikania kolizji czołowych, asystenta pasa ruchu i aktywnego tempomatu), a także informacje o ustawieniach, 

unikalnego dla marki Jeep
®
, systemu zarządzania trakcją Selec-Terrain™.

Jeep® Renegade (wersje Limited i Trailhawk) jest także wyposażony w nowoczesny wyświetlacz TFT o przekątnej 7’’, który 

wyświetla pełen zakres informacje o pojeździe w pełnej gamie kolorów i zgodnie z indywidualnymi preferencjami kierowcy. 
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NOWE INSPIRACJE DLA 
TWOJEJ PASJI
Przygotuj się na pierwszego kompaktowego SUV zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach.

Najlepsze w klasie właściwości terenowe, niezrównana precyzja prowadzenia na drodze, pierwsza w segmencie 9-biegowa 

skrzynia automatyczna, innowacyjne systemy napędu 4x4 Jeep
®
 Active Drive, Active Drive Low oraz zarządzania trakcją 

Selec-Terrain.

Moc, kontrola i 100% dzikiego DNA sprawią, że jak nigdy dotąd zatęsknisz za przygodą.
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Szeroka gama 10 układów napędowych dostępnych w Jeepie Renegade zaspokoi wszelkie 

oczekiwania dotyczące ekonomii i wydajności, zarówno podczas jazdy w mieście, jak i w  terenie. 

Renegade oferuje szeroką gamę silników, która zaspokoi każdą potrzebę mocy. Dostępne są 

systemy napędu FWD (na przednie koła) i 4WD (na cztery koła). Oszczędność paliwa zapewniona 

jest dzięki wyjątkowemu w tej kategorii odłączaniu wału napędowego osi tylnej, które sterowane 

przez system napędu 4x4, płynnie przełącza napęd z dwóch na cztery koła, gdy zajdzie taka 

potrzeba.

Jeep
®
 Renegade dostępny jest nie tylko z najwyższej klasy 9-biegową skrzynią automatyczną, 

ale także z 6-biegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną, która łączy najważniejsze 

zalety manualnej skrzyni biegów, zapewniając wysokie osiągi i moc, z zaletami automatycznej 

skrzyni biegów, gwarantując komfort i łatwość użytkowania.

BENZYNA

PALIWO SILNIK KM NAPĘD SKRZYNIA BIEGÓW

DIESEL

1.6 E-TorQ

1.6 MultiJet II

110 KM 

140 KM 4X2

4X4 6-biegowa MT

6-biegowa

4X2

4X2 6-biegowa
MT

5-biegowa MT

120 KM 

MT

120 KM 

DDCT

140 KM 

140 KM 

AT170 KM 4X4

4X4 Low 9-biegowa AT

9-biegowa

170 KM 

1.4 MultiAir II

2.0 MultiJet II

DDCT
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 Jeep
®
 Active Drive Low jest rozwinięciem systemu Jeep

®
 Active Drive z dodatkowym przełożeniem 

pełzającym 20:1, co zapewnia prawdziwe możliwości 4x4. Ten system w połączeniu z 2-litrowym 

silnikiem diesla i z 9-biegową skrzynią automatyczną zapewnia najlepsze w klasie właściwości 

terenowe, w najbardziej ekstremalnych warunkach. Jeep
®
 Active Drive Low wyposażony jest w 

funkcję asystenta zjazdu ze wzniesienia Hill-Descent Control dostępną w systemie zarządzania 

trakcją Selec-Terrain, a w wersji Trailhawk system Selec-Terrain wyposażony jest dodatkowo w 

tryb Rock (Skały), który maksymalizuje trakcję i poprawia przyczepność. 

Jeep
®
 Renegade oferuje do wyboru dwa innowacyjne systemy napędu 4x4 - Jeep

®
 Active Drive oraz 

Jeep
®
 Active Drive Low , które w każdych warunkach jazdy zapewniają najlepsze w klasie właściwości 

4x4. Jeep
®
 Active Drive jest w pełni automatyczny i zapewnia płynne przejście na napęd na cztery 

koła, przy każdej prędkości. Ten system nie wymaga działania kierowcy, zdecydowanie koryguje 

dynamiczne zmiany, a także poprawia prowadzenie w warunkach podsterowności i nadsterowności.
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Systemy Jeep
®
 Active Drive i Active Drive Low współpracują z systemem zarządzania trakcją Selec-

Terrain
®
, który pozwala dobrać kierowcy optymalne ustawienia do każdych warunków na drodze 

spośród czterech lub pięciu trybów: Auto, Snow (Śnieg), Sand (Piasek), Mud (Błoto), a w wersji 

Trailhawk także Rock (Skały). Aby osiągnąć jeszcze lepszą sprawność w terenie, system Selec-

Terrain jest także wyposażony w system kontroli zjazdu Hill-Descent Control.

AUTO: podstawowe ustawienie skalibrowane do codziennej 

jazdy. W większości przypadków, na suchej nawierzchni i w 

temperaturze dodatniej, tryb Auto odłącza tylny napęd aby 

zapewnić optymalne zużycie paliwa.

SAND: system włącza specjalnie skalibrowany 

tryb Piasek, który wykorzystuje agresywne 

ustawienia przepustnicy i punkty zmiany 

biegów aby poradzić sobie na luźniejszych 

nawierzchniach.

ROCK: Ten tryb, dostępny wyłącznie w wersji Trailhawk, 

zapewnia maksymalną trakcję przy niskich prędkościach 

dzięki blokadzie tylnego dyferencjału. Dzięki temu 

Renegade panuje nad najbardziej wymagającymi 

terenami na świecie.  

SNOW: imponującą 

sprawność na śniegu 

i lodzie poprzez 

maksymalizację stabilności 

pojazdu i minimalizację 

nadsterowności. Główne 

systemy aktywne w tym 

trybie to system hamulcowy 

i system kontroli trakcji.

MUD: maksymalizuje 

trakcję przy niskich 

prędkościach, pozwalając 

na dodatkowy uślizg 

kół poprzez sterowanie 

systemem kontroli trakcji 

i skrzynią biegów oraz 

odpowiedni rozdział 

napęd, co ma na celu 

poradzienie sobie z 

błotem.
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Jeep
®
 Renegade nie zna granic, zarówno w mieście jak i w terenie. 

Dla tych, którzy wymagają wyjątkowej sprawności w terenie, Jeep
®
 Renegade Trailhawk zapewnia 

najlepsze w klasie, „sprawdzone na szlaku” właściwości 4x4.

Emblemat „Trail Rated” na karoserii Jeepa
®
 Renegade Trailhawk przypomina, że został on 

zaprojektowany z myślą o wyzwaniach jazdy po niedostępnych szlakach. 

Zwrócono szczególną uwagę na pięć podstawowych kryteriów: trakcja, prześwit, zwrotność, 

artykulacja zawieszenia i głębokość brodzenia.

To oznacza, że zapanujesz nad każdym terenem.

OBUDŹ INSTYNKT 
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34° 30°25° 21 cm

Renegade Trailhawk przenosi design i możliwości Jeepa
®
 na nowy poziom. Wygląd „Trail Rated” z akcentami w kolorze 

Neutral Gray Satin Gloss, osłony podwozia, masywne opony terenowe, czerwone haki holownicze i unikalne przednie i tylne 

zderzaki zapewniające najlepsze w klasie kąty: najazdu 30°, rampowy 25° i zejścia 34°.

Jednak wygląd to nie wszystko. Trailhawk wyposażony jest w 9-biegową automatyczną skrzynię połączoną z silnikiem 

MultiJet II o mocy 170 KM; ma także system Selec-Terrain z dodatkową funkcją „Rock” (Skały).

„Wersja Limited: Kąt Najazdu 21° / Kąt Rampowy 24° / Kąt Zejścia 32° / Prześwit poprzeczny 20 cm”
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Gdy tylko wsiądziesz do Renegade Trailhawk poczujesz różnicę w stosunku do innych modeli. 

Wnętrze w kolorze czarnym „Trailhawk Black” z anodyzowanymi dodatkami i przeszyciami

w kolorze „Ruby Red” i wytłoczoną na siedzeniach charakterystyczną sygnaturą Trailhawk.
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Jazda w terenie i przez miasto jest najprzyjemniejsza wtedy, gdy jest bezpieczna. 

Dlatego nowy Jeep
®
 Renegade stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Efektem jest nawet do 60 elementów 

poprawiających bezpieczeństwo, dzięki którym Jeep
®
 Renegade uzyskał pięć gwiazdek w teście Euro NCAP.

ODKRYJ NA NOWO 
BEZPIECZEŃSTWO
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OSTRZEŻENIE PRZED ZDERZENIEM Z PRZODU I MINIMALIZACJA 

SKUTKÓW KOLIZJI.

Czujniki radarowe i wideo wykrywają czy Renegade nie zbliża się do 

innego pojazdu lub przeszkody zbyt szybko i ostrzegają lub pomagają 

kierowcy uniknąć zderzenia lub zminimalizować jego skutki.

System działa w trzech etapach:

-  Ostrzeżenie Przed Przewidywaną Kolizją: sygnał dźwiękowy i 

wizualny, a także gwałtowne przyhamowanie ostrzegające przed 

zbliżaniem się do przeszkody.

-  Zaawansowany Asystent Hamowania: jeśli kierowca reaguje, ale 

hamuje niewystarczająco zdecydowanie, system wzmacnia siłę 

hamowania aby uniknąć zderzenia lub zminimalizować jego skutki.

-  System Minimalizacji Skutków Kolizji: jeśli kierowca nie reaguje, 

system hamuje aby uniknąć zderzenia lub zminimalizować jego skutki.

Pomyśl o jakimkolwiek elemencie poprawiającym bezpieczeństwo, aktywne lub pasywne. Automatyczne światła drogowe, 

Monitorowanie Martwych Pol Widzenia, system ESC (Stabilizacji Toru Jazdy) nowej generacji, system kontroli zjazdu Hill-

Descent Control, czujniki parkowania, tylna kamera, czujnik deszczu i wiele innych rozwiązań: Renegade jest wyposażone 

we wszelkie systemy bezpieczeństwa dostępne w najbardziej zaawansowanych, dużych SUV.

TSC – SYSTEM STABILIZACJI TORU 

JAZDY PRZYCZEPY.

Poprawia prowadzenie w trudnych 

warunkach, jak na przykład przy bocz-

nym wietrze albo w dużym ruchu. 

System monitoruje ruch pojazdu w 

stosunku do zamierzonego toru jaz-

dy, ogranicza prędkość, a następnie 

hamując poszczególne koła koryguje 

kołysanie spowodowane przez przy-

czepę.

MONITOROWANIE MARTWEGO 

POLA I WYKRYWANIE OBIEKTÓW 

PRZECINAJĄCYCH DROGĘ COFANIA.

Te systemy nieustannie monitorują 

odległość od innych pojazdów. Jeśli 

coś znajdzie się w bocznym lub 

tylnym martwym polu widzenia, 

system włącza ostrzeżenie poprzez 

podświetlenie symboli w bocznych 

lusterkach lub sygnał dźwiękowy.

TYLNA KAMERA Z DYNAMICZNĄ LINIĄ.

Tylna kamera ParkView zapewnia 

dobrą widoczność podczas cofania, 

ułatwiając parkowanie również dzięki 

systemowi dynamicznych linii.

ERM – SYSTEM ZAPOBIEGANIA DA-

CHOWANIU.

ERM jest rozwinięciem systemu ESC - 

korzysta z tych samych czujników żeby 

przewidzieć potencjalne niebezpie-

czeństwo. W takim wypadku natych-

miast ingeruje i pomaga przywrócić 

stabilność i panowanie nad pojazdem.

LANESENSE™ - OSTRZEŻENIE PRZED 

OPUSZCZENIEM PASA RUCHU.

Pozycja pojazdu na pasie ruchu jest 

monitorowana przez kamerę; jeśli 

kierowca mimowolnie zbliży się do 

granic pasa, system włączy sygnał 

wizualny i dźwiękowy. W przypadku 

zbaczania z pasa, system aktywnie 

wpływa na wspomaganie kierownicy 

żeby pomoc kierowcy utrzymać 

właściwy tor jazdy.

ASYSTENT PARKOWANIA 

RÓWNOLEGŁEGO I PROSTOPADŁEGO.

Zmień każde parkowanie w prosty 

manewr. Asystent parkowania loka-

lizuje miejsce parkingowe i przeka-

zuje kierowcy wskazówki ułatwiają-

ce parkowanie za pomocą instrukcji 

głosowych i wizualnych na ekranie 

TFT w panelu wskaźników. Kierowca 

kontroluje skrzynię biegów, hamulce i 

przepustnicę, podczas gdy kierownica 

sterowana jest automatycznie przez 

elektryczny układ kierowniczy.
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OD NOWA BEZ 
OGRANICZEŃ
Ty jesteś swoim Renegade. Zaczynając od czterech dostępnych wersji (Sport, Longitude, Limited i 

Trailhawk), poprzez wybór koloru, wyposażenia dodatkowego i akcesoriów Mopar, możesz wreszcie 

stworzyć własnego Jeepa
®
, unikalnego w każdym calu.
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Nieważne, czy wspinasz się na strome wzgórze, czy przeciskasz przez zatłoczone miasto - możesz 

wzbogacić swojego Jeepa
®
 o Autentyczne Akcesoria Jeep fi rmy Mopar

®
. Do modelu Renegade 

dostępnych jest ponad 110 unikalnych akcesoriów, świetnie dopasowanych do stylu i funkcjonalności 

Jeepa
®
.

Produkty Mopar
®
 są wyjątkowe także dlatego, że zostały opracowane we współpracy z tym samym 

zespołem inżynierów, który projektował sam pojazd.
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Jeep
®
 oferuje także rozszerzone pakiety gwarancyjne i serwisowe wspierane przez Mopar 

Vehicle Protection, które obejmują wszystkie układy mechaniczne i elektryczne, w ramach okresu 

użytkowania lub przebiegu, dobranych w zależności od potrzeb i indywidualnego stylu jazdy. Usługi 

w ramach tych pakietów wykonywane są przez przeszkolonych techników i są dostępne w całej 

Europie. Informacje i warunki znajdują się na stronie www.mopar.eu

Akcesoria poprawiające wygląd to między innymi zestawy nalepek na maskę i boki karoserii, 

czarna, błyszcząca nakładka na wlot powietrza i boczne lusterka i dedykowane do tego modelu 

aluminiowe obręcze kół.

Akcesoria poprawiające funkcjonalność to na przykład wielofunkcyjny organizator bagażnika, 

wyjątkowo mocne stalowe 16” obręcze kół zaprojektowane do ekstremalnej jazdy w terenie, a także 

takie akcesoria jak osłony przedniego zawieszenia, boczne stopnie rurowe, stylowe orurowanie i 

zestawy refl ektorów dachowych.
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SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

• Stalowe obręcze kół 16’’ – opony 215/65 R16 3-sezonowe

•  3,5” monochromatyczny wyświetlacz TFT w panelu 

wskaźników

• 6 głośników

• ABS, ESC, Kontrola Trakcji, ERM i Asystent Ruszania pod Górę

• Wielofunkcyjna kierownica

• Wejścia AUX i USB

• Światła do jazdy dziennej

• Elektryczny hamulec parkingowy

• Elektryczne wspomaganie kierownicy

• Pilot centralnego zamka

• Aktywne zagłówki przednie kierowcy/pasażera

• Klimatyzacja manualna

•  Elektryczne sterowanie szyb z funkcją szybkiego otwierania 

i zamykania

• System monitorowania ciśnienia w oponach

•  System UconnectTM  z 5” ekranem dotykowym, 

radiem DAB i Bluetooth

Wyposażenie wersji Sport oraz dodatkowo lub zamiennie:

• Aluminiowe obręcze kół 16’’ – opony 215/65 R16 3-sezonowe

• Oświetlenie wnętrza LED

• Tempomat

• Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne

• Przednie refl ektory przeciwmgielne

• Lakierowane lusterka zewnętrzne

• Czujniki parkowania tyłem

• Relingi dachowe

• Ogranicznik prędkości

• Koło kierownicy obszyte skórą

• Tylne wejście USB

KOŁA

16’’ stalowe obręcze kół

16’’ aluminiowe obręcze kół (opcja)

KOŁA

16” aluminiowe obręcze kół

17” aluminiowe obręcze kół (opcja)

KOŁA
Aluminiowe obręcze kół 17’’

Aluminiowe obręcze kół 18’’ (opcja)

Aluminiowe obręcze kół 18’’ (opcja)

Aluminiowe obręcze kół 18’’ (opcja)

KOŁA

Aluminiowe obręcze kół 17’’

Aluminiowe obręcze kół 17’’ (opcja)

Jeep
®
 zaleca korzystanie 

z płynów autoryzowanych 

producentów.

Wyposażenie wersji Longitude oraz dodatkowo lub zamiennie:

•  Aluminiowe obręcze kół 17’’ – 215/60 R17 3-sezonowe opony

• Adaptacyjne światła tylne

•  Błyszczące elementy zewnętrzne (przedni grill, relingi dachowe, 

końcówki rury wydechowej, obudowy lusterek bocznych, elementy 

tylnych lamp)

• Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

• Dywaniki (przód i tył)

• Czujniki parkowania przodem

• System unikania kolizji czołowych

• Asystent pasa ruchu

• Kolorowy wyświetlacz TFT 7’’ w panelu wskaźników

•  System UconnectTM  z 7’’ ekranem dotykowym, radiem DAB i 

Bluetooth, kompatybilny z aplikacjami Apple CarPlay, Android 

AutoTM 

• Aktywny tempomat

Wyposażenie wersji Longitude oraz dodatkowo lub zamiennie:

• Aluminiowe obręcze kół 17’’ – 215/60 R17 opony M+S

• Ciemno satynowe relingi dachowe

• Adaptacyjne światła tylne

• Ciemne szyby w części tylnej

• Wielosezonowe maty podłogowe z logo Jeepa

• Siedzenia dedykowane wersji Trailhawk

• Winylowe wykończenie drzwi

• Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

• Czujniki parkowania z przodu

• Asystent zjazdu ze wzniesienia (HDC)

• Naklejka na masce

• Skórzane pokrycie lewarka zmiany biegów

• Kolorowy wyświetlacz TFT 7’’ w panelu wskaźników

• Czerwone akcenty we wewnętrzu

• Zaczep holowniczy z tyłu

• Przedni zderzak do jazdy Off -road

• Osłona przedniego zawieszenia

• Osłona zbiornika paliwa

• Osłona skrzynki rozdzielczej

• Osłona skrzyni biegów

•  System UconnectTM  z 7’’ ekranem dotykowym, radiem DAB i 

Bluetooth, kompatybilny z aplikacjami Apple CarPlay, Android 

AutoTM
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LONGITUDE

Akcenty Metal Diamond

Alpine White Omaha Orange

Jetset Blue
metaliczny

Carbon Black
metaliczny

Granite Crystal
metaliczny

Solid Black

AnvilSolar Yellow

Colorado Red

KOLORY

Glacier
metaliczny

Hyper Green
metaliczny

SPORT

TRAILHAWK

LIMITED

Czarna 

tkanina

Czarna 

tkanina

Beżowa tkanina 

Sandstorm

Beżowa tkanina 

Sandstorm

Akcenty Metal Diamond

Akcenty Grillz

Czerwone akcenty Ruby Red

Czarna skóra 

z czerwonymi 

przeszyciami 

Ruby Red

Czarna tkanina 

z czerwonymi 

przeszyciami 

Ruby Red

Szara tkanina 

Polar Plunge

Czarna 

skóra

Szara skóra 

Polar Plunge

Czarna 

tkanina

Matt Green
matowy
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SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

Czarna 

tkanina

Tkanina 

Sandstorm

Tkanina

Polar Plunge

Czarna 

tkanina

Czarna 

skóra

Skóra 

Polar Plunge

Czarna 

tkanina

Czarna 

skóra

KOLORY

WERSJE

WNĘTRZA

Dostępne razem z czarnym dachem.

Pastelowe

Alpine White

Omaha Orange

Solid Black

Anvil

Colorado Red

Solar Yellow

Metaliczne

Carbon Black Metaliczny 

Glacier Metaliczny

Granite Crystal Metaliczny

Jetset Blue Metaliczny

Hyper Green Metaliczny

Matowe 

Matt Green

Czarna 

tkanina

Tkanina 

Sandstorm
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Niniejsza broszura jest publikacją fi rmy FCA. Wszystkie ilustracje i dane techniczne dotyczące produktów są oparte na informacjach aktualnych w chwili zatwierdzenia publikacji do 

druku. Firma FCA 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 i/lub marketingowych. Działania takie mogą być podejmowane bez uprzedzenia i nie 

stanowią zobowiązania ze strony fi rmy.

Jeep
®
 jest zastrzeżonym znakiem handlowym FCA US LLC.




