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TO NIE POZA,  
MAMY TO W GENACH.
Nie tylko wymagające tereny mogą być okazją do przeżycia przygody. Nowy Cherokee został stworzony z myślą o 
stawianiu czoła wszystkim codziennym wyzwaniom, bez względu na ukształtowanie terenu, i z pewnością łatwo 
poradzi sobie w każdej sytuacji, pokonując wszelkie przeciwności w unikalnym dla marki Jeep

®
 stylu.
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Nowy Jeep® Cherokee to pojazd idealny dla tych, którzy szukają wolności i 
przygody. Jego podwójna osobowość sprawdzi się zarówno w mieście, jak i 
podczas terenowych wypadów, oferując doskonałą wydajność podczas jazdy i 
legendarne możliwości, typowe dla wszystkich pojazdów Jeep

®
.

Jeep
®
 Cherokee jest dostępny z dwoma systemami napędu 4x4: Jeep

®
 Active 

Drive I z nowym modułem tylnego napędu o obniżonej wadze oraz Jeep
®
 

Active Drive II z dwubiegowym modułem transferu mocy PTU z przełożeniem 
redukcyjnym. Oba systemy współpracują z systemem zarządzania trakcją 
Selec-Terrain™ z czterema trybami, które można dostosowywać do własnych 
preferencji oraz wyposażone są w funkcją odłączania wału napędowego osi 
tylnej, która pozwala płynnie przełączać pomiędzy napędem kół przednich, a 
napędem na cztery koła wtedy, gdy trakcja 4x4 jest rzeczywiście potrzebna.

NIE KOMPROMISY.

ŻYCIE TO WYBORY. 



Wygląd zewnętrzny podkreśla gruntownie odświeżona stylistyka, która wprowadza zmiany wielu 
charakterystycznych elementów. Nowy Cherokee zaznaczy swoją obecność na drodze, zwracając uwagę linią 
przedniego pasa  – zupełnie nową, jednak zgodną z kultowym stylem marki Jeep

®
. Wśród nowości znajdują się: 

całkowicie nowy przód, lekka maska, reflektory, światła do jazdy dziennej (DRL) i światła przeciwmgielne w 
technologii LED oraz zaprojektowana od nowa tylna część pojazdu ze zmodyfikowanymi LED-owymi lampami 
tylnymi. Nowy Jeep

®
 Cherokee zapewnia niepowtarzalny klimat i wyjątkowe wrażenia podczas jazdy oraz 

doskonałe właściwości jezdne.

AUTENTYCZNY Z KAŻDEGO  
PUNKTU WIDZENIA.
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NIEPOWTARZALNE OŚWIETLENIE.
Zaawansowana technologia oświetlenia LED jest ważnym elementem wyjątkowej stylistyki nowego Cherokee. Nowe 
w pełni LED-owe przednie reflektory integrują charakterystyczne światła do jazdy dziennej, które – udoskonalone – 
stały się jednym ze składników nowoczesnego, opływowego wyglądu pojazdu.
Tylne reflektory wykorzystują charakterystyczne czerwone światło: cienką listwę świetlną LED, która obramowuje 
indywidualnie światła stop i kierunkowskazy.
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DROGA DO DOSKONAŁOŚCI. 
Wnętrze pojazdu także zostało odświeżone, aby zapewnić kierowy i pasażerom najwyższej jakości 
stylistykę, komfort i funkcjonalność.
Wysokiej jakości materiały i precyzja wykonania widoczne są już na pierwszy rzut oka – w miękkich w 
dotyku materiałach, obszytych skórą fotelach i desce rozdzielczej, detalom w błyszczącej czerni Piano Black 
i satynowych akcentach. Nowa kierownica integrująca elementy sterujące wieloma funkcjami samochodu 
jest dostępne w standardzie. Przed wejściem do samochodu można skorzystać z elektrycznie otwieranych 
drzwi bagażnika, aktywowanych ruchem stopy, dzięki bezdotykowemu czujnikowi umieszczonemu pod 
zderzakiem.
Czas rozkoszować się wrażeniami z jazdy.
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POŁĄCZ SIĘ ZE ŚWIATEM. 
Nowy Jeep

®
 Cherokee wyposażony jest w najnowszą wersję systemu multimedialnego Uconnect™, z wysokiej 

rozdzielczości ekranem dotykowym o przekątnej 8,4” z funkcją „Złap i powiększ” oraz nawigacją. Uconnect™ oferuje 
pełną integrację ze smartfonem oraz funkcję „Przeciągnij i upuść”, które umożliwiają personalizację paska menu.

W ten sposób można pozostać w stałej łączności z telefonem, rozrywką, nawigacją i wieloma innymi funkcjami, 
nieważne jaką drogę wybierzesz.
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Dostępny system automatycznego parkowania 
równoległego i prostopadłego wyświetla wskazówki 
w centrum panelu wskaźników i wspiera kierowcę 
podczas parkowania.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD TRASĄ.
7-calowy, kolorowy konfigurowany wyświetlacz (TFT) w panelu wskaźników umożliwia łatwą, dostosowaną 
do potrzeb użytkownika konfigurację i dostarcza informacje z systemów pojazdu w wybranym przez kierowcę 
formacie, na przykład w postaci wskazówek nawigacji prowadzących kierowcę „zakręt po zakręcie”, ustawień 
systemu Selec-Terrain™ lub systemów bezpieczeństwa.
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NATURALNY INSTYNKT. Ponad 75 aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa, w tym: adaptacyjny tempomat 
(ACC+), system monitorowania martwego pola i wykrywania obiektów przecinających 
drogę cofania, system wspomagania parkowania równoległego i prostopadłego oraz tylna 
kamera cofania ParkView®. Nowy Jeep

®
 Cherokee oferuje w standardzie system unikania 

kolizji czołowych (FCW+) z system hamowania awaryjnego przed pieszym, asystenta pasa 
ruchu (LDW+), zaawansowany system wspomagania hamowania awaryjnego oraz aktywny 
ogranicznik prędkości. Dbanie o bezpieczeństwo nigdy wcześniej nie było tak łatwe.
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PERFEKCYJNY AKORD POMIĘDZY 
MOCĄ, A BLASKIEM.

Wydajne silniki benzynowy i Diesla, połączone z dziewięciobiegową skrzynią 
automatyczną, zapewniają spektakularne osiągi.
Nowy turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 2 litrów i mocy 272 KM* 
oraz 2,2-litrowy silnik Diesla o mocy 195 KM są wyposażone w system Stop&Start 
i gwarantują oszczędność paliwa oraz doskonałe wrażenia z jazdy w każdym 
terenie.

* Dostępny w późniejszym terminie.

Oficjalne dane gamy Cherokee: zużycie paliwa od 6,1 do 6,9  l/100 km; emisja CO
2
 od 161 do 179 g/km (cykl mieszany).

Wartość emisji CO
2
 i zużycie paliwa ustaloną na podstawie metody pomiaru / korelacji określonej na podstawie cyklu NEDC zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2017 / 1152-1153. Wartości emisji CO
2
 i zużycia paliwa uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami są wskazane w celu umożliwienia porównania danych pojazdu.

Homologowane wartości emisji CO
2
 i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać faktycznych wartości emisji CO

2
 i zużycia paliwa, które zależą od wielu czynników 

związanych, przykładowo, ale nie wyłącznie, ze stylem jazdy, trasą, warunkami pogodowymi i drogowymi, stanem drogi, wykorzystaniem i wyposażeniem pojazdu.
Wskazana wartość emisji CO

2
 i zużycie paliwa odnosi się do wersji pojazdu o najwyższych i najniższych wartościach. Wartości te mogą ulec zmianie wraz z późniejszą 

konfiguracją w zależności od wybranego wyposażenia i / lub rozmiaru wybranych opon. Podane wartości emisji CO
2
 i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą ulec 

zmianie w wyniku zmian w cyklu produkcyjnym; najbardziej aktualne wartości będą dostępne u wybranego oficjalnego dealera sieci FCA. W każdym przypadku 
oficjalne wartości emisji CO

2
 i zużycia paliwa przez pojazd zakupiony przez klienta zostaną dostarczone wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdowi.

W przypadkach, gdy wartość emisji CO
2
 i zużycia paliwa są istotne dla celów obliczenia podatków i/lub ceł związanych z pojazdem, należy odnieść się do

obowiązujących przepisów w każdym kraju.
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W KOŃCU ASFALT 
TO TYLKO NAWIERZCHNIA.
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Jeep® jest zastrzeżonym znakiem towarowym FCA US LLC.

Niniejsza broszura stanowi publikację Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Wszystkie ilustracje produktów i dotyczące ich dane techniczne zostały oparte na informacjach aktualnych w momencie zatwierdzania publikacji. FCA zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania zmian, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie, dotyczących cen, specyfikacji, kolorów lub materiałów, a także do zmieniania lub wycofania modeli w zakresie, w jakim zmiany te są 
uważane za niezbędne w celu ulepszenia produktu lub ze względów konstrukcyjnych i/lub marketingowych.
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