NOWY JEEP®

NOWY JEEP®

NOWA GENERACJA WOLNOŚCI.

Ludzie mają pragnienie wolności we krwi. Jest to doskonale widoczne w naszym dążeniu do
odkrywania nowych miejsc, zamiłowaniu do natury i poszukiwaniu jasno określonej tożsamości.
To zawsze stanowiło autentyczną kwintesencję marki Jeep®, którą doskonale ucieleśnia Jeep®
Wrangler – pojazd ikona, idący z duchem czasu, a jednocześnie pozostający wierny swoim
korzeniom. Współcześnie ten niepohamowany pęd do przygody nadal każe mu przecierać coraz
to nowe szlaki, zarówno na drodze, jak i w terenie. Nowe kierunki, nowe przeżycia, nowe emocje.
Podróż rozpoczyna się właśnie tu.
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ODKRYJ SWOJĄ NATURĘ.
Wolne duchy poznają się od pierwszego wejrzenia – łączy je naturalne powinowactwo. Jeep® Wrangler od
początku swojej historii towarzyszył pionierom, pomagał im opuścić bezpieczną przystań zwyczajnego życia i
towarzyszył we wspaniałych wyprawach i ekscytujących przygodach. Mijające lata nie zmieniły natury Wranglera
– wręcz przeciwnie. Ten najbardziej rozpoznawalny na świecie pojazd pozostaje wierny oryginałowi – został
dodatkowo udoskonalony, aby zapewnić jeszcze większą wytrzymałość i możliwości, poprawić komfort wnętrza,
i żeby zapewnić kierowcy wyjątkowe doświadczenia podczas jazdy.
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TEN SAM CHARAKTER.
Nowa stylistyka Wranglera to naturalna ewolucja, która pozostaje wierna oryginałowi. Legendarny
siedmioszczelinowy grill z zewnętrznymi szczelinami przenikającymi się z reﬂektorami stanowi hołd dla
modelu Jeep® CJ. Autentyczny charakter samochodu jest widoczny już na pierwszy rzut oka i bez trudu
wyróżnia go spośród innych pojazdów. Ta charakterystyczna tożsamość jest rozpoznawalna po szerokiej
postawie, odważnych kształtach oraz solidnej budowie, które przywołują natychmiastowe skojarzenia z siłą i
wytrzymałością, wzmacniane jeszcze przez obniżoną linię boczną.
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LATARNIA PODCZAS SZTORMU.
Ikoniczne okrągłe reﬂektory to charakterystyczny element stylistki Wranglera. Nowy w pełni LED-owy
system oświetlenia, razem z lampami przeciwmgielnymi, jest dopełnieniem wyjątkowego wyglądu i oferuje
wyjątkowo jasne oświetlanie, znacznie zwiększając widoczność na drodze. Światła do jazdy dziennej LED
są umieszczone na trapezowych nadkolach, LED-y znajdują są również w kwadratowych lampach tylnych.
Widzieć, być widzianym i być rozpoznanym. Zawsze.
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AUTENTYCZNY
OTWARTY POJAZD.

TWARDY 3-CZĘŚCIOWY MODUŁOWY DACH
FREEDOM® TOP
Odświeżona, lżejsza konstrukcja dachu, którego
demontaż stał się jeszcze prostszy.

Nowy Jeep® Wrangler, jedyny dostępny na rynku, prawdziwy pojazd
terenowy z otwarty nadwoziem, został zaprojektowany i zbudowany z
myślą o jak największej swobodzie.

SKŁADANA PRZEDNIA
SZYBA*

ELEKTRYCZNY DACH SKY ONE-TOUCH™

Powiew świeżego powietrza na
twarzy i niczym niezakłócony widok
na trasę są jeszcze łatwiej
osiągalne niż kiedykolwiek.

Pierwszy w historii Wrangler z elektrycznie
składanym miękkim dachem, który zapewnia dużą
panoramiczną otwartą część nad głowami, tylne
okna można zdemontować.

MIĘKKI DACH SUNRIDER®
Ten wzorowany na oryginalnej wersji
dach jest wspomagany sprężynami
i pozbawiony zamków, zapewnia
możliwość uchylenia przedniej części
dachu, a tylne okna są wyjmowane.

ZDEJMOWANE DRZWI*
*Jazda ze zdjętymi drzwiami i złożoną szybą przednią jest
dopuszczalna tylko w terenie poza drogami publicznymi,
na przeznaczonych do tego miejscach/drogach.

Drzwi z lekkiego aluminium.
Wystarczy je zdjąć i wolność
będzie na wyciągnięcie ręki.
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PRZYGODA WKRACZA DO
MIASTA.
Prawdziwi miłośnicy przygód nie uznają żadnych ograniczeń. Nowy Jeep® Wrangler charakteryzuje się
doskonałą dynamiką na drodze, pozwalającą zoptymalizować prowadzenie i zapewnić wysoki komfortu
jazdy. Nowe, specjalnie skalibrowane pięcio-wahaczowe zawieszenia zapewnia optymalną równowagę
pomiędzy prowadzeniem na drodze, a legendarnymi możliwościami terenowymi. Dwubiegowa skrzynia
rozdzielcza z trybem napędu 4WD „Full-time” aktywnie przyczynia się do wyjątkowej kontroli nad jazdą.
Bezpieczeństwo jest priorytetem, a Jeep® Wrangler ma ponad 65 aktywnych i pasywnych systemów
bezpieczeństwa, takich jak system monitorowania martwego pola, system wykrywania obiektów
przecinających drogę cofania, kamera cofania ParkView® z dynamiczną siatką, czy cztery standardowe
poduszki powietrzne. Bo wszystkie podróże Jeepem to bezpieczne podróże.
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STRAĆ POCZUCIE CZASU,
ALE NIE ORIENTACJĘ W TERENIE.
Nowe wnętrze z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Autentyczny styl, duża wszechstronność, jeszcze
większy komfort i intuicyjne w obsłudze funkcje – każdy szczegół pojazdu odzwierciedla biegłość pracujących
przy nim specjalistów i znakomitą jakość wykorzystanych materiałów. Metalowe elementy i ekskluzywna
skórzana tapicerka, dowodzą, że każdy detal został starannie przemyślany. Przycisk START uruchamiający
pojazd jest zlokalizowany w zasięgu ręki kierowcy i wyposażony w odporną na warunki atmosferyczne obudowę.
Ponadto każdy Jeep® Wrangler jest standardowo wyposażony w wytrzymałą i zmywalną kabinę z funkcjonalnymi
korkami spustowymi w podłodze, ułatwiającymi czyszczenie pojazdu. Wszystkie te elementy składają się na
nowe wnętrze, w którym bardzo łatwo można stracić poczucie mijającego czasu.
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PRZEKROCZ BARIERĘ DŹWIĘKU.
Nowe wnętrze Jeepa Wranglera łączy w sobie surowe detale i elementy zwiększające przyjemność
podróżowania, co zapewnia doskonałe doświadczenia podczas jazdy. Takie perfekcyjne otoczenie pozwala
w pełni cieszyć się systemem nagłośnienia Alpine® Premium ze wzmacniaczem o mocy 552 watów, 8 głośnikami
i umieszczonym w bagażniku subwooferem.
Wszystko, co najlepsze dla niemającego sobie równych pojazdu terenowego.
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POŁĄCZENIA DOSTOSOWANE DO
CIEBIE.
Nowy panel wskaźników jest wyposażony w 7-calowy wyświetlacz LED (TFT). Pozwala to na konﬁgurację informacji
na ponad 100 sposobów, w tym danych na temat aktualnie odtwarzanych mediów, informacji o ciśnieniu w oponach
lub cyfrowym odczycie prędkości.
System Uconnect™ czwartej generacji z 8,4-calowym ekranem dotykowym, umieszczony w środkowej konsoli
centralnej, wyposażony jest w bezprzewodową łączność ze smartfonem, funkcję „złap i powiększ” oraz „przeciągnij
i upuść” oraz pozwala właścicielom pojazdu na personalizację pod kątem najczęściej wykorzystywanych
przycisków menu.

Apple CarPlay™ zapewnia użytkownikom iPhone’ów dostęp do
usługi Apple Maps, wiadomości, telefonu i usługi Apple Music
za pomocą sterowania głosem (Siri) lub ekranu dotykowego
Uconnect™.

Android Auto™ umożliwia łatwy i bezpieczny dostęp do funkcji
sterowania głosem bez użycia rąk, a także do usług Google Maps™
i Google Play Music™ za pośrednictwem ekranu dotykowego
Uconnect™ lub elementów sterujących umieszczonych na
kierownicy.*
*Android, Android Auto, Google Play i inne są znakami towarowymi należącymi do Google LLC. Do
korzystania z Android Auto konieczne jest posiadanie telefonu z systemem Android w wersji 5.0
(Lollipop) lub nowszym, a także aplikacji Android Auto.
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NAPĘD, KTÓRY SPROSTA KAŻDEJ
PRZYGODZIE.
Zaawansowane i wydajne układy napędowe. Nowy, benzynowy, turbodoładowany czterocylindrowy silnik o pojemności
2 litrów i mocy 272 KM* oraz silnik diesla 2.2 Multijet o mocy 200 KM, współpracują z nową ośmiobiegową skrzynią
automatyczną, która zapewnia optymalną moc na szlakach terenowych oraz płynnie i wydajnie dostarcza moc przy
prędkościach autostradowych.
Nowa skrzynia rozdzielcza typu Full-time, z trybem Part-time blokującym rozdział momentu obrotowego w proporcji
50/50 pomiędzy przednią i tylną osią, doskonale dystrybuuje moc pomiędzy przednimi i tylnymi kołami, zapewniając
znakomite właściwości jezdne i niezapomniane wrażenia z jazdy.

SILNIK DIESLA O MOCY 200
S
20 KM

SILNIK BENZYNOWY O MOCY 272 KM*
S

SKRZYNIA AUTOMATYCZNA

SKRZYNIA
KRZYNIA ROZDZIELCZA Z TRYBEM PART TIME
TIM

Oﬁcjalne dane gamy Wranglera: zużycie paliwa od 7,4 do 7,9 l/100 km; emisja CO2 od 195 do 209 g/km (cykl mieszany). Specyﬁkacja (B) wskazuje wartość emisji CO2 i zużycie paliwa ustaloną na podstawie metody pomiaru
/ korelacji określonej na podstawie cyklu NEDC zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017 / 1152-1153. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami są wskazane w celu umożliwienia
porównania danych pojazdu. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać faktycznych wartości emisji CO2 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 CO2 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 CO2 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 CO2 i zużycia paliwa przez pojazd zakupiony przez klienta zostaną dostarczone wraz z dokumentami
towarzyszącymi pojazdowi. W przypadkach, gdy wartość emisji CO2 i zużycia paliwa są istotne dla celów obliczenia podatków i/lub ceł związanych z pojazdem, należy odnieść się do
obowiązujących przepisów w każdym kraju.
*Późniejsza dostępność
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ZAWSZE W SWOIM ŻYWIOLE.
Cały świat jest w Twoim zasięgu, ponieważ możesz przemierzać każdy teren. Dwa systemy napędu 4x4
– Command-Trac® w wersjach Sport i Sahara oraz Rock-Trac® w wersji Rubicon – oferują nieprzerwane
zarządzanie momentem obrotowym, umożliwiając zachowanie optymalnej przyczepności na śliskich
nawierzchniach o niskiej przyczepności, takich jak piasek, błoto, śnieg, lód lub podczas pokonywania
skał. Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Trac-Lok® jest dostępny do wersji Sport i Sahara,
podczas gdy wersja Rubicon jest standardowo wyposażona w elektryczne blokady przedniego i tylnego
mechanizmu różnicowego zapewniające dodatkowy moment obrotowy i przyczepność, żeby sprostać
najtrudniejszym przeszkodom. Przygoda może być przecież wspaniała w każdych warunkach. Dzięki
legendarnym możliwościom napędu 4x4 każdy Jeep® Wrangler otrzymuje certyﬁkat Trail Rated®,
świadczące o tym, że pojazd pomyślnie przeszedł wymagające testy w pięciu kategoriach – Trakcja,
Zwrotność, Artykulacja zawieszenia, Głębokość brodzenia i Prześwit.
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KAŻDY RODZAJ TERENU
ZMIEŃ W PRZEJEZDNĄ
DROGĘ.
Rubicon JL posiada najlepsze możliwości terenowe w historii Jeepa® Wranglera.
Zgodnie z dziedzictwem marki, trakcja w tym modelu pozwala radzić sobie nawet z
najgorszymi i najmniej przewidywalnymi warunkami jazdy.
• System napędu 4x4 Rock-Trac® z reduktorem o przełożeniu 4:1.
• 2-biegowa skrzynia rozdzielcza Selec-Trac® typu Full-time.
• Wytrzymałe osie Dana nowej generacji.
• Elektroniczne blokady przedniej i tylnej osi Tru-Lok®
• 32-calowe opony BF Goodrich Mud-Terrain.
• Elektronicznie rozłączany przedni stabilizator – zapewnia dodatkowy skok kołom
przednim, gdy wymaga tego teren po którym się poruszamy.
• Kąt natarcia/zejścia/rampowy: 36,4°/30,8°/25,8°.
• Maksymalny prześwit: 255 mm.
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NOWY JEEP® WRANGLER
SPORT - SAHARA - RUBICON (2- LUB 4-DRZWIOWY)

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 co jakiś czas, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie, zmian dotyczących cen, specyfikacji, kolorów lub materiałów, a także do zmieniania lub wycofywania modeli w zakresie, w jakim
zmiany te są uważane za niezbędne w celu ulepszenia produktu lub ze względów konstrukcyjnych i/lub marketingowych.
Jeep® jest zastrzeżonym znakiem towarowym FCA US LLC.
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