LIMITED 2.0 MJD M6
JEEP 140KM AWD JEEP
CHEROKEE ACTIVE DRIVE I
Kolor nadwozia:
Brilliant Black perłowy

Rodzaj tapicerki:
Tapicerka skórzana Nappa beżowa Nepal

DANE TECHNICZNE
• Pojemność skokowa : 1956 cm
• Moc silnika : 140 KM
• Średnie spalanie : 5.6 l/100km
• Emisja CO2 : 147 g/km
• Rok produkcji : 2016

3

• Numer nadwozia : MA6 GW261386
• Skrzynia biegów : Manualna
• Napęd : Na obie osie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Składana w proporcji 60/40, przesuwana
kanapa tylna z regulacją pochylenia oparcia
• System mocowania fotelików dziecięcych
Latch
• 7" programowany kolorowy wyświetlacz
TFT w zestawie wskaźników
• Aktywne zagłówki foteli przednich
• Antena w kolorze nadwozia typu "shark" na
dachu
• Autoalarm
• Automatyczne blokowanie zamków drzwi
po przekroczeniu zaprogramowanej
prędkosci
• Bi-funkcjonalne reflektory halogenowe
projektora
• Boczne kurtynowe poduszki powietrzne dla
dwóch rzędów siedzeń
• Boczne poduszki powietrzne w przednich
fotelach
• Centrum informacyjne pojazdu EVIC z
programowanymi funkcjami
• Chromowana końcówka układu
wydechowego
• Chromowane relingi dachowe
• Ciemne szyby w części tylnej
• Czujnik deszczu wycieraczek przedniej
szyby
• Elektroniczny hamulec postojowy
• Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
ESC ze wspomaganiem hamowania
awaryjnego BAS
• Elektryczne wspomagania kierownicy
• Elektrycznie otwierane drzwi bagażnika
• Elektrycznie otwierane okna, przednie
otwierana/zamykana jednym naciśnięciem
• Elektrycznie regulowane w 4-płaszczyznach
podparcie lędźwiowe fotela kierowcy
• Elektrycznie regulowany w 8-płaszczyznach
fotel kierowcy
• Filtr cząstek stałych DPF
• Fotel pasażera regulowany manualnie w 6ciu płaszczyznach
• Gniazdo 12V na konsoli centralnej
• Gniazdo 12V w bagażniku

• Gniazdo na karty SD
• Hamulce tarczowe 4 kół z układem ABS
• HILL START ASSIST - asystent ruszania pod
górę
• Immobilizer silnika SENTRY KEY z
kodowanym transponderem w kluczyku
• Kamera podglądu drogi cofania ParkView
• Kieszeń na oparciu fotela kierowcy
• Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z
czujnikiem wilgotności
• Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
• Kolumna kierownicy regulowana manualnie
w dwóch płaszczyznach
• Lampy przeciwmgielne przednie
• Lusterko wsteczne z automatycznym
ściemnianiem i wbudowanym mikrofonem
• Miękka pokrywa bagażnika
• Obręcze kół ze stopu aluminium 18"x7,0",
opony 215/55 R18 BSW (letnie)
• OPCJA MANEWROWA
• Pakiet Palacza: wyjmowana popielniczka,
zapalniczka
• Parksense: tylne czujniki parkowania
• Pasy przednie z regulacją wysokości
• Pełnowymiarowe wielostopniowe przednie
poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
• Podgrzewane przednie fotele
• Podświetlane uchwyty na kubki z przodu
• Pojedyńczy odtwarzacz CD (w przednim
podłokietniku)
• Port USB
• Przednie i tylne maty podłogowe
• Reflektory przednie z automatycznym
włączaniem
• Siatka bagażnika

• Składane oparcie fotela pasażera z przodu
(przy reg. manualnej)
• Sportowa, obszyta skórą kierownica
• Sterowanie radiem w kole kierownicy
• System ERM przeciwdziałający
przewróceniu się pojazdu
• System kontroli trakcji
• System monitorowania ciśnienia kół TPM z
wyświetlaczem
• System multimedialny Smartouch 4 z
Nawigacją i ekranem dotykowym 8.4" z
DAB
• System napędu 4x4 Jeep Active Drive I
• System powypadkowy EARS: włącza
oświetlenie wew., odblokowuje zamki oraz
odcina dopływ paliwa
• System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
• System START & STOP
• System zarządzania przestrzenią bagażnika
Jeep
• System zarządzania trakcją Selec-Terrain
• Światła LED do jazdy dziennej
• Tapicerka skórzana
• Tempomat
• Termometr i kompas
• Tylne lampy LED
• Uchwyty dla pasażerów z tyłu
• Uconnect Phone: system komunikacji
bezprzewodowej Bluetooth?, sterowanie
komendami głosowymi
• Wentylowane fotele przednie
• Wyjście AUX
• Zasłony słoneczne z podświetlanymi
lusterkami kosmetycznymi
• Zestaw 9 głośników Alpine Premium,
subwoofer, Matrix Surround Sound
• Zestaw naprawczy kół TIRE FIT

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Lakier perłowy
• Pakiet Zimowy: podgrzewane koło kierownicy, odmrażacz wycieraczek przedniej szyby
• Pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe 225/60R17

4000.00 zł
1100.00 zł
900.00 zł

Wartość wyposażenia dodatkowego: 6000 zł

CENA PROMOCYJNA

184 900 zł

Renegade z roczników 2015 i 2016 oraz Grand Cherokee z rocznika 2015 (z wyłączeniem wybranych Grand Cherokee z produkcji 2015): Wydłużona gwarancja
“Maximum Care 5 lat 150.000 km” obejmuje 2 lata gwarancji kontraktowej i 3 lata gwarancji dodatkowej z limitem przebiegu całkowitego 150.000 km. Szczegóły u
dealerów.
Inne modele z roczników 2015 i 2016 (z wyłączeniem wybranych Cherokee z produkcji 2015): Gwarancja “Maximum Care 3 lata 90.000 km” obejmuje 2 lata gwarancji
kontraktowej i 1 rok gwarancji dodatkowej z limitem przebiegu całkowitego 90.000 km. Szczegóły u dealerów
Jeep jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Chrysler Group LLC. Prezentowane modele są jedynie ilustracją.
Jazda terenowa powinna odbywać się w odpowiedzialny sposób i tylko w dozwolonych miejscach.
Jeep® Renegade emisja CO2 od 120 do 160 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,6 do 6,9 l/100 km;
Jeep® Compass emisja CO2 od 172 do 194 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 6,6 do 8,3 l/100 km;
Jeep® Wrangler emisja CO2 od 213 do 259 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,1 do 11,2 l/100 km;
Jeep® Wrangler Unlimited emisja CO2 od 230 do 265 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,8 do 11,4 l/100 km;
Jeep® Grand Cherokee emisja CO2 od 198 do 324 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,5 do 14,0 l/100 km;
Jeep® Cherokee emisja CO2 od 139 do 232 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,3 do 10,0 l/100 km;
Ceny promocyjne na samochody z wyposażeniem dodatkowym.
Liczba samochodów w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Informacje o odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na stronie http://www.jeep.pl/mopar.html#recykling.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia.

