JEEP Longitude 1.4 MultiAir 140KM
RENEGADE M6
Kolor nadwozia:
Pomarańczowy Omaha Orange

• Pojemność skokowa : 1368 cm3
• Moc silnika : 140 KM
• Średnie spalanie : 6.0 l/100km
• Emisja CO2 : 140 g/km
• Rok produkcji : 2016

Rodzaj tapicerki:
Tkanina szara Skate Boarding

DANE TECHNICZNE
• Numer nadwozia : 322 0PB70403
• Skrzynia biegów : Manualna
• Napęd : Na jedną oś

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
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16" felgi aluminiowe - opony 3 sezonowe 215/65r16
6 głośników
Alternator "Smart" do systemu Stop & start
Asystent hamowania awaryjnego
Automatyczne blokowanie zamków drzwi po
przekroczeniu zaprogramowanej prędkosci
Boczne kurtynowe poduszki powietrzne dla dwóch
rzędów siedzeń
Boczne poduszki powietrzne w przednich fotelach
Całosezonowe maty podłogowe
Centralny zamek sterowany pilotem
Czarne relingi dachowe
Czołowe poduszki powietrzne
Dach w kolorze nadwozia
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
Ecodrive (System monitorowania ekonomiki jazdy )
Elektroniczny hamulec postojowy
Elektryczne wspomagania kierownicy
Elektryczne wspomaganie kierownicy

• Elektrycznie otwierane okna przednie,
otwierane/zamykane jednym naciśnięciem
• Elektrycznie sterowane szyby tylne
• Elektryczny hamulec parkingowy
• Elektryczny zamek centralny
• Fotel kierowcy regulowany ręcznie w 6
płaszczyznach, fotel pasażera w 4 płaszczyznach
• Gniazdo 12V na konsoli centralnej
• Gniazdo 12V w bagażniku
• Kierownica regulowana manualnie w dwóch
płaszczyznach
• Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i
systemu komunikacji Bluetooth
• Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
• Kieszenie w oparciach foteli
• Kieszeń na oparciu fotela kierowcy
• Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch
płaszczyznach
• Koło kierownicy pokryte skórą
• Lakierowane lusterka boczne
• Lusterka asferyczne
• Ogranicznik prędkości - sterowany z koła kierownicy
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Oświetlenie wnętrza LED
Podłokietnik pomiędzy fotelami ze schowkiem
Radio VP2 - 5" ekran dotykowy z Bluetooth
Reflektory przeciwmgielne
Regulowana wysokość zamocowania przednich
pasów bezpieczeństwa
Składane oparcie fotela pasażera z przodu (przy reg.
manualnej)
Stop & Start
System ERM przeciwdziałający przewróceniu się
pojazdu
System kontroli trakcji
System mocowania fotelików (Isofix)
System monitorowania ciśnienia kół TPM z
wyświetlaczem
System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
Tempomat
Uconnect Live
VDC - ESC + Asystent ruszania pod górę (hill start
assist)
Zamek centralny sterowany pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1951.22 zł

• Omaha orange

Wartość wyposażenia dodatkowego: 1951.22 zł
CENA CENNIKOWA

CENA PROMOCYJNA

73 414 zł netto

66 073 zł netto

Renegade oraz Compass: 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 : 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 118 do 160 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,5 do 6,9 l/100 km;
Jeep® Compass emisja CO2 od 117 do 148 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,4 do 6,2 l/100 km;
Jeep® Wrangler emisja CO2 od 213 do 270 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,1 do 11,6 l/100 km;
Jeep® Wrangler Unlimited emisja CO2 od 230 do 276 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,8 do 11,9 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.

