JEEP UNLIMITED SPORT 2,8 CRD A5
WRANGLER UNLIMITED MY17 200 KM COMMAND-TRAC
Kolor nadwozia:
Hyper Green - zielony

Rodzaj tapicerki:
Tapicerka materiałowa Black

DANE TECHNICZNE
• Numer nadwozia : C15 HL534689
• Skrzynia biegów : Automatyczna
• Napęd : Na obie osie

• Pojemność skokowa : 2776 cm3
• Moc silnika : 200 KM
• Średnie spalanie : 9,0 l/100km
• Emisja CO2 : 235 g/km
• Rok produkcji : 2016

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• 3-osobowa kanapa tylna z zagłówkami ze składanym i
dzielonym 60/40 oparciem
• 5-biegowa adaptacyjna skrzynia automatyczna z
systemem AutoStick
• 6 głośników
• Asystent zjazdu HDC - prędkość zależna od biegu,
działa na biegu wstecznym
• Automatyczna klimatyzacja
• Czarny dach materiałowy Soft Top SUNRIDER
• Dywaniki podłogowe przód i tył
• Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ze
wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
• Filtr cząstek stałych DPF (Diesel)
• Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
• HILL START ASSIST - asystent ruszania pod górę
• Immobilizer silnika SENTRY KEY z kodowanym
transponderem w kluczyku
• Kieszeń na oparciu fotela kierowcy
• Komputer z wyświetlaczem, kompasem i wskaźnikiem
temperatury
• Lampy przeciwmgielne przednie
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Lampy przeciwmgielne tylne
Lusterko wsteczne z funkcją dzień/noc
Most Dana 44 HD (Heavy Duty) tył
Nadkola w kolorze czarnym
Pakiet palacza (popielniczka i zapalniczka)
Pałąk przeciwkapotażowy - system rur
Pałąk przedni z lampą oświetlenia wnętrza z
włącznikiem
Pełnowymiarowe wielostopniowe przednie poduszki
powietrzne dla kierowcy i pasażera
Płyta ochronna skrzynki rozdzielczej
Płyta ochronna zbiornika paliwa
Pokrowiec koła zapasowego
Połówkowe drzwi
Przełożenie osi tylnej 3,73
Radio Media Center 135 AM/FM RDS CD/MP3 AUX

• Regulowana w pionie kolumna kierownicy
• Schowek
• Skrzynia rozdzielcza Command-Trac z reduktorem o
przełożeniu 2,72:1
• Stalowe obręcze kól 16" x 7" (opony P245/75R16)
• System ERM przeciwdziałający przewróceniu się
pojazdu
• System kontroli trakcji oparty na hamulcach BLD
(Break Lock Differential)
• System monitorowania ciśnienia kół TPM z
wyświetlaczem
• Śruba zabezpieczająca koło zapasowe
• Tempomat
• Wielofunkcyjna kierownica
• Wykładzina bagażnika
• Zasłony słoneczne z lusterkami kosmetycznymi
• Zderzak przedni w kolorze czarnym
• Zderzak tylny w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
•
•
•
•

6260.16 zł
894.31 zł
2764.23 zł
1073.17 zł

Czarny twardy dach Freedom Top (wyklucza miękki dach Soft Top)
Lakier specjalny
Pakiet WINTER & SOUND: podgrzewane fotele przednie i system nagłośnienia Alpine Premium
Stopnie boczne

Wartość wyposażenia dodatkowego: 10991.87 zł
CENA CENNIKOWA

CENA PROMOCYJNA

164 040 zł netto

139 434 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.

