
NOWY JEEP® RENEGADE



Poznaj kombinację, której szukasz, 

połączenie praktyczności miasta i 

witalności przyrody, teraz możesz 

poruszać się w doskonałej harmo-

nii z nimi. Nowy Jeep® Renegade, o 

odświeżonym, śmiałym wyglądzie, 

wygodnym wnętrzu i z zaawan-

sowaną technologią, zabierze Cię 

wszędzie tam, gdzie chciałbyś się 

znaleźć.



DWOISTA DUSZA.
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WYŁOŃ SIĘ Z MROKU.
Przyciąganie nieoczekiwanego to pierwszy krok do doświadczania rzeczy 

nadzwyczajnych, a Jeep® Renegade zapewni Ci idealny start. Nowa stylistyka 

przedniego zderzaka i nowe światła LED dodają świeżości jego charakterystycznemu 

obliczu. Realizuj nawet najbardziej fantastyczne pomysły i żyj pełnią życia.
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DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ.

Bycie widocznym to nie wszystko – diabeł tkwi w szczegółach. Nowe oświetlenia LED z ekskluzywnym symbolem X, zainspirowanym 

kształtem starych amerykańskich kanistrów, mocne i porywające, jest wyznacznikiem prawdziwego twórcy trendów.
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ODKRYWAJ NOWE HORYZONTY. 
 
Teraz przestworza są na wyciągnięcie ręki. Renegade pozwoli Ci zasmakować wolności 
na świeżym powietrzu, takiej, jaką potrafią zapewnić tylko samochody marki Jeep®, 
w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dach My Sky, z ekskluzywnymi wyciąganymi 
panelami, wyposażony jest również w funkcją elektrycznego otwierania i uchylania. Teraz 
możesz zachwycać się widokiem równie wyjątkowym, jak Twój samochód.
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WYZNACZA
CEL.

Dzięki dachowi My Sky otworzą się przed Tobą nowe perspektywy. Wystarczy wyciągnąć lekkie panele dachowe z poliuretanu 

z włóknem szklanym i schować je do specjalnie do tego przeznaczonego pokrowca w bagażniku.
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ZAWSZE W SWOIM ŻYWIOLE.
Komfort to najwyższy priorytet podczas każdej wielkiej przygody. Wnętrze nowego Jeepa Renegade zostało zaprojektowane nie tylko z myślą 

o funkcjonalności, lecz również przyjemności – tak jak stylowa tapicerka skórzana Polar Plunge, dostępna do modelu Renegade Limited, czy 

zachwycająca czarna tapicerka skórzana z czerwonymi przeszyciami Ruby Red i wyszywanym logo do terenowej wersji Trailhawk.
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PRZYGOTUJ SIĘ NA ZABAWĘ.

Zainspirowany tradycją i pasją off-roadowej przygody, nowy Jeep® Renegade został 

wyposażony w charakterystyczne, klasyczne detale Jeepa Wranglera oraz symbole 

poprzednich kultowych modeli, takie jak Willys na przedniej szybie, czy typowy dla 

samochodów terenowych, przedni uchwyt dla pasażera. Dbałość o szczegóły, a także 

prawdziwa funkcjonalność – dzięki temu zawsze będziesz na czasie i wciąż gotowy 

na więcej.
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WIĘCEJ PRZESTRZENI NA BYCIE SOBĄ. 
 
Odkryj funkcjonalne rozwiązania i ciesz się komfortem, jaki zapewni Ci Jeep® Renegade. Jest przestronny 

od deski rozdzielczej aż do drzwi bagażnika i może pochwalić się największą pojemnością wnętrza 

w swojej klasie. Pomieści pięć osób, a do tego jest najszerszy i zapewnia najwięcej miejsca nad głową 

wśród samochodów swojej kategorii. Większe schowki w konsoli środkowej oraz sprytna kieszeń 

z siatką stanowią dopełnienie wnętrza, które zostało stworzone zarówno z myślą o jeździe na co dzień, jak 

i o wyjątkowych wyprawach w poszukiwaniu przygód.
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GRAJ WEDŁUG WŁASNYCH ZASAD.

Istnieją JAKIEŚ zasady oraz TWOJE zasady. Nowy Renegade da Ci pewność, że jedne nie obędą się bez 

drugich dzięki czwartej generacji systemom multimedialnym Uconnect™ z kolorowym ekranem dotykowym 

o wysokiej rozdzielczości, o przekątnej do 8,4”. Niezależnie od tego, czy jest to dotyk, przyciśnięcie, 

powiększenie czy polecenie głosowe, możesz skupić się na tym, co musisz zrobić i wciąż być w łączności 

z tym, z kim chcesz. 

Odblokuj cały potencjał swojego iPhone’a – Apple CarPlay™ zapewni Ci intuicyjny i bezpieczny dostęp 

do aplikacji Apple: map, telefonu, wiadomości i muzyki, za pośrednictwem Siri lub ekranu dotykowego 

Uconnect™.
Na zdjęcie prezentowany jest interfejs Apple CarPlay™. 
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NATURALNE POŁĄCZENIE.

Ustaw odpowiednią dla siebie temperaturę dzięki zintegrowanemu panelowi, zarządzającemu automatycznym dwustrefowym 

systemem klimatyzacji, którą można teraz regulować bezpośrednio na dotykowym ekranie systemu multimedialnego.  

Wykorzystaj w pełni swój smartfon dzięki aplikacji Android Auto™, która oferuje łatwe połączenie za pomocą ekranu dotykowego, 

przycisków sterujących na kierownicy lub poleceń głosowych oraz dostęp do Google Maps czy muzyki z Google Play.*

Aplikacja Uconnect™ LIVE to osobiste centrum komunikacyjne, nawigacyjne i informacyjne na każdą podróż, oferujące bezpośredni 

dostęp do radia TuneIn, muzyki Deezer, Facebook Check In, Twittera, Reutera i aplikacji TomTom Live w celu uzyskania aktualnych 

informacji. Odkryj korzyści, jakie dają Ci funkcje My:Car i eco:Drive™ – śledzą styl jazdy, monitorują status pojazdu i pomagają 

zmniejszyć zużycie paliwa. Ucz się od ekspertów korzystających z aplikacji Jeep® Skills, która pozwala mierzyć nachylenie zbocza, 

przechył boczny, ciśnienie i wysokość nad poziomem morza, a także osiągi pojazdu. Dzięki nim przeżyjesz przygodę, która jeszcze 

bardziej zwiększy Twoją pewność siebie.

*Wymaga aplikacji Android Auto™ w Google Play oraz smartfona kompatybilnego z systemem Android™ 5.0 Lollipop lub nowszym. Google, Google Play, Android Auto™ i inne 

powiązane znaki są znakami towarowymi należącymi do Google LLC.

Nawigacja

Możliwości Jeep®



ENERGIA, KTÓRĄ MOŻESZ USŁYSZEĆ.  
 

Najwyższej jakości, 8-głośnikowy system nagłośnienia Beats o mocy 560 Watt zmienia zwykłą 

ścieżkę dźwiękową w prywatny koncert.
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Ostrzeżenie Przed Kolizją z Przodu & Aktywne Hamowanie Awaryjne

System Automatycznego Parkowania & Czujniki Parkowania

Tempomat Adaptacyjny

Inteligentny Asystent Prędkości & 
System Rozpoznawania Znaków Drogowych

System Automatycznego Parkowania & Czujniki Parkowania

Kamera Tylna z Dynamicznymi Liniami

Asystent Pasa Ruchu
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OSTRZEŻENIE PRZED KOLIZJĄ Z PRZODU
Czujniki radarowe i wideo wykrywają czy Renegade nie zbliża się do innego pojazdu 
lub przeszkody zbyt szybko i ostrzegają lub pomagają kierowcy uniknąć zderzenia lub 
zminimalizować jego skutki. 

KAMERA TYLNA Z DYNAMICZNYMI LINIAMI 
Tylna kamera ParkView™ zapewnia doskonałą widoczność w czasie cofania ułatwiając 
parkowanie również dzięki dynamicznym liniom widocznym na ekranie Uconnect™. 

MONITOROWANIE MARTWEGO POLA I WYKRYWANIE OBIEKTÓW PRZECINAJĄCYCH 

DROGĘ COFANIA
Systemy te stale monitorują przestrzeń między Tobą a innymi pojazdami. W przypadku 
pojawienia się obiektu w martwym polu z boku lub z tyłu pojazdu zostaniesz o tym 
poinformowany za pomocą podświetlanych ikon na lusterkach bocznych oraz sygnału 
dźwiękowego. 

TEMPOMAT ADAPTACYJNY
System korzysta z zamontowanego z przodu pojazdu radaru do wykrywania wolniejszego 
ruchu innych pojazdów z przodu. Aktywny tempomat dostosowuje prędkość do bezpiecznej, 
zaprogramowanej odległości, zwalniając i hamując, aby wrócić do ustawionej prędkości, gdy 
droga przed samochodem jest wolna.

AUTOMATYCZNY SYSTEM PARKOWANIA RÓWNOLEGŁEGO I PROSTOPADŁEGO
System znajduje miejsce parkingowe i prowadzi kierowcę za pomocą poleceń głosowych 
i wizualnych, które są wyświetlane na wyświetlaczu TFT w zestawie wskaźników. 
Ponadto samochód jest wyposażony w nową funkcję automatycznego wycofywania, 
która pomaga wyjechać z miejsca parkingowego. Kierowca kontroluje skrzynię biegów, 
hamulce i przepustnicę, podczas gdy kierownica sterowana jest automatycznie przez 
elektryczny układ kierowniczy.

ASYSTENT PASA RUCHU
Pozycja pojazdu na pasie ruchu jest monitorowana przez kamerę, jeśli kierowca 
mimowolnie zbliży się do granic pasa, system włączy sygnał wizualny i dźwiękowy. W 
przypadku zbaczania z pasa, system aktywnie wpływa na wspomaganie kierownicy żeby 
pomoc kierowcy utrzymać właściwy tor jazdy. 

W dzisiejszych czasach nie wystarczy oglądać się za siebie. Ponad 60 elementów bezpieczeństwa i ochrony nowego Renegade 

jest łatwo zrozumiałych dzięki ostrzeżeniom dźwiękowym i wizualnym. Asystent Pasa Ruchu LDW+, Inteligentny Asystent 

Prędkości ISA z Systemem Rozpoznawania Znaków Drogowych TSR należą do standardowego wyposażenia wszystkich wersji. 

Dzięki nim nowy Jeep® Renegade stoi na straży bezpieczeństwa, wyczuwa przeszkody i wyłapuje zagrożenia, czyhające na 

Ciebie i Twoich pasażerów. Daj się przeprowadzić przez wszelkie trudności, jakie możesz napotkać na drodze, i skup się na 

przyjemnościach.
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INTELIGENTNA OBSERWACJA.

Czasem niektóre szczegóły mogą umknąć Twojej uwadze, ale dzięki 
najnowocześniejszemu Systemowi Rozpoznawania Znaków Drogowych TSR, 
bezpośrednio na 3,5” lub 7” wyświetlaczu w panelu wskaźników, otrzymasz 
informacje o zakazie wyprzedzania, zmianach ograniczeń prędkości i innych 
możliwych ograniczeniach. W połączeniu z Inteligentnym Asystentem Prędkości ISA 
możesz szybko zatwierdzić zwiększenie lub zmniejszenie prędkości oraz włączyć 
lub wyłączyć system za pomocą intuicyjnych przycisków na kierownicy.
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DWOISTA NATURA. 
 

Dzięki DNA 4x4 Jeep® Renegade nigdy nie ukryje swojego prawdziwego JA. 
Pod kompaktową sylwetką, Renegade ujawnia najlepsze w swojej klasie 
możliwości terenowe i komfort na drodze, co oznacza, że nadaje się równie 
dobrze do jazdy w samym sercu miejskiej dżungli, jak i do zdobywania 
górskich przełęczy czy swobodnego błądzenia po najdzikszych równinach.

35



37

W IDEALNEJ HARMONII Z JEEPEM.
 
Nie wszystkie drogi, jakie przemierzysz w życiu, są jednakowe. Nadszedł więc czas, aby 
cieszyć się komfortem i pewnością siebie, jaką daje przebywanie za kierownicą Jeepa 
Renegade. Pewność, z jaką się go prowadzi i świetne zawieszenie zamienią wszystkie 
codzienne podróże w satysfakcjonujące doświadczenie.



NATURALNA EWOLUCJA MOCY. 
 

Tworzenie mocy może być proste, ale inteligentne jej wykorzystanie wymaga zupełnie 
innego rodzaju talentu. Większą moc i szybkość reakcji zapewnia szeroka gama 
bardziej wydajnych silników: zupełnie nowe 3- i 4-cylindrowe silniki benzynowe 
oraz silniki Diesla o nowej konstrukcji. Silnik MultiAir III Turbo zapewnia moc od 120 
do 180 KM, zaś silniki Diesla MultiJet II Turbo 1.6 l i 2.0 l oferują od 120 do 170 KM. 

1.0l Turbo 3-cylindrowy 1.3l Turbo 4-cylindrowy
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ZŁAP WIATR W ŻAGLE. 

A Renegade zadba o to, aby Twoja jazda była płynna. Do wyboru 
są trzy niezrównane skrzynie biegów: wyjątkowa w tej klasie 
9-biegowa skrzynia automatyczna, umożliwiająca niezwykle gładkie 
zmiany biegów, co zapewnia doskonałą płynność i komfort jazdy; 
zaawansowane 6-biegowe skrzynia dwusprzęgłowa łącząca osiągi 
skrzyni manualnej z łatwością obsługi skrzyni automatycznej oraz 
klasyczna 6-biegowa skrzynia manualna. W komplecie z napędem na 
przednie koła lub napędem 4x4, wyposażonym w odłączanie tylnej osi 
dla uzyskania maksymalnej efektywności.

DIESLA

1.6 MultiJet II 120 KM 4X2 6 biegów
MT

DDCT

2.0 MultiJet II

140 KM 4X4 6 biegów MT

140 KM
4X4 Low 9 biegów AT

170 KM

BENZYNOWE

1.0 Turbo

3-cylindrowy
120 KM 4X2 6 biegów MT

1.3 Turbo

4-cylindrowy

150 KM 4X2 6 biegów DDCT

180 KM 4X4 9 biegów AT

Pełne informacje znajdują się na stronach 64-65.
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SKAŁY (ROCK) Ten tryb, dostępny wyłącznie w 
wersji Trailhawk, zapewnia maksymalną trakcję 
przy niskich prędkościach dzięki blokadzie 
tylnego dyferencjału. Dzięki temu Renegade 
panuje nad najbardziej wymagającymi terenami 
na świecie.

AUTO Podstawowe ustawienie skalibrowane 
do codziennej jazdy. W większości przypadków, 
na suchej nawierzchni, tryb Auto odłącza tylny 
napęd aby zapewnić optymalne zużycie paliwa.

PIASEK (SAND) System włącza specjalnie 
skalibrowany tryb Piasek, który wykorzystuje 
agresywne ustawienia przepustnicy i punkty 
zmiany biegów aby poradzić sobie na luźniejszych 
nawierzchniach.

BŁOTO (MUD) Maksymalizuje trakcję przy 
niskich prędkościach, pozwalając na dodatkowy 
uślizg kół poprzez sterowanie systemem kontroli 
trakcji i skrzynią biegów oraz odpowiedni rozdział 
napędu, co ma na celu poradzenie sobie z błotem.

Legendarne możliwości terenowe Jeepa® 
Renegade są podkreślane przez niezrównane 

systemy napędu 4x4, Jeep® Active Drive i Jeep® 
Active Drive Low, które zapewniają możliwości 

Jeepa®, dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz. 
Odłączanie osi tylnej i zmiana napędu na cztery 
koła na napęd na przednie koła, odbywa się bez 

udziału kierowcy, gwarantując maksymalną 
efektywność, odpowiednią moc oraz przyczepność 

do jazdy w każdych warunkach na drodze i w 
terenie. Oba systemy współpracują z systemem 

zarządzania trakcją Selec-Terrain™, który 
pozwala kierowcy na wybór do pięciu specjalnie 

skalibrowanych ustawień dla różnych warunków 
drogowych: Auto, Błoto, Piasek, Śnieg, oraz

w wersji Trailhawk, Skały.

SAM WYBIERZ, 
KIEDY ZJECHAĆ 

Z UTARTYCH 
ŚCIEŻEK. 

ŚNIEG (SNOW) Zwiększa stabilność i 
minimalizuje nadsterowność, by zapewnić 

bezpieczeństwo i odpowiednie osiągi na drogach 
pokrytych śniegiem i lodem. Zarządzanie głównymi 

systemami gwarantuje płynną jazdę.
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34°

24°

210

30°

STWORZONY DO WOLNOŚCI.

Jeep® Renegade Trailhawk stanie na wysokości każdego zadania. Emblemat Trail Rated to dowód na to, że ma niezaprzeczalną 
umiejętność pokonywania każdego terenu i przeszedł pięć wymagających testów: trakcji, prześwitu, zwrotności, artykulacji 
zawieszenia i głębokości brodzenia. Specjalnie zaprojektowany przedni i tylny zderzak zapewniają najlepsze w klasie kąty: najazdu 
30°, rampowy 24° i zejścia 34°. System napędu 4x4 Jeep® Active Drive Low z trybem Rock, dostępny wyłącznie w wersji Trailhawk, 
w połączeniu z turbodoładowanym silnikiem Diesla o mocy 170 KM, 9-biegową skrzynią automatyczną i systemem kontroli zjazdu 
HDC zapewniają imponującą przyczepność, najlepsze w klasie możliwości i efektowne przełożenie biegu pełzającego 20:1, dzięki 
którym z łatwością pokonasz każdy teren.
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MIEJSKI JEEP
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Asystent pasa ruchu

System rozpoznawania znaków drogowych

Inteligentny Asystent Prędkości

Tempomat

Ogranicznik prędkości

Klimatyzacja manualna

Wielofunkcyjna kierownica

System głośnomówiący z Bluetooth

Gniazda AUX i USB

System multimedialny Uconnect 5.0”

6 głośników

3,5” wyświetlacz TFT w panelu wskaźników
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Podłokietnik ze schowkiem

Elektrycznie otwierane szyby

Kanapa tylna dzielona 60/40

16” stalowe obręcze kół

Dwustronna podłoga bagażnika

16” aluminiowe obręcze kół

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Tylne czujniki parkowania

Elektrycznie regulowane lusterka boczne

Przednie reflektory przeciwmgielne

Relingi dachowe

Tylne gniazdo USB

Lakierowane lusterka zewnętrzne

16” aluminiowe obręcze kół 

Ostrzeżenie Przed Kolizją z Przodu

System multimedialny Uconnect NAV 8.4”

Kompatybilność Apple CarPlayTM / Android AutoTM

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Pakiet Funkcjonalny (lusterka boczne składane 

elektrycznie, systemy bez kluczykowy, domykanie 

szyb pilotem)

17” aluminiowe obręcze kół

WYPOSAŻENIE OPCJONALNEWYPOSAŻENIE WERSJI SPORT, PLUS:
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Czujniki parkowania przodem

System kontroli zjazdu HDC

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Pakiet osłon podwozia Off-road: przedniego zawieszenia, 

zbiornika paliwa skrzynki rozdzielczej, skrzyni biegów

Kolorowy 7” wyświetlacz TFT w panelu wskaźników

System multimedialny Uconnect 7.0”

Kompatybilność Apple CarPlayTM / Android AutoTM

Ciemne szyby w części tylnej

Naklejka na masce

Zaczep holowniczy z tyłu

Wielosezonowe maty podłogowe

Winylowe wykończenie paneli drzwi

17” obręcze kół Off-road

WYPOSAŻENIE OPCJONALNEWYPOSAŻENIE WERSJI LONGITUDE, PLUS:

Ostrzeżenie Przed Kolizją z Przodu

Aktywny tempomat

Czujniki parkowania przodem

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Kolorowy 7” wyświetlacz TFT w panelu wskaźników

System multimedialny Uconnect 7.0”

Kompatybilność Apple CarPlayTM / Android AutoTM

Dywaniki z przodu

Winylowe wykończenie paneli drzwi

Koło kierownicy obszyte skórą

17” aluminiowe obręcze kół

Tylna kamera ParkViewTM

System monitorowania martwego pola

System automatycznego parkowania ParkSenseTM

System multimedialny Uconnect NAV 8.4”

Pakiet świateł Full LED (mijania, drogowe,  

przeciwmgielne, tylne, STOP)

Pakiet Funkcjonalny (lusterka boczne składane 

elektrycznie, systemy bez kluczykowy, domykanie 

szyb pilotem)

18” aluminiowe obręcze kół

19” aluminiowe obręcze kół

WYPOSAŻENIE OPCJONALNEWYPOSAŻENIE WERSJI LONGITUDE, PLUS:

Tylna kamera ParkViewTM

System monitorowania martwego pola

System automatycznego parkowania ParkSenseTM

System multimedialny Uconnect NAV 8.4”

Pakiet świateł Full LED (mijania, drogowe, 

przeciwmgielne, tylne, STOP)

Pakiet Funkcjonalny (lusterka boczne składane 

elektrycznie, systemy bez kluczykowy, domykanie 

szyb pilotem)
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PERFEKCYJ
NE W

YKOŃCZENIE
.

Carbon Black

Metaliczny

Solid Black

Granite Crystal

Metaliczny

Anvil

Glacier Grey

Alpine White 

Jetset Blue Metaliczny

Colorado Red

Omaha Orange

Solar Yellow

Hyper Green

Matt Green*

*Dostępny tylko do wersji Trailhawk
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16” FELGI ALUMINIOWE

Standard Logitude
Opcja Sport

16” FELGI STALOWE

Standard Sport

17” FELGI ALUMINIOWE

Standard Trailhawk

17” FELGI ALUMINIOWE

Standard Limited
Opcja Longitude

18” FELGI ALUMINIOWE

Opcja Limited

19” FELGI ALUMINIOWE

Opcja Limited
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SPORT LIMITED TRAILHAWKLONGITUDE

SKÓRA

TKANINA TKANINA TKANINA TKANINA PREMIUM SKÓRA SKÓRATKANINA PREMIUM

POLAR PLUNGE / CZARNA POLAR PLUNGE / CZARNA CZARNACZARNA
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Jeepa® Renegade można dostosować do własnych upodobań. Pełna gama oryginalnych 
akcesoriów Mopar® oferuje najlepsze rozwiązania, aby zaspokoić wszystkie potrzeby 
klientów. Mopar i Jeep® wspólnie sprawiają, że każdy samochód jest wyjątkowy i 
spersonalizowany, oferując wiele różnych akcesoriów, również tych które umożliwiają 
wygodny i bezpieczny transport Twojego bagażu: bagażniki uniwersalne, boxy dachowe, 
uchwyty do przewożenia rowerów, nart i innych przedmiotów oraz teleskopowy organizer 
bagażnika.

Ponadto, dzięki opracowanym przez Mopar pakietom ”City” i ”Adventure”, masz do wyboru 
wiele akcesoriów, które przygotują Cię do wyzwań, zarówno w mieście  jak i poza nim.

MUSISZ BYĆ AUTENTYCZNY, BY BYĆ 

ORYGINALNY.

Mopar® Vehicle Protection oferuje liczne opcje wydłużonych gwarancji i pakietów serwisowych. 
Wyłącznie oryginalne części Mopar®  będą używane przez naszych wysoko wykwalifikowanych 
i wyspecjalizowanych techników. Wybierz kontrakty serwisowe, które najlepiej odpowiadają 
Twoim potrzebom.

Więcej informacji na stronie www.mopar.eu
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PAKIET COMFORT

Grill przedni w kolorze Piano Black

Nakładki na lusterka w kolorze Piano Black

Nakładka na zderzak przedni

Listwa zabezpieczająca próg bagażnika

Boczne, półbłyszczące listwy ozdobne na drzwi

Dolne, boczne listwy ozdobne

Elementy wnętrza w kolorze Piano Black

Skórzane pokrycie dźwigni zmiany biegów

19” aluminiowe obręcze kół

PAKIET OFF-ROAD

Grill przedni w kolorze Grey Satin

Pokrywy lusterek w kolorze Grey Satin

Nakładka na zderzak przedni

Listwa zabezpieczająca próg bagażnika

Naklejka na maskę “Camouflage”

Boczne, czarne listwy ozdobne na drzwi

Zabezpieczenie progów

Naklejka Jeep® Performance Parts

Elementy wnętrza - zestaw nakładek ozdobnych w kolorze szarym satynowanym

Zestaw nakładek na pedały „Off-Road”

16” aluminiowe obręcze kół

PAKIET ADVENTUREPAKIET CITY
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1.0L Turbo 
120KM MT 4X2

1.3L Turbo
150KM DDCT 4x2

Wersja Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SILNIKÓW

Paliwo Benzyna Benzyna

Konfiguracja 3-cylindrowa 4-cylindrowa

Moc maksymalna kW (KM) @ obr./min.  88 (120) @ 5.750 110 (150) @ 5.500

Max. moment obrotowy Nm @ obr./min.  190 @ 1.750 270 @ 1.850

SKRZYNIA BIEGÓW

Skrzynia biegów 6-biegowa manualna 6-biegowa DDCT

WYMIARY

Wysokość / z relingami (mm) 1.667 1.667

Długość (mm) 4.236 4.236

Szerokość (mm) 1.805 1.805

Rozstaw osi (mm) 2.570 2.570

MOŻLIWOŚCI

Napęd Na Przednie Koła Na Przednie Koła

Prześwit poprzeczny (mm) 166 161

Kąt natarcia / zejścia / rampowy (stopnie) 18,6° / 21,2° / 14,4° 17,6° /  22,2° / 13,5°

MASA & HOLOWANIE

Homologowana max. masa własna (kg) 1.320 1.320

Max. masa przyczepy (kg) 1.250 1.450

OSIĄGI

Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s) 11,2 9,4

Prędkość maksymalna (km/h) 185 196

ZUŻYCIE PALIWA (B)

Mieszane L/100km 5,9 - 6,1 6,2 - 6,4

EMISJA (B)

Standard emisji EU Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

CO
2
 (g/km) 134 - 138 141 - 144

D
A

N
E

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
1.6L MultiJet II
120KM MT 4x2

1.6L MultiJet II
120KM DDCT 4x2

2.0L MultiJet II
140KM MT 4x4

2.0L MultiJet II
140KM AT 4x4 LOW

2.0L MultiJet II
170KM 4x4 LOW

Longitude, Limited  Longitude, Limited  Longitude, Limited Limited Trailhawk

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

4-cylindrowa 4-cylindrowa 4-cylindrowa 4-cylindrowa 4-cylindrowa

88 (120) @ 3.750 88 (120) @ 3.750 103 (140) @ 3.750 103 (140) @ 3.750 125 (170) @ 3.750

320@ 1.750 320@ 1.750 350@ 1.750 350@ 1.750 350@ 1.750

6-biegowa manualna 6-biegowa DDCT 6-biegowa manualna 9-biegowa automatyczna 9-biegowa automatyczna

1.667 1.667 1.684 1.684 1.697

4.236 4.236 4.236 4.236 4.236

1.805 1.805 1.805 1.805 1.805

2.570 2.570 2.570 2.570 2.570

Na Przednie Koła Na Przednie Koła
4x4

Jeep® Active Drive
4x4

Jeep® Active Drive Low
4x4

Jeep® Active Drive Low

175 175 198 198 210

17,9° / 29,7° / 21,2° 17,9° / 29,7° / 21,2° 21° / 32,1° / 23,5° 21° / 32,1° / 23,5° 30° / 34° / 24°

1.430 1.430 1.540 1.540 1.660

1.500 1.200 1.500 1.500 1.500

10,2 10,2 9,5 10,2 8,9

178 178 182 182 196

4,8 - 4,9 4,8 - 5,0 5,5 - 5,9 6,3 - 6,4 6,6

Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

127 - 129 126 - 130 146 - 155 166 - 169 173

Specyfikacja (B) wskazuje 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.

Wartości emisji CO
2
 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 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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Jeep
®
 jest zastrzeżonym znakiem handlowym FCA US LLC.

Niniejsza broszura stanowi publikację FCA. Wszystkie ilustracje produktów i specyfikacje 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.
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