NEO JEEP® RENEGADE
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Όλες οι εικόνες είναι καθαρά ενδεικτικές. Οι προβολείς Full LED, οι υπηρεσίες Uconnect και οι αισθητήρες παρκαρίσματος
ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς παραγωγής και να διατίθενται προσωρινά μόνο για περιορισμένο αριθμό οχημάτων
που υπάρχουν σε απόθεμα.
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FOR MORE FREEDOM.

A NEW ENERGY

HYBRID OUR WAY.
Όλες οι εικόνες είναι καθαρά ενδεικτικές. Οι προβολείς Full LED, οι υπηρεσίες Uconnect και οι αισθητήρες παρκαρίσματος ενδέχεται να
υπόκεινται σε περιορισμούς παραγωγής και να διατίθενται προσωρινά μόνο για περιορισμένο αριθμό οχημάτων που υπάρχουν σε απόθεμα.
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25.5mm x 28mm x 4mm

LS1

Fine Silver

DX8
Gloss

Black

GGE
SNAKESKIN
Green

BACKED BY NATURE.
JEEP® RENEGADE e-HYBRID.

Το Jeep® Renegade όντας κατασκευασμένο για να πρωτοπορεί, είναι φυσικό
να αντιπροσωπεύει άλλο ένα βήμα στη βιώσιμη εξέλιξη της οικογένειας Jeep®.
Το Jeep® Renegade e-Hybrid προσφέρει πρακτικά χαρακτηριστικά ηλεκτρικής
κίνσης για μια πιο άνετη, τεχνολογική και με εξοικονόμηση ενέργειας οδηγική
εμπειρία. Το Jeep® Renegade e-Hybrid συνδυάζει τον ολοκαίνουργιο
υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.5l που αποδίδει 130 HP και 240 Nm
ροπής, με έναν συμπαγή ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο κιβώτιο DCT.
Ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να αποδώσει επιπλέον έως και 15 kW (20 HP),
με τη λειτουργία e-Boost. Η τεχνολογία e-Hybrid προσφέρει μια απίστευτα
ευχάριστη και αποτελεσματική οδήγηση, ενώ είναι ικανή να προσφέρει αμιγώς
ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες, σε ελιγμούς στάθμευσης ή κατά το
ρολάρισμα (coasting). Τα υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας είναι εγγυημένα,
τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης χάρη στο νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού
συμπλέκτη (DCT) 7 σχέσεων, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη εως και -13%
g/km CO2 στο μικτό κύκλο WLTP σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβατικό
σύστημα μετάδοσης κίνησης.
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A NEW FORM
OF THE JEEP®
SPIRIT.
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Ο συνδυασμός του νέου κινητήρα βενζίνης
1.5L, του BSG (Belt Start Generator) και του,
ενσωματωμένου στο κιβώτιο ταχυτήτων,
ηλεκτροκινητήρα προσφέρει μια καινοτόμα
υβριδική λύση: το Renegade e-Hybrid μπορεί
να ταξιδεύει σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία
σε χαμηλές ταχύτητες με αυτονομία λίγων
χιλιομέτρων επιτυγχάνωντας έτσι μηδενικές
εκπομπές ρύπων.
Κινούμενο από μια υδρόψυκτη μπαταρία 48V
που βρίσκεται κάτω από το κάθισμα του οδηγού,
η ηλεκτρική μονάδα τροφοδοτεί τον ηλεκτρικό
κινητήρα χωρίς να επηρεάζεται το ευρύχωρο
εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Σημαντικότερο όλων, αποτελεί η απόλαυση
μιας νέας, πιο βιώσιμης οδηγικής εμπειρίας με
τις διαθέσιμες λειτουργίες ηλεκτρικής κίνησης,
όπως τα e-queuing και e-parking, καθώς και
η ελευθερία από την εξωτερική φόρτιση χάρη
στη λειτουργία της αυτόματης επαναφόρτισης
μέσω της αναγεννητικής πέδησης, η οποία
φορτίζει τον ηλεκτροκινητήρα εν κινήσει.
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MOVING FORWARD
WITH A GREATER PURPOSE.
JEEP® RENEGADE 4XE PLUG-IN HYBRID.
Το πρωτοποριακό ηλεκτρικό σύστημα 4x4 του Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid είναι πάντα έτοιμο ώστε να εξασφαλίζει τα
μέγιστα δυνατά επίπεδα ελέγχου και πρόσφυσης σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Οι οδηγοί μπορούν επίσης να απολαύσουν
νέα χαρακτηριστικά άνεσης όπως η λειτουργία προκλιματισμού που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το εσωτερικό του αυτοκινήτου
στη σωστή θερμοκρασία πριν ακόμη μπείτε μέσα. Είναι η φυσική εξέλιξη ενός θρυλικού πνεύματος. Απολαύστε την ομαλή
μετάβαση μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα σε κάθε δρόμο, ακόμη και χωρίς καμία
παρέμβαση από τον οδηγό. Αυτό σημαίνει περισσότερες επιδόσεις με όλη τη σημασία της λέξης. Το Jeep® Renegade 4xe
Plug-in Hybrid παρέχει αυξημένες ικανότητες off-road, ισχύ έως 240 HP και μεγαλύτερη ροπή, ενώ εκπέμπει λιγότερο από
50 g CO2 στην υβριδική λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών νέων λειτουργιών οδήγησης, που σας επιτρέπουν να
διανύσετε αποστάσεις μέχρι 50 km με μηδενικές εκπομπές ρύπων στη λειτουργία πλήρους ηλεκτροκίνησης. Με δύο ισχυρούς,
αποδοτικούς κινητήρες δεν θα μείνετε ποτέ χωρίς την ισχύ που χρειάζεστε για να φτάσετε στον προορισμό σας, είτε οδηγείτε
στην πόλη είτε εκτός δρόμου.
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EMPOWERING
MORE POSSIBILITY.
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Το νέο Jeep® Renegade 4xe συνδυάζει την πιο σύγχρονη plug-in υβριδική τεχνολογία με έναν αποδοτικό
υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,3 L. Από μόνος του, ο κινητήρας βενζίνης παρέχει δύο βαθμίδες ισχύος, 130
HP και 180 HP. Σε συνδυασμό με τον, τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ηλεκτροκινητήρα, το Jeep® Renegade 4xe αποδίδει
190 HP και 240 HP με επιπλέον ροπή και δυνατότητες. Στη λειτουργία πλήρους ηλεκτροκίνησης, ο ηλεκτροκινητήρας
μπορεί να επιτύχει από μόνος του τελική ταχύτητα 130 km/h και μπορεί να κινήσει το όχημα για απόσταση έως 50
km με μία πλήρη φόρτιση. Ένα σύγχρονο compact SUV, σχεδιασμένο για αστικά περιβάλλοντα και φτιαγμένο ώστε να
προσφέρει αυθεντική και βιώσιμη ελευθερία όπως ποτέ άλλοτε.
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MORE CONTROL
TO REACH
NEW HEIGHTS.
°
28

°
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Το Jeep® Renegade 4xe Plug-In Hybrid παράγει
ένα νέο είδος βιώσιμης ισχύος, χάρη στον ειδικό
ηλεκτροκινητήρα του που κινεί άμεσα τους
πίσω τροχούς. Ένα τελευταίας τεχνολογίας
ηλεκτρονικό σύστημα τετρακίνησης μπορεί να
υπερβεί τα μηχανικά όρια των παραδοσιακών
συστημάτων 4x4. Το Jeep® Renegade 4xe
Plug-In Hybrid μπορεί να παράξει έως και
50% περισσότερη ροπή, ξεπερνώντας σε
απόδοση τυπικούς κινητήρες εσωτερικής
καύσης ενώ είναι πιο βιώσιμο, εξασφαλίζοντας
την αποδοτικότητα και τη σωστή ποσότητα
ισχύος και πρόσφυσης που χρειάζονται για την
οδήγηση σε όλες τις συνθήκες. Επιλέξτε την
καταλληλότερη λειτουργία οδήγησης καθώς
κινείστε με το σύστημα πρόσφυσης SelecTerrain™: Auto, Sport, Mud/Sand, Snow και,
αποκλειστικά για την έκδοση Trailhawk, Rock.

°
28
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CHOOSE WHEN
TO CROSS PATHS.

AUTO Η προεπιλεγμένη ρύθμιση, που είναι

ιδανική για την καθημερινή οδήγηση και
χρησιμοποιεί τον πίσω ηλεκτροκινητήρα όποτε
απαιτείται για την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού
συστήματος 4x4.

MUD/SAND

Χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό
σύστημα 4x4 για αυξημένη ροπή και πρόσφυση
στις χαμηλές ταχύτητες, εφαρμόζοντας ειδικές
ρυθμίσεις για τους κινητήρες, τα διαφορικά και τις
σχέσεις μετάδοσης, επιτυγχάνοντας αξεπέραστο
έλεγχο στη λάσπη και την άμμο.

SPORT Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης
συνεργάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα, για
να εξασφαλίσουν την πιο δυναμική οδηγική
εμπειρία.

ROCK Αποκλειστικά διαθέσιμη στην έκδοση
Trailhawk, αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει
αποδοτική τετρακίνηση σε χαμηλές ταχύτητες
χάρη στο πίσω μπλοκέ διαφορικό και επιτρέπει
στο Renegade να κυριαρχήσει ακόμα και στα
πιο δύσκολα εδάφη.

SNOW Βελτιώνει την ευστάθεια και
ελαχιστοποιεί τις τάσεις υπερστροφής
για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερες
επιδόσεις σε χιονισμένους ή παγωμένους
δρόμους. Η άνεση οδήγησης εξασφαλίζεται
με τη διαχείριση των κύριων συστημάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 7’’

E-COASTING

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ / % ΙΣΧΥΣ / ΦΟΡΤΙΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Παραμείνετε συγκεντρωμένοι στον δρόμο και
ελέγξτε εύκολα την κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας, την αυτονομία και, ακόμα, λάβετε
υποδείξεις για το πώς θα μπορέσετε να οδηγείτε
πιο αποδοτικά.

Φορτίστε την μπαταρία σας ακόμα και ενώ
οδηγείτε με τη λειτουργία e-coasting, η οποία
χρησιμοποιεί επιβράδυνση του φρεναρίσματος
του κινητήρα ως μέσο επαναφόρτισης της
μπαταρίας.

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ UCONNECT™ 8.4’’
ΡΟΗ ΙΣΧΥΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ /
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / E-SAVE / ΡΥΘΜΙΣΗ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Επιλέξτε μια από τις τρεις διαφορετικές λειτουργίες
οδήγησης.
HYBRID: χρησιμοποιεί έξυπνα και τους δύο
κινητήρες για να μεγιστοποιήσει την απόδοση
και αποδοτικότητα.
ELECTRIC: χρησιμοποιεί μόνο τον
ηλεκτροκινητήρα για μηδενικές εκπομπές
ρύπων.
E-SAVE: επαναφορτίστε την μπαταρία σας εν
κινήσει με χρήση του βενζινοκινητήρα.

NEW CHALLENGES, DEDICATED SOLUTIONS.

Δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το
επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την
αποδοτικότητα
της
οδήγησης,
το
ιστορικό οδήγησης, τις προγραμματισμένες
φορτίσεις και πολλά άλλα στην οθόνη αφής 8,4”
του ηχοσυστήματος Uconnect™.
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ΤΥΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΠΡΙΖΑ
Φορτίστε το όχημά σας με
το καλώδιο κοινού τύπου
όπου υπάρχει διαθέσιμη
οικιακή πρίζα.

WALLBOX
Το easyWallbox είναι ο
πιο πρακτικός και έξυπνος
τρόπος για να φορτίσετε
το όχημά σας στο σπίτι. Θα
σας επιτρέψει να επιτύχετε
πλήρη φόρτιση σε 4 ώρες
(ισχύς 2.3kW) χωρίς την
ανάγκη παρέμβασης
εξειδικευμένου προσωπικού
για την εγκατάσταση.
Μπορείτε, επίσης, να
προγραμματίσετε τη
φόρτιση σύμφωνα με τις
ανάγκες σας μέσω του
συστήματος Uconnect™ ή
της αντίστοιχης εφαρμογής
για κινητές συσκευές.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

TAKE CHARGE OF YOUR FUTURE.
Η φόρτιση του Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid είναι διαισθητική, εύκολη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συχνών
μετακινήσεων στις πόλεις. Η οθόνη 8.4” του ηχοσυστήματος Uconnect™ κάνει τη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας
εύκολη στην παρακολούθηση και την κατανόηση. Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να καθορίζετε
προγραμματισμένους χρόνους φόρτισης ανάλογα με τον τρόπο ζωής σας.

Χρησιμοποιήστε δημόσιους
σταθμούς φόρτισης για
να επαναφορτίσετε την
μπαταρία σας ενώ είστε
στον δρόμο (μέσος χρόνος
επαναφόρτισης: 1 ώρα
και 40 λεπτά, χάρη στην
ηλεκτρική ισχύ 7,4 kW).
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION*

MY eCHARGE**

MY WI-FI

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

Για να λαμβάνετε
προειδοποιήσεις και
υποστήριξη σε περιπτώσεις
ατυχήματος ή μηχανικής
βλάβης του Jeep® σας.

Για να βρίσκετε και να έχετε
υπό τον έλεγχό σας του
Jeep® σας ανά πάσα στιγμή
και παντού.

Για την παρακολούθηση και
τη φροντίδα του Jeep® σας.

Για να λαμβάνετε
πληροφόρηση σε
πραγματικό χρόνο για τις
κυκλοφοριακές συνθήκες
στους δρόμους, τον καιρό
και τις κάμερες ελέγχου
ορίων ταχύτητας στη
διαδρομή σας.

Για να διαχειρίζεστε όλες
τις λειτουργίες φόρτισης
σε δημόσιους σταθμούς
φόρτισης ή στο ιδιωτικό
σας Wallbox.

Σερφάρετε στο Internet και
συνδέστε πολλές συσκευές
ταυτόχρονα με το Jeep®
σας.

Για να λαμβάνετε βοήθεια
και υποστήριξη σε
περιπτώσεις κλοπής και
επανεύρεσης του Jeep® σας.

Λύσεις για τη διαχείριση
του στόλου σας
εξασφαλίζοντας τον
απόλυτο έλεγχο των
δραστηριοτήτων, της
κατάστασης σέρβις,
της συντήρησης και της
παροχής υποστήριξης.

FREEDOM IS CONNECTING.
Κατεβάστε την εφαρμογή Jeep® για κινητές συσκευές ή επισκεφτείτε
την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep® για να επωφεληθείτε από όλες τις
διαθέσιμες υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και τη διαδικασία
ενεργοποίησης της κάθε υπηρεσίας, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®.

Όλες οι εικόνες είναι καθαρά ενδεικτικές Οι προβολείς Full LED, οι υπηρεσίες Uconnect και οι αισθητήρες παρκαρίσματος ενδέχεται να υπόκεινται σε
περιορισμούς παραγωγής και να διατίθενται προσωρινά μόνο για περιορισμένο αριθμό οχημάτων που υπάρχουν σε απόθεμα.
*Διατίθεται σε ραδιόφωνα Uconnect 8.4’ με Navi. **Διατίθεται μόνο στις εκδόσεις 4xe.
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AN INNATE CONNECTION.

Το Apple CarPlay™ σας προσφέρει έξυπνη και ασφαλή πρόσβαση στο
Apple Maps, στο τηλέφωνο, στα Μηνύματα και το Apple Music μέσω
της Siri ή της οθόνης αφής Uconnect™.

Έχετε την ευκαιρία να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνετε
και συνδεδεμένοι με αυτό που θέλετε να είστε. Το Uconnect™ Nav και το σύστημα
πληροφόρησης - ψυχαγωγίας, με πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας,
μεγέθους έως και 8,4” σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε άγγιγμα, κίνηση δακτύλων,
zoom ή φωνητική εντολή. Εξασφαλίστε δροσιά ή ζέστη, με το ενσωματωμένο
χειριστήριο του συστήματος κλιματισμού δύο ζωνών, το οποίο μπορείτε τώρα να
ρυθμίσετε απευθείας και από την οθόνη αφής του συστήματος πληροφόρησης ψυχαγωγίας. Και για εκείνους που αναζητούν την περιπέτεια, μάθετε από τους ειδικούς
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Jeep® Off-Road Pages, με την οποία μπορείτε να
βλέπετε τις εγκάρσιες και διαμήκεις κλίσεις, την βαρομετρική πίεση και το υψόμετρο,
καθώς και τις συνολικές σας επιδόσεις, για να προσδώσετε στην περιπέτειά σας μια
«τονωτική ένεση» αυτοπεποίθησης.

Το Android Auto™ προσφέρει μια εύκολη σύνδεση με το σύστημα
φωνητικού ελέγχου handsfree, το Google Maps και το YouTube Music
μέσω της οθόνης αφής και των χειριστηρίων του τιμονιού.*
* Για τη χρήση του Android Auto στην οθόνη του αυτοκινήτου σας, θα χρειαστείτε
τηλέφωνο Android με λειτουργικό σύστημα Android έκδοσης 6.0 ή μεταγενέστερης, ένα
ενεργό πρόγραμμα δεδομένων και την εφαρμογή Android Auto. Οι ονομασίες Google,
Android, Android Auto, YouTube Music και άλλα σχετικά σήματα είναι εμπορικά σήματα
της Google LLC. Το Android Auto δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές και τις
γλώσσες. Παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα https://www.android.com/auto/ για
διαθεσιμότητα χώρας και γλώσσας.
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ALWAYS IN YOUR ELEMENT.

Η άνεση πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε κάθε μεγάλη περιπέτεια. Οι εσωτερικοί χώροι του Jeep® Renegade
έχουν προσαρμοστεί για να προσφέρουν σε όλους άνεση που συνοδεύεται από μια πινελιά στυλ, με premium δερμάτινες
επιλογές και διακοσμητικές ραφές.
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ENERGY YOU CAN HEAR.

Το Premium Audio System από την Kenwood τροφοδοτείται από 1 ψηφιακό ενισχυτή 8 καναλιών 560Watt και μετατρέπει
το καθημερινό σας soundtrack σε μια προσωπική συναυλία. Οι νέες ρυθμίσεις ακριβείας διατηρούν έναν εξαιρετικά
ομοιόμορφο και ευκρινή ήχο, ενώ, με τα 9 ηχεία Hi-Fi, το ηχοσύστημα περιβάλλει τους επιβάτες με πλούσια, χωρίς
παραμορφώσεις μπάσα, φυσικές φωνές και κρυστάλλινα πρίμα.

9 ηχεία:
• 2 tweeter 3,5’’ στο ταμπλό
• 2 tweeter 1’’ στις πίσω πόρτες
• 4 ηχεία mid woofer 6x9’’ στις εμπρός και πίσω πόρτες
• 1 bass-reflex Subwoover 6,5’’ με HiFi ηχείο διπλού πηνίου
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NEVER LET YOUR GUARD DOWN.
Σήμερα, το να κοιτάς πίσω σου δεν αρκεί. Με πάνω από 60 συστήματα και λειτουργίες ασφαλείας που προειδοποιούν
οπτικά και ηχητικά, όπως είναι το Lane Departure Warning Plus (Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας),
το Intelligent Speed Assist (Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας) και το Traffic Sign Recognition (Σύστημα
Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων) που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων, το Jeep® Renegade
προσέχει εσάς και τους συνεπιβάτες σας και εντοπίζει εμπόδια και πιθανούς κινδύνους.
LANE DEPARTURE WARNING PLUS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΛΩΡΙΔΑΣ)

Η θέση του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας επιτηρείται από κάμερες, οι οποίες
προειδοποιούν οπτικά τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει τα όρια της λωρίδας χωρίς
την πρόθεσή του. Επιπλέον, σε περίπτωση παρέκκλισης του οχήματος από τη λωρίδα του,
το σύστημα εκμεταλλεύεται προενεργά την ηλεκτρονική υποβοήθηση διεύθυνσης για να
βοηθήσει τον οδηγό να πραγματοποιήσει διορθωτική κίνηση και να επαναφέρει το όχημα
στη λωρίδα.

BLIND SPOT MONITORING (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ)
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ REAR CROSS PATH DETECTION (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)
Το συγκεκριμένο σύστημα επιτηρεί διαρκώς την απόσταση ανάμεσα σε σας και τα άλλα οχήματα.
Εάν παραβιαστεί ένα τυφλό σημείο στο πλάι ή το πίσω μέρος, θα ειδοποιηθείτε από τις φωτεινές
ενδείξεις στους εξωτερικούς καθρέφτες και από τον χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο.

FORWARD COLLISION WARNING PLUS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ)
Αισθητήρες ραντάρ και βίντεο αναγνωρίζουν πότε το Renegade πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα
ένα άλλο όχημα ή κάποιο μεγάλο εμπόδιο που βρίσκεται στην πορεία του και προειδοποιεί ή
βοηθά τον οδηγό στην αποφυγή/περιορισμό των συνεπειών.

INTELLIGENT AWARENESS

Ορισμένες φορές, μπορεί να χάσετε τις λεπτομέρειες καθ’ οδόν, όμως με το προηγμένο σύστημα
Traffic Sign Recognition (Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων) (TSR), θα ειδοποιηθείτε
για την απαγόρευση προσπέρασης, τις αλλαγές στα όρια ταχύτητας και άλλους πιθανούς
περιορισμούς, απευθείας από την οθόνη TFT των 3,5” ή 7”. Σε συνδυασμό με το σύστημα Intelligent Speed Assist (Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας) (ISA), μπορείτε να αποδεχθείτε
άμεσα τις αυξήσεις ή μειώσεις της ταχύτητας και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
σύστημα από τα χειριστήρια του τιμονιού.
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Σύστημα Αυτόματης Υποστήριξης
Παρκαρίσματος - Park Sense
Κάμερα Οπισθοπορείας με Δυναμικές
Γραμμές
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Το σύστημα ανιχνεύει το βαθμό κόπωσης του οδηγού. Αποστέλλει ένα ειδικό γραπτό μήνυμα
που συστήνει στον οδηγό να ξεκουραστεί, όποτε είναι απαραίτητο. Επιπλέον, προστίθεται ένα
εικονίδιο για ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου οδήγησης, ακόμα και αφού αφαιρεθεί το γραπτό
μήνυμα από την οθόνη TFT. Το εικονίδιο αυτό εξαφανίζεται μόνο εάν ο οδηγός σταματήσει,
σβήσει τον κινητήρα και ξεκουραστεί.

(Π

DROWSY DRIVER DETECTION (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΝΗΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ)
(μόνο στα Renegade 4xe και e-Hybrid)

ακ

Το σύστημα εντοπίζει μια θέση στάθμευσης και καθοδηγεί τον οδηγό με ηχητικές και οπτικές
ενδείξεις, οι οποίες εμφανίζονται και στην οθόνη TFT του πίνακα οργάνων. Επιπλέον, η νέα
αυτόματη λειτουργία εξόδου υποστηρίζει τον οδηγό κατά την έξοδο από τη θέση στάθμευσης.
Ο οδηγός ελέγχει τη σχέση στο κιβώτιο, τα φρένα και το γκάζι, ενώ το σύστημα αναλαμβάνει
τον έλεγχο του τιμονιού.

αρ

AUTOMATIC PARK ASSIST (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) - PARK SENSE

(Π

Η κάμερα οπισθοπορείας ParkView εξασφαλίζει άριστη ορατότητα κατά την κίνηση με
την όπισθεν και υποστηρίζει τον οδηγό κατά την εκτέλεση ελιγμών χάρη στις Δυναμικές
Γραμμές που προβάλλονται στην οθόνη Uconnect™.

Lane Departure Warning Plus
(Σύστημα Προειδοποίησης
Παρεκτροπής Πορείας Plus)

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Lane Departure Warning Plus
(Σύστημα Προειδοποίησης
Παρεκτροπής Πορείας Plus)

Χάρη στην προηγμένη μπροστινή κάμερα, το Renegade μπορεί να παρέχει λειτουργία
φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης κατά την οδήγηση εκτός πόλης χωρίς να απαιτείται
μπροστινό ραντάρ. Με την αποφυγή της χρήσης ραντάρ, η λειτουργία φρεναρίσματος
έκτακτης ανάγκης τώρα είναι διαθέσιμη και στην έκδοση Trailhawk.
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ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ – ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

Προειδοποίηση Πρόσκρουσης στο μπροστινό μέρος Plus & Ενεργό
Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης
Σύστημα Αυτόματης Υποστήριξης Παρκαρίσματος - Park Sense
Adaptive Cruise Control
Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας & Σύστημα
Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
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THE NATURAL EVOLUTION
OF POWER.

4XE PLUG-IN HYBRID

1,3 Turbo
τετρακύλινδρος

e-HYBRID

Τετρακύλινδρος
1.5 Turbo

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ

190 HP

4x4 Low

6 σχέσεις

AT

130 HP

4x2

7 σχέσεις

DCT

1.6 MultiJet II

130 HP

4x2

6 σχέσεις

MT

1.0 Turbo
τρικύλινδρος

120 HP

4x2

6 σχέσεις

MT

240 HP

Η παραγωγή ισχύος μπορεί να είναι εύκολη, όμως η έξυπνη χρήση της απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο. Ολοκληρωμένη
γκάμα εξαιρετικά αποδοτικών κινητήρων που προσφέρουν αυξημένη ισχύ και απόκριση, με εναλλακτικές λύσεις
Βενζίνης, Πετρελαίου, Hybrid και Plug-in Hybrid. Οι κινητήρες 4xe Plug-In Hybrid ποικίλουν από 190 HP έως 240 HP
για να απολαμβάνετε άνευ προηγουμένου επίπεδα αποτελεσματικότητας και ικανοτήτων. Η γκάμα Jeep® Renegade
ολοκληρώνεται με το ολοκαίνουργιο σύστημα μετάδοσης κίνησης e-Hybrid, ως η τέλεια λύση που συνδυάζει την άνεση,
την αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις. Είναι επίσης διαθέσιμες επιλογές παραδοσιακών κινητήρων εσωτερικής
καύσης πετρελαίου και βενζίνης για να καλύψουν όλες τις ανάγκες μετακίνησης.

35

ΝΕΟ JEEP® RENEGADE UPLAND.

A DYNAMIC, SUSTAINABLE WORLD.
Κατασκευασμένο με γνώμονα το περιβάλλον, το Jeep® Renegade e-Hybrid σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την αφοσίωση
της Jeep στη βιωσιμότητα μέσω της χρήσης οικολογικών υλικών και διαδικασιών. Οι σωστές επιλογές πάντα τραβούν την
προσοχή επάνω σας, όπως ακριβώς με το νέο, αποκλειστικό χρώμα Matter Azur, τη νέα εκτεταμένη μαύρη οροφή, τις μπρονζέ
πινελιές, το κομψό αυτοκόλλητο στο καπό και τις μαύρες γυαλιστερές ζάντες αλουμινίου 17”. Διαθέσιμο τόσο με κινητήρες
e-Hybrid όσο και 4xe Plug-In Hybrid, που κυμαίνονται από 130 HP έως 240 HP, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που είναι
απαραίτητα για να αντιμετωπίσετε την αστική ζούγκλα χωρίς να αφήνετε ποτέ πίσω το πνεύμα του Jeep®. Από τα πατάκια
μέχρι τα καθίσματα, το εσωτερικό διαθέτει εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών που όμως εξακολουθούν να αποπνέουν
το αδιαφιλονίκητο στυλ ενός Jeep®. Ύφασμα Seaqual κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά που συλλέγονται
από τον ωκεανό και χαρακτηριστικές ραφές αντίθεσης καθώς και ανακυκλωμένα πλαστικά παντού στο όχημα. Η σύνδεση
με τη φύση είναι θεμελιώδης, όπως και η παραμονή σύνδεσης με τη διαδρομή. Το σύστημα infotainment NAV Uconnect
8,4” με ενσωμάτωση smartphone διατηρεί τον κόσμο σας πάντα διαθέσιμο, φροντίζοντας να μην σας ξεφεύγει ποτέ τίποτα.

Από τα πατάκια από ανακυκλωμένο PVC μέχρι τα καθίσματα από ύφασμα Seaqual και βινύλιο, και τα δύο διαθέσιμα
αποκλειστικά σε αυτήν την ειδική έκδοση, το εσωτερικό διαθέτει εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών
βιώσιμης προέλευσης. Τονισμένο με μπρονζέ λεπτομέρειες που χρησιμοποιούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον
σκληρυντικό, εσωτερική ταπετσαρία οροφής από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό PET, καθώς και περιβλήματα
και άλλα εξαρτήματα από ανακυκλωμένα πλαστικά, η όλη εμφάνιση και αίσθηση του εσωτερικού σας φέρνει
περισσότερο σε επαφή με τη φύση.

Κεντημένο λογότυπο

Πατάκια

Εικονίδια υλικών

Μπρονζέ λεπτομέρειες
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CITY JEEP® : RENEGADE.
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LIMITED

LONGITUDE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ LONGITUDE ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Η
 λεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Σ
 ύστημα Traffic Sign Recognition
Ζ
 άντες αλουμινίου 16”
Α
 υτόματος διζωνικός κλιματισμός
Σ
 ύστημα Lane Keep Assist
Σ
 ύστημα infotainment Uconnect™ 7”
Σ
 υμβατότητα με Apple CarPlay™ / Android
Auto™
• Σ
 ύστημα Drowsy driver detection (e-Hybrid)
•
•
•
•
•
•
•

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:
• Σ
 ύστημα infotainment Uconnect™ 8,4” NAV DAB
• Πακέτο Function (σύστημα εισόδου/εκκίνησης χωρίς
κλειδί, αυτόματα αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί καθρέφτες,
πλήκτρα χειρισμού παραθύρων, συναγερμός, πίσω
ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης)
• Ζάντες αλουμινίου 17”
• Πλευρικές μπάρες οροφής

• Σύστημα Forward Collision Warning Plus
• Adaptive Cruise Control
• Πακέτο Function (σύστημα εισόδου/εκκίνησης
χωρίς κλειδί, αυτόματα αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί
καθρέφτες, πλήκτρα χειρισμού παραθύρων,
συναγερμός, ηλεκτροχρωμικός πίσω καθρέφτης,
αυτόματη λειτουργία προβολέων μεγάλης σκάλας)
• Πίνακας οργάνων premium με έγχρωμη οθόνη TFT 7”
• Ζάντες αλουμινίου 17’’
• Επενδύσεις πόρτας με ένθετα από βινύλιο

• Κ
 άθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση στήριξης μέσης
• Πατάκια μπροστά
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:
• Σ
 ύστημα Blind Spot Monitoring
• Σ
 ύστημα infotainment Uconnect™ 8,4” NAV DAB
• Π
 ακέτο LED (μεγάλη σκάλα, μικρή σκάλα, φώτα
ομίχλης, πίσω φώτα, φώτα φρένων)
• Ζ
 άντες αλουμινίου 18”
• Ζ
 άντες αλουμινίου 19”

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PLUG-IN HYBRID:
• Σύστημα infotainment Uconnect™ 8,4” DAB
• Drowsy Driver Detection
• Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

• Σ
 ύστημα Select-Terrain
• Σ
 ύστημα Ελέγχου Κατάβασης
• Λ
 ειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης
κλιματισμού
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TRAILHAWK

S
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ LIMITED, ΣΥΝ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

Ζ
 άντες αλουμινίου 19”
Σ
 ήμα S
Ε
 ιδικά εξωτερικά φινιρίσματα
Φ
 ιμέ πίσω κρύσταλλα
Π
 ακέτο Led (Led τεχνολογία σε εμπρός προβολείς,
προβολείς ομίχλης και πίσω φώτα)
• Ε
 ιδικές επενδύσεις εσωτερικού
• Σ
 ύστημα infotainment Uconnect με οθόνη 8.4” με Apple
CarPlay™ και Android Auto™ και σύστημα πλοήγησης
• Π
 ακέτο Parking (κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα Blind
Spot Monitoring, αυτόματη υποβοήθηση παρκαρίσματος)

• P
 remium Audio System από την Kenwood
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική οροφή
• Δερμάτινα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση 8
κατευθύνσεων
• Πακέτο Winter

•
•
•
•
•

Όλες οι εικόνες είναι καθαρά ενδεικτικές. Οι προβολείς Full LED, οι υπηρεσίες Uconnect και οι αισθητήρες παρκαρίσματος ενδέχεται να υπόκεινται σε
περιορισμούς παραγωγής και να διατίθενται προσωρινά μόνο για περιορισμένο αριθμό οχημάτων που υπάρχουν σε απόθεμα.

PLUG-IN HYBRID:
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ LIMITED, ΣΥΝ:
• Στιλβωμένη γυαλιστερή Metakrome μάσκα ψυγείου
• Στιλβωμένα γυαλιστερά Metakrome καλύμματα
καθρεφτών
• Μαύρες υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων με ραφές
σε κόκκινο Ruby
• Περιγράμματα στο εσωτερικό σε κόκκινο Ruby
• Ειδικές ζάντες off-road 17”
• Ειδικές ποδιές προστασίας off-road
• Γάντζος ρυμούλκησης
• Αυτοκόλλητο στο καπό
• Πατάκια παντός καιρού
• Ρυθμιζόμενο δάπεδο φόρτωσης
• Πίσω φιμέ κρύσταλλα

• Σ
 ύστημα infotainment Uconnect με οθόνη 8.4” με
Apple CarPlay™ και Android Auto™ και σύστημα
πλοήγησης
• D
 rowsy Driver Detection
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:
• Π
 ακέτο Led
• Δ
 ερμάτινα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση
8 κατευθύνσεων
• P
 remium Audio System από την Kenwood
• Π
 ακέτο Winter
• Η
 λεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική οροφή
• Κ
 αλώδιο Τύπου 3
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Γαλάζιο Matter
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Γκρι Graphite

Κόκκινο Colorado

Μαύρο
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ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση Longitude

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18”
Προαιρετικός εξοπλισμός
στην έκδοση Limited

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση Limited
Προαιρετικός εξοπλισμός
στην έκδοση Longitude

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση Upland

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19”
Βασικός εξοπλισμός
στην έκδοση S

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση Trailhawk
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LONGITUDE

ΥΦΑΣΜΑ

ΜΑΥΡΟ

LIMITED

ΥΦΑΣΜΑ
PREMIUM

ΜΑΥΡΟ

ΔΕΡΜΑ

UPLAND

ΥΦΑΣΜΑ SEAQUAL®
ΚΑΙ ΒΙΝΥΛΙΟ

ΜΑΥΡΟ / ΜΠΛΕ

TRAILHAWK

S

ΥΦΑΣΜΑ
PREMIUM

ΜΑΥΡΟ
ΜΑΥΡΟ

ΔΕΡΜΑ

ΥΦΑΣΜΑ
PREMIUM

ΔΕΡΜΑ

ΜΑΥΡΟ
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YOU HAVE TO BE AUTHENTIC
TO BE ORIGINAL.
Μπορείτε να εξατομικεύσετε το Jeep® σας σύμφωνα με αυτό που θέλετε και χρειάζεστε. Το
ολοκληρωμένο πρόγραμμα Γνήσιων Αξεσουάρ Jeep® από τη Mopar® κάνει κάθε αυτοκίνητο μοναδικό
και άκρως προσωπικό, χάρη σε διάφορες προσθήκες που σας επιτρέπουν να μεταφέρετε τον
εξοπλισμό σας, όπως είναι η τηλεσκοπική μπάρα που συγκρατεί τις αποσκευές κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού ή οι ράγες οροφής για τη μεταφορά πέδιλων του σκι, ποδηλάτων ή πρόσθετων αποσκευών.

Η Mopar® προσφέρει μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Vehicle Protection και ενός on-line ηλεκτρονικού καταστήματος με αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Το Mopar®
Vehicle Protection προσφέρει εκτεταμένα premium προγράμματα εγγύησης και συντήρησης. Οι
ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Mopar®. Επιλέξτε το
συμβόλαιο σέρβις που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.mopar.eu.

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Jeep® στην ιστοσελίδα: https://moparstore.co.uk/

Όλες οι εικόνες είναι καθαρά ενδεικτικές. Οι προβολείς Full LED, οι υπηρεσίες Uconnect και οι αισθητήρες παρκαρίσματος
διατίθενται προσωρινά μόνο για περιορισμένο αριθμό οχημάτων που υπάρχουν σε απόθεμα.

51

ΑΠΟ ΤΗΝ MOPAR®

ΑΠΟ ΤΗΝ MOPAR®

ΠΑΚΕΤΟ 4xe

ΠΑΚΕΤΟ CITY
Με τα πακέτα City και 4xe της Mopar, έχετε στη διάθεσή σας διάφορα αξεσουάρ για να είστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσετε
κάθε πρόκληση που θα συναντήσετε: μέσα και έξω από την πόλη.

* Οι ζάντες ελαφρού κράματος 16’’ δεν είναι διαθέσιμες στις εκδόσεις PHEV.

4Xe LINE®

CITY COMFORT
•
•
•
•
•
1

Μπροστινή μάσκα ψυγείου σε μαύρο Piano
Καλύμματα καθρεφτών σε μαύρο Piano
Μπροστινή αεροτομή
Πίσω ποδιά1
Πλευρικά προστατευτικά Subshine
2

•
Κιτ σκαλοπατιών
•
Εσωτερικά πλαίσια σε μαύρο Piano2
•	
Λαβή επιλογέα ταχυτήτων από
τεχνοβινύλιο3
•
Ζάντες ελαφρού κράματος 19”
3

•	
Αυτοκόλλητο καπό4
•	
Αυτοκόλλητα καλυμμάτων καθρέφτη5
•	
Δαχτυλίδι μπροστινής μάσκας ψυγείου5
•	
Πατάκια6

4

5

6
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.3L Turbo
4xe Plug-In Hybrid
190 HP AT
4x4 LOW

1.3L Turbo
4xe Plug-In Hybrid
240 HP AT
4x4 LOW

1.5L Turbo
e-Hybrid
130 HP DCT
4x2

1.0L Turbo
120HP MT
4X2

1.6L
MultiJet II
130HP MT
4x2

Limited, Upland

Limited, Upland, S, Trailhawk

Longitude, Limited, Upland, S

Longitude, Limited

Longitude, Limited, S

Καύσιμο

Βενζίνη + ηλεκτροκινητήρας

Βενζίνη + ηλεκτροκινητήρας

Βενζίνη Hybrid 48V

Βενζίνη

Πετρέλαιο

Διάταξη

Επίπεδο εξοπλισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Μέγ. ισχύς - kW (HP) @ σ.α.λ.
[κινητήρας βενζίνης / ηλεκτροκινητήρας]

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

3 κύλινδροι

4 κύλινδροι

95.6 (130) @ 5.500 / 45 (60)

132.4 (180) @ 5.750 / 45 (60)

95 (130) @ 5.500

88 (120) @ 5.750

95.6 (130) @ 3.750

Μέγ. ροπή - Nm @ σ.α.λ.
[κινητήρας βενζίνης / ηλεκτροκινητήρας]

270 @ 1.850 / 250

270 @ 1.850 / 250

240 @ 1.500

190 @ 1.750

320 @ 1.500

Αυτόματο 6 σχέσεων

Αυτόματο 6 σχέσεων

Αυτόματο 7 σχέσεων

Χειροκίνητο 6 σχέσεων

Χειροκίνητο 6 σχέσεων

Μέγ. ύψος με σχάρα οροφής (mm)

1.692

1.718

1.684

1.667

1.667

Μήκος (mm)

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

Πλάτος (mm)

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

Μεταξόνιο (mm)

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

Electric Jeep® Τετρακίνηση
Active Drive Low

Electric Jeep® Τετρακίνηση
Active Drive Low

Μετάδοση κίνησης στους εμπρός τροχούς

Μετάδοση κίνησης στους εμπρός τροχούς

Μετάδοση κίνησης στους εμπρός τροχούς

186

186 (Trailhawk 201)

171

166

175

19,3°/  26,5° /  16,1°

19,3°/  26,5° /  16,1°
(Trailhawk 27,7°/  28,0°/17,6°)

18,8°/22,03°/14,11°

18,6°/  21,2°/14,4°

17,9°/  29,7°/21,2°

Μέγ. εγκεκριμένο συνολικό βάρος (kg)

1.770

1.770

1.420

1.320

1.430

Μέγ. βάρος ρυμούλκησης (kg)

1.150

1.150

1.450

1.250

1.500

0-100 km/h (δευτ.)

7.7

7.1

9.7

11.2

10.4

Τελική ταχύτητα (km/h)

180

199

191

185

193

1.8 - 1.9

1.8 - 2.1

5.7 - 6.1

6.4 - 6.8

5 - 5.3

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

CO2 βάσει κύκλου WLTP (g/km) ελάχ. - μέγ.

41 - 45

41 - 47

130 - 139

144 - 153

131 - 138

Αυτονομία ηλεκτροκίνησης βάσει κύκλου WLTP
[km], ελάχ. - μέγ.

49 - 48

48 - 46

–

–

–

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Σύστημα μετάδοσης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Σύστημα
Απόσταση από το έδαφος (mm)
Γωνία προσέγγισης / διαφυγής / ράμπας
(μοίρες)

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Β)
Μικτός κύκλος L/100 km, ελάχ. - μέγ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (B)
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU

Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου ορίζονται βάσει των επίσημων δοκιμών, σύμφωνα με τις προβλέψεις των κανονισμών της ΕΕ που ισχύουν κατά τη στιγμή της έγκρισης τύπου. Ειδικότερα, οι υποδεικνυόμενες τιμές έχουν καθοριστεί με βάση τη διαδικασία δοκιμών WLTP. Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που
επιτυγχάνονται σύμφωνα με τον εφαρμοστέο κανονισμό επισημαίνονται με ανάλογο τρόπο, για λόγους σύγκρισης των χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων. Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου, οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς
παράγοντες π.χ., ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, από τον τρόπο οδήγησης, τη διαδρομή, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος, καθώς και από την κατάσταση, τη χρήση και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου ισχύουν για τις εκδόσεις αυτοκινήτων με τις υψηλότερες
και χαμηλότερες τιμές. Αυτές οι τιμές μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό ή/και το μέγεθος των επιλεγμένων ελαστικών. Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου δεν είναι οριστικές μπορεί να διαφοροποιηθούν λόγω αλλαγών στον κύκλο παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, οι επίσημες τιμές
εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμων του αυτοκινήτου που αγοράστηκε από τον πελάτη, παρέχονται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα του αυτοκινήτου. Για τις περιπτώσεις που οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου σχετίζονται με τον υπολογισμό φόρων και τελών, πρέπει να γίνεται αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.
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A CUE FROM A VIEW.

Είναι εύκολο να φαίνεται κανείς. Να τραβά όμως την προσοχή είναι ζήτημα λεπτομερειών.
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Αυτό το έντυπο δημοσιεύεται από την FCA. Όλες οι εικόνες προϊόντων και τα χαρακτηριστικά βασίζονται σε τρέχουσες πληροφορίες κατά τη στιγμή έγκρισης
της δημοσίευσης. Η FCA τηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί απροειδοποίητα και μη δεσμευτικά αλλαγές στις τιμές, τα χαρακτηριστικά, τα χρώματα, καθώς και
να αλλάζει ή να σταματά την παραγωγή μοντέλων, όταν θεωρεί ότι αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες για τη βελτίωση του προϊόντος ή για λόγους σχεδίασης ή
μάρκετινγκ. Οι εικόνες είναι καθαρά ενδεικτικές.
Η ονομασία Jeep® είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της FCA US LLC.
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