JEEP® COMPASS

C S A K E G Y F A J TA I N N O VÁ C I Ó L É T E Z I K

A FEJLŐDÉS

ÉLŐHELYED
DOMINÁLÁSA

Bár a Jeep® fejlődik, mindig hű marad saját gyökereihez. Meghódítja az utakat, és vele
bizalommal tele, a legjobb irányíthatósággal kezelhetsz minden helyzetet. Minden, ami
körülvesz a természetes környezet részévé válik. Az új Jeep® Compass azért született,
hogy tökéletes élményt nyújtson a kalandozások során. Idővel úgy lett hatékonyabb,
hogy nem kellett a teljesítményt ezért feláldoznia, így bárhova elvisz, ahova szeretnéd.
Minden útfelülettel megküzd, és kényelmes vezetési élményt nyújt. Off-road attitűdje
még mindig ugyanolyan izgalmas, mint régen. Ma a technológia és az innováció új szintre
emeli az élvezeteket. Karaktert, stílust, erőt és megbízhatóságot kapsz a kezeid közé. A
jövő elkezdődött. Biztosra veheted, hogy új Jeep® Compassodban izgalmas kaland lesz.

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

VADUL
A forma kiﬁnomultsággá fejlődött. Agilis kiállás, ahol az elegáns vonalak

GYÖNYÖRŰ

és a lágy forma erőlködés nélkül simul egymásba. Az új Jeep® Compass
szépsége minden részletben megjelenik. Megtartotta klasszikus,
vad és kemény személyiségét, de stílusa semmit sem változott. A
letisztult külső, a sima vonalak és az aerodinamikus forma az olyan
részletekből is kihozza a legjobbat, mint a fekete napfénytető,
a króm ablakkeret, az ikonikus, hetes osztású hűtőrács, vagy
a robusztus hátsó formaterv. Az új Jeep® Compass azonnal
megragadja a ﬁgyelmed. Érzed az izgalmat, hogy mikor
teheted végre a kezed a kormányra. Álmodj, vezesd.
Ismerd meg a szépséget.

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

A TÉR

KÉNYELEMMÉ
FEJLŐDIK

Ismerd meg az új Jeep ® Compass belterének minden szegletét, ahol a kényelem a modern stílussal
ötvöződik. A beltér ergonomikus és puha. A kétpaneles napfénytetővel* fényesség egészíti ki az
eleganciát, és szabad levegős élményt nyújt a Jeep® vezetése közben. A tágas, kagylósított
ülések finoman simulnak a minőségi burkolatokhoz a minden egyes részletében kifinomult
beltérben. A bőséges hátsó lábtérnek, és a hatalmas, extra rakodóteret is biztosító
csomagtérnek köszönhetően a tér funkcionálisabbá válik. A kényelem praktikus lesz.
A határ pedig a csillagos ég.
* Opcióként elérhető

Vidd újabb szintre a vezetési élményt.
Az új Jeep® Compassban mindent ahatékonyság érdekében frissítettünk. Gondosan kialakított vonások, csúcstechnológia
és korlátlan kapcsolódás teszi utazásodat még
élvezetesebbé és még praktikusabbá. A karakteres trapezoid műszerfal, a sima és fényes fekete
burkolatok, valamint a puha érintésű részletek még
kifinomultabbá teszik a Jeep® belterét. Az utastér mindent a funkcionalitásnak rendel alá. A műbőr borítású
kormánykeréken található vezérlőgombok a Uconnect™
infotainment rendszer kijelzőjével, és a műszerek közti, 7”os TFT, konfigurálható központi kijelzővel is összeköttetésben
vannak. A Selec-Terrain módválasztó tárcsa vízszintes elrendezést, és új Sport* módot kapott, használata és elérhetősége is
sokkal egyszerűbb lett. A vezetés élménye mindezzel együtt soha
nem volt még ilyen lenyűgöző.

* A Selec-Terrain csak a Plug-in Hybrid modellekhez érhető el.

ELÉGEDETTSÉG
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INFOTAINMENT
Az új Jeep® Compassban negyedik generációs Uconnect™ infotainment rendszer található, amelyhez
nagyfelbontású, akár 8,4” átmérőjű érintőképernyő csatlakozik, így könnyedén és gyorsan elérhetsz minden
funkciót, amelyeket akár hangvezérléssel is kezelhetsz. Okostelefonodból is kihozhatod a legtöbbet,
és közben nem kell levenned a kezed a kormányról. Az Apple CarPlay lehetővé teszi az iPhone
felhasználóknak, hogy akár Siri hangfelismerő funkciójával, akár a Uconnect™ érintőképernyőjén
keresztül hozzáférjenek az Apple Maps és Apple Music alkalmazáshoz, kezelhetik üzeneteiket
és hívásaikat. Az Android Auto™ telefontükrözés segítségével akár hangutasítással, akár
az érintőképernyőn keresztül, és a kormányba épített vezérlőgombokkal is könnyedén
hozzáférhetsz a Google Maps™ és Google Play Music™ alkalmazásokhoz. A Uconnect™ LIVE
alkalmazás segítségével közvetlenül érheted el a TuneIN rádióállomásait, a Deezer Music
szolgáltatásait, a Facebook-ﬁókodat, a Twittert, a Reuters friss híreit és a TomTom Live
valós idejű útinform szolgáltatását. A MyCar és eco:Drive™ funkciókkal ellenőrizheted
és szemmel tarthatod autód és saját teljesítményedet, valamint segítséget kérhetsz
az üzemanyag-fogyasztás csökkentésével kapcsolatban.

*Az Android, Android Auto™, Google Play
és egyéb márkák a Google Inc. bejegyzett védjegyei.

BÁRMIT

BÁRHOL, BÁRMIKOR

A gondolatok igénnyé fejlődnek. Az igények megoldásokat szülnek. Az
új Jeep® Compass csatlakozását arra terveztük, hogy minden igényt
kielégítsen, és kiegészítse a világodat. Így a vezetés szabad, de
biztonságos érzés lehet, miközben mindig csatlakoztatva maradsz.

A KAPCSOLAT

INTERAKCIÓVÁ

FEJLŐDIK

Töltsd le a My Uconnect mobilalkalmazást, vagy
látogass el a hivatalos Jeep® weboldalra, hogy a
szolgáltatások minden előnyét élvezhesd.

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

MY WI-FI

MY THEFT ASSISTANCE

A Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notiﬁcations, Send & Go, POI Search, Live Weather/ Live Trafﬁc/ Live Speedcams,
Parking Finder/Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping, Charge&Pay alkalmazások 2020 szeptemberétől működnek. A fenti szolgáltatások bevezetésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért
látogass el a Jeep ® hivatalos weboldalára.

MY ASSISTANT
VÉSZHÍVÁS

ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A My Uconnect mobilalkalmazáson, a Uconnect™
érintőképernyőjén keresztül, vagy a beépített SOS
gomb megnyomásával felveheted a kapcsolatot
a hét minden napján 0-24 órában elérhető
veszélyhelyzeti központtal, a Jeep® Compass
automatikusan tovább küldi GPS-koordinátáit, és
egyedi azonosítóját. Bizonyos balesetek esetén az
autó önmaga indítja el a vészhívást.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, a Uconnect™
érintőképernyőjén keresztül, vagy a beépített Assist
gomb megnyomásával felveheted a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal és assistance szolgáltatást kérhetsz. Ha
az autó egyik alapvető rendszere romlik el, akkor a Jeep®
Compass maga kezdeményezi a kapcsolatfelvételt.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, a
Uconnect™ érintőképernyőjén keresztül,
vagy a beépített Assist gomb megnyomásával
felveheted a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal,
és felteheted az autóval kapcsolatos
kérdéseidet. Az autó automatikusan
elküldi a tartózkodás helyét, és az egyedi
azonosítószámot.

MY REMOTE

JÁRMŰKARBANTARTÁSI
JELENTÉSEK
A My Uconnect alkalmazás és weblap segítségével
információkat kaphatsz autód állapotáról, és a
kötelező karbantartásokról.

E-CONTROL
TÁVVEZÉRLÉS

JÁRMŰKERESŐ

FIGYELMEZTETÉSEK

ECO SCORE

A My Uconnect mobilalkalmazáson, vagy
okosórádon keresztül is kapcsolatba léphetsz
autóddal és olyan parancsokat küldhetsz, mint az
ajtók nyitása és zárása. Ezen funkcióval a Jeep®
Compass világítását is tudod irányítani.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, okosórádon
keresztül, vagy a Jeep honlapon megnézheted
autód legutóbbi pozícióját, és navigációt is
kérhetsz, hogy megtaláld Jeep® Compassod.

A My Uconnect alkalmazás és weblap
segítségével akkor is kezelheted autódat,
ha nem te vezetsz. Riasztást is kaphatsz
okostelefonodra.

A My Uconnect mobilalkalmazáson,
okosórádon keresztül valós idejű adatokat
kaphatsz a fogyasztásról és szén-dioxidkibocsátásról, így könnyen megértheted,
hogyan befolyásolja vezetési stílusod az autód
környezeti lábnyomát.

Elektromos töltés esetén a My Uconnect
mobilalkalmazással, vagy a töltőnyílásnál
lévő gombbal indítsd el a töltést. Az
alkalmazásban be is ütemezheted a töltést, és a
légkondicionálást is állíthatod.
Naplánujte dobíjení svého vozu na denní bázi
pomocí mobilní aplikace My Uconnect nebo
speciﬁckého tlačítka na dvířkách zásuvky.
Zapněte klimatizaci ve svém vozidle na dálku
pomocí aplikace My Uconnect.

AT-HOME DIGITÁLIS
ASSZISZTENS
Az At-Home digitális asszisztenssel
lekérdezheted a legutóbbi
autóinformációkat, elküldheted az autó
helyzetét, kereshetsz az érdekes helyek
listájában (POI), nyithatod és zárhatod az
ajtókat, kezelheted a fényszórókat is.

A 4xe verziókon nem elérhető.
Csak a 4xe verziókhoz érhető el.

MY CAR

JÁRMŰINFORMÁCIÓ

JÁRMŰGONDOZÁSI ÉRTESÍTŐ

MENET KÖZBEN INFORMÁCIÓK

A My Uconnect mobilalkalmazáson, okosórádon, vagy a
Jeep honlapon keresztül valós idejű adatokat kaphatsz
az üzemanyagszintről, guminyomásról, a kilométeróra
állásáról, és az olaj elhasználódásáról is.

A My Uconnect mobilalkalmazáson, okosórádon, vagy a Jeep®
honlapon keresztül értesítéseket kaphatsz a motor, az olaj, a
folyadékok, a fékek, a felfüggesztés, a biztonsági és világító
berendezések állapotáról.

Értesítést kaphatsz a prediktív karbantartásról és egyéb
szolgáltatásokról. Az ezzel kapcsolatos hívásokat akár az autó
infotainment rendszerén keresztül is bonyolíthatod.

A Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notiﬁcations, Send & Go, POI Search, Live Weather/ Live Trafﬁc/ Live Speedcams, Parking
Finder/Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping, Charge&Pay alkalmazások 2020 szeptemberétől működnek. A fenti szolgáltatások bevezetésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért látogass el a
Jeep ® hivatalos weboldalára.

MY NAVIGATION
SEND & GO

POI KERESÉS

ÚTINFORM

PARKOLÓ/KÚTKERESŐ

A My Uconnect alkalmazás használatával
választhatod ki célállomásodat és küldheted
el az autó navigációs rendszerének, amely
elvezet téged az utadon.

Akár a My Uconnect alkalmazás térképén is
közvetlenül keresgélhetsz az érdekes helyek (POI)
között, és azokat átküldheted a Jeep® Compass
navigációs rendszerének is.

Az infotainment rendszer kijelzőjén keresztül értesülhetsz a várható
forgalomról, időjárásról és a telepített sebességmérők helyzetéről,
hogy utazásod nyugodtan teljen.

Megkeresheted a hozzád legközelebb lévő nyilvános
parkolókat, illetve töltőállomásokat, megismerheted
a címüket, nyitvatartási idejüket, telefonszámukat és
az elérhetőséget is.
Csak a 4xe verziókhoz érhető el.

LAST MILE NAVIGÁCIÓ
Parkold le autódat, és tedd meg az utolsó métereket
gyalog, okostelefonod elirányít a célállomásra.

TÖLTŐÁLLOMÁSKERESŐ
A My Uconnect alkalmazásban, és a Jeep®
Compass infotainment rendszerének kijelzőjén
is megkeresheted a legközelebbi nyilvános
töltőállomást.

DINAMIKUS HATÓTÁVKIJELZÉS

TÖLTÉS & FIZETÉS

A My Uconnect mobilalkalmazás a valós idejű
akkumulátortöltöttséget alapul véve graﬁkusan is megjeleníti
a térképen a hatótávolságot.

Megjelenítheti a töltőállomások helyét és
elérhetőségét. A kiválasztást követően
elindíthatja a töltést, ﬁzetnie a töltés
végeztével kell.

Csak a 4xe verziókhoz érhető el.
Csak a 4xe verziókhoz érhető el.

Csak a 4xe verziókhoz érhető el.

MY WI-FI

MY THEFT ASSISTANCE
WI-FI HOTSPOT*

LOPÁSKÍSÉRLET RIASZTÁS

LOPOTT GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA

Az Ubigi honlapján történt regisztráció, valamint a
mobileszköz és a Uconnect™ infotainment rendszer
csatlakoztatása után akár 8 eszköz is hozzáférhet a
hotspothoz, és szörfölhet a neten, hallgathat zenét, így az
utazás mindenki számára felejthetetlen élmény lesz.

SMS-ben, a My Uconnect alkalmazásban, vagy a Jeep®
honlapon keresztül is riasztást kaphatsz, ha az autó nem
engedélyezett mozgást érzékel.

Azonnal felveheted a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, ha autódat
ellopták. Amint a rendőrség megerősíti a lopás tényét, megkezdődik az
autó nyomon követése.

*Fedélzeti Wi-ﬁ az Ubigitől.

A Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notiﬁcations, Send & Go, POI Search, Live Weather/ Live Trafﬁc/ Live Speedcams, Parking
Finder/Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping, Charge&Pay alkalmazások 2020 szeptemberétől működnek. A fenti szolgáltatások bevezetésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért látogass el a
Jeep ® hivatalos weboldalára.

DEFINIÁLD
ÚJRA

A HANGSEBESSÉG
HATÁRAIT

Korlátlan, színtiszta hangzás. Az új Jeep® Compass a hangok új dimenzióját nyitja meg előtted.
506 wattos, Alpine Premium hangrendszere kilenc hangszórót, erősítőt és mélynyomót is tartalmaz.
Hagyd, hogy a világod veled együtt, ritmusoddal, szenvedélyeddel összhangban elkísérjen,
bármerre is visz az utad. Hangolódj saját magadra.
Az opciós funkció kiválasztott csomagokban érhető el.

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

Nehéz

körülmények,

hirtelen

akadályok,

váratlan

küldetések. Bármi is történjen, a biztonság mindig az
irányíthatóságon múlik. Az új Jeep ® Compassban a 70 aktív
és passzív biztonsági funkciónak köszönhetően utazásod
sima és biztonságos lesz. A veszélytől a ráfutásgátló és a
sávtartó is távol fog tartani, bármerre is jársz a világban.

AZ IRÁNYÍTÁS

BIZTONSÁGGÁ

FEJLŐDIK

HOLTTÉRFIGYELŐ
A hátsó holtteret egy kiﬁnomult szenzor vizsgálja,
amely érzékeli, ha mögötted egy másik jármű közelít. Ha
a holttérbe ér, azonnal felvillantja a visszapillantó tükörbe
épített borostyánsárga ﬁgyelmeztető lámpát.
ADAPTÍV TEMPOMAT
A Stop and Go funkcióval* felszerelt adaptív tempomat az autó előtt
haladótól való távolság megtartása érdekében automatikusan állítja
a Jeep® Compass sebességét. A rendszer szükség esetén a vezető
beavatkozása nélkül is képes teljesen megállítani az autót.
SÁVTARTÓ
A kamerák képeiből a Jeep® Compass felismeri a sávok széleit, érzékeli az
akaratlan sodródást. Ha a vezető nem használta az irányjelzőket, és nem reagál
a ﬁgyelmeztetésre, akkor a rendszer automatikusan visszairányítja az autót a sáv
közepére.
*Kézi váltóval az adaptív tempomathoz Stop funkció tartozik.

AUTOMATA VÉSZFÉKASSZISZTENS
Radarjelek segítségével a Jeep® Compass érzékeli, ha túl gyorsan közelednél az előtted haladóhoz,
majd hang- és vizuális jelzéssel ﬁgyelmeztet a lehetséges balesetre. Szükség esetén a baleset
elkerülése, vagy súlyosságának csökkentése érdekében automatikusan vészfékezést hajt végre.
TOLATÓKAMERA DINAMIKUS VONALAKKAL
A ParkView tolatókamera a Uconnect™ infotainment rendszer érintőképernyőjére vetített
képpel tökéletes látást biztosít hátramenetben, és a dinamikus vonalakkal segíti a vezetőt
manőverezés közben.
HÁTSÓ KERESZTFORGALOM-FIGYELŐ
Hang- és vizuális jelzéssel azonnal ﬁgyelmeztet, ha bárki, vagy bármi az autód felé
halad, vagy tolatás közben akadályba ütköznél.
AUTOMATA PARKOLÓSEGÉD
Az új Jeep® Compass az ultrahangos szenzoroknak köszönhetően minden
szükséges információt be tud szerezni az automata parkolás elindításához.
Neked csak annyit kell tenned, hogy aktiválod a rendszert, sebességet
váltasz, és követed az egyszerű utasításokat.

A MOZGÁS

ÉLVEZETTÉ
FEJLŐDIK
Minden változik, minden fejlődik. De a vezetés élménye mindig megmarad. Az új Jeep® Compassban új szintre emeltük a belső égésű motort. A
végeredmény? Könnyebb blokk, kiváló reakcióidő, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és kiváló teljesítmény, mindez a környezettudatosság, és a
vezetési élmény jegyében. Az új Jeep® Compasshoz új, 1.3 literes, négyhengeres benzinmotor is választható, amely kézi váltóval, és elsőkerék-meghajtással
párosítva 130 lóerőt teljesít, míg hatsebesség, dupla kuplungos automata váltóval, és elsőkerékmeghajtással 150 lóerő leadására képes. Ez az új, nagy
hatékonyságú benzinmotor amellett, hogy alacsony fordulatszám-tartományban is javítja a reakcióidőt, 270 Nm nyomatékot állít elő, és alacsony, valamint
magas fordulatszám mellett is halkabban üzemel az elődjéhez képest. Sőt, a szén-dioxid-kibocsátása is sokkal alacsonyabb, emissziós szintje megfelel az
Euro 6d-Final szint követelményeinek. A szabadon futás funkció csak a dupla kuplungos automata váltóval szerelt verziókhoz érhető el. Ennek lényege, hogy
a kuplungszerkezet oldja a motor és a hajtáslánc közti kapcsolatot, ezzel megakadályozza a motorfék okozta lassulást. Az új Jeep® Compass a benzines mellett
dízelmotorral is kérhető, amelyet úgy terveztünk, hogy mindenféle terepviszonyon a lehető leghatékonyabban működjön. Az 1.6 literes MultiJet II motor 120 lóerős,
kézi váltóval, és elsőkerékmeghajtással rendelhető.

A TELJESÍTMÉNY

4XE-VÉ
FEJLŐDIK

BEMUTATKOZIK A JEEP® COMPASS PLUG-IN HYBRID 4XE
Valódi terepes személyisége mit sem változott. Motorja maga a valódi forradalom. Az új Jeep® Compass újra
feltalálta magát, hogy fel tudja venni a versenyt a mobilitás folyamatosan változó igényeivel és kihívásaival,
ugyanakkor a rá jellemző értékek, mint a szabadság és a stílus semmit nem változott. Mindössze sokkal
fenntarthatóbb, erősebb lett, és nagyobb élmény vezetni. Az új fejlesztésű Plug-in hibrid 4xe rendszernek
köszönhetően a Jeep® Compass erős terepes képességei mellé innovatív, városi igényeket kielégítő
technológia is érkezett. A Jeep® Compass új energiaforrása, amely a jövőbe mutat.

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

FEDEZD FEL
A FELVILLANYOZÓ

ÚJ

ENERGIÁT

A teljesen elektromos üzemmódnak köszönhetően az új Jeep® Compass Plug-in Hybrid 4xe egyszerre két
autó egyben. Az egyikben egy benzinmotor dolgozik, amely az első kerekeket hajtja, a másikban pedig
egy elektromotor, amely csak a hátsó tengelyekhez irányít energiát. A plug-in hibrid rendszer és a belső
égésű motor összehangolásával a benzinmotor 130, vagy 180 lóerőt, az elektromotor 44kW (60 Le)
teljesítényt állít elő. Az új Jeep® Compass összesített teljesítménye így 190, vagy 240 lóerő lehet
a felszereltségtől függően. Az elektromos motort egy 11,4 kW/h-s akkumulátor táplálja, amelyet
menet közben, lassításkor regeneratív fékezéssel, vagy külső áramforrásról is lehet tölteni. Ehhez
otthoni, vagy közösségi töltőállomás is igénybe vehető. Teljesen feltöltött akkumulátorral az új
Jeep® Compass akár 50 kilométert is képes megtenni tisztán elektromos üzemben.* Merőben
új energiaforrás ez a Jeep® Compass számára, amellyel új lehetőségeket fedezhetsz fel.
*NEDC ciklus szerint

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG
A rendszert úgy terveztük, hogy takarékosabb legyen, ennek
érdekében a belső égésű motort egy a hátsó tengelyhez beépített
elektromotor, illetve akkumulátora egészíti ki, így nincs szükség
mechanikai kapcsolatra az első és a hátsó tengely között.

JOBB TAPADÁS
A 4xe rendszer a nyomaték szabályozásával, jobb irányíthatósággal bármilyen útviszonyok között stabilan tartja a Jeep®
Compass-t, amely könnyebben manőverezhetővé válik.
Másképp fogalmazva, a 4xe azt jelenti, hogy az összkerékmeghajtás a hibrid módnak köszönhetően állandó lesz,
még akkor is, ha az akkumulátor már lemerülés közeli
állapotban van.

HATÁRTALAN
KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG

Az új New Jeep® Compass Plug-in Hybrid 4xe új lehetőséget biztosít számodra a

ENERGIA-VISSZANYERÉS

NAGYSZERŰ TEREPKÉPESSÉGEK

belső égésű motor és az elektromotor párosításával. A 4xe rendszer tökéletes
egyensúlyt teremt a teljesítmény, az elektromos energia, az üzemanyagfogyasztás és a töltési idő között. A kétmotoros megoldással olyan
képességek váltak elérhetővé, amelyek még tovább javították a 4x4
teljesítményt, és eközben csökkent a fogyasztás és javult a hatékonyság.

Az akkumulátorok menet közbeni töltése gyors és egyszerű.
Az e-coasting funkció a motorfék által biztosított negatív
nyomatékot kihasználva tölti az energiatároló egységet.

Az egész rendszert úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb teljesítményt
nyújtson az alacsony sebességű, nagy nyomatékot igénylő
manővereknél.

Mindez

az

új

elektromos

motornak

köszönhető, amely már a gyorsítás legelején leadja a
legnagyobb nyomatékot.

Az új Jeep® Compasszal minden utat meghódíthatsz,
semmilyen terepviszony nem ér majd váratlanul, bármilyen
kihívással képes leszel megküzdeni. A Selec-Terrain™
módválasztót kézzel aktiválhatod, és állíthatod be a vezetési
körülményeknek megfelelő állásba. Auto módban a rendszerre
bízhatod, hogy eldöntse, melyik a legmegfelelőbb beállítás.
Auto
Ez az alapbeállítás, amely tökéletes a mindennapi vezetéshez,
az elektromotort csak akkor használja, ha szükség van az
összkerékmeghajtáshoz.
Sport
Ez az új, dinamikus vezetési mód a kormányzás közvetlenebbé tételével, a
gázreakció javításával, a sebességváltó átprogramozásával, és a magasabb
fordulatszámnál végrehajtott váltásokkal és nagyobb teljesítmény biztosításával
még nagyobb élménnyé teszi a napi ingázást.
Snow
Ne érdekeljenek a télies útviszonyok! Te csak vezess. A Snow beállítással a havas útfelületen
is megőrizheted irányításodat az autó fölött. Ez a mód aktiválja az összkerékmeghajtást, a
lehető legkisebbre csökkenti a túlkormányozottságot és fenntartja a tapadást és stabilitást,
amelyre ilyen viszonyok között szükség van.
Sand/Mud
A Homok/Sár mód bekapcsolásával a lehető legjobb tapadást érheted el alacsony sebességnél. A
rendszer bizonyos sebességváltó-áttételek alkalmazásával szabályozza a kerekek kipörgését, hogy
egyenetlen, csúszós terepen is stabil maradjon.
Rock
A Szikla üzemmód csak a Trailhawk modellekhez érhető el, és alacsony sebességű 4xe képességeket biztosít
azáltal, hogy folyamatosan igazítja az elektromotor nyomatékát, így a Jeep® Compass még a legnagyobb kihívást
jelentő terepekkel is megbirkózik.

A MINDENHOL

MINDENNÉ
FEJLŐDIK

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76.
oldalon olvashatsz.

A VEZETÉS

KALANDÁ

FEJLŐDIK

A kalandozásnak nincsen határa. Erre az új Jeep® Compass a legjobb példa. A Trail
Rated® jelvény demonstrálja, hogy sikeresen végzett el nagy igénybevétellel járó
teszteket, amelyek öt fő területet érintenek: a meghajtást, a kormányozhatóságot,
a rugózást, a hasmagasságot és a gázlómélységet. A 17”-os alumínium felniken lévő
all-terrain gumik, a különleges kialakítású lökhárító, az emelt hasmagasság, a védőlemezek,
a jellegzetes piros vonóhorog és a Mopar® által gyártott, és opcióként kérhető Rock Rails
fellépő tovább javítják a terepes képességeket. Akár a városban jársz, akár a vadonban
teszed próbára magad, az akadályok izgalmas kitérőt jelentenek majd.
A Trail Rated® teszteket az FCA modern amerikai központjában kezdik el, majd a világ legnagyobb kihívást jelentő
terepein folytatják.
A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

A jövő egy nyílt út, egy új nyomvonal a célok felé. Most még több
felfedezni való áll az új Jeep® Compass előtt. A digitális TFT kijelző
a Plug-in Hybrid 4xe modellekre tervezett új graﬁkájával minden,
az autóval és a vezetéssel kapcsolatos friss információt
tisztán és érthetően közöl. A motor teljesítményét, és az
akkumulátor töltöttségét ismertető körműszerek mellett
az USB portok új kialakítása is intuitív és közvetlen. Így
a nyomvonaladdal szinkronban folytathatod utadat.

NÉZD MEG
A JÖVŐT

Nincs rossz időpont arra, hogy feltöltsd az új Jeep ® Compasst. A töltési módot
a szokásaidhoz és igényeidhez igazíthatod. A feltöltés könnyű, a töltési
módot visszajelző lámpákkal könnyen figyelemmel kísérheted annak
állapotát. A folyamatban lévő töltést kéken villogó LED jelzi. A zöld
LED-ek a töltés szintjét mutatják, míg a piros visszajelző problémát,
hibás használatot jelez.

HA FEL

SZERETNÉL
TÖLTŐDNI

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

Vá l a s z t h a t s z a n y i l v á n o s t ö l t ő h á l ó z a t ró l
való töltést is, ebben az esetben 7,4 kW
teljesítményű töltéssel, és átlagosan 1 óra
4 0 p e rc e s t ö l t é s i i d ő v e l s z á m o l h a t s z .

Otthon is töltheted a hagyományos csatlakozóval rendelkező töltőkábellel, amelyet új Jeep® Compassod
mellé kapsz, de opcióként kérheted az easyWallboxTM fali töltőt is, amellyel akár 4 óra alatt is (2.3 kW-os
teljesítménnyel) feltöltheted az akkumulátort. Az eszköz telepítéséhez nincs szükség szakemberre, sőt,
egy villanyszerelő segítségével a töltési teljesítményét 7,4 kW-ra is növelheted, így a töltési idő akár
100 percre is csökkenhet. A UconnectTM infotainment rendszeren, vagy okostelefonodon keresztül a
töltéseket be is ütemezheted.

Töltsd le a My Uconnect mobilalkalmazást, vagy
látogass el a hivatalos Jeep® honlapra, és használd
ki a szolgáltatásokkal járó minden előnyt.

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

KÜLSŐ
•
•
•
•
•

Elektronikusan állítható és fűthető külső visszapillantó tükör fekete tükörházban
Automata halogén első fényszórók sötétedés-érzékelővel
LED-es nappali menetfénnyel rendelkező hátsó lámpatest
16”-os alumínium felnik
Sapka nélküli töltőnyílás

BELTÉR
•
•
•
•

Vezérlőgombokkal felszerelt kormánykerék
Szövet ülések
60/40 arányban osztva dönthető hátsó üléssor
Manuális légkondicionáló

TECHNOLÓGIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5”-os Uconnect™ infotainment rendszer 6 hangszóróval
3,5”-os fekete-fehér központi kijelző
Elektronikus rögzítőfék
Automata ráfutásgátló
Sávtartó automatika
Tempomat
Aktív sebességhatároló
Menetstabilizáló rendszer (ESC)
Guminyomás-ellenőrző (TPMS)
Esőérzékelő

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

SPORT

A Sport felszereltségen felül:

KÜLSŐ
•
•
•
•
•

Karosszéria színű tükörház és kilincsek
Első ködfényszóró kanyarmegvilágítás funkcióval
Fekete tetősín
Krómozott ablakkeret
17”-os alumínium felnik

BELTÉR
•
•
•
•

Dönthető első utasoldali ülés
LED-es hangulatvilágítás
Sminktükör világítással a napellenzőben
Kétzónás légkondicionáló páratartalom-mérővel

TECHNOLÓGIA
•
•
•
•

Hátsó parkolóradar
7”-os Uconnect™ infotainment rendszer digitális rádióval (DAB)
Apple CarPlay / AndroidAuto telefontükrözés
Uconnect™ szolgáltatások

PLUG-IN HYBRID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Különleges Plug-in Hybrid króm Jeep® jelvény kék betéttel
Króm 4xe jelvény
Hybrid, electric és eSave elektromos vezetési módok
Selec-Terrain módválasztó négy állással: Auto, Sand/Mud, Snow és Sport
Lejtmenetvezérlő
Jeep® Active Drive Low felező
Mode 2-es töltőkábel az otthoni töltéshez
Kétzónás légkondicionáló előklimatizálás funkcióval
Plug-in Hybrid exkluzív, 7”-os színes TFT központi kijelző
8,4”-os Uconnect™ infotainment rendszer különleges Plug-in Hybrid funkciókkal
Apple Carplay / AndroidAuto telefontükrözés
Uconnect™ szolgáltatások különleges Plug-in Hybrid funkciókkal

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

LONGITUDE

A Longitude felszereltségen felül:

KÜLSŐ
•
•
•
•
•

Fényes fekete Jeep® jelvény
Fényes fekete külső elemek
Night Eagle jelvény
Fényes fekete ködlámpakeret
18”-os fényes fekete alumínium felni

BELTÉR
• Prémium műbőr / szövet ülések fekete varrással
• Négy irányban elektronikusan állítható vezető oldali deréktámasz
• Zongoralakk színű beltéri burkolatok

TECHNOLÓGIA
• 8,4”-os Uconnect™ infotainment rendszer navigációval
• Apple Carplay / Android Auto telefontükrözés
• Uconnect szolgáltatások

PLUG-IN HYBRID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Különleges Plug-in Hybrid króm Jeep® jelvény kék betéttel
Króm 4xe jelvény
Hybrid, electric és eSave elektromos vezetési módok
Selec-Terrain módválasztó négy állással: Auto, Sand/Mud, Snow és Sport
Lejtmenetvezérlő
Jeep® Active Drive Low felező
Mode 2-es töltőkábel az otthoni töltéshez
Kétzónás légkondicionáló előklimatizálás funkcióval
Plug-in Hybrid exkluzív, 7”-os színes TFT központi kijelző
8,4”-os Uconnect™ infotainment rendszer különleges Plug-in Hybrid funkciókkal
Apple Carplay / AndroidAuto telefontükrözés
Uconnect™ szolgáltatások különleges Plug-in Hybrid funkciókkal

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

NIGHT EAGLE

Opcióként fekete tetővel is elérhető

A Longitude felszereltségen felül:

KÜLSŐ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fényes króm külső elemek
Fényes kipufogóvég
Bi-Xenon fényszórók LED-es nappali menetfénnyel
Automata távolsági fényszóró
18”-os alumínium felnik
Hővédő üvegezés
Külső tükörbe épített kilépőfény
Elektronikusan behajtható külső visszapillantó tükör
Fekete tetősín ezüst betétekkel

BELTÉR
• Prémium műbőr / szövet ülések fekete varrással
• Négy irányban elektronikusan állítható vezető oldali deréktámasz

TECHNOLÓGIA
•
•
•
•
•
•
•

8,4”-os Uconnect™ infotainment rendszer navigációval
Apple Carplay / Android Auto telefontükrözés
Uconnect szolgáltatások
7”-os, színes TFT központi kijelző
Kulcsnélküli rendszer
230V-os kiegészítő csatlakozó
Riasztó

PLUG-IN HYBRID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Különleges Plug-in Hybrid króm Jeep® jelvény kék betéttel
Króm 4xe jelvény
Hybrid, electric és eSave elektromos vezetési módok
Selec-Terrain módválasztó négy állással: Auto, Sand/Mud, Snow és Sport
Lejtmenetvezérlő
Jeep® Active Drive Low felező
Mode 2-es töltőkábel az otthoni töltéshez
Kétzónás légkondicionáló előklimatizálás funkcióval
Plug-in Hybrid exkluzív, 7”-os színes TFT központi kijelző
8,4”-os Uconnect™ infotainment rendszer különleges Plug-in Hybrid funkciókkal
Apple Carplay / AndroidAuto telefontükrözés
Uconnect™ szolgáltatások különleges Plug-in Hybrid funkciókkal

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

LIMITED

A Limited felszereltségen felül:

KÜLSŐ
•
•
•
•
•
•

Neutral szürke Jeep® jelvény
Neutral szürke külső elemek
“S” jelvény
19”-os gránit kristály színű alumínium felnik
Fekete tető
Fekete tetősín neutral szürke elemekkel

BELTÉR
•
•
•
•
•

Bőrborítású ülések Tungsten varrással
Nyolc irányban, elektronikusan állítható első ülések
40/20/40 arányban osztottan dönthető hátsó üléssor
Wizard fekete keretek
Fekete tetőkárpit

TECHNOLÓGIA
• Adaptív tempomat
• Elektromos csomagtérajtó
• Alpine Audio prémium hangrendszer

PLUG-IN HYBRID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Különleges Plug-in Hybrid króm Jeep® jelvény kék betéttel
Króm 4xe jelvény
Hybrid, electric és eSave elektromos vezetési módok
Selec-Terrain módválasztó négy állással: Auto, Sand/Mud, Snow és Sport
Lejtmenetvezérlő
Jeep® Active Drive Low felező
Mode 2-es töltőkábel az otthoni töltéshez
Kétzónás légkondicionáló előklimatizálás funkcióval
Plug-in Hybrid exkluzív, 7”-os színes TFT központi kijelző
8,4”-os Uconnect™ infotainment rendszer különleges Plug-in Hybrid funkciókkal
Apple Carplay / AndroidAuto telefontükrözés
Uconnect™ szolgáltatások különleges Plug-in Hybrid funkciókkal

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

S

A Longitude felszereltségen felül:

KÜLSŐ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neutral szürke Jeep® jelvény kék betéttel
Neutral szürke 4xe jelvény
Neutral szürke külső elemek
Trailhawk és Trail Rated jelvények
Bi-Xenon fényszórók LED-es nappali menetfénnyel
Automata távolsági fényszóró
Hővédő üvegezés
Fekete hátsó vonóhorog és fekete matrica a motorháztetőn
18”-os alumínium offroad felnik – Sár és hógumi 235/60 R17-es méretben
Fekete tetősín neutral szürke betéttel

BELTÉR
•
•
•
•

Prémium szövet / bőrülések
40/20/40 arányban osztottan dönthető hátsó üléssor
Négy irányban, elektronikusan állítható vezető oldali deréktámasz
Négyévszakos szőnyegek

TECHNOLÓGIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8,4”-os Uconnect™ infotainment rendszer navigációval, valamint Plug-in Hybrid funkciókkal
Apple Carplay / AndroidAuto telefontükrözés digitális hangtovábbítással
Uconnect™ szolgáltatások különleges Plug-in Hybrid funkciókkal
Plug-in Hybrid exkluzív, 7”-os színes TFT központi kijelző
Kétzónás légkondicionáló előklimatizálás funkcióval
Elektronikusan behajtható, fűthető külső visszapillantó tükör
Kulcsnélküli rendszer
230V-os kiegészítő csatlakozó
Hybrid, Electric és eSave elektromos vezetési módok
Mode 2-es töltőkábel otthoni töltéshez

OFF-ROAD FELSZERELTSÉG
•
•
•
•
•

Selec-Terrain módválasztó 5 állással: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport, Rock
Első és hátsó védőlemezek
Különleges kialakítású, off-road első és hátsó lökhárítók
Jeep® Active Drive Low felező
Pótkerék

A CO2-kibocsátásról és üzemanyagfogyasztásról a 75-76. oldalon olvashatsz.

TRAILHAWK

SZABADÍTSD FEL
VALÓDI ÖNMAGAD

GRÁNIT
KRISTÁLY
METÁL

ITALIA
KÉK

JETSET KÉK
METÁL

SHADE
KÉK

TECHNO ZÖLD
METÁL

COLORADO
PIROS

KARBON
FEKETE
METÁL

FÉNYES
FEKETE
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CSONTFEHÉR
GYÖNGYHÁZ

ALPINE
FEHÉR

GLECCSER
METÁL

SPORT

•

LONGITUDE

NIGHT EAGLE

LIMITED

S

TRAILHAWK
•
•

ELÉRHETŐ
FEKETE TETŐVEL IS ELÉRHETŐ

STING
SZÜRKE

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•

•

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•I•
•

19” ALUMÍNIUM FELNI
Opciós a Limited modellhez

19” GRÁNIT KRISTÁLY
ALUMÍNIUM FELNI

19” FÉNYES FEKETE
ALUMÍNIUM FELNI

Széria az S modellhez

Opciós a Night Eagle modellhez

FORDULJ

EGY TELJES
KÖRT

18” AMUMÍNIUM FELNI
Széria a Limited modellhez

18” FÉNYES FEKETE
ALUMÍNIUM FELNI
Széria a Night Eagle modellhez

17” ALUMÍNIUM FELNI
Széria a Longitude modellhez

17” ALUMÍNIUM FELNI
M+S GUMIKKAL
Széria a Trailhawk modellhez

16” ALUMÍNIUM FELNI
Széria a Sport modellhez

SZÖVET

FEKETE

BŐR

SZELLŐZŐ BŐR

FEKETE / CSERZETT MARHA BETÉTEKKEL

BŐR

BŐR / SZÖVET

SZELLŐZŐ BŐR

FEKETE/RUBINVÖRÖS BETÉTEK
(csak a Trailhawkhoz)

FOGLAL

HELYET
NÁLUNK
MŰBŐR / SZÖVET

FEKETE

BŐR

SZELLŐZŐ BŐR

FEKETE / SKI SZÜRKE RUBINVÖRÖS BETÉTEK

EVBOX ELVI
“connected wallbox”

A MEGOLDÁS
AZ EGYEDISÉG

Merj különböző lenni a Mopar ® eredeti Jeep ® kiegészítőivel. Tedd egyedivé Jeep ® Compass-od, válassz a
kiegészítők széles, minden részletre kiterjedő listájából. Ilyen a teleszkópos rács, amely a helyén tartja
a csomagokat a csomagtérben, vagy a tetősín, amellyel bárhova elviheted sportfelszerelésed, legyen
Gyorstöltés

az bármekkora is. Az új Matt fekete és Pantone kék színű motorháztető matricával egy kis részlettel
dobhatod fel autód külsejét. Az EVBox Elvi “connected wallbox” segítségével okos otthoni
töltésre tehetsz szert: a 7,4 kW-os töltési energiával 1 óra 40 percbe telik az akkumulátor töltése,

JEEP® ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

emellett a fali dobozhoz Wi-Fin keresztül is csatlakozhatsz és mobiltelefonos SIM kártya és

i am

kérhető bele. A házi elektromos hálózattól függően akkumulátorod kevesebb mint két óra
alatt teljesen feltölthető. Az EVBox Elvi “connected wallbox” előnye az easyWallbox™-hoz
képest, hogy az autó teljes életciklusában távoli segítséget kérhetsz, emellett otthoni
telepítő csomagot kapsz és az RFID technológiának köszönhetően megnézheted a
korábbi töltések adatait. A töltési időszakokat a Uconnect™ alkalmazáson, vagy
a fedélzeti rendszeren keresztül előre be tudod állítani. Töltsd le a My Uconnect
mobilalkalmazást és bárhonnan ellenőrizheted a Wallbox fali töltőt.

A Jeep® online üzletet a:
https://jeep.store.com oldalon érheted el.

A Mopar® Vehicle Protection többféle prémium kiterjesztett garanciát és karbantartási szolgáltatást
biztosít. Szervizeléskor a magasan képzett szakembereink kizárólag eredeti Mopar® alkatrészeket
használnak fel. Válaszd ki a számodra leginkább megfelelő csomagot. További információkért látogass el a
http://www.mopar.eu/ oldalra.

00 800 0 IAM JEEP
00 800 0 426 5337

A Jeep ® ügyfélszolgálatot a 06 80 10 10 80-as ingyenesen hívható zöldszámon érheted el a nagyobb európai országokból. Az év minden
napján 0-24 órán át kérhető asszisztencia szolgáltatással állunk rendelkezésedre. A Jeep ® ügyfélszolgálat munkatársaitól a modelljeinkkel,
szolgáltatásainkkal, márkakereskedői hálózattal kapcsolatban is kérhetsz információt, és jelentkezhetsz tesztvezetésre is. A Jeep ®
készen áll arra, hogy minden, az autóinkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos igényedet kielégítse.

Kábeltartóval

Csatlakoztathatóság

*Mobiltelefonról, vagy külföldi országból történő hívás esetén ellenőrizd mobilszolgáltatónál a hívás tarifáját

LED-es visszajelző fények

MŰSZAKI ADATOK
MOTOR
Üzemanyag típusa (DÍZEL/BENZIN/Plug-in Hybrid)
Elérhetőség
Hengerűrtartalom (cm3)
Emissziós besorolás
Robbanómotor teljesítmény (Le) / ford.
Elektromotor teljesítmény (Le) /ford.
Robbanómotor teljesítmény (kW) /ford.

1.6 MultiJet II 120LE MTX FWD

1.3 GSE T4 130LE MTX FWD

1.3 GSE T4 150LE DCT FWD

1.3 Plug-in Hybrid 190LE AT6

1.3 GSE 240LE AT6

1.3 GSE 240LE AT6

DÍZEL

BENZIN

BENZIN

Plug-in Hybrid

Plug-in Hybrid

Plug-in Hybrid

Sport, Longitude, Night Eagle, Limited, S

Sport, Longitude, Night Eagle, Limited

Longitude, Night Eagle, Limited, S

Night Eagle, Limited

S

Trailhawk

1598

1332

1332

1332

1332

1332

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-FINAL

Euro 6d-FINAL

Euro 6d-FINAL

Euro 6d-FINAL

Euro 6d-FINAL

120 / 3750

130/ 4750

150 / 5500

130 / 5550

180 /5750

180 /5750

-

-

-

60

60

60

88 / 3750

96 /4750

110 /5500

110/5550

132/5750

132/5750

-

-

-

44

44

44

320 / 1750

270 / 1560

270 / 1560

270 /1850

270 /1850

270 /1850

-

-

-

250

250

250

Kézi, 6 sebességes

Kézi, 6 sebességes

Duplakuplungos 6 sebességes automata

6 sebességes automata

6 sebességes automata

6 sebességes automata

Első

Első

Első

Összkerékmeghajtás

Összkerékmeghajtás

Összkerékmeghajtás

Gyorsulás 0-100 km/h (s)

11,2

10,3

9,2

7,9

7,3

7,3

Végsebesség (km/h)

187

192

199

183

200

200

Kombinált károsanyag-kibocsátás (g/km)

146-152

151-160

151-161

47-49*

47-48*

50*

Vegyes fogyasztás (l/100 km)

4,7-7,3

5,6-9

5,6-8,8

2,1*

2,1*

2,2*

Hosszúság (mm)

4394

4394

4394

4394

4394

4394

Szélesség behajtott tükrökkel (mm)

1874

1874

1874

1874

1874

1874

Magasság tetősínnel (mm)

1629

1629

1629

1649

1649

1664

Tengelytáv (mm)

2636

2636

2636

2636

2636

2636

Első terepszög (fok)

15,8

15,8

15,8

16

16

30

Hátsó terepszög (fok)

30,8

30,8

30,8

32

32

33

Rámpaszög (fok)

21,8

21,8

21,8

18

18

21

Elektromotor teljesítmény (kw) /ford.
Robbanómotor nyomaték (Nm) / ford.
Elektromotor nyomaték (Nm) / ford.

ERŐÁTVITEL
Sebességváltó
Hajtás

TELJESÍTMÉNY

EMISSZIÓ/ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

MÉRETEK

Hasmagasság (mm)

198

198

198

201

201

213

Gázlómélység (mm)

406,4

406,4

406,4

406

406

500

Súly (kg)*

1615

1505

1505

1935

1935

1935

Vontatási kapacitás

1250

1750

1750

1250

1250

1250

Akkumulátor kapacitás (kw)

-

-

-

11,4

11,4

11,4

Elektromos hatótáv (Km) (akár 50)

-

-

-

44-45

45-46

42-43

Legnagyobb sebesség elektromos üzemben ( Km/h)

-

-

-

130

130

130

Legrövidebb töltési idő (h)

-

-

-

<2

<2

<2

*menetkész tömeg + 75 kg-os sofőr

SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS ÉS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS: az értékeket az Európai Unió 2019/1840-es rendelete alapján meghatározott WLTP mérési és közelítési eljárás eredményei alapján állapítottuk meg. Az itt
jelzett értékek jóváhagyás előtti tesztelésekből származnak, és a végleges, homologizált adatoktól eltérhetnek. A szén-dioxid-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás azért készült az WLTP rendelet szerint, hogy azok
összehasonlíthatóak legyenek más járművek adataival. A homologizációs eljárásban begyűjtött adatok nem szükségszerűen tükrözik a tényleges emissziós és fogyasztási értékeket, mivel azok egyebek közt a vezetési
stílustól, az útvonaltól, az időjárástól, az út állapotától, a jármű felszereltségétől és műszaki állapotától is függhetnek. Adott járműhöz a legalacsonyabb és legmagasabb mért emissziós és fogyasztási érték is fel van

tüntetve. Ezek az értékek a modell verziójától, felszereltségétől, és a kerekek méretétől is változhatnak. A jelzett emissziós és fogyasztási értékek nem véglegesek, és a gyártási ciklus során változhatnak. A legfrissebb
adatok az FCA márkakereskedéseiben érhetőek el. A hivatalos emissziós és fogyasztási adatokról a jármű megvásárlásakor a hivatalos járműkísérő dokumentációból tájékozódhatsz. Amennyiben az emissziós és
fogyasztási adatok adómegállapítás alapját képezik, akkor az adó mértékét a helyi jogszabályok szabályozzák.

CSATLAKOZZ A

JÖVŐHÖZ

Ez a katalógus az FCA kiadványa. inden termékillusztráció és specifikáció a közzététel idején érvényes információkon alapul. Az FCA fenntartja magának a jogot, hogy a termék fejlesztése, tervezési, vagy marketing okok miatt időről
időre tájékoztatási kötelezettség nélkül változtatasson az árakon, specifikáción, színeken, anyagokon, illetve beszüntetheti a modell gyártását. A felhasznált képek csak illusztrációk.
A Jeep® az FCA US LLC. bejegyzett védjegye.
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