
JEEP
®
 RENEGADE



Poznaj kombinację, której szukasz: 

połączenie funkcjonalności miasta 

i witalności przyrody. Teraz możesz 

poruszać się w doskonałej harmonii 

z nimi. Jeep
®
 Renegade, o odświe-

żonym, śmiałym wyglądzie, wygod-

nym wnętrzu i z zaawansowaną 

technologią, zabierze Cię wszędzie 

tam, gdzie chciałbyś dotrzeć.
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DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ.

Bycie widocznym to nie wszystko – diabeł tkwi w szczegółach. Nowe oświetlenie LED z ekskluzywnym symbolem X charakterystycznym dla 

Renegade’a, zainspirowanym kształtem starych amerykańskich kanistrów, mocne i porywające, wskazuje prawdziwego twórcę 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 

czasie. Dach My Sky, z ekskluzywnymi demontowanymi panelami, wyposażony jest również w 

funkcję 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. Dzięki temu nie zajmą dużo miejsca i pozostanie 

w nim jeszcze dużo przestrzeni.
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ZAWSZE W SWOIM ŻYWIOLE.
Komfort to najwyższy priorytet podczas każdej wielkiej przygody. Wnętrze 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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GRAJ WEDŁUG WŁASNYCH REGUŁ.

Istnieją ogólnie obowiązujące reguły oraz te, które samodzielnie tworzysz. Jeep Renegade da Ci pewność, że łatwo 

pogodzisz jedne z drugimi, a to za sprawą czwartej generacji systemem 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, a jednocześnie 

nie tracisz łączności z tym, co Cię interesuje. 

Wykorzystaj pełen potencjał iPhone’a dzięki aplikacji Apple CarPlay™, która zapewnia intuicyjny i bezpieczny 

dostęp do Apple Maps, telefonu, wiadomości oraz Apple Music, za pośrednictwem Siri lub ekranu dotykowego 

Uconnect™.

Na zdjęciu prezentowany jest interfejs Apple CarPlayTM.

19



WRODZONA BLISKOŚĆ.

Ustaw odpowiednią dla siebie temperaturę dzięki zintegrowanej funkcji sterowania automatyczną klimatyzacją dwustrefową, którą możesz regulować 

bezpośrednio na ekranie dotykowym systemu multimedialnego.

Wykorzystaj cały potencjał swojego smartfona dzięki aplikacji Android Auto™, która zapewnia bezproblemową łączność za pomocą ekranu dotykowego, 

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

Dzięki aplikacji Jeep
®
 Off -Road Pages możesz uczyć się od najlepszych! Pozwala ona mierzyć nachylenie zbocza, przechył boczny, ciśnienie i wysokość 

nad poziomem morza, a także osiągi pojazdu, dając większą pewność siebie podczas pełnych przygód, ekscytujących podróży.

*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.

Informujemy, że usługi łączności w ramach  Jeep
®
 Off -Road Pages dostępne będą w przybliżeniu od września 2020 r. Więcej informacji na temat konkretnego terminu oraz 

aktywacji można uzyskać na ofi cjalnej stronie Jeep
®
  

System nawigacji

Jeep
®
 Off-Road Pages
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MY ASSISTANT

Pozwala otrzymywać ostrzeżenia i pomoc

w razie wypadku lub awarii Twojego Jeepa.

MY NAVIGATION

Pozwola otrzymywać w czasie rzeczywistym 

informacje o ruchu drogowych, pogodzie

oraz fotoradarach na Twojej trasie.

MY REMOTE

Pozwola kontrolować i zlokalizować

Twojego Jeepa.

MY CAR

Pozwola monitorować Twojego

Jeepa i dbać o jego stan.

MY THEFT ASSISTANCE

Pozwola otrzymać pomoc i wsparcie w przypadku 

kradzieży i podczas odzyskiwania

Twojego Jeepa.

WOLNOŚĆ ŁĄCZY.

Pobierz aplikację mobilną My Uconnect 

lub wejdź na oficjalną stronę Jeepa, aby 

skorzystać ze wszystkich dostępnych usług.

Informujemy, że usługi łączności dotyczące Obsługi Klienta, Raportu o stanie pojazdu, funkcjonalności At-Home Digital 

Assistant, Drive Alerts, Eco Score, Powiadomień o stanie pojazdu, Powiadomień w samochodzie, Informacji o samochodzie, 

Send&Go, Wyszukiwania POI, Live Weather/Live Traffic/Live Speedcams (informacje o natężenie ruchu/ pogodzie i 

radarach), Informacji o pozostałym zasięgu*, Wyszukiwania stacji ładowania* i Charge & Pay będą aktywne w okolicach 

września 2020 r. Więcej informacji na temat harmonogramu i aktywacji wyżej wymienionych usług jest dostępnych na 

oficjalnej stronie marki Jeep
®
.
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY CAR MY THEFT ASSISTANCE

Gdziekolwiek jesteś, Twój Jeep
®
 zapewni Ci łączność bezpośrednio z pojazdu lub poprzez aplikację mobilną My Uconnect. Rozpocznij swoją podróż w komfortowych i bezpiecznych warunkach dzięki usługom Uconnect.

Przez aplikację mobilną My Uconnect oraz 
portal internetowy będziesz otrzymywać 
e-maile i powiadomienia na temat 
przeglądów i stanu technicznego pojazdu.

W razie pytań lub obaw związanych z pojazdem, 
skontaktuj się z call center za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej My Uconnect, wyświetlacza radiowego lub 
wbudowanego przycisku pomocy Assist. Samochód 
zapewni dane lokalizacyjne oraz numer identyfikacyjny.

Aplikacja mobilna My Uconnect, wyświetlacz 
radiowy lub wbudowany przycisk SOS pozwalają 
wykonać połączenie alarmowe i wezwać służby 
ratunkowe (24/7), przekazując im ostatnią 
zarejestrowaną lokalizację GPS Twojego 
pojazdu wraz z jego numerem identyfikacyjnym. 
Automatyczne połączenie wywoływane jest w 
określonych warunkach, gdy zdarzy się wypadek.

Aby otrzymać pomoc drogową, skontaktuj się 
bezpośrednio z dyspozytorem. Jest to możliwe 
bezpośrednio za pomocą aplikacji mobilnej 
My Uconnect, wyświetlacza radiowego lub 
wbudowanego w pojeździe przycisku Assist. 
W razie uszkodzenia któregoś z ważnych 
systemów takie połączenie wykonane zostanie 
automatycznie.

Za pomocą smartwatcha lub aplikacji 
mobilnej My Uconnect możesz wejść w 
interakcję z pojazdem i zdalnie wykonywać 
takie czynności, jak otwieranie lub 
zamykanie drzwi czy sterowanie światłami, 
nawet jeśli nie jesteś w pobliżu samochodu.

Zobacz lokalizację swojego samochodu na 
smartwatchu lub smartfonie za pomocą 
aplikacji mobilnej My Uconnect lub portalu 
internetowego. Możesz też otrzymać 
wskazówki, jak dojść do pojazdu z miejsca, w 
którym jesteś w danej chwili.

Dowiedz się, jak styl jazdy może obniżyć spalanie oraz 
emisję CO

2
 dzięki analizom danych w czasie rzeczywistym, 

pokazywanym na wyświetlaczu pojazdu, w aplikacji mobilnej 
My Uconnect oraz na smartwatchu. 

Niedostępne w wersji 4xe.

Miej kontrolę nad swoim pojazdem nawet 
wtedy, gdy prowadzi go inna osoba.
Otrzymuj ostrzeżenia dla ustawionych 
wcześniej parametrów przez aplikację 
mobilną My Uconnect lub portal internetowy.

Uzyskaj informacje o pojeździe, wysyłaj cele 
podróży, szukaj punktów zainteresowania 
(POI), zamykaj i otwieraj drzwi oraz steruj 
światłami przy użyciu asystenta cyfrowego 
At-Home.

Po podłączeniu pojazdu możesz zacząć ładować go, 
używając aplikacji mobilnej My Uconnect lub wciskając 
odpowiedni przycisk na drzwiczkach od gniazda 
zasilania.

Dostępne tylko w wersji 4xe.

Zaplanuj codzienne ładowanie pojazdu za pomocą 
aplikacji mobilnej My Uconnect lub odpowiedniego 
przycisku na drzwiczkach od gniazda zasilania.

Włącz klimatyzację zdalnie przy użyciu aplikacji mobilnej My 
Uconnect.

Informujemy, że usługi łączności dotyczące Obsługi Klienta, Raportu o stanie pojazdu, funkcjonalności At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, Powiadomień o stanie pojazdu, Powiadomień w samochodzie, 
Informacji o samochodzie, Send&Go, Wyszukiwania POI, Live Weather/Live Traffic/Live Speedcams (informacje o natężenie ruchu/ pogodzie i radarach), Informacji o pozostałym zasięgu*, Wyszukiwania stacji 
ładowania* i Charge & Pay będą aktywne w okolicach września 2020 r. Więcej informacji na temat harmonogramu i aktywacji wyżej wymienionych usług jest dostępnych na oficjalnej stronie internetowej marki Jeep

®
.

Raport na temat Stanu Technicznego PojazduObsługa KlientaPołączenie Alarmowe SOS Pomoc Drogowa

Zdalne Sterowanie Eco ScoreLokalizowanie Pojazdu

Alerty Jazdy Asystent Cyfrowy At-Home E-Control
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MY CAR

MY THEFT ASSISTANCE

MY NAVIGATION

Informacje o Pojeżdzie   Alert Stanu Samochodu

Powiadomienia alarmu o kradzieży 

Powiadomienia In-Vehicle

Uzyskaj informacje w czasie rzeczywistym na 
temat poziomu paliwa, ciśnienia w oponach, 
stanu licznika oraz okresu użytkowania oleju 
bezpośrednio na swoim smartwatchu, w 
aplikacji mobilnej My Uconnect lub na portalu 
internetowym.

Otrzymuj powiadomienia typu push na 
temat układu napędowego, oleju, płynów, 
hamulców, zawieszenia, bezpieczeństwa i 
świateł na swoim smartwatchu, w aplikacji 
mobilnej My Uconnect lub na portalu 
internetowym.

Otrzymuj powiadomienia na temat 
przewidywanych przeglądów lub pakietów 
serwisowych. W przypadku abonamentów 
serwisowych możesz uzyskać połączenie 
telefonicznie za pośrednictwem ekranu 
dotykowego pojazdu.

Send & Go Wyszukiwanie POI Live Traffic/Live Weather/Live Speedcams

Aplikacja mobilna My Uconnect umożliwia 
wybranie docelowego punktu podróży i 
wysłanie go bezpośrednio do systemu 
nawigacji pojazdu jeszcze przed 
wyruszeniem.

Otrzymuj powiadomienia w czasie 
rzeczywistym na temat natężenia ruchu 
drogowego, pogody oraz fotoradarów 
bezpośrednio na ekranie dotykowym, aby 
bezproblemowo kontynuować jazdę.

Z łatwością wyszukuj w sieci lokalne punkty 
zainteresowania POI bezpośrednio przy pomocy aplikacji 
mobilnej My Uconnect i wysyłaj je do systemu nawigacji 
pojazdu.

Otrzymuj powiadomienia SMS-owe, przez 
aplikację mobilną My Uconnect lub portal 
internetowy o wszelkich podejrzeniach 
kradzieży, nieupoważnionym ruchu 
pojazdu lub naruszeniach bezpieczeństwa, 
dotyczących Twojego pojazdu.

Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu

W przypadku kradzieży pojazdu bezzwłocznie 
skontaktuj się z centrum operacyjnym. Po 
zgłoszeniu kradzieży na policję zostaną 
włączone funkcje bezpieczeństwa, w tym 
śledzenie pojazdu.

Parking Finder/Fuel Finder

Znajdź najbliższe parkingi oraz stacje 
paliw wraz z informacjami o godzinach 
otwarcia, adresem, numerem telefonu 
oraz dostępnością w czasie rzeczywistym.

Dostępne tylko w wersji 4xe.

Nawigacja „Last Mile” Wyszukiwanie stacji ładowania

Zaparkuj pojazd, a następnie skorzystaj ze 
wskazówek na smartfonie, jak dojść do punktu 
docelowego.

Skorzystaj z wizualizacji publicznie dostępnych 
punktów ładowania oraz z innych informacji przy 
użyciu aplikacji mobilnej My Uconnect oraz ekranu 
dotykowego.

Dostępne tylko w wersji 4xe.

Dynamic Range Mapping

Aplikacja mobilna My Uconnect przedstawia 
graficznie na mapie  obszar będący w 
Twoim zasięgu, zależnie od poziomu baterii 
mierzonemu w czasie rzeczywistym.

Dostępne tylko w wersji 4xe.

Charge & Pay

Skorzystaj z wizualizacji lokalizacji punktu 
ładowania oraz jego dostępności, zarezerwuj 
ten punkt, rozpocznij ładowanie i zapłać po 
zakończeniu.

Dostępne tylko w wersji 4xe.

Informujemy, że usługi łączności dotyczące Obsługi Klienta, Raportu o stanie pojazdu, funkcjonalności At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, Powiadomień o stanie pojazdu, Powiadomień w samochodzie, 
Informacji o samochodzie, Send&Go, Wyszukiwania POI, Live Weather/Live Traffic/Live Speedcams (informacje o natężenie ruchu/ pogodzie i radarach), Informacji o pozostałym zasięgu*, Wyszukiwania stacji 
ładowania* i Charge & Pay będą aktywne w okolicach września 2020 r. Więcej informacji na temat harmonogramu i aktywacji wyżej wymienionych usług jest dostępnych na oficjalnej stronie marki Jeep

®
.
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ENERGIA, KTÓRĄ MOŻESZ USŁYSZEĆ. 

 
System nagłośnienia Kenwood jest zasilany przez 8-kanałowy cyfrowy wzmacniacz o mocy 560 W, zmieniający zwykłą ścieżkę dźwiękową w 

osobisty koncert. Nowe zestrojenie oferuje wyjątkowo jednorodne i zdefiniowane brzmienie, a 9 głośników Hi-Fi otula pasażerów bogatymi, 

głębokimi basami, naturalnym głosem i krystalicznie czystymi wysokimi tonami. Wśród 9 głośników znajdziesz: 2 głośniki wysokotonowe 

3,5” na desce rozdzielczej, 2 głośniki wysokotonowe 1” na tylnych drzwiach, 4 głośniki średniotonowe 6x9” na przednich i tylnych drzwiach, 

1 subwoofer bass-reflex z głośnikiem z podwójną cewką 6,5” Hi-Fi.
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Ostrzeżenie Przed Kolizją z Przodu & Aktywne Hamowanie 

Awaryjne - System Automatycznego Parkowania - Tempomat 

Adaptacyjny - Inteligentny Asystent Prędkości & System 

Rozpoznawania Znaków Drogowych

System Automatycznego Parkowania -

Kamera Tylna z Dynamicznymi Liniami

Asystent Pasa Ruchu
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uOSTRZEŻENIE PRZED KOLIZJĄ Z PRZODU.

Radary i kamery wykrywają czy Renegade nie zbliża się do innego pojazdu lub przeszkody zbyt szybko 

i ostrzegają lub pomagają kierowcy uniknąć zderzenia albo 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 systemu Uconnect™. 

MONITOROWANIE MARTWEGO POLA I WYKRYWANIE OBIEKTÓW PRZECINAJĄCYCH 

DROGĘ COFANIA
System informuje o pojeździe znajdującym się w strefie niewidocznej dla kierowcy, bezzwłocznie dając 

sygnał dźwiękowy a także wyświetlając ikonę ostrzegawczą w lusterku bocznym. 

HAMOWANIE AWARYJNE – W OPARCIU O KAMERĘ
Dzięki zaawansowanej kalibracji kamery przedniej, Renegade w wersji Plug-in Hybrid oferuje 
dodatkową funkcję hamowania awaryjnego poza miastem bez wykorzystania przedniego radaru. Jako 
że hamowanie awaryjne nie wykorzystuje radaru, jest ono dostępne również w wersji Trailhawk. 

SYSTEM WYKRYWANIA ZMĘCZENIA KIEROWCY (Dostępny tylko do wesji Plug-in Hybrid)  
System ocenia poziom zmęczenia kierowcy i, jeśli jest to konieczne, wyświetla wiadomość tekstową z 
sugestią, aby odpoczął. Ponadto pojawia się dodatkowa ikonka na panelu wskaźników, widoczna nawet 
po usunięciu wiadomości. Ikonka zniknie dopiero, gdy kierowca się zatrzyma, wyłączy silnik i odpocznie.

ASYSTENT PASA RUCHU LDW+
Pozycja pojazdu na pasie ruchu jest monitorowana przez kamerę, jeśli kierowca mimowolnie

zbliży się do granic pasa, system włączy sygnał wizualny. W przypadku zbaczania z pasa, system 

proaktywnie wpływa na wspomaganie kierownicy żeby pomóc kierowcy utrzymać właściwy tor jazdy.

W dzisiejszych czasach nie wystarczy oglądać się za siebie. System bezpieczeństwa nowego Renegade składa się z ponad 60 elementów, a 

ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne są czytelne i łatwo zrozumiałe. Asystent Pasa Ruchu LDW+, Inteligentny Asystent Prędkości ISA z Systemem 

Rozpoznawania Znaków Drogowych TSR należą do standardowego wyposażenia wszystkich wersji. Nowy Jeep
®
 Renegade aktywnie i pasywnie 

śledzi sytuację na drodze, wykrywa przeszkody i zagrożenia, czyhające na Ciebie i Twoich pasażerów. Z takim zapleczem uporasz się z każdym 

wyzwaniem na drodze i nieprzerwanie będziesz czerpać przyjemność z jazdy.
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AUTOMATYCZNY SYSTEM PARKOWANIA RÓWNOLEGŁEGO I PROSTOPADŁEGO
System lokalizuje miejsce parkingowe i prowadzi kierowcę za pomocą poleceń głosowych i wizualnych, 
które są wyświetlane na wyświetlaczu TFT. Ponadto samochód jest wyposażony w nową funkcję 
automatycznego wycofywania, która pomaga wyjechać z miejsca parkingowego. Kierowca kontroluje 
skrzynię biegów, hamulce i pedał gazu, podczas gdy kierownica sterowana jest automatycznie przez 
elektryczny układ kierowniczy.
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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.

Szczegółowe informacje na temat emisji CO
2
 oraz zużycia paliwa znajdują się na stronach 72-73. 33



NATURALNA EWOLUCJA MOCY.

 
Tworzenie mocy może być proste, ale inteligentne jej wykorzystanie wymaga zupełnie innego rodzaju talentu. Pełna gama 

wydajnych silników, które zapewniają zwiększoną moc i lepiej reagują na polecenia kierowcy, obejmuje 3- i 4-cylindrowe 

silniki benzynowe oraz zmodernizowane silniki Diesla. Całkowicie nowy układ napędowy Plug-in Hybrid z 4-cylindrowym 

silnikiem benzynowym 1.3 Turbo o łącznej mocy od 190 do 240 KM zaoferuje Ci niespotykaną moc i wydajność.

Szczegółowe informacje na temat emisji CO
2
 oraz zużycia paliwa znajdują się na stronach 72–73. 35



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; zaawansowana 6-biegowa 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 wydajności. 

Całkowicie nowy układ napędowy 4xe Plug-in Hybrid z 4-cylindrowym silnikiem 

benzynowym 1.3 Turbo poprawia osiągi i wydajność, co pozwala Renegade wzbić się 

na wyżyny możliwości.

SILNIKI

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

SILNIKI

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

SILNIKI

HYBRYDOWE 

PLUG-IN

1.3 Turbo

4-cylindrowy

190 KM

4x4 Low 6 biegów AT

240 KM

Szczegółowe informacje na temat emisji CO
2
 oraz zużycia paliwa znajdują się na stronach 72–73.Szczegółowe informacje na temat emisji CO

2
 oraz zużycia paliwa znajdują się na stronach 72–73. 37



NOWA ENERGIA TO WIĘCEJ WOLNOŚCI.

Pojazdy będą dostępne w drugiej połowie 2020r.
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NOWA DEFINICJA BRAKU GRANIC.

Innowacyjny elektryczny system napędu 4x4 w nowym Jeepie 

Renegade 4xe Plug-in Hybrid jest zawsze dostępny i gotowy, by 

zapewnić Ci maksymalną trakcję oraz kontrolę nad pojazdem w 

każdych warunkach drogowych. Wyposażono go w najnowocześniejsze 

systemy bezpieczeństwa, takie jak asystent pasa ruchu, system 

rozpoznawania znaków drogowych oraz najnowszy system wykrywania 

zmęczenia kierowcy, które pozwolą Ci zachować czujność i śledzić 

otoczenie pojazdu – dla jeszcze większego bezpieczeństwa wszystkich 

podróżujących.

Lepsze osiągi w każdym znaczeniu tego słowa. Jeep
®
 Renegade 4xe 

Plug-in Hybrid to lepsze możliwości terenowe, moc do 240 KM, wyższy 

moment obrotowy oraz niższa emisja, wynoszące w przypadku trybu 

hybrydowego poniżej 50 g CO
2
. Wybieraj spośród trzech nowych trybów 

jazdy: Hybrid, E-Save oraz Electric. Ten ostatni pozwoli Ci pokonać 

do 50 km bez żadnych emisji przy zasilaniu w pełni elektrycznym.

Z dwoma tak potężnymi i wydajnymi silnikami na pokładzie i 

możliwością naładowania baterii do pełna w ciągu mniej niż dwóch 

godzin dzięki trybom szybkiego ładowania, zawsze starczy Ci mocy, 

by dotrzeć do celu.

Pozwól sobie na czerpanie przyjemności z prowadzenia pojazdu, który 

oferuje nieskończone możliwości. Dzięki połączeniu dwóch potężnych 

silników możesz królować na ulicach miast, przestrzegając ograniczeń 

w zakresie emisji spalin, oraz zjechać z utwardzonej drogi, dbając o 

środowisko. Włącz tryb Sport dostępny wyłącznie w modelach Plug-in 

Hybrid i zacznij czerpać przyjemność ze współdziałania obu silników.

Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid to zaawansowana forma ewolucji 

tego modelu, bazująca na prawdziwej legendzie. Ciesz się komfortową 

jazdą po każdej nawierzchni, z płynnym przełączaniem pomiędzy 

napędem spalinowym i elektrycznym połączonymi z nową, 6-biegową 

skrzynią automatyczną. Zupełnie nowym rodzajem komfortu dla 

wielu kierowców będzie klimatyzacja wstępna, która pozwala ustawić 

odpowiednią temperaturę wewnątrz jeszcze przed wejściem do 

pojazdu. A utrzymanie właściwej prędkości na autostradzie będzie 

jeszcze łatwiejsze za sprawą aktywnego tempomatu, dzięki któremu 

możesz skupiać się już tylko na drodze przed Tobą.

BEZPIECZEŃSTWO WYRAFINOWANIE OSIĄGI PRZYJEMNOŚĆ

RENEGADE PLUG-IN HYBRID 4xe
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E-MOC NOWYCH MOŻLIWOŚCI.

GNIAZDO ŁADOWANIA

SILNIK ELEKTRYCZNY SILNIK SPALINOWY

AKUMULATOR

Nowy Jeep
®
 Renegade 4xe łączy w sobie najnowszą technologię Plug-in Hybrid z wydajnym silnikiem benzynowym o pojemności 1,3 l z 

turbodoładowaniem. Silnik spalinowy ma dwa poziomy mocy, 130 KM i 180 KM. A wraz z silnikiem elektrycznym, świetnie ulokowanym na tylnej 

osi, pierwszy w historii Jeep
®
 4xe osiąga moc 190 KM lub 240 KM, gwarantując imponujący moment obrotowy i możliwości. Zaawansowane 

technologie na pokładzie komunikują się i współdziałają, oferując Ci trzy różne tryby jazdy hybrydowej w celu optymalnego wykorzystania 

11,4 kWh akumulatora oraz przyjaznego środowisku silnika. W przypadku w pełni elektrycznego trybu jazdy, mocny silnik elektryczny pozwoli 

Ci rozwinąć prędkość do 130 km/h oraz zapewni zasięg do 50 km, jeśli akumulator jest w pełni naładowany. Nowoczesny, kompaktowy SUV, 

zaprojektowany z myślą o poruszaniu się po miejskim gąszczu w duchu prawdziwej wolności – tego jeszcze nie było.

Szczegółowe informacje na temat emisji CO
2
 oraz zużycia paliwa znajdują się na stronach 72–73.
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28°

18°
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WIĘCEJ KONTROLI, BY

ZDOBYWAĆ NOWE SZCZYTY.

Nowy Jeep
®
 Renegade Plug-in Hybrid generuje zupełnie nowy rodzaj zrównoważonej mocy dzięki silnikowi elektrycznemu. Bazując na 

legendarnych możliwościach jazdy w terenie, Jeep
®
 opracował zaawansowany elektroniczny system napędu na cztery koła, który pokonuje 

ograniczenia mechaniczne tradycyjnych układów napędu 4x4. Oznacza to, że Jeep
®
 Renegade Plug-in Hybrid potrafi wytworzyć nawet do 50% 

większy moment obrotowy, znacznie przewyższając tradycyjne silniki spalinowe, a przy tym jest bardziej przyjazny środowisku. Udoskonalone 

zarządzanie momentem obrotowym zapewnia lepszą wydajność oraz możliwość bardzo wolnej i precyzyjnej jazdy w terenie, co zapewnia Ci 

bezprecedensową wszechstronność. Jak zawsze, wersja Trailhawk opatrzona embelmatem Trail Rated, gwarantuje maksymalną swobodę.

Szczegółowe informacje na temat emisji CO
2
 oraz zużycia paliwa znajdują się na stronach 72–73.
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ROCK Tryb zarezerwowany tylko dla wersji 

Trailhawk, zapewniający sprawne działanie napędu 

elektrycznego 4x4 przy niskich prędkościach dzięki 

mechanizmowi blokowania tylnego dyferencjału. W 

tym trybie Renegade upora się nawet z najtrudniejszą 

nawierzchnią.

AUTO Ten domyślnie ustawiony tryb świetnie 

nadaje się do codziennej jazdy. Wykorzystuje tylny 

silnik elektryczny w sytuacjach, gdy wskazane jest 

użycie systemu napędu 4x4.

SPORT Silnik spalinowy i elektryczny działają 

jednocześnie, gwarantując najbardziej sportowe 

wrażenia podczas jazdy.

SAND/MUD Elektryczny system napędu 4x4 

pozwala zwiększyć moment obrotowy oraz trakcję 

przy niskich prędkościach, sterując ustawieniami 

systemów kontroli trakcji, dyferencjałów oraz 

przełożeń skrzyni biegów, aby uporać się z 

piaszczystą i błotnistą nawierzchnią.

Legendarne już zdolności terenowe Renegade 

podkreśla unikalny elektryczny system napędu 

4x4 Jeep
®
 Active Drive Low, dzięki któremu 

Jeep
®
 zapewnia Ci takie osiągi, jakie są Ci w 

danym miejscu i czasie najbardziej potrzebne. 

Dzięki silnikowi elektrycznemu umieszczonemu 

strategicznie na tylnej osi, tylne koła są napędzane 

bezpośrednio, bez użycia tradycyjnego wału 

napędowego oraz bez interwencji kierowcy, 

gwarantując wydajność oraz odpowiednią moc 

i przyczepność potrzebne do jazdy w każdych 

warunkach. System napędu 4x4 współpracuje z 

systemem zarządzania trakcją Selec-Terrain™, 

za sprawą którego kierowca może wybrać jeden 

z pięciu trybów, odpowiednio skalibrowanych do 

różnych warunków drogowych: Auto, Sport, 

Sand/Mud, Snow i Rock – ta ostatnia opcja 

dostępna jest tylko w wersji Trailhawk.

SAM WYBIERZ, 

KIEDY CHCESZ 

ZBOCZYĆ ZE 

ŚCIEŻKI. 

SNOW Zwiększa stabilność i minimalizuje 

nadsterowność, aby zapewnić bezpieczeństwo 

i osiągi podczas jazdy po zaśnieżonych oraz 

oblodzonych drogach. Tryb sam steruje 

najważniejszymi systemami, gwarantując 

gładką jazdę.
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NOWE WYZWANIA WYMAGAJĄ 

SPECJALNYCH ROZWIĄZAŃ.
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7” WYŚWIETLACZ TFT
POZIOM NAŁADOWANIA 

ZASIĘG ELEKTRYCZNY

% MOCY / NAŁADOWANIA

E-COASTING
ODZYSKIWANIE ENERGII

PODCZAS ZWALNIANIA

Skup się na drodze i z łatwością sprawdzaj stan naładowania 

baterii, dostępny zasięg oraz otrzymuj praktyczne porady, jak 

podnieść wydajność jazdy.

Ładuj baterię podczas jazdy dzięki funkcji e-coasting, która 

wykorzystuje ujemny moment obrotowy hamującego silnika, aby 

przekazać energię do akumulatora.

HYBRYDOWY SELEKTOR TRYBU JAZDY

Wybierz jeden z trzech trybów jazdy, a Twój Renegade 

inteligentnie zadba o optymalizację mocy i wydajności 

zarówno silnika spalinowego, jak i elektrycznego.

Oszczędzaj akumulator na później lub naładuj go podczas 

hamowania rekuperacyjnego oraz e-coastingu.

Teraz jedziesz wyłącznie dzięki mocy akumulatora. Poczuj 

dreszcz emocji towarzyszący jeździe zasilanej wyłącznie 

energią elektryczną, kiedy możesz swobodnie przemierzać ulice 

wielkich miast oraz strefy niskich emisji.

Ciesz się jazdą, podczas gdy Twój pojazd zrobi wszystko za 

Ciebie, automatycznie zarządzając przepływem mocy między 

obydwoma silnikami, by uzyskać maksymalną wydajność.

E-SAVE

ELECTRIC

HYBRID

SYSTEM UCONNECTTM 8,4”  
PRZEPŁYW MOCY

HISTORIA JAZDY

HARMONOGRAM ŁADOWANIA

E-SAVE

USTAWIANIA ŁADOWANIA 

Uzyskuj wszelkie informacje na temat ładowania, wydajności i 

historii jazdy, oraz wiele innych na panelu ekranu dotykowego 

systemu UconnectTM 8,4”.
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PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ.
Ładowanie nowego Jeepa Renegade 4xe Plug-in Hybrid to proces intuicyjny, prosty i dostosowany do potrzeb osób dojeżdżających do pracy 

w mieście. Ekran systemu Uconnect™ 8,4” w jasny i czytelny sposób pokazuje stan naładowania oraz, co szczególnie ważne, pozwala ustawić 

terminy ładowania dostosowane do Twojego trybu życia. Oczywiście zawsze możesz naładować swojego Jeepa Renegade, korzystając z 

domowego źródła zasilania. Ponadto dzięki specjalnej ładowarce Wallbox, którą możesz zainstalować w domu, naładujesz pojazd do pełna 

w czasie krótszym niż dwie godziny (do 7,4 kW). Będąc w drodze, możesz skorzystać z publicznych punktów ładowania – w tym celu użyj 

dedykowanego kabla.

ŁADOWANIE Z 
GNIAZDKA 

Możesz naładować pojazd przy 

użyciu standardowego kabla 

wszędzie, gdzie tylko znajdziesz 

zwykłe gniazdko elektryczne.

WALLBOX

Wallbox to najbardziej praktyczne 

i inteligentne rozwiązanie do 

ładowania pojazdu w domu.

ŁADOWANIE 
W MIEJSCU 
PUBLICZNYM

Będąc w trasie, możesz 

skorzystać z publicznych 

punktów ładowania.

Szczegółowe informacje na temat emisji CO
2
 oraz zużycia paliwa znajdują się na stronach 72–73.
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MIEJSKI JEEP
® : RENEGADE.
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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” DAB

•          6 głośników 

•          3,5” wyświetlacz TFT w panelu wskaźników

•          Podłokietnik ze schowkiem

•          Elektrycznie otwierane szyby

•          Kanapa tylna dzielona 60/40

•          16” stalowe obręcze kół

•        Dwustronna podłoga bagażnika

•        16” aluminiowe obręcze kół

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

•         Tylne czujniki parkowania

•         Elektrycznie regulowane lusterka boczne

•         Przednie refl ektory przeciwmgielne

•         Relingi dachowe

•         Tylne gniazdo USB

•         Koło kierownicy obszyta skórą Techno 

•         Lakierowane lusterka zewnętrzne

•         16” aluminiowe obręcze kół

•         Ostrzeżenie Przed Kolizją z Przodu 

•         System multimedialny Uconnect™ 7”/ 8.4” NAV DAB

•         Kompatybilność Apple CarPlay™ / Android Auto™ 

•         Usługi Uconnect™

•         Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 

•          Pakiet Funkcjonalny (lusterka boczne składane elektrycznie, 

systemy bezkluczykowy, domykanie szyb pilotem)

•         17” aluminiowe obręcze kół

WYPOSAŻENIE DODATKOWEWYPOSAŻENIE WERSJI SPORT, PLUS:

•         Asystent zjazdu ze wzniesienia

•         System multimedialny Uconnect™ 8,4” DAB

•         Kompatybilność Apple CarPlay™ / Android Auto™ 

•          Elektroniczna regulacja temperatury w dwóch strefach z 

klimatyzacją wstępną

STANDARD W WERSJI PLUG-IN HYBRID 

•         System wykrywania zmęczenia kierowcy

•         Ostrzeżenie Przed Kolizją z Przodu

•         17” aluminiowe obręcze kół

Szczegółowe informacje na temat emisji CO
2
  oraz zużycia paliwa znajdują się na stronach 72–73. 57
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•        Przednie czujniki parkowania

•       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” DAB

•       Kompatybilność Apple CarPlayTM / Android AutoTM

•       Ciemne szyby w części tylnej

•       Naklejka na pokrywie silnika 

•       Zaczep holowniczy z tyłu

•       Całoroczne maty podłogowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYPOSAŻENIE WERSJI LONGITUDE, PLUS:

•        Ostrzeżenie Przed Kolizją z Przodu

•        Aktywny tempomat

•        Przednie czujniki parkowania

•        Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

•        Kolorowy 7” wyświetlacz TFT w panelu wskaźników

•        System multimedialny Uconnect 7.0” DAB

•        Kompatybilność Apple CarPlay/Android Auto™

•        Usługi Uconnect™

•        Przednie dywaniki podłogowe

•        Winylowe wykończenie paneli drzwi

•        Koło kierownicy obszyte skórą

•        17” aluminiowe obręcze kół

•        Tylna kamera ParkView™

•       System monitorowania martwego pola

•       System automatycznego parkowania ParkSense™

•       System multimedialny Uconnect 8.4” NAV DAB

•        Pakiet świateł Full LED (mijania, drogowe, 

przeciwmgielne, tylne, STOP)

•        Pakiet Funkcjonalny (lusterka boczne składane 

elektrycznie, systemy bezkluczykowy, domykanie 

szyb pilotem)

•       18” aluminiowe obręcze kół

•       19” aluminiowe obręcze kół

  WYPOSAŻENIE DODATKOWEWYPOSAŻENIE WERSJI LONGITUDE, PLUS:

•        Tylna kamera ParkView™

•        System monitorowania martwego pola

•        System automatycznego parkowania ParkSense™

•        System multimedialny Uconnect 8.4” NAV DAB

•         Pakiet świateł Full LED (mijania, drogowe, przeciwmgielne, 

tylne, STOP)

•         Pakiet Funkcjonalny (lusterka boczne składane elektrycznie, 

systemy bezkluczykowy, domykanie szyb pilotem)

•         Elektroniczna regulacja temperatury w dwóch strefach z 

klimatyzacją wstępną

STANDARD W WERSJI PLUG-IN HYBRID:

•         System multimedialny Uconnect™ 8,4” DAB 

•         System wykrywania zmęczenia kierowcy

STANDARD W WERSJI PLUG-IN HYBRID:
•        System multimedialny UconnectTM 8,4” DAB 

•       System wykrywania zmęczenia kierowcy

•       Winylowe wykończenie paneli drzwi

•       17” obręcze kół Off -road

•        Elektroniczna regulacja temperatury w dwóch 

strefach z klimatyzacją wstępną

•       Ostrzeżenie Przed Kolizją z Przodu

Szczegołowe informacje na temat emisji CO2 oraz zużycia paliwa znajdują się na stronach 72–73.
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PERFEKCYJ
NE W

YKOŃCZENIE
.

*Dostępny tylko w wesji Trailhawk.

Carbon Black Metallic

Solid Black

Granite Crystal Metallic

Sting Grey

Glacier Metallic

Alpine White

Jetset Blue Metallic

Colorado Red

Omaha Orange

Blue Shade Metallic

Bikini Metallic

Matt Green*
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16” FELGI ALUMINIOWE 

Standard Longitude, opcja Sport

16” FELGI STALOWE

Standard Sport

17” FELGI ALUMINIOWE 

Standard Trailhawk

17” FELGI ALUMINIOWE 

Standard Limited, opcja Longitude
PLUG-IN HYBRID:

Standard Limited i Longitude

18” FELGI ALUMINIOWE 

Opcja Limited

19” FELGI ALUMINIOWE 

Opcja Limited

19” FELGI ALUMINIOWE 

Opcja Limited
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SPORT LIMITED TRAILHAWKLONGITUDE

SKÓRA

TKANINA TKANINA TKANINA TKANINA PREMIUM SKÓRA SKÓRA TKANINA 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.

PRAWDZIWA ENERGIA NA KAŻDĄ PODRÓŻ. 

Naładowanie akumulatorów Jeepa
®
 Renegade w wersji Plug-in Hybrid nigdy nie było łatwiejsze. Zaawansowana ładowarka 

ścienna EVBox Elvi to najbardziej wydajne rozwiązanie w zakresie domowego ładowania. Wyposażona w Wi-Fi oraz 
łączność zapewnianą przez kartę SIM, w krótkim czasie naładuje akumulator do pełna. W zależności od tego, jaką moc ma 
Twoja domowa sieć, możesz naładować akumulator od zera do pelnego naładowania w mniej niż dwie godziny. Główne 
zalety zaawansowanej ładowarki ściennej EVBox Elvi w porównaniu z easyWallbox to zdalna pomoc w ciągu całego cyklu 
użytkowania pojazdu, pakiet instalacyjny do domu oraz możliwość sprawdzania i śledzenia historii ładowania dzięki 
uwierzytelnianiu każdej sesji ładowania (przy użyciu karty RFID). Możesz też zaplanować ładowanie na konkretną porę, 
aby skorzystać z niższych opłat za energię pobieraną w nocy. W tym celu użyj systemu Uconnect™ lub aplikacji mobilnej. 
Już dziś pobierz aplikację mobilną My Uconnect i korzystaj z zalet ładowarki ściennej.

Odwiedż sklep internetowy: 

https://store.jeep.com/
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ADVENTURE OFF-ROAD

Grill przedni w kolorze Grey Satin2 
Pokrywy lusterek w kolorze Grey Satin

Nakładka na zderzak przedni
Listwa zabezpieczająca próg bagażnika

Naklejka na maskę “Camoufl age”1

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”3 
16” aluminiowe obręcze kół  

CITY COMFORT

Grill przedni w kolorze Piano Black
Nakładki na lusterka w kolorze Piano Black

Nakładka na zderzak przedni1

Listwa zabezpieczająca próg bagażnika
Boczne, półbłyszczące listwy ozdobne na drzwi

Dolne, boczne listwy ozdobne
Elementy wnętrza w kolorze Piano Black2

Skórzane pokrycie dźwigni zmiany biegów3

19” aluminiowe obręcze kół
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Wodoodporny plecak Jeep
®
 - pojemność 30 l, wykonany 

w 100% z tworzywa PCV, z wyszytym napisem Jeepa oraz 

nadrukowanym logo w kształcie gwiazdy, wymiary 32x16x68 cm.

Zegarek outdoorowy Jeep
®
 - sprawdzaj godzinę podczas 

spektakularnych przygód w terenie dzięki wyjątkowo 

odpornemu zegarkowi, który posiada mechanizm Seiko AL21, 

aluminiową obudowę z powłoką IP oraz nylonowy pasek. 

Wodoodporny do głębokości 50 m.

Czapka z daszkiem - dopełnij swój swobodny styl klasyczną 

czarną czapką z daszkiem. Wykonana w 100% z bawełny, z 

wyhaftowanym z przodu logo Jeepa , a z tyłu z logo Seven 

Slot.

Termos - elegancki termos ze stali nierdzewnej o 

pojemności 500 ml, dzięki któremu możesz się cieszyć 

swoimi ulubionymi ciepłymi napojami. Posiada podwójne 

ścianki i nakrętkę PP, która zapobiega rozlaniu się płynu.

Powerbank - nie trać mocy, gdziekolwiek pojedziesz. 

Odporny powerbank Jeep
®
 został wykonany z przyjaznych 

środowisku materiałów i posiada awaryjną latarkę LED 

oraz podwójne porty ładowania USB/micro. Pyłoszczelny, 

odporny na uderzenia i na upadki, o pojemności 8000 mAh.

T-Shirt Ultimate Adventure - wykonany z bawełny z 

domieszką poliestru w melanżowym kolorze jasnoszarym 

ze stylizowanym napisem Jeep
®
.

Rozpinana bluza z kapturem Explorer - to świetny 

styl, swobodny wygląd i wygoda. Zapinana na zamek 

i wykonana z mieszanki bawełny i poliestru w kolorze 

szarym. Z przodu znajduje się napis Jeep
®
, a na plecach 

pionowy tekst “Explore the outdoors”.

ORYGINALNA KOLEKCJA.
Wszystkie produkty Jeepa dostępne są u Twojego najbliższego dealera Jeepa lub on-line na stronie store.jeep.com.
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1.0L Turbo 
120 KM MT

4X2

1.3L Turbo
150 KM DDCT 4x2

1.3L Turbo
180 KM AT

4x4

1.3L Turbo
Plug-in Hybrid

190 KM 
AT 4x4 LOW

Wersja Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited Longitude, Limited Longitude, Limited

UKŁAD NAPĘDOWY

Paliwo Benzynowy Benzynowy Benzynowy Benzynowy

Konfi guracja 3-cylindrowy 4-cylindrowy 4-cylindrowy 4-cylindrowy

Moc - kW (KM) @ obr./min.
[silnik spalinowy / silnik elektryczny]

 88 (120) @ 5.750 110 (150) @ 5.500  132 (180) @ 5.750
 95.6 (130) @ 5.500  / 

45 (60) @ 4.000

Moment obrotowy - Nm @ obr./min. 
[silnik spalinowy / silnik elektryczny]

 190 @ 1.750 270 @ 1.850 270 @ 1.850 270 @ 1.850 /  250

SKRZYNIA BIEGÓW

Skrzynia biegów 6-biegowa manualna 6-biegowa DDCT 9-biegowa automatyczna 6-biegowa automatyczna

WYMIARY

Wysokość z relingami dachowymi (mm) 1.667 1.667 1.684 1.692

Długość (mm) 4.236 4.236 4.236 4.236

Szerokość (mm) 1.805 1.805 1.805 1.805

Rozstaw osi (mm) 2.570 2.570 2.570 2.570

MOŻLIWOŚCI

Napęd Na przednie koła Na przednie koła
AWD

Jeep
®
 Active Drive

Elektryczny Jeep
®

AWD
Active Drive Low

Prześwit (mm) 166 161 166 186

Kąt natarcia / zejścia / rampowy (stopnie) 18,6°  /  21,2°  /  14,4° 17,6° /  22,2° /  13,5° 19,3° /  24,2° /  15,7° 19,3°/26,5°/16,1°

POJEMNOŚCI I WYMIARY

Homologowana masa pojazdu (kg) 1.320 1.320 1.430 1.770

Max. masa przyczepy (kg) 1.250 1.450 1.450 1.150

OSIĄGI

0-100 km/h (secs) 11,2 9,4 8,5 7,5

Prędkość maksymalna (km/h) 185 196 201 182

ZUŻYCIE PALIWA (C)

Cykl mieszany L/100km min - max 5,4 - 5,7 5,5 - 5,9 7,0 - 7,3 1,9 - 1,9

EMISJA & ZASIĘG (C)

Norma emisji EU Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-FINAL

Emisja CO
2
 cykl WLTP (g/km) min - max 155 - 168 158 - 170 190 - 201 49 - 52

Zasięg na silniku elektrycznym WLTP [km] min - max – – – 43 - 42
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1.3L Turbo

Plug-in Hybrid
240 KM 

AT 4x4 LOW

1.6L
MultiJet II

120 KM MT
4x2

1.6L
MultiJet II

120 KM DDCT 4x2

2.0L
MultiJet II
140 KM MT

4x4

2.0L
MultiJet II
140 KM AT
4x4 LOW

2.0L
MultiJet II

170 KM 
4x4 LOW

Trailhawk Sport, Longitude, Limited  Longitude, Limited  Longitude, Limited Limited Trailhawk

Benzynowy Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

4-cylindrowy 4-cylindrowy 4-cylindrowy 4-cylindrowy 4-cylindrowy 4-cylindrowy

 132.4 (180) @ 5.750 / 
45 (60) @ 4.000

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

270 @ 1.850 / 250 320 @ 1.750 320 @ 1.750 350 @ 1.750 350 @ 1.750 350 @ 1.750

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

1.718 1.667 1.667 1.684 1.684 1.697

4.236 4.236 4.236 4.236 4.236 4.236

1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805

2.570 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570

Elektryczny Jeep
®

4WD
Active Drive Low

Na przednie koła Na przednie koła
AWD

Jeep
®
 Active Drive

AWD
Jeep

®
 Active

Drive Low

4WD
Jeep

®
 Active

Drive Low

201 175 175 198 198 210

27,7°/28,0°/17,6° 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°

1.770 1.430 1.430 1.540 1.540 1.660

1.150 1.500 1.200 1.500 1.500 1.500

7,1 10,2 10,2 9,5 10,2 8,9

199 178 178 182 182 196

2,0 4,4 - 4,6 4,4 - 4,6 5,5 - 5,8 5,8 - 6,0 6,3

Euro 6D-FINAL Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

51 - 53 145 - 153 146 - 155 170 - 182 176 - 186 196

42 - 41 – – – – –

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO
2
: wartość emisji CO

2
 i zużycie paliwa ustaloną na podstawie metody pomiaru / korelacji określonej na podstawie cyklu NEDC zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2019/1840. Wartości wskazane dla zużycia paliwa oraz emisji CO
2
 zostały zmierzone przez producenta podczas testów przed homologacją i mogą ulegać 

zmianom w zależności od ostatecznej homologacji. 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 CO

2
 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 specyfi kacje 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, 

specyfi kacji, 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. Zdjęcia/ilustracje mają charakter czysto orientacyjny.
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