
NOVÝ JEEP
®
 RENEGADE



Hledáte praktický vůz, který je 
vhodný do městského provozu
a zároveň zvládne i terén? Právě 
jste ho našli! Zmodernizovaný Jeep® 
Renegade vás se svým udatným 
vzhledem, komfortním interiérem, 
nejmodernějšími technologiemi
a úspornými motory dopraví všude 
tam, kam si jen budete přát.
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NEČEKANÉ ZÁŽITKY
Kouzlo nečekaného vede k  výjimečným zážitkům a přesně takové můžete
s novým modelem Jeep

®
 Renegade zažít. Přepracovaná spodní část čelní masky 

a nové LED světlomety dávají jeho výraznému vzhledu nádech vzdušnosti. 
Nadešel čas uskutečňovat svoje nápady, plnit si své sny a žít život naplno.
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UVIDĚT A VĚDĚT

Není těžké být viděn, ale utkvět v paměti už tak snadné není. Vše záleží na detailech. A zcela nová LED světla modelu Renegade 
a jejich exkluzivní design navržený ve tvaru písmena X – inspirovaný znakem na starých amerických kanystrech na benzin – 
jsou vzrušujícím a působivým prvkem, hodným skutečného tvůrce trendů.
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CELÁ OBLOHA PŘÍMO NAD VÁMI
 
Nebe máte na dosah, jak je to možné jen s vozy značky Jeep

®
. S modelem Renegade 

si užijete svobodnou jízdu s otevřeným nebem nad hlavou, kdykoli a kdekoli se vám 
zachce. Vyberte si elektricky posuvné a výklopné střešní okno, nebo exkluzivní 
odnímatelné střešní panely My Sky a budete mít výhled, který je jedinečný stejně jako vy.
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SLEDUJTE
NEVÍDANÉ

Se střešním oknem My Sky můžete vše pozorovat ze zcela nového úhlu. Jednoduše vytáhněte lehké polyuretanové střešní 
panely a pohodlně je uložte do k tomu určeného obalu v zavazadlovém prostoru.
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JAKO RYBA VE VODĚ
Abyste si každé vaše dobrodružství vychutnali naplno, musíte se cítit komfortně. Proto je interiér nového modelu Jeep

®
 

Renegade navržen v duchu funkčnosti a zábavy. Užijte si stylový kožený interiér Polar Plunge výbavového stupně Limited, 
dostupný ve dvou barevných odstínech, nebo impozantní černé kožené provedení s rubínově červeným prošíváním a vyšitým 
logem na opěradle u speciální terénní verze Trailhawk.
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SKVĚLE PŘIPRAVENÝ PRO VAŠI ZÁBAVU

Nový Renegade následuje tradici Jeep
®
, a proto vám dopřeje prožívat dobrodružství a vzrušení 

z jízdy i v terénu. Je vybaven, stejně jako klasický Jeep
®
 Wrangler, charakteristickými prvky 

a symboly legendárních vozů značky, jako jsou vyobrazení vozu Willys na čelním skle nebo 
typické off roadové madlo před spolujezdcem. Důraz na detaily a opravdová funkčnost vás 
vždy přimějí vytrvat ve vašem snažení a budou vás inspirovat k dalšímu dobrodružství.
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VÍCE MÍSTA A PRAKTICKÝCH 
ÚLOŽNÝCH PROSTOR 

 
Vychutnejte si funkční a důmyslné prvky interiéru a nechte se hýčkat dostatkem prostoru 
na předních i zadních sedadlech. Jeep

®
 Renegade totiž poskytuje nejvíce místa ve své třídě 

– na palubu usadí až pětici cestujících, je největší na šířku a nabízí nejvíce místa nad hlavou 
ve své kategorii. Budete mít veškerý komfort, po jakém jste toužili. Větší úložné prostory 
ve středové konzole spolu s chytrými úložnými síťovými kapsami byly navrženy jak pro 
potřeby každodenního ježdění, tak pro jedinečné okamžiky prožívaných dobrodružství.
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HRAJTE PODLE VLASTNÍCH PRAVIDEL

Existují pravidla… a potom také vaše pravidla. A v novém Renegadu platí oboje. Nabízí totiž infotelematický 
systém Uconnect™ čtvrté generace, který může být vybaven navigací a až 8,4“ barevnou obrazovkou 
s vysokým rozlišením. Ovládat jej můžete dotykem nebo hlasovými pokyny a obraz zvětšovat nebo 
zmenšovat pohybem prstů jako na chytrém telefonu nebo tabletu. Můžete být připojeni, využívat funkce 
vašeho telefonu a přitom se soustředit na jízdu.
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VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Prostřednictvím dotykové obrazovky infotainmentu lze snadno ovládat i automatickou dvouzónovou klimatizaci a nastavovat 
teplotu, jakou potřebujete.

Rovněž zde můžete ovládat svůj chytrý telefon a využívat jeho aplikace, a to díky funkci zrcadlení chytrého telefonu. 

Součástí systému Uconnect™ je rovněž aplikace Uconnect™ LIVE, což je vaše osobní komunikační, navigační a informační centrum 
pro cestování všeho druhu. Poskytuje přímý přístup k rádiím TuneIn, hudební aplikaci Deezer a umožňuje používat služby Facebook, 
Twitter, Reuters a TomTom Live pro získání nejaktuálnějších informací. Využijte užitečné aplikace My:Car a eco:Drive™, které 
monitorují váš jízdní styl, sledují stav vozidla a pomáhají snižovat spotřebu paliva. Učte se od profesionálů s aplikací Jeep

®
 Skills, 

s jejíž pomocí můžete kontrolovat a měřit úhel náklonu, tlak, nadmořskou výšku a také celkový výkon vozu a získat tak na svých 
cestách za dobrodružstvím více jistoty.

navigační systém

Jeep® Skills



ENERGIE, KTEROU SLYŠÍTE 

 
Prvotřídní audiosystém Beats s výkonem 560 W, 8 reproduktory
a subwooferem přemění běžný poslech hudby na dokonalý koncert.
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Varování před čelním nárazem Plus & Aktivní systém nouzového brzdění

Automatický parkovací asistent ParkSense 

Adaptivní tempomat

Inteligentní rychlostní asistent & Rozpoznávání dopravních značek

Automatický parkovací asistent ParkSense 

Zadní parkovací kamera s dynamicky

se měnící mřížkou 

Sledování jízdního pruhu Plus
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SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍM NÁRAZEM PLUS
Systém s radarovými a obrazovými senzory detekuje, když se Renegade příliš rychle 
přiblíží k jinému vozidlu nebo velké překážce v jeho dráze, a upozorní řidiče a následně 
zasáhne do řízení, aby zabránil nehodě nebo zmírnil její následky. 

ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA S DYNAMICKY SE MĚNÍCÍ MŘÍŽKOU 
Parkovací kamera ParkView zajišťuje výbornou viditelnost při couvání a pomáhá řidiči 
manévrovat díky dynamicky se měnící mřížce vzdáleností promítané na obrazovce 
systému Uconnect™.

MONITOROVÁNÍ MRTVÝCH ÚHLŮ A DETEKCE PŘEKÁŽEK ZA VOZEM 
Tyto strážné systémy nepřetržitě sledují prostor mezi vaším vozem a vozy jiných 
řidičů. Je-li narušen prostor v mrtvém úhlu, jste o tom informováni rozsvícením ikony 
v bočním zpětném zrcátku a zvukovým signálem.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Je-li adaptivní tempomat zapnutý, systém používá radarový senzor umístěný v přední 
části vozidla, který detekuje pomalejší vozy jedoucí před vámi, a upravuje bezpečnou 
vzdálenost zpomalením a řízeným brzděním vašeho vozu. Jakmile je cesta zase volná, 
rychlost se vrátí zpět na nastavenou hodnotu.

AUTOMATICKÝ PARKOVACÍ ASISTENT PARKSENSE 
Systém vyhledá parkovací místo a navádí řidiče zvukovými a obrazovými pokyny
na TFT displeji přístrojového panelu. Řidič ovládá řadicí páku, brzdu a plyn, zatímco 
naváděcí systém ovládá volant. Asistent navíc obsahuje novou funkci, která pomáhá
s výjezdem z parkovacího místa.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ JÍZDNÍHO PRUHU PLUS
Poloha Renegadu v jízdním pruhu je sledována kamerami a systém aktivuje vizuální 
upozornění, když nechtěně vybočí z jízdního pruhu. Kromě toho v případě vybočení
ze směru jízdního pruhu systém proaktivně využívá elektronický posilovač řízení
k zásahům do řízení a pomáhá řidiči s nápravou situace a vrácením zpět do jízdního pruhu.

Dnes již nestačí dívat se přes rameno. S více než 60 bezpečnostními prvky se zvukovou a vizuální signalizací, včetně systému 
sledování jízdního pruhu Plus, inteligentního rychlostního asistenta a rozpoznávání dopravních značek standardně u všech 
výbav, monitoruje nový Jeep

®
 Renegade aktivně i pasivně vaše okolí, detekuje překážky a nebezpečí hrozící vám a vašim 

spolucestujícím. Provede vás všemi těžkostmi, na které můžete na silnici narazit, a vy se můžete na jeho palubě nerušeně bavit.
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INTELIGENTNÍ UPOZORNĚNÍ

Některé značky nebo upozornění můžete při řízení snadno přehlédnout,
a proto je tu špičkový systém rozpoznávání dopravních značek (TSR), který 
vás bude informovat o možnosti předjíždění, změnách rychlostních limitů 
a omezeních, a to přímo na 3,5“ nebo 7“ TFT displeji řidiče. Ve spojení
s inteligentním rychlostním asistentem (ISA) můžete rychle akceptovat zvýšení 
nebo snížení rychlosti a celý systém ovládat pomocí ovladačů na volantu.
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DVOJÍ POVAHA

 
Jeep

®
 Renegade si na nic nehraje. Zdědil 4x4 DNA a kromě kompaktního zevnějšku 

nabízí ty nejlepší silniční a terénní schopnosti ve své třídě. V městské džungli 
se cítí jako doma a stejně lehce se vyšplhá na hory nebo přeletí divoké pláně.
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NECHTE SE SVÝM JEEPEM HÝČKAT

 
Všechny cesty v životě nejsou snadné a stejné. Za volantem modelu Jeep

®
 Renegade 

si však můžete vychutnat dokonalý komfort a pocit jistoty každý den. Záruka výborné 
ovladatelnosti a spokojenost díky perfektnímu odpružení přemění všechny vaše 
každodenní cesty na příjemné okamžiky.



PŘIROZENÝ VÝVOJ VÝKONU
 
Vytvořit výkonný motor se dnes zdá snadné, ale umět ho přimět pracovat chytřeji a úsporněji již vyžaduje 
více talentu. Nový Renegade přichází s kompletní řadou účinnějších motorů, které poskytují vyšší výkon 
a rychlé reakce. Nabídka pohonných jednotek zahrnuje zcela nové 3- a 4válcové zážehové motory
a přepracované vznětové motory. Zážehové přeplňované motory MultiAir Turbo již třetí generace poskytují 
výkon 120 a 180 k a vznětové přeplňované motory 1.6 a 2.0 MultiJet II Turbo dodávají výkon 120 a 170 k.

tříválcový 1.0 Turbo čtyřválcový 1.3 Turbo
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CHYŤTE SVOU VLASTNÍ VLNU

Nechte se na ní unášet a buďte si jisti, že s modelem Renegade to bude 
opravdu plynulá jízda. Na výběr jsou tři špičkové převodovky: 9stupňová 
automatická, exkluzivní v této třídě, která nabízí plynulé řazení pro klidnou
a komfortní jízdu, dále pokročilá 6stupňová dvouspojková, jež spojuje 
výkon manuální převodovky se snadným ovládáním automatické,
a klasická 6stupňová manuální převodovka. Dále můžete volit mezi pohonem 
4x2 nebo 4x4 s odpojováním zadní nápravy pro maximální úsporu paliva.

DIESEL

1.6 MultiJet II 120 k 4x2 6stupňová
MT

DDCT

2.0 MultiJet II

140 k 4x4 6stupňová MT

140 k
4x4 Low 9stupňová AT

170 k

BENZIN

1.0 Turbo 

3válcový
120 k 4x2 6stupňová MT

1.3 Turbo 

4válcový

150 k 4x2 6stupňová DDCT

180 k 4x4 9stupňová AT
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ROCK Exkluzivní režim pro verzi Trailhawk. 
Poskytuje neuvěřitelné jízdní schopnosti 4x4 
v nízkých rychlostech, a to díky uzávěrce 
zadního diferenciálu, které Renegadu 
umožňují překonat i ten nejnáročnější terén.

AUTO Standardní volba, která je perfektní
pro každodenní ježdění. Pohon zadní nápravy 
se automaticky odpojuje, pokud není pohon 
všech kol zapotřebí, pro zajištění optimální 
spotřeby paliva.

SAND Agresivní reakce na přidání plynu 
a řazení na vyšší stupně zajišťují stabilitu 
a poskytují výkon k lepšímu průjezdu 
nezpevněných a klouzavých povrchů.

MUD Umožňuje větší prokluz kol pro zvýšení 
trakce v nízkých rychlostech. Při tomto 
režimu jsou specificky nastaveny podvozek, 
diferenciály a převodové poměry, aby se vůz 
vypořádal s bahnitým terénem.

Za skvělými terénními schopnostmi modelu 
Renegade stojí nedostižné systémy pohonu 
všech kol Jeep

®
 Active Drive a Jeep

®
 Active 

Drive Low, které zaručují výkon hodný 
legendárních vozů Jeep

®
. K odpojování zadní 

nápravy, tedy přepínání mezi pohonem dvou 
nebo čtyř kol, dochází automaticky bez zásahu 
řidiče, čímž je zajištěna potřebná účinnost
a správné množství výkonu a trakce ve všech 
jízdních situacích. Oba systémy pohonu všech 
kol využívají kontrolu trakce Selec-Terrain™, 
která dává řidiči na výběr až z pěti specificky 
kalibrovaných nastavení pro různé podmínky: 
Auto (automatický režim), Mud (bláto), Sand 
(písek), Snow (sníh) a exkluzivně u modelu 
Trailhawk také Rock (skála, kameny).

VY SI URČUJETE, 

KUDY PROJEDETE

SNOW Zvyšuje stabilitu a minimalizuje přetáčivost
pro bezpečnou a jistou jízdu na zasněžených

a namrzlých silnicích. Hlavní systémy zasahují
tak, aby zajistily plynulou jízdu.
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34°

24°

210

30°

NÁKLON BEZ ROZPAKŮ

Jeep
®
 Renegade Trailhawk disponuje silou stoupat a vyniknout, kdykoliv má příležitost. Označení Trail Rated®, které nese, 

potvrzuje jeho nezpochybnitelné kvality při dobývání jakéhokoliv terénu. Při testování této vrcholné verze se kladl důraz
na pět faktorů: přenos tažné síly (trakce), světlá výška, manévrovatelnost, výkyv náprav a brodivost. Trailhawk nabízí jedinečné 
provedení přídě a zádě, které mu zaručují nejlepší nájezdové úhly ve své třídě – přední nájezdový 30°, přejezdový 24°
a zadní nájezdový 34°. Díky systému pohonu všech kol Jeep

®
 Active Drive Low s režimem Rock, dostupným výhradně pro tuto 

verzi, v kombinaci s přeplňovaným vznětovým motorem o výkonu 170 k, 9stupňovou automatickou převodovkou, systémem 
řízeného sjíždění svahů (HDC) pro lepší trakci a impozantním plazivým převodem 20:1 dostanete vůz s nejlepšími offroadovými 
schopnostmi ve své třídě. Na jeho palubě snadno zdoláte každý terén.
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JEEP
®
 NEJEN DO MĚSTA: RENEGADE



•    Rozpoznávání dopravního značení

•    Inteligentní rychlostní asistent

•    Sledování jízdního pruhu Plus

•    Tempomat

•    Omezovač rychlosti

•    Manuální klimatizace

•    Ovladače audiosystému na volantu

•    Hands-free Bluetooth

•    Vstupy AUX a USB vpředu

•    UconnectTM 5“ DAB rádio

•    6 reproduktorů

•    3,5“ displej mezi kontrolními ukazateli
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•    Přední loketní opěrka s držákem

•    Elektricky ovládaná přední a zadní okna

•    Dělená a sklopná zadní sedadla 60/40

•    16“ ocelová kola

•    Oboustranná a výškově nastavitelná podlaha 
zavazadlového prostoru

•    16“ litá kola

HLAVNÍ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY

•    Zadní parkovací senzory

•    Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

•    Přední mlhová světla

•    Černé střešní ližiny

•    Plně funkční zásuvka USB pro zadní sedadla

•    Volant čalouněný technickou kůží

•    Lakovaná vnější zpětná zrcátka

•    16“ litá kola 

•    Varování před čelním nárazem Plus

•    UconnectTM 8.4“ NAV DAB rádio 

•    Funkce zrcadlení chytrého telefonu

•    Dvouzónová automatická klimatizace

•    Paket Function (bezklíčový vstup a startování, 
automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka, otevírání 
a zavírání oken pomocí dálkového ovladače)

•    17“ litá kola

HLAVNÍ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY:NAVÍC K VÝBAVĚ SPORT:
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•    Přední parkovací senzory

•    Hill descent control

•    Dvouzónová automatická klimatizace

•    Offroadové ochranné kryty: přední zavěšení, palivová 
nádrž, rozdělovací převodovka, převodovka

•    Prémiový panel s kontrolními ukazateli se
7“ barevným TFT displejem 

•    UconnectTM 7“ DAB rádio

•    Funkce zrcadlení chytrého telefonu

•    Zatmavená okna

•    Polep kapoty

•    Zadní tažné oko

•    Celoroční koberečky

•    Obložení dveří s vinylovými prvky

•    17“ offroadová kola

HLAVNÍ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY:

NAVÍC K VÝBAVĚ LONGITUDE:

•    Varování před čelním nárazem Plus

•    Adaptivní tempomat

•    Přední parkovací senzory

•    Dvouzónová automatická klimatizace

•    Prémiový panel s kontrolními ukazateli se 7“ barevným TFT 
displejem

•    UconnectTM 7“ DAB rádio

•    Funkce zrcadlení chytrého telefonu

•    Přední koberečky

•    Obložení dveří s vinylovými prvky

•    Kůží čalouněný volant

•    17“ litá kola

•    Zadní parkovací kamera

•    Monitorování mrtvých úhlů 

•    Automatický parkovací asistent ParkSense

•    UconnectTM 8.4“ NAV DAB rádio 

•    Full LED světla (dálková, potkávací, mlhová, 
koncová, brzdová)

•    Paket Function (bezklíčový vstup a 
startování, automaticky sklopná vnější 
zpětná zrcátka, otevírání a zavírání oken 
pomocí dálkového ovladače)

•    18“ litá kola

•    19“ litá kola

HLAVNÍ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY:NAVÍC K VÝBAVĚ LONGITUDE:

•    Zadní parkovací kamera

•    Monitorování mrtvých úhlů 

•    Automatický parkovací asistent ParkSense

•    UconnectTM 8.4“ NAV DAB rádio 

•    Full LED světla (dálková, potkávací, mlhová, 
koncová, brzdová)

•    Paket Function (bezklíčový vstup a startování, 
automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka, 
otevírání a zavírání oken pomocí dálkového 
ovladače)
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DOTEK D
OKONALOSTI

*k dispozici pouze pro model Trailhawk

Černá 

Metalická šedá
Granite Crystal

Šedá Sting

Šedá Glacier

Bílá Alpine

Modrá Shade

Metalická modrá Jetset

Oranžová Omaha

Bikini Metalická

Matná zelená*

Metalická černá
Carbon

Červená Colorado



16“ LITÁ KOLA
Standard u verze Logitude

Volitelně u verze Sport

16“ OCELOVÁ KOLA
Standard u verze Sport

17“ LITÁ KOLA
Standard u verze Trailhawk

17“ LITÁ KOLA
Standard u verze Limited

Volitelně u verze Longitude

18“ LITÁ KOLA
Volitelně u verze Limited

19“ LITÁ KOLA 
Volitelně u verze Limited

57



SPORT LIMITED TRAILHAWKLONGITUDE

KŮŽE

TEXTIL TEXTIL TEXTIL PRÉMIOVÝ TEXTIL KŮŽE KŮŽEPRÉMIOVÝ TEXTIL 

POLAR PLUNGE / ČERNÁ POLAR PLUNGE / ČERNÁ ČERNÁČERNÁ
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Jeep
®
 Renegade může být personalizovaný podle vašich představ doslova na míru. Kompletní 

řada originálního příslušenství Mopar
®
 vám nabízí nejlepší řešení každého detailu a každé 

potřeby. Mopar
®
 a Jeep

®
 společně vytváří z každého vozu jedinečný a osobitý exemplář,

a to díky různým doplňkům, které umožňují přepravu vašeho vybavení. Příkladem mohou 
být různé organizátory do kufru udržující zavazadla bezpečně na místě během celé cesty 
nebo střešní nosiče pro přepravu lyží, jízdních kol nebo dalších zavazadel. 

Pakety City a Adventure od Moparu vám přinášejí řadu dalších příslušenství, díky nimž 
budete připraveni na každou výzvu, ať už jste ve městě či mimo něj. 

BUĎTE AUTENTIČTÍ,

BUĎTE ORIGINÁLNÍ

Mopar
®
 Vehicle Protection nabízí řadu prémiových prodloužených záruk a plánů údržby. 

Vysoce kvalifikovaní a specializovaní technici využívají vždy originální náhradní díly Mopar
®
.

Vyberte si servisní smlouvu, která vám nejvíce vyhovuje.

Pro více informací kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce značky Jeep
®
.
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PAKET COMFORT

Mřížka chladiče a okolí světel v lesklé černé barvě Piano
Kryty vnějších zrcátek v lesklé černé barvě Piano

Přední spoiler
Zadní otěrová lišta pod dveřmi zavazadlového prostoru

Leštěné boční lišty
Sada prahů dveří

Detaily interiéru v lesklé černé barvě Piano 
Kožená hlavice řadicí páky

19“ litá kola

PAKET OFF-ROAD

Mřížka chladiče a okolí světel v matně šedé barvě
Kryty vnějších zrcátek v matně šedé barvě

Přední spoiler
Zadní otěrová lišta pod dveřmi zavazadlového prostoru

Polep kapoty s maskovaným vzorem Camouflage
Černé boční lišty

Ochranné lišty proti kamenům
Logo Jeep

®
 Performance Parts

Detaily interiéru v matně šedé barvě 
Sada offroadových pedálů 

16“ litá kola

Z PAKETŮ CITY PŘIPRAVENÝCH DO MĚSTA Z PAKETŮ ADVENTURE PŘIPRAVENÝCH PRO DOBRODRUŽSTVÍ
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1.0 Turbo 
120 k MT 4X2

1.3 Turbo
150 k DDCT 4x2

1.3 Turbo
180 k AT 4x4

Stupeň výbavy Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited Longitude, Limited

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOTORU

Palivo benzin benzin benzin

Uspořádání 3 válce 4 válce 4 válce

Nejvyšší výkon (kW (k) při ot./min)  88 (120) při 5750 110 (150) při 5500  132 (180) při 5750

Nejvyšší točivý moment (Nm při ot./min)  190 při 1750 270 při 1850 270 při 1850

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Převodovka 6stupňová manuální 6stupňová automatická DDCT 9stupňová automatická

ROZMĚRY

Nejvyšší výška se střešními ližinami (mm) 1667 1667 1684

Délka (mm) 4236 4236 4236

Šířka (mm) 1805 1805 1805

Rozvor náprav (mm) 2570 2570 2570

SCHOPNOSTI

Systém pohonu pohon předních kol pohon předních kol
pohon všech kol

Jeep
®
 Active Drive

Světlá výška (mm) 166 161 166

Úhly nájezdu / sjezdu / přejezdu (stupňů) 18,6° / 21,2° / 14,4° 17,6° /  22,2° / 13,5° 19,3° /  24,2° /  15,7°

HMOTNOSTI A OBJEMY

Homologovaná pohotovostní hmotnost (kg) 1320 1320 1430

Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1250 1450 1450

VÝKONY

Zrychlení 0-100 km/h (s) 11,2 9,4 8,5

Nejvyšší rychlost (km/h) 185 196 201

SPOTŘEBA PALIVA (B)

Kombinovaný provoz (l/100 km) 5,9 - 6,1 6,2 - 6,4 7,1 - 7,4

EMISE (B)

Emisní norma EU Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6D-TEMP

Emise CO
2
 (g/km) 134 - 138 141 - 144 163 - 170

T
E

C
H

N
IC

K
É

 Ú
D

A
J

E
1.6 MultiJet II
120 k MT 4x2

1.6 MultiJet II
120 k DDCT 4x2

2.0 MultiJet II
140 k MT 4x4

2.0 MultiJet II
140 k AT 4x4 LOW

2.0 MultiJet II
170 k 4x4 LOW

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

nafta nafta nafta nafta nafta

4 válce 4 válce 4 válce 4 válce 4 válce

88 (120) při 3750 88 (120) při 3750 103 (140) při 3750 103 (140) při 3750 125 (170) při 3750

320 při 1750 320 při 1750 350 při 1750 350 při 1750 350 při 1750

6stupňová manuální 6stupňová automatická DDCT 6stupňová manuální 9stupňová automatická 9stupňová automatická

1667 1667 1684 1684 1697

4236 4236 4236 4236 4236

1805 1805 1805 1805 1805

2570 2570 2570 2570 2570

pohon předních kol pohon předních kol
pohon všech kol

Jeep
®
 Active Drive

pohon všech kol
Jeep

®
 Active Drive Low

pohon všech kol
Jeep

®
 Active Drive Low

175 175 198 198 210

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

1430 1430 1540 1540 1660

1500 1200 1500 1500 1500

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

178 178 182 182 196

4,8 - 4,9 4,8 - 5,0 5,5 - 5,7 6,3 6,6

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

127 - 129 126 - 130 146 - 150 166 173

Specifikace (B) udává hodnotu CO
2
 a spotřeby paliva stanovenou na základě měření/korelace odpovídající klasifikaci NEDC podle nařízení (EU) 

2017/1152-1153.
Hodnoty emisí CO

2
 a spotřeby paliva získané podle platných předpisů jsou uváděné pro případné porovnání mezi vozidly.

Hodnoty emisí CO
2
 a spotřeby paliva nemusí odrážet skutečné emise CO

2
 a spotřebu paliva, neboť ty závisí na mnoha dalších faktorech, jakými jsou 

například styl jízdy, typ vozovky, podmínky počasí a dopravy či stav, používání a výbava vozidla. 

Hodnoty emisí CO
2
 a spotřeby paliva se vztahují k verzi vozidla v základní výbavě a uvedené rozpětí nejvyšších a nejnižších hodnot zohledňuje 

volitelnou výbavu a/nebo rozměr pneumatik, které se mohou podle zvolené konfigurace lišit. Uvedené hodnoty emisí CO
2
 a spotřeby paliva nejsou 

definitivní a mohou se měnit v důsledku změn ve výrobním procesu. Aktuální hodnoty jsou k dispozici u autorizovaných prodejců FCA. Oficiální 
hodnoty emisí CO

2
 a spotřeby paliva vozidla pořízeného zákazníkem budou poskytnuté spolu s dokumentací vozidla. Pro účely daní nebo jiných 

poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO
2
, se hodnoty CO

2
 mohou v závislosti na místních předpisech lišit. 



Jeep
®
 je registrovanou ochrannou známkou FCA US LLC.

Tento katalog je publikací skupiny FCA. Veškerá vyobrazení a parametry výrobků vycházejí z aktuálních informací platných v okamžiku schválení této 

publikace. FCA si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli změn uvedených informací a vyobrazení, jakož i na stažení modelů z nabídky z konstrukčních 

či marketingových důvodů, a to bez předchozího upozornění.
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