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NASTAVTE SI SVŮJ
VLASTNÍ KURZ
Ať už si nap l ánujete jako ukoli v tr asu , m ůžete si bý t jis ti , že s m o delem J e ep ®
C omp as s ji z v l á dn ete s nap r os to u jis toto u . D í k y je din e čný m m otor iza cím ,
v ý b or n é b e zp e čn os tní v ý b avě a v ysp ě lý m te chn olo giím je toto n ejs ch op n ější
kompak tní SU V p ř ipr aveno p oko ř ovat nás tr ahy m ě s t ské džungle i náro čný terén .

VÝCHOD JE TAM,
KDE ZAČÍNÁ DEN

OTEVŘOU SE VÁM NOVÉ OBZORY
Jeep® Compass se může pochlubit zcela nezaměnitelnou osobitostí. Jeho
odhodlaný postoj již na první pohled prozrazuje špičkové schopnosti v terénu
a skvělou ovladatelnost na vozovce. Velmi moderním a sebevědomým
dojmem působí zadní LED světla, chromovaná lišta vedoucí nad bočními
okny dolů kolem zadního okna nebo také leskle černá střecha. Compass
však zůstává věrný i tradičním stylistickým prvkům značky Jeep®, jakými
jsou sedmiotvorová maska chladiče v leskle černém nebo chromovaném
provedení nebo lichoběžníkové blatníky. Spolu s vynikající dynamikou
na vozovce a prvotřídními terénními schopnostmi je to nejschopnější
kompaktní SUV na trhu. Ať už jezdíte více po městě nebo mimo něj, robustní
konstrukce a zavěšení McPherson spolu se systémem odpružení vám zajistí
maximální jízdní komfort.

BUDETE NAPROSTO SPOKOJENI
Jeep® Compass byl navržen tak, aby vám poskytl styl a komfort
bez ohledu na to, kam pojedete. Ačkoliv zůstává věrný tradici značky Jeep®,
nabízí vysoce moderní styl, materiály nejvyšší kvality a nejmodernější
technologie a možnosti konektivity.
Interiér je charakteristický lichoběžníkovými rámečky na středové
konzole a palubní desce, leskle černými prvky a na dotek příjemnými
materiály. Vytříbený styl je v tomto případě i maximálně účelný, takže vše
potřebné je doslova na dosah ruky. Ovladače na koženém volantu jsou
propojené jak s obrazovkou multimediálního systému Uconnect™, tak
s volitelným 7palcovým barevným displejem řidiče na přístrojové desce.
Můžete pohodlně řídit, mít o jízdě dokonalý přehled a současně bezpečně
telefonovat nebo vybírat hudbu.
Maximální komfort a potěšení z jízdy pak umocňují dvoudílná
panoramatická střecha a ergonomicky tvarovaná sedadla. V nabídce
nechybí ani prvky usnadňující každodenní život, jako například elektricky
ovládané zadní výklopné dveře, které zjednodušují nakládání zavazadel.

BEZPEČNÉ A PRAKTICKÉ
HANDS-FREE OVLÁDÁNÍ
Interaktivní multimediální systém Uconnect™ čtvrté generace s až
8,4palcovou kapacitní dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením byl
navržen tak, abyste se mohli plně soustředit na řízení. K ovládání vám
postačí dotyk prstu nebo hlasové povely. Navíc s novými dostupnými
funkcemi systému Uconnect™ lze snadno rozšířit možnosti využití vašeho
chytrého telefonu na palubě.
Prostřednictvím funkce zrcadlení chytrého telefonu můžete přistupovat
k mobilním aplikacím, které využíváte, zprávám, telefonování, mapám či
hudbě, a to pomocí hlasového ovládání nebo dotykové obrazovky systému
Uconnect™.
Služby Uconnect™ LIVE vám umožní přístup k rádiím TuneIn, hudební
knihovně Deezer, zprávám Reuters či navigaci TomTom s dopravními
informacemi v reálném čase. Využívat můžete také funkce my:Car
a eco:Drive™, které dovolují snadné sledování stavu vozidla a přinášejí
užitečné tipy pro snížení spotřeby paliva na základě vašeho aktuálního
jízdního stylu.
Služby Uconnect™ LIVE zároveň posouvají vaše zážitky z dobrodružných
výprav do zcela jiné dimenze, a to díky aplikaci Jeep® Skills, která poskytuje
užitečné informace o trasách Jeep® a vašem výkonu prostřednictvím
speciﬁckých offroadových ukazatelů měřících stoupání, náklon, tlak
a nadmořskou výšku.
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Beats

s 9 reproduktory, subwooferem a výkonem 506 W,
jenž produkuje takovou kvalitu zvuku, která vás doslova
pohltí. At už jedete kamkoliv a v jakýchkoliv podmínkách.

NA SEVER VŽDY
UKAZUJE STŘELKA KOMPASU

9stupňová automatická
převodovka

1.6 MultiJet II

120 k
SÍLA A VÝKON
Každý řidič ocení, když má na výběr a může si u svého vozu zvolit
schopnosti, které potřebuje. Jeep® Compass proto nabízí řadu kombinací
motorů a hnacích ústrojí včetně prvotřídní devítistupňové automatické
převodovky, všechny s technologií Stop&Start, které se dokážou
přizpůsobit jakékoliv výzvě.
Devítistupňová

automatická

převodovka

je

perfektně

vyladěna

a poskytuje výkon a účinnost vždy, když je potřebujete. Převodové

2.0 MultiJet II

140 a 170 k

poměry jsou v dokonalé harmonii s velikostí, hmotností a konstrukcí
Compassu, a snadno si tak poradí s dobrodružstvím v terénu i hladkou
jízdou po dálnici.
Řada Jeep® Compass nabízí zážehový motor 1.4 MultiAir2 Turbo o výkonu
140 k v kombinaci s manuální převodovkou a pohonem předních kol
nebo s výkonem 170 k v kombinaci s devítistupňovou automatickou
převodovkou a pohonem všech kol.
V nabídce nechybí ani vznětové motory, které byly navržené
pro opravdová dobrodružství: účinný motor 1.6 MultiJet II o výkonu
120 k ve spojení s manuální převodovkou a pohonem předních kol
a 2.0 MultiJet II o výkonu 140 a 170 k a točivém momentu 350 Nm
v kombinaci s manuální nebo devítistupňovou automatickou převodovkou
a pohonem všech kol.

1.4 MultiAir 2

140 a 170 k

VŽDY VŠE POD KONTROLOU
BEZ OHLEDU NA OKOLNOSTI
Ne každá cesta v životě je jednoduchá. Jeep® Compass vám ale
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a pasivní bezpečnosti, včetně systému varování před čelním
nárazem Plus a sledováním jízdního pruhu Plus, které jsou
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M O N I TO R I N G

řidič je okamžitě upozorněn zvukovou i vizuální výstrahou.

MRTVÉHO

Jakmile se během couvání přibližuje k zádi vozu jiné vozidlo,
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S tímto asistenčním systémem je couvání doslova hračkou.
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Detekce křížení dráhy za vozidlem
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MP

Ultrazvukové sensory poskytují modelu Jeep ® Compass

TE

Parkovací asistent pro podélné a kolmé parkování

NÍ

usnadňují couvání.

IV

obrazovce systému Uconnect™, včetně naváděcích linek, které
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Zadní kamera zobrazuje dění za vozidlem na dotykové
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Zadní parkovací kamera
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ať už se vydáte na sever, východ, jih nebo západ.
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standardem všech verzí, si budete držet odstup od všech nebezpečí,

OV

Sledování jízdního pruhu Plus
Kamera nepřetržitě sleduje značení jízdního pruhu na vozovce
a zabraňuje jeho nechtěnému opuštění. Jakmile začne vozidlo
Monitoring mrtvého úhlu

překračovat značení jízdního pruhu bez použití ukazatele změny

Radarový systém vám poskytuje další pár očí pro sledování

směru jízdy, je řidič okamžitě upozorněn zvukovou výstrahou.

zadních a bočních mrtvých úhlů, což umožňuje bezpečnou

Pokud řidič nereaguje včas, systém automaticky navede vůz zpět

změnu jízdního pruhu i předjíždění. O přítomnosti objektů

do původního jízdního pruhu.

v mrtvém úhlu je řidič informován ikonou na příslušném

Adaptivní tempomat

zpětném zrcátku.

Adaptivní tempomat sleduje provoz před vámi a upravuje rychlost
vozidla tak, aby byl zachován bezpečný odstup od vpředu jedoucího
vozidla. Jakmile se prostor uvolní, systém zrychlí na původně
nastavenou rychlost.

Varování před čelním nárazem Plus

Automatické dálkové světlomety

Jeep ® Compass vám kryje nejen záda, ale sleduje i prostor před vámi. Pomocí kamery a radarových snímačů je schopen odhalit nebezpečí

Tento systém dálkových světel zajišťuje automatické přepínání z dálkových světel na potkávací a obráceně. Tuto funkci umožňuje kamera instalovaná

kolize, o čemž okamžitě informuje řidiče zvukovou a vizuální výstrahou. Pokud řidič nereaguje včas, systém automaticky zabrzdí, aby

za čelním oknem v oblasti vnitřního zpětného zrcátka. V případě, že kamera zaznamená světla protijedoucího vozu, systém automaticky přepne dálková

nehodě zabránil nebo alespoň zmírnil její následky.

světla na potkávací, čímž zabrání oslnění protijedoucího řidiče.

JEEP ACTIVE
®
DRIVE

ŘIĎTE SE SVÝM INSTINKTEM
Se správnou výbavou a technikou můžete zdolat každou cestu a terén.

SELEC-TERRAINTM

Proto je Jeep® Compass vybaven pohonem všech kol Jeep® Active Drive
s odpojitelným pohonem zadní nápravy. Tento systém spolu s rozdělovací
převodovkou a modulem pohonu zadních kol činí z modelu Compass
nejschopnější kompaktní SUV na trhu.
Jeep® Compass dále nabízí systém kontroly trakce Selec-Terrain™
s pěti režimy jízdy: Auto, Snow, Mud, Sand a Rock (exkluzivně pro verzi
Trailhawk). Každý režim má svůj vlastní algoritmus, který optimalizuje až
12 podsystémů vozu. Řidič jednoduchým otočením ovladače může zvolit
odpovídající nastavení pro daný povrch, a maximalizovat tak schopnosti
tohoto úžasného SUV.
V automatickém režimu (Auto) systém Jeep® Active Drive shromažďuje
údaje o stavu vozovky, trakci a rychlosti vozidla a určuje správný
algoritmus ovládání podvozku a systému odpojitelného pohonu zadní
nápravy, který přepíná mezi pohonem předních a všech kol bez jakéhokoliv
zásahu řidiče. Plně variabilní mokrá spojka poskytuje vždy správné
množství točivého momentu v jakýchkoliv podmínkách a v případě, že to
podmínky nevyžadují, zcela automaticky odpojuje pohon zadních kol, což
se projevuje výrazným snížením spotřeby paliva.

ODPOJITELNÝ POHON ZADNÍ
NÁPRAVY

SAND

SNOW

DOKONALE PŘIROZENÁ VOLBA
Cesta před vámi může být plná překvapení, avšak s modelem
Jeep ® Compass si můžete být jisti, že bez ohledu na podmínky
a počasí jste připraveni ji vždy zvládnout. Režimy jízdy systému
Selec-Terrain TM a nastavení vozidla můžete měnit kdykoliv během
jízdy podle aktuálních podmínek. Nebo se jednoduše spolehněte
na automatický režim Auto, který si se vším poradí sám.
Automatický režim (AUTO)
Tento režim pro každodenní jízdy si umí poradit se všemi podmínkami.
Bleskově, plynule a bez zásahu řidiče připojuje a odpojuje
pohon zadních kol podle potřeby a zaručuje maximální kontrolu,
ovladatelnost i účinnost včetně optimalizace spotřeby paliva.
Sníh (SNOW)
S příchodem zimy se život nezastaví. A nezastaví se ani Jeep ®
Compass. Přepnutím do režimu Snow zapojíte trvalý pohon všech
kol, který maximalizuje trakci a redukuje přetáčivé chování, což
vám přináší větší kontrolu a stabilitu.
Bláto (MUD)
Teď už se nemusíte bát jezdit v blátě. Přepněte do režimu Mud a systém
pohonu všech kol se automaticky nastaví tak, aby zajistil maximální
trakci v nízkých otáčkách a dovolil omezený prokluz kol. Získáte
absolutní kontrolu nad vozem i jistotu, že v blátě neuváznete.
Písek (SAND)
Nezpevněné povrchy s pískem nebo štěrkem vás už nezaskočí.
Při najetí na písek aktivujte režim Sand pro maximální trakci
a omezený prokluz kol se speciálně nastavenými diferenciály
a převodovými poměry a máte vyhráno.

AUTO

MUD

NA JIHU JE ŘADA
LÁKAVÝCH DESTINACÍ

NOVÁ DEFINICE JÍZDY BEZ HRANIC
Jeep® Compass Trailhawk je ztělesněním svobody jízdy bez limitů a omezení.
Označení Trail Rated®, které hrdě nosí, totiž znamená, že tento Compass prošel
sérií velmi náročných testů v pěti klíčových oblastech – trakce, manévrovatelnost,
výkyv náprav, brodivost a světlá výška –, které prokázaly jeho schopnosti jízdy
v terénu, a to navíc na nejtěžších offroadových trasách na světě: na okruzích
Rubicon a Moab v USA.
Compass Trailhawk nabízí nejlepší pohon 4x4 ve své třídě, terénní 17“ kola
a pneumatiky, specifický přední nárazník pro lepší nájezdový úhel, vyšší světlou
výšku, ochranné kryty podvozku, zadní červené tažné oko typické pro značku
Jeep® nebo volitelné ochranné výstuhy prahů dveří Mopar®. Proto ani ve městě, ani
v divočině nenajdete překážku, kterou byste s Compassem Trailhawk nedokázali
překonat.

33,6°

24,4°
216

ÚŽASNÁ PERSPEKTIVA
Z KAŽDÉHO ÚHLU NÁKLONU
30°
Jeep ® Compass Trailhawk je vybaven vznětovým motorem 2.0 MultiJet II
o výkonu 170 k v kombinaci s devítistupňovou automatickou převodovkou
a pohonem všech kol s redukcí Jeep ® Active Drive Low.
V kombinaci s exkluzivním režimem Rock systému Selec-Terrain™
si tento Compass s přehledem poradí v kamenitém terénu, kde využije
úžasný plazivý převod 20:1 a systém kontrolovaného sjíždění svahů Hill
Descent Control. Tento pokročilý offroadový systém, který je k dispozici
pouze u verze Trailhawk, automaticky řídí rychlost každého kola tak, aby
usnadnil sjezd a bezpečně vás dovezl dolů z jakkoliv prudkého svahu. Je
bez diskuzí, že Jeep ® Compass Trailhawk s označením Trail Rated ® zdolá
každý terén bez ohledu na to, jak je cesta kamenitá, řeka široká či svah
kluzký.

NA ZÁPADĚ
SE VEČER MĚNÍ V NOC

ZVOLTE SI PRO VÁS
TEN NEJLEPŠÍ

COMPASS SPORT
EXTERIÉR
• Automatické světlomety se senzorem stmívání
• LED koncová světla
• Halogenové reﬂektory a světla denního svícení DRL
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná černá vnější zrcátka
• 16“ litá kola
• Nádrž paliva bez víčka

INTERIÉR
• Textilní sedadla
• Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60/40
• Manuální klimatizace
• Kůží čalouněný volant s ovladači
• 3,5“ TFT displej na přístrojové desce mezi kontrolními ukazateli
• Multimediální systém Uconnect™ s 5“ obrazovkou a 6 reproduktory

TECHNOLOGIE
• Elektrická parkovací brzda
• Varování před čelním nárazem pro všechny rychlosti Plus
• Sledování jízdního pruhu Plus
• Tempomat
• Aktivní omezovač rychlosti
• Elektronická kontrola stability ESC
• Sledování tlaku v pneumatikách TPMS
• Senzor deště

COMPASS LONGITUDE
Navíc k výbavě Sport:

EXTERIÉR
• Kryty zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie
• Přední mlhová světla s funkcí osvětlování zatáček
• Střešní ližiny
• Chromovaná lišta kolem oken
• 17“ litá kola

INTERIÉR
• Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce
• LED osvětlení interiéru
• Sluneční clona s osvětleným zrcátkem
• Dvouzónová klimatizace se senzorem vlhkosti

TECHNOLOGIE
• Zadní parkovací senzory
• Multimediální systém Uconnect™ se 7“ obrazovkou a digitálním rádiem DAB
• Funkce zrcadlení chytrého telefonu

COMPASS NIGHT EAGLE
Navíc k výbavě Longitude:

EXTERIÉR
• Maska chladiče v leskle černém provedení a texturou MIC
• 18“ leskle černá litá kola
• Halogenová světla s černými rámečky
• Leskle černé rámečky mlhových světel
• Leskle černé logo Jeep®
• Leskle černé logo 4x4
• Logo Night Eagle

INTERIÉR
• Sedadla v kombinaci eko kůže a textilu s černým prošíváním
• Bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná ve 4 směrech
• Prvky interiéru v černém lesklém provedení Piano

COMPASS LIMITED
Navíc k výbavě Longitude:

EXTERIÉR
• 18“ litá kola
• Tmavé chromované doplňky exteriéru
• Světlá koncovka výfuku
• Tónované čelní sklo
• Osvětlení okolí vozu ve vnějších zrcátkách

INTERIÉR
• Sedadla v kombinaci eko kůže a textilu
• Zadní sklopná sedadla dělená v poměru 40/20/40
• Bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná ve 4 směrech

TECHNOLOGIE
• Multimediální systém Uconnect™ s 8,4“ obrazovkou, navigací a digitálním rádiem DAB
• 7“ barevný TFT displej řidiče mezi kontrolními ukazateli
• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
• Elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Systém Keyless&Go s pasivním vstupem
• Elektrická zásuvka 230 V
• Alarm
• Bi-xenonové světlomety s předními LED světly denního svícení
• Automatická dálková světla

COMPASS S-LIMITED
Navíc k výbavě Limited:

EXTERIÉR
• Polomatné šedé doplňky v odstínu Granite Crystal:
maska chladiče, spodní přední část,
rámečky mlhových světel, loga, rámečky oken
• 19“ litá kola v matně šedém odstínu Granite Crystal
• Černá střecha
• Střešní ližiny v černém provedení MIC a doplňky v šedém odstínu Neutral
• Leskle černá ramena vnějších zrcátek, kryty v barvě karoserie

INTERIÉR
• Kožená sedadla s oranžovým prošíváním
• Elektricky nastavitelná přední sedadla v 8 směrech
• Eloxované rámečky v odstínu Gun Metal
• Černý strop a obložení

TECHNOLOGIE
• Adaptivní tempomat
• Elektricky ovládané zadní výklopné dveře
• Prémiový audiosystém Beats

COMPASS TRAILHAWK
Navíc k výbavě Longitude:

EXTERIÉR
• Tónované čelní sklo
• Červené tažné oko na zádi
• Matně šedá maska chladiče, rámečky oken a kryty zrcátek
• Černý polep kapoty
• 17“ litá offroadová kola s pneumatikami Mud and Snow 225/60 R17
• Osvětlení okolí vozu ve vnějších zrcátkách

INTERIÉR
• Sedadla v kombinací kůže a textilu
• Zadní sklopná sedadla dělená v poměru 40/20/40
• Oboustranná podlaha zavazadlového prostoru
• Elektricky nastavitelná bederní opěrka ve 4 směrech
• Celoroční koberečky

TECHNOLOGIE
• Multimediální systém Uconnect™ s 8,4“ obrazovkou, navigací a digitálním rádiem DAB
• 7“ barevný TFT displej řidiče mezi kontrolními ukazateli
• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
• 9stupňová automatická převodovka
• Elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Systém Keyless&Go s pasivním vstupem
• Zásuvka 230 V
• Alarm
• Bi-xenonové světlomety s LED světly denního svícení DRL
• Automatická dálková světla

OFFROADOVÉ PRVKY
• Systém kontroly trakce Selec–Terrain™ s režimem Rock
• Ochranné kryty podvozku vpředu a vzadu
• Speciﬁcký offroadový přední a zadní nárazník
• Pohon všech kol s redukcí Jeep® Active Drive Low
• Asistent sjezdu z kopce Hill Descent Control

KOMPLETNÍ NABÍDKA
PRO NÁROČNÉ

18” LITÁ KOLA V LESKLE ŠEDÉM ODSTÍNU GRANITE CRYSTAL
Originální příslušenství Mopar®

19” LITÁ KOLA V LESKLE ŠEDÉM
ODSTÍNU GRANITE CRYSTAL

16” LITÁ KOLA V BARVĚ
TECHNICKÉHO STŘÍBRA
Standard u verze Sport

Standard u verze S-Limited

18” LITÁ KOLA LESKLE
ČERNÁ
Standard u verze Night Eagle

19” LITÁ KOLA LEŠTĚNÁ A LESKLE ČERNÁ
Volitelně u Limited /
originální příslušenství Mopar®

17” LITÁ KOLA LEŠTĚNÁ A LESKLE
ČERNÁ

17” LITÁ KOLA V BARVĚ
TECHNICKÉHO STŘÍBRA

18” LEŠTĚNÁ LITÁ KOLA
V TECHNICKÉ ŠEDÉ BARVĚ

Standard u verze Trailhawk

Standard u verze Longitude

Standard u verze Limited

UMÍ ZÁŘIT
BARVAMI

Bílá
Pastelová*

SPORT
LONGITUDE
NIGHT EAGLE
LIMITED
S-LIMITED
TRAILHAWK

∙
∙
∙
∙

Perleťová bílá
Třívrstvý lak**

∙
∙
∙
∙
∙

∙
∙

∙

Stříbrná Billet
Metalická

∙
∙
∙
∙

Šedá Sting
Pastelová

∙
∙
∙
∙

∙

∙

∙

Šedá Granite Crystal
Metalická

Modrá Laser
Perleťová

∙

∙
∙

∙
∙
∙
∙

∙
∙

∙
∙
∙
∙

∙

∙

∙

∙

∙

Modrá Jazz
Perleťová

Zelená Olive
Metalická

∙
∙
∙
∙
∙

Oranžová Spitﬁre
Pastelová

Červená Redline
Perleťová

∙
∙

∙
∙
∙
∙

∙
∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙
∙
∙
∙

∙

Černá Diamond
Perleťová

Černá
Pastelová

∙
∙
∙
∙
∙
∙

∙
∙

*Není k dispozici s interiérem Sand Storm

∙
∙
**K dispozici pouze s černými sedadly

POHODLÍ
BEZ HRANIC

SPORT

LONGITUDE

TEXTIL

TEXTIL

ČERNÁ

TEXTIL

SAND STORM
K dispozici pouze pro verzi
Longitude

LIMITED

NIGHT EAGLE

KŮŽE

EKO KŮŽE / TEXTIL

ČERNÁ

EKO KŮŽE / TEXTIL

ČERNÁ

KŮŽE / TEXTIL

LIMITED

EKO KŮŽE / TEXTIL

KŮŽE PERFOROVANÁ

ČERNÁ

KŮŽE

KŮŽE / TEXTIL

KŮŽE
PERFOROVANÁ

ČERNÁ / ŠEDÁ SKI

S-LIMITED

TRAILHAWK

KŮŽE

KŮŽE PERFOROVANÁ

ČERNÁ

KŮŽE

KŮŽE / TEXTIL

KŮŽE PERFOROVANÁ

ČERNÁ / DETAILY A PROŠÍVÁNÍ V RUBÍNOVÉ BARVĚ

CHCETE-LI BÝT ORIGINÁLNÍ, MUSÍTE BÝT SKUTEČNĚ JEDINEČNÍ
VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBY MOPAR®
Jeep ® Compass si můžete přizpůsobit doslova podle svých představ. Díky dlouhému seznamu příslušenství Mopar ®
a Jeep ® můžete zlepšit vlastnosti vozu a učinit ho tak jedinečným, jako jste vy sami. Organizér v zavazadlovém prostoru
vám například pomůže lépe uspořádat zavazadla a zabránit jejich nechtěnému pohybu během jízdy, střešní nosiče
zase poskytují možnost převozu lyží, jízdních kol nebo úložného boxu. S příslušenstvím Mopar ® budete při svých
dobrodružných cestách připraveni prakticky na cokoliv.
UDRŽUJTE SVŮJ JEEP ® COMPASS V PERFEKTNÍ KONDICI S MOPAR ® VEHICLE PROTECTION

i am

Mopar ® Vehicle Protection nabízí sérii prodloužených záruk a plánů údržby, které zajistí, že váš Jeep ® Compass bude
vždy v dokonalé kondici. Všechny náhradní díly jsou schválené značkou Jeep ® a opravy provádějí vysoce kvalifikovaní
a vyškolení technici. Služby Mopar ® představují nejlepší způsob péče o váš vůz a současně vám přinášejí naprostý klid
bez obav a problémů. Vyberte si servisní smlouvu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám.

ASISTENČNÍ SLUŽBY
800 100 274
Asistenční službu značky Jeep® můžete kontaktovat na bezplatném telefonním čísle 800 100 274.
V případě volání ze zahraničí nebo mobilního telefonu si ověřte cenu hovoru. Pokud je bezplatné číslo
nedostupné, volejte +420 283 002 767. Naši operátoři jsou vám k dispozici 365 dní v roce a 24 hodin
denně.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY
800 200 233
Zákaznické centrum Jeep® je pro vás k dispozici od pondělí do pátku v době od 8:00 do 17:00 hod.
na bezplatném telefonním čísle 800 200 233. Pracovníci zákaznického centra rádi odpoví na vaše
dotazy o produktech a službách nebo o nejbližším autorizovaném prodejním či servisním místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
1.6 MultiJet II 120 k MTX FWD

2.0 MultiJet II 140 k MTX 4x4

2.0 MultiJet II 140 k ATX 4x4

2.0 MultiJet II 170 k ATX 4x4

2.0 MultiJet II 170 k ATX 4x4 Low

1.4 MultiAir 2 140 k MTX FWD

1.4 MultiAir 2 170 k ATX 4x4

NAFTA

NAFTA

NAFTA

NAFTA

NAFTA

BENZIN

BENZIN

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Longitude, Limited

Limited

Trailhawk

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

1598

1956

1956

1956

1956

1368

1368

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

120 při 3750

140 při 3750

140 při 4000

170 při 3750

170 při 4000

140 při 5000

170 při 5500

Výkon (kW při ot./min)

88 při 3750

103 při 3750

103 při 4000

125 při 3750

125 při 4000

103 při 5000

125 při 5500

Točivý moment (Nm při ot./min)

320 při 1750

350 při 1750

350 při 1750

380 při 1750

380 při 1750

230 při 1750

250 při 2500

Převodovka

Manuální 6stupňová

Manuální 6stupňová

Automatická 9stupňová

Automatická 9stupňová

Automatická 9stupňová

Manuální 6stupňová

Automatická 9stupňová

Systém pohonu

Pohon předních kol

Pohon všech kol Jeep® Active Drive s odpojitelným
pohonem zadní nápravy

Pohon všech kol Jeep® Active Drive s odpojitelným
pohonem zadní nápravy

Pohon všech kol Jeep® Active Drive s odpojitelným
pohonem zadní nápravy

Pohon všech kol Jeep® Active Drive Low s odpojitelným
pohonem zadní nápravy

Pohon předních kol

Pohon všech kol Jeep® Active Drive s odpojitelným
pohonem zadní nápravy

Zrychlení 0-100 km/h (s)

11

10,1

9,9

9,5

9,5

9,9

9,5

Nejvyšší rychlost (km/h)

185

190

190

196

186

192

200

Emise CO2 (g/km) kombinovaný provoz

134

159

166

166

175

155

190

Spotřeba paliva v městském provozu (l/100 km)

6,3

7,9

7,3

7,3

7,8

8,7

9,7

Spotřeba paliva v mimoměstském provozu (l/100 km)

4,1

5

5,7

5,7

5,9

5,7

7,5

Spotřeba paliva v kombinovaném provozu (l/100 km)

4,8

6,1

6,3

6,3

6,6

6,8

8,3

Délka (mm)

4394

4394

4394

4394

4398

4394

4394

Šířka (mm)

1819

1819

1819

1819

1819

1819

1819

Výška se střešními nosiči (mm)

1629

1644

1644

1644

1644

1629

1644

Rozvor náprav (mm)

2636

2636

2636

2636

2636

2636

2636

Nájezdový úhel (stupňů)

15,8

16,8

16,8

16,8

30

15,8

16,8

Úhel sjezdu (stupňů)

30,8

31,7

31,7

31,7

33,6

30,8

31,7

Přechodový úhel (stupňů)

21,8

22,9

22,9

22,9

24,4

21,8

22,9

Světlá výška (mm)

198

208

208

208

216

198

208

Brodivost (mm)

406,4

406,4

406,4

406,4

482,6

406,4

406,4

Hmotnost (kg)

1505

1615

1615

1615

1706

1505

1615

Tažná kapacita (kg)

1000

1900

1500

1500

1500

1000

1000

MOTORIZACE
Palivo
Dostupné pro verze
3

Zdvihový objem (cm )
Emisní norma
Výkon (k při ot./min)

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

VÝKONY

EMISE / SPOTŘEBA PALIVA (B)

OBJEMY A ROZMĚRY

Specifikace (B) udává hodnotu CO2 a spotřeby paliva stanovenou na základě měření/korelace odpovídající klasifikaci NEDC podle nařízení (EU) 2017/1152-1153.
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva získané podle platných předpisů jsou uváděné pro případné porovnání mezi vozidly.
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva nemusí odrážet skutečné emise CO2 a spotřebu paliva, neboť ty závisí na mnoha dalších faktorech, jako styl jízdy, typ vozovky, podmínky počasí a dopravy či stav, používání a výbava vozidla.

Hodnoty emisí CO2 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 CO2 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 CO2 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 CO2, se hodnoty CO2 mohou v závislosti na místních předpisech lišit.

Tento katalog je publikací skupiny FCA. Veškerá vyobrazení a parametry 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.
Jeep® je registrovanou ochrannou známkou FCA US LLC.

