NOVÝ JEEP® RENEGADE

Vychutnejte si kombinaci, po které
jste toužili: praktičnost ve městě
a vitalitu v přírodě. V novém modelu
Renegade naleznete dokonalou
harmonii obou těchto světů.
S modernizovanými a odvážnými
vnějšími tvary, pohodlnými interiéry
a bezpečnostními technologiemi se
nový Jeep® Renegade stane vaší
vstupenkou kamkoliv, kam se vám
zachce.

DVOJÍ POVAHA.
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Být viděn je snadné, ale aby si vás všimli, to už vyžaduje kouzlo detailu. Nový svěží design s LED světly s exkluzivním symbolem X inspirovaným
historickými americkými kanystry je mimořádně vzrušující a je skutečným měřítkem stylovosti.

DOJEM NA PRVNÍ POHLED.
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VAŠE NEBE SE PRÁVĚ OTEVŘELO.
Nebe máte nyní na dosah. Tak, jako to dokážou pouze vozidla značky Jeep®. Renegade nabízí
svobodu jízdy s nebem nad hlavou kdekoliv a kdykoliv se vám zachce. Střešní okno je k dispozici
ve verzi s elektrickým otevíráním a vyklopením nebo můžete zvolit úchvatnou střechu My-Sky
s odnímatelnými střešními panely. Stačí se podívat nahoru a užít si zcela jedinečný pohled.
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VŠE MÁ
SVÉ MÍSTO.

Střešní panely My-Sky zcela změní váš pohled na svět. Jednoduše vyjměte lehké střešní panely z kompozitu laminátu a polyuretanu
a uložte je do specifického vaku ve velkorysém zavazadlovém prostoru.
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VŽDY VE VAŠEM ŽIVLU.

Cítit se pohodlně by mělo být prioritou každého velkého dobrodružství. Interiéry nového modelu Jeep® Renegade jsou navrženy tak, aby vám
poskytovaly maximální funkčnost a zábavu. Zvolit můžete stylové dvoubarevné kožené čalounění Polar Plunge, které je určeno pro model
Renegade Limited nebo působivé černé kožené čalounění s logem speciální offroadové verze Trailhawk.
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HRAJTE PODLE SVÝCH PR AVI D E L .
Existují pravidla a vaše pravidla. Nový Renegade zajišťuje, že se už jeden od druhého neodtrhnete. Zásluhu
má na tom čtvrtá generace infotelematického systému Uconnect™ Nav s 8,4palcovou dotykovou plnobarevnou
obrazovkou s vysokým rozlišením. Ať už jde o dotyk, ťuknutí, přiblížení, nebo hlasový příkaz, vždy se můžete plně
soustředit na to, co právě děláte, a připojit se kamkoliv chcete.
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™.
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PŘIROZENÉ PROPOJENÍ.

Navigace

Aplikace Jeep ®
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.

Off-Road Pages

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.
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

MY eCHARGE

MY WI-FI

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

Získejte upozornění a asistenci
v případě nehody nebo poruchy
vašeho vozu Jeep®.

Najděte a ovládejte svůj Jeep® kdykoliv
a odkudkoliv.

Sledujte a pečujte o svůj Jeep®.

Pro příjem informací v reálném čase
o dopravě, počasí a rychlostních
radarech na trase.

Pro správu nabíjení u veřejných
nabíjecích stanic nebo u
soukromého wallboxu.

Surfujte po internetu a připojte
hned několik zařízení zároveň.

Pro získání pomoci a asistence v případě
krádeže a nalezení vašeho vozu Jeep®.

Řešení pro správu vozového parku,
které zajistí absolutní kontrolu na
činnostmi, stavem údržby, servisem
a asistencí vaší flotily.

KONEKTIVITA ZNAMENÁ SVOBODU.
Stáhněte si mobilní aplikaci My Uconnect
nebo navštivte oficiální internetové stránky
Jeep® a využijte všech výhod.
Pro více informací o dostupnosti a aktivaci služeb navštivte oficiální stránku www.jeep.cz.
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

MY eCHARGE

Ať už jste kdekoliv, zůstaňte ve spojení se svým vozem Jeep® přímo ve vozidle nebo z mobilní aplikace My Uconnect.

MY WI-FI

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

Začněte svoje dobrodružství v naprostém pohodlí a bezpečí díky službám Uconnect.

MY ASSISTANT
SOS volání

Silniční asistence

Péče o zákazníka

Zprávy o stavu vozidla

Prostřednictvím mobilní aplikace My Uconnect,
displeje rádia nebo vestavěného tlačítka SOS
můžete kontaktovat centrum tísňového volání,
které současně obdrží
i vaši poslední známou pozici GPS
a identifikační číslo vozidla. Za určitých podmínek
se tísňové volání generuje automaticky.

Kontaktujte call centrum a získejte silniční
asistenci prostřednictvím mobilní aplikace
My Uconnect, displeje rádia, vestavěného
tlačítka Assist nebo automaticky, pokud je
ohrožen hlavní systém.

Kontaktujte call centrum v případě otázek nebo pochyb
týkajících se vašeho vozidla z aplikace My Uconnect,
displeje rádia nebo prostřednictvím vestavěného tlačítka
Assist. Vaše vozidlo poskytne informace o své poloze
a identifikační číslo.

Získejte e-maily a upozornění z mobilní
aplikace My Uconnect™nebo na internetovém
portálu týkajícím se stavu a údržby vašeho
vozidla.

Operace na dálku

Vyhledávání vozidla

Eko hodnocení

Spojte se se svým vozidlem a pošlete mu
příkazy, jako například odemčení nebo
zamčení dveří, případně zapnutí světel, i když
nejste v jeho blízkosti, pomocí svých chytrých
hodinek nebo mobilní aplikace My Uconnect.

Zobrazte polohu svého vozidla na svých
chytrých hodinkách nebo chytrém telefonu
v mobilní aplikaci My Uconnect™nebo na
internetovém portálu. Můžete rovněž zahájit
navigování k vozidlu.

Jízdní hlášení

Digitální asistent At-Home

E-Control

Mějte svůj vůz pod kontrolou, i když jej
řídí někdo jiný. Získávejte upozornění
o přednastavených parametrech
prostřednictvím mobilní aplikace My
Uconnect™ nebo internetového portálu.

Získejte informace o svém vozidle, odešlete
do něj novou cílovou destinaci, vyhledávejte
body zájmu, zamkněte nebo odemkněte
dveře na dálku, to vše prostřednictvím
domácího digitálního asistenta At-Home.

Když je váš vůz připojen k dobíjecí stanici nebo
zásuvce, můžete zahájit jeho dobíjení prostřednictvím
mobilní aplikace My Uconnect™ nebo specifického
tlačítka na dvířkách zásuvky.

Informace o vozidle

Upozornění o stavu vozidla

Upozornění ve vozidle

Získejte informace o stavu svého vozidla
v reálném čase. Buďte v obraze, pokud jde
o hladinu paliva, tlak v pneumatikách, najeté
kilometry nebo výměnu oleje prostřednictvím svých
chytrých hodinek, aplikace My Uconnect™ nebo
internetového portálu.

Získejte specifická oznámení o hnacím
ústrojí, oleji, provozních kapalinách, brzdách,
zavěšení, bezpečnostních prvcích a světlech
prostřednictvím chytrých hodinek, mobilní
aplikace My Uconnect™ nebo internetového
portálu.

Můžete získávat informace o plánované
údržbě nebo předplacených službách.
U předplacených služeb můžete přijmout
volání přímo přes dotykovou obrazovku
svého vozidla.

MY REMOTE

Získejte cenné rady, které vám umožní snížit spotřebu
paliva a emise CO2 prostřednictvím jízdního stylu. Analýza
dat probíhá v reálném čase a informace můžete zobrazit na
obrazovce vozidla, v mobilní aplikaci My Uconnect™nebo na
chytrých hodinkách.
Není k dispozici u verze 4xe

K dispozici pouze u verze 4xe

Naplánujte dobíjení svého vozu na denní bázi pomocí
mobilní aplikace My Uconnect™ nebo specifického tlačítka
na dvířkách zásuvky.
Zapněte klimatizaci ve svém vozidle na dálku pomocí aplikace
My Uconnect.

MY CAR

Pro další informace týkající se načasování a aktivace jednotlivých služeb navštivte oficiální stránky Jeep ® .

25

MY NAVIGATION

Send & Go

Vyhledávání bodů zájmu

Doprava / počasí / rychlostní radary živě

Vyhledávání parkovacího místa / čerpací stanice

Prostřednictvím mobilní aplikace My
Uconnect vyberte svůj cíl a odešlete jej
přímo do navigace svého vozidla, která vás
následně dovede na místo.

Snadné vyhledávání bodů zájmu (POI) přímo v aplikaci
My Uconnect a možnost jejich odeslání do navigace
vozidla.

Získejte aktuální informace o dopravě, počasí a
rychlostních radarech na dotykové obrazovce a
mějte všechny detaily své cesty vždy po ruce.

Najděte nejbližší parkovací místo nebo
čerpací stanici včetně detailů, jakými jsou
provozní doba, adresa, telefon a aktuální
dostupnost.

Vyhledávání nabíjecí stanice

Dynamické mapování dojezdu

Zobrazte si veřejné nabíjecí stanice a detailní
informace v aplikaci My UConnect a displeji rádia.

Mobilní aplikace My UConnect vyznačí na mapě
oblast dosažitelnou s aktuálním stavem baterie.

K dispozici pouze u verzí 4xe.

K dispozici pouze u verzí 4xe.

MY eCHARGE*

My easy Charge

My easyWallbox

My connectedWallbox

Prostřednictvím této služby můžete spravovat svůj
účet, najít nabíjecí stanici, zahájit nebo ukončit
nabíjení, zaplatit za službu nabíjení z chytrého
telefonu, zkontrolovat historii transakcí či zakoupit
RFID kartu.

Ovládejte svůj domácí Wallbox pomocí
Bluetooth® a svého chytrého telefonu.

Spravujte svůj připojený Wallbox pomocí
chytrého telefonu.

MY WI-FI

MY ALERT

Přístupový bod Wi-Fi*
Po zaregistrování na internetových stránkách
Ubigi (Ubigi.me selfcare) můžete k internetu
připojit až 8 zařízení pro snadné surfování po
internetu, streamování pořadů a hudby. Wi-Fi
zpříjemní cestu všem cestujícím.
*Wi-Fi od Ubigi

*pouze pro verze 4xe

MY FLEET MANAGER

Oznámení o krádeži

Asistence při odcizení vozidla

Fleet Management Portal

Dostávejte oznámení prostřednictvím
SMS, mobilní aplikace My Uconnect™ nebo
internetového portálu Uconnect o jakémkoliv
podezření na krádež, neoprávněném pohybu
nebo jakémkoliv jiném narušení bezpečnosti
vašeho vozidla.

Kontaktujte operační středisko v případě
krádeže hned. Jakmile je krádež vozidla
potvrzena policejní zprávou, aktivují se
bezpečnostní funkce včetně sledování vozidla.

Portál správy vozového parku představuje řešení pro
správu flotily, díky kterému budete mít vždy kontrolu
nad činnostmi, stavem údržby, servisem a asistenci
jednotlivých vozidel.

Pro další informace týkající se načasování a aktivace jednotlivých služeb navštivte oficiální stránky Jeep ® .

27

ENERGIE, KTEROU MŮŽETE SLYŠET.
Audiosystém KENWOOD pracuje s digitálním osmikanálovým zesilovačem o výkonu 560 W a váš každodenní zvukový doprovod promění na
skutečný koncert. Nové odladění zachovává jednotný a čistý zvuk prostřednictvím 9 Hi-Fi reproduktorů, které cestující obklopují bohatými
suchými basy, přirozenými hlasy a křišťálově čistými výškami. Soustava devíti reproduktorů je tvořená 2 výškovými 3,5“ reproduktory na
palubní desce / 2 výškovými 1“ reproduktory v zadních dveřích / 4 středovými reproduktory 6×9” v předních a zadních dveřích a jedním
bassreflexovým subwooferem s 6,5” dvojitým cívkovým reproduktorem.
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V dnešní době už nestačí dívat se přes rameno. K dispozici máte více než 60 bezpečnostních prvků komunikujících prostřednictvím jednoduchých
zvukových a grafických varování včetně sledování jízdních pruhů Plus, inteligentního rychlostního asistenta a rozpoznávání dopravního značení,
jež jsou standardem všech výbav. Nový Jeep® Renegade aktivně i pasivně sleduje překážky a nebezpečí hrozící vám i vašim cestujícím. Projeďte
všemi obtížemi, které vás na cestě mohou potkat, a soustřeďte se na zábavu.

Sledování před čelním nárazem Plus
Aktivní nouzové brzdění
Automatický parkovací asistent Park Sense
Adaptivní tempomat
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Radarové a video snímače odhalí, že se váš Renegade přibližuje k jinému vozidlu příliš rychle a kromě
varování asistuje řidiči s cílem nehodě zabránit nebo alespoň zmírnit její následky.
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NOUZOVÉ BRZDĚNÍ – KAMERA, KTERÁ VÁS NEPŘESTÁVÁ CHRÁNIT
Díky pokročilé kalibraci přední kamery je Renegade Plug-in Hybrid schopen poskytnout nouzové brzdění
i v mimoměstském provozu bez předního radaru. Radar zajišťuje nouzové brzdění u modelu Trailhawk.

SLEDOVÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ PLUS
Sledování jízdních pruhů Plus

Sledování jízdních pruhů Plus

MONITORING MRTVÉHO ÚHLU A DETEKCE KŘÍŽENÍ DRÁHY ZA VOZIDLEM
Tento systém nepřetržitě sleduje prostor mezi vámi a dalšími vozidly. Pokud se v mrtvém úhlu nachází
jiné vozidlo, systém vás upozorní prostřednictvím světelné ikony v bočním zpětném zrcátku a zvukovou
výstrahou.
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Zadní parkovací kamera ParkView poskytuje během couvání dokonalý pohled na oblast za vozidlem
a pomocí dynamických naváděcích čar na obrazovce systému Uconnect™ napomáhá k správnému
manévrování.
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DETEKCE ÚNAVY ŘIDIČE (k dispozici pouze u modelu Renegade Plug-in Hybrid)
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Automatický parkovací asistent Park Sense
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Systém vyhledá parkovací místo a řidiče navádí zvukovými a grafickými signály na přístrojovém TFT
panelu. Nová funkce umožňuje rovněž automatické vyjetí z parkovacího místa. Řidič musí ovládat
převodovku, brzdu a plyn, zatímco řízení je pevně v rukách automatického systému.
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AUTOMATICKÝ PARKOVACÍ ASISTENT PARK SENSE

o

OCHRÁNCI, KTEŘÍ NIKDY NESPÍ .

Pozice vozidla v jízdním pruhu je sledována kamerami. Pokud se vozidlo neúmyslně přiblíží k hranici
pruhu, systém zahájí okamžitou vizuální výstrahu. V případě přejíždění do jiného jízdního pruhu systém
aktivně zasáhne pomocí elektrického posilovače řízení a řidiči usnadní nápravná opatření pro návrat do
původního jízdního pruhu.

Zadní kamera s dynamickým naváděním

Systém sleduje míru únavy řidiče. Specifická textová zpráva doporučí řidiči v případě potřeby přestávku.
Po celou dobu jízdy se pak zobrazuje specifická ikona, a to i po odstranění zprávy na TFT displeji. Tato
ikona zmizí pouze v případě, že řidič zastaví, vypne motor a odpočine si.
31

INTELIGENTNÍ UPOZORNĚNÍ.

Během dlouhé cesty vám mohou některé detaily uniknout, ne však v případě systému
rozpoznávání dopravního značení TSR, který vás upozorní na všechny zákazy předjíždění,
změnu rychlostních limitů a další omezení přímo na 3,5” nebo 7” displeji. V kombinaci
s inteligentním rychlostním asistentem ISA můžete rychle akceptovat zvýšení či snížení
rychlosti a systém aktivovat nebo deaktivovat intuitivními ovladači na volantu.
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PŘIROZENÁ EVOLUCE VÝKONU.
Vytvoření výkonu může být snadné, ale přimět jej k inteligentnější práci vyžaduje poněkud jiný druh talentu. Renegade nabízí
kompletní paletu účinných motorizací s vyšším výkonem a odezvou včetně zážehových tří- a čtyřválců a přepracovaných
vznětových motorů. Zcela nové přeplňované čtyřválcové plug-in hybridní motory 1.3 Turbo poskytují výkon od 190 do 240 k
a bezkonkurenční sílu a účinnost.
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VYTVOŘTE SI
VLASTNÍ VLNU
Renegade se postará o hladkou jízdu. Zvolte jednu ze tří vynikajících převodovek:
exkluzivní 9stupňovou automatickou, která nabízí hladké řazení převodových stupňů
pro plynulou jízdu a pohodlný zážitek z jízdy, vyspělou 6stupňovou dvouspojkovou
převodovku, která kombinuje výkon manuální převodovky a snadné použití automatu
nebo tradiční 6stupňovou manuální převodovku.
Nakonec se rozhodněte pro pohon dvou nebo čtyř kol, v druhém případě s odpojitelným
pohonem zadní nápravy, který významně snižuje spotřebu paliva. Zcela nový plug-in
hybridní pohon se čtyřválcem 1.3 Turbo posouvá výkon a účinnost modelu Renegade
do zcela nové dimenze.

ZÁŽEHOVÉ
MOTORY
PLUG-IN
HYBRIDNÍ
MOTORY
VZNĚTOVÉ
MOTORY

1.0 Turbo, 3válec

120 k

4x2

6stupňová

manuální
převodovka

1.3 Turbo, 4válec

150 k

4x2

6stupňová

automatická
převodovka DDCT

4x4 Low

6stupňová

automatická
převodovka

190 k
1.3 Turbo, 4válec
240 k

1.6 MultiJet II

120 k

4x2

6stupňová

manuální
převodovka
automatická
převodovka DDCT
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NOVÁ ENERGIE

PRO VĚTŠÍ SVOBODU.
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REDEFINICE LIMITŮ.

RENEGADE PLUG-IN HYBRID 4xe
BEZPEČNOST

DŮMYSLNOST

VÝKON

ZÁBAVA

Inovativní elektrický pohon všech kol nového modelu Jeep® Renegade
4xe Plug-in Hybrid je vždy v pohotovosti a zajišťuje maximální trakci
a ovladatelnost ve všech jízdních podmínkách. Zahrnuje všechny
bezpečnostní technologie včetně sledování jízdních pruhů, rozpoznávání
dopravního značení a zcela nového systému detekce únavy řidiče, který
pomáhá řidiči zachovat pozornost a sledovat okolí vozidla.

Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid představuje důmyslnou evolucí
legendárního ducha. Bez ohledu na typ vozovky si můžete užít
pohodlnou jízdu s plynulým přecházením mezi spalovacím motorem a
elektromotorem, zejména pak s 6stupňovou automatickou převodovkou.
Na řidiče čeká nová úroveň pohodlí s možností nastavení teploty ještě
před samotnou jízdou. Díky adaptivnímu tempomatu se zjednodušilo i
udržování správné rychlosti, díky čemuž se můžete plně soustředit na
jízdu.

Větší výkon v každém ohledu. Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid
poskytuje větší schopnosti v terénu, výkon až 240 k, větší točivý moment
a emise CO2 pod 50 g/km v hybridním režimu. Vybírat můžete mezi
třemi novými režimy jízdy, Hybrid, E-Save a Electric, který vám dovoluje
cestovat s nulovými emisemi v ryze elektrickém režimu až 50 km. Díky
dvojici výkonných a účinných motorů a možnosti dosažení plného nabití
za méně než dvě hodiny (při rychlodobíjení) nebudete nikdy postrádat
dostatek síly pro zvládnutí svého cíle.

Zažijte zábavu při řízení vozidla, které poskytuje nekonečné možnosti.
Kombinace dvou výkonných motorů vám umožní jet v ulicích města
v souladu s emisními předpisy a na offroadové trase se chovat
ohleduplněji. Zvolte specifický režim Sport, který je exkluzivním
režimem plug-in hybridní verze, a užívejte si veškerou možnou zábavu
dvou společně pracujících motorů.
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VĚTŠÍ MOŽNOSTI.

ELEKTROMOTOR

BATERIE

ZÁŽEHOVÝ MOTOR

DOBÍJECÍ ZÁSUVKA

Zcela nový Jeep® Renegade 4xe kombinuje nejmodernější plug-in hybridní technologii s účinným zážehovým přeplňovaným motorem 1.3.
Samotný zážehový motor je k dispozici ve dvou výkonových úrovních, 130 a 180 k. V kombinaci s elektromotorem u zadní nápravy dosahuje
první Jeep® 4xe výkonu 190 a 240 k, což znamená větší točivý moment i schopnosti. Jeho důmyslné technologie komunikují a pracují společně
s cílem poskytnout vám tři různé režimy jízdy využívající baterie o výkonu 11,4 kWh a k životnímu prostředí ohleduplný motor. V ryze
elektrickém režimu je výkonný elektromotor schopen dosáhnout rychlosti 130 km/h a při plném nabití ujet v ryze elektrickém režimu až 50 km.
Moderní kompaktní SUV bylo navrženo pro městské prostředí a poskytnutí autentické a udržitelné svobody.
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VĚTŠÍ KONTROLA PRO
DOSAŽENÍ NOVÝCH LIMITŮ.

°
28

°
18

°
28

Nový Jeep® Renegade Plug-in Hybrid generuje díky speciálnímu elektromotoru nový druh udržitelné síly. S využitím legendárních zkušeností
jízdy v terénu vyvinul Jeep® důmyslný elektronický systém pohonu všech kol, který překonává limity tradičních mechanických systémů. Ve
výsledku Jeep® Renegade Plug-in Hybrid produkuje až o 50 % větší točivý moment a přitom je udržitelnější. Lepší řízení točivého momentu
znamená větší účinnost a lepší schopnosti šplhání v terénních situacích, což vozidlu přidává na všestrannosti. Verze Trailhawk pak zajišťuje
jako vždy maximální svobodu díky schopnostem na úrovni Trail Rated.
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AUTO Výchozí režim, který se dokonale hodí pro
každodenní jízdy. Zadní elektromotor obstarává
v případě potřeby pohon všech kol.

MUD/SAND Tento režim využívá elektrický pohon
všech kol pro zvýšení točivého momentu a trakce
při nízkých rychlostech a zahrnuje specifické
ovládání podvozku, diferenciálů a převodových
poměrů pro zvládnutí písku a bláta.

VYBERTE
SI SVOU
CESTU.
Legendární offroadové schopnosti modelu
Renegade jsou díky novému elektrickému systému
pohonu všech kol ještě působivější. Vůz využívá
pohon Jeep® Active Drive Low, který zajišťuje
potřebný výkon kdykoliv jej potřebujete. Díky
elektromotoru umístěnému strategicky u zadní
nápravy jsou zadní kola poháněna přímo bez
použití tradičního hnacího hřídele a zásahu řidiče,
což zaručuje účinnost a správné množství točivého
momentu v jakékoliv situaci. Oba systémy využívají
systém kontroly trakce Selec-Terrain™, který řidiči
dovoluje zvolit jedno z pěti nastavení pro různé
podmínky: Auto, Sport, Mud/Sand, Snow a Rock,
který je exkluzivním režimem verze Trailhawk.

SPORT Spalovací motor a elektromotor pracují
společně pro zajištění nejsportovnějšího zážitku
z jízdy.

ROCK Tento režim nabízený exkluzivně pro verzi

Trailhawk poskytuje mimořádné schopnosti v nízkých
rychlostech díky uzávěrce zadního diferenciálu,
což modelu Renegade umožňuje zvládnout i ten
nejnáročnější terén.

SNOW Tento režim přidává stabilitu a minimalizuje

přetáčivost pro bezpečnou a výkonnou jízdu na
sněhu a zledovatělých vozovkách. Hlavní systémy
jsou řízeny tak, aby zajišťovaly hladkou jízdu.
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NOVÉ VÝZVY, SPECIFICKÁ ŘEŠENÍ.
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7” PŘÍSTROJOVÝ PANEL

E-COASTING

ÚROVEŇ NABITÍ PRO RYZE
ELEKTRICKÝ REŽIM
% VÝKONU / NABITÍ

REKUPERACE ENERGIE
BĚHEM JÍZDY NA NEUTRÁL

Nabíjejte své baterie i během jízdy díky funkci e-coasting, která
využívá negativní točivý moment brzdění motorem pro nabíjení
baterie.

Soustřeďte se stále na jízdu a mějte vždy přehled o stavu baterie,
dojezdu, díky čemuž se naučíte řídit mnohem účinněji.

VOLIČ HYBRIDNÍHO REŽIMU JÍZDY
Volbou jednoho ze tří režimů Renegade inteligentně
přizpůsobí výkon a účinnost spalovacího a elektrického
motoru.

HYBRID

8.4“ RÁDIO UCONNECTTM
TOK VÝKONU JÍZDNÍ
HISTORIE PLÁNOVANÉ DOBÍJENÍ
NASTAVENÍ DOBÍJENÍ E-SAVE

Užijte si jízdu, kdy vozidlo odvádí veškerou práci za vás.
Automaticky řídí tok výkonu obou motorů pro dosažení
maximální účinnosti

E-SAVE
Šetřete baterii pro pozdější použití nebo ji nabíjejte
prostřednictvím regenerativního brzdění nebo funkce
e-coasting.

ELECTRIC

Prohlédněte si všechny informace o nabíjení, účinnosti jízdy,
jízdní historii a naplánovaném dobíjení na 8,4palcové dotykové
obrazovce systému Uconnect™.

Nyní můžete jet pouze na elektrickou energii uloženou v bateriích.
Vychutnejte si jízdu v ryze elektrickém režimu ve městě
a v zónách s nízkými emisemi s naprostým pocitem svobody.
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BĚŽNÁ ELEKTRICKÁ
ZÁSUVKA
Nabijte svůj vůz standardním
kabelem u jakékoliv domácí
elektrické zásuvky.

WALLBOX
EasyWallbox představuje
nejpraktičtější a nejchytřejší způsob
domácího nabíjení. Za asistence
elektrikáře můžete zvýšit výkon
nabíjení až na 7,4 kW (se stejným
hardwarem), díky čemuž se doba
nabíjení sníží na 100 minut. Nabíjení
můžete naplánovat podle svých
potřeb prostřednictvím systému
Uconnec™ nebo mobilní aplikace.

PŘEVEZMĚTE STAROST NAD SVOU BUDOUCNOSTÍ.
Nabíjení nového plug-in hybridu Jeep® Renegade 4xe je intuitivní, snadné a vhodné pro všechny řidiče dojíždějící z předměstí. 8,4palcová
obrazovka systému Uconnect™ usnadňuje pochopení všech procesů nabíjení, a navíc umožňuje naplánování nabíjení podle vašeho životního
stylu. Renegade můžete nabít kdykoliv z běžné domácí zásuvky. Speciální Wallbox, který si můžete nainstalovat doma sami bez odporné
asistence vám pak umožní plné nabití vozidla už za 4 hodiny (výkon 2,3 kW). Na cestách můžete svůj Renegade 4xe nabíjet u veřejných
nabíjecích stanic prostřednictvím speciálního kabelu. Dobu nabíjení můžete snadno spravovat a kdykoliv naplánovat čas nabíjení i na dálku.

VEŘEJNÉ NABÍJENÍ
K nabíjení vozidla na cestách
můžete využít veřejné nabíjecí
stanice (průměrná doba nabíjení:
1h a 40 minut díky výkonu
7,4 kW). kW).

Podrobné informace o emisích CO2 a spotřebě paliva naleznete na stránkách 72 až 73.
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MĚSTSKÝ JEEP® : RENEGADE.

RENEGADE NIGHT EAGLE

RENEGADE SPORT
•

R
 ozpoznávání dopravního značení

•

Inteligentní rychlostní asistent

•

P
 řední loketní opěrka s vnitřní přihrádkou

•

Sledování jízdních pruhů plus

•

E
 lektricky ovládaná přední a zadní okna

•

Tempomat

•

Z
 adní sklopná sedadla dělená v poměru 60 : 40

•

Omezovač rychlosti

•

1
 6“ ocelová kola

•

Manuální klimatizace

•

Ovladače audiosystému na volantu

•

Hands-free Bluetooth

•

Vstupy AUX a USB pro přední sedadla

•

R
 ádio Uconnect™ s 5“ obrazovkou a digitálním

NAVÍC K VÝBAVĚ LONGITUDE:

HLAVNÍ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY:

•
•
•
•
•

•

18” kola z lehkých slitin - černá
Doplňky exteriéru (loga, maska chladiče) - černé
Dešťový senzor
Automatické rozsvícení světlometů
Elektrochromatické zpětné zrcátko

Funkční paket (elektricky ovládaná a sklopná vnější
zpětná zrcátka, bezklíčový vstup a start, alarm,
funkce otevření/zavření oken jedním dotykem
a pomocí dálkového ovladače, výškově nastavitelná
podlaha zavazadlového prostoru)

HLAVNÍ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY

rádiem DAB

•

Otočná a výškově nastavitelná podlaha zavazadlového prostoru

•

6 reproduktorů

•

16“ litá kola

•

3,5“ přístrojový panel
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RENEGADE LIMITED

RENEGADE LONGITUDE
NAVÍC K VÝBAVĚ VERZE SPORT:

HLAVNÍ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY

NAVÍC K VÝBAVĚ VERZE LONGITUDE:

HLAVNÍ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zadní parkovací senzory
Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka
Přední mlhová světla
Podélné střešní ližiny
Plně funkční USB vstup pro zadní řadu sedadel
Vinylem potažený volant
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
16“ litá kola

•
•
•
•

Varování před čelním nárazem Plus
S
 ystém Uconnect™ se 7“/8,4“ obrazovkou, navigací
a digitálním rádiem DAB
Služby Uconnect™
Dvouzónová automatická klimatizace
P
 aket Funkčnost (bezklíčový vstup a startování, automaticky
sklopná vnější zpětná zrcátka, dálkové ovládání oken)
17“ litá kola

 arování před čelním nárazem Plus
V
Adaptivní tempomat
Přední parkovací senzory
Dvouzónová automatická klimatizace
Prémiový přístrojový panel se 7“ barevným TFT displejem
Systém Uconnect™ 7“ s digitálním rádiem DAB
Služby Uconnect™
Přední podlahové koberečky
Obložení dveří s vinylovými prvky
Kůží čalouněný volant
17“ litá kola

•
•

•
•

Zadní parkovací kamera
Sledování mrtvého úhlu
Automatický parkovací asistent Park Sense
Systém Uconnect™ 8,4 s navigací a digitálním rádiem
DAB
Paket Full LED (dálková, potkávací, mlhová, koncová
a brzdová světla)
Paket Funkčnost (bezklíčový vstup a startování,
automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka, dálkové
ovládání oken)
18“ litá kola
19“ litá kola

STANDARDNÍ VÝBAVA VERZE PLUG-IN HYBRID:
•
•

Systém Uconnect™ 8,4“ s digitálním rádiem DAB
Detekce únavy řidiče

•

Elektricky poháněná dvouzónová klimatizace
s funkcí předchlazení
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RENEGADE TRAILHAWK

RENEGADE S-LIMITED
NAVÍC K VÝBAVĚ LIMITED:

HLAVNÍ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY:

•

Hlavní LED světlomety + LED denní svícení

•

P
 aket Zima (vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant)

•

Zadní LED světlomety

•

P
 aket Parkování (monitoring mrtvého úhlu, parkovací

•

LED přední mlhové světlomety

•

UConnect 8,4” s navigací

•

19” kola z lehkých slitin - granite crystal

•

Zatmavená zadní skla

rozsvěcení světlometů, elektrochromatické zpětné

•

Bezklíčový vstup a start

zrcátko)

STANDARDNÍ VÝBAVA VERZE PLUG-IN HYBRID:
•
•

Automatická dvouzónová klimatizace s funkcí předchlazení
Asistent sjezdu z kopce (HDC)

asistent pro podélné a kolmé parkování, zadní parkovací
kamera)
•

P
 aket Světla a výhled (dešťový senzor, automatické

•

P
 lnohodnotné rezervní kolo

•

Prémiový audiosystém Kenwood

NAVÍC K VÝBAVĚ VERZE LONGITUDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přední parkovací senzory
Hill descent control
Dvouzónová automatická klimatizace
Offroadové ochranné kryty: zavěšení předních kol, ochrana palivové
nádrže, ochrana rozdělovací převodovky, ochrana převodovky)
Systém Uconnect™ 7“ s digitálním rádiem DAB
Služby Uconnect™
Zatmavená okna
Polep kapoty
Zadní tažné oko
Celoroční koberečky
Obložení dveří s vinylovými prvky

•

17“ offroadová kola

HLAVNÍ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY
•
•
•
•
•
•

Zadní parkovací kamera
Sledování mrtvých úhlů
Automatický parkovací asistent Park Sense
Uconnect™ 8,4“ s navigací a digitálním rádiem DAB
P
 aket Full LED (dálková, potkávací, mlhová,
koncová a brzdová světla)
P
 aket Funkčnost (bezklíčový vstup a startování, automaticky
sklopná vnější zpětná zrcátka, dálkové ovládání oken)

STANDARDNÍ VÝBAVA VERZE PLUG-IN HYBRID:
•
•

Systém Uconnect™ 8,4“ s digitálním rádiem DAB
Detekce únavy řidiče

•
•

Elektricky poháněná dvouzónová klimatizace
s funkcí předchlazení
Varování před čelním nárazem
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Bílá Alpine
Matně zelená*

Stříbrná Glacier

Tyrkysová Bikini

Šedá Sting

Modrá Shade

.

I
T
OS

L
A
N

EK

O
K
O

D

T
O
D

Modrá Jetset
Šedá Graphite

Červená Colorado
Černá Solid

Oranžová Omaha
Černá Carbon

*K dispozici pouze pro verzi Trailhawk
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16“ LITÁ KOLA

16“ OCELOVÁ KOLA

17“ LITÁ KOLA

17“ LITÁ KOLA

18“ LITÁ KOLA

19“ LITÁ KOLA

19“ LITÁ KOLA

Standard u verze Longitude,
volitelně u verze Sport

Standard u verze Sport

Standard u verze Trailhawk

Standard u verze Limited,
volitelně u verze Longitude
PLUG-IN HYBRID: Standard u verze
Limited

Volitelně u verze Limited

Volitelně u verze Limited

Volitelně u verze Limited
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SPORT

LIMITED

LONGITUDE

TRAILHAWK

KŮŽE

LÁTKA

ČERNÁ

LÁTKA

LÁTKA

POLAR PLUNGE / ČERNÁ

PRÉMIOVÁ LÁTKA

POLAR PLUNGE / ČERNÁ

KŮŽE

PRÉMIOVÁ LÁTKA

KŮŽE

ČERNÁ
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MUSÍTE BÝT AUTENTIČTÍ, ABYSTE BYLI
ORIGINÁLNÍ.
Jeep ® Renegade si můžete přizpůsobit podle svých představ. Díky široké paletě originálního
příslušenství Jeep ® Authentic Accessories powered by Mopar ® může být každý vůz jedinečným
osobitým. Řada doplňků umožňuje přepravu vybavení: teleskopické tyče drží zavazadla kompaktní
a stabilní během celé cesty, střešní nosiče pak zajišťují pohodlnou a bezpečnou přepravu lyží,
jízdních kol a dalších zavazadel.
Kromě paketů Město a Dobrodružství od značky Mopar je k dispozici celá řada příslušenství, které
vás připraví na jakoukoliv výzvu, ať už jste kdekoliv: v městském prostředí či mimo něj.

Mopar® Vehicle Protection nabízí řadu prémiových prodloužených záruk a plánů údržby. Vysoce
kvalifikovaní a specializovaní technici používají pouze originální díly značky Mopar®.
Vyberte si servisní smlouvu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám.
Pro další informace navštivte stránky www.jeep.cz.

AUTENTICKÁ ENERGIE PRO KAŽDOU CESTU.
Nabití baterie vašeho modelu Jeep ® Renegade Plug-in Hybrid nemůže být snadnější. EVBox Elvi „connected wallbox“
je nejúčinnější domácí dobíjecí stanice. Disponuje připojením Wi-Fi, mobilním připojením díky SIM kartě a krátkou
dobou dobíjení. V závislosti na výkonu vašeho elektrického systému může být zcela vybitá baterie plně nabitá za
méně než dvě hodiny. Hlavní výhody dobíjecí stanice EVBox Elvi „connected wallbox“ ve srovnání s řešením Easy
Wallbox jsou: vzdálená pomoc po celou dobu životnosti vozidla, paket pro domácí instalaci a možnost kontroly
aktuálního dobíjecího cyklu a sledování historie nabíjení díky autentizaci (pomocí karty RFID). Nabíjení můžete
pomocí systému Uconnect™ nebo mobilní aplikace rovněž naplánovat dopředu a využít tak nižších nočních tarifů.
Stáhněte si mobilní aplikaci My Uconnect™ a využijte všech výhod vaší dobíjecí stanice.
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1

2

3

PAKET MĚSTO

Polep kapoty1
Polepy krytů zrcátek2
Vložka otvoru v masce chladiče2
Koberečky3
4xe LINE*

Maska chladiče v leskle černém odstínu
Kryty zrcátek a přední spoiler v leskle černém odstínu
Ochranný práh zadních výklopných dveří1
Boční lišty v odstínu Subshine
Prahy dveří
Detaily interiéru v lesklé černé barvě Piano2
Kožená hlavice řadicí páky3
19“ litá kola

1

2

3

4xe PACK

PAKET MĚSTSKÝ KOMFORT
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* 16” disky kol z lehké slitiny nejsou k dispozici pro verzi PHEV

1.3L Turbo
150 k DDCT 4x2

1.3L Turbo
Plug-in Hybrid
190 k
AT 4x4 LOW

1.3L Turbo
Plug-in Hybrid
240 k
AT 4x4 LOW

1.6L
MultiJet II
120 k MT
4x2

1.6L
MultiJet II
120 k DDCT 4x2

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Longitude, Limited

Trailhawk

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Palivo

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

Nafta

Nafta

Uspořádání

3 válce

4 válce

4 válce

4 válce

4 válce

4 válce

88 (120) při 5.750

110 (150) při 5.500

95.6 (130) při 5.500 / 45 (60) při 4.000

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

88 (120) při 3.750

88 (120) při 3.750

190 při 1.750

270 při 1.850

270 při 1.850 / 250

270 při 1.850 / 250

320 při 1.750

320 při 1.750

6stupňová manuální

6stupňová DDCT

6stupňová automatická

6stupňová automatická

6stupňová manuální

6stupňová DDCT

Výška maximální se střešními ližinami (mm)

1.667

1.667

1.692

1.718

1.667

1.667

Délka (mm)

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

Šířka (mm)

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

Rozvor náprav (mm)

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

Pohon předních kol

Pohon předních kol

Elektrický Jeep
®
Pohon všech kol
Active Drive Low

Elektrický Jeep
®
Pohon všech kol
Active Drive Low

Pohon všech kol

Pohon všech kol

186

201

175

175

19,3°/26,5°/16,1°

27,7°/28,0°/17,6°

17,9°/  29,7°/  21,2°

17,9° /  29,7° /  21,2°

1.0L Turbo

TECHNICKÉ ÚDAJE

120 k MT
4X2

Stupeň výbavy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOTORU

Nejvyšší výkon - kW (k) při ot./min [zážehový motor / elektromotor]

Nejvyšší točivý moment - Nm při ot./min [zážehový motor / elektromotor]

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Převodovka

ROZMĚRY

SCHOPNOSTI
Systém
Světlá výška (mm)
Úhel nájezdu / sjezdu / přechodu (stupňů)

HMOTNOSTI A OBJEMY
Homologovaná pohotovostní hmotnost maximální (kg)

1.320

1.320

1.770

1.770

1.430

1.430

Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)

1.250

1.450

1.150

1.150

1.500

1.200

0–100 km/h (s)

11,2

9,4

7,5

7,1

10,2

10,2

Nejvyšší rychlost (km/h)

185

196

182

199

178

178

5,4–5,7

5,5–5,9

1,9–1,9

2,0

4,4–4,6

4,4–4,6

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

155–168

158–170

49–52

51–53

145–153

146–155

–

–

43–42

42–41

–

–

VÝKONY

SPOTŘEBA PALIVA (C)
Kombinovaná l/100km min–max

EMISE A DOJEZD (C)
Emisní norma EU

CO2 v cyklu WLTP (g/km) min–max
Elektrický dojezd v cyklu WLTP [km] min–max

Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva vychází z oficiálních testů v souladu s ustanoveními nařízení EU platnými v době homologace. Uvedené hodnoty byly stanovené na základě
zkušebního postupu WLTP. 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, jakými jsou například 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.
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 zakládají na hodnotě emisí CO2, se hodnoty CO2 mohou v závislosti na místních předpisech lišit.
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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.
Jeep® je registrovanou obchodní značkou společnosti FCA US LLC.
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