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Bez ohledu na to, kam pojedete, ať po silnici, nebo do terénu,
Compass vám vždy poskytne prvotřídní styl, komfort a bezpečnost.

STUPNĚ VÝBAVY
Již v základní výbavě

NIGHT EAGLE
NAVÍC K VÝBAVĚ LONGITUDE:

• Leskle černé logo Jeep 
• Leskle černé detaily karoserie
• Logo Night Eagle
• Leskle černé rámečky mlhových světel
• 18“ leskle černá kola z lehkých slitin
• Prémiová sedadla v kombinaci kůže a látky 

s černým prošíváním
• Elektricky nastavitelná bederní opěrka  

ve 4 směrech (pouze u řidiče)
• Paket Comfort (bezklíčové otvírání vozu, 

elektrochromatické zpětné zrcátko, alarm)

PLUG-IN HYBRID – specifická výbava:

• Elektrické režimy: Hybrid, Electric, eSave
• Selec-Terrain se 4 režimy jizdy: Auto, Sand/

Mud, Snow, Sport
• Hill Descent Control
• Kabel pro domácí dobíjení
• Specifický přístrojový panel se 7“ barevným 

TFT displejem pro verzi Plug-in Hybrid
• Rádio Uconnect™ s 8.4“ dotykovou obrazovkou se 

specifickými funkcemi pro verzi Plug-in Hybrid

LONGITUDE
NAVÍC K VÝBAVĚ SPORT:

• Zrcátka a kliky dveří v barvě karoserie
• Přední mlhová světla s funkcí osvětlování 

zatáček
• Černé střešní ližiny
• 17“ kola z lehkých slitin
• Dvouzónová klimatizace se snímačem vlhkosti
• Paket Zima (vyhřívaná přední sedadla, 

vyhřívaný volant)
• Zadní parkovací senzory
• Rádio Uconnect™ se 7“ dotykovou obrazovkou 

a digitálním příjmem rádia DAB
• Funkce zrcadlení chytrého telefonu
• Služby Uconnect™

LIMITED
NAVÍC K VÝBAVĚ LONGITUDE:

• Světle chromované doplňky karoserie
• Bi-xenonové světlomety
• 18“ kola z lehkých slitin
• Elektricky sklopná a vyhřívaná vnějši zpětná zrcátka
• Prémiová sedadla v kombinaci kůže a látky s černým 

prošíváním
• Elektricky nastavitelná bederní opěrka ve 4 směrech 

(pouze u řidiče)
• Rádio Uconnect™ s 8.4“ dotykovou obrazovkou 

a navigačním systémem
• Přístrojový panel se 7“ barevným TFT displejem
• Bezklíčový vstup a startování Keyless Enter 'N Go

PLUG-IN HYBRID – specifická výbava:

• Elektrické režimy: Hybrid, Electric, eSave
• Selec-Terrain se 4 režimy jizdy: Auto, Sand/Mud, 

Snow, Sport
• Hill Descent Control
• Domácí wallbox a kabel pro domácí dobíjení

S-LIMITED 
NAVÍC K VÝBAVĚ LIMITED:

• 19“ kola z lehkých slitin v odstínu Granite Crystal
• Černě lakovaná střecha
• Celokožená sedadla s oranžovým prošíváním
• Elektricky nastavitelná přední sedadla v 8 směrech
• Elektricky ovládané zadní výklopné dveře
• Prémiový audio systém Alpine
• Systém sledování mrtvého úhlu

PLUG-IN HYBRID:

• Elektrické režimy: Hybrid, Electric, eSave
• Selec-Terrain se 4 režimy jizdy: Auto, Sand/Mud, 

Snow, Sport
• Hill Descent Control
• Domácí wallbox a kabel pro domácí dobíjení

TRAILHAWK 
NAVÍC K VÝBAVĚ LONGITUDE:

• Ochranný černý polep kapoty
• 17“ kola z lehkých slitin (Off Road) s pneumatikami 

Mud and Snow 235/60 R17
• Prémiová sedadla v kombinaci kůže a látky 

s červeným prošíváním
• Celoroční koberečky
• Elektrické režimy: Hybrid, Electric, eSave
• Domácí wallbox a kabel pro domácí dobíjení

OFF-ROAD PRVKY:

• System Selec-Terrain s 5 režimy: Auto, Sand/
Mud, Snow, Sport, Rock

• Zvýšená světlá výška a offroadové odpružení
• Ochranné kryty podvozku (baterie, palivová 

nádrž, přední nápravy)
• Specifický offroad přední a zadní nárazník 

s vyššími nájezdovými úhly
• Hill Descent Control
• Dojezdové rezervní kolo

SPORT
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná černá  

vnější zpětná zrcátka
• Automatické halogenové světlomety  

se senzorem stmívání
• LED koncová světla
• 16“ kola z lehkých slitin
• Manuální klimatizace
• Rádio Uconnect™ 5“ s 6 reproduktory
• Elektrická parkovací brzda
• Varování před čelním nárazem Plus
• Sledování jízdních pruhů Plus
• Tempomat
• Elektronická kontrola stability ESC
• Sledování tlaku v pneumatikách TPMS
• Senzor deště



Ačkoliv Jeep® Compass zůstává věrný tradici značky Jeep®, 
nabízí vysoce moderní styl, materiály nejvyšší kvality 
a nejmodernější technologie a možnosti.

Maximální komfort a potěšení z jízdy pak umocňují dvoudílná panoramatická střecha a ergonomicky tvarovaná kožená sedadla.

PALIVO BENZÍN DIESEL PHEV

MOTOR 1.3T GSE 130 k 1.3T GSE 150 k 1.6 MultiJet 120 k 1.3T GSE PHEV 190 k 1.3T GSE PHEV 240 k

POHON 4x2 4x2 4x2 e-AWD e-AWD

PŘEVODOVKA 6st. Manuální 6st. DDCT 6st. Manuální 6st. Automatická 6st. Automatická

STUPNĚ VÝBAVY
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NOVÝ DRUH ENERGIE 

Využívejte novou řadu pokročilých řešení, která 
vám zajistí nepřetržité připojení během jízdy autem. 
A s aplikací My Uconnect™ pro smartphony a chytré 
hodinky můžete být se svým vozem ve spojení dokonce 
i na dálku.

Modely Jeep® 4xe (e-pohon všech kol) využívají plug-in hybridní systém 
sestávající ze zážehového motoru pohánějícího přední kola a elektromotoru, 
který pohání zadní kola. 

Elektromotor je napájen baterií o výkonu 11,4 kW, která se dobíjí během jízdy 
regenerativní rekuperací brzděním (rekuperací) nebo externě z elektrické 
zásuvky. 

Plně nabitá baterie umožňuje vozidlu jízdu v plně elektrickém režimu, a to na 
vzdálenost až 49,6 km.

Pro více informací navštivte:
CZ: https://www.jeep.cz/mopar/connected-services 
nebo využijte QR kód níže.

Stáhněte si aplikace Uconnect Services 
do svého telefonu:

Google Store Apple Store

MY THEFT ASSISTANCEMY NAVIGATION

MY CARMY REMOTEMY ASSISTANT



Připravte se na obdiv ostatních!
Bílá – třívrstvá

IVORY
Bílá 

ALPINE
Stříbrná 
GLACIER

Šedá 
STING

Šedá
GRANITE 
CRYSTAL 

Modrá
ITALIA

Modrá 
JETSET

Modrá
SHADE

Zelená 
TECHNO

Červená 
COLORADO

Černá
CARBON

Černá 
SOLID

SPORT •• • • • • • • • • •
LONGITUDE •• • • • • • • • • •
NIGHT EAGLE •• • • • • • •
LIMITED • • •• • • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •
S •• •• •• •• •• •• •• •• • •
TRAILHAWK • • •• • •• •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •

18” DISKY Z LEHKÝCH SLITIN 
Standard – Limited 

19” DISKY Z LEHKÝCH SLITIN 
Za příplatek – Limited 

19” DISKY Z LEHKÝCH SLITIN  
Standard – S

K DISPOZICI

K DISPOZICI S ČERNOU STŘECHOU 

18” DISKY Z LEHKÝCH SLITIN – ČERNÉ 
Standard – Night Eagle

17” DISKY Z LEHKÝCH SLITIN 
Standard – Longitude

17” DISKY Z LEHKÝCH SLITIN 
Standard – Trailhawk

16” DISKY Z LEHKÝCH SLITIN 
Standard – Sport

••••



www.jeep.cz
Jeep® je registrovaná ochranná známka společnosti FCA US LLC. Kombinovaná spotřeba: 1,9-5,8 l/100 km, emise: CO2 44-133 g/km (NEDC 2.0), Kombinovaná spotřeba: 2,1-7,0 l/100 km, emise: CO2 47-161 g/km  (WLTP).  

Použité fotografie jsou pouze ilustracní. Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace u autorizovaných prodejcu Jeep® a na www.jeep.cz. 
*Dvouletá základní záruka výrobce a další 3 roky smluvní záruky Powertrain Care s limitem do 100 000 km. Vydáno: 09/2020.




