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With Jeep
®
, electricity returns to its original state. Discover all the power of the new Jeep

® 
range, hybrid with no compromises.

INTRODUCING THE NEW JEEP ELECTRIFIED RANGE
PLUG-IN HYBRID AND 

 25.5mm  x  28mm x 4mm

DX8
Gloss

Black
LS1

Fine Silver

GGE
SNAKESKIN 

Green

-HYBRID.

Fuel consumption Jeep
®
 4xe plug-in Hybrid range (l/100 km): 4.1 – 1.8; electric energy consumption (kWh/100km): 23.9 – 15.5; CO

2
 emission (g/km): 94 - 41. Type approval values determined on the basis of the WLTP weighted cycle. Fuel consumption Jeep

®
 Renegade and Compass e-Hybrid range (l/100 km): 6.1 – 5.6; CO

2
 emission (g/km): 128-139. 

Type approval values determined on the basis of the WLTP weighted cycle. Values updated as of 4th January 2022, and indicated for comparative purposes.
Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC.

JEEP® EASY LEASE

Veškerá vyobrazení jsou pouze ilustrativní.

PROGRAM OPERATIVNÍHO LEASINGU
www.jeep.cz



JEEP® Renegade LIMITED 1.3 TURBO PHEV
1.3 TURBO Plug-in Hybrid 140 kW / 190 k
6st. automatická převodovka
Pohon všech kol e-AWD
687.P6U.3

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km/rok)

Měsíční splátka OL  
(s DPH)

36 10 000 17 131 Kč

48 10 000 16 330 Kč

Parametry programu: 

• Full servis operativní leasing včetně služeb

• Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců

• Roční km nájezd 10.000 km

Měsíční splátka obsahuje:

• Amortizace vozidla

• Poplatek za rádio

• Zimní i letní pneumatiky kategorie Premium v ceně

•  Povinné ručení s limitem plnění 100/100 mil. Kč, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %  

včetně pojištění všech výhledových skel a GAP

• Náhradní vozidlo v případě asistenčního zásahu až na 5 dní

• Asistenční služba Arval Assistance 24/7 dostupná po celé Evropě

• Údržba a servis vozu

Nabídka platná na vozy objednané do 31. 3. 2023

Platnost podmínek: nabídka v rámci programu Easy Lease platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců, má indikativní charakter a nejedná se 
o závaznou nabídku na uzavření smlouvy; nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, s.r.o.; nabídka platí do 31. 3. 2023, F Automobil 
Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky; výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy; v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu 
vozidla konzultujte nabídku s vaším koncesionářem Jeep®; ceny jsou uvedeny včetně DPH (21%); fotografie jsou pouze ilustrativní.

JEEP® Easy Lease 

Výhody programu:

Bez akontace = žádné vstupní náklady

Veškeré měsíční náklady v jedné  
faktuře (mimo PHM)

Rozpočet pod kontrolou

Fixní měsíční splátky

Bez starostí s prodejem ojetého vozu 



JEEP® Compass LONGITUDE 1.5 e-Hybrid 
1.5 TURBO e-Hybrid 96 kW / 130 k
7st. automatická převodovka
Pohon předních kol FWD
686.32P.3

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km/rok)

Měsíční splátka OL  
(s DPH)

36 10 000 14 079 Kč

48 10 000 13 646 Kč

Parametry programu: 

• Full servis operativní leasing včetně služeb

• Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců

• Roční km nájezd 10.000 km

Měsíční splátka obsahuje:

• Amortizace vozidla

• Poplatek za rádio

• Zimní i letní pneumatiky kategorie Premium v ceně

•  Povinné ručení s limitem plnění 100/100 mil. Kč, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %  

včetně pojištění všech výhledových skel a GAP

• Náhradní vozidlo v případě asistenčního zásahu až na 5 dní

• Asistenční služba Arval Assistance 24/7 dostupná po celé Evropě

• Údržba a servis vozu

Nabídka platná na vozy objednané do 31. 3. 2023

Platnost podmínek: nabídka v rámci programu Easy Lease platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců, má indikativní charakter a nejedná se 
o závaznou nabídku na uzavření smlouvy; nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, s.r.o.; nabídka platí do 31. 3. 2023, F Automobil 
Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky; výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy; v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu 
vozidla konzultujte nabídku s vaším koncesionářem Jeep®; ceny jsou uvedeny včetně DPH (21%); fotografie jsou pouze ilustrativní.

JEEP® Easy Lease 

Výhody programu:

Bez akontace = žádné vstupní náklady

Veškeré měsíční náklady v jedné  
faktuře (mimo PHM)

Rozpočet pod kontrolou

Fixní měsíční splátky

Bez starostí s prodejem ojetého vozu 



JEEP® Compass LIMITED 1.3 TURBO PHEV 
1.3 TURBO Plug-in Hybrid 140 kW / 190 k
6st. automatická převodovka
Pohon všech kol e-AWD
689.76U.3

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km/rok)

Měsíční splátka OL  
(s DPH)

36 10 000 18 779 Kč

48 10 000 17 935 Kč

Parametry programu: 

• Full servis operativní leasing včetně služeb

• Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců

• Roční km nájezd 10.000 km

Měsíční splátka obsahuje:

• Amortizace vozidla

• Poplatek za rádio

• Zimní i letní pneumatiky kategorie Premium v ceně

•  Povinné ručení s limitem plnění 100/100 mil. Kč, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %  

včetně pojištění všech výhledových skel a GAP

• Náhradní vozidlo v případě asistenčního zásahu až na 5 dní

• Asistenční služba Arval Assistance 24/7 dostupná po celé Evropě

• Údržba a servis vozu

Nabídka platná na vozy objednané do 31. 3. 2023

Platnost podmínek: nabídka v rámci programu Easy Lease platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců, má indikativní charakter a nejedná se 
o závaznou nabídku na uzavření smlouvy; nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, s.r.o.; nabídka platí do 31. 3. 2023, F Automobil 
Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky; výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy; v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu 
vozidla konzultujte nabídku s vaším koncesionářem Jeep®; ceny jsou uvedeny včetně DPH (21%); fotografie jsou pouze ilustrativní.

JEEP® Easy Lease 

Výhody programu:

Bez akontace = žádné vstupní náklady

Veškeré měsíční náklady v jedné  
faktuře (mimo PHM)

Rozpočet pod kontrolou

Fixní měsíční splátky

Bez starostí s prodejem ojetého vozu 



JEEP® Wrangler SAHARA 2.0 TURBO 4xe 
2.0 TURBO Plug-in Hybrid 280 kW / 380 k
8st. automatická převodovka
Pohon všech kol 4WD
688.AHH.3

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km/rok)

Měsíční splátka OL  
(s DPH)

36 10 000 29 772 Kč

48 10 000 28 515 Kč

Parametry programu: 

• Full servis operativní leasing včetně služeb

• Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců

• Roční km nájezd 10.000 km

Měsíční splátka obsahuje:

• Amortizace vozidla

• Poplatek za rádio

• Zimní i letní pneumatiky kategorie Premium v ceně

•  Povinné ručení s limitem plnění 100/100 mil. Kč, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %  

včetně pojištění všech výhledových skel a GAP

• Náhradní vozidlo v případě asistenčního zásahu až na 5 dní

• Asistenční služba Arval Assistance 24/7 dostupná po celé Evropě

• Údržba a servis vozu

Nabídka platná na vozy objednané do 31. 3. 2023

Platnost podmínek: nabídka v rámci programu Easy Lease platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců, má indikativní charakter a nejedná se 
o závaznou nabídku na uzavření smlouvy; nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, s.r.o.; nabídka platí do 31. 3. 2023, F Automobil 
Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky; výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy; v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu 
vozidla konzultujte nabídku s vaším koncesionářem Jeep®; ceny jsou uvedeny včetně DPH (21%); fotografie jsou pouze ilustrativní.

JEEP® Easy Lease 

Výhody programu:

Bez akontace = žádné vstupní náklady

Veškeré měsíční náklady v jedné  
faktuře (mimo PHM)

Rozpočet pod kontrolou

Fixní měsíční splátky

Bez starostí s prodejem ojetého vozu 


