NEO JEEP® RENEGADE

Ανακαλύψτε το συνδυασμό που
αναζητούσατε: πρακτικότητα και
ευχρηστία στην πόλη, ζωντάνια
και δυναμισμός στη φύση, σε
απόλυτη αρμονία. Με ανανεωμένο
και επιβλητικό εξωτερικό, άνετο
εσωτερικό και έξυπνη τεχνολογία,
το νέο Jeep ® Renegade είναι η
«κάρτα ελεύθερης πρόσβασης»,
οπουδήποτε και αν θέλετε να πάτε.
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Είναι εύκολο να φαίνεται κανείς. Να τραβά όμως την προσοχή είναι ζήτημα λεπτομερειών. Η νέα σχεδίαση των φώτων LED στο χαρακτηριστικό σχήμα
X του Renegade – εμπνευσμένη από τα αμερικάνικα vintage κάνιστρα καυσίμων – είναι εντυπωσιακή, δυναμική και σίγουρα έχει τη δυνατότητα να
δημιουργήσει νέες τάσεις.

A CUE FROM A VIEW.
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YOUR SKY JUST OPENED UP.
Το γαλάζιο του ουρανού στις άκρες των δαχτύλων σας. Το Renegade προσφέρει μια μοναδική αίσθηση
ελευθερίας, όπως μόνο ένα αυτοκίνητο Jeep® ξέρει να κάνει, όπου και αν βρίσκεστε, όποτε το θελήσετε.
Η ηλιοροφή διαθέτει ηλεκτρική λειτουργία ανάκλισης / ανοίγματος και αποκλειστικά αφαιρούμενα
καλύμματα My-Sky. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τη μοναδική θέα.
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MARKS
THE SPOT.

Με την ηλιοροφή My-Sky, οι προοπτικές σας αποκτούν νέα έννοια. Απλώς αφαιρέστε τα χαμηλού βάρους καλύμματα οροφής από πολυουρεθάνη και
υαλονήματα και αποθηκεύστε τα στην ειδική θήκη στον χώρο αποσκευών, εξασφαλίζοντας άφθονο χώρο για άλλες χρήσεις.
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ALWAYS IN YOUR ELEMENT.

Η άνεση πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε κάθε μεγάλη περιπέτεια. Το εσωτερικό του νέου Jeep® Renegade έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη
λειτουργικότητα και την απόλαυση, όπως οι κομψές δίχρωμες δερμάτινες επενδύσεις Polar Plunge που διατίθενται στο μοντέλο Renegade Limited και οι
εντυπωσιακές επενδύσεις από μαύρο δέρμα με ραφές σε κόκκινο χρώμα Ruby και ανάγλυφο λογότυπο στην ειδική off-road έκδοση Trailhawk.
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PLAY BY YOUR OWN RULES.
Υπάρχουν ΟΙ κανόνες και υπάρχουν και οι ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ κανόνες. Το νέο Renegade εξασφαλίζει ότι οι δύο αυτές έννοιες μπορούν
να συνυπάρχουν, χάρη στο σύστημα πληροφόρησης - ψυχαγωγίας Uconnect™ Nav τέταρτης γενιάς με πλήρως έγχρωμη
οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας, μεγέθους έως και 8,4”. Άγγιγμα, κίνηση δαχτύλων, zoom ή φωνητική εντολή – όποιον τρόπο κι
αν επιλέξετε, μπορείτε να παραμένετε προσηλωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνετε και συνδεδεμένοι με αυτό που θέλετε.

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του iPhone σας με το Apple CarPlay™, το οποίο σας προσφέρει ασφαλή
πρόσβαση στο Apple Maps, τις λειτουργίες τηλεφώνου, τα μηνύματα και το Apple Music μέσω του συστήματος φωνητικού
ελέγχου Siri ή μέσω της οθόνης αφής του συστήματος Uconnect™.
Απεικονίζεται το Apple CarPlayTM.
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AN INNATE CONNECTION.

Σύστημα πλοήγησης

Εξασφαλίστε δροσιά ή ζέστη με το ενσωματωμένο χειριστήριο του συστήματος κλιματισμού δύο ζωνών, το οποίο μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε απευθείας
από την οθόνη αφής του συστήματος πληροφόρησης - ψυχαγωγίας.

Jeep ® Off-Road Pages

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το Android smartphone σας με το Android Auto™ που επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με το σύστημα φωνητικού ελέγχου
handsfree, το Google Maps και το Google Play Music μέσω της οθόνης αφής και των χειριστηρίων του τιμονιού.*
Μάθετε από τους ειδικούς χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Jeep® Off-Road Pages, με την οποία μπορείτε να βλέπετε τις εγκάρσιες και διαμήκεις
κλίσεις, την βαρομετρική πίεση και το υψόμετρο, καθώς και τις συνολικές σας επιδόσεις, για να προσδώσετε στην περιπέτειά σας μια «τονωτική ένεση»
αυτοπεποίθησης.
*Απαιτείται η εφαρμογή Android Auto από το Google Play και ένα συμβατό smartphone Android με λειτουργικό σύστημα Android™ 5.0 Lollipop ή νεότερο. Οι ονομασίες Google, Google Play, Android
Auto και όλα τα άλλα σχετικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας Jeep® Off-Road Pages θα είναι ενεργές περίπου από το Σεπτέμβριο του 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο διάθεσης
και την ενεργοποίηση των υπηρεσιών, ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®.
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

MY WI-FI

MY THEFT ASSISTANCE

Για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις και
υποστήριξη σε περιπτώσεις ατυχήματος
ή μηχανικής βλάβης του Jeep® σας.

Για να βρίσκετε και να έχετε υπό τον έλεγχό
σας του Jeep® σας ανά πάσα στιγμή.

Για την παρακολούθηση και
τη φροντίδα του Jeep® σας.

Για να λαμβάνετε πληροφόρηση σε πραγματικό
χρόνο για τις κυκλοφοριακές συνθήκες στους
δρόμους, τον καιρό και τις κάμερες ελέγχου
ορίων ταχύτητας στη διαδρομή σας.

Σερφάρετε στο Internet και συνδέστε
πολλές συσκευές ταυτόχρονα με το Jeep® σας.

Για να λαμβάνετε βοήθεια και υποστήριξη σε
περιπτώσεις κλοπής και επανεύρεσης του
Jeep® σας.

FREEDOM IS CONNECTING.
Κατεβάστε την εφαρμογή My Uconnect για κινητές συσκευές
ή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep® για να
επωφεληθείτε από όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες.
Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco
Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifications, Send & Go, POI Search, Live Weather / Live Traffic /
Live Speedcams, Parking Finder / Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping και Booking
& Payments θα είναι ενεργές περίπου από τον Σεπτέμβριο του 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο
διάθεσης και την ενεργοποίηση των επιμέρους υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω, ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®.
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

Όπου και αν είστε, παραμείνετε συνδεδεμένοι με το Jeep® σας, απευθείας από το αυτοκίνητο ή από την εφαρμογή My Uconnect για κινητές συσκευές.

MY WI-FI

MY THEFT ASSISTANCE

Ξεκινήστε το ταξίδι σας με απόλυτη άνεση και ασφάλεια χάρη στις Υπηρεσίες Uconnect.

MY ASSISTANT

SOS Call (Κλήση SOS)

Roadside Assistance (Οδική βοήθεια)

Customer Care (Εξυπηρέτηση πελατών)

Vehicle Health Report (Αναφορά κατάστασης οχήματος)

Μέσω της εφαρμογής My Uconnect για κινητές συσκευές,
της οθόνης του ηχοσυστήματος ή του ενσωματωμένου
κουμπιού SOS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Έκτακτης Ανάγκης
(καθημερινά όλο το 24ωρο), το οποίο λαμβάνει την τελευταία
γνωστή σας τοποθεσία GPS και τον αριθμό αναγνώρισης
του οχήματός σας (VIN). Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
σύγκρουσης, η κλήση πραγματοποιείται αυτόματα.

Επικοινωνήστε απευθείας με το Τηλεφωνικό Κέντρο
για να λάβετε οδική βοήθεια μέσω της εφαρμογής
My Uconnect για κινητές συσκευές, της οθόνης του
ηχοσυστήματος ή του ενσωματωμένου στο όχημα
κουμπιού Assist. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί
βλάβη σε ένα σημαντικό σύστημα του οχήματος, η
επικοινωνία πραγματοποιείται αυτόματα.

Επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο για να υποβάλετε
ερωτήσεις και προβληματισμούς που τυχόν έχετε για το όχημά
σας μέσω της εφαρμογής My Uconnect για κινητές συσκευές,
της οθόνης του ηχοσυστήματος ή του ενσωματωμένου κουμπιού
Assist. Το αυτοκίνητό σας παρέχει την τοποθεσία του και τον
αριθμό αναγνώρισης οχήματός του (VIN).

Λάβετε e-mail ή ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής
για κινητές συσκευές και του web portal του
Uconnect σχετικά με την κατάσταση και τις
απαιτήσεις συντήρησης του οχήματός σας.

Remote Operations (Απομακρυσμένες λειτουργίες)

Vehicle Finder (Εντοπισμός οχήματος)

Eco Score

Αλληλεπιδράστε με το όχημά σας και δώστε του
εντολές, όπως, για παράδειγμα, για το κλείδωμα /
ξεκλείδωμα των θυρών και τον έλεγχο των φώτων του
οχήματος, ακόμα και όταν δεν είστε κοντά του, μέσω
του smartwatch σας ή της εφαρμογής My Uconnect
για κινητές συσκευές.

Λάβετε μια απεικόνιση της τοποθεσίας του οχήματός
σας στο smartwatch και το smartphone σας, μέσω της
εφαρμογής για κινητές συσκευές ή του web portal του
My Uconnect. Επίσης, μπορείτε να λάβετε οδηγίες
κατεύθυνσης για να μεταβείτε πεζοί από το σημείο όπου
βρίσκεστε στο όχημά σας.

Κατανοήστε το πώς ο τρόπος οδήγησής σας μπορεί να μειώσει
τα επίπεδα κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 μέσω
ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τα αποτελέσματα της
οποίας εμφανίζονται στην οθόνη του οχήματος, την εφαρμογή My
Uconnect για κινητές συσκευές και το smartwatch σας.

Drive Alerts (Προειδοποιήσεις οδήγησης)

At-Home Digital Assistant (Ψηφιακός βοηθός στο σπίτι)

E-Control

Διατηρήστε τον έλεγχο του οχήματός σας ακόμα και
όταν το οδηγεί κάποιος άλλος.
Λάβετε προειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής για
κινητές συσκευές ή του web portal του My Uconnect
βάσει προρυθμισμένων παραμέτρων.

Λάβετε πληροφορίες οχήματος, στείλτε
προορισμούς, αναζητήστε σημεία ενδιαφέροντος
(POI), κλειδώστε ή ξεκλειδώστε τις πόρτες και
ελέγξτε τα φώτα του οχήματός σας χρησιμοποιώντας
την υπηρεσία At-Home Digital Assistant.

Όταν το όχημα χρησιμοποιεί ήδη ηλεκτροκίνηση, ξεκινήστε τη
φόρτιση μέσω της εφαρμογής My Uconnect για κινητές συσκευές ή
χρησιμοποιώντας το ειδικό κουμπί στη θύρα επαναφόρτισης.

MY REMOTE

Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifications, Send & Go, POI Search,
Live Weather / Live Traffic / Live Speedcams, Parking Finder / Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping και Charge & Pay θα είναι ενεργές περίπου από τον Σεπτέμβριο του 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο διάθεσης και την ενεργοποίηση των επιμέρους υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω, ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®.

Δεν διατίθεται στην έκδοση 4xe

Διατίθεται μόνο στην έκδοση 4xe

Προγραμματίστε την επαναφόρτιση του οχήματός σας σε καθημερινή
βάση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή My Uconnect για κινητές
συσκευές ή με χρήση του ειδικού κουμπιού στη θύρα επαναφόρτισης.
Ενεργοποιήστε τον κλιματισμό του οχήματός σας εξ αποστάσεως
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή My Uconnect για κινητές συσκευές.
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MY CAR

Vehicle Info (Πληροφορίες οχήματος)

Vehicle Health Alert (Προειδοποίηση κατάστασης οχήματος)

In-Vehicle Notifications (Ειδοποιήσεις μέσα στο όχημα)

Λάβετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά
με τη στάθμη του καυσίμου, την πίεση των ελαστικών,
την ένδειξη του χιλιομετρητή και τη διάρκεια ζωής του
λαδιού του οχήματός σας στο smartwatch σας, την
εφαρμογή για κινητές συσκευές ή το web portal του
My Uconnect.

Λάβετε ειδικές ειδοποιήσεις push σχετικά με το
συγκρότημα μετάδοσης κίνησης, τα λάδια, τα
υγρά, τα φρένα, την ανάρτηση, την ασφάλεια και τα
φώτα του οχήματός σας στο smartwatch σας, την
εφαρμογή για κινητές συσκευές ή το web portal του
My Uconnect.

Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με
συνδρομές σε υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης
και σέρβις. Ειδικά για τις συνδρομές σε υπηρεσίες
σέρβις, μπορείτε να λαμβάνετε μια κλήση απευθείας
στην οθόνη αφής του οχήματός σας.

POI Search (Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος)

Live Traffic* / Live Weather** / Live Speedcams***

Parking Finder* / Fuel Finder**

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή My Uconnect για
κινητές συσκευές, επιλέξτε τον προορισμό σας και
στείλτε τον απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του
οχήματός σας για να σας βρει τη σωστή διαδρομή.

Αναζητήστε με ευκολία σημεία ενδιαφέροντος (POI)
απευθείας στο χάρτη της εφαρμογής My Uconnect για
κινητές συσκευές και στείλτε τα στο σύστημα πλοήγησης
του οχήματός σας.

Λάβετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κίνηση στους
δρόμους και τον καιρό, καθώς και προειδοποιήσεις για κάμερες
παρακολούθησης ταχύτητας, στην οθόνη αφής του οχήματός
σας, έτσι ώστε να είστε διαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με όλα
τα σημαντικότερα στοιχεία που διασφαλίζουν ένα ταξίδι χωρίς
προβλήματα.

Μπορείτε να βρείτε τις κοντινότερες τοποθεσίες χώρων
στάθμευσης εκτός δρόμου και πρατηρίων καυσίμων, μαζί
με λεπτομερείς πληροφορίες, όπως ωράριο λειτουργίας,
διεύθυνση, τηλέφωνο και διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο.

Last Mile Navigation (Πλοήγηση τελευταίου μιλίου)

Charging Station Finder (Εύρεση σταθμών φόρτισης)

Dynamic Range Mapping (Δυναμική απεικόνιση αυτονομίας)

Charge & Pay

Σταθμεύστε το όχημά σας και λάβετε στο
smartphone σας οδηγίες μετάβασης με τα πόδια
μέχρι τον τελικό σας προορισμό.

Μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες δημόσιων σταθμών
φόρτισης και ειδικές πληροφορίες σχετικά με αυτούς
στην εφαρμογή My Uconnect για κινητές συσκευές
και την οθόνη του ηχοσυστήματος.

Η εφαρμογή My Uconnect για κινητές συσκευές εμφανίζει με
χρήση γραφικών στο χάρτη την αυτονομία που είναι δυνατό
να επιτευχθεί με βάση το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σε
πραγματικό χρόνο.

You can visualize charging station
location and availability, choose it,
start the recharge and pay once charged.

MY NAVIGATION

Send & Go

*Κυκλοφορία ζωντανά) / **Καιρός ζωντανά) / ***Κάμερες υπέρβασης ταχύτητας ζωντανά)

Διατίθεται μόνο στην έκδοση 4xe

MY WI-FI

Διατίθεται μόνο στην έκδοση 4xe
*Εύρεση θέσης στάθμευσης) / **Εύρεση πρατηρίου καυσίμων

Διατίθεται μόνο στην έκδοση 4xe

Διατίθεται μόνο στην έκδοση 4xe

MY THEFT ASSISTANCE

Wi-Fi Hotspot*

Theft Alarm Notification (Ειδοποίηση συναγερμού κλοπής)

Stolen Vehicle Assistance (Υποστήριξη κλοπής οχήματος)

Μετά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της Ubigi (Ubigi.me
selfcare) και τη σύνδεσή σας μέσω του ηχοσυστήματος του
οχήματός σας, μπορείτε να συνδέσετε έως και 8 συσκευές για
να σερφάρετε εύκολα στο Internet και να κάνετε streaming
εκπομπών και μουσικής, εξασφαλίζοντας έτσι τα πιο απολαυστικά
ταξίδια για όλους τους επιβάτες.

Λάβετε ειδοποιήσεις μέσω SMS ή μέσω της
εφαρμογής για κινητές συσκευές και του
web portal του Uconnect σχετικά με τυχόν
απόπειρα κλοπής, μη εξουσιοδοτημένη κίνηση
ή παραβίαση της ασφάλειας του οχήματός σας.

Επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Άμεσης
Δράσης σε περίπτωση που το όχημά σας κλαπεί.
Μόλις επιβεβαιωθεί η κλοπή με σχετική αναφορά
της αστυνομίας, ενεργοποιείται μια σειρά
λειτουργιών ασφαλείας, όπως αναζήτηση του
οχήματος.

*Εξοπλισμός Wi-Fi επί του οχήματος από την Ubigi.

Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifications, Send & Go, POI Search,
Live Weather / Live Traffic / Live Speedcams, Parking Finder / Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping και Charge & Pay θα είναι ενεργές περίπου από τον Σεπτέμβριο του 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο διάθεσης και την ενεργοποίηση των επιμέρους υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω, ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®.
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ENERGY YOU CAN HEAR.
Το ηχοσύστημα από την KENWOOD τροφοδοτείται από 1 ψηφιακό ενισχυτή 8 καναλιών 560Watt και μετατρέπει το καθημερινό σας soundtrack
σε μια προσωπική συναυλία. Οι νέες ρυθμίσεις ακριβείας διατηρούν έναν εξαιρετικά ομοιόμορφο και ευκρινή ήχο, ενώ, με τα 9 ηχεία Hi-Fi, το
σύστημα περιβάλλει τους επιβάτες με πλούσια, χωρίς παραμορφώσεις μπάσα, φυσικές φωνές και κρυστάλλινα πρίμα. 9 ηχεία: 2 tweeter 3,5”
στο ταμπλό / 2 tweeter 1” στις πίσω πόρτες / 4 ηχεία mid woofer 6x9’’ στις εμπρός και πίσω πόρτες / 1 bass-reflex subwoofer με Hi-Fi ηχείο 6,5”
διπλού πηνίου.
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Σήμερα, το να κοιτάς πίσω σου δεν αρκεί. Με πάνω από 60 συστήματα και λειτουργίες ασφαλείας που προειδοποιούν οπτικά και ηχητικά, όπως είναι
το Lane Departure Warning Plus (Σύστημα Προειδοποίησης Παρεκτροπής Πορείας), το Intelligent Speed Assist ( Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης
Ταχύτητας) και το Traffic Sign Recognition (Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων) που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό όλων των
εκδόσεων, το νέο Jeep® Renegade προσέχει εσάς και τους συνεπιβάτες σας ενεργητικά και παθητικά και εντοπίζει εμπόδια και πιθανούς κινδύνους.
Αντιμετωπίστε κάθε δυσκολία που μπορεί να συναντήσετε στον δρόμο και παραμείνετε προσηλωμένοι στη διασκέδαση.

Forward Collision Warning plus & Active Emergency Braking
Automatic Park Assist - Park Sense
Intelligent Speed Assist & Traffic Sign Recognition
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FORWARD COLLISION WARNING PLUS
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ)
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Αισθητήρες ραντάρ και βίντεο αναγνωρίζουν πότε το Renegade πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα ένα άλλο όχημα
ή κάποιο μεγάλο εμπόδιο που βρίσκεται στην πορεία του και προειδοποιεί ή βοηθά τον οδηγό στην αποφυγή/
περιορισμό των συνεπειών.
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BLIND SPOT MONITORING AND REAR CROSS PATH DETECTION (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ) ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ REAR CROSS PATH DETECTION (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)
Αυτά τα συστήματα προφύλαξης επιτηρούν διαρκώς την απόσταση ανάμεσα σε σας και τα άλλα οχήματα. Εάν
παραβιαστεί ένα τυφλό σημείο στο πλάι ή το πίσω μέρος, θα ειδοποιηθείτε από τις φωτεινές ενδείξεις στους
εξωτερικούς καθρέφτες και από τον χαρακτηριστικό ήχο ειδοποίησης.

Lane Departure Warning Plus

LANE DEPARTURE WARNING PLUS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ)
Η θέση του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας επιτηρείται από κάμερες, οι οποίες προειδοποιούν οπτικά
τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει τα όρια της λωρίδας χωρίς την πρόθεσή του. Επιπλέον, σε περίπτωση
παρέκκλισης του οχήματος από τη λωρίδα του, το σύστημα εκμεταλλεύεται προενεργά την ηλεκτρονική
υποβοήθηση διεύθυνσης για να βοηθήσει τον οδηγό να πραγματοποιήσει διορθωτική δράση και να επαναφέρει
το όχημα στη λωρίδα.

Lane Departure Warning Plus

Χάρη στην προηγμένη βαθμονόμηση της μπροστινής κάμερας, το plug-in υβριδικό Renegade μπορεί να παρέχει
λειτουργία φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης κατά την οδήγηση εκτός πόλης χωρίς να απαιτείται μπροστινό
ραντάρ. Με την αποφυγή της χρήσης ραντάρ, η λειτουργία φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης τώρα είναι
διαθέσιμη και στην έκδοση Trailhawk.

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

AUTOMATIC PARK ASSIST (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) PARK SENSE
Το σύστημα εντοπίζει μια θέση στάθμευσης και καθοδηγεί τον οδηγό με ηχητικές και οπτικές ενδείξεις, οι οποίες
εμφανίζονται και στην οθόνη TFT του πίνακα οργάνων. Επιπλέον, η νέα αυτόματη λειτουργία εξόδου υποστηρίζει
τον οδηγό κατά την έξοδο από τη θέση στάθμευσης. Ο οδηγός ελέγχει τη σχέση στο κιβώτιο, τα φρένα και το
γκάζι, ενώ το σύστημα αναλαμβάνει τον έλεγχο του τιμονιού.

DROWSY DRIVER DETECTION (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΝΗΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ) (διατίθεται
μόνο στο plug-in υβριδικό Renegade)
Το σύστημα ανιχνεύει το βαθμό κόπωσης του οδηγού. Αποστέλλεται ένα ειδικό μήνυμα SMS που συστήνει στον
οδηγό να ξεκουραστεί, όποτε είναι απαραίτητο. Επιπλέον, προστίθεται ένα εικονίδιο για ολόκληρη τη διάρκεια του
κύκλου οδήγησης, ακόμα και αφού αφαιρεθεί το μήνυμα SMS από την οθόνη TFT. Το εικονίδιο αυτό εξαφανίζεται
μόνο εάν ο οδηγός σταματήσει, σβήσει τον κινητήρα και ξεκουραστεί.

Automatic Park Assist - Park Sense
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Η κάμερα οπισθοπορείας ParkView εξασφαλίζει άριστη ορατότητα κατά την κίνηση με την όπισθεν και υποστηρίζει
τον οδηγό κατά την εκτέλεση ελιγμών χάρη στις Δυναμικές Γραμμές που προβάλλονται στην οθόνη Uconnect™.
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NEVER LET YOUR GUARD DOWN.
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ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ – ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΜΟΝΟ

ne
La

P
lu
s

Adaptive Cruise Control

Rear Camera with Dynamic Lines
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INTELLIGENT AWARENESS.

Ορισμένες φορές, μπορεί να χάσετε τις λεπτομέρειες καθ’ οδόν, όμως με το προηγμένο σύστημα
Traffic Sign Recognition (Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων) (TSR), θα ειδοποιηθείτε για την
απαγόρευση προσπέρασης, τις αλλαγές στα όρια ταχύτητας και άλλους πιθανούς περιορισμούς,
απευθείας από την οθόνη TFT των 3,5” ή 7”. Σε συνδυασμό με το σύστημα Intelligent Speed
Assist ( Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας) (ISA), μπορείτε να αποδεχθείτε άμεσα τις
αυξήσεις ή μειώσεις της ταχύτητας και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα
από τα χειριστήρια του τιμονιού.

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, ανατρέξτε στις σελίδες 72–73.
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THE NATURAL EVOLUTION OF POWER.
Η παραγωγή ισχύος μπορεί να είναι εύκολη, όμως η έξυπνη χρήση της απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο. Μια ολοκληρωμένη γκάμα
πιο αποδοτικών κινητήρων που προσφέρουν αυξημένη ισχύ και καλύτερη απόκριση, η οποία περιλαμβάνει τρικύλινδρους και
τετρακύλινδρους κινητήρες βενζίνης και επανασχεδιασμένους κινητήρες diesel. Οι ολοκαίνουριοι τετρακύλινδροι plug-in υβριδικοί
κινητήρες 1.3 Turbo, ισχύος από 190 μέχρι 240 HP, προσφέρουν ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ισχύος και αποδοτικότητας.

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, ανατρέξτε στις σελίδες 72-73.
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MAKE YOUR OWN WAVE.
Το Renegade εγγυάται άνετες μετακινήσεις. Επιλέξτε ανάμεσα σε τρία εξαιρετικά κιβώτια
μετάδοσης: το μοναδικό στην κατηγορία αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων διακρίνεται για τις
ιδιαίτερα ομαλές αλλαγές για μια άνετη εμπειρία οδήγησης ή το προηγμένο κιβώτιο 6
σχέσεων με διπλό συμπλέκτη που συνδυάζει τις επιδόσεις ενός χειροκίνητου κιβωτίου
με την ευχρηστία ενός αυτόματου κιβωτίου ή το κλασικό χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.
Οι επιλογές ολοκληρώνονται με τα συστήματα μετάδοσης 4x2 ή 4x4, με σύστημα
αποσύνδεσης πίσω άξονα για κορυφαία οικονομία. Οι ολοκαίνουριοι τετρακύλινδροι
plug-in υβριδικοί κινητήρες 1.3 Turbo ενισχύουν τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα του
Renegade, ανεβάζοντάς τις σε επίπεδα που μέχρι πρότινος φάνταζαν ασύλληπτα.

1.0 Turbo

ΒΕΝΖΙΝΗ

120 HP

4x2

6 σχέσεις

MT

150 HP

4x2

6 σχέσεις

DDCT

180 HP

4x4

9 σχέσεις

AT

1.3 Turbo

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
PLUG-IN
ΥΒΡΙΔΙΚΟ

1.6 MultiJet II

120 HP

4x2

6 σχέσεις

MT

190 HP
1.3 Turbo

4x4 Low
240 HP

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, ανατρέξτε στις σελίδες 72-73.

6 σχέσεις

AT

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, ανατρέξτε στις σελίδες 72-73.
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A NEW ENERGY

FOR MORE FREEDOM.
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REDEFINING LIMITLESS.

RENEGADE PLUG-IN HYBRID 4xe
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Το πρωτοποριακό ηλεκτρικό σύστημα 4x4 στο νέο plug-in υβριδικό Jeep®
Renegade 4xe είναι πάντα διαθέσιμο και πάντα έτοιμο, εξασφαλίζοντας
τα μέγιστα δυνατά επίπεδα ελέγχου και πρόσφυσης σε όλες τις συνθήκες
οδήγησης. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει όλα τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά
ασφαλείας, όπως το Lane Departure Warning, το Traffic Sign Recognition και
το ολοκαίνουριο σύστημα Drowsy Driver Detection, που βοηθούν τον οδηγό να
παραμένει σε επαγρύπνηση και να έχει πλήρη επίγνωση του χώρου γύρω από
το όχημα, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία όλων των επιβατών.

Το plug-in υβριδικό Jeep® Renegade 4xe είναι η υπερσύγχρονη εξέλιξη ενός
θρυλικού πνεύματος. Σε κάθε δρόμο, απολαύστε άνετες διαδρομές χάρη στην
απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρα
με εξαιρετική ομαλότητα και ευκολία, ειδικά με το νέο αυτόματο κιβώτιο 6
σχέσεων. Οι οδηγοί μπορούν να απολαύσουν πρωτόγνωρα επίπεδα άνεσης με τη
λειτουργία προκλιματισμού, που φροντίζει ώστε το εσωτερικό να έχει αποκτήσει
την κατάλληλη θερμοκρασία προτού αυτοί επιβιβαστούν στο όχημα. Επίσης, η
διατήρηση της σωστής ταχύτητας κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο τώρα
είναι ευκολότερη χάρη στο Προσαρμοζόμενο Cruise Control, που σας βοηθά να
εστιάζετε την προσοχή σας μόνο στο δρόμο μπροστά σας και πουθενά αλλού.

Περισσότερες επιδόσεις με όλη τη σημασία της λέξης. Το plug-in υβριδικό
Jeep® Renegade 4xe παρέχει αυξημένες ικανότητες off-road, ισχύ έως 240
HP και μεγαλύτερη ροπή, ενώ εκπέμπει λιγότερο από 50 g CO2 στην υβριδική
λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών νέων λειτουργιών οδήγησης –
υβριδική, E-Save και ηλεκτρική – που σας επιτρέπουν να διανύσετε αποστάσεις
μέχρι 50 km με μηδενικές εκπομπές στη λειτουργία πλήρους ηλεκτροκίνησης.
Με δύο ισχυρούς και αποδοτικούς κινητήρες και τη δυνατότητα πλήρους
φόρτισης της μπαταρίας σε λιγότερο από 2 ώρες χάρη στις λειτουργίες ταχείας
φόρτισης, θα έχετε πάντα στη διάθεσή σας την ισχύ που χρειάζεστε για να
φτάσετε στον προορισμό σας.

Ζήστε μια απολαυστική εμπειρία οδήγησης με ένα όχημα που προσφέρει
αστείρευτες δυνατότητες. Ο συνδυασμός δύο ισχυρών κινητήρων σας επιτρέπει
να κυκλοφορείτε στους δρόμους της πόλης σε πλήρη συμμόρφωση με τους
κανονισμούς περί εκπομπών, αλλά και να κάνετε εξορμήσεις στην ύπαιθρο,
με περισσότερο σεβασμό προς το περιβάλλον. Επιλέξτε την ειδική λειτουργία
Sport, που διατίθεται αποκλειστικά στα plug-in υβριδικά μοντέλα, και αρχίστε
να απολαμβάνετε την ενθουσιώδη οδήγηση που σας προσφέρει η συνεργασία
των δύο κινητήρων.
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EMPOWERING MORE POSSIBILITY.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Το νέο Jeep® Renegade 4xe συνδυάζει την πιο σύγχρονη plug-in υβριδική τεχνολογία με έναν αποδοτικό υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης
1,3 L. Από μόνος του, ο κινητήρας βενζίνης παρέχει δύο βαθμίδες ισχύος, 130 HP και 180 HP. Σε συνδυασμό με τον άψογα τοποθετημένο στον πίσω
άξονα ηλεκτροκινητήρα, το πρώτο Jeep® 4xe επιτυγχάνει την απόδοση ισχύος 190 HP και 240 HP με επιπλέον ροπή και ικανότητες. Οι υπερσύγχρονες
εγκατεστημένες στο όχημα τεχνολογίες επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται, παρέχοντας τρεις διαφορετικές υβριδικές λειτουργίες οδήγησης
που αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες της μπαταρίας 11,4 kWh και του φιλικού προς το περιβάλλον ηλεκτροκινητήρα. Στη λειτουργία πλήρους
ηλεκτροκίνησης, ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας επιτυγχάνει από μόνος του τελική ταχύτητα 130 km/h και μπορεί να κινήσει το όχημα για απόσταση έως
50 km με μία πλήρη φόρτιση. Ένα σύγχρονο compact SUV, σχεδιασμένο για αστικά περιβάλλοντα και φτιαγμένο να προσφέρει αυθεντική και βιώσιμη
ελευθερία όπως ποτέ άλλοτε.
Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, ανατρέξτε στις σελίδες 72-73.
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MORE CONTROL TO REACH
NEW HEIGHTS.
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Το νέο plug-in υβριδικό Jeep® Renegade παράγει ένα νέο είδος βιώσιμης ισχύος, χάρη στον ειδικό ηλεκτροκινητήρα του. Εκμεταλλευόμενη τις θρυλικές
off-road ικανότητες των οχημάτων της, η Jeep® ανέπτυξε ένα τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό σύστημα τετρακίνησης με σκοπό να υπερβεί τα μηχανικά
όρια των παραδοσιακών συστημάτων 4x4. Έτσι, το plug-in υβριδικό Jeep® Renegade μπορεί να αποδώσει έως και 50% περισσότερη ροπή, ξεπερνώντας τους
συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, και την ίδια στιγμή να είναι πιο βιώσιμο. Η βελτιωμένη διαχείριση ροπής συνεπάγεται καλύτερη αποδοτικότητα
και καλύτερη ικανότητα «αναρρίχησης» πάνω από εμπόδια κατά την off-road οδήγηση, εξασφαλίζοντας ασυναγώνιστη πολυμορφικότητα. Και, όπως πάντα,
η έκδοση Trailhawk εγγυάται τη μέγιστη ελευθερία με το σήμα Trail Rated.
Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, ανατρέξτε στις σελίδες 72-73.
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AUTO Η προεπιλεγμένη ρύθμιση, που είναι ιδανική
για την καθημερινή οδήγηση και χρησιμοποιεί τον πίσω
ηλεκτροκινητήρα όποτε απαιτείται για τη σύμπλεξη του
ηλεκτρικού συστήματος 4x4.

MUD / SAND Χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό σύστημα
4x4 για αυξημένη ροπή και πρόσφυση στις χαμηλές
ταχύτητες, εφαρμόζοντας ειδικές ρυθμίσεις για το
πλαίσιο, τα διαφορικά και τις σχέσεις μετάδοσης, για
αξεπέραστο έλεγχο στη λάσπη και την άμμο.

CHOOSE
WHEN TO
CROSS PATHS.
Οι θρυλικές ικανότητες off-road κίνησης του Renegade
ενισχύονται τώρα από το ασύγκριτο ηλεκτρικό σύστημα
4x4, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία
Jeep® Active Drive Low, το οποίο εξασφαλίζει τις
εμβληματικές επιδόσεις Jeep® όποτε και όπως τις
χρειάζεστε περισσότερο. Χάρη στον ηλεκτροκινητήρα
που είναι στρατηγικά τοποθετημένος στον πίσω άξονα, οι
πίσω τροχοί τροφοδοτούνται με κινητήρια ισχύ απευθείας,
χωρίς χρήση παραδοσιακού άξονα μετάδοσης κίνησης
και χωρίς την παρέμβαση του οδηγού. Έτσι, εξασφαλίζεται
αυξημένη αποδοτικότητα και η ιδανική ισχύς και πρόσφυση
για όλες τις συνθήκες οδήγησης. Και τα δύο συστήματα
διαθέτουν το σύστημα πρόσφυσης Selec-Terrain™ που
επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει ανάμεσα σε πέντε
λειτουργίες ειδικών ρυθμίσεων για διάφορες συνθήκες
οδοστρώματος: Auto, Sport, Mud/Sand, Snow και,
αποκλειστικά για την έκδοση Trailhawk, Rock.

SPORT Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεργάζεται
με τον ηλεκτροκινητήρα, για να εξασφαλίσουν την πιο
σπορτίβ οδηγική εμπειρία.

ROCK Αποκλειστικά διαθέσιμη στην έκδοση
Trailhawk, αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει ηλεκτρική
τετρακίνηση σε χαμηλές ταχύτητες χάρη στο μπλοκέ
πίσω διαφορικό και επιτρέπει στο Renegade να
κυριαρχήσει ακόμα και στα πιο δύσκολα εδάφη.

SNOW Βελτιώνει την ευστάθεια και ελαχιστοποιεί
τις τάσεις υπερστροφής για μεγαλύτερη ασφάλεια και
καλύτερες επιδόσεις σε χιονισμένους ή παγωμένους
δρόμους. Η άνεση οδήγησης εξασφαλίζεται με τη
διαχείριση των κύριων συστημάτων.
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NEW CHALLENGES, DEDICATED SOLUTIONS.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 7’’

E-COASTING

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
% ΙΣΧΥΣ / ΦΟΡΤΙΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Παραμείνετε συγκεντρωμένοι στο δρόμο και ελέγξτε εύκολα την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, την αυτονομία και, ακόμα, λάβετε
υποδείξεις για το πώς θα μπορέσετε να οδηγείτε πιο αποδοτικά.

Φορτίστε την μπαταρία σας ακόμα και ενώ οδηγείτε με τη λειτουργία
e-coasting, η οποία χρησιμοποιεί την αρνητική ροπή του φρεναρίσματος
του κινητήρα ως μέσο επαναφόρτισης της μπαταρίας.

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Επιλέγοντας μία από τις τρεις διαθέσιμες λειτουργίες οδήγησης,
το Renegade προσαρμόζεται εύκολα ώστε να βελτιστοποιεί την
ισχύ και την αποδοτικότητα του συμβατικού κινητήρα και του
ηλεκτροκινητήρα.

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ UCONNECT™ 8.4”
ΡΟΗ ΙΣΧΥΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
E-SAVE ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Απολαύστε την οδήγηση, αφού όλα τα άλλα τα έχει αναλάβει το όχημά
σας, το οποίο διαχειρίζεται τις ροές ισχύος μεταξύ των δύο κινητήρων με
στόχο την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας.

E-SAVE
Κάντε οικονομία στην μπαταρία σας για να τη χρησιμοποιήσετε αργότερα
ή φορτίστε τη με χρήση της αναγεννητικής πέδησης και της λειτουργίας
e-coasting.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης της
μπαταρίας, την αποδοτικότητα της οδήγησης, το ιστορικό οδήγησης, τις
προγραμματισμένες φορτίσεις και πολλά άλλα στην οθόνη αφής 8,4”
του ηχοσυστήματος Uconnect™.

Τώρα, κινείστε αποκλειστικά και μόνο από την μπαταρία σας. Νιώστε
τη συναρπαστική αίσθηση της οδήγησης με πλήρη ηλεκτροκίνηση
ενώ κυκλοφορείτε στους δρόμους της πόλης και σε ζώνες χαμηλών
εκπομπών με απόλυτη ελευθερία.
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ΤΥΠΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΙΖΑ
Φορτίστε το όχημά σας με το
καλώδιο κοινού τύπου όπου
υπάρχει διαθέσιμη οικιακή πρίζα

WALLBOX
To easyWallbox είναι ο πιο πρακτικός
και έξυπνος τρόπος για να φορτίσετε
το όχημά σας στο σπίτι

TAKE CHARGE OF YOUR FUTURE.
Η φόρτιση του νέου plug-in υβριδικού Jeep® Renegade 4xe είναι διαισθητική, απλή και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συχνών μετακινήσεων στις
πόλεις. Η οθόνη 8.4” του ηχοσυστήματος Uconnect™ κάνει τη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας εύκολη στην παρακολούθηση και την κατανόηση.
Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να καθορίζετε προγραμματισμένους χρόνους φόρτισης ανάλογα με τον τρόπο ζωής σας.
Μπορείτε πάντα να φορτίζετε το Renegade χρησιμοποιώντας μια κοινή οικιακή πρίζα. Επιπλέον, με την εγκατάσταση ενός ειδικού wallbox στο σπίτι,
μπορείτε να επιτύχετε πλήρη φόρτιση σε λιγότερο από 2 ώρες (ισχύς φόρτισης έως 7,4 kW). Όταν είστε στο δρόμο, μπορείτε να φορτίζετε την μπαταρία
σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης χρησιμοποιώντας ειδικό καλώδιο.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ
Χρησιμοποιήστε δημόσιους σταθμούς
φόρτισης για να επαναφορτίσετε την
μπαταρία σας ενώ είστε στο δρόμο

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, ανατρέξτε στις σελίδες 72-73.
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RENEGADE SPORT
Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, ανατρέξτε στις σελίδες 72-73.

• T
 raffic Sign Recognition
• Intelligent Speed Assist
• Lane Departure Warning Plus
• Cruise Control
• Περιοριστής ταχύτητας

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• Επένδυση δαπέδου φόρτωσης διπλής όψης, ρυθμιζόμενη
στο ύψος
• Ζάντες αλουμινίου 16”

• Χειροκίνητος κλιματισμός
• Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
• Bluetooth® με λειτουργια hands-free
• Θύρες AUX & USB μπροστά
• Ηχοσύστημα Uconnect™ 5’’ DAB
• 6 Ηχεία
• Πίνακας οργάνων 3,5’’
• Υποβραχιόνιο μπροστινών καθισμάτων με εσωτερική θήκη
• Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω

CITY JEEP® : RENEGADE.

• Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα σε αναλογία 60/40
• Ατσάλινες ζάντες 16”
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RENEGADE LIMITED

RENEGADE LONGITUDE
Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, ανατρέξτε στις σελίδες 72-73.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ SPORT ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

• Η
 χοσύστημα Uconnect™ 7” με ραδιόφωνο DAB

• Forward Collision Warning Plus

• Ε
 νσωμάτωση Apple CarPlay™ / Android Auto™

• Ηχοσύστημα Uconnect™ 8,4” NAV με ραδιόφωνο DAB

• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• Δ
 ιζωνικός αυτόματος κλιματισμός

• Π
 ακέτο Function (σύστημα εισόδου/εκκίνησης χωρίς κλειδί,
αυτόματα αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί καθρέφτες, πλήκτρα
χειρισμού παραθύρων)

• Ε
 ξωτερικοί καθρέφτες με ηλεκτρικό έλεγχο

• Ζάντες αλουμινίου 17”

• Υ
 πηρεσίες Uconnect™

• Ε
 μπρός φώτα ομίχλης
• Ρ
 άγες οροφής σε μαύρο χρώμα
• Π
 λήρως λειτουργική θύρα USB για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων
• Τιμόνι με επένδυση από οικολογικό δέρμα
• Βαμμένοι εξωτερικοί καθρέφτες
• Ζάντες αλουμινίου 16”

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ LONGITUDE ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

F
 orward Collision Warning Plus
Π
 ροσαρμοζόμενο Cruise Control
Ε
 μπρός αισθητήρες παρκαρίσματος
Π
 ίνακας οργάνων premium με έγχρωμη οθόνη TFT 7”
Π
 ατάκια μπροστά
Π
 ακέτο Visibility (αισθητήρες βροχής και φώτων, αυτόματη ενεργοποίηση
μεγάλης σκάλας προβολέων)
Π
 ίσω σκούρα κρύσταλλα
Ε
 ργοστασιακός συναγερμός
Ε
 πενδύσεις πόρτας με ένθετα από βινύλιο
Τ
 ιμόνι με επένδυση από οικολογικό δέρμα
Ζ
 άντες αλουμινίου 17”

•
•
•
•

 άμερα οπισθοπορείας
Κ
Blind Spot Detection
Σύστημα Αυτόματης Υποστήριξης Παρκαρίσματος - Park Sense
Πακέτο Full LED (μεγάλη σκάλα, μικρή σκάλα, φώτα ομίχλης,
πίσω φώτα, φώτα φρένων)
• Πακέτο Function (σύστημα εισόδου/εκκίνησης χωρίς κλειδί,
αυτόματα αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί καθρέφτες, πλήκτρα
χειρισμού παραθύρων)
• Ζάντες αλουμινίου 18”
• Ζάντες αλουμινίου 19”

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PLUG-IN ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ:
• Η
 χοσύστημα Uconnect™ 8.4” με ραδιόφωνο DAB και σύστημα
πλοήγησης
• Η
 λεκτρικά ενεργοποιούμενος διζωνικός έλεγχος θερμοκρασίας
οχήματος με λειτουργία προκλιματισμού

• Π
 ακέτο Function (σύστημα εισόδου/εκκίνησης χωρίς κλειδί,
αυτόματα αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί καθρέφτες, πλήκτρα
χειρισμού παραθύρων)
• Drowsy Driver Detection
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RENEGADE TRAILHAWK

RENEGADE S
Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, ανατρέξτε στις σελίδες 72-73.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ PLUG-IN HYBRID, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ LIMITED ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
• Η
 χοσύστημα Uconnect™ 8.4” με ραδιόφωνο DAB, Android Auto™/
Apple Carplay & Navi
• Π
 ακέτο Parking (Κάμερα οπισθοπορείας, Σύστημα Ανίχνευσης Νεκρού
Σημείου & ∆ιασταυρούμενης Πίσω Κυκλοφορίας, Υποβοήθηση
Παρκαρίσματος & Αναχώρησης)
• Drowsy Driver Detection
• Ζάντες αλουμινίου 19’’ με ανθρακί φινίρισμα
• LED Εμπρός προβολείς, προβολείς ομίχλης, DRL & πίσω φώτα
• Ηλεκτρικά

ενεργοποιούμενος διζωνικός έλεγχος
θερμοκρασίαςοχήματος με λειτουργία προκλιματισμού
• Ασημί πλευρικές ράγες οροφής
• Εργοστασιακός συναγερμός

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
•
•
•
•

Δ
 ερμάτινο σαλόνι
Η
 λεκτρικά ανοιγόμενη οροφή
Η
 λεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα
Π
 ακέτο Infotainment (Προηγμένο ηχοσύστημα με 9 ηχεία και
subwoofer)
• Π
 ακέτο Χειμώνα (Θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι,
Θερμαινόμενους υαλοκαθαριστήρες, Πατάκια All Weather

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ LONGITUDE ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εμπρός

αισθητήρες παρκαρίσματος
Hill
 Descent Control
Διζωνικός

αυτόματος κλιματισμός
Ποδιές

προστασίας off-road: μπροστινή ανάρτηση, ποδιά ρεζερβουάρ
καυσίμου, ποδιά συγκροτήματος μετάδοσης, ποδιά κιβωτίου
Ηχοσύστημα

Uconnect™ 7” με ραδιόφωνο DAB
Ενσωμάτωση

Apple CarPlay™ / Android Auto™
Υπηρεσίες

Uconnect™
Φιμέ

κρύσταλλα
Αυτοκόλλητο

στο καπό
Πίσω

κοτσαδόρος
Πατάκια

παντός καιρού

• Επενδύσεις πόρτας με ένθετα από βινύλιο
• Ζάντες off-road 17”

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
•
•
•
•
•


Κάμερα
οπισθοπορείας
Blind Spot Detection
Σύστημα Αυτόματης Υποστήριξης Παρκαρίσματος - Park Sense
Ηχοσύστημα Uconnect™ 8,4” NAV με ραδιόφωνο DAB
Πακέτο Full LED (μεγάλη σκάλα, μικρή σκάλα, φώτα ομίχλης,
πίσω φώτα, φώτα φρένων)
• Πακέτο Function (σύστημα εισόδου/εκκίνησης χωρίς κλειδί,
αυτόματα αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί καθρέφτες, πλήκτρα
χειρισμού παραθύρων)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PLUG-IN ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ:
• Ηχοσύστημα

Uconnect™ 8.4” με ραδιόφωνο DAB
• Drowsy Driver Detection
• Η
 λεκτρικά ενεργοποιούμενος διζωνικός έλεγχος θερμοκρασίας
οχήματος με λειτουργία προκλιματισμού

• Π
 ακέτο Function (σύστημα εισόδου/εκκίνησης χωρίς
κλειδί, αυτόματα αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί καθρέφτες,
πλήκτρα χειρισμού παραθύρων)
• Π
 ακέτο Visibility (αισθητήρες βροχής και φώτων, αυτόματη
ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας προβολέων)
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Άσπρο Alpine

Ματ πράσινο*

Μεταλλικό Bikini

.
H
C

T
C
E

Μεταλλικό Glacier

U
O
T

Μπλε Shade

RF

E
H
T

Γκρι Sting

PE

Μεταλλικό μπλε Jetset
Μεταλλικό Granite Crystal

Μαύρο Solid

Κόκκινο Colorado

Πορτοκαλί Omaha
Μεταλλικό μαύρο Carbon

*Διατίθεται μόνο για την έκδοση Trailhawk
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ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”

ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 16”

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18”

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19”

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19”

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση
Longitude, προαιρετικός εξοπλισμός
στην έκδοση Sport

Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση Sport

Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση Trailhawk

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Limited,
Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση
Limited & Longitude

Προαιρετικός εξοπλισμός στην
έκδοση Limited

Προαιρετικός εξοπλισμός
στην έκδοση Limited

Προαιρετικός εξοπλισμός στην
έκδοση Limited
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SPORT

LONGITUDE

LIMITED

S

TRAILHAWK

ΔΕΡΜΑ

ΥΦΑΣΜΑ

ΜΑΥΡΟ

ΥΦΑΣΜΑ

ΥΦΑΣΜΑ

POLAR PLUNGE / ΜΑΥΡΟ

ΥΦΑΣΜΑ PREMIUM

ΔΕΡΜΑ

POLAR PLUNGE / ΜΑΥΡΟ

ΥΦΑΣΜΑ PREMIUM

ΔΕΡΜΑ

ΜΑΥΡΟ

ΥΦΑΣΜΑ PREMIUM

ΔΕΡΜΑ

ΜΑΥΡΟ
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YOU HAVE TO BE AUTHENTIC
TO BE ORIGINAL.
Μπορείτε να εξατομικεύσετε το Jeep ® Renegade σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Το ολοκληρωμένο
πρόγραμμα Γνήσιων Αξεσουάρ Jeep ® από τη Mopar ® κάνει κάθε αυτοκίνητο μοναδικό και άκρως
προσωπικό, χάρη σε διάφορες προσθήκες που σας επιτρέπουν να μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας,
όπως είναι η τηλεσκοπική μπάρα που συγκρατεί τις αποσκευές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή οι
ράγες οροφής για τη μεταφορά πέδιλων του σκι, ποδηλάτων ή πρόσθετων αποσκευών.
Επιπλέον, με τα πακέτα City και Adventures της Mopar, έχετε στη διάθεσή σας διάφορα αξεσουάρ
για να είστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση που θα συναντήσετε: μέσα και έξω από την
πόλη.

Το Mopar® Vehicle Protection προσφέρει εκτεταμένα premium προγράμματα εγγύησης και συντήρησης. Οι
ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Mopar®.
Επιλέξτε το συμβόλαιο σέρβις που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.store.jeep.com

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της
Jeep® στην ιστοσελίδα: https://store.jeep.com/

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ.
Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας του plug-in υβριδικού Jeep® Renegade δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη. Το «δικτυωμένο
wallbox» EVBox Elvi είναι η πιο αποδοτική λύση οικιακής φόρτισης: συνδεσιμότητα μέσω Wi- Fi και SIM κινητής τηλεφωνίας
και σύντομος χρόνος επίτευξης πλήρους φόρτισης. Ανάλογα με την ισχύ του ιδιωτικού σας ηλεκτρικού συστήματος, η μπαταρία
σας μπορεί να φτάσει από εντελώς άδεια μέχρι την πλήρη φόρτιση σε λιγότερο από 2 ώρες. Τα κύρια πλεονεκτήματα του
«δικτυωμένου wallbox» EVBox Elvi σε σύγκριση με το Easy Wallbox είναι η απομακρυσμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής του οχήματος, το πακέτο οικιακής εγκατάστασης (Home Installation Pack) και η δυνατότητα ελέγχου και
αναζήτησης του ιστορικού φορτίσεων, χάρη στη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας κάθε επιμέρους περιόδου φόρτισης (με χρήση
της κάρτας RFID). Μπορείτε, επίσης, να προγραμματίσετε τη φόρτιση, έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε τις μειωμένες νυχτερινές
χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω του συστήματος Uconnect™ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητές συσκευές.
Κατεβάστε την εφαρμογή My Uconnect για κινητές συσκευές, για να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα του wallbox σας.
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ΠΑΚΕΤΟ CITY

Μπροστινή μάσκα ψυγείου σε γκρι Satin2
Καλύμματα καθρεφτών σε γκρι Satin
Μπροστινή αεροτομή
Πίσω ποδιά
Αυτοκόλλητο καπό Camouflage1
Πλευρικά προστατευτικά σε μαύρο χρώμα
Σκαλοπάτια Rock Rails
Σήμα Jeep® Performance Parts
Εσωτερικά πλαίσια σε γκρι Satin
Κιτ πεντάλ off-road3
Ζάντες αλουμινίου 16”

ADVENTURE OFF-ROAD

Μπροστινή μάσκα ψυγείου σε μαύρο Piano
Καλύμματα καθρεφτών και μπροστινή αεροτομή σε μαύρο Piano
Πίσω ποδιά1
Κιτ πλευρικών προστατευτικών Subshine
Κιτ μαρσπιέ θυρών
Εσωτερικά διακοσμητικά σε μαύρο γυαλιστερό
Δερμάτινο πόμολο ταχυτήτων
Ζάντες αλουμινίου 19”

1

2

3

ΠΑΚΕΤΟ ADVENTURE

CITY COMFORT
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ORIGINAL MERCHANDISING PRODUCTS.
Όλα τα προϊόντα Jeep® είναι διαθέσιμα στην πλησιέστερη σε εσάς αντιπροσωπεία της Jeep® ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην ιστοσελίδα store.jeep.com
A

B

C

Αδιάβροχο σακίδιο πλάτης Jeep - χωρητικότητας 30 L, από
®
100% PVC. Διαθέτει σήμα Jeep® με ανάγλυφη γραμματοσειρά και
λογότυπο αστεριού σε μεταξοτυπία.
Διαστάσεις 32 x 16 x 68 cm

D

E

Ρολόι εξωτερικής χρήσης Jeep - Παρακολουθήστε την ώρα κατά
®
τη διάρκεια των επικών σας περιπετειών στην ύπαιθρο με αυτό το
στιβαρό ρολόι. Διαθέτει μηχανισμό κίνησης Seiko AL21, περίβλημα
από κράμα με επίστρωση IP και νάιλον λουράκι. Αδιάβροχο σε
βάθος έως 50 m.

T-Shirt Ultimate Adventure - T-shirt από μίγμα βαμβακιού
και πολυεστέρα σε ανοιχτό γκρι χρώμα με στιλιζαρισμένη
στάμπα Jeep®.
Φούτερ με κουκούλα και φερμουάρ Explorer - Μοντέρνο,
άνετο, ιδανικό για καθημερινή χρήση. Αυτό το φούτερ
με κουκούλα και φερμουάρ είναι από μίγμα βαμβακιού –
πολυεστέρα και διατίθεται σε γκρι χρώμα. Φέρει στάμπα
Jeep® στην μπροστινή πλευρά και κάθετη επιγραφή στην πίσω
πλευρά.

F

G

Θερμός - Απολαύστε τα αγαπημένα σας ζεστά ροφήματα με
αυτό το κομψό θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι.
Η θερμομονωτική φιάλη διπλού τοιχώματος, χωρητικότητας
500 ml, κλείνει με καπάκι από PP που εμποδίζει τις διαρροές.

A

Powerbank - Παραμείνετε πλήρως φορτισμένοι όπου και αν
είστε.
Φτιαγμένο από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, το ανθεκτικό
powerbank από την Jeep® διαθέτει φακό έκτακτης ανάγκης LED
και δύο θύρες φόρτισης USB / Micro-USB. Ανθεκτικό σε σκόνη,
χτυπήματα και πτώσεις. 8.000 mAh.

Κασκέτο - TΟλοκληρώστε το casual στιλ σας με αυτό το κλασικό
μαύρο κασκέτο. Φτιαγμένο από 100% βαμβάκι και διακοσμημένο
με κεντητό σήμα Jeep®. Φέρει λογότυπο στο εμπρός μέρος και
λογότυπο με 7 γρίλιες στο πίσω μέρος.

F
E

D
G

C

B
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TECHNICAL DATA

* Μόνο διαθέσιμο απόθεμα

1.0L Turbo
120HP MT
4X2

1.3L Turbo
150HP DDCT 4x2

1.3L Turbo
180HP AT
4x4

1.3L Turbo
Plug-in υβριδικό
190HP
AT 4x4 LOW

1.3L Turbo
Plug-in υβριδικό
240HP
AT 4x4 LOW

1.6L
MultiJet II
120HP MT
4x2

1.6L
MultiJet II
120HP DDCT 4x2*

2.0L
MultiJet II
170HP
4x4 LOW*

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited

Longitude, Limited

Limited

S, Trailhawk

Longitude, Limited

Longitude, Limited

Trailhawk

Καύσιμο

Βενζίνη

Βενζίνη

Βενζίνη

Βενζίνη

Βενζίνη

Ντίζελ

Ντίζελ

Ντίζελ

Διάταξη

3 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

Μέγ. ισχύς - kW (hp) @ σ.α.λ.
[κινητήρας βενζίνης / ηλεκτροκινητήρας]

88 (120) @ 5.750

110 (150) @ 5.500

132 (180) @ 5.750

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

88 (120) @ 3.750

88 (120) @ 3.750

125 (170) @ 3.750

Μέγ. ροπή - Nm @ σ.α.λ.
[κινητήρας βενζίνης / ηλεκτροκινητήρας]

190 @ 1.750

270 @ 1.850

270 @ 1.850

270 @ 1.850 / 250

270 @ 1.850 / 250

320 @ 1.750

320 @ 1.750

350 @ 1.750

Χειροκίνητο 6 σχέσεων

DDCT 6 σχέσεων

Αυτόματο 9 σχέσεων

Αυτόματο 6 σχέσεων

Αυτόματο 6 σχέσεων

Χειροκίνητο 6 σχέσεων

DDCT 6 σχέσεων

Αυτόματο 9 σχέσεων

Μέγ. ύψος με σχάρα οροφής (mm)

1.667

1.667

1.684

1.692

1.718

1.667

1.667

1.697

Μήκος (mm)

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

Πλάτος (mm)

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

Μεταξόνιο (mm)

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

Μετάδοση κίνησης
στους μπροστινούς
τροχούς

Μετάδοση κίνησης
στους μπροστινούς
τροχούς

Τετρακίνηση
Jeep® Active Drive

Electric Jeep®
Τετρακίνηση
Active Drive Low

Electric Jeep®
Τετρακίνηση
Active Drive Low

Τετρακίνηση
Jeep® Active Drive

Τετρακίνηση
Jeep® Active Drive

Τετρακίνηση
Jeep® Active
Drive Low

166

186

201

175

175

210

19,3° /  24,2° /  15,7°

19,3°/26,5°/16,1°

27,7°/28,0°/17,6°

17,9° /  29,7° /  21,2°

17,9° /  29,7° /  21,2°

30° /  34° /  24°

Επίπεδο εξοπλισμού

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΙΝΗΤΉΡΑ

95.6 (130) @ 5.500 /
(60) @ 4.000

45

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Κιβώτιο ταχυτήτων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ
Σύστημα
Απόσταση από το έδαφος (mm)
Γωνία προσέγγισης / διαφυγής / ράμπας (μοίρες)

ΒΆΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΕΣ
Μέγ. εγκεκριμένο συνολικό βάρος (kg)

1.320

1.320

1.430

1.770

1.770

1.430

1.430

1.660

Μέγ. βάρος ρυμούλκησης (kg)

1.250

1.450

1.450

1.150

1.150

1.500

1.200

1.500

0-100 km/h (δευτ.)

11.2

9.4

8.5

7.5

7.1

10.2

10.2

8.9

Τελική ταχύτητα (km/h)

185

196

201

182

199

178

178

196

5.4 - 5.7

5.5 - 5.9

7.0 - 7.3

1.9 - 1.9

2.0

4.4 - 4.6

4.4 - 4.6

6.3

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Εκπομπές CO2 βάσει κύκλου NEDC (g/km), ελάχ. – μέγ.

123 - 130

126 - 135

160 - 167

44

46

117 - 121

116 - 121

166

Αυτονομία ηλεκτροκίνησης βάσει κύκλου NEDC [km], ελάχ. – μέγ.

–

–

–

51

50

–

–

–

ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΚΑΥΣΊΜΟΥ (Β)
Μικτός κύκλος L/100 km, ελάχ. - μέγ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (B)
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: Οι τιμές έχουν υπολογιστεί βάσει της μεθόδου μέτρησης / συσχέτισης του κύκλου NEDC, όπως ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/1840. Οι
αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 έχουν μετρηθεί από τον κατασκευαστή κατά τη διάρκεια δοκιμών προέγκρισης και ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά το στάδιο της
οριστικής έγκρισης τύπου. Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που επιτυγχάνονται σύμφωνα με τον εφαρμοστέο κανονισμό επισημαίνονται με ανάλογο τρόπο, για λόγους σύγκρισης των
χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων. Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου, οι οποίες
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες π.χ., ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, από τον τρόπο οδήγησης, τη διαδρομή, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος, καθώς και από την
κατάσταση, τη χρήση και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης

καυσίμου, οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες π.χ., ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, από τον τρόπο οδήγησης, τη διαδρομή, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος,
καθώς και από την κατάσταση, τη χρήση και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου ισχύουν για τις εκδόσεις αυτοκινήτων με τις υψηλότερες
και χαμηλότερες τιμές. Αυτές οι τιμές μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό ή/και το μέγεθος των επιλεγμένων ελαστικών. Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών CO2 και
κατανάλωσης καυσίμου δεν είναι οριστικές μπορεί να διαφοροποιηθούν λόγω αλλαγών στον κύκλο παραγωγής. Πιο ενημερωμένες τιμές διατίθενται σε επιλεγμένους επίσημους εμπορικούς αντιπροσώπους
του δικτύου FCA. Σε κάθε περίπτωση, οι επίσημες τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμων του αυτοκινήτου που αγοράστηκε από τον πελάτη, παρέχονται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα του
αυτοκινήτου. Για τις περιπτώσεις που οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου σχετίζονται με τον υπολογισμό φόρων και τελών, πρέπει να γίνεται αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.
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Αυτό το έντυπο δημοσιεύεται από την FCA. Όλες οι εικόνες προϊόντων και τα χαρακτηριστικά βασίζονται σε τρέχουσες πληροφορίες κατά τη στιγμή έγκρισης
της δημοσίευσης. Η FCA τηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί απροειδοποίητα και μη δεσμευτικά αλλαγές στις τιμές, τα χαρακτηριστικά, τα χρώματα, καθώς και
να αλλάζει ή να σταματά την παραγωγή μοντέλων, όταν θεωρεί ότι αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες για τη βελτίωση του προϊόντος ή για λόγους σχεδίασης ή
μάρκετινγκ. Οι εικόνες είναι καθαρά ενδεικτικές.
Η ονομασία Jeep® είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της FCA US LLC.
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