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®
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AZ ÚJ JEEP
®

PP CHEROKEE



AZ EREDETI JEEP
®     
DNS LEGÚJABB TAGJA 

Kiváló menetdinamikájával, irányíthatóságával és üzemanyag gazdaságosságával, kategóriájának legjobb 4x4-es 

terepképességével és exkluzív technológiájával a teljesen megújult 2014-es Jeep
®
 Cherokee magasra emeli a lécet. 

Azok számára készült, akik fontosnak tartják a formát és a tartalmat is.

Méretei tökéletesen alkalmasak a hatékony teljesítmény elérésére. Az Új Jeep
®
 Cherokee messzire jut a legendás 

Jeep
®
 DNS segítségével.

Úgy tervezték, hogy minden terepen és helyzetben megállja a helyét. A Cherokee előcsalogatja a kalandort Önből is, 

hogy a világ nyújtotta élmények legjavát tapasztalhassa meg. Minden tekintetben.



GYÖNYÖRŰ VADSÁG

Friss és agresszív új külsejével az Új Cherokee formaterve a jövőt idézi, mialatt megtartotta legendás örökségét 

is: vadonatúj kialakítása elkápráztatja még a legkifi nomultabb ízléssel rendelkezőket is. Erőteljes megjelenéssel, 

agresszív kerékaránnyal és határozott útjelenléttel rendelkezik.

Áramvonalas oldalvezetése kiemeli az Új Cherokee erőteljes, aerodinamikus felső részét. A markáns, és védelmet 

biztosító alsó rész az összes Jeep
®
 modellre jellemző legendás képességeket takarja. Az Új Jeep

®
 Cherokee azonban 

egy olyan jármű, mely nem csupán hatékonynak és rátermettnek látszik, de valóban hatékony és rátermett is - 

bármilyen útviszonyok, és időjárási körülmények között.



A CSÚCSOKAT CÉLOZZA

Az Új Cherokee minden porcikáját alaposan átgondolva tervezték meg, hogy hatékonyan és jól teljesítsen. Fedezze fel a modellt részleteiben is, kezdve a hagyományos hetes-osztású 

hűtőráccsal, mely most is hű maradt a Jeep
®
 márka gyökereihez, egészen a merész, mégis karcsú nappali fényt biztosító lámpatestekig, melyek már új generációs biztonságot, ugyanakkor 

megkülönböztető design-t kölcsönöznek a modellnek. Csodálja meg az új CommandView® dupla, elektromos napfénytetőt, mely teljes kilátást biztosít éjjel-nappal. A napfénytető tartalmaz egy 

elektromosan állítható első üvegpanelt és egy hátsó fi x üvegpanelt elektromosan állítható árnyékolóval.





A CHEROKEE MÉG SOHA NEM
VOLT ENNYIRE HARCRA KÉSZ

Az Új Cherokee egyedi és divatos stílust képvisel a jelenlegi Jeep
®
 modellválasztékon belül. Csak vessen egy 

pillantást a részletekre és azonnal felfedezheti a fi nomtapintású anyagok széleskörű használatát a prémium, 

kézműves gondossággal kialakított utastérben: csodásan áradó formák, kiváló minőségű anyagok, innovatív 

színés anyagválasztás, precíz kézműves jellegű kidolgozás, csúcstechnológia és gazdag felszereltség. Az egyedi 

tökéletesség világa csak arra vár, hogy valaki felfedezze. Mondjuk Ön.





FEDEZZE FEL A VILÁGKLASSZIS UTASTERET

Fedezze fel a beltér ergonómikus kialakítását, mely könnyen használható és hatékony 

technológiával felszerelt. Foglaljon helyet a Limited modellen széria luxus Nappa bőrkárpitozású 

üléseken, ahol az első ülések fűthetőek és szellőztethetőek.

A 60/40 arányban osztott hátsó ülések előre-hátra mozgathatóak, hogy még nagyobb kényelmet 

biztosítsanak az utasoknak, valamint fl exibilitást a csomagok elrendezéséhez.





KATEGÓRIÁJÁNAK LEGJOBB 4X4-ES
MENETKÉPESSÉGE

Az Új Cherokee egy újabb szintre emeli az amúgy is legendás 4x4-es menetképességet, hogy Ön megtapasztalhassa 

egy négyévszakos, minden terepen kifogástalanul működő Jeep
®
 megkülönböztető előnyeit. A legendás Jeep

®
 márka 

DNS-ének köszönhetően született önbizalommal képes alkalmazkodni bármilyen környezethez, és olyan helyekre 

jut el, amiről mások csak álmodoznak.

Válasszon a három új összkerékhajtás változat közül: az egy-sebességes teljesen automatizált Jeep
®
 Active Drive I 

rendszer, a két-sebességes PTU (hátsó kihajtás egység) Jeep
®
 Active Drive II* rendszer nyomaték szabályozással és 

felezővel, illetve a Jeep
®
 Active Drive Lock rendszer (rendelhető a Trailhawk modellhez, mely hátsó diff erenciálzárat 

is tartalmazza). Üdvözölje a napfelkeltét a hegy tetején álló házából, haladjon könnyedén a szikla szirteken, vezessen 

mellékutakon le a városba, majd a város utcáin barangolva élvezze az éjszaka fényeit.

*rendelhető egy későbbi időpontban



AZ ERŐ, MELY SEGÍT MEGBÍRKÓZNI A TERMÉSZET LEGZORDABB KIHÍVÁSAIVAL IS

Az új, opcionálisan rendelhető Selec-Terrain® járművezérlési rendszer lehetővé teszi, hogy a legoptimálisabb teljesítmény érdekében aszfalt-, és terep beállítások közül válasszon, melyekkel 

sikeresen navigálhat a speciális útviszonyok között. Négy beállítás közül választhat: Auto, Hó, Sport és Homok/Sár. A Trailhawk modell egy további beállítást, a Rock (Szikla) beállítást is lehetővé 

teszi a maximális terepképesség biztosítása érdekében. Algoritmusok alkalmazásával, melyek páratlan vezérlést és képességet biztosítanak, a Selec-Terrain járművezérlési rendszer akár 

12 különböző rendszer elektronikus koordinálására és optimalizálására képes úgy, hogy bármely útfelületen kiváló ellenőrzést biztosít a jármű felett, ezek közé tartozik: hajtásvezérlő modul, 

elektronikus fékvezérlés, menetstabilizátor (ESC), váltómű vezérlés és motorvezérlés.



UTAZZON BÁRHOVÁ. TEGYEN MEG BÁRMIT

A Jeep
®
 Cherokee az első közepes méretű SUV, mely képes a hátsó tengely hajtásának oldására, amikor nincs szükség az összkerékhajtásra, így energiát és 

üzemanyagot takarít meg. A hátsó tengely hajtásának kapcsolása, illetve oldása észrevétlenül történik, amikor a rendszer kétkerék hajtásról összkerékhajtásra 

vált és vissza, és a folyamatos hajtásvezérlés nem igényel beavatkozást a vezető részéről. A fi nom és hatékony 2.0L turbó motornak, vagy az erős 3.2L Pentastar® 

V6 motornak köszönhetően a jármű egyforma könnyedséggel halad terepen és városi forgalomban egyaránt.

2.0L TURBÓDÍZEL 

Az új 2.0L Turbódízel motor Multijet II technológiával 140 Le teljesítményre 

képes és 6-fokozatú manuális sebességváltóval szerelt, 170 Le teljesítményt 

nyújtó verziója pedig az új 9-fokozatú automata váltóval rendelhető. Mindkét 

motor 350 Nm nyomaték leadására képes 1.500 fordulat/percen, valamint 

Stop/Start rendszerrel szereltek, mely funkció segít az üzemanyag-fogyasztás 

és a CO2-kibocsátás csökkentésében. A motor rendelhető elsőkerék, vagy 

összkerékhajtású verzióban a Jeep
®
 Active Drive I vagy II rendszerekkel.

3.2L V6 PENTASTAR®

Az új 3.2L Pentastar V6 motor egyenes ágú leszármazottja a méltán elismert 

3.6L Pentastar V6 motornak. Kifi nomult vezetési élményt nyújt még kevesebb 

zajjal, vibrációval, valamint a magasabb fajlagos teljesítmény kivételes 

egyensúlyát. A 3.2L Pentastar V6 motor együtt kapható az új és kategóriájában 

exkluzív 9-fokozatú automata sebességváltóval, mely a Jeep
®
 Active Drive I 

vagy Jeep
®
 Active Drive Lock 4x4 rendszerekkel párosítható.



szegmensében az Új Cherokee az első SUV, mely 9-fokozatú automata 

sebességváltót kínál. Itt minden a vezetésről, a kényelemről és a hatékonyságról 

szól. Az elektronikus fokozatválasztó lehetővé teszi a manuális fokozatváltást, 

mely a különböző útviszonyokra való tekintettel több, mint 40 egyéni váltási sémát 

tartalmaz a hatékonyabb teljesítmény és irányíthatóság elérése érdekében. A 

teljesítmény így szinte minden úton biztosított, legyen szó betonútról, vagy terepről, 

a fokozat váltások pedig szinte minden esetben észrevétlenek.

LEGYEN KELLEMES ÚTJA





EGY ÚJ FAJ VAN SZÜLETŐBEN

Egy új modelltípust mutatunk most be Önnek: az Új Jeep
®
 Cherokee Trailhawk-ot. Ez a modell különleges 

megtestesülése a Jeep
®
 4x4 terepképességnek, mely ez esetben megkülönböztető, agresszív megjelenéssel is 

párosul, így hozva létre a legrátermettebb Jeep
®
 Cherokee modellt és szegmense legrátermettebb közepes méretű 

SUV-ját. Mindez köszönhető még a kategóriájában exkluzív, széria 9-fokozatú automata sebességváltónak, mely 

erőteljesen és precízen működik az új 3.2L Pentastar® V6 motorral együtt. A számok soha nem hazudnak: a Jeep
®
 

Cherokee Trailhawk modell 29.9 fokos első terepszöggel, 22.9 fokos középső, és 32.1 fokos hátsó terepszöggel 

dicsekedhet. Hasmagassága pedig 22.1 cm. Amennyiben teljesítményre vágyik, most megkapja. A “Trail Rated” 

embléma a Jeep
®
 Cherokee Trailhawk modellen azt jelzi, hogy ezt a járművet arra tervezték, hogy a legnagyobb 

kihívást jelentő terepviszonyok közepette is helyt álljon és őt a vevők által fontosnak tartott paraméterek alapján 

határozzanak meg: erőátvitel, hasmagasság, irányíthatóság, kapcsolódás és gázlóképesség.



A TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNY KÉNYELME

A Trailhawk modell alapfelszereltségként tartalmazza az agresszív első és középső terepszöget, első és hátsó lökhárító betéteket, megemelt hasmagasságot, motorvédő burkolatot, Jeep
®
 

aktív, állandó, zárható összkerékhajtást, hátsó diff erenciálzárral a maximális terepteljesítmény elérése érdekében. A hátsó diff erenciálzár választható bármely alacsonyabb terepfokozatban, 

ám bizonyos üzemmódokban automatikusan működésbe lép, mint pl. a “Szikla” üzemmód esetén, hogy maximális vonóerőt fejtsen ki a gumiabroncs tapadófelületén.

A Trailhawk modell Selec-Speed® rendszere a 4x4-es terepképességeket egy újabb 

szintre emeli: biztonságos utazást biztosít meredek emelkedőkön, vagy lejtőkön, úgy, hogy 

automatikusan vezérli a fojtószelep-állást a precizen kontrollált haladás érdekében.

Legnagyobb teljesítményei közé tartozik az abszolút kényelem megteremtésének képessége 

is: ülései ergonómikus tervezés eredményeképpen az egész testet megtámasztják, prémium 

szövet-, illetve minőségi Nappa bőrrel borítottak és rendelhetőek elektronikusan állítható, 

fűthető, memória funkcióval.





VEZESSE MA A HOLNAP TECHNOLÓGIÁJÁT

Íme az utasfülke, mely igazán kényelmes és információ gazdag módon teszi lehetővé az utazást. A Cherokee 

fejlett technológiája révén mindig hozzájut az utazáshoz szükséges adatokhoz, mely a határtalan szabadság 

biztos tudatát ajándékozza Önnek. A Uconnect® rendszer segítségével Ön mindig kapcsolatban áll a világgal, 

jól informált, kikapcsolódása garantált és igazán produktív. Az USB csatlakozón, SD média kártyán, vagy Aux-

in bemeneten keresztül csatlakoztathatja rendszer kompatibilis média alkalmazásait vagy játszhatja le CD 

lemezeit. A Limited és Trailhawk modelleken széria 8,4”-os érintőképernyős kijelző kényelmes, központi 

pozícióban helyezkedik el a középkonzolon és számos széria és opcionális szórakoztató alkalmazást kínál, 

köztük a hangvezérlést, a kéz-nélküli telefonálás lehetőségét, vagy a klímavezérlést. Így fejlesztheti Ön a saját 

világát egy igazán fejlett világban.



A TECHNOLÓGIA HIHETLENÜL VONZÓ IS LEHET

Aszemélyre szabható, TFT technológiával készült 7”-os járműinformációs központ lehetővé teszi a vezető számára egyedi élmények megtapasztalását és azt, hogy az általa kívánt formában 

kapjon információt és visszajelzést a gépkocsi működéséről, mialatt kezeit nem veszi el a kormányról, szemeit pedig az úton tartja.

A vezető számos, a műszerfali kijelzőn megjeleníthető információ közül választhat, 

többek között: navigáció lépésről-lépésre, sebesség kijelzés, valós idejű üzemanyag-

fogyasztás kijelzése, fi gyelmeztető jelzések, új generációs adaptív sebességtartó 

automatika (opció), audio információ és további Jeep
®
 specifi kus alkalmazások, mint pl. a 

Selec-Terrain terepprogram választó rendszer adatai.

A rendelhető Intelligens parkolássegítő rendszer (párhuzamos és merőleges beállásra 

is képes automatikus parkolási funkció) a műszerfalcsoport közepén helyezkedik el, 

vezérlőszervei pedig a kormánykeréken és a váltókaron találhatóak. A grafi kus ábrázolás 

végigvezeti a sofőrt a parkolássegítő rendszer alkalmazásának lépésein.



TECHNOLÓGIA MINDEN PORCIKÁJÁBAN

Az intelligens és magas szintű technológiai rendszerek kínálata a 

fedélzeti kényelemmel kapcsolatos minden elvárását felülmúlja.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ CSATLAKOZÓ

A középső tárolórekesz felső tálcája egy opcionálisan rendelhető töltő 

csatlakozót rejt. A fenti opció közelében pedig egy integrált docking 

station, USB, SD, Aux-in és elektromos csatlakozási pontok állnak a 

vezető rendelkezésére, mely kínálattal a Cherokee vezető helyet foglal 

el a fedélzeti kényelem tekintetében, hiszen lehetővé teszi bármely, QI 

vezeték nélküli töltés funkcióval rendelkező mobiltelefon töltését.

ALPINE PRÉMIUM AUDIO RENDSZER

A Cherokee prémium 9-hangszórós hangrendszerét 8 colos 

mélynyomóval az Alpine® céggel, a nagyteljesítményű mobil elektronikai 

cikkek vezető gyártójával közösen tervezték. A 11-csatornás rendszer 

506 wattos erősítővel biztosítja a dinamikus hangulatot, hogy utazása 

zenével teljen meg.





TEST 2013

PIHENTETŐ BIZTONSÁG

Több mint 70 széria és rendelhető biztonsági felszereltség, valamint az előkelő 5-csillagos EURO NCAP minősítés 

járul hozzá a Cherokee magabiztosságához. Az új Jeep
®
 kormánykeréken minden kezelőszerv biztonságosan 

elérhető, hisz ujjnyi távolságra találhatóak egymástól. A jármű szerkezetében több mint 65%-ban alkalmazott 

nagyszilárdságú acél, valamint az aktív-, és passzív biztonsági elemek széles kínálata óvja az utasokat minden 

kilométeren. A fontosabb opciók közé tartozik az újabb generációs adaptív sebességtartó automatika, az Intelligens 

parkolássegítő rendszer és a sávelhagyásra fi gyelmezető jelzés.



A NYUGALOM ZÁLOGA

INTELLIGENS PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER.  

Ez a párhuzamos és merőleges beállást segítő rendszer ultrahangos 

érzékelők segítségével működik és akkor lép működésbe, amikor a 

sebességváltó-kart hátramenetbe kapcsoljuk. A rendszerhez tartozik 

még a ParkSense® első és hátsó parkolássegítő funkció is.

BALESETMEGELŐZŐ FIGYELMEZTETŐ RENDSZER ÜTKÖZÉST

ENYHÍTŐ FUNKCIÓVAL. 

Radarérzékelők észlelik, ha a Cherokee túl gyorsan közelít az előtte haladó járműhöz és 

hang,- illetve fényjelzéssel jelzi ezt a sofőrnek, további 1.5 másodperc automatikus fékezéssel, 

amennyiben a vezető nem reagál időben a jelzésekre.

HOLTTÉR FIGYELŐ RENDSZER ÉS HÁTSÓ RÁFUTÁS

ÉRZÉKELŐ.

Ezek az érzékeny rendszerek folyamatosan fi gyelik a holttereket Ön 

és más vezetők között. Amikor oldalról, vagy hátulról érkező járművet 

észlel a holttérben, felvillanó ikonokkal jelez az oldalsó visszapillantó 

tükrökben, vagy fi gyelmeztető hangjelzést ad.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA STOP&GO FUNKCIÓVAL. 

Ne bízza a véletlenre a biztonságos követési távolság beállítását járműve és az Ön 

előtt haladó gépkocsi között az autópályán. A rendszer automatikusan szabályozza az 

utazósebességet, hogy fenntartsa az előre beállított távolságot az Ön járműve és az Ön előtt 

haladó gépkocsi között és egy esetleges ütközést elkerülendő, akár teljesen meg is állíthatja 

a Cherokee-t a vezető beavatkozása nélkül.

SÁVELHAGYÁSRATM FIGYELMEZTETŐ RENDSZER (LDW).   

A jármű sávon belüli pozícióját kamerák fi gyelik, és amennyiben 

a vezető elhagyná a kijelölt sávot, vagy kezeit levenné a kormányról

hang-, és fényjelzések fi gyelmeztetik.

7 SZÉRIA LÉGZSÁK. 

Teljes méretű oldalsó- és függönylégzsákok, vezetőoldali 

térdlégzsák, első ülésekbe integrált, a mellkast védő oldallégzsákok, 

valamint fejlett, többfázisú első légzsákok dolgoznak együtt a teljes 

védelem biztosításán.

ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁTOR (ESC).   

A gépkocsi egészét átfogóan ellenőrző biztonsági érzékelők 

hálózata, mely segít a jármű feletti uralom megtartásában, és 

azonnali segítséget nyújt, amennyiben azt érzékeli, hogy a gépkocsi 

elhagyja a kívánt ívet. Az ESC összehangolja a borulásgátló 

rendszer (ERM), a blokkolásgátló (ABS), a vészfékrásegítő, a minden 

sebességtartományban aktív kipörgésgátló, valamint az opcionálisan 

rendelhető vontatmány-stabilizátor munkáját, és szükség esetén 

aktiválja azokat.

ELEKTRONIKUS BORULÁSGÁTLÓ RENDSZER (ERM).  

A menetstabilizátor részeként működő ERM az ESC érzékelőit 

használja egy potenciálisan veszélyes helyzet megelőzésére. 

Problémás helyzetben az ERM azonnal közbelép és segít a jármű 

stabilitásának és kontrolljának visszaállításában.

ESŐS FÉK -TÁMOGATÁS. 

Ez a rendszer esős időben is segít az optimális fékezés fenntartásában úgy, hogy szárazon 

tartja a féktárcsákat és segítségül hívja az elektronikus menetstabilizátort (ESC) is.

VONTATMÁNY-STABILIZÁTOR (TSC).  

Az úton keresztbe fújó szelek, vagy a forgalom nem jelenthet veszélyt Önre és a vontatmányra. 

Az ESC részeként működő TSC segít, hogy vontatmányait biztonságosan az úton tartsa.





SZEMÉLYRE SZABOTT SZABADSÁG

Íme a Cherokee, mellyel kifejezheti önmagát és stílusát. Csak Önön múlik mely kiegészítőt választja az elérhető 

széles választékból mellyel ízlése szerint alakíthatja gépkocsiját.



LEGYEN HŰ ÖNMAGÁHOZ.

Akár sziklás hegyeken, akár egy kényelmes autópályán utazik, tegye még teljesebbé Cherokee-ja tudását és képességeit a Mopar® eredeti Jeep
®
 kiegészítőivel. Számíthat ezekre a minőségi 

alkatrészekre, melyek segítségével olyan eredetivé varázsolhatja Cherokee-ját, mint amikor először gördült ki vele a szalonból. A teljes illeszkedés, a legjobban eltalált szín és a legjobb minőségű 

anyagok elérése érdekében, válasszon a Mopar alkatrészek közül, a gépkocsi teljes élettartama alatt. Mindig újabb, fejlettebb és izgalmasabb Mopar kiegészítők készülnek a Jeep
®
 Cherokee 

modellekhez, mint pl. a csomagtartó rendszerek, vontatáshoz való kiegészítők, könnyűfém keréktárcsák és további más opciók.

Ráadásul gépkocsija használata mellett rendelkezésére áll a Mopar Gépjármű Védelem kiterjesztett garanciája és karbantartási csomagja. A gyári garancia megléte mellett ez a lehető 

legteljesebb védelem gépkocsija számára, hiszen vezetési szokásainak megfelelően átfogó ajánlatot jelent a jármű minden mechanikus és elektromos alkatrészére. A Mopar Gépjármű Védelem a 

gyár által támogatott védelmet jelent, biztosítja, hogy minden munkát a hivatalos márkaszervizben végeznek eredeti alkatrészek felhasználásával.

További információért látogasson el a www.mopar.eu weboldalra.



LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

KERÉKTRCSÁK

17”-os könnyűfém keréktárcsák

18”-os könnyűfém keréktárcsák

(opció)

KERÉKTRCSÁK

17’’-os könnyűfém keréktárcsák

KERÉKTRCSÁK

18”-os könnyűfém keréktárcsák

• Jeep
®
 Active Drive I rendszer az összkerékhajtású modelleken

• Selec-Terrain® járművezérlési rendszer az összkerékhajtású modelleken
• Menetstabilizátor (ESC) elektronikus borulás gátló rendszerrel, dombsegéd és vontatmány stabilizátor
• Fejlett, többfázisú első légzsákok
• Első és hátsó függönylégzsákok, és első ülésbe épített oldallégzsákok
• Vezetőoldali térdlégzsák
• Első, aktív fejtámlák a vezető-, és utasülésen
• Gumiabroncs-nyomás figyelő rendszer
• Parksense hátsó parkolássegítő rendszer
• Stop/start rendszer (csak dízel motoros verziónál)
• Média center/elektronikus tárolóegység csatlakozókkal
• Uconnect Hangvezérlő rendszer Bluetooth® funkcióval
• Audio és sebességtartó automatika kezelőszervei a kormánykeréken
•  Uconnect® média center 5,0”-os érintőképernyős kijelzővel, digitális audio lejátszással 

és beépített klímavezérléssel
• Járműinformációs központ 3,5”-os LCD kijelzővel
• 17”-os könnyűfém keréktárcsák
• Karosszéria színére fényezett külső visszapillantó tükrök index lámpával és integrált ajtóvilágítással
• Karosszéria színére fényezett ajtókilincsek
• Króm keret az oldalablakok körül
• Fényes tetőcsomagtartó sínek
• LED nappali menetfény
• LED hátsó lámpák
• Első ködlámpák kanyarkövető funkcióval
• Kétzónás automata légkondícionáló berendezés páraérzékelővel
• Bőrkormány
• Síkba dönthető első utasülés tárolórekesszel
• LED belső világítás
• 60/40 arányban lehajtható és dönthető, csúsztatható hátsó ülések
• Jeep csomagtér-rendező rendszer
• Kulcs nélküli nyitás és indítás távolságérzékelővel

A Longitude felszereltségén túl:
• 18”-os könnyűfém keréktárcsák
• 7”-os személyre szabható Multi-View kijelző
•  Uconnect média center 8,4”-os érintőképernyős kijelzővel, 

digitális audió lejátszással és integrált klímavezérléssel
• Fűthető és szellőző első bőrülések
•  8-irányban elektromosan állítható vezetőülés, 4-irányban 

elektromosan állítható deréktámasszal
• Bi-Xenon fényszórók
• Automata fényszórók és esőérzékelő
• Fényes lökhárító betétek
• Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör
• Riasztó berendezés
• Parksense első és hátsó parkolássegítő rendszer
• ParkView® tolatókamera
• Elektromos csomagtérajtó
• Elektromosan behajtható külső tükrök
• Sötétített hátsóüvegek

A Longitude felszereltségén túl:
•  Jeep

®
 Active Drive Lock öszkerékhajtás rendszer felezővel és hátsó

differenciálzárral
• Selec-Terrain® járművezérlési rendszer „szikla” üzemmóddal
• Selec-Speed® rendszer és lejtmenet vezérlés
• Off-road felfüggesztés és motorvédő lemezek
• 17”-os off-road könnyűfém keréktárcsák négyévszakos gumiabroncsokkal
• Teljes értékű pótkerék
• 7”-os személyre szabható Multi-View kijelző
•  Uconnect® média center 8,4”-os érintőképernyős kijelzővel, digitális audio 

lejátszással és integrált klímavezérléssel
• Off-road első és hátsó lökhárítók
• Fekete keret az oldalablakok körül
• Prémium szövet/bőr üléskárpitok
• Négyévszakos szőnyegek
• Piros díszvarrás a beltérben
• Sötétített hátsóüvegek
• Riasztó berendezés



LONGITUDE

LIMITED

TRAILHAWK

Ragyogó Fehér

Anvil szürke

Sötét Meggypiros

Fényes Fekete

Gránit Kristály

Eco Zöld

Ezüstmetál

Igaz Kék
(Trailhawk-hoz nem elérhető)

Mango Tango
(csak Trailhawk-hoz érhető el)

Kasmír
(Trailhawk-hoz nem elérhető)

Morocco

Fekete szövetkárpit

Morocco

Fekete Nappa bőr

Vesuvio

Jeep
®
 barna / Indigó kék Nappa bőr

Morocco

Fekete Nappa bőrkárpit

piros varrással

Grand Canyon

Jeep
®
 barna Nappa

bőrkárpit piros varrással

Morocco

Fekete szövet/Nappa

bőrkárpit piros varrással



MŰSZAKI ADATOK

2.0L L4 Turbódízel motor

VÁLTÓMŰ

Sebességváltó 6-fokozatú manuális sebességváltó 6-fokozatú manuális sebességváltó 9-fokozatú automata sebességváltó 9-fokozatú automata sebességváltó

Hajtás rendszer Első kerék Jeep
®
 Active Drive I Jeep

®
 Active Drive I Jeep

®
 Active Drive II

MOTOROK

Hengerűrtartalom (cm3) 1956 1956 1956 1956

Hengerek száma L4 L4 L4 L4

Teljesítmény Kw (Le) 103 (140) @ 3750 Rpm 103 (140) @ 3750 Rpm 125 (170) @ 4000 Rpm 125 (170) @ 4000 Rpm

Nyomaték (Nm) 350 @ 1500 Rpm 350 @ 1500 Rpm 350 @ 1750 Rpm 350 @ 1750 Rpm

Környezetvédelmi besorolás Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+

TELJESÍTMÉNY ÉS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

Üzemanyag-fogyasztás (L/100km) Városi 6,4 6,8 7,1 7,1

Üzemanyag-fogyasztás (L/100km) Országúti 4,6 4,9 5,1 5,1

Üzemanyag-fogyasztás (L/100km) Vegyes 5,3 5,6 5,8 5,8

CO
2
 (g/km) kibocsátás vegyes használatban 139 147 154 154

TÖMEG ADATOK ÉS ÜZEMANYAG TARTÁLY BEFOGADÓKÉPESSÉG

Hosszúság (mm) 4623 4624 4624 4624

Szélesség (mm) 1859 1859 1859 1859

Magasság (mm) a csomagtartó rudaknál mért 1669 1670 1670 1697

Tengelytáv (mm) 2699 2700 2700 2719

Menetkész tömeg (kg) 1828 1921 - 1947 1953 1953-1992

Megengedett össztömeg (kg) 2291 2450 2475 2495

Megengedett vontatási súly, fékezett (kg) 1800 1600 2475 2495

Üzemanyag-tartály (l) 60 60 60 60

3.2L V6 Pentastar benzin motor

VÁLTÓMŰ

Sebességváltó 9-fokozatú automata sebességváltó 9-fokozatú automata sebességváltó

Hajtás rendszer Jeep
®
 Active Drive I Jeep

®
 Active Drive Lock

MOTOROK

Hengerűrtartalom (cm3) 3239 3239

Hengerek száma V6 V6

Teljesítmény Kw (Le) 200 (272) @ 6500 Rpm 200 (272) @ 6500 Rpm

Nyomaték (Nm) 315 @ 4300 Rpm 315 @ 4300 Rpm

Környezetvédelmi besorolás Euro 6 Euro 6

TELJESÍTMÉNY ÉS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

Üzemanyag-fogyasztás (L/100km) Városi 13,9 13,9

Üzemanyag-fogyasztás (L/100km) Országúti 7,7 7,7

Üzemanyag-fogyasztás (L/100km) Vegyes 10,0 10,0

CO
2
 (g/km) kibocsátás vegyes használatban 232 232

TÖMEG ADATOK ÉS ÜZEMANYAG TARTÁLY BEFOGADÓKÉPESSÉG

Hosszúság (mm) 4624 4626

Szélesség (mm) 1859 1904

Magasság (mm) a csomagtartó rudaknál mért 1670 1722

Tengelytáv (mm) 2700 2719

Menetkész tömeg (kg) 1892 - 1906 2036

Megengedett össztömeg (kg) 2435 2495

Megengedett vontatási súly, fékezett (kg) 2200 2200

Üzemanyag-tartály (l) 60 60

1859-1904mm

4623-4626mm

2699-2719mm

16
69

-1
72

2m
m



FELSZERELTSÉG
LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

KÜLSŐ

Sötétített hátsóüvegek - S S

Külső tükrök integrált ajtóvilágítással S S S

Sötétszürkére fényezett hűtőrács keretek - - S

Fekete keret az oldalablakok körül - - S

Króm keret az oldalablakok körül S S -

Krómozott hűtőrács keretek S S -

Krómozott tetőcsomagtartó sínek S S -

Sötétszürke tetőcsomagtartó sínek (nem rendelhető a GWH "Sky slider teljesen kinyitható tetővel") - - S

17''-os könnyűfém keréktárcsák 225/60 R17 gumiabroncsokkal S - -

17"-os könnyűfém keréktárcsák 245/65 R17 négyévszakos gumiabroncsokkal - - S

18''-os fényes könnyűfém keréktárcsák 225/55 R18 gumiabroncsokkal O S -

BELSŐ

Csúsztatható és 60/40 arányban osztottan dönthető hátsó ülések S S S

Síkba dönthető első utasülés S S S

Jeep csomagtér-rendező rendszer S S S

Megvilágított első pohártartók S S S

Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör beépített mikrofonnal P S P

Állítható napellenző megvilágított sminktükörrel S S S

Kétzónás automata klímaberendezés párásodás érzékelővel S S S

Szellőztethető első ülések - S -

Fűthető első ülések P S P

8-irányban elektromosan állítható vezetőülés P S P

4-irányban állítható deréktámasz a vezetőüléshez P S P

Elektromos csomagtérajtó P S P

MECHANIKUS FELSZERELTSÉGEK - - S

Selec-Speed rendszer - - S

Hátsó diff erenciálzár - - S

Elektromos szervokormány S S S

Selec-Terrain® Járművezérlési rendszer (Elsőkerék hajtáshoz nem elérhető) S S S

Stop/start rendszer (csak dízel motoros verziókhoz) S S -

Elektromos rögzítőfék S S S

LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

TECHNOLÓGIA

 Uconnect média center 5,0”-os érintőképernyős kijelzővel, DAB rádióval és integrált Bluetooth funkcióval és 

hangvezérléssel
S - -

 Uconnect média center 8,4”-os érintőképernyős kijelzővel, DAB rádióval és integrált Bluetooth funkcióval és 

hangvezérléssel
- S S

Uconnect hangvezérlés Bluetooth funkcióval S S S

SD-kártya csatlakozó S S S

USB csatlakozó a média centeren S S S

Bőrborítású kormány audio vezérlő gombokkal S S S

Járműinformációs központ 7 colos TFT kijelzővel - S S

Járműinformációs központ 3,5 colos LCD monocolor kijelzővel S - -

BIZTONSÁG

Dombsegéd S S S

Lejtmenet asszisztens - - S

Aktív fejtámlák az első üléseken S S S

Új generációs első légzsákok S S S

Vezetőoldali térdlégzsák S S S

Első oldallégzsákok S S S

Első és hátsó függönylégzsákok S S S

Esőérzékelős ablaktörlők P S P

Adaptív hátsó féklámpa S S S

Automata fényszórók P S P

Sebességtartó automatika (nem rendelhető az NHZ "Adaptív sebességtartó automatika" opcióval) S S S

Gumiabroncsnyomás fi gyelő S S S

Parksense hátsó parkolássegéd S - S

Parksense első-hátsó parkolássegéd P S P

Tolatókamera - S P

S = Széria           O = Opció           - = Nem rendelhető           P = Csomag része




