NOVÝ JEEP®

NOVÝ JEEP®

MĚSTO Z PERSPEKTIVY ZNAČKY JEEP®

NENÍ TO JEN OTÁZKA
PŘÍSTUPU K VĚCI,
JE TO DNA
Dobrodružství se nemusí odehrávat jen v terénu. Každý den musíme zdolávat
řadu nástrah bez ohledu na typ terénu, podmínky nebo počasí a nový
Cherokee je ten pravý společník, který nám pomůže vše snadno zvládnout.
A navíc v jedinečném stylu Jeep®.
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ŽIVOT JE O VOLBÁCH

Nový Jeep® Cherokee je ztělesněním ducha dobrodružství a hledání svobody.
Hodí se do města, pyšní se vynikajícími jízdními vlastnostmi a nabízí
i legendární terénní schopnosti značky Jeep®. Cherokee má v nabídce dva
systémy pohonu všech kol 4x4 – Jeep® Active Drive I s odlehčeným zadním
hnacím modulem a Jeep® Active Drive II s dvourychlostní převodovou
jednotkou (PTU) s redukcí a plazivým převodem pro vyšší točivý moment
při nízkých rychlostech. Navíc je vybaven systémem kontroly trakce
Selec-Terrain™ se čtveřicí režimů jízdy a systémem odpojení zadní nápravy,
který plynule přepíná mezi pohonem dvou a čtyř kol podle potřeby.

NE O KOMPROMISECH

RYZÍ CHARAKTER
Z KAŽDÉHO POHLEDU
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Vnější design byl zcela přepracován a důkladným faceliftem prošla celá řada charakteristických prvků.
Nový Cherokee si žádá o pozornost především zcela novou přední částí, která se nese v duchu ikonického
designu značky Jeep®. Je vybaven novou čelní maskou, odlehčenou kapotou, LED světlomety, denními světly
(DRL) a mlhovými světly, přepracovanou zadní částí a koncovými LED světly.
Nový Jeep® Cherokee nabízí svěží, vzrušující vzhled v kombinaci s výjimečnými jízdními vlastnostmi
a ovladatelností.
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SVĚTLO, KTERÉ ZANECHÁ DOJEM
K nezaměnitelnému vzhledu nového Cherokee přispívají významnou měrou výrazná světla s pokročilou LED
technologií. Neobyčejně vydařený design nových čelních, full LED projektorových světlometů spolu se dvěma linkami
diod v podobě světel denního svícení DRL tvoří jednotný celek, který umocňuje moderní, aerodynamický vzhled celého
vozu. Zadní koncová světla se vyznačují tenkou, nepřerušovanou linkou tvořenou světelným LED pruhem, který se
vine kolem brzdových a směrových světel.
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CESTA DO SVĚTA VYTŘÍBENOSTI
Rovněž interiér prošel změnami a kombinuje úžasný design, vysoký komfort a funkčnost.
Charakterizují ho velmi kvalitní a na dotek příjemné materiály a jejich perfektní zpracování, kožená sedadla
i palubní deska, lesklé detaily v černé barvě Piano nebo matně chromované prvky. Standardní výbava byla
obohacena o nové ovládací prvky na volantu. A při nakládání kufru se můžete spolehnout na elektricky ovládané
zadní výklopné dveře, které otevřete pohybem nohy pod zadním nárazníkem.
Nastal čas užít si jízdu.
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VE SPOJENÍ SE SVĚTEM
I NA PALUBĚ VOZU
Nový Jeep® Cherokee má ve výbavě nejmodernější infotelematický systém Uconnect™ s 8,4“ dotykovou
obrazovkou a navigací, který umožňuje připojení a zrcadlení vašeho chytrého telefonu na obrazovce vozu
a podporuje řadu snadno použitelných funkcí, jako jsou zvětšování a zmenšování obrazu pohybem prstů,
přetahování položek nebo také volba oblíbeného zobrazení lišty s nabídkou.
Zůstaňte ve spojení se světem i na palubě vozu, používejte bezpečně váš telefon, příplatkovou navigaci a mnoho
dalšího bez ohledu na to, jakou cestou se vydáte.

16

17

18

19

DOKONALÁ KONTROLA NAD JÍZDOU
Přístrojový panel je osazen 7“ plně barevným konfigurovatelným TFT displejem, který umožňuje snadno změnit zobrazované
informace a údaje o vozidle, a to v řidičem nastaveném formátu. Zvolte zobrazení navigace, systému Selec-Terrain™ nebo
kontrolujte stav vozidla.

Asistent podélného a příčného parkování (za příplatek)
se rovněž zobrazuje uprostřed přístrojového panelu a
navádí řidiče při parkování.
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PŘIROZENÝ INSTINKT

Více než 75 aktivních a pasivních bezpečnostních prvků zahrnuje například adaptivní
tempomat, monitorování mrtvého úhlu s detekcí pohybu za vozem, asistenta podélného
a příčného parkování nebo zadní parkovací kameru ParkView. Nový Jeep® Cherokee nyní
také nabízí systém varování před čelním nárazem Plus s autonomním nouzovým brzděním
pro ochranu chodců (AEB), systém upozornění na opuštění jízdního pruhu Plus, pokročilý
pomocný brzdový systém a aktivní omezovač rychlosti jako standardní prvky všech výbav.
Pud sebezáchovy je zde díky vysoké míře bezpečnosti plně uspokojen.
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BRILANTNÍ, VIRTUÓZNÍ VÝKON

Účinné zážehové a vznětové motory v kombinaci s 9stupňovou automatickou
převodovkou nebo 6stupňovou manuální převodovkou přinášejí velkolepý výkon
bez kompromisů. Nový přeplňovaný zážehový motor 2,0 l s výkonem 270 k
a vznětový motor 2,2 l s výkonem 150 nebo 195 k, oba vybavené technologií
Stop&Start, se vyznačují úsporným provozem a vynikajícími jízdními vlastnostmi
na každém povrchu.

Oficiální údaje řady Cherokee: spotřeba paliva od 6,9 do 6,1 l/100 km; emise CO2 od 179 do 161 g/km (kombinovaný provoz).
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva byly stanovené metodou měření podle nařízení (EU) 2017/1152-1153 a přepočtené na hodnoty odpovídající klasifikaci NEDC.
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva získané podle platných předpisů jsou uváděné proto, aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly.
Homologační 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
zvolený rozměr pneumatik, které se mohou během konfigurace lišit.
Uvedené hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva nejsou definitivní a mohou se měnit v důsledku změn ve výrobním procesu. Aktuální hodnoty jsou k dispozici u
autorizovaných prodejců oficiální prodejní sítě FCA.
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 (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, se hodnoty CO2 mohou v závislosti na místních
předpisech lišit.
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KONECKONCŮ, ASFALT
JE JEN POVRCH
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Tento katalog je publikací společnosti 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 a registrovanou ochrannou známkou společnosti FCA US LLC.
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