
ZCELA NOVÝ JEEP® COMPASS



NASTAVTE SI SVŮJ
VLASTNÍ KURZ

Se zcela novým modelem Jeep
®
 Compass a jeho pohonnými jednotkami, bezpečnostní výbavou 

a technologiemi bezkonkurenčními ve své třídě nyní můžete jet po každé cestě a utvářet vlastní trasy. 
Ať už budete čelit betonové džungli nebo pokořovat náročný terén, můžete se na toto nejschopnější 
kompaktní SUV díky jeho univerzálnosti spolehnout.



VÝCHOD JE TAM,
KDE ZAČÍNÁ DEN



Nezaměnitelný výraz modelu Jeep
®
 Compass dodává sedmiotvorová 

mřížka chladiče v leskle černé barvě s chromovanými rámečky 
a jeho působivě široký postoj, který přispívá k vynikající odolnosti 
při jízdě mimo zpevněnou komunikaci a k tužšímu řízení pro lepší 
ovládání a odezvu.
Velmi sebevědomým dojmem působící zadní LED světla, chromovaná 
lišta vedoucí nad bočními okny dolů kolem zadního skla a také 
lesklá černá střecha přinášejí dotek moderní sofistikovanosti. 
Přesto je Compass s lichoběžníkovým tvarem blatníků věrný tradici 
a následuje klasický design značky Jeep

®
. Kombinace výjimečné 

jízdní dynamiky na běžné silnici, terénních schopností a pohonu 4x4 
staví Jeep® Compass nad ostatní vozy. Ať už se pohybujete městskými 
ulicemi nebo jedete po vedlejších cestách, s Compassem a jeho 
robustním rámem spolu se zavěšením McPherson a pokročilým 
systémem odpružení si užijete příjemnou, pohodlnou jízdu.

OTEVŘOU SE VÁM
NOVÉ OBZORY



S modelem Jeep
®
 Compass si můžete být jisti, že kamkoliv jedete, 

dostanete se tam pohodlně, stylově a přesně tak, jak potřebujete. 
Compass si zachoval typický charakter vozů Jeep

®
 a nabízí 

specificky tvarované materiály a pokročilé technologie včetně 
nejmodernějších infotelematických funkcí.
Lichoběžníkové rámečky na palubní desce, leskle chromované 
detaily a veškeré prvky a materiály spolu přirozeně ladí, jsou 
příjemné na dotek a účelně rozmístěné tak, aby byly všechny 
ovladače na dosah ruky.
Kůží potažený volant nabízí ovladače propojené jak s obrazovkou 
infotelematického systému UConnect, tak s volitelným 7“ barevným 
informačním displejem mezi kontrolními ukazateli na přístrojové 
desce, abyste mohli řídit a mít o jízdě dokonalý přehled, současně 
telefonovat nebo vybírat hudbu, a to bezpečně a pohodlně. 
Dvoudílné panoramatické střešní okno vám pak dovolí, abyste si 
v prostorných a ergonomicky tvarovaných sedadlech dokonale užili 
jízdu s otevřeným nebem nad hlavou. 
A aby váš život byl ještě spokojenější, můžete si Jeep

®
 Compass 

vybavit elektricky ovládanými pátými dveřmi pro lepší přístup do 
zavazadlového prostoru.

BUDETE NAPROSTO SPOKOJENI





Interaktivní systém UConnect již čtvrté generace je k dispozici s až 8,4“ 

HD dotykovou obrazovkou a precizním hlasovým ovládáním umožňujícím 

se plně soustředit na řízení. Díky systému UConnect můžete navíc rozšířit 

funkce svého chytrého telefonu prostřednictvím nových integrovaných 

aplikací.

Pomocí Apple CarPlay mají uživatelé iPhone přístup k mapám Apple, 

zprávám, mohou pohodlně telefonovat a využívat aplikaci Apple Music, 

a to přes hlasové ovládání Siri nebo dotykovou obrazovku UConnect. Rovněž 

aplikace Android Auto umožňuje snadné a bezpečné handsfree ovládání. 

Hlasovými povely, přes dotykovou obrazovku UConnect nebo tlačítky na 

volantu můžete využívat mapy Google či aplikaci Google Play Music.

Buďte neustále spojeni se světem pomocí aplikace UConnect LIVE, díky 

níž máte přístup k rádiím TuneIn, hudbě Deezer, na Facebook a Twitter, 

k informacím z Reuters, službám Tom Tom Live v reálném čase nebo funkcím 

my:Car a eco:Drive pro sledování stavu vozidla a vašeho stylu řízení vedoucí 

ke snižování spotřeby paliva a emisí. 

UConnect Live s aplikací Jeep® Skills umožňuje vychutnat si vaše 

o¤roadová dobrodružství na nové, vyšší úrovni. V reálném čase poskytuje 

informace o jízdě a výkonu vozu (jako stoupání, náklon, pozice kol, prokluz 

atd.), a umožňuje vám tak pochopit legendární o¤roadové schopnosti 

Jeep®. Všechny informace o chování vozidla i údaje o cestě lze pak sdílet 

s ostatními členy komunity Jeep®.

*Android, Android Auto, Google Play a jiné značky jsou obchodními značkami společnosti Google Inc.

BEZPEČNÉ A PRAKTICKÉ 
HANDSFREE OVLÁDANÍ



Navigační
systém



Pusťte si hudbu z vašeho výběru na telefonu nebo 
na flashce a navíc prostřednictvím prvotřídního 
audiosystému Beats s výkonem 506 W, 9 reproduktory 
a subwooferem, jenž produkuje takovou kvalitu zvuku, 
která vás doslova pohltí. Ať už jedete kamkoliv.

ZAPOSLOUCHEJTE
SE DO SVÉHO SVĚTA



SEVER JE HNED 
ZA ROHEM



1.4 MultiAir 2 
140 a 170 k

SÍLA A VÝKON

Každý řidič ocení, když je z čeho vybírat a když si může zvolit to, co 

mu vyhovuje. Proto Jeep
®
 Compass nabízí různé kombinace hnacího 

ústrojí. Všechny motory jsou vybaveny technologií Stop&Start

a v čele převodovek stojí špičkový 9stupňový automat. Pro každý 

jízdní styl.  

Devítistupňová automatická převodovka je dokonale vyladěna

a poskytuje v rozhodujících situacích dostatek výkonu i účinnosti. 

Nižší převodové stupně jsou přizpůsobeny velikosti, hmotnosti 

i konstrukci nového Compassu, takže si každý rozjezd za 

dobrodružstvím dokonale vychutnáte. Střední převodové stupně 

jsou kratší, a tudíž rychle a plynule přecházejí až na nejvyšší stupně 

pro úspornou jízdu na dálnici.

Jeep
®
 Compass nabízí 1,4litrový benzinový motor MultiAir 2 Turbo 

s výkonem 140 k, 6stupňovou manuální převodovkou a pohonem 

4x2 nebo s výkonem 170 k, 9stupňovou automatickou převodovkou

a pohonem 4x4. 

V nabídce vznětových motorů lze vybírat mezi účinným motorem

1,6 MultiJet II s výkonem 120 k, 6stupňovou manuální převodovkou

a pohonem 4x2 nebo 2,0 MultiJet II s výkonem 140 nebo 170 k

(s točivým momentem 380 Nm), 6stupňovou manuální i 9stupňovou 

automatickou převodovkou a pohonem 4x4.

9stupňová automatická
převodovka

2.0 MultiJet II 
140 a 170 k

1.6 MultiJet II 
120 k



VŠE POD KONTROLOU 
BEZ OHLEDU NA OKOLNOSTI

Zadní parkovací kamera
Obraz ze zadní kamery s dynamickým naváděním je 
přenášen na dotykovou obrazovku UConnect, abyste si 
mohli být jisti správnou dráhou při couvání.

Detekce křížení dráhy za vozem
Couvání je nyní procházkou růžovým sadem. Tento systém 
upozorňuje na vozidla přijíždějící zezadu ze strany pomocí 
světelných ikon na vnějších zpětných zrcátcích a řidičem 
zvolené zvukové výstrahy.

Asistent pro podélné a kolmé parkování
Ultrazvukové senzory poskytují Compassu veškeré 
informace potřebné k tomu, aby zaparkoval doslova sám. 
Aktivujte tento systém, pohodlně se opřete a dodržujte 
pokyny. Systém můžete využít i při vyjíždění z podélného 
parkovacího místa, a usnadnit si tak první krok při vjíždění 
na silnici.

Ne každá cesta v životě je vždy jednoduchá, ale Compass 
vám ji pomůže zdolat co nejbezpečněji. Díky 70 dostupným 
prvkům aktivní a pasivní bezpečnosti, včetně systému 
varování před čelním nárazem Plus a sledování jízdních 
pruhů Plus, které jsou standardní výbavou u všech verzí, 
eliminuje Compass nebezpečí v každém směru: ze severu, 
z východu, z jihu i ze západu.



Systém varování před čelním nárazem Plus
Jeep

®
 Compass sleduje nejen to, co se děje za vámi, ale i před vámi. Používá k tomu kamery a radary, které detekují a upozorňují řidiče 

akusticky a vizuálně na případ hrozícího střetu. Pokud řidič nezareaguje včas, systémy nezávisle vůz zabrzdí a zabrání nárazu nebo 
alespoň kolizi zmírní.

Adaptivní tempomat
Zapnutý adaptivní tempomat detekuje vozy jedoucí před vámi 
a upravuje bezpečnou vzdálenost zpomalením a řízeným 
brzděním vašeho vozu. Jakmile je cesta zase volná, rychlost 
se vrátí zpět na nastavenou hodnotu.

Systém sledování jízdního pruhu
Kamera snímá jízdní pruhy na silnici a snižuje riziko kolize 
tím, že upozorní řidiče, když vozidlo vyjede z jízdního pruhu 
bez použití směrového ukazatele. Pokud řidič nezareaguje 
včas, systémy nezávisle vedou vozidlo zpět do jízdního pruhu.

Monitoring mrtvého úhlu
Radarový systém nabízí další pár očí na sledování zadních 
a bočních mrtvých úhlů při změně jízdních pruhů nebo při 
předjíždění. Řidiče upozorňuje ikona na bočním zpětném 
zrcátku. 



Se správnou výbavou a technikou můžete zdolat každou cestu 
a terén. A to je důvod, proč je zcela nový Compass vybaven plně 
automatickým pohonem všech kol Jeep

®
 Active Drive s možností 

odpojení zadní nápravy. Tento systém spolu s výkonnou převodovkou 
a zadním hnacím modulem dělá z nového Compassu nejschopnější 
kompaktní SUV na trhu. 

Nový Compass je dále vybaven systémem kontroly trakce Selec-
Terrain, který nabízí až pět kalibrovaných nastavení – Auto, Snow, 
Mud, Sand a Rock (exkluzivně pro verzi Trailhawk). Každý tento 
režim má vlastní algoritmus pro optimalizaci až 12 podsystémů 
vozu. Řidič jednoduchým otočením ovladače může vybrat správné 
nastavení do každého terénu a počasí, a maximalizovat tak 
schopnosti tohoto úžasného SUV.

V automatickém (Auto) režimu systém Jeep
®

 Active Drive 
shromažďuje a vyhodnocuje údaje o stavu vozovky, trakci 
a rychlosti, na jejichž základě systém řízení podvozku a odpojování 
zadní nápravy automaticky bez jakéhokoliv zásahu řidiče a plynule 
přepíná mezi pohonem předních a všech čtyř kol. Mokrá spojka 
s proměnlivým prokluzem poskytuje ideální množství točivého 
momentu za všech podmínek a automaticky odpojuje zadní nápravu, 
když postačí pohon předních kol. Compass tak nabízí nejen perfektní 
výkon, ale také lepší spotřebu paliva.

NECHTE ROZHODOVAT
INSTINKT

JEEP® ACTIVE 
DRIVE

ODPOJENÍ ZADNÍ NÁPRAVY

SELEC-TERRAINTM



AUTO MUD

SAND SNOW

Ať jsou podmínky na cestě a počasí jakékoliv, s modelem Jeep
®
 

Compass si můžete být jisti, že cestu zdoláte a do cíle dorazíte. 
Režimy jízdy systému Selec-Terrain můžete měnit podle aktuálních 
podmínek i v průběhu jízdy nebo rovnou zvolit režim Auto, který si 
se vším poradí sám.

Automatický režim (AUTO)
Automatický režim pro každodenní řízení si umí poradit se všemi 
podmínkami. Plynule a bez zásahu řidiče připojuje a odpojuje pohon 
zadních kol podle potřeby a zaručuje maximální ovladatelnost, 
kontrolu i účinnost včetně optimalizace spotřeby paliva.

Sníh (SNOW)
Život se v zimě nezastaví, stejně tak jako Jeep

®
 Compass. 

Přepnutím do režimu Snow zapnete trvale pohon všech čtyř kol, 
tím maximalizujete trakci, současně minimalizujete přetáčivost 
a zajistíte lepší ovladatelnost a vyšší stabilitu.

Bláto (MUD)
Teď už se nemusíte bát jezdit v blátě. Přepněte do režimu Mud 
a systém pohonu všech kol se samočinně kalibruje na dosažení 
maximální trakce při nízkých otáčkách a maximální regulace 
prokluzu kol a vy získáte absolutní kontrolu nad vozem i jistotu, že 
neuváznete.

Písek (SAND)
Nezpevněné povrchy s pískem nebo štěrkem vás už nezaskočí. 
Nastavte režim Sand pro maximální trakci a regulaci prokluzu kol 
se speciálně kalibrovanými diferenciály a převodovými poměry 
a máte vyhráno.

DOKONALÁ
PŘIROZENÁ VOLBA



JIH, TO JSOU VŠECHNY
MOŽNÉ DESTINACE



Verze Jeep
®
 Compass Trailhawk je ztělesněním svobody jízdy bez limitů 

a omezení. Označení Trail Rated®, které hrdě nosí, totiž znamená, že tento 
Compass prošel celou řadou náročných zkoušek v pěti kategoriích: trakce, 
ovladatelnost, výkyv náprav, brodění a světlá výška, a to na nejnáročnějších 
terénních trasách na světě – na okruzích Rubicon a Moab v USA, kde se 
testují pouze nejschopnější modely značky Jeep

®
. Prokázala se tak terénní 

způsobilost a o¤roadové vlastnosti tohoto Jeepu. Compass Trailhawk nabízí 
nejlepší pohon 4x4 ve své třídě, terénní 17“ kola a pneumatiky, speciální 
přední nárazník zlepšující úhly nájezdu i sjezdu, vyšší světlou výšku, 
ochranné kryty podvozku, zadní červený tažný hák typický pro značku 
Jeep

®
 a volitelné ochranné výstuhy prahů dveří Mopar. Proto ani ve městě, 

ani v divočině nenajdete překážku, kterou byste s Compassem Trailhawk 
nepřekonali.

NOVÁ DEFINICE JÍZDY BEZ HRANIC



30°

24,4°

216

33,6°

ÚŽASNÁ PERSPEKTIVA
Z KAŽDÉHO ÚHLU

Jeep
®
 Compass Trailhawk je vybaven 2,0litrovým motorem MultiJet II 

s výkonem 170 k, 9stupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech 
kol Jeep

®
 Active Drive Low s plazivým převodem. Díky režimu Rock systému 

trakce Selec-Terrain a pohonu Jeep
®
 Active Drive Low tento Compass 

s přehledem zvládá kamenitý terén, kdy aktivuje úžasný převodový poměr 
plazivé jízdy 20:1 v kombinaci s asistentem sjezdu z kopce Hill Descent 
Control. Tento pokročilý o¤roadový systém, který je k dispozici pouze u verze 
Trailhawk, usnadňuje jízdu z kopce v drsném terénu automatickým řízením 
rychlosti každého kola tak, aby vás dostal bezpečně dolů z jakéhokoliv 
svahu. Je bez diskuzí, že Jeep

®
 Compass Trailhawk s označením Trail 

Rated® zdolá každý terén bez ohledu na to, jak je cesta kamenitá, řeka 
široká nebo svah kluzký.



VEČER SE MĚNÍ V NOC 
NA ZÁPADĚ



ZVOLTE SI PRO VÁS
TEN NEJLEPŠÍ

Sestavte si svůj Jeep
®

 Compass na www. jeep.cz



COMPASS SPORT

EXTERIÉR
• Automatické přední světlomety
• Zadní LED světla
• Halogenové reflektory a světla denního svícení
• Vyhřívaná zpětná zrcátka
• 16“ ocelová kola
• Bezzátkové plnicí hrdlo nádrže

INTERIÉR
• Textilní sedadla
• Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60/40
• Manuální klimatizace
• Kožený volant s ovládacími prvky
• 3,5“ TFT displej na přístrojové desce mezi kontrolními ukazateli
• Multimediální systém UConnect s 5“ displejem a 6 reproduktory

TECHNOLOGIE
• Elektrická parkovací brzda
• Systém varování před čelním nárazem Plus
• Systém sledování jízdního pruhu Plus
• Tempomat
• Elektronická kontrola stability ESC
• Monitoring tlaku v pneumatikách TPMS



COMPASS LONGITUDE

EXTERIÉR
• Zrcátka v barvě karoserie
• Přední mlhovky s přisvětlováním do zatáček
• Střešní ližiny
• Chromovaná lišta kolem oken
• 17“ litá kola

INTERIÉR
• Přední sedadlo spolujezdce sklopné dopředu
• LED osvětlení interiéru
• 2 podsvícené držáky nápojů na přední středové konzole

TECHNOLOGIE
• Zadní parkovací asistent

Navíc k výbavě Sport:



COMPASS LIMITED

EXTERIÉR

• Halogenové světlomety s obrysovými LED světly

• 18“ litá kola

• Tmavá okna s UV fi ltrem 

INTERIÉR

• Sedadla čalouněná v kombinaci kůže a textilu

• Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 40/20/40

• Elektricky nastavitelná bederní opěrka sedadla řidiče ve 4 směrech

• Dvouzónová automatická klimatizace

TECHNOLOGIE

• Multimediální systém UConnect se 7“ displejem a rádiem DAB

• Senzor deště

• 7“ barevný displej TFT na přístrojové desce mezi kontrolními ukazateli

• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko

• Paket Parkování  

• Paket Funkcion

Navíc k výbavě Longitude:



COMPASS TRAILHAWK

EXTERIÉR
• Halogenové světlomety s obrysovými LED světly
• Tónovaná zadní okna
• Zadní tažný hák v červené barvě
• Mřížka chladiče, rámy oken, logo a kryty zrcátek v matně šedé barvě
• Černý polep kapoty
• 17“ litá offroadová kola s pneumatikami do sněhu a bláta 215/60 R17

INTERIÉR
• Prémiová sedadla čalouněná v kombinaci kůže a textilu
• Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 40/20/40
• Oboustranná ochranná rohož v zavazadlovém prostoru
• Elektricky nastavitelná bederní opěrka sedadla řidiče ve 4 směrech
• Dvouzónová automatická klimatizace

TECHNOLOGIE
• Multimediální systém UConnect se 7“ displejem a rádiem DAB
• Senzor deště
• 7“ barevný TFT displej na přístrojové desce mezi kontrolními ukazateli
• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
• 9stupňová automatická převodovka

OFFROADOVÁ VÝBAVA
• Systém kontroly trakce Selec-Terrain s režimem Rock
• Přední a zadní ochranné kryty podvozku
• Specifické terénní přední a zadní nárazníky 
• Pohon všech kol s plazivým převodem Jeep

®
 Active Drive Low

• Asistent sjezdu z kopce Hill Descent Control

Navíc k výbavě Longitude:



16“ LESKLÁ ČERNÁ 
OCELOVÁ KOLA

Standard u verze Sport

18“ LEŠTĚNÁ LITÁ KOLA
V TECHNICKÉ ŠEDÉ BARVĚ

Standard u verze Limited

KOMPLETNÍ NABÍDKA
PRO NÁROČNÉ

19“ LEŠTĚNÁ A LESKLE ČERNÁ LITÁ KOLA

Volitelně u verze Limited

Originální příslušenství Mopar

17“ LITÁ KOLA V BARVĚ 
TECHNICKÉHO STŘÍBRA

Standard u verze Longitude

17“ LEŠTĚNÁ A LESKLE ČERNÁ LITÁ KOLA

Standard u verze Trailhawk

16“ LITÁ KOLA V BARVĚ TECHNICKÉHO STŘÍBRA

Volitelně u modelu Sport

18“ LESKLÁ LITÁ KOLA GRANITE CRYSTAL

Originální příslušenství Mopar



UMÍ ZÁŘIT
BARVAMI



LIMITED

TRAILHAWK

LONGITUDE

SPORT

Bílá

Pastelová*

Perleťová bílá

Trojvrstvá**

Stříbrná BilletStříbrná BilletStříbrná Billet

MetalickáMetalickáMetalická

Šedá Granit Crystal

Metalická

Tmavě šedá Rhino

Pastelová

Modrá Laser

Perleťová

Modrá Jazz

Perleťová

Zelená Olive

Metalická

Oranžová Spitfire

Pastelová

Červená Redline

Perleťová

Černá Diamond Black 

Crystal

Perleťová

Černá Solid

Pastelová

    * Není k dispozici u interiérů Sand Storm         ** K dispozici pouze s černými sedadly
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NEKONEČNÉ
POHODLÍ



ČERNÁ / RUBÍNOVÉ PROŠÍVÁNÍ A DALŠÍ DETAILY ČERNÁ / ŠEDÁ SKI ČERNÁ

SPORT A LONGITUDE TRAILHAWK LIMITED

KŮŽE / KŮŽE 

PERFOROVANÁ KŮŽEKŮŽE / TEXTIL

KŮŽE / KŮŽE

PERFOROVANÁ KŮŽEKŮŽE / TEXTIL

KŮŽE / KŮŽE

PERFOROVANÁ KŮŽEKŮŽE / TEXTIL

SAND STORM
Pouze u verze Longitude

ČERNÁ

TEXTIL TEXTIL



Jeep® Compass si můžete vybavit přesně podle vašich představ. Mopar totiž nabízí bohatou řadu příslušenství, které vám 
zjednoduší a zpříjemní život, ať už jedete kamkoli a vezete cokoli. Mopar i Jeep® vám umožňuje mít stejně jedinečný vůz, jako 
jste vy sami. K dispozici jsou různé doplňky pro přepravu nákladu, jako je např. teleskopická zábrana posunu zavazadel nebo 
střešní ližiny pro nosiče na přepravu lyží, jízdních kol nebo jiného objemného nákladu. S příslušenstvím Mopar budete vždy 
dobře vybaveni a připraveni na cokoliv.

UDRŽUJTE SVŮJ JEEP® COMPASS V PERFEKTNÍ KONDICI S MOPAR® VEHICLE PROTECTION 
Mopar® Vehicle Protection  nabízí sérii servisních smluv, které jsou navrženy tak, aby vám umožnily naplno si vychutnat jízdu ve 
svém vozidle bez jakýchkoli obav nebo problémů. Produktové portfolio obsahuje širokou škálu rozšířených záruk a plánů údržby 
určených pro značku Jeep®. Na výběr jsou různé úrovně krytí z hlediska doby trvání a počtu najetých kilometrů a jsou sestaveny 
tak, aby dokázaly vyhovět potřebám každého zákazníka. Pouze s produkty Mopar® Vehicle Protection budete mít jistotu, že veškeré 
servisní úkony budou provedeny vysoce kvalifikovanými mechaniky v autorizované servisní síti Jeep®, pomocí specializovaných 
nástrojů a za použití výhradně originálních náhradních dílů, a to v rámci celé Evropy. Vyberte si produkt, který nejvíce vyhovuje 
vašemu stylu jízdy.

KDYŽ CHCETE BÝT ORIGINÁLNÍ, MUSÍTE BÝT AUTENTIČTÍ

VYBERTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBY MOPAR
®

BEZPLATNÉ TELEFONNÍ ČÍSLO JEEP
®

Asistenční služby jsou vám k dispozici 24 hodin 
denně, 365 dní v roce. Iam Jeep 800 100 274

* V případě volání ze zahraničí nebo mobilního telefonu si ověřte cenu 
hovoru. Pokud je bezplatné číslo nedostupné, volejte +420 283 002 767.

WEB

ZAČNĚTE SVÉ DOBRODRUŽSTVÍ NA MYJEEP®

Zaregistrujte svůj vůz na my.jeep.com 
a vstupte do světa výhod a 
personalizovaných služeb.

ZAČNĚTE SVÉ DOBRODRUŽSTVÍ NA MYJEEP

PÉČE O ZÁKAZNÍKY JEEP
®

Zákaznické centrum Jeep
®
 je pro vás k dispozici od pondělí do 

pátku v době od 8:00 do 17:00 hod. na bezplatném telefonním 
čísle 800 200 233. Pracovníci zákaznického centra rádi odpoví 
na vaše dotazy o produktech a službách nebo o nejbližším 
autorizovaném prodejním či servisním místě.

* V případě volání ze zahraničí nebo mobilního telefonu si ověřte cenu hovoru.
Pokud je bezplatné číslo nedostupné, volejte +420 221 586 612.

JEEP
®  

STORE

Navštivte on-line obchod 
Jeep

®
 na adrese

store.jeep.com
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POHONNÁ JEDNOTKA 1.6 MultiJet II 120 k 6MTX FWD 2.0 MultiJet II 140 k 6MTX AWD

Typ paliva DIESEL DIESEL

Dostupné pro verze Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited

Objem válců (cm3) 1598 1956

Emisní třída Euro 6 Euro 6

Výkon (k) / ot./min 120 / 3750 140 / 3750

Výkon (kW) / ot./min 88 / 3750 103 / 3750

Točivý moment (Nm) / ot./min 320 / 1750 350 / 1750

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Převodovka Manuální, 6stupňová Manuální, 6stupňová

Hnací soustava Pohon předních kol Pohon 4x4 Jeep® Active Drive 
s odpojováním zadní nápravy

VÝKONOVÉ ÚDAJE

Zrychlení 0–100 km/h (s) 11 10,1

Maximální rychlost (km/h) 185 190

EMISE / SPOTŘEBA PALIVA

Emise CO2 (g/km), kombinovaný provoz 117 138

Spotřeba paliva (l/100 km), ve městě 5,2 6,1

Spotřeba paliva (l/100 km), mimo město 4 4,7

Spotřeba paliva (l/100 km), kombinovaný provoz 4,4 5,2

ROZMĚRY A OBJEMY

Délka (mm) 4394 4394

Šířka (mm) 1819 1819

Výška (mm) bez střešním ližin 1629 1644

Rozvor kol (mm) 2636 2636

Přední nájezdový úhel (stupně) 15,8 16,8

Zadní nájezdový úhel (stupně) 30,8 31,7

Přejezdový úhel (stupně) 21,8 22,9

Světlá výška (mm) 198 208

Brodění (mm) 406,4 406,4

Hmotnost (kg) 1505 1615

Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1000 1900

2.0 MultiJet II 140 k 9ATX AWD 2.0 MultiJet II 170 k 9ATX AWD 1.4 MultiAir 2 140 k 6MTX FWD 1.4 MultiAir 2 170 k 9ATX AWD

DIESEL DIESEL BENZIN BENZIN

Longitude, Limited Limited Sport, Longitude, Limited Limited

1956 1956 1368 1368

Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

140 / 4000 170 / 3750 140 / 5000 170 / 5500

103 / 4000 125 / 3750 103  / 5000 125 / 5500

350 / 1750 380 / 1750 230 / 1750 250 /  2500

        

Automatická, 9stupňová Automatická, 9stupňová Manuální, 6stupňová Automatická, 9stupňová 

Pohon 4x4 Jeep® Active Drive
s odpojováním zadní nápravy

Pohon 4x4 Jeep® Active Drive
s odpojováním zadní nápravy Pohon předních kol Pohon 4x4 Jeep® Active Drive

s odpojováním zadní nápravy

         

9,9 9,5 9,9 9,5

190 196 192 200

    

148 148 143 160

6,6 6,6 7,8 8,7

5,1 5,1 5,2 5,9

5,7 5,7 6,2 6,9

        

4394 4394 4394 4394

1819 1819 1819 1819

1644 1644 1629 1644

2636 2636 2636 2636

16,8 16,8 15,8 16,8

31,7 31,7 30,8 31,7

22,9 22,9 21,8 22,9

208 208 198 208

406,4 406,4 406,4 406,4

1615 1615 1505 1615

1500 1500 1000 1000

TECHNICKÉ ÚDAJE



Tento katalog je publikací společnosti FCA. Veškerá vyobrazení a parametry vycházejí z aktuálních informací v okamžiku schválení této publikace. Společnost FCA si vyhrazuje právo na provedení změn týkajících se uvedených výrobků nebo služeb, a to z jakýchkoli důvodů 
a bez předchozího upozornění.

Jeep® je registrovanou ochrannou známkou společnosti FCA US LLC. 04.4.3256.28 – S – 11/2017 - Vytištěno v Itálii  – VS

ZCELA NOVÝ JEEP® COMPASS




