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Každý nový Jeep
®
 vždy nastavuje o něco vyšší laťku ve smyslu jízdy v terénu a zábavy za volantem.

Je to tak už od roku 1941.

I Jeep
®
 Renegade představuje nový druh těchto legendárních vozů se sedmiotvorovou maskou chladiče. Je navržený 

pro město i nespoutanou divokou přírodu. Všude se pyšní bezkonkurenčním výkonem, nejmodernějšími technologiemi

a odvážnou, energickou osobitostí. 

Je to Jeep
®
 se vším všudy. Tradiční prvky kombinuje s vysoce moderními technologiemi a materiály. Je mladý, všestranný 

a odvážný a především naprosto odlišný od všech ostatních malých SUV. Za jeho volantem se budete na svět dívat zcela 

odlišným způsobem. 

Připravte se na novou dimenzi zábavy.

ZJISTÍTE, CO JE
SKUTEČNÁ  ZÁBAVA
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Jeep
®
 Renegade představuje pozoruhodnou směs divokosti, kultivovanosti a odvahy, kterou je připraven kdykoliv ukázat 

a která vás naprosto ohromí. 

Má silný postoj, výrazné proporce a neobyčejně svěží a nekonvenční vzhled. 

I během jízdy městem vám bude připomínat sílu a divokost přírody. Takový je Jeep
®
 Renegade: Ryzí, ať už s ním pojedete 

do přírody nebo si ho budete užívat ve městě. 

PODLEHNETE 
PŘITAŽLIVOSTI
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Renegade je nabitý jedinečnými detaily a legendárními stylistickými prvky Jeep
®
. 

Vzhledově vychází z modelu Wrangler, ve kterém našel inspiraci jak ve smyslu robustnosti, tak i 

celkových proporcí. Kultovní sedmiotvorová maska chladiče je zasazena do svěžího, zářivého štítu 

s velkými kruhovými světlomety, které jsou mírně překryté kapotou. To modelu Renegade dodává 

velmi sebevědomý vzhled. Lichoběžníkové blatníky jsou pak dalším pokračováním tradice značky. 

Skutečnost, že jde o kultovní Jeep
®
, prozrazuje řada dalších charakteristických detailů, jako jsou 

přední a zadní světla.
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Exkluzivním stylistickým prvkem modelu Renegade je znak ve tvaru písmene X známý ze starých 

vojenských kanystrů, který zdobí zadní koncová světla nebo logo Renegade na bocích vozu. 

Pokračováním tradice, která začala už v roce 1941, je také požitek z jízdy s nebem nad hlavou. 

Panoramatický výhled při každé jízdě umožňuje dvojice střešních systémů ze sklolaminátových 

panelů s polyuretanovou voštinou, které jsou lehké a snadno a prakticky uskladnitelné

v zavazadlovém prostoru.
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Je robustní, rafi novaný, jednoduše kultovní. 

Na palubě modelu Jeep
®
 Renegade si užijete skvělou jízdu i ve městě.

Jeho zcela nový interiér vás nabije energií.

Jeho detaily vás ohromí.

A jeho kombinace technologií a vitality vás bude inspirovat. 

OBJEVÍTE NOVOU 
PODOBU KOMFORTU
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Prolínají se zde měkké a na dotek příjemné plochy s odvážnými a funkčními detaily.

Elektrická parkovací brzda se ovládá tlačítkem na středové konzole. 

Příjemně tvarovaný a měkký přístrojový panel obsahuje výrazné funkční prvky, jakým je například 

madlo před spolujezdcem, které našlo inspiraci v legendárním modelu Jeep
®
 Wrangler. Vznikl tak 

jedinečný stylistický celek.

Design by na vás měl vždy udělat silný, výrazný a dlouhotrvající dojem. 

Ve stejném duchu vznikal interiér modelu Jeep
®
 Renegade.

Svým robustním a energickým vzhledem navazuje na dědictví značky. Dává mu však velmi svěží 

nádech.
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O komfort a zábavu na palubě se starají prvotřídní, volitelný audiosystém Beats o výkonu 560 wattů

s devíti reproduktory a řada dalších technologií, jako ovladače na volantu nebo multimediální 

systém UConnect Live s 5,0“ nebo 6,5“ dotykovou obrazovkou. 
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Se systémem UConnect™ LIVE vás bude jízda bavit ještě více. Stáhněte si aplikaci UConnect™ LIVE a otevřou 

se vám brány nové zábavy, budete mít dokonalý přehled o stavu vozidla a všechny potřebné informace 

aktualizované v reálném čase. 

BUDETE SPOJENI SE SVÝM SVĚTEM. Vyberte si TuneIn s online nabídkou 100 000 rádií z celého světa nebo Deezer

s databází 35 milionů skladeb. Reuters vás udrží v obraze díky zprávám z celého světa a prostřednictvím Facebooku

a Twitteru budete vždy ve spojení se svými přáteli. 

BUDETE MÍT VŠE POD KONTROLOU. Díky aplikaci my:Car můžete svůj vůz kdykoli zkontrolovat, a to i ze svého počítače 

nebo chytrého telefonu. S eco:Drive™ zase můžete zlepšit svůj styl jízdy, ušetřit palivo a kontrolovat emise CO
2
 svého 

vozu v reálném čase. 

NAJDETE VŽDY SPRÁVNOU CESTU. TomTom LIVE nabízí informace o vámi zvolené trase aktualizované v reálném 

čase. Budete plně informováni o počasí, dopravě a radarech a prostřednictvím funkce TomTom Places můžete vyhledat 

body zájmu.  

ZAŽIJETE SVŮJ JEEP® NAPLNO. UConnect 6.5 nabízí aplikaci Jeep
®
 Skills, díky níž můžete sledovat své výkony

a v reálném čase dostávat zpětnou vazbu o vaší off roadové jízdě. Poznáte tak lépe svůj vůz a jeho schopnosti. Čekají 

na vás skutečné Jeep
®
 zážitky, můžete poznat stezky Jeep

®
, sbírat speciální GPS odznaky a sdílet své výsledky on-line 

s komunitou Jeep
®
.
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Řidič může vybírat z mnoha informací, které chce zobrazit uprostřed přístrojové desky s kontrolními ukazateli. Jedná se 

o pokyny navigace, rychlost, okamžitou spotřebu paliva, varovná hlášení (jako sledování jízdních pruhů Plus), informace 

audiosystému a specifi cké systémy Jeep
®
, jako například Selec-Terrain.

Renegade rovněž přichází s nejmodernějším a vůbec prvním 7palcovým TFT displejem v segmentu (u modelů Limited

a Trailhawk), který poskytuje informace o vozidle v plnobarevném rozlišení a umožňuje intuitivně nakonfi gurovat jak údaje, 

které chcete sledovat, tak i prostředí. 
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PODNÍTÍTE 
SVÉ NADŠENÍ
Připravte se na první malé SUV navržené pro dobrodružství na úrovni Trail Rated. 

Nejlepší off roadové schopnosti v segmentu jsou kombinované se špičkovými jízdními vlastnostmi na silnici, první 

9stupňovou automatickou převodovkou v segmentu a inovativními pohony všech kol Jeep
®
 Active Drive nebo Active Drive

Low se systémem Selec-Terrain.

Díky výkonu, ovladatelnosti a 100% divoké povaze s DNA značky Jeep
®
 zažijete dobrodružství jako nikdy předtím.
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BENZIN

PALIVO MOTOR VÝKON POHON PŘEVODOVKA

NAFTA

1.6 E-TorQ

1.6 MultiJet II

110 k

140 k 4X2

4X4 6stupňová MT

6stupňová

4X2

4X2 6stupňová
MT

5stupňová MT

120 k

MT

120 k

DDCT

140 k

140 k

AT170 k 4X4

4X4 Low 9stupňová AT

9stupňová

170 k

1.4 MultiAir II

2.0 MultiJet II

DDCT

Řadu Jeep
®
 Renegade tvoří 9 kombinací hnacího ústrojí, jež naplní všechny vaše potřeby, co se 

týče účinnosti, síly a výkonu, ať už jde o jízdu ve městě nebo v terénu. O nepřerušenou trakci se 

stará pohon předních nebo všech čtyř kol a nad nízkou spotřebou paliva dohlíží v segmentu zcela 

ojedinělý odpojitelný pohon zadní nápravy. Systém hladce a plynule přepíná mezi pohonem dvou 

nebo čtyř kol, přičemž režim 4x4 je zapojen pouze v případě potřeby.

Nový Jeep
®
 Renegade je prvním vozem svého segmentu s devítistupňovou automatickou 

převodovkou, která optimalizuje výkon motoru a poskytuje citlivější zážitek z jízdy, rychlejší 

akceleraci a jemnější řazení. 

Verze 4x4 Verze Trailhawk

Nájezdový úhel    21°

Přechodový úhel 24°

Úhel sjezdu  32°

Světlá výška  20 cm

Nájezdový úhel    30°

Přechodový úhel  25°

Úhel sjezdu 34°

Světlá výška               21 cm
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Jeep
®
 Active Drive Low vychází z verze Jeep

®
 Active Drive, ke které přidává plazivý převod

s poměrem 20:1 pro zcela nedostižné jízdní vlastnosti. Systém je kombinovaný se vznětovým motorem

2.0 l s devítistupňovou automatickou převodovkou a poskytuje prvotřídní off roadové schopnosti 

při extrémní jízdě v terénu. Jeep
®
 Active Drive Low přidává k systému Selec-Terrain funkci

Hill-descent Control a v případě modelu Trailhawk také režim Rock, který maximalizuje trakci

a zlepšuje přilnavost. 

Jeep
®
 Renegade nabízí volbu mezi dvěma inovativními systémy pohonu všech kol – Jeep

®
 Active 

Drive a Jeep
®
 Active Drive Low – pro nejlepší schopnosti 4x4 za všech jízdních podmínek. 

Jeep
®
 Active Drive je plně automatický systém, který hladce zapíná a vypíná pohon všech kol

v jakékoli rychlosti. Nevyžaduje žádný zásah řidiče během jízdy a zlepšuje jak přetáčivost, tak

i nedotáčivost vozu. 
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SAND: Systém Selec-Terrain v tomto režimu 

nabízí specifi cké nastavení, které využívá 

agresivnější ovládání škrticí klapky motoru 

a vyšší otáčky řazení, díky čemuž zabraňuje 

ztrátě trakce na nezpevněném a pískem nebo 

štěrkem pokrytém povrchu.

ROCK: Jedná se o režim určený exkluzivně pro model 

Trailhawk, který využívá redukci a uzávěrku diferenciálu 

zadní nápravy. Díky tomu dovoluje modelu Renegade 

zdolat i ty nejextrémnější podmínky terénu.

SNOW: Je určen pro 

působivý výkon na 

zasněžených 

a zledovatělých vozovkách, 

přičemž maximalizuje 

stabilitu vozidla a potlačuje 

jeho přetáčivost. Mezi 

hlavní využívané systémy 

v tomto režimu patří 

protiblokovací systém brzd 

a kontrola trakce.

Systémy Jeep
®
 Active Drive a Active Drive Low využívají systém kontroly trakce Selec-Terrain, který 

dovoluje řidiči zvolit požadované silniční nebo off roadové nastavení pro optimální výkon na všech 

typech povrchu a ve všech podmínkách. K dispozici jsou režimy Auto, Snow, Sand a Mud a u verze

 Trailhawk exkluzivně pátý režim Rock. Pro ještě lepší schopnosti na úrovni Trail Rated je

Selec-Terrain navíc vybaven systémem Selec-Speed Control s funkcí Hill-descent Control.

MUD: V tomto režimu se 

maximalizuje trakce 

v nízkých rychlostech, a to 

pomocí většího prokluzu 

kol, specifi cky odladěného 

řízení, diferenciálu 

a převodových poměrů 

převodovky, které jsou 

voleny s cílem úspěšně 

překonat povrch pokrytý 

blátem.

AUTO: Jedná se o výchozí režim, který je odladěn

pro každodenní ježdění. Ve většině silničních podmínek,

na suchu a nad bodem mrazu tento režim odpojuje pohon 

zadní nápravy pro dosažení optimální spotřeby paliva.
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Jeep
®
 Renegade je neohrožený jak ve městě, tak i v terénu. 

Pro ty, jež požadují nejlepší schopnosti v terénu, je určena verze Jeep
®
 Renegade Trailhawk, která 

nabízí nejlepší off roadový výkon v segmentu – výkon na úrovni Trail Rated.

Logo Trail Rated u modelu Renegade Trailhawk napovídá, že vůz byl navržen tak, aby zdolal nejrůznější 

a nejnáročnější off roadové podmínky. Při jeho konstrukci byly klíčové následující parametry: trakce, 

světlá výška, manévrovatelnost, výkyv náprav a brodivost. 

Neexistuje terén, který byste s verzí Trailhawk nepokořili! 

PROVĚŘÍTE  
SVÉ INSTINKTY
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Robustní design a schopnosti typické pro značku Jeep
®
 jsou u modelu Renegade Trailhawk ještě umocněny. Exteriér

ve stylu Trail Rated charakterizují matně šedé doplňky na karoserii, ochranné kryty podvozku, silnější off roadové pneumatiky, 

červená tažná oka a jedinečná přední a zadní část, jež poskytuje prvotřídní off roadové úhly (nájezd 30 stupňů, přechod

25 stupňů a sjezd 34 stupňů). 

Označení Trail Rated však není jen o vzhledu. Verze Trailhawk je vybavena devítistupňovou automatickou převodovkou, 

dvoulitrovým vznětovým motorem MultiJet II o výkonu 170 k a systémem Selec-Terrain rozšířeným o režim Rock.
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Jakmile usednete do modelu Renegade Trailhawk, okamžitě pocítíte rozdíl oproti ostatním verzím. 

Interiér je černý s rubínově červenými eloxovanými doplňky, prošíváním na sedadlech a výrazným 

logem Trailhawk. 





4747

Jízdu v terénu i ve městě si nejlépe vychutnáte, když budete v naprostém bezpečí.

Z tohoto důvodu staví Jeep
®
 Renegade bezpečnost a ochranu cestujících nade vše ostatní. K dispozici je až 60 prvků 

bezpečnosti, které přispěly k tomu, že Renegade dosáhl skvělého pětihvězdičkového ohodnocení v testech Euro NCAP. 

ZAŽIJETE SKUTEČNOU  
BEZPEČNOST
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VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍM NÁRAZEM S FUNKCÍ ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ 

NEHODY

Radarové a video snímače rozpoznají, kdy se Renegade přibližuje

k jinému vpředu jedoucímu vozidlu nebo překážce příliš rychle

a okamžitě zahájí varování řidiče s cílem nehodě zabránit, nebo alespoň 

zmírnit její následky. 

Systém pracuje ve třech krocích: 

•  Předvídání nárazu: Zvukovou a vizuální výstrahou a také krátkým 

prudkým trhnutím prostřednictvím brzd upozorňuje řidiče na blížící 

se překážku ve směru jízdy.

•  Pokročilý brzdový asistent: Pokud řidič reaguje, avšak nebrzdí 

dostatečně, systém ABA zvýší brzdný účinek, aby nehodě zabránil, 

nebo alespoň zmírnil její následky.

•  Zmírnění následků nehody: Pokud řidič vůbec nereaguje, aktivuje se 

brzdový systém ve snaze nehodě zabránit, nebo zmírnit její následky. 

SLEDOVÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ LANESENSE™ (LDW)

Pozice vozu v jízdním pruhu je pečlivě sledována kamerami a v případě 

neúmyslného přiblížení se k hranici pruhu je zahájena zvuková a 

vizuální výstraha řidiče. V případě opuštění jízdního pruhu systém navíc 

využije elektrický posilovač řízení, který do volantu dodá slabý točivý 

moment k navedení řidiče ke správnému manévru. 

MONITORING MRTVÉHO ÚHLU A DETEKCE KŘÍŽEN DRÁHY ZA VOZIDLEM

Tyto ochranné systémy nepřetržitě sledují prostor mezi vaším a 

ostatními vozy. Pokud se v bočním nebo zadním mrtvém úhlu vyskytne 

jiný vůz, řidič je okamžitě upozorněn světelnými ikonami na vnějších 

zpětných zrcátcích nebo zvukovou výstrahou.

ELEKTRONICKÁ KONTROLA STABILITY (ESP)

Zlepšuje ovladatelnost vozu a pomáhá udržovat směrovou stabilitu 

za všech podmínek. V případě, že dojde ke zřejmému rozdílu mezi 

požadovaným směrem a skutečnou dráhou vozu, ESP zahájí selektivní 

brzdění na jednotlivých kolech a omezí výkon motoru tak, aby se vozidlo 

vrátilo zpět do zamýšleného směru. 

ELEKTRONICKÁ KONTROLA PROTI PŘEVRÁCENÍ (ERM)

Jedná se o rozšíření systému ESP, které pomocí stejných senzorů 

odhaluje potenciální riziko převrácení. Pokud k takové situaci dojde, 

ERM aktivuje selektivní brzdění pro udržení stability vozu a dovolí řidiči 

opětovně získat kontrolu nad vozem. 

KONTROLA ROZKMITÁNÍ PŘÍVĚSU (TSC)

Tato funkce zmírňuje rozhoupání přívěsu a zlepšuje jízdní vlastnosti 

při tažení v nepříznivých podmínkách způsobených hlavně bočním 

větrem nebo dopravou. Systém monitoruje pohyby vozidla a při odklonu

od požadovaného směru nejdříve vůz zpomalí, a pak přibrzdí jedno 

přední kolo, aby houpání přívěsu zmírnil. 

6 AIRBAGŮ VE STANDARDU

O bezpečnost posádky se v dokonalé souhře starají okenní airbagy 

pokrývající celou délku bočních oken, dále boční airbagy v opěradlech 

předních sedadel a pokročilé vícestupňové čelní airbagy.

ZADNÍ KAMERA S DYNAMICKÝM NAVÁDĚNÍM

Parkovací kamera ParkView poskytuje při couvání dokonalý výhled

na dění za vozidlem a pomocí dynamických naváděcích linek asistuje 

řidiči a navádí ho na zvolené místo.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT (ACC)

Renegade může být vybaven adaptivním tempomatem (ACC), který 

zvyšuje komfort jízdy zejména v dopravních zácpách. Pomocí 

radarového senzoru na přední části detekuje překážky ve směru jízdy

a udržuje přednastavenou bezpečnou vzdálenost automatickým řízením 

rychlosti.

Jmenujme jen některé prvky aktivní a pasivní bezpečnosti. Automatické světlomety, monitoring mrtvého úhlu, nová generace 

systému ESP s funkcí Hill-descent Control, parkovací asistent ParkSense, zadní parkovací kamera ParkView, senzor deště

a mnoho dalších. Model Renegade nabízí řadu bezpečnostních prvků, které najdete pouze u vyšších verzí velkých SUV.
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ZJISTÍTE, CO ZNAMENÁ 
BÝT BEZ LIMITŮ
Váš Renegade bude vypovídat něco o vás samých. Zvolte si proto tu nejlepší kombinaci. Na výběr jsou čtyři 

výbavové stupně – Sport, Longitude, Limited a Trailhawk, řada odstínů karoserie a množství volitelného 

příslušenství Mopar, díky čemuž můžete personalizovat svůj Jeep
®
 do nejmenšího detailu. 
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Ať už budete šplhat do prudkých kopců nebo se prodírat přeplněným městem, vylepšete vizáž

a schopnosti svého modelu Renegade prostřednictvím originálního příslušenství Jeep
®
 od značky 

Mopar. 

Více než 110 exkluzivních doplňků Mopar určených výhradně pro Renegade a navržených týmem 

konstruktérů, kteří stáli u zrodu samotného modelu, je v dokonalé harmonii s jeho stylem

a funkčností. 
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Požitek z vlastnictví tohoto výjimečného vozu podporují prodloužené záruky a plány údržby 

Mopar Vehicle Protection, které nabízejí pokrytí všech mechanických a elektrických součástí vozu

s časovým nebo kilometrovým omezením podle potřeb zákazníka. Opravy a údržbu provádějí vysoce 

specializovaní technici vyškolení přímo výrobcem, a to po celé Evropě. 

Pro více informací a obchodní podmínky navštivte stránky www.mopar.eu.

Stylové příslušenství zahrnuje širokou škálu polepů kapoty a boků vozu, leskle černou masku 

chladiče a kryty vnějších zpětných zrcátek či speciální litá kola.

Praktické příslušenství obsahuje multifunkční nosiče, mimořádně odolná 16palcová ocelová kola 

pro extrémní jízdu v terénu a samozřejmě i řadu dalších prvků, jako jsou přední ochranné kryty 

podvozku, trubkové boční stupačky, světelné střešní rampy nebo ochranné rámy předního nárazníku.



58 595958

SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

•  16“ ocelová kola

•  3,5“ elektronické informační centrum EVIC

•  Ovládání audiosystému a centra EVIC na volantu

•  UConnect Radio s 5” dotykovou obrazovkou, 6 reproduktory 

a rozhraním Bluetooth 

•  Vstupy AUX a USB 

•  ABS, ESP, kontrola trakce, ERM a asistent rozjezdu do kopce 

Hill Start Assist

•  Světla denního svícení 

•  Elektrická parkovací brzda

•  Elektrický posilovač řízení

•  Dálkové zamykání

•  Aktivní hlavové opěrky řidiče a spolujezdce

•  Manuální klimatizace

•  Elektricky ovládaná okna s expresním spuštěním/vytažením

•  Sledování tlaku v pneumatikách

•  6 airbagů

K výbavě Sport nabízí navíc nebo nahrazuje:

•  16“ litá kola a pneumatiky pro 3 sezony 215/65R16

•  Osvětlení interiéru LED

•  Tempomat

•  Omezovač rychlosti

•  Kůží čalouněný volant

•  Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou a elektrickým 

ovládáním ve 2 směrech

•  Vnější zpětná zrcátka s elektrickým nastavením a odmlžováním 

•  Přední mlhová světla

•  Lakované kryty vnějších zpětných zrcátek

•  Zadní parkovací senzory

•  Střešní ližiny

K výbavě Longitude přidává nebo nahrazuje:

•  17“ litá kola a pneumatiky pro 3 sezony 215/60R17

•  Adaptivní brzdová světla

•  Lesklá koncovka výfuku

•  Lesklé střešní ližiny

•  Dvouzónová automatická klimatizace

•  Působivá kaplička s kontrolními ukazateli se 7“ barevným 

TFT displejem

•  Přední a zadní koberečky

•  Varování před čelním nárazem 

•  Sledování jízdních pruhů Plus

•  Přední parkovací senzory

K výbavě Longitude přidává nebo nahrazuje:

•  17“ litá off roadová kola a pneumatiky M+S 215/65R17

•  Vyšší světlá výška díky terénním pneumatikám

•  Výrazné kontrastní ližiny

•  Adaptivní brzdová světla

•  Ochranný kryt zavěšení předních kol

•  Ochranný kryt palivové nádrže

•  Ochranný kryt systému pohonu

•  Ochranný kryt převodovky

•  Polep kapoty

•  Tažná oka

•  Asistent sjezdu z kopce Hill descent control

•  Přední parkovací senzory

•  Dvouzónová automatická klimatizace

•  Kožená hlavice voliče automatické převodovky

•  Působivá kaplička s kontrolními ukazateli se 7“ barevným 

TFT displejem

•  Zatmavená okna

•  Ruční nabíjecí svítilna integrovaná v zavazadlovém prostoru

16“ ocelová kola

16“ litá kola (volitelně)

16“ litá kola 

17“ litá kola (volitelně)

17“ litá kola 

18“ litá kola (volitelně)

18“ litá kola (volitelně)

Jeep
®
 doporučuje originální 

oleje a maziva

17“ litá kola
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SPORT

TRAILHAWK

LONGITUDE

LIMITED

Černé textilní čalounění 

s doplňky v matně stříbrné 

barvě

Černá kůže s prošíváním 

a doplňky v rubínově 

červené barvě  

Černé textilní čalounění 

s prošíváním a doplňky 

v rubínově červené barvě 

Černé textilní čalounění 

s doplňky v matně stříbrné 

barvě

Béžovo-černé textilní 

čalounění s doplňky v matně 

stříbrné barvě 

Šedo-hnědé textilní 

čalounění s oranžovým 

prošíváním a doplňky 

s oranžovou eloxovanou 

úpravou 

Černá kůže s prošíváním 

a doplňky v matně stříbrné 

barvě

Šedo-hnědá kůže 

s oranžovým prošíváním 

a doplňky s oranžovou 

eloxovanou úpravou

Luxusní černé textilní 

čalounění s doplňky v matně 

stříbrné barvě

Bílá Alpine Oranžová Omaha 

Metalická modrá 
Jetset 

Metalická černá 
Carbon 

Metalická šedohnědá 
Granite Crystal 

Černá Solid 

Žlutá Solar Červená Colorado

BARVY KAROSERIE

Metalická stříbrná 
Glacier

Metalická zelená HyperŠedá Anvil
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SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

Černý

textil 

Černý

textil

Béžovo-černý 

textil 

Šedo-hnědý 

textil
Luxusní černý

textil

Černá

kůže

Šedo-hnědá

kůže

Černý

textil

Černá

kůže

BARVY KAROSERIE

INTERIÉR

ČALOUNĚNÍ

K dispozici ve dvoubarevném provedení s černou střechou.

Pastelové

Bílá Alpine 

Oranžová Omaha 

Černá Solid

Šedá Anvil

Červená Colorado 

Žlutá Solar 

Metalické

Černá Carbon 

Stříbrná Glacier

Šedohnědá Granite Crystal 

Modrá Jetset

Zelená Hyper
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Tento katalog vydala společnost FCA. Všechna vyobrazení a specifi kace produktů jsou pouze orientační a vycházejí z informací dostupných v době jeho uveřejnění. Společnost FCA

si vyhrazuje právo na jakékoli pozdější změny uvedených informací bez předchozího upozornění. 

Jeep
®
 je registrovanou obchodní značkou společnosti FCA US LLC.




