
NEO JEEP
® 



NEO JEEP
® JEEP

®  - URBAN PERSPECTIVE



IT’S NOT JUST AN ATTITUDE.
IT’S DNA.
Περιπέτειες δεν θα βρείτε μόνο εκτός δρόμου. Το νέο Cherokee δεν βλέπει την ώρα να αντιμετωπίσει όλες τις 
προκλήσεις της καθημερινότητάς σας, ανεξάρτητα από τον τύπο εδάφους, με απόλυτη αυτοπεποίθηση και με το 
μοναδικό στιλ Jeep

®
.
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LIFE IS ABOUT CHOICES.
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NOT COMPROMISES.

Το νέο Jeep
®
 Cherokee ενσαρκώνει το πνεύμα εκείνων που αναζητούν την ελευθερία και την 

περιπέτεια. Ο αστικός χαρακτήρας και η off-road οδηγική συμπεριφορά του συμβιώνουν αρμονικά, 
προσφέροντας αξεπέραστες επιδόσεις στην οδήγηση στο δρόμο σε συνδυασμό με τις θρυλικές 
ικανότητες της Jeep

®
. Το Jeep

®
 Cherokee διαθέτει δύο συστήματα 4x4: το Jeep

®
 Active Drive I και 

το Jeep
®
 Active Drive II, το καθένα εξοπλισμένο με δυνατότητα αποσύνδεσης πίσω άξονα, καθώς 

και με το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Selec-Terrain™ με τέσσερις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις 
λειτουργίας: Auto (αυτόματη), Snow (χιόνι), Sport και Sand/Mud (άμμος/λάσπη).
Η αποσύνδεση πίσω άξονα επιτρέπει την απρόσκοπτη αλλαγή από την κίνηση στους μπροστινούς 
τροχούς (FWD) σε τετρακίνηση (AWD) όποτε απαιτείται ελκτική ισχύς 4x4.

JEEP
®
 ACTIVE DRIVE I: μόνιμα ενεργή μονάδα πίσω κίνησης (RDM) μίας ταχύτητας, με μειωμένο 

βάρος, ισορροπημένη κατανομή ροπής και έλεγχο πρόσφυσης με τα φρένα. Διατίθεται στις 
εκδόσεις Longitude και Limited.

JEEP
®
 ACTIVE DRIVE II: fμόνιμα ενεργή μονάδα μετάδοσης ισχύος (PTU) δύο ταχυτήτων, με 

μειωτήρα στροφών αργών σχέσεων και Σύστημα Ελέγχου Κατάβασης (HDC). Διατίθεται στην 
έκδοση Limited.

JEEP
®
 ACTIVE DRIVE LOCK: το σύστημα 4x4 Jeep

®
 Active Drive Lock περιλαμβάνει μπλοκέ 

διαφορικό πίσω άξονα για επιπλέον ελκτική δύναμη κατά την οδήγηση εκτός δρόμου. Επίσης, είναι 
εξοπλισμένο με το σύστημα Selec-Terrain™ με 5 ρυθμίσεις λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της 
αποκλειστικής λειτουργίας Rock για οδήγηση σε βραχώδες έδαφος).

LIFE IS ABOUT CHOICES.



Μοναδική σχεδίαση. Το νέο Cherokee κάνει αισθητή την επιβλητική του παρουσία στο δρόμο με δυναμικά νέα εξωτερικά που 
ακολουθούν πιστά το εμβληματικό στάιλινγκ της Jeep

®
: με νέας σχεδίασης ποδιές προστασίας, ελαφρύ καπό και πίσω πόρτα, 

προβολείς Full LED, φώτα ημέρας (DRL), φώτα ομίχλης και πίσω φώτα.
Η νέα ηλεκτρικά ανοιγόμενη, χωρίς χρήση των χεριών, πίσω πόρτα ενεργοποιείται με μια κίνηση του ποδιού, ενώ, συγχρόνως, 
προσδίδει μοντέρνα εμφάνιση στο πίσω μέρος του οχήματος μετατοπισμένη ψηλότερα ως προς το κέντρο.
Το νέο Jeep

®
 Cherokee προσφέρει μια ολοκαίνουρια συναρπαστική αίσθηση, σε συνδυασμό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά 

οδήγησης και οδικής συμπεριφοράς.

AUTHENTIC CHARACTER
FROM ALL ANGLES.
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A SIGNATURE LIGHT.
Η προηγμένη τεχνολογία φωτισμού LED παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μοναδικού εξωτερικού του νέου Cherokee. Οι νέοι 
μπροστινοί προβολείς LED περιλαμβάνουν ενσωματωμένα τα χαρακτηριστικά φώτα πορείας (DRL), τα οποία τώρα έχουν επανασχεδιαστεί σε 
μορφή ενιαίου φωτιστικού σώματος για κομψή, μοντέρνα εμφάνιση. Τα πίσω φώτα περιλαμβάνουν ένα ξεχωριστό πίσω φωτιστικό στοιχείο – 
μια λεπτή, ομοιογενή μπάρα φωτισμού LED που ενσωματώνει λειτουργίες φώτων φρένων και φλας. 1110



A JOURNEY INTO REFINEMENT.
Τα εσωτερικά έχουν σχεδιαστεί και αυτά για να προσφέρουν ένα κορυφαίο επίπεδο στιλ, άνεσης και 
λειτουργικότητας.
Παντού θα βρείτε υψηλής ποιότητας υλικά και αξεπέραστη κατασκευαστική ακρίβεια – στα απαλά στην αφή 
υλικά, στα δερμάτινα καθίσματα και ταμπλό, στις λεπτομέρειες σε γυαλιστερό μαύρο Piano και στα διακοσμητικά 
στοιχεία σε σατινέ χρώμιο. 
Το νέο τιμόνι διατίθεται με ενσωματωμένα χειριστήρια στο βασικό εξοπλισμό. 
Ήρθε η ώρα να απολαύσετε μια νέα οδηγική εμπειρία, μαζί με τον ασυναγώνιστο ήχο από το premium 
ηχοσύστημα Alpine® 9 ηχείων με subwoofer 8” και ενισχυτή 506 Watt.
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CONNECT WITH YOUR WORLD. 
Το νέο Jeep

®
 Cherokee είναι εξοπλισμένο με την τελευταία έκδοση του συστήματος Uconnect™, με οθόνη γραφικών υψηλής 

ανάλυσης 8,4” και σύστημα πλοήγησης, λειτουργία ζουμαρίσματος με δύο δάχτυλα (“pinch to zoom”) και άλλες εύχρηστες 
λειτουργίες όπως ενσωμάτωση smartphone και “drag-n-drop”, που επιτρέπουν την εξατομίκευση της γραμμής μενού.
Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να παραμένετε συνεχώς συνδεδεμένοι με το τηλέφωνό σας, την ψυχαγωγία σας, τις διαθέσιμες 
οδηγίες πλοήγησης και πολλά άλλα, οπουδήποτε κι αν πάτε.

Με το Apple CarPlay™ οι χρήστες iPhone αποκτούν πρόσβαση στο Apple Maps, στα μηνύματα, τις λειτουργίες τηλεφώνου 
και το Apple Music μέσω του συστήματος φωνητικού ελέγχου Siri ή την οθόνη αφής Uconnect™.

Το Android Auto™ επιτρέπει την γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο, το Google Maps™ και το Google 
Play Music™ μέσω της οθόνης αφής Uconnect™ ή τα χειριστήρια του τιμονιού.*

* Απαιτείται η εφαρμογή Android Auto από το Google Play και ένα συμβατό smartphone Android με λειτουργικό 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.
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SO ROOMY THAT YOUR BAGGAGE
CAN CHOOSE ITS OWN PLACE.
Το νέο Jeep

®
 Cherokee είναι ο ιδανικός ταξιδιωτικός σύντροφος, χάρη στο ευρύχωρο και λειτουργικό εσωτερικό του, από το οποίο δεν εξαιρείται ούτε το 

πορτ-μπαγκάζ. Τα έξυπνα, αναδιπλούμενα και διαιρούμενα σε αναλογία 60/40 πίσω καθίσματα δημιουργούν ακόμα περισσότερο χώρο για μεγαλύτερα 
αντικείμενα, με τη δυνατότητα αναδίπλωσης του μονού ή του διπλού καθίσματος ή και των δύο. Ο πίσω χώρος φόρτωσης, τώρα, προσφέρει χωρητικότητα 
αποθήκευσης έως 570 λίτρα, ικανή να χωρέσει από ψώνια μέχρι μπαστούνια του γκολφ για τις καθημερινές σας περιπέτειες. Η πρόσβαση σε όλον αυτό το 
χώρο έχει γίνει ακόμα πιο εύκολη χάρη στην ηλεκτρικά ανοιγόμενη, χωρίς χρήση των χεριών, πίσω πόρτα: απλώς κάντε μια κίνηση «σάρωσης» με το πόδι σας 
κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα, για να ενεργοποιηθεί η πίσω πόρτα και να ανοίξει ομαλά και αυτόματα. 2120



Οι ενδείξεις από το διαθέσιμο Σύστημα Υποβοήθησης 
Παράλληλου / Κάθετου Παρκαρίσματος ParkSense 
εμφανίζονται στο κέντρο του πίνακα οργάνων και κατευθύνουν 
τον οδηγό κατά το παρκάρισμα. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα 
αυτό αναγνωρίζει τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και, με 
το απλό πάτημα ενός κουμπιού, το σύστημα καθοδήγησης 
κατευθύνει το όχημα, ενώ, παράλληλα, υποδεικνύει στον 
οδηγό πώς να αλλάξει ταχύτητα και πώς να χειριστεί τα πεντάλ 
του φρένου και του γκαζιού.

TAKE CONTROL OF YOUR TRAIL.
Ο διαθέσιμος πίνακας οργάνων με την πλήρως παραμετροποιήσιμη έγχρωμη οθόνη TFT 7” προσφέρει την ευκολία μιας 
εξατομικευμένης εμπειρίας χρήστη, λαμβάνοντας πληροφορίες και στοιχεία ανατροφοδότησης για το όχημα στη μορφή που 
επιλέγετε, όπως οδηγίες πλοήγησης στροφή-στροφή, ρυθμίσεις του συστήματος Selec-Terrain™ ή λειτουργίες ασφάλειας. 2322



TRAILHAWK. 
GO BEYOND THE LIMITS.
Το μοντέλο Trailhawk είναι ο εκφραστής της πιο άγριας πλευράς του Cherokee. Αυτό γίνεται αμέσως 
ξεκάθαρο με τη νέα «επιθετική» σχεδίαση του ικανότερου SUV μεσαίου μεγέθους που κυκλοφορεί 
στην αγορά. Μπροστινός και πίσω προφυλακτήρες έτοιμοι για off-road εξορμήσεις, βελτιωμένες γωνίες 
προσέγγισης και διαφυγής, αντιθαμβωτικό καπό, ατσάλινες ποδιές προστασίας και το διακριτικό σήμα
TRAIL RATED® που εγγυάται ότι το μοντέλο έχει περάσει με επιτυχία δοκιμές σε πέντε κατηγορίες επιδόσεων: 
Πρόσφυση, Άρθρωση, Ευελιξία, Απόσταση από το έδαφος και Διέλευση μέσα από νερό.
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WILD NATURE.
Το μοντέλο Trailhawk του νέου Jeep

®
 Cherokee προσφέρει αξεπέραστη off-road ικανότητα, χάρη στο 

συνδυασμό του ισχυρού δίλιτρου κινητήρα βενζίνης 272 HP με το αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων, αλλά και 
με τη συνδρομή του ειδικά σχεδιασμένου για το Trailhawk συστήματος 4x4 Jeep

®
 Active Drive Lock.

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει μια μόνιμα ενεργή μονάδα μετάδοσης ισχύος (PTU) δύο ταχυτήτων με 
διαχείριση ροπής, σχέσεις βραδυπορείας και μπλοκέ διαφορικό πίσω άξονα για ασυναγώνιστη ελκτική 
ισχύ στις χαμηλές στροφές σε ακραίες συνθήκες οδήγησης off-road.
Το μπλοκέ διαφορικό πίσω άξονα μπορεί να επιλεγεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση εδάφους / οδήγησης 
σε χαμηλές στροφές από το σύστημα διαχείρισης πρόσφυσης Selec-Terrain™, αλλά κλειδώνει 
αυτόματα σε ορισμένες ρυθμίσεις, όπως είναι η αποκλειστική ρύθμιση «Rock» (βραχώδες έδαφος) 
του Trailhawk, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ελκτικής δύναμης ανάλογα με την εκάστοτε επιφάνεια 
ελαστικών που μπορεί να την υποστηρίξει.
Το μοντέλο Trailhawk έχει να επιδείξει μια εντυπωσιακή κοντή σχέση 51.3:1 για καλύτερο έλεγχο κατά 
την οδήγηση εκτός δρόμου και την αναρρίχηση πάνω από εμπόδια.
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NATURAL INSTINCT.
Στα πάνω από 75 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας περιλαμβάνονται το Προσαρμοζόμενο 
Cruise Control Plus, το Σύστημα Παρακολούθησης Τυφλών Σημείων με λειτουργία Ανίχνευσης Διέλευσης στο Πίσω 
Μέρος, το Σύστημα Υποβοήθησης Παράλληλου / Κάθετου Παρκαρίσματος ParkSense και η εφεδρική βιντεοκάμερα 
οπισθοπορείας ParkView. Επιπλέον, τώρα το Jeep

®
 Cherokee προσφέρει Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής 

Σύγκρουσης Plus με Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης για Προστασία Πεζών, Προειδοποίηση Παρεκτροπής Πορείας 
Plus, Προηγμένη Υποβοήθηση Πέδησης και Ενεργό Περιοριστή Ταχύτητας ως βασικό εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα 
εξοπλισμού. Η αυτοσυντήρηση είναι έμφυτο χαρακτηριστικό.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

Αυτό το σύστημα παρακολουθεί το χώρο πίσω από το όχημα, 
καθώς και την τυχόν παρουσία άλλων οδηγών. Εάν παραβιαστεί 

ένα τυφλό σημείο στο πλάι ή το πίσω μέρος, ο οδηγός θα 
ειδοποιηθεί από τις φωτεινές ενδείξεις στους εξωτερικούς 

καθρέφτες ή από τον χαρακτηριστικό ήχο ειδοποίησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ PLUS  
Αυτό το σύστημα παρέχει απτικές, οπτικές και ηχητικές 

προειδοποιήσεις σε περίπτωση που το όχημα παρεκκλίνει 
έξω από τα όρια της λωρίδας του ή σε περίπτωση που ο 

οδηγός αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του.

DRIVE IN A SAFETY LANE.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ CRUISE CONTROL PLUS
Χρησιμοποιώντας συνδυαστικό έλεγχο του γκαζιού και του 
φρένου, αυτό το διαθέσιμο σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την 
ταχύτητα του οχήματος με βάση μια προεπιλεγμένη απόσταση όταν 
εντοπίζει προπορευόμενα οχήματα που κινούνται πιο αργά από 
εσάς, βοηθώντας σας να τηρείτε πάντα μια απόσταση ασφαλείας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΖΩΝ 
Αυτό το διαθέσιμο σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ για να 
ανιχνεύσει εάν το Cherokee πλησιάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα κάποιο άλλο 
όχημα, προειδοποιώντας τον οδηγό με ένα ηχητικό σήμα. Η Προηγμένη 
Υποβοήθηση Πέδησης αυξάνει την πίεση πέδησης, εάν ανιχνεύσει ότι ο 
οδηγός δεν πατάει φρένο με αρκετή δύναμη. 
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THE PERFECT CHORD BETWEEN 
POWER AND EXCELLENCE.

Αποδοτικοί κινητήρες βενζίνης και ντίζελ, συνδυασμένοι με το αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων: 
αυτό ισοδυναμεί με εγγυημένες θεαματικές επιδόσεις.
Ο νέος δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης με ισχύ 270 HP, αλλά 
και ο κινητήρας ντίζελ 2,2 λίτρων με ισχύ 195 HP, διαθέτουν τεχνολογία Stop&Start και 
εξασφαλίζουν κορυφαία οικονομία καυσίμου και ασυναγώνιστη οδηγική εμπειρία σε κάθε τύπο 
εδάφους.
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AFTER ALL, ASPHALT
IS JUST THE SURFACE.
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SPORT

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”

Διαθέσιμο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Νέοι προβολείς Full LED και φώτα ημέρας
• Μαύρες ράγες οροφής
• Τάπα πλήρωσης καυσίμου χωρίς κάλυμμα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• Υφασμάτινα καθίσματα 
• Διαιρούμενα πίσω καθίσματα σε αναλογία 60/40
• Σύστημα πληροφόρησης-ψυχαγωγίας Uconnect™ 

με οθόνη αφής 5” 
• Κέντρο πολυμέσων με δύο θύρες USB και AUX 

και αναγνώστη κάρτας SD 
• Πίνακας οργάνων με οθόνη TFT 3,5”
• Ηλεκτρικά παράθυρα
• Δερμάτινο τιμόνι
• Τιμόνι με ενσωματωμένα κουμπιά ελέγχου ήχου
• Δερμάτινη λαβή επιλογέα ταχυτήτων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Ηλεκτρική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης 

και ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης

• Κλιματισμός με πίσω εξόδους
• Τηλεχειριζόμενο σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί
• Προειδοποίηση πίεσης πλήρωσης ελαστικών 
• Προσαρμοζόμενο Cruise Control Plus
• Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής 

Σύγκρουσης σε Μεγάλες Ταχύτητες με 
Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης για Προστασία 
Πεζών

• Σύστημα Προειδοποίησης Παρεκτροπής 
Πορείας Plus

• Σύστημα Παρακολούθησης Τυφλών Σημείων 
με λειτουργία Ανίχνευσης Διέλευσης στο Πίσω 
Μέρος

• Εφεδρική βιντεοκάμερα οπισθοπορείας 
ParkView

• Ενεργή Υποβοήθηση Πέδησης
• Σύστημα παρακολούθησης τυφλών σημείων
• Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ με αισθητήρα 

βροχής
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες προβολέων
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LONGITUDE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Enter-N-Go™
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• Jeep® Active Drive I*
• Jeep® Active drive II* 
• Χειριστήρια (μοχλοδιακόπτες) αλλαγής 

ταχυτήτων στο τιμόνι**stability management 
system, Electronic Roll Mitigation, all-speed 
traction control, Brake Assist and 4-channel 
antilock brake system

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Sport 
και επιπλέον:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών 

και χειρολαβές θυρών στο χρώμα του 
αμαξώματος

• Ανοιχτόχρωμα πλαίσια ανοιγμάτων φώτων 
ημέρας (DLO) και ασημί ράγες οροφής

• Φώτα ομίχλης LED

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• Καθίσματα από premium ύφασμα με ένθετες 

λεπτομέρειες
• Πλήρως αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού 

με αποθηκευτικό χώρο
• Πίσω καθίσματα με ρύθμιση θέσης εμπρός – 

πίσω
• Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός
• Ραδιόφωνο Uconnect™ με έγχρωμη οθόνη 

αφής HD 7,0” και προετοιμασία για Android 
Auto™ και Apple CarPlay

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”

Βασικός εξοπλισμός

* Μόνο στα μοντέλα 4x4
** Μόνο στα μοντέλα 4x4 με 

αυτόματο κιβώτιο

3938



40

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18”

Βασικός εξοπλισμός

• Εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη 
αντιθαμβωτική λειτουργία και 
μικρόφωνο

• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη χωρίς 

χρήση των χεριών πίσω πόρτα με 
ενεργοποίηση με κίνηση του ποδιού

• Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ με 
αισθητήρα βροχής

• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες

• Προσαρμοζόμενο Cruise Control
• Μπροστινοί αισθητήρες 

παρκαρίσματος
• Σύστημα Υποβοήθησης Παράλληλου 

και Κάθετου Παρκαρίσματος
• Jeep® Active Drive I*
• Jeep® Active drive II*

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης 
Longitude και επιπλέον:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Ανοιχτόχρωμα διακοσμητικά στοιχεία στο 

κάτω μέρος της ποδιάς προστασίας
• Φιμέ κρύσταλλο ηλιοπροστασίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• Πίσω καθίσματα με ρύθμιση θέσης εμπρός 

– πίσω
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με 

ηλεκτρική ρύθμιση 8 κατευθύνσεων 
(χειριστήρια ρύθμισης στηρίγματος μέσης 4 
κατευθύνσεων)

• Πίνακας οργάνων με πλήρως έγχρωμη 
οθόνη TFT 7”

• Ραδιόφωνο με οθόνη αφής Uconnect™ HD 
8.4” με Android Auto™, Apple CarPlay και 
σύστημα Πλοήγησης

• Premium ηχοσύστημα Alpine παντός καιρού 
με 8 ηχεία και πίσω subwoofer

• USB στην κεντρική κονσόλα

LIMITED

* Μόνο στα μοντέλα 4x4
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OVERLAND

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα, 

θερμαινόμενα μπροστινά και πίσω 
καθίσματα

• Πρίζα 230 V
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού 

και συνοδηγού
• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 

καθρέφτες
• Γυάλινη πανοραμική ηλιοροφή δύο 

τμημάτων
• Θερμαινόμενο τιμόνι
• Σύστημα Υποβοήθησης Παράλληλου και 

Κάθετου Παρκαρίσματος
• Μπροστινοί αισθητήρες παρκαρίσματος

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης 
Limited και επιπλέον:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Ποδιές προστασίας στο χρώμα του 

αμαξώματος
• Αυτόματη λειτουργία φώτων πορείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• Πατάκια από πολυτελές Berber
• Λογότυπο Jeep® στα προστατευτικά μαρσπιέ
• Κάθισμα από πολυτελές δέρμα
• Πίνακας οργάνων με δερμάτινη επένδυση
• Θερμαινόμενα πίσω καθίσματα
• Διακοσμητικά στοιχεία από ξύλο Zebrano στο 

τιμόνι

ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19”

Βασικός εξοπλισμός
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Jeep® Active Drive Lock
• Selec-Terrain™ με λειτουργία Rock
• Selec-Speed με Έλεγχο Βραδυπορείας 

(Crawl Control)
• Ποδιές προστασίας
• Ανυψωμένη ανάρτηση off-road
• Προσαρμοζόμενο Cruise Control
• Μπροστινοί αισθητήρες παρκαρίσματος
• Σύστημα Υποβοήθησης Παράλληλου και 

Κάθετου Παρκαρίσματος
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη χωρίς χρήση των 

χεριών πίσω πόρτα με ενεργοποίηση με 
κίνηση του ποδιού

• Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με 
ηλεκτρική ρύθμιση 8 κατευθύνσεων 
(χειριστήρια ρύθμισης στηρίγματος μέσης 
4 κατευθύνσεων)

• Αυτόματοι προβολείς
• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 

καθρέφτες

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Longitude 
και επιπλέον:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Ειδικό διακριτικό σήμα Trailhawk και σήματα 

Jeep® με μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα
• Off-road ποδιές προστασίας και ημίφτερα
• Διακοσμητικά στοιχεία σε σκούρο γκρι Neutral και 

μαύρα πλαίσια ανοιγμάτων φώτων ημέρας
• Κόκκινος κοτσαδόρος
• Αυτοκόλλητο στο καπό σε ματ μαύρο χρώμα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• Καθίσματα με επένδυση από δέρμα/ύφασμα
• Έγχρωμη οθόνη οδηγού TFT 7”
• Ραδιόφωνο με οθόνη αφής Uconnect™ HD 

8.4” με Android Auto™, προετοιμασία για Apple 
CarPlay και σύστημα πλοήγησης

• Premium ηχοσύστημα Alpine παντός καιρού με 8 
ηχεία και πίσω subwoofer

• USB στην κεντρική κονσόλα
• Εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη 

αντιθαμβωτική λειτουργία

ΒΑΜΜΕΝΕΣ/ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ 
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”

Βασικός εξοπλισμός

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”

Διαθέσιμο

TRAILHAWK
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OVERLAND TRAILHAWK LIMITED LONGITUDE SPORT
Καθίσματα Bucket

με επένδυση από δέρμα 
με ραφές με κόκκινα 
διακοσμητικά στοιχεία

Καθίσματα Bucket 
με επένδυση από μαύρο 

ύφασμα / δέρμα

Καθίσματα Bucket 
με επένδυση από

μαύρο / γκρι Ski δέρμα

Καθίσματα Bucket 
με επένδυση από

μαύρο δέρμα

Καθίσματα με
επένδυση από μαύρο
ύφασμα και δέρμα με

ραφές με κόκκινα 
διακοσμητικά στοιχεία

Καθίσματα με 
επένδυση από 
μαύρο ύφασμα

Καθίσματα με 
επένδυση από

ύφασμα σε 
ανοιχτό μπεζ 

Frost

Καθίσματα με
επένδυση από

μαύρο /γκρι Ski δέρμα 

Καθίσματα με 
επένδυση από 
μαύρο δέρμα 

Καθίσματα με
επένδυση από
μαύρο δέρμα 

Καθίσματα με 
επένδυση από 
μαύρο ύφασμα

Καθίσματα με 
επένδυση από 

ύφασμα σε
ανοιχτό μπεζ Frost

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.
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Μπλε HydroGranite Crystal Πράσινο Olive Κόκκινο VelvetΑσημί Billet Ανοιχτό καφέ 
Brownstone

SangriaΛευκό BrightΠορτοκάλι Spitfire Μαύρο Diamond

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΡΛΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

SPORT

LONGITUDE

LIMITED

OVERLAND

TRAILHAWK

Μπλε ShadeΓκρι Sting

ΧΡΩΜΑΤΑ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

Οι προδιαγραφές (B) υποδηλώνουν τις τιμές εκπομπών CO
2
 και κατανάλωσης καυσίμου που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης του κύκλου NEDC, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/1152-1153.

Οι τιμές εκπομπών CO
2
 και κατανάλωσης καυσίμου που επιτυγχάνονται σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη οδηγία επισημαίνονται με ανάλογο τρόπο, για λόγους σύγκρισης των χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων. Οι εγκεκριμένες τιμές εκπομπών CO

2
 και 

κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές τιμές εκπομπών CO
2
 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, από την κατάσταση, τη χρήση και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών CO
2
 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 CO
2
 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 CO
2
 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 CO
2
 και κατανάλωσης καυσίμου σχετίζονται με τον υπολογισμό φόρων και τελών, πρέπει να 

γίνεται αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.

Μετάδοση κίνησης
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
JEEP

®
 ACTIVE DRIVE I 4X4 JEEP

®
 ACTIVE DRIVE II* 4X4 JEEP

®
 ACTIVE DRIVE LOCK

Επίπεδο εξοπλισμού LONGITUDE
LIMITED

LONGITUDE  LIMITED
OVERLAND

LIMITED
OVERLAND TRAILHAWK

Κιβώτιο Αυτόματο 9 σχέσεων

Μήκος (mm) 4.623

Πλάτος (mm) 1.859 1.902

Ύψος (m) στις ράγες οροφής 1.669 1.681 1.709 1.722

Μεταξόνιο (mm) 2.705 2.708 2.718 2.720

Χωρητικότητα φορτίου (L) έως 570 λίτρα

Γωνία προσέγγισης (μοίρες) 16,7 18,9 21 29,9

Γωνία διαφυγής (μοίρες) 24,6 25 27,3 32,3

Γωνία ράμπας (μοίρες) 17,7 19,5 21,7 22,9

Απόσταση από το έδαφος (mm) 150 201 208 221

Διέλευση από νερό με βάθος (mm) 406,4 482,6 - 508 (@ 5mph) 482,6 508

Συνολικό βάρος οχήματος με το βασικό εξοπλισμό (kg) 1.834 - 1.958 1.885 - 2.106 1.917 - 2.138 2.003 - 2.074

Κινητήρας 2.2 L L4 TURBO, ΝΤΙΖΕΛ

Μετάδοση κίνησης
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥΣ 

ΤΡΟΧΟΥΣ
JEEP

®
 ACTIVE DRIVE I 4X4 JEEP

®
 ACTIVE DRIVE II* 4X4

Ισχύς kW (hp) @ σ.α.λ. 195 @ 3.500

Ύψος (m) στις ράγες οροφής 1669 1681 1709

Ροπή Nm @ σ.α.λ. 450 @ 2.000

Ικανότητα ρυμούλκησης συρόμενου εξοπλισμού με φρένα (kg) 1900 2369 2379

Κατηγορία εκπομπών ρύπων Euro 6d - TEMP Euro 6d - TEMP Euro 6d - TEMP

Εκπομπές CO
2
 (g/km) σε μικτό κύκλο(B) 161 175 180

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε κύκλο εντός πόλης(B) 7,2 7,7 7,5

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε κύκλο εκτός πόλης(B) 5,4 6 6,4

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε μικτό κύκλο(B) 6,1 6,6 6,9

Επιδόσεις (0-100 Km/h) (δευτ.) 9,1 8,8 9,3

Τελική ταχύτητα (km/h) 205 202 200

*PTU 2 ταχυτήτων

Κινητήρας 2.0 L L4 TURBO ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Μετάδοση κίνησης JEEP
®
 ACTIVE DRIVE I 4X4 JEEP

®
 ACTIVE DRIVE II* 4X4 JEEP

®
 ACTIVE DRIVE LOCK

Ισχύς kW (hp) @ σ.α.λ. 272 @ 5.250

Ύψος (m) στις ράγες οροφής 1681 1709 1722

Ροπή Nm @ σ.α.λ. 400 @ 3.000 - 4.500

Ικανότητα ρυμούλκησης συρόμενου εξοπλισμού με φρένα (kg) 1710

Κατηγορία εκπομπών ρύπων Euro 6d - TEMP Euro 6d - TEMP Euro 6d - TEMP

Εκπομπές CO
2
 (g/km) σε μικτό κύκλο(B) 207 208 215

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε κύκλο εντός πόλης(B) 12 12 12.3

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε κύκλο εκτός πόλης(B) 7.2 7.3 7.6

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε μικτό κύκλο(B) 9 9.1 9.4

Επιδόσεις (0-100 Km/h) (δευτ.) 7.2 7.3 7.6

Τελική ταχύτητα (km/h) 206 206 177
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Η ονομασία Jeep
®
 είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της FCA US LLC.

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.

04.4.0000.24 – S – 01/2020 – Τυπώθηκε στην Ιταλία – SO


