




ΧΑΡΑΞΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ
ΣΑΣ ΠΟΡΕΙΑ.

Οι εξερευνητές της πόλης μπορούν να σχεδιάσουν τους δικούς τους χάρτες. Το Jeep
®
 Compass, με 

τους μοναδικούς για την κατηγορία του, κινητήρες, τα συστήματα ασφαλείας, και τα τεχνολογικά του 

χαρακτηριστικά, μετατρέπει πλέον κάθε διαδρομή σε διασκέδαση. Είτε βρίσκεστε αντιμέτωπος με τη 

ζούγκλα του τσιμέντου, ή με τις προκλήσεις μιας εκτός δρόμου διαδρομής, οι δυνατότητες ευελιξίας του 

πλέον ικανού νέου SUV, χαράζουν το δικό σας μονοπάτι.





Η ΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.



Η μοναδική εμφάνιση του Jeep
®
 Compass τραβάει αμέσως τα 

βλέμματα χάρη στη μάσκα με τις 7 γρίλιες με το ασημί πλαίσιο, που 

τονίζουν ακόμα περισσότερο το ιδιαίτερο πλάτος του αυτοκινήτου. 

Επιπρόσθετα το μεγάλο πλάτος συμβάλλει καθοριστικά στην 

ικανότητα κίνησης σε off-road διαδρομές, αλλά και στην οδική 

συμπεριφορά του στον αυτοκινητόδρομο. Τα πίσω φωτιστικά σώματα 

τεχνολογίας LED, δίνουν δυναμικό χαρακτήρα και αποτελούν ένα 

ακόμη στοιχείο ταυτότητας, ενώ οι γυάλινες επιφάνειες και η μαύρη 

γυαλιστερή οροφή χαρίζουν στο αυτοκίνητο μία ιδιαίτερα σοφιστικέ 

εμφάνιση. Ο συνδυασμός των παραπάνω αισθητικών γνωρισμάτων με 

τις μοναδικές εκτός δρόμου ικανότητες, κάνουν το Jeep
®
 Compass 

να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μοντέλα. Είτε κινείται στους δρόμους 

της πόλης, είτε σε ανεξερεύνητες διαδρομές, το σκληροτράχηλο 

σασί του Jeep
®
 Compass με τις αναρτήσεις McPherson και το 

κορυφαίο σύστημα απόσβεσης, προσφέρουν πάντα την αίσθηση 

μίας χαλαρής και διασκεδαστικής οδήγησης.

ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑ.





Το Jeep
®
 Compass εγγυάται ότι θα φτάσετε με άνεση και στιλ στον 

προορισμό σας, όποιος κι αν είναι αυτός. Παραμένει πιστό στον 

εμβληματικό χαρακτήρα της Jeep
®
 προσφέροντας κορυφαίας 

ποιότητας υλικά, προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα.

Το τραπεζοειδές πλαίσιο στην κεντρική κονσόλα, οι επενδύσεις σε 

γυαλιστερό μαύρο χρώμα και οι μαλακές στην αφή λεπτομέρειες 

τονίζουν τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα της σχεδίασης Jeep
®
 στο 

εσωτερικό, όπου τα πάντα είναι τοποθετημένα με εργονομικό τρόπο 

δίπλα σας. Το τιμόνι με τη δερμάτινη επένδυση και τα χειριστήρια 

ελέγχου, τόσο του συστήματος UconnectTM όσο και των λειτουργιών 

της έγχρωμης οθόνης του πίνακα οργάνωνω διαστάσεων 7’’, 

κάνουν την οδήγηση και τον έλεγχο των εξελιγμένων λειτουργιών 

του οχήματος μια εύκολη και διασκεδαστική διαδικασία. Απολαύστε 

την αίσθηση ελευθερίας Jeep
®
 που προσφέρει η διπλή ηλιοροφή, 

πλημμυρίζοντας το εσωτερικό του οχήματος με φυσικό φως, ενώ τα 

δερμάτινα καθίσματα θα σας κάνουν να νιώσετε άνετα ανεξάρτητα 

απο το που κινήστε.

Η Jeep
®
 γνωρίζει ότι η ζωή κρύβει αρκετές προκλήσεις. Το Jeep

®
 

Compass με το ηλεκτρικό άνοιγμα πίσω πόρτας κάνει πιο εύκολη τη 

φόρτωση και την οργάνωση του χώρου αποσκευών.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ.











Με το διαδραστικό Uconnect™ τέταρτης γενιάς, που διατίθεται 

με οθόνη HD έως 8,4”, δεν χρειάζεται να απομακρύνετε ποτέ το 

βλέμμα σας από τον δρόμο, καθώς το σύστημα υπακούει με ακρίβεια 

σε κάθε σας άγγιγμα, φωνητική εντολή ή κίνηση των δαχτύλων. 

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του smartphone με τις 

νέες διαθέσιμες λειτουργίες του Uconnect™.

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, τους Χάρτες Google και το Google Play Music 

μέσω της οθόνης αφής Uconnect™ ή τα χειριστήρια του τιμονιού.*

Παραμένοντας συνδεδεμένοι με την εφαρμογή Uconnect™ Live 

αποκτάτε πρόσβαση σε ραδιοφωνικούς σταθμούς TuneIn, στη 

μουσική Deezer, στο Facebook Check In, στο Twitter, το Reuters, στο 

Tom Tom Live με πληροφορίες ταξιδιού σε πραγματικό χρόνο, στο 

my:Car και στο eco:Drive™ για να μπορείτε να παρακολουθείτε την 

κατάσταση του αυτοκινήτου και το στιλ οδήγησης και να λαμβάνετε 

συμβουλές για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Το Uconnect™ Live ωθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα την εμπειρία 

περιπέτειας με την εφαρμογή Jeep
®
 Skills: σας δίνει πληροφορίες 

για τις διαδρομές Jeep
®
 και τις επιδόσεις μέσα από τα ειδικά όργανα 

off-road οδήγησης, τα οποία μετρούν μεταξύ άλλων τις εγκάρσιες 

και διαμήκεις κλίσεις, την ατμοσφαιρική πίεση και το υψόμετρο.

* Απαιτείται η εφαρμογή Android Auto από το Google Play και ένα συμβατό smartphone 
Android με λειτουργικό Android™ 5.0 Lollipop ή νεότερο. Οι επωνυμίες Google, Google 
Play, Android Auto και όλα τα σχετικά σήματα αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα 
της Google LLC.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ.



Σύστημα 

πλοήγησης





ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ.



Αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει. Με το premium 

ηχοσύστημα Beats ισχύος 506 Watt με 9 ηχεία και 

subwoofer, η αγαπημένη σας μουσική θα σας συνοδεύει 

παντού, όποια διαδρομή κι αν επιλέξετε.





Ο ΒΟΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΣΤΡΟΦΗ ΜΑΚΡΙΑ.



MultiAir 2 1,4 λίτρων
140/170 HP

ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ.

Κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα από τον οδηγό τι είναι απαραίτητο. 

Είναι καλό να έχει κανείς επιλογές: Το Jeep
®
 Compass προσφέρει 

μια πλούσια γκάμα συνδυασμών κινητήρα και συστήματος 

μετάδοσης κίνησης, μεταξύ αυτών και το, κορυφαίο για την 

κατηγορία, αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων. Όλοι οι κινητήρες 

διαθέτουν τεχνολογία Stop&Start που προσαρμόζεται σε κάθε 

δρόμο που ανοίγεται μπροστά από τον οδηγό.

Το αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων προσφέρει δύναμη και 

αποδοτικότητα, εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο.

Οι σχέσεις μετάδοσης είναι άριστα προσαρμοσμένες στο μέγεθος, 

το βάρος και τη δομή του Jeep
®
 Compass και σας επιτρέπουν 

να ξεκινήσετε άμεσα την επόμενη περιπέτεια σας ενώ η κοντή 

κλιμάκωση των μεσαίων σχέσεων προσφέρει ομαλή μετάβαση 

σε συνθήκες οδήγησης που προσφέρουν οικονομία στον 

αυτοκινητόδρομο.

Το Jeep
®
 Compass διαθέτει έναν βενζινοκινητήρα 1,4 λίτρων 

MultiAir2 Turbo με ισχύ 140 HP σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 

και σύστημα μετάδοσης κίνησης 4x2 ή με ισχύ 170 HP σε συνδυασμό 

με αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης 4x4. Το 

Jeep
®
 Compass διατίθεται και με δύο πετρελαιοκινητήρες με την 

κατάλληλη διαμόρφωση για κάθε σας περιπέτεια: ο αποδοτικός 

κινητήρας 1,6 λίτρων MultiJet II, ισχύος 120 HP, συνδυάζεται με 

χειροκίνητο κιβώτιο και σύστημα μετάδοσης 4x2 setup. Αντίστοιχα 

ο κινητήρας 2,0 λίτρων MultiJet II αποδίδει από 140 HP έως 170 

HP και ροπή 350 Nm, ενώ συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο 

κιβώτιο εννέα ταχυτήτων και σύστημα τετρακίνησης 4x4.

Αυτόματο κιβώτιο
9 ταχυτήτων

MultiJet II 2.0 λίτρων
140/170 HP

MultiJet II 1,6 λίτρων
120 HP





ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΟΠΟΙΟΝ 
ΔΡΟΜΟ ΚΙ ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ.

Κάμερα οπισθοπορείας

Η πίσω κάμερα προβάλλει την εικόνα στην οθόνη αφής 

του Uconnect. Δημιουργεί και προσαρμόζει μια διαδρομή 

καθοδήγησης που πρέπει να ακολουθήσετε όταν κινείστε 

με την όπισθεν.

Rear Cross Path Detection

Η οπισθοπορεία είναι τώρα πιο εύκολη από ποτέ. Οι ήχοι 

και οι ενδείξεις ειδοποιούν τον οδηγό όταν κάποιο όχημα 

πλησιάζει καθώς αυτός κινείται με τη όπισθεν.

Park Pilot

Οι αισθητήρες υπέρηχων παρέχουν στο Jeep
®
 Compass 

όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να παρκάρει 

κυριολεκτικά μόνο του. Ενεργοποιήστε το σύστημα, καθίστε 

αναπαυτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες. Τα συστήματα 

μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο του αυτοκινήτου και 

κατά την έξοδο από μια παράλληλη θέση στάθμευσης, για να 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε ακόμα πιο εύκολα το πρώτο 

σας βήμα στον δρόμο.

Δεν είναι όλοι οι δρόμοι της ζωής εύκολοι, όμως το Jeep
® 

Compass βοηθά να γίνουν πιο ασφαλείς. Με τα 70 συστήματα 

ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας – μεταξύ αυτών και η 

Σύστημα Προειδοποίησης Αποφυγής Πρόσκρουσης και το 

Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας, που αποτελούν 

βασικό εξοπλισμό σε όλες εκδόσεις – το Jeep
®
 Compass 

κρατά σε απόσταση κάθε κίνδυνο, από όποια κατεύθυνση κι 

αν πλησιάζει: από τον βορρά, την ανατολή, το νότο ή τη δύση.





Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης (Forward Collision Warning Plus)

Το Jeep
®
 Compass δεν προσέχει μόνο τα νώτα σας, αλλά και τον χώρο μπροστά σας. Χρησιμοποιεί κάμερες και ραντάρ και ειδοποιεί 

τον οδηγό ακουστικά και οπτικά για τον κίνδυνο πιθανής πρόσκρουσης. Εάν ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα, το σύστημα επιβραδύνει 

αυτόνομα το αυτοκίνητο ώστε να αποφευχθεί η πρόσκρουση ή να περιοριστούν οι συνέπειές της.

Έλεγχος ‘’τυφλών’’ σημείων (Blind spot Monitoring)

Ένα σύστημα ραντάρ είναι ένα δεύτερο ζευγάρι ματιών που 

παρακολουθεί τα τυφλά σημεία κατά την αλλαγή λωρίδας 

ή την προσπέραση. Στον καθρέπτη εμφανίζεται μία ένδειξη 

που ειδοποιεί τον οδηγό.



Ενεργό Cruise Control (Adaptive Cruise Control)

Αναγνωρίζει τα προπορευόμενα οχήματα που κινούνται με πιο χαμηλή 

ταχύτητα και προσαρμόζει την απόσταση ασφαλείας επιβραδύνοντας 

ελεγχόμενα το αυτοκίνητο και επαναφέροντας την επιλεγμένη 

ταχύτητα όταν ο δρόμος απελευθερωθεί ξανά.

Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας (Lane departure warning plus)

Μία κάμερα αναγνωρίζει τη διαγράμμιση του δρόμου και περιορίζει 

τον κίνδυνο ειδοποιώντας τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει 

από τη λωρίδα του και δεν έχει ενεργοποιηθεί το φλας. Εάν ο οδηγός 

δεν αντιδράσει έγκαιρα, το σύστημα στρίβει αυτόνομα το αυτοκίνητο 

και το επαναφέρει στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Automatic High Beam Headlamp Control

Αυτό το σύστημα παρέχει καλύτερο φωτισμό τη νύχτα ελέγχοντας αυτόματα τη λειτουργία των προβολέων μεγάλης σκάλας. Το σύστημα 

χρησιμοποιεί μια ψηφιακή κάμερα που είναι ενσωματωμένη στον εσωτερικό καθρέπτη. Αυτή η κάμερα ανιχνεύει τα φώτα των οχημάτων και 

αλλάζει αυτόματα από τη μεγάλη στη μικρή σκάλα μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα που πλησιάζει.



Με τα σωστά εργαλεία και τη σωστή τεχνική μπορείτε να κατακτήσετε 

κάθε δρόμο. Αυτός είναι και ο λόγος που η Jeep
®
 έχει εξοπλίσει το 

Compass με το σύστημα τετρακίνησης 4X4 Jeep
®
 Active Drive με 

δυνατότητα απενεργοποίησης του πίσω άξονα.

Το Jeep
®
 Active Drive είναι γνήσιο σύστημα τετρακίνησης 4X4 με 

μονάδα μετάδοσης της ισχύος και μονάδα μετάδοσης στους πίσω 

τροχούς, το οποίο καθιστά το Jeep
®
 Compass το πιο ικανό compact 

SUV της αγοράς.

Διαθέτει το σύστημα Selec-Terrain™ με έως και πέντε 

προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις Auto, Snow, Mud, Sand και Rock 

(αποκλειστικά για την έκδοση Trailhawk). Κάθε λειτουργία έχει τον 

δικό της αλγόριθμο που βελτιστοποιεί έως και 12 συστήματα του 

αυτοκινήτου. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τις κατάλληλες ρυθμίσεις 

για κάθε τύπο οδοστρώματος, μεγιστοποιώντας τις ικανότητες του 

Compass με μια απλή κίνηση.

Στη λειτουργία Auto, το σύστημα Active Drive συλλέγει και 

επεξεργάζεται δεδομένα για τις συνθήκες οδοστρώματος, την 

πρόσφυση και την ταχύτητα. Αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται στο 

σύστημα ελέγχου του πλαισίου και το σύστημα αποσύνδεσης πίσω 

άξονα, το οποίο εναλλάσσει τη μετάδοση της κίνησης ανάμεσα 

στους μπροστινούς και τους τέσσερις τροχούς, χωρίς οποιαδήποτε 

επέμβαση από τον οδηγό. Ο πλήρως μεταβαλλόμενος υδραυλικός 

συμπλέκτης παρέχει τη ροπή που απαιτείται στις εκάστοτε συνθήκες 

και αποσυμπλέκει αυτόματα τον πίσω άξονα όταν κρίνεται οτι για την 

κίνηση χρειάζεται μόνο ο εμπρός, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτο 

όχι μόνον την ιδανική κατανομή της ισχύος, αλλα και μεγαλύτερη 

οικονομία καυσίμου.

ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 
ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΣΑΣ.

JEEP
®
 ACTIVE 

DRIVE

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ

SELEC-TERRAINTM





Ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά σας μπορεί να κρύβει πολλές 

εκπλήξεις, όμως με το Jeep
®
 Compass μπορείτε να είστε σίγουροι 

ότι θα σας πάει παρακάτω, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που 

επικρατούν. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Selec-TerrainTM με μια κίνηση για 

να προσαρμόσετε το σύστημα στις τρέχουσες συνθήκες ή επιτρέψτε 

στη λειτουργία Auto να κάνει την περισσότερη δουλειά για εσάς.

Auto

Ακόμα και στην καθημερινή μας μετακίνηση πρέπει να είμαστε 

προετοιμασμένοι για όλα. Η λειτουργία Auto καλύπτει όλες τις 

συνθήκες οδήγησης, εμπλέκοντας και απεμπλέκοντας τη μετάδοση 

της κίνησης στους πίσω τροχούς ώστε να εξασφαλίζει απόλυτο 

έλεγχο και κορυφαία οδική συμπεριφορά, σε συνδυασμό με 

κορυφαία οικονομία.

Snow

Η ζωή δεν σταματά όταν χιονίζει, ούτε και το Jeep
®
 Compass. 

Επιλέξτε τη λειτουργία Snow για μόνιμη τετρακίνηση και κορυφαία 

πρόσφυση. Οι τάσεις υπερστροφής ελαχιστοποιούνται και 

βελτιώνεται η κατευθυντικότητα και η ευστάθεια όταν χρειαστεί.

Mud

Κρατήστε τα χέρια σας καθαρά ακόμα και στις λασπωμένες 

διαδρομές. Με την επιλογή της λειτουργίας Mud, το σύστημα 

τετρακίνησης προσαρμόζεται κατάλληλα για κορυφαία πρόσφυση 

σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ η πρόσθετη ελεγχόμενη ολίσθηση των 

τροχών δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε δύσκολες καταστάσεις.

Sand

Τα μη ασφαλτοστρωμένα οδοστρώματα βρήκαν το ταίρι τους. 

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Sand για κορυφαία πρόσφυση και 

ελεγχόμενη ολίσθηση των τροχών με τις ειδικά προσαρμοσμένες 

σχέσεις μετάδοσης των διαφορικών και του κιβωτίου μετάδοσης, σε 

σαθρά, αμμώδη οδοστρώματα.

ΤΕΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.



AUTO MUD

SAND SNOW





ΝΟΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΙΘΑΝΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.



Το Jeep
®
 Compass Trailhawk επαναπροσδιορίζει την έννοια “άνευ ορίων”.

Το σήμα Trail Rated® υποδηλώνει ότι έχει υποβληθεί σε μία σειρά εξαντλητικών 

δοκιμών σε πέντε κατηγορίες (πρόσφυση, ευελιξία, επαφή τροχών, διέλευση από 

νερό και απόσταση από το έδαφος) που αποδεικνύουν τις off-road δυνατότητές 

του σε μερικές από τις πιο σκληροτράχηλες διαδρομές του πλανήτη: Οι εκδόσεις 

Rubicon και Moab είναι τα αποδεικτικά στοιχεία της Jeep
®
. Παρουσιάζει τις 

καλύτερες δυνατότητες τετρακίνησης 4x4 στην κατηγορία του, διαθέτει offroad 

τροχούς 17”, μπροστινό προφυλακτήρα ειδικής σχεδίασης για καλύτερες 

γωνίες διαφυγής, αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ποδιές προστασίας, 

χαρακτηριστικό κόκκινο γάντζο ρυμούλκησης Jeep
®
 στο πίσω μέρος και μαρσπιέ 

Rock Rails by Mopar
®
, που εγγυώνται ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στην πόλη 

ή την άγρια φύση που δεν μπορεί να ξεπεράσει.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ.





30°

24,4°

216

33,6°



ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ.

Το Jeep
®
 Compass Trailhawk εξοπλίζεται με κινητήρα 2,0 λίτρων MultiJet II 

ισχύος 170 HP, αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης 4X4 

Jeep
®
 Active Drive Low με πρόσθετη επιλογή αργών σχέσεων.

Με την πρόσθετη λειτουργία Rock του Selec-Terrain™ και το Jeep
®
 Active 

Drive Low, το Compass μπορεί να κινηθεί σε βραχώδη εδάφη, χάρη στην 

ιδιαίτερα ‘’κοντή’’ τελική σχέση διαφορικού που φτάνει το εντυπωσιακό 

crawl ratio 20:1, σε συνδυασμό με το Σύστημα Ελέγχου Κατάβασης. Αυτό 

το προηγμένο σύστημα offroad οδήγησης που διατίθεται αποκλειστικά στην 

έκδοση Trailhawk διευκολύνει την κάθοδο σε δύσκολο έδαφος ελέγχοντας 

αυτόματα την ταχύτητα κάθε τροχού ξεχωριστά, για να μπορείτε να κατέβετε 

με ασφάλεια από την κορυφή του βουνού. Δεν έχει σημασία πόσο βραχώδης 

είναι η διαδρομή, πόσο πλατύ είναι το ποτάμι ή πόσο ολισθηρή είναι η πλαγιά 

– το Trail Rated Jeep
®
 Compass Trailhawk έχει φτιαχτεί για να σας δείχνει 

τον δρόμο.





Η ΔΥΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΕ ΝΥΧΤΑ.



ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ. 



ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ. 





COMPASS SPORT

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
•   Αυτόματοι προβολείς με αισθητήρα χαμηλού φωτισμού περιβάλλοντος

•   Πίσω φώτα με λαμπτήρες LED

•   Ανακλαστήρες αλογόνου Quad και DRL

•   Μαύροι καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

•   Ατσάλινες ζάντες 16’’

•   Τάπα πλήρωσης καυσίμου χωρίς κάλυμμα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•   Υφασμάτινα καθίσματα

•   Πίσω καθίσματα διαιρούμενα σε αναλογία 60/40

•   Χειροκίνητος κλιματισμός

•   Δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια

•   Πίνακας οργάνων με οθόνη TFT 3,5”

•   Σύστημα πληροφόρησης/ψυχαγωγίας Uconnect™ 5” με 6 ηχεία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
•   Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης

•   Σύστημα προειδοποίησης αποφυγής πρόσκρουσης με αυτόνομη πέδηση

•  Ενεργό σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας 

•   Cruise Control

•   Ενεργός Περιοριστής Ταχύτητας

•   ESC (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Σταθερότητας και Hill Assist)

•   TPMS (Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών)

•   Υαλοκαθαριστήρας με αισθητήρα βροχής

•   Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

•   Keyless entry





COMPASS LONGITUDE

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
•   Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές θυρών στο χρώμα αμαξώματος

•   Προβολείς ομίχλης με λειτουργία cornering

•   Ράγες οροφής

•   Χρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων

•   Ζάντες αλουμινίου 17”

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•   Αναδιπλούμενο προς τα μπροστά κάθισμα συνοδηγού

•   Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED

•   Σκιάδια ηλιοπροστασίας με φωτιζόμενους καθρέπτες

•   Διζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα υγρασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
•   Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος πίσω

•   Σύστημα πληροφόρησης/ψυχαγωγίας Uconnect™ 7” με ραδιόφωνο DAB

•   Google Android Auto / Apple Carplay

•   Σύστημα SELEC-TERRAINTM  (μόνο για τις εκδόσεις 4x4)

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Sport και επιπλέον:





COMPASS NIGHT EAGLE

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
•  Εμπρός μάσκα σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

•   Ζάντες 18” βαμμένες σε γυαλιστερό μαύρο

•   Προβολείς αλογόνου Quad με μαύρο διακοσμητικό

•   Πλαίσια φώτων ομίχλης σε γυαλιστερό μαύρο

•   Σήμα Jeep
®
 σε γυαλιστερό μαύρο

•   Σήμα 4x4 σε γυαλιστερό μαύρο

•   Σήμα Night Eagle

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•   Καθίσματα από οικολογικό δέρμα/ύφασμα με μαύρες ραφές

•   Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφϋική υποστήριξη 4 θέσεων καθίσματος οδηγού

•   Εσωτερικά πλαίσια σε μαύρο Piano

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Longitude και επιπλέον:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
•   Πακέτο Tech (UConnect Navi 8,4’’ και κάμερα οπισθοπορείας) 





COMPASS LIMITED

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
•   Ζάντες αλουμινίου 18”

•   Χρωμιωμένα εξωτερικά διακοσμητικά στοιχεία

•   Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης

•   Φιμέ κρύσταλλα ηλιοπροστασίας

•   Βοηθητικά φώτα στους εξωτερικούς καθρέπτες

•   Χρωμιωμένες μπάρες οροφής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•   Καθίσματα από οικολογικό δέρμα /ύφασμα

•   Πίσω καθίσματα διαιρούμενα σε αναλογία 40/20/40

•   Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφϋική υποστήριξη 4 θέσεων καθίσματος οδηγού

•   Αυτόματος ηλεκτροχρωμικός καθρέπτης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
•   Σύστημα πληροφόρησης/ψυχαγωγίας Uconnect™ NAV 8,4”

•   Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 7”

•   Εσωτερικός ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης

•   Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες

•   Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί με Passive Entry

•   Βοηθητική πρίζα 230V

•   Συναγερμός

•  Bi-function προβολείς αλογόνου

•   Αυτόματη λειτουργία προβολέων μεγάλης σκάλας

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Longitude και επιπλέον:





COMPASS S

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
•   Διακοσμητικά στοιχεία σε γυαλιστερό Granite Crystal: 

Μπροστινή σχάρα, κάτω κάλυμμα, εξωτερικά πλαίσια φώτων ομίχλης, σήματα, DLO

•   Ζάντες αλουμινίου 19”¨σε γυαλιστερό Granite Crystal

•   Μαύρη οροφή

•   Σχάρα οροφής – ράγες σε μαύρο MIC με ένθετο σε γκρι Neutral

•   Βάσεις καθρεπτών σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, καλύμματα καθρεπτών  

στο χρώμα αμαξώματος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•   Δερμάτινα καθίσματα με ραφές Tungsten

•   Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα 8 κατευθύνσεων

•   Πλαίσια από ανοδιωμένο μέταλλο

•   Μαύρη ταπετσαρία οροφής και επένδυση ουρανού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
•   Adaptive Cruise Control

•   Power Liftgate

•   BeatsAudio Premium Sound System

•   Σύστημα πληροφόρησης/ψυχαγωγίας Uconnect™ NAV 8,4” με ραδιόφωνο DAB

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Limited και επιπλέον:





COMPASS TRAILHAWK

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
•   Φιμέ κρύσταλλα ηλιοπροστασίας

•   Κόκκινος κοτσαδόρος ρυμούλκησης πίσω

•   Σχάρα, DLO, σήματα και καθρέπτες σε γκρι Satin

•   Αυτοκόλλητο Black Hood

•   Ζάντες αλουμινίου 17” Off Road – ελαστικά M+S 225/60 R17

•   Βοηθητικά φώτα στους εξωτερικούς καθρέπτες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•   Καθίσματα Premium από ύφασμα/δέρμα

•   Πίσω καθίσματα διαιρούμενα σε αναλογία 40/20/40

•   Επένδυση δαπέδου φόρτωσης διπλής όψης

•   Ηλεκτρική ρύθμιση στηρίγματος μέσης 4 κατευθύνσεων

•   Πατάκια παντός καιρού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
•   Σύστημα πληροφόρησης/ψυχαγωγίας Uconnect™ Navi με οθόνη 8,4” DAB

•   Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 7”

•   Εσωτερικός ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης

•   Αυτόματο κιβώτιο 9 ταχυτήτων

•   Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες

•   Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί με Passive Entry

•   Βοηθητική πρίζα 230V

•   Συναγερμός

•   Φώτα Bi-Xenon με μπροστινούς χαρακτηριστικούς προβολείς LED 

•   Αυτόματη λειτουργία προβολέων μεγάλης σκάλας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OFFROAD
•   Selec–Terrain™ με λειτουργία Rock

•   Ποδιές προστασίας μπροστά και πίσω

•   Μπροστινός και πίσω προφυλακτήρας ειδικής σχεδίασης offroad

•   Jeep
®
 Active Drive Low

•   Σύστημα Ελέγχου Κατάβασης

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Longitude και επιπλέον:



ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19” 
ΣΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ GRANITE CRYSTAL

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση S

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ.

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17” 
ΣΕ ΑΣΗΜΙ TECH

Βασικός εξοπλισμός στην 
έκδοση Longitude

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17” 
ΣΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΜΑΥΡΟ

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Trailhawk

ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 16” 
ΣΕ ΑΣΗΜΙ TECH

Βασικός εξοπλισμός στην 
έκδοση Sport

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18” 
ΣΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ GRANITE CRYSTAL

Γνήσια Αξεσουάρ από την Mopar



ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18” 
ΣΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙ TECH

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Limited

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19” 
ΣΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΜΑΥΡΟ

Προαιρετικά διαθέσιμες στην έκδοση Limited /
Γνήσια Αξεσουάρ από την Mopar

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18” 
ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Βασικός εξοπλισμός στην 
έκδοση Night Eagle



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΑ.





TRAILHAWK

Λευκό Clear* Λευκό Pearl** Ασημί Billet
μεταλλικό

Granite Crystal 
μεταλλικό

Γκρι Sting

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙

SPORT ∙ ∙ ∙

LIMITED ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙

LONGITUDE ∙ ∙ ∙

S ∙ ∙ ∙

NIGHT EAGLE ∙ ∙ ∙∙∙∙



Mπλε Laser Mπλε Jazz Πράσινο Olive 
μεταλλικό

Πορτοκαλί Spitfire Κόκκινο Redline Μαύρο Diamond Μαύρο

    *Δεν διατίθεται με το εσωτερικό Sand Storm         **Διατίθεται μόνο με μαύρα καθίσματα

∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙

∙ ∙ ∙

∙ ∙∙

∙

∙

∙∙



ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.





ΔΕΡΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΔΕΡΜΑ /
ΥΦΑΣΜΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
/ ΥΦΑΣΜΑ

ΔΕΡΜΑ

NIGHT EAGLE

ΜΑΥΡΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΡΜΑ / ΥΦΑΣΜΑ

ΜΑΥΡΟ

LONGITUDE

SAND STORM
Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση 

Longitude

ΜΑΥΡΟ

ΥΦΑΣΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΡΜΑ / 
ΥΦΑΣΜΑ

SPORT

ΜΑΥΡΟ

ΥΦΑΣΜΑ

ΥΦΑΣΜΑ

LIMITED



ΜΑΥΡΟ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ RUBYΜΑΥΡΟ / ΓΚΡΙ SKY ΜΑΥΡΟ

TRAILHAWKLIMITED

ΔΕΡΜΑ

ΔΕΡΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΔΕΡΜΑ / ΥΦΑΣΜΑΔΕΡΜΑ 
ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΔΕΡΜΑ /
ΥΦΑΣΜΑ

ΔΕΡΜΑ

S

ΔΕΡΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΔΕΡΜΑ



Για το Jeep
®
 Compass μπορείτε να επιλέξετε μέσα από μία πλούσια γκάμα αξεσουάρ. Ο μακρύς κατάλογος αξεσουάρ 

της Mopar
®
 σας δίνει τη δυνατότητα να καλύψετε όλες σας τις ανάγκες, ανεξάρτητα από το που θέλετε να πάτε και τι 

θέλετε να κάνετε. Από αισθητικής άποψης, η Mopar
®
 και η Jeep

®
 σας δίνουν τη δυνατότητα να δώσετε στο αυτοκίνητό 

σας έναν μοναδικό χαρακτήρα ενώ με τις διάφορες λύσεις μεταφοράς αποσκευών, όπως είναι για παράδειγμα η 
τηλεσκοπική μπάρα που αποτρέπει τη μετακίνηση των αποσκευών ή οι ράγες οροφής στις οποίες μπορείτε να στερεώσετε 
πέδιλα του σκι, ποδήλατα ή αποσκευές μεγάλου μεγέθους. Έτσι θα είστε πάντοτε κατάλληλα προετοιμασμένοι, είτε 
εξερευνείτε την πόλη είτε την άγρια φύση.

Το Mopar
®
 Vehicle Protection προσφέρει εκτεταμένα premium προγράμματα εγγύησης και συντήρησης που θα 

διατηρήσουν το δικό σας Jeep
®
 Compass σε άριστη κατάσταση. Με τη σφραγίδα της Jeep

®
, τα γνήσια ανταλλακτικά και 

τους καταρτισμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να διατηρείτε το αυτοκίνητό σας 
σε άψογη κατάσταση και να το απολαμβάνετε ξένοιαστα. Επιλέξτε το συμβόλαιο συντήρησης που ταιριάζει καλύτερα 
σε εσάς!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://jeep.mopar.eu/jeep/

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣΕΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ MOPAR.



Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Jeep
®
 καλώντας στο 80011500800* από σταθερό ή 2109988542 από κινητό χωρίς χρέωση, από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε 

υπηρεσίες οδικής βοήθειας, 365 ημέρες το χρόνο, όλο το 24ωρο. Επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Jeep
®
 Customer Care μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για το δικό σας μοντέλο, για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και για το δίκτυο εμπορικών αντιπροσώπων. Επίσης μπορείτε να κλείσετε ένα με ένα αυτοκίνητο της επιλογής σας. Η Jeep
®
 βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να ικανοποιεί κάθε σας ανάγκη ή 

αίτημα που σχετίζεται με τη χρήση του αυτοκινήτου ή με τις υπηρεσίες υποστήριξης.
*Θυμηθείτε να ελέγξετε το κόστος της κλήσης στον πάροχο τηλεφωνικής επικοινωνίας, εάν καλείτε από το εξωτερικό ή από κινητό τηλέφωνο.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.6 MultiJet II 120HP MTX FWD 2.0 MultiJet II 140HP MTX 4x4 2.0 MultiJet II 140HP ATX 4x4

Τύπος καυσίμου ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Κυβισμός (cm3) 1598 1956 1956

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

Ισχύς (HP) / σ.α.λ. 120 / 3750 140 / 3750 140 / 4000

Ισχύς (Kw) / σ.α.λ. 88 / 3750 103 / 3750 103 / 4000

Ροπή (Nm) / σ.α.λ. 320 / 1750 350 / 1750 350 / 1750

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο, 6 ταχυτήτων Χειροκίνητο, 6 ταχυτήτων Αυτόματο, 9 ταχυτήτων

Μετάδοση κίνησης Μετάδοση κίνησης στους
μπροστινούς τροχούς

4x4 Jeep
®
 Active Drive

με σύστημα αποσύνδεσης
4x4 Jeep

®
 Active Drive

με σύστημα αποσύνδεσης

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

0-100 Km/h (sec) 11 10,1 9,9

Τελική ταχύτητα (km/h) 185 190 190

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (B)

Εκπομπές CO2 (g/km) σε μικτό κύκλο 134 159 166

Κατανάλωση καυσίμου [l/100 km] σε κύκλο εντός πόλης 6,3 7,9 7,3

Κατανάλωση καυσίμου [l/100 km] σε κύκλο εκτός πόλης 4,1 5 5,7

Κατανάλωση καυσίμου [l/100 km] σε μικτό κύκλο 4,8 6,1 6,3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Μήκος (mm) 4394 4394 4394

Πλάτος (mm) 1819 1819 1819

Ύψος (mm) στις ράγες οροφής 1629 1644 1644

Μεταξόνιο (mm) 2636 2636 2636

Γωνία προσέγγισης (μοίρες) 15,8 16,8 16,8

Γωνία διαφυγής (μοίρες) 30,8 31,7 31,7

Γωνία ράμπας (μοίρες) 21,8 22,9 22,9

Απόσταση από το έδαφος (mm) 198 208 208

Διέλευση από νερό με βάθος (mm) 406,4 406,4 406,4

Βάρος (kg) 1505 1615 1615

Ικανότητα ρυμούλκησης (kg) 1000 1900 1500

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι προδιαγραφές (B) υποδηλώνουν τις τιμές εκπομπών CO2 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 CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που επιτυγχάνονται σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη οδηγία επισημαίνονται με ανάλογο τρόπο, για λόγους σύγκρισης των χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων. Οι τιμές εκπομπών CO2 και 
κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές τιμές εκπομπών CO2 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, καθώς και από την κατάσταση, τη χρήση και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου.
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2.0 MultiJet II 170HP ATX 4x4 2.0 MultiJet II 170HP ATX 4x4 Low 1.4 MultiAir 2 140HP MTX FWD 1.4 MultiAir 2 170HP ATX 4x4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

1956 1956 1368 1368

Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

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

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

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

                

Αυτόματο, 9 ταχυτήτων Αυτόματο, 9 ταχυτήτων Χειροκίνητο, 6 ταχυτήτων Αυτόματο, 9 ταχυτήτων

4x4 Jeep
®
 Active Drive

με σύστημα αποσύνδεσης
4x4 Jeep

®
 Active Drive Low

με σύστημα αποσύνδεσης
Μετάδοση κίνησης στους

μπροστινούς τροχούς
4x4 Jeep

®
 Active Drive

με σύστημα αποσύνδεσης

                  

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

196 186 192 200

        

166 175 155 190

7,3 7,8 8,7 9,7

5,7 5,9 5,7 7,5

6,3 6,6 6,8 8,3

                

4394 4398 4394 4394

1819 1819 1819 1819

1644 1644 1629 1644

2636 2636 2636 2636

16,8 30,0 15,8 16,8

31,7 33,6 30,8 31,7

22,9 24,4 21,8 22,9

208 216 198 208

406,4 482,6 406,4 406,4

1615 1706 1505 1615

1500 1500 1000 1000

Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών CO2 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 CO2 και κατανάλωσης καυσίμου δεν είναι οριστικές μπορεί να διαφοροποιηθούν λόγω αλλαγών στον κύκλο παραγωγής. Ενημερωμένες τιμές διατίθενται σε επιλεγμένους 
επίσημους εμπορικούς αντιπροσώπους του δικτύου FCA. Σε κάθε περίπτωση, οι επίσημες τιμές εκπομπών CO2 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 CO2 και κατανάλωσης καυσίμου σχετίζονται με τον υπολογισμό φόρων και τελών, πρέπει να γίνεται αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.





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.

Το Jeep
®
 αποτελεί κατατεθέν εμπορικό σήμα της FCA US LLC. 04.4.3683.24 – S – 05/2019 - Τυπώθηκε στην Ιταλία  – XX




