NEO JEEP® RENEGADE

Ανακαλύψτε τον συνδυασμό που
αναζητούσατε: πρακτικότητα και
ευχρηστία στην πόλη, ζωντάνια
και δυναμισμό στη φύση, σε
απόλυτη αρμονία. Με ανανεωμένο
και επιβλητικό εξωτερικό, άνετο
εσωτερικό και έξυπνη τεχνολογία,
το νέο Jeep® Renegade είναι το
εισιτήριο για να φτάσετε εκεί που
θέλετε.

ΔΙΠΛΗ ΨΥΧΗ.

Η

Ι.
Ε
Θ
Υ
Ο
Λ
Ο
Κ
Α

ς
έτη
ηγ επτά ι
ο
α
αι τις ς κ ς
σ
ί
ε με αθώ τική e
η
d
να ς κ
ο σκα υτή πιβλ ega
Τ
ά
n
ε
.
μ ε α ς Re
η
σ
ικό ς
στ λική ογα εία τ ep ®
α
δ
υ
χ
ψ ι
ε
Je
σκ ς θρ ται ά στο το
α
ι
δ τη ον ικά λη:
ντα ίαση ατών ριστ ν πό
ά
π δ μ
τη τη
αι χε σω ακ
είν νασ υ εν χαρ η για
ν
α
δε επ πο ύν ησ
ό ική είς τελο οποί
τ
γη ιτ ολ ο
δ
νη κρ β απ ει
κυ δια ί προ διά προ
ις Η
ο α
ο
ίζε αι. στιν λή π . Μι
α
π είν ρο μη p ® ς.
να α μπ χα ee λο
Το γουρ ς, οι και ός J τίπα
σί ίλιε αία εν ς αν
γρ μεσ ισης ολο
ηη φάν ύσκ
εμ αι δ
είν

Η
Λ
ΠΟ

Σ
Α
Σ

7

ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ.

Η γοητεία του απρόσμενου είναι αυτό που οδηγεί σε κάτι εξαιρετικό. Το νέο
Jeep® Renegade είναι το ιδανικό μέσο. Η ανασχεδιασμένη ποδιά και τα νέα φώτα LED
προσδίδουν έναν αέρα ανανέωσης στην τονισμένη εμφάνιση. Ζήστε στο έπακρο ακόμα
και την πιο τρελή ιδέα σας.
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Για να τραβήξει κάποιος την προσοχή χρειάζεται να δώσει προσοχή στις λεπτομέρειες. Η νέα σχεδίαση των φώτων LED στο χαρακτηριστικό
σχήμα X του Renegade – εμπνευσμένο από τα αμερικάνικα vintage κάνιστρα καυσίμων – είναι εντυπωσιακή, δυναμική και σίγουρα έχει τη
δυνατότητα να δημιουργήσει νέες τάσεις.

ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ.
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ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ.
Το γαλάζιο του ουρανού στις άκρες των δαχτύλων σας. Το Renegade προσφέρει μια μοναδική
αίσθηση ελευθερίας, όπως μόνο ένα αυτοκίνητο Jeep® ξέρει να κάνει, όπου κι αν βρίσκεστε,
όποτε το θελήσετε. Η ηλιοροφή είναι διαθέσιμη με λειτουργία ηλεκρικού ανοίγματος και με
αποσπώμενα τμήματα. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τη μοναδική θέα.
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ΔΙΝΕΙ ΤΟ
ΣΤΙΓΜΑ.

Με την ηλιοροφή My-Sky οι προοπτικές σας αποκτούν νέα έννοια. Απλώς αφαιρέστε τα χαμηλού βάρους καλύμματα οροφής
από πολυουρεθάνη και fiberglass και αποθηκεύστε τα στην ειδική θήκη στον χώρο αποσκευών, αφήνοντας διαθέσιμο άφθονο
χώρο για άλλες χρήσεις.
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ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΑΣ.

Η άνεση πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε κάθε μεγάλη περιπέτεια. Το εσωτερικό του νέου Jeep® Renegade έχει σχεδιαστεί με
γνώμονα τη λειτουργικότητα και την απόλαυση, όπως οι κομψές δίχρωμες δερμάτινες επενδύσεις Polar Plunge που διατίθενται στο μοντέλο
Renegade Limited και οι εντυπωσιακές επενδύσεις από μαύρο δέρμα με ραφές σε κόκκινο χρώμα Ruby και ανάγλυφο λογότυπο στην ειδική
offroad έκδοση Trailhawk.
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ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.
Εμπνευσμένο από την παράδοση της offroad περιπέτειας και του ενθουσιασμού, το νέο
Jeep® Renegade διαθέτει τα κλασικά χαρακτηριστικά του Jeep® Wrangler και τα σύμβολα των
θρύλων του παρελθόντος, όπως είναι το Willys, στο παρμπρίζ καθώς και τη χαρακτηριστική
λαβή στην πλευρά του συνοδηγού. Με την προσοχή στη λεπτομέρεια και την ασύγκριτη
λειτουργικότητα μπορείτε να συνεχίσετε την προσπάθεια και να εμπνευστείτε για περισσότερα.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
Ανακαλύψτε και απολαύστε τη λειτουργική ευφυΐα του Renegade. Είναι ευρύχωρο από άκρη
σε άκρη: Το Jeep® Renegade προσφέρει κορυφαία για την κατηγορία ευρυχωρία, μπορεί να
μεταφέρει έως και πέντε επιβάτες και διαθέτει μεγάλους χώρους, εξασφαλίζοντας την άνεση
που αναζητάτε. Οι μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι στην κεντρική κονσόλα, μαζί με τη δικτυωτή
θήκη φύλαξης ολοκληρώνουν την εικόνα στο εσωτερικό, που έχει σχεδιαστεί τόσο για τις
καθημερινές μετακινήσεις όσο για μοναδικές στιγμές περιπέτειας.
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ΠΑΙΞΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.
Υπάρχουν ΟΙ κανόνες και υπάρχουν και οι ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ κανόνες. Το νέο Renegade εξοπλίζεται με το Uconnect™
Navi τέταρτης γενιάς και σύστημα infotainment με πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας μεγέθους
έως και 8,4”. Άγγιγμα, κίνηση δαχτύλων, zoom ή φωνητική εντολή – όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε, μπορείτε να
παραμένετε προσηλωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνετε και συνδεδεμένοι με αυτό που θέλετε.
Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του iPhone με το Apple CarPlay™, το οποίο σας προσφέρει
ασφαλή πρόσβαση στο Apple Maps, το τηλέφωνο, τα μηνύματα και το Apple Music μέσω του συστήματος
φωνητικού ελέγχου Siri ή της οθόνης αφής Uconnect™.
Απεικονίζεται το Apple CarPlayTM
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ΕΜΦΥΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.

Σύστημα πλοήγησης

Εξασφαλίστε δροσιά ή ζέστη με το ενσωματωμένο χειριστήριο του συστήματος κλιματισμού δύο ζωνών, το οποίο μπορείτε τώρα να
ρυθμίσετε απευθείας από την οθόνη αφής του συστήματος πληροφόρησης και ψυχαγωγίας.
Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το smartphone Android με το Android Auto™ που επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με το σύστημα φωνητικού
ελέγχου handsfree, το Google Maps και το Google Play music μέσω της οθόνης αφής και των χειριστηρίων του τιμονιού. *

Jeep® Skills

Η εφαρμογή Uconnect™ LIVE είναι το προσωπικό σας κέντρο επικοινωνίας, πλοήγησης και πληροφόρησης σε κάθε σας ταξίδι και
σας δίνει πρόσβαση σε ραδιοφωνικούς σταθμούς TuneIn, στη μουσική Deezer, στο Facebook Check In, στο Twitter, στο Reuters και
στο Tom Tom Live με πληροφορίες ταξιδιού σε πραγματικό χρόνο. Επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το My:Car
και το eco:Drive™ που επιτηρούν το στιλ οδήγησης και την κατάσταση του αυτοκινήτου και σας βοηθούν να μειώσετε την κατανάλωση
καυσίμου. Μάθετε από τους ειδικούς χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Jeep® Skills, με την οποία μπορείτε να βλέπετε τις εγκάρσιες και
διαμήκεις κλίσεις, την βαρομετρική πίεση και το υψόμετρο και απολαύστε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την περιπέτειά σας.
* 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.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ.
Το ηχοσύστημα by Beats με ενισχυτή 560 Watt, 8 ηχεία και subwoofer μετατρέπει τη μουσική που ακούτε
καθημερινά σε ένα προσωπικό κοντσέρτο.
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Forward Collision Warning plus & Active Emergency Braking

Σήμερα, το να κοιτάς πίσω σου δεν αρκεί. Με πάνω από 60 συστήματα και λειτουργίες ασφαλείας που προειδοποιούν οπτικά και
ηχητικά, μεταξύ αυτών το Σύστημα Προειδοποίησης Παρεκτροπής Πορείας Plus, το Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας
και το Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων, το νέο Jeep®
Renegade προσέχει εσάς και τους συνεπιβάτες σας ενεργητικά και παθητικά και εντοπίζει εμπόδια και πιθανούς κινδύνους.
Αντιμετωπίστε κάθε δυσκολία που μπορεί να συναντήσετε στον δρόμο και παραμείνετε προσηλωμένοι στη διασκέδαση.

Automatic Park Assist - Park Sense
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Οι αισθητήρες ραντάρ και βίντεο αναγνωρίζουν πότε το Renegade πλησιάζει με μεγάλη
ταχύτητα ένα άλλο όχημα ή κάποιο μεγάλο εμπόδιο που βρίσκεται στην πορεία του και
προειδοποιεί ή βοηθά τον οδηγό στην αποφυγή/περιορισμό των συνεπειών.
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FORWARD COLLISION WARNING PLUS

e

Intelligent Speed Assist & Trafﬁc Sign Recognition
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Adaptive Cruise Control

Η θέση του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας επιτηρείται από κάμερες, οι οποίες
προειδοποιούν οπτικά τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει τα όρια της λωρίδας χωρίς την
πρόθεσή του. Επιπλέον, σε περίπτωση παρεκτροπής από τη λωρίδα, το σύστημα επεμβαίνει
στο ηλεκτρονικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης και βοηθά τον οδηγό να εκτελέσει τις
διορθωτικές κινήσεις για να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας.

BLIND SPOT MONITORING AND REAR CROSS PATH DETECTION

Lane Departure Warning Plus

LANE DEPARTURE WARNING PLUS

Lane Departure Warning Plus

Το σύστημα χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα ραντάρ που είναι τοποθετημένος στο μπροστινό
μέρος του αυτοκινήτου για να 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.

Αυτά τα συστήματα προφύλαξης επιτηρούν διαρκώς την απόσταση ανάμεσα σε σας και τα
άλλα οχήματα. Εάν παραβιαστεί ένα τυφλό σημείο στο πλάι ή το πίσω μέρος, θα ειδοποιηθείτε
από τις φωτεινές ενδείξεις στους εξωτερικούς καθρέπτες και από τον χαρακτηριστικό ήχο
ειδοποίησης.

Η κάμερα οπισθοπορείας εξασφαλίζει άριστη ορατότητα κατά την οπισθοπορεία και
υποστηρίζει τον οδηγό στην εκτέλεση ελιγμών χάρη στις Δυναμικές Γραμμές που προβάλλονται
στην οθόνη Uconnect™.

AUTOMATIC PARK ASSIST - PARK SENSE
Το σύστημα εντοπίζει μια θέση στάθμευσης και καθοδηγεί τον οδηγό με ηχητικές και οπτικές
ενδείξεις, οι οποίες εμφανίζονται και στην οθόνη TFT του πίνακα οργάνων. Επιπλέον, η νέα
αυτόματη λειτουργία εξόδου υποστηρίζει τον οδηγό κατά την έξοδο από τη θέση στάθμευσης.
Ο οδηγός ελέγχει τη σχέση στο κιβώτιο, τα φρένα και το γκάζι, ενώ το σύστημα αναλαμβάνει
τον έλεγχο του τιμονιού.

Automatic Park Assist - Park Sense
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ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ
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ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

Rear Camera with Dynamic Lines
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ΕΞΥΠΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Ορισμένες φορές, μπορεί να χάσετε τις λεπτομέρειες καθ’ οδόν, όμως με το
προηγμένο Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας (TSR) θα ειδοποιηθείτε για
την απαγόρευση προσπέρασης, τις αλλαγές στα όρια ταχύτητας και άλλους πιθανούς
περιορισμούς, απευθείας από την οθόνη TFT των 3,5” ή 7”. Σε συνδυασμό με το
Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας (ISA), μπορείτε να αποδεχθείτε άμεσα τις
αυξήσεις ή μειώσεις της ταχύτητας και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
σύστημα από τα χειριστήρια του τιμονιού.
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Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Με το έμφυτο DNA της τετρακίνησης, το Jeep® Renegade δεν μπορεί να κρύψει τον
πραγματικό του εαυτό. Κάτω από το συμπαγές του μέγεθος, το Renegade κρύβει
κορυφαίες δυνατότητες offroad και onroad κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται
πάντα στο στοιχείο του, είτε κινείται στην καρδιά της αστικής ζούγκλας είτε σε ορεινές
διαδρομές είτε σε σκληροτράχηλα εδάφη.
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ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ JEEP ®.
Δεν είναι όλοι οι δρόμοι της ζωής ίδιοι. Τώρα είναι η
στιγμή που μπορείτε να απολαύσετε την άνεση και την
αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι του Jeep® Renegade.
Η σιγουριά της οδικής του συμπεριφοράς και η ικανοποίηση
που προσφέρει η ανάρτησή του, θα μετατρέψουν τις
καθημερινές σας διαδρομές σε μοναδικές στιγμές
απόλαυσης.
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Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.
Η παραγωγή ισχύος μπορεί να είναι εύκολη, όμως η έξυπνη χρήση της απαιτεί ιδιαίτερο
ταλέντο. Ολοκληρωμένη γκάμα πιο αποδοτικών κινητήρων που προσφέρουν αυξημένη
ισχύ και καλύτερη απόκριση. Νέοι τρικύλινδροι και τετρακύλινδροι βενζινοκινητήρες και
ανανεωμένοι πετρελαιοκινητήρες. Οι κινητήρες MultiAir III Turbo αποδίδουν ισχύ από
120 HP έως 180 HP, ενώ οι πετρελαιοκινητήρες 1.6l και 2.0l MultiJet II Turbo αποδίδουν
ισχύ από 120 HP έως 170 HP.

Τρικύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος
κινητήρας 1.0l

Τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος
κινητήρας 1.3l
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ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗ.
Το Renegade εγγυάται άνετες μετακινήσεις. Επιλέξτε ανάμεσα σε τρία εξαιρετικά
κιβώτια μετάδοσης: το μοναδικό στην κατηγορία αυτόματο κιβώτιο 9 ταχυτήτων
διακρίνεται για τις ιδιαίτερα ομαλές αλλαγές για μια άνετη εμπειρία οδήγησης
ή το προηγμένο κιβώτιο 6 ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη που συνδυάζει τις
επιδόσεις ενός χειροκίνητου κιβωτίου με την ευχρηστία ενός αυτόματου κιβωτίου
ή το κλασικό χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων. Οι επιλογές ολοκληρώνονται με
τα συστήματα μετάδοσης 4X2 ή 4X4, με σύστημα αποσύνδεσης πίσω άξονα για
κορυφαία οικονομία.

Τρικύλινδρος
υπερτροφοδοτούμενος
κινητήρας 1.0

ΒΕΝΖΙΝΗ

Τετρακύλινδρος
υπερτροφοδοτούμενος
κινητήρας 1.3

MT
120 HP

4X2

6 ταχύτητες

1.6 MultiJet II

MT

120 HP

4X2

6 ταχύτητες
DDCT

150 HP

4X2

6 ταχύτητες

DDCT

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

140 HP

4X4

6 ταχύτητες

MT

170 HP

4X4 Low

9 ταχύτητες

AT

2.0 MultiJet II
180 HP

4X4

9 ταχύτητες

AT

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στις σελίδες 64-65.
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AUTO Η προεπιλεγμένη ρύθμιση που είναι ιδανική
για την καθημερινή οδήγηση και αποσυνδέει
αυτόματα τη μετάδοση της ισχύος στον πίσω άξονα
για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου όταν δεν
απαιτείται η τετρακίνηση.

SAND Η πιο άμεση απόκριση του γκαζιού και
οι αλλαγές ταχυτήτων σε υψηλότερες στροφές
προσφέρουν σταθερότητα και ισχύ για καλύτερο
έλεγχο σε μη ασφαλτοστρωμένα οδοστρώματα.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΤΕ
ΘΑ ΑΦΗΣΕΤΕ
ΠΙΣΩ ΣΑΣ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΤΟ.
Οι θρυλικές ικανότητες offroad κίνησης του
Renegade ενισχύονται τώρα από τα ασύγκριτα
συστήματα Jeep® Active Drive και Jeep® Active
Drive Low 4X4 που εξασφαλίζουν τις επιδόσεις
Jeep® όταν τις χρειαστείτε περισσότερο. Με την
αποσύνδεση του πίσω άξονα η ισχύς μεταδίδεται
μόνο στους μπροστινούς τροχούς χωρίς την
παρέμβαση του οδηγού. Έτσι, εξασφαλίζεται
μεγαλύτερη οικονομία και η ιδανική ισχύς και
πρόσφυση για όλες τις συνθήκες οδήγησης. Και τα
δύο συστήματα διαθέτουν το σύστημα πρόσφυσης
Selec-Terrain™ που επιτρέπει στον οδηγό να
επιλέξει ανάμεσα σε πέντε λειτουργίες ειδικών
ρυθμίσεων για διάφορες συνθήκες οδοστρώματος:
Auto, Mud, Sand, Snow και, αποκλειστικά για την
έκδοση Trailhawk, Rock.

MUD Επιτρέπει την ελεγχόμενη ολίσθηση των
τροχών ώστε να αυξηθεί η πρόσφυση στις χαμηλές
ταχύτητες, διαθέτει ειδικές ρυθμίσεις για το πλαίσιο,
τα διαφορικά και το κιβώτιο μετάδοσης για καλύτερο
έλεγχο στη λάσπη.

ROCK Αποκλειστικά διαθέσιμη στην έκδοση
Trailhawk, αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει την
τετρακίνηση σε χαμηλές ταχύτητες χάρη στο
μπλοκέ πίσω διαφορικό και επιτρέπει στο Renegade
να κυριαρχήσει ακόμα και στα πιο δύσκολα εδάφη.

SNOW Βελτιώνει την ευστάθεια και ελαχιστοποιεί
τις τάσεις υπερστροφής για μεγαλύτερη ασφάλεια
και καλύτερες επιδόσεις σε χιονισμένους ή
παγωμένους δρόμους. Τα συστήματα διαχείρησης
και υποβοήθησης οδήγησης εξασφαλίζουν την
ομαλή και απροβλημάτιστη κίνηση.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ.

°
30

°
24

0
21

°
34

Το Jeep® Renegade Trailhawk έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Το σήμα Trail Rated υποδηλώνει την αδιαμφισβήτητη
ικανότητα κίνησης σε κάθε έδαφος, καθώς το αυτοκίνητο έχει υποβληθεί σε πέντε εξαντλητικούς ελέγχους πρόσφυσης, απόστασης
από το έδαφος, ευελιξίας, επαφής τροχών και διέλευσης από νερό. Αξίζει να αναφερθούν και οι μοναδικές ποδιές προστασίας
μπροστά και πίσω που εξασφαλίζουν κορυφαίες για την κατηγορία γωνίες προσέγγισης 30°, γωνίες ράμπας 24° και γωνίες διαφυγής
34°. Το σύστημα Jeep® Active Drive Low 4X4 με λειτουργία Rock, η οποία διατίθεται αποκλειστικά για την έκδοση Trailhawk, σε
συνδυασμό με τον υπερτροφοδοτούμενο πετρελαιοκινητήρα ισχύος 170 HP, το αυτόματο κιβώτιο 9 ταχυτήτων και το Σύστημα
Ελέγχου Κατάβασης για καλύτερη πρόσφυση, προσφέρει τις καλύτερες δυνατότητες κίνησης στην κατηγορία με εντυπωσιακό crawl
ratio 20:1 για να αντιμετωπίζετε με ευκολία ακόμα και τα πιο δύσκολα εδάφη.
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CITY JEEP® : RENEGADE.

RENEGADE LONGITUDE

RENEGADE SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας
Ενεργό σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας
Cruise Control
Περιοριστής ταχύτητας
Χειροκίνητος κλιματισμός
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
Bluetooth με λειτουργία handsfree
Θύρες AUX και USB μπροστά
UconnectTM 5’’ με ραδιόφωνο DAB
6 ηχεία
Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών στον πίνακα
οργάνων 3,5’’
• Υποβραχιόνιο μπροστινών καθισμάτων με
εσωτερική θήκη

• Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
• Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα σε αναλογία 60/40
• Ατσάλινες ζάντες 16’’

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Επένδυση δαπέδου φόρτωσης διπλής όψης, ρυθμιζόμενη
στο ύψος
• Ζάντες αλουμινίου 16”

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ SPORT ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

•
•
•
•
•

• Σύστημα προειδοποίησης αποφυγής πρόσκρουσης
και αυτόνομη πέδηση
• UconnectTM 8,4’’ NAV με ραδιόφωνο DAB
• Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός
• Πακέτο Function (σύστημα εισόδου/εκκίνησης
χωρίς κλειδί, αυτόματα αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί
καθρέπτες, πλήκτρα χειρισμού παραθύρων)
• Ζάντες αλουμινίου 17”
• Πακέτο Dusk & rain (εσωτερικός ηλεκτροχρωμικός
καθρέπτης, αισθητήρες βροχής και φώτων,
αυτόματη ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή προβολέων)
• Σκούρα πίσω κρύσταλλα

•
•
•
•
•
•

Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
Εξωτερικοί ηλεκτρικοί καθρέπτες
Μπροστά φώτα ομίχλης
Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα
Πλήρως λειτουργική θύρα για τη δεύτερη σειρά
καθισμάτων
Τιμόνι με επένδυση από οικολογικό δέρμα
Βαμμένοι εξωτερικοί καθρέπτες
UconnectTM 7’’ με ραδιόφωνο DAB
Ενσωμάτωση Apple CarPlayTM / Android AutoTM
Ζάντες αλουμινίου 16”
Αυτόματος Διζωνικός Κλιματισμός
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RENEGADE TRAILHAWK

RENEGADE LIMITED
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
LONGITUDE ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
LONGITUDE ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Σύστημα προειδοποίησης αποφυγής πρόσκρουσης και
αυτόνομη πέδηση
• Προσαρμοζόμενο Cruise Control
• Μπροστινοί αισθητήρες παρκαρίσματος
• Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός
• Πίνακας οργάνων premium με έγχρωμη οθόνη TFT 7”
• Πατάκια μπροστά
• Επενδύσεις πόρτας με ένθετα από βινύλιο
• Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
• Ζάντες αλουμινίου 17”

• Κάμερα οπισθοπορείας
• Παρακολούθηση Τυφλού Σημείου
• Σύστημα Αυτόματης Υποστήριξης Παρκαρίσματος
- Park Sense
• UconnectTM 8,4’’ NAV με ραδιόφωνο DAB
• Πακέτο Full LED (μεγάλη σκάλα, μικρή σκάλα,
φώτα ομίχλης, πίσω φώτα, φώτα φρένων)
• Πακέτο Function (σύστημα εισόδου/εκκίνησης
χωρίς κλειδί, αυτόματα αναδιπλούμενοι
ηλεκτρικοί καθρέπτες, πλήκτρα χειρισμού
παραθύρων)
• Ζάντες αλουμινίου 18”
• Ζάντες αλουμινίου 19”

•
•
•
•

• Κάμερα οπισθοπορείας
• Παρακολούθηση Τυφλού Σημείου
• Σύστημα Αυτόματης Υποστήριξης
Παρκαρίσματος - Park Sense
• UconnectTM 8,4’’ NAV με ραδιόφωνο DAB
• Πακέτο Full LED (μεγάλη σκάλα, μικρή σκάλα,
φώτα ομίχλης, πίσω φώτα, φώτα φρένων)
• Πακέτο Function (σύστημα εισόδου/εκκίνησης
χωρίς κλειδί, αυτόματα αναδιπλούμενοι
ηλεκτρικοί καθρέπτες, πλήκτρα χειρισμού
παραθύρων)

•
•
•
•
•
•
•

Μπροστινοί αισθητήρες παρκαρίσματος
Σύστημα Ελέγχου Κατάβασης
Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός
Ποδιές προστασίας offroad: μπροστινή ανάρτηση, ποδιά
ρεζερβουάρ καυσίμου, ποδιά συγκροτήματος μετάδοσης,
ποδιά κιβωτίου
Πίνακας οργάνων premium με έγχρωμη οθόνη TFT 7”
Φιμέ κρύσταλλα
Αυτοκόλλητο στο καπό
Πίσω κοτσαδόρος
Πατάκια παντός καιρού
Επενδύσεις πόρτας με ένθετα από βινύλιο
Ζάντες 17” offroad
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Λευκό Alpine
Πράσινο Matt*

Πετρόλ Bikini
Ασημί Glacier

.

ΛΙΑ

ΝΕ

Α

Ι
Ε
Λ

Η

Μπλε Shade

ΠΙ

Γκρι Sting

ΤΕ

Μπλε Jetset
Ανθρακί
Granite Crystal

Μαύρο παστέλ

Κόκκινο Colorado

Πορτοκαλί Omaha
Μαύρο Carbon

*Διατίθεται μόνο για την έκδοση Trailhawk
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ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”

ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 16”

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18”

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19”

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Longitude
Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση Sport

Βασικός εξοπλισμός
στην έκδοση Sport

Βασικός εξοπλισμός
στην έκδοση Trailhawk

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Limited
Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση Longitude

Προαιρετικός εξοπλισμός
στην έκδοση Limited

Προαιρετικός εξοπλισμός
στην έκδοση Limited
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SPORT

LIMITED

LONGITUDE

TRAILHAWK

ΔΕΡΜΑ

ΥΦΑΣΜΑ

ΜΑΥΡΟ

ΥΦΑΣΜΑ

ΥΦΑΣΜΑ

POLAR PLUNGE / ΜΑΥΡΟ

ΥΦΑΣΜΑ PREMIUM

POLAR PLUNGE / ΜΑΥΡΟ

ΔΕΡΜΑ

ΥΦΑΣΜΑ PREMIUM

ΔΕΡΜΑ

ΜΑΥΡΟ
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ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣΕΤΕ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ.

Μπορείτε να εξατομικεύσετε το Jeep® ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Η πλήρης γκάμα γνήσιων
αξεσουάρ της Mopar® έχει την κατάλληλη λύση για κάθε λεπτομέρεια και κάθε απαίτηση. Mopar και
Jeep® κάνουν κάθε αυτοκίνητο μοναδικό χάρη στα αξεσουάρ που σας επιτρέπουν να μεταφέρετε
τον εξοπλισμό σας: τηλεσκοπική μπάρα που συγκρατεί τις αποσκευές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,
μπάρες οροφής για τη μεταφορά πέδιλων του σκι, ποδηλάτων ή πρόσθετων αποσκευών.
Επιπλέον, με τα πακέτα City και Adventures της Mopar, έχετε στη διάθεσή σας μια μεγάλη γκάμα
αξεσουάρ για να είστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση που θα συναντήσετε: μέσα κι
έξω από την πόλη.

Το Mopar® Vehicle Protection προσφέρει εκτεταμένα premium προγράμματα εγγύησης και
συντήρησης. Οι ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικού χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά της
Mopar®.
Επιλέξτε το συμβόλαιο συντήρησης που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.mopar.eu.
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ΠΑΚΕΤΟ CITY

ΑΠΟ ΤΗΝ MOPAR ®

ΠΑΚΕΤΟ ADVENTURE

ΑΠΟ ΤΗΝ MOPAR ®

Μπροστινή σχάρα σε γκρι Satin
Καλύμματα καθρεπτών σε γκρι Satin
Μπροστινή αεροτομή
Πίσω ποδιά
Αυτοκόλλητο καπό Camouflage
Πλευρικά προστατευτικά σε μαύρο χρώμα
Σκαλοπάτια Rock Rails
Σήμα Jeep® Performance Parts
Κιτ εσωτερικών πλαισίων σε γκρι Satin
Κιτ πεντάλ offroad
Ζάντες αλουμινίου 16”

ΠΑΚΕΤΟ OFFROAD

ΠΑΚΕΤΟ COMFORT

Μπροστινή σχάρα σε μαύρο Piano
Καλύμματα καθρεπτών σε μαύρο Piano
Μπροστινή αεροτομή
Πίσω ποδιά
Πλευρικά προστατευτικά Subshine
Κιτ σκαλοπατιών
Εσωτερικά πλαίσια σε μαύρο Piano
Δερμάτινος επιλογέας
Ζάντες αλουμινίου 19”
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.0L Turbo
120HP MT
4X2

1.3L Turbo
150HP DDCT 4x2

1.3L Turbo
180HP AT
4x4

1.6L
MultiJet II
120HP MT
4x2

1.6L
MultiJet II
120HP DDCT 4x2

2.0L
MultiJet II
140HP MT
4x4

2.0L
MultiJet II
170HP
4x4 LOW

Sport, Limited

Longitude, Limited

Longitude, Limited

Sport, Limited

Longitude, Limited

Longitude

Trailhawk

Καύσιμο

Βενζίνη

Βενζίνη

Βενζίνη

Πετρέλαιο

Πετρέλαιο

Πετρέλαιο

Πετρέλαιο

Διάταξη

3 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

4 κύλινδροι

88 (120) @ 5.750

110 (150) @ 5.500

132 (180) @ 5.750

88 (120) @ 3.750

88 (120) @ 3.750

103 (140) @ 3.750

125 (170) @ 3.750

190 @ 1.750

270 @ 1.850

270 @ 1.850

320 @ 1.750

320 @ 1.750

350 @ 1.750

350 @ 1.750

Χειροκίνητο 6 ταχυτήτων

DDCT 6 ταχυτήτων

AT9

Χειροκίνητο 6 ταχυτήτων

DDCT 6 ταχυτήτων

Χειροκίνητο 6 ταχυτήτων

Αυτόματο 9 ταχυτήτων

Μέγ. ύψος με σχάρα οροφής (mm)

1.667

1.667

1.684

1.667

1.667

1.684

1.697

Μήκος (mm)

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

Πλάτος (mm)

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

Μεταξόνιο (mm)

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

Μετάδοση κίνησης στους
μπροστινούς τροχούς

Μετάδοση κίνησης στους
μπροστινούς τροχούς

Μετάδοση κίνησης στους
μπροστινούς τροχούς

Μετάδοση κίνησης στους
μπροστινούς τροχούς

Μετάδοση κίνησης στους
μπροστινούς τροχούς

Τετρακίνηση
Jeep® Active Drive

Τετρακίνηση
Jeep® Active Drive Low

166

161

166

175

175

198

210

18,6° / 21,2° / 14,4°

17,6° / 22,2° / 13,5°

19,3° / 24,2° / 15,7°

17,9° / 29,7° / 21,2°

17,9° / 29,7° / 21,2°

21° / 32,1° / 23,5°

30° / 34° / 24°

Μέγ. εγκεκριμένο συνολικό βάρος (kg)

1.320

1.320

1.430

1.430

1.430

1.540

1.660

Μέγ. βάρος ρυμούλκησης (kg)

1.250

1.450

1.450

1.500

1.200

1.500

1.500

0-100 km/h (sec)

11,2

9,4

8,5

10,2

10,2

9,5

8,9

Τελική ταχύτητα (km/h)

185

196

201

178

178

182

196

5,9 - 6,1

6,2 - 6,4

7,1 - 7,4

4,8 - 4,9

4,8 - 5,0

5,5 - 5,7

6,6

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

132 - 136

140 - 143

163 - 170

126 - 127

125 - 129

145 - 154

173

Έκδοση εξοπλισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Μέγ. ισχύς - kw (hp) @ σ.α.λ.
Μέγ. ροπή - Nm @ σ.α.λ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Σύστημα μετάδοσης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Σύστημα
Απόσταση από το έδαφος (mm)
Γωνία προσέγγισης / διαφυγής / ράμπας (μοίρες)

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Β)
Μικτός κύκλος l/100km

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ (B)
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU
CO2 (g/km)

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.

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.
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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.
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