NEO JEEP®

NEO JEEP®

THE NEXT GENERATION OF FREEDOM.

Η επιθυμία για ελευθερία είναι έμφυτη στους ανθρώπους. Εκδηλώνεται σαν λαχτάρα για εξερεύνηση,
σαν πάθος για τη φύση, σαν αναζήτηση μιας συγκεκριμένης ταυτότητας. Αυτό ήταν ανέκαθεν η
αυθεντική ουσία του Jeep® και, τώρα, ενσαρκώνεται με ιδανικό τρόπο στο Wrangler: ένα «σύμβολο»
που έχει καταφέρει να παραμείνει πιστό στις ρίζες του, προσαρμοζόμενο, παράλληλα, στο πνεύμα των
καιρών που αλλάζει συνεχώς. Σήμερα, η ατιθάσευτη κλίση του προς την περιπέτεια γίνεται η κινητήρια
δύναμη που το ωθεί να εξερευνήσει νέα εδάφη, είτε εντός είτε εκτός δρόμου. Νέοι προορισμοί, νέες
αισθήσεις, νέα συναισθήματα. Το ταξίδι ξεκινά και πάλι εδώ.
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YOUR SPIRIT REVEALED.
Τα ελεύθερα πνεύματα αναγνωρίζουν το ένα το άλλο εξ όψεως: πρόκειται για μια φυσική έλξη. Από την πρώτη κιόλας στιγμή της
δημιουργίας του, το Wrangler έγινε «σύντροφος» τέτοιων πρωτοπόρων ανθρώπων, πηγαίνοντάς τους πέρα από τα συνηθισμένα
και παρασύροντάς τους σε μαγευτικά ταξίδια και συναρπαστικές περιπέτειες. Η φύση του δεν άλλαξε καθόλου με την πάροδο
των χρόνων – μάλλον το αντίθετο. Το πιο αναγνωρίσιμο όχημα στον κόσμο παραμένει γνήσιος «απόγονος» του πρώτου μοντέλου:
μάλιστα, έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο για να προσφέρει μεγαλύτερη στιβαρότητα και αντοχή και, ταυτόχρονα, αυξημένη
άνεση στο εσωτερικό του για ασυναγώνιστες οδηγικές εμπειρίες.
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SAME CHARACTER, NEW LIGHT.
Η νέα σχεδίαση του Wrangler είναι η φυσική εξέλιξη ενός οχήματος που παραμένει πιστό στο αρχικό μοντέλο.
Η θρυλική μάσκα ψυγείου με 7 γρίλιες και εξωτερικές γρίλιες που διασταυρώνονται με τους προβολείς αποτίει φόρο
τιμής στο Jeep® CJ. Επιπλέον, το αυθεντικό πνεύμα φαίνεται με την πρώτη ματιά, δηλώνοντας ξεκάθαρα ποια είναι η
ταυτότητα του Wrangler. Το φαρδύ παρουσιαστικό του και η επιβλητική και σκληροτράχηλη μορφή του δημιουργούν
στη στιγμή μια αίσθηση δύναμης και στιβαρότητας, η οποία ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τη χαμηλωμένη
γραμμή των ώμων.
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A BEACON IN THE STORM.
Οι εμβληματικοί στρογγυλοί προβολείς προσδίδουν έναν εντελώς ξεχωριστό χαρακτήρα στο Wrangler. Το νέο
σύστημα Full LED και τα φώτα ομίχλης ολοκληρώνουν αυτήν τη μοναδική εμφάνιση, προσφέροντας εξαιρετικά
διαυγή φωτισμό που αυξάνει σημαντικά την ορατότητα στο δρόμο. Τα φώτα ημέρας LED είναι τοποθετημένα στην
μπροστινή πλευρά των τραπεζοειδών φτερών, ενώ φωτιστικά στοιχεία LED χρησιμοποιούνται και στα τετράγωνου
σχήματος πίσω φώτα. Για να βλέπετε, για να σας βλέπουν και για να σας αναγνωρίζουν. Πάντα.

12

13

AUTHENTIC OPEN-AIR
EXPERIENCE.

ΣΚΛΗΡΗ ΑΡΘΡΩΤΗ ΟΡΟΦΗ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
FREEDOM®
Ανανεωμένη σχεδίαση για μία ελαφρύτερη οροφή που
αφαιρείται εύκολα και φέρνει το “έξω μέσα”.

Το νέο Jeep® Wrangler, το μοναδικό 4x4 SUV ανοιχτού τύπου που κυκλοφορεί
στην αγορά, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προσφέρει ακόμα
μεγαλύτερη ελευθερία.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ*
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΟΦΗ SKY ONE-TOUCH™

Τώρα, μπορείτε ευκολότερα από ποτέ να
νιώθετε να σας χτυπάει περισσότερος
καθαρός αέρας στο πρόσωπο
και να έχετε καλύτερη θέαση του
χωματόδρομου μπροστά σας.

Η πρώτη μηχανική οροφή σε Wrangler επιτρέπει
ένα μεγάλο κεντρικό πανοραμικό άνοιγμα με
αφαιρούμενα τα τμήματα των παραθύρων στο πίσω
τέταρτο του οχήματος.

ΜΑΛΑΚΗ ΟΡΟΦΗ SUNRIDER®
Εμπνευσμένη από την πρωτότυπη έκδοση,
η σχεδίαση με υποβοήθηση ελατηρίων και
χωρίς φερμουάρ επιτρέπει την αφαίρεση
των παραθύρων και διευκολύνει την
απόλαυση όσων αγαπούν τον ήλιο.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ*
*Η οδήγηση με τις πόρτες βγαλμένες και το παρμπρίζ κατεβασμένο προορίζεται μόνο για
off-road οδήγηση και μόνο σε περιοχές / δρόμους όπου επιτρέπεται αυτό.

Κατασκευασμένες από ελαφρύ
αλουμίνιο. Αφαιρέστε τις και η
ελευθερία έρχεται πιο κοντά από ποτέ.
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THE POWER TO
OPEN UP YOUR
WORLD.
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ADVENTURE GOES URBAN.
Ένα γνήσιο περιπετειώδες πνεύμα δεν γνωρίζει από όρια. Το νέο Jeep® Wrangler έχει να επιδείξει κορυφαία δυναμική στην οδήγηση
εντός δρόμου, βελτιστοποιώντας την οδική συμπεριφορά και την άνεση. Το νέο σύστημα ανάρτησης 5 συνδέσμων με ειδική
ρύθμιση ακριβείας των αμορτισέρ εξασφαλίζει ευχάριστες διαδρομές και άριστη ισορροπία μεταξύ της κατευθυντικότητας κατά την
οδήγηση στο δρόμο και της θρυλικής off-road ικανότητας του Wrangler. Το κιβώτιο μεταφοράς δύο ταχυτήτων με μόνιμη κίνηση 4x4
συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη εξαιρετικού ελέγχου.
Η ασφάλεια αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, με πάνω από 65 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας
όπως είναι το Σύστημα Παρακολούθησης Τυφλών Σημείων με λειτουργία Ανίχνευσης Διέλευσης στο Πίσω Μέρος, η εφεδρική
βιντεοκάμερα οπισθοπορείας Parkview με δυναμικές γραμμές πλέγματος, το Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης
σε Μεγάλες Ταχύτητες Plus, το Προσαρμοζόμενο Cruise Control, ο Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας (ESC) με Ηλεκτρονικό
Μετριασμό Κινδύνου Ανατροπής, οι αισθητήρες παρκαρίσματος μπροστά και πίσω και οι 4 αερόσακοι του βασικού εξοπλισμού.
Γιατί η ασφάλεια είναι ο μόνος τρόπος για να ταξιδεύετε.
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LOSE TRACK OF TIME,
NOTHING ELSE.
Πλήρως επαναπροσδιορισμένα εσωτερικά, τώρα εξοπλισμένα με την τελευταία τεχνολογία. Αυθεντικό
στιλ, εξαιρετική πολυμορφικότητα, βελτιωμένη άνεση και διαισθητικές λειτουργίες. Κάθε λεπτομέρεια
έρχεται να αποκαλύψει ασυναγώνιστη κατασκευαστική δεξιοτεχνία και εκλεκτής ποιότητας υλικά.
Επιμεταλλωμένα στοιχεία και πολυτελείς ταπετσαρίες, τώρα σε δέρμα με εντυπωσιακές διακοσμητικές
ραφές – ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια είναι προσεκτικά μελετημένη. Ένα πλήκτρο εκκίνησης
χωρίς κλειδί, που περιβάλλεται από πλαίσιο παντός καιρού, βρίσκεται κυριολεκτικά στις άκρες των
δαχτύλων του οδηγού.
Επιπλέον, κάθε Wrangler διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό ανθεκτικές και πλενόμενες ταπετσαρίες
εσωτερικού, εφοδιασμένες με πώματα αποστράγγισης για εύκολο καθαρισμό. Το τελικό προϊόν είναι
ένα νέο εσωτερικό όπου η έννοια του χρόνου μπορεί να ξεχαστεί εύκολα.
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NATURALLY REFINED.
Τα εσωτερικά του Wrangler αφήνουν μια έντονη εντύπωση φυσικής εκλέπτυνσης και
προσοχής στις λεπτομέρειες. Απαλές στην αφή επιφάνειες, δερμάτινη επένδυση ταμπλό στην
έκδοση Sahara, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων με
διακοσμητικές ραφές και κεντημένα λογότυπα στις εκδόσεις Sahara και Rubicon.
Ένας μεθυστικός συνδυασμός λεπτομερειών για μια άνευ προηγουμένου οδηγική αίσθηση.
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BREAK THE SOUND BARRIER.
Το εσωτερικό του νέου Jeep® Wrangler συνδυάζει δυναμικές λεπτομέρειες με μια ευχάριστη αίσθηση μέσα στο
όχημα, για να σας προσφέρει μια αξεπέραστη οδηγική εμπειρία. Είναι το ιδανικό περιβάλλον για να απολαμβάνετε
στο έπακρο την κορυφαία ποιότητα ήχου του διαθέσιμου premium ηχοσυστήματος Alpine® παντός καιρού, ισχύος
552 Watt, με 8 ηχεία και πίσω subwoofer.
Τίποτα λιγότερο για έναν ασυναγώνιστο «πρωταθλητή» της off-road οδήγησης.
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CUSTOMIZED CONNECTION.
Ο νέος πίνακας οργάνων είναι εξοπλισμένος με μια διαθέσιμη οθόνη LED 7”, τύπου τρανζίστορ λεπτής μεμβράνης.
Επιτρέπει τη διαμόρφωση των πληροφοριών με πάνω από 100 τρόπους, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, ένδειξη
των τρεχόντων πολυμέσων που αναπαράγονται, ενδείξεις της πίεσης των ελαστικών ή ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας.
Το διαθέσιμο σύστημα Uconnect™ τέταρτης γενιάς με οθόνη αφής 8,4”, που είναι τοποθετημένο στο μέσο της
κεντρικής κονσόλας, περιλαμβάνει συνδεσιμότητα για smartphone, λειτουργίες ζουμαρίσματος με δύο δάχτυλα («pinch
to zoom») και drag’n’drop, που επιτρέπουν στους κατόχους να προσαρμόζουν το σύστημα με τα κουμπιά μενού που
χρησιμοποιούν συχνότερα, καθώς και το ειδικό Off-Road Pages, που παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του
οχήματος κατά την οδήγηση σε συνθήκες off-road.

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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FUEL ADVENTURE.
Προηγμένα και αποδοτικά συστήματα μετάδοσης ισχύος. Ο κινητήρας ντίζελ Multijet 2,2 λίτρων 200 HP και
ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης 2,0 λίτρων 272 HP συνδυάζονται με το τελευταίας τεχνολογίας
αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, εξασφαλίζοντας άριστες επιδόσεις κινητήρα κατά την οδήγηση εκτός δρόμου,
αλλά και ομαλή, αποδοτική παροχή ισχύος κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Το νέο μόνιμο κιβώτιο
μεταφοράς με δυνατότητα επιλογής μη μόνιμης λειτουργίας κατανέμει με ιδανικό τρόπο την ισχύ μεταξύ
μπροστινών και πίσω τροχών για ασυναγώνιστο έλεγχο και βελτιωμένη οδηγική εμπειρία.

Κινητήρας βενζίνης 272 HP
Κ

Κινητήρας ντίζελ 200 HP
Κ

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Κιβώτιο μεταφοράς με δυνατότητα
επιλογής μη μόνιμης λειτουργίας
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ALWAYS IN YOUR ELEMENT.
Όλοι οι προορισμοί είναι προσβάσιμοι, γιατί τώρα η οδήγηση είναι δυνατή σε όλους τους τύπους
εδάφους. Δύο συστήματα 4X4 – το Command-Trac® στις εκδόσεις Sahara και Sport και το Rock-Trac®
στην έκδοση Rubicon – προσφέρουν μόνιμη διαχείριση ροπής, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό
κράτημα σε συνθήκες ολισθηρότητας ή χαμηλής πρόσφυσης, όπως κατά την οδήγηση σε βραχώδες
έδαφος, άμμο, χαλίκι, χιόνι ή πάγο. Οι εκδόσεις Sport και Sahara είναι εξοπλισμένες με το πίσω
διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Trac-Lok®, ενώ η έκδοση Rubicon διαθέτει το ηλεκτρικό μπλοκέ
εμπρός και πίσω διαφορικό Tru-Lok®, το οποίο παρέχει αυξημένη ροπή και πρόσφυση για τις πιο σκληρές
συνθήκες off-road οδήγησης. Γιατί η περιπέτεια είναι συναρπαστική σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Χάρη
στις θρυλικές του ικανότητες 4x4, κάθε μοντέλο Wrangler φέρει το διακριτικό σήμα Trail Rated, που
πιστοποιεί ότι το όχημα έχει περάσει με επιτυχία μια σειρά από εξουθενωτικές δοκιμές σε 5 κατηγορίες:
Πρόσφυση, Διέλευση μέσα από νερό, Ευελιξία, Άρθρωση και Απόσταση από το έδαφος.
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TURN ANY DIRECTION
INTO A ROAD.
Η έκδοση Rubicon είναι το ικανότερο Wrangler όλων των εποχών. Πιστό στην παράδοσή του, διαθέτει
την ελκτική δύναμη που χρειάζεται για να αντεπεξέλθει στις πιο σκληρές και πιο απρόβλεπτες
συνθήκες οδήγησης.
•
•
•
•
•
•

Σύστημα Rock-Trac® 4x4 με λόγο «4LO» 4:1 με 77,2:1 crawl ratio.
Μόνιμο κιβώτιο μεταφοράς Selec-Trac® δύο ταχυτήτων.
Άξονες βαρέως τύπου Dana επόμενης γενιάς.
Μπλοκέ εμπρός και πίσω διαφορικό Tru-Lok®.
Ελαστικά 32 ιντσών BF Goodrich Mud-Terrain.
Ηλεκτρονική εμπρός αντιστρεπτική μπάρα, που παρέχει πρόσθετη διαδρομή τροχών
όταν το απαιτεί το τερέν.
• Γωνίες Προσέγγισης/Διαφυγής/Αναρρίχησης: 36,4°/30,8°/25,8°.
• Μέγιστη απόσταση από το έδαφος: 255 mm.
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NEO JEEP® WRANGLER
SPORT - SAHARA - RUBICON (2-ΘΥΡΟ Η 4-ΘΥΡΟ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
• Εμπρός γρίλια στο χρώμα του αμαξώματος
• Ενιαία φτερά εμπρός σε μαύρο χρώμα
• Αφαιρούμενες πόρτες
• Εφεδρικός τροχός πλήρους διάστασης
• Ζάντες αλουμινίου 17’’
• Εμπρός φώτα ημέρας (DRL)
• Εμπρός προβολείς αλογόνου, πίσω φώτα και προβολείς ομίχλης
• Πίσω γάντζος ρυμούλκησης
• Προστατευτικά σε τάπα ρεζερβουάρ και σύστημα μετάδοσης
• Μαλακή οροφή Sunrider® σε μαύρο vinyl χρώμα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
• Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
• Υφασμάτινα καθίσματα
• Δερμάτινο τιμόνι
• Ελαστικό προστατευτικό ηχοσυστήματος
• Πλενόμενο εσωτερικό
• Πίσω καθίσματα με λειτουργία Fold-and-Tumble (μόνο για τη 2θυρη
έκδοση)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ
• Σύστημα 4κίνησης Command-Trac™ 2,72:1
• Νέας γενιάς άξονες Dana 30/44
• 3,45 σχέση μετάδοσης πίσω άξονα (για τον κινητήρα βενζίνης 2.0)
• 3,73 σχέση μετάδοσης πίσω άξονα (για τον κινητήρα πετρελαίου 2.2)
• Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Κιτ εργαλείων Torx® για την αφαίρεση οροφής, θυρών και αναδίπλωση
παρμπρίζ
• Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού
• Κουμπί Keyless Go
• Ηελκτροχρωμικός καθρέπτης με αισθητήρα βροχής
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Multimedia Center UConnect με οθόνη αφής 7”
• Συμβατό με Apple CarPlay & Android Auto
• Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών
• 8 ηχεία
• Πίνακας οργάνων με μονόχρωμη οθόνη πολλαπλών πληροφοριών TFT
3.5”
• Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές
• Active Speed Limiter & Cruise Control
• Συστήματα Electronic Stability Control (ESC) & Trailer Sway Control (TSC)
• Hill Start Assist (HSA) & Electronic Roll Mitigation (ERM)
• Hill Descent Assist
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Όλα τα χαρακτηριστικά της Sport και επιπλέον:
EXTERIOR
• Ενιαία φτερά εμπρός στο χρώμα του αμαξώματος
• Αφαιρούμενες πόρτες
• Εμπρός και πίσω προφυλακτήρες με ασημί περίγραμμα
• Ζάντες αλουμινίου 18’’
• Πλευρικά σκαλοπάτια
• Αυτόματη ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας προβολέων
• Εμπρός LED φώτα ημέρας
• Πίσω φώτα LED
• Προβολείς ομίχλης LED
• Σκούρα κρύσταλλα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
• Premium υφασμάτινα καθίσματα
• Επιπρόσθετη θύρα USB στην πίσω σειρά καθισμάτων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Multimedia Center UConnect με οθόνη αφής 8,4” και σύστημα πλοήγησης
• Συμβατό με Apple CarPlay & Android Auto
• Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη πολλαπλών πληροφοριών TFT 7”
• Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος

ΠΑΚΕΤΟ OVERLAND
• Μαύρα δερμάτινα καθίσματα McKinley με λογότυπο Overland
• Πίνακας οργάνων με δερμάτινη επένδυση
• Πλευρικό σήμα Overland
• Καθρέπτες σε ασημί χρώμα
• Ζάντες αλουμινίου 18” σε ανθρακί χρώμα με μοναδικό σχεδιασμό
• Σκληρό κάλυμμα ρεζέρβας
• Passive Entry
• Σύστημα Blind Spot Detection με Rear Cross Path detection
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Όλα τα χαρακτηριστικά της Sport και επιπλέον:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
• Εμπρός γρίλια στο χρώμα του αμαξώματος με σκούρα ένθετα
• Premium μαλακή οροφή Sunrider
• Ζάντες αλουμινίου 17” με ελαστικά 32’’ off-road Mud Terrain
• Αυτόματη ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας προβολέων
• Ειδικό αυτοκόλλητο καπό Rubicon®
• Πίσω γάντζος ρυμούλκησης σε κόκκινο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
• Premium υφασμάτινα καθίσματα με λογότυπο Rubicon και κόκκινες
ραφές
• Επιπρόσθετη θύρα USB στην πίσω σειρά καθισμάτων
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ
• Σύστημα τετρακίνησης Rock-Trac® 4,0:1
• Full time transfer case with selectable part time system
• Νέας γενιάς άξονες Dana 44 heavy duty
• Σύστημα αποσύνδεσης αντιστρεπτικής δοκού ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο
• Λειτουργία TRU-LOK σε εμπρός και πίσω άξονες
• Performance suspension system
• Premium Rock rails
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Σύστημα UconnectTM 8.4’’ NAV με οθόνη αφής
• Συμβατό με Apple CarPlay & Android AutoTM
• Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη πολλαπλών πληροφοριών
TFT 7”
• Ηχοσύστημα με 9 ηχεία και subwoofer
• Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος
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SOME THINGS JUST

REFLECT YOUR STYLE.
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ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 18”
ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ TECH GRAY
Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Sahara

ΤΡΟΧΟΙ.
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 17”
ΜΕ ΜΑΥΡΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ
Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Rubicon

ΜΑΥΡΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 17”
ΜΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΕΙΛΟΣ
Διαθέσιμες στην έκδοση Rubicon
ΖΑΝΤΕΣ TECH GRAY 18”
ΜΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΨΗ
Διαθέσιμες στην έκδοση Sahara
με το πακέτο Overland

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 17”
GRANITE CRYSTAL
Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Sport
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με πακέτο

Καθίσματα Bucket
σε μαύρο δέρμα
McKinley

Καθίσματα Bucket
χαμηλής πλάτης σε
μαύρο ύφασμα

Καθίσματα Bucket
χαμηλής πλάτης σε
ύφασμα Heritage Tan

Καθίσματα Bucket
σε μαύρο δέρμα

Καθίσματα Bucket σε
δέρμα Heritage Tan

Καθίσματα Bucket
Premium χαμηλής πλάτης
σε μαύρο ύφασμα

Καθίσματα Bucket
σε μαύρο δέρμα

Καθίσματα Bucket σε
δέρμα Heritage Tan

Μαύρο
ύφασμα

Ύφασμα
Heritage Tan

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.

ΧΡΩΜΑΤΑ.

Μεταλλικό
μπλε Ocean

Μεταλλικό
Granite Crystal

Μεταλλικό
ασημί Billet

Μεταλλικό
Punk’n

Hellayella

Bikini

Κόκκινο Firecracker

Λευκό Bright

Γκρι Sting

Μαύρο

MAKE YOUR
OWN ADVENTURE.
Κάθε μεγάλη περιπέτεια αρχίζει όταν στρίβετε το τιμόνι και βγαίνετε εκτός της πεπατημένης. Και με
την πλούσια γκάμα γνήσιων αξεσουάρ Mopar, θα ανακαλύψετε ότι οι επιλογές σας είναι πραγματικά
απεριόριστες. Η Mopar προσφέρει πολλές λύσεις για το Jeep® Wrangler, καλύπτοντας όλους τους τομείς,
από επιδόσεις μέχρι στιλ, και μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με τα εξαρτήματα Jeep® Performance Parts,
θα εξασφαλίσετε ότι το μοναδικό σας Wrangler είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες διαδρομές
με τη δική του, εντελώς ξεχωριστή εμφάνιση. Διαμορφώστε το εξωτερικό με το πλέγμα Bikini και τα γνήσια
γραφικά Mopar, κατακτήστε το νερό με τον αναπνευστήρα από τη σειρά αξεσουάρ Jeep® Performance
Parts και επιβάλετε την κυριαρχία σας σε διαδρομές σε βραχώδη εδάφη με τα ανθεκτικά, βαρέως τύπου,
ατσάλινα rock rails.
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Η απρόβλεπτη φύση της περιπέτειας είναι αυτό που την κάνει αξέχαστη. Και το να είστε
προετοιμασμένοι είναι αυτό που την κάνει να φαίνεται εύκολη υπόθεση. Μετατρέψτε την επόμενη
στάση σας σε ένα απόλυτα χαλαρωτικό διάλειμμα κοιτάζοντας το ηλιοβασίλεμα με το τραπεζάκι της
πίσω πόρτας, ενώ, χάρη στο κιτ επιφάνειας φόρτωσης και το συνδυασμό διαμορφωμένων επιφανειών
φόρτωσης, το πορτ-μπαγκάζ θα είναι καλά προστατευμένο από τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις που
μπορεί να σας περιμένουν καθ’ οδόν.

Για να απολαμβάνετε στο έπακρο κάθε στιγμή του ταξιδιού σας,
επιλέξτε τα κορυφαία προγράμματα συντήρησης που προσφέρει το
Mopar Vehicle Protection.
Με τα γνήσια εξαρτήματα και τις άκρως εξειδικευμένες υπηρεσίες, το
Jeep® Wrangler σας οδηγείται πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ανακαλύψτε περισσότερα στην τοποθεσία http://jeep.mopar.eu/jeep/
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
2-θυρο
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

SPORT

4-θυρο

SAHARA

RUBICON

SPORT

SAHARA

RUBICON

Συμπαγής σύνδεση αμαξώματος στο πλαίσιο

Συμπαγής σύνδεση αμαξώματος στο πλαίσιο

Τύπος μετάδοσης

Κιβώτιο ATX 4WD 8 σχέσεων

Κιβώτιο ATX 4WD 8 σχέσεων

Μετάδοση κίνησης

4x4

4x4

Πλαίσιο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

SPORT

Command-Trac®, μόνιμο, 2,72:1

Rock-Trac®, μόνιμο, 4:1

Command-Trac®, μόνιμο, 2,72:1

Rock-Trac®, μόνιμο, 4:1

Καύσιμο

Μήκος (mm)

4334

4882

Εκπομπές CO2 (g/km) σε μικτό κύκλο

Πλάτος (mm)

1894

1894

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε κύκλο
εντός πόλης
Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε κύκλο
εκτός πόλης
Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε μικτό
κύκλο
Εκπομπές ρύπων κατά WLTP - Μεικτός
κύκλος

Ύψος με σκληρή οροφή (mm)

1821

1839

1841

1828

1838

1848

Ύψος με μαλακή οροφή (mm)

1858

1878

1879

1881

1891

1901

MultiJet II 2,2 λίτρων

2-θυρο

4-θυρο

SAHARA

Πρότυπο εκπομπών
Κιβώτιο μεταφοράς

MultiJet II 2,2 λίτρων

RUBICON

SPORT

SAHARA

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Πετρέλαιο ντίζελ

Πετρέλαιο ντίζελ

RUBICON

197 - 198

198

197

202

202

201

9,1

9,1

9

9,7

9,7

9,6

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

7,5

7,5

7,5

7,6 - 7,7

7,7

7,6

245 - 247

245

250

250 - 253

250

255

2459

3008

41°/34.4°

41°/34.4°

Διάμετρος στροφής (m)

10,36

12,28

Επιδόσεις (0-100 Km/h) (δευτ.)

8,9

8,9

9,6

9,6

9,6

10,3

Περιστροφές τιμονιού (από κλείδωμα σε
κλείδωμα)

3,68

3,24

Τελική ταχύτητα (km/h)

180

180

160

180

180

160

Μεταξόνιο (mm)
Γωνία διεύθυνσης: εσωτερικός/εξωτερικός
τροχός

Γωνία προσέγγισης/διαφυγής/αναρρίχησης
Μέγ. απόσταση από το έδαφος (mm)
Σήμα "Trail Rated"

35.2/29.2/23.9

37.4/30.5/26.2

36.4/30.8/25.8

34.8/29.9/19.2

35.4/30.7/20.0

36/31.4/20.8

235

260

255

232

242

252

8

7

10

8

8

9

762/8

760/8

4

5

Συνολική χωρητικότητα φορτίου πίσω από τη 2η
σειρά καθισμάτων (l)
Συνολική χωρητικότητα φορτίου πίσω από τη 1η
σειρά καθισμάτων (l)

203

548

598

1059

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (l)

66

81

18,92

18,92

Αεριζόμενα δισκόφρενα 330x28mm

Αεριζόμενα δισκόφρενα 330x28mm

Συμπαγή δισκόφρενα 342x14 mm

Συμπαγή δισκόφρενα 342x14 mm

Διέλευση από νερό με βάθος (mm/kmph)
Θέσεις

Μπροστινά φρένα
Πίσω φρένα

Πίσω άξονας

2,0 λίτρων, υπερτροφοδοτούμενος

2-θυρο

4-θυρο

SPORT

Πρότυπο εκπομπών

Χωρητικότητα δοχείου ουρίας (l)

Μπροστινός άξονας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2,0 λίτρων, υπερτροφοδοτούμενος

Dana M186
Ανοιχτός άξονας
ελαφρού τύπου

Dana M186
Ανοιχτός άξονας
ελαφρού τύπου

Dana M210
Άξονας LS βαρέως
τύπου LS βαρέως τύπου

Dana M200
Dana M200
Dana M220
Άξονας LS βαρέως τύπου Άξονας LS βαρέως τύπου Άξονας LS βαρέως τύπου

Dana M186
Ανοιχτός άξονας
ελαφρού τύπου

Dana M186
Ανοιχτός άξονας
ελαφρού τύπου

Καύσιμο

Dana M210
Άξονας LS βαρέως
τύπου

Dana M200
Dana M200
Dana M220
Άξονας LS βαρέως τύπου Άξονας LS βαρέως τύπου Άξονας LS βαρέως τύπου

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 εγκεκριμένες 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, από την κατάσταση, τη χρήση και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου.

SAHARA

RUBICON

SPORT

SAHARA

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Πετρέλαιο ντίζελ

Πετρέλαιο ντίζελ

RUBICON

Εκπομπές CO2 (g/km) σε μικτό κύκλο

198 - 200

198

211

201 - 204

201

213

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε κύκλο
εντός πόλης
Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε κύκλο
εκτός πόλης
Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε μικτό
κύκλο
Εκπομπές ρύπων κατά WLTP - Μεικτός
κύκλος

11,7 - 12,3

11

12

11

11

12

7,1 - 7,5

7,1

8,1

7,5 - 7,9

7,5

8,3

9

9

10

9

9

10

254 - 264

254

254

263 - 274

263

261

Επιδόσεις (0-100 Km/h) (δευτ.)

7,3

7,3

tbc

7,5 - 7,9

7,5

8,3

Τελική ταχύτητα (km/h)

177

177

156

177

177

156

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.
Πιο 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.
Η ονομασία Jeep είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της FCA US LLC.
®
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