NEO JEEP® COMPASS

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. Οι εικόνες είναι καθαρά ενδεικτικές.
Η ονομασία Jeep® είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της FCA US LLC.
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INNOVATION

IS A NATURAL INSTINCT

Το Jeep® Compass εξελίσσεται σύμφωνα με το ένστικτό σας. Το συμπαγές
SUV είναι τώρα έτοιμο να κυριαρχήσει στους δρόμους με ανανεωμένες
λύσεις ασφάλειας και ελέγχου χάρη στα πιο προηγμένα επίπεδα τεχνολογίας.
Διαθέτει τώρα τη νέα γενιά ADAS (Advanced Driver Assistance Systems),
Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού. Τις τελευταίες τεχνολογίες
πληροφόρησης-ψυχαγωγίας. Ακόμα περισσότερους εσωτερικούς χώρους και
δυνατότητες. Ζήστε μια νέα περιπέτεια κάθε μέρα με το νέο Jeep® Compass.
Στην πόλη και στην ύπαιθρο. Με στόχο να γίνει η πιο πράσινη μάρκα SUV,
σήμερα η Jeep® αναλαμβάνει τη νέα πρόκληση κινητικότητας εισάγοντας
την ηλεκτροκίνηση στη γκάμα της, καθιστώντας έτσι την εμπειρία οδήγησης
Jeep® ακόμα πιο συναρπαστική αλλά και βιώσιμη.
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Το νέο Jeep ® Compass προσφέρει
προηγμένες λύσεις υβριδικής κινητικότητας: ο συνδυασμός ενός κινητήρα
εσωτερικής καύσης με τον ηλεκτροκινητήρα βελτιώνει περαιτέρω τις επιδόσεις,
εξασφαλίζοντας οδηγική άνεση, μειωμένο
κόστος κτήσης και χαμηλότερες εκπομπές
ρύπων σε σύγκριση με τα οχήματα που κινούνται μόνο με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Όλα αυτά, για να σας προσφερθεί το καλύτερο
SUV από την Jeep ®.

THE FUTURE

HAS ALREADY

HAPPENED
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NEO JEEP® COMPASS
e-HYBRID

BREATH A

NEW ENERGY

Λιγότερη κατανάλωση καυσίμου, χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Το νέο
Jeep® Compass e-Hybrid προσφέρει μια πιο υπεύθυνη και πιο βιώσιμη κινητικότητα, ενισχύοντας
την έννοια ελευθερίας της Jeep®. Ο συνδυασμός του νέου κινητήρα βενζίνης 1.5L, του BSG
(Belt Start Generator) και του, ενσωματωμένου στο κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτροκινητήρα προσφέρει
μια καινοτόμο υβριδική λύση: το Compass e-Hybrid μπορεί να πραγματοποιήσει συγκεκριμένους
ελιγμούς και να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλή ταχύτητα έως και λίγα χιλιόμετρα με
μηδενικές εκπομπές ρύπων. Ιδανικό για οδήγηση στην πόλη, ιδανικό για καθημερινές
μετακινήσεις, η καινοτόμος τεχνολογία e-Hybrid χρησιμοποιεί την ενέργεια που παράγεται
από την επιβράδυνση ή την πέδηση, ώστε να μην χρειάζεται να σταματήσετε για να το
φορτίσετε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να οδηγήσετε το νέο σας Jeep®
Compass και να απολαύσετε την εμπειρία e-Hybrid!
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25.5mm x 28mm x 4mm

E-CREEPING

E-LAUNCH

E-QUEUEING

E-PARKING

Το όχημα μπορεί να κινηθεί αμιγώς
ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες με τον
ηλεκτροκινητήρα, απλά απελευθερώνοντας
το φρένο ενώ ο κινητήρας εσωτερικής
καύσης είναι απενεργοποιημένος.

Το όχημα μπορεί να εκκινηθεί αργά με πλήρη
ηλεκτροκίνηση με τον ηλεκτροκινητήρα ενώ ο
κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι απενεργοποιημένος, απελευθερώνοντας το φρένο και
χειριζόμενοι το πεντάλ του γκαζιού.

Το όχημα μπορεί να ακολουθήσει μια ουρά
αυτοκινήτων με συχνά σταματήματα και
εκκινήσεις, με πλήρη ηλεκτροκίνηση, απλά
χειριζόμενοι το πεντάλ του φρένου.

Ελιγμοί στάθμευσης μπορούν να πραγματοποιηθούν
με πλήρη ηλεκτροκίνηση με 1η και όπισθεν, ενεργώντας
στα πεντάλ του γκαζιού και του φρένου.
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Το Jeep® Compass e-Hybrid συνδυάζει τον ολοκαίνουργιο κινητήρα βενζίνης 1.5L
με έναν συμπαγή ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο νέο κιβώτιο DCT 7 σχέσεων
που αποδίδει 130 HP και 240 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να αποδώσει
πρόσθετη ενίσχυση μέχρι 15kW (20 HP)*.
Χάρη στην τεχνολογία e-Hybrid, η μπαταρία 48 volt ανακτά ενέργεια κατά τις
φάσεις επιβράδυνσης ή πέδησης και την επαναχρησιμοποιεί για την κίνηση του
οχήματος, την επιτάχυνση και την υποστήριξη ηλεκτρικών εξαρτημάτων, για
μεγαλύτερη απόδοση με λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και 15% χαμηλότερες
εκπομπές CO2 (g/km) σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβατικό σύστημα
μετάδοσης κίνησης στο μικτό κύκλο WLTP. Νέο Jeep® Compass e-Hybrid:
διπλός κινητήρας, διπλάσια ελευθερία!

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ/ΠΕΔΗΣΗ

ΜΟΤΈΡ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC/DC

*Η λειτουργία εξαρτάται από την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και τις συνθήκες οδήγησης.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 48V

TWO
ENGINES
TO NOT THINK TWICE
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΣ
ΣΕ ΑΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
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25.5mm x 28mm x 4mm

11

POWER

EVOLVES
INTO 4Xe
JEEP® COMPASS 4XE PLUG-IN HYBRID
Πιο βιώσιμο, πιο ισχυρό και πιο διασκεδαστικό. Το νέο Jeep® Compass επαναπροσδιορίστηκε
για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της διαρκώς εξελισσόμενης φιλοσοφίας της
κινητικότητας, ωστόσο οι κλασικές αξίες του, η ελευθερία και το στιλ, παραμένουν οι
ίδιες. Το σύστημα 4xe παρέχει την τέλεια ισορροπία μεταξύ επιδόσεων, ηλεκτρικής
ισχύος, κατανάλωσης καυσίμου και χρόνου φόρτισης. Ο συνδυασμός ενός κινητήρα
εσωτερικής καύσης με έναν ηλεκτροκινητήρα προσφέρει εξαιρετική απόδοση 4x4,
μειωμένες εκπομπές ρύπων και οικονομία καυσίμου αυτοκινήτου πόλης.
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ OFF-ROAD ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Η φόρτιση της μπαταρίας ενώ
οδηγείτε είναι γρήγορη και εύκολη με
τη λειτουργία e-Coasting, η οποία
χρησιμοποιεί την επιβράδυνση/
πέδηση ως μέσο φόρτισης.

Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος για να παρέχει
αυξημένη οικονομία καυσίμου, χάρη στην
ενσωμάτωση ενός ηλεκτροκινητήρα και
μπαταριών στον πίσω άξονα, εξαλείφοντας έτσι
την αναγκαιότητα μηχανικής σύνδεσης μεταξύ
του εμπρός και του πίσω άξονα.

Το σύστημα 4xe διατηρεί το όχημά σας ευσταθές και
εύκολο στους ελιγμούς, προσαρμόζοντας τη ροπή που
μεταβιβάζεται στους τροχούς και εξασφαλίζοντας
εξαιρετικό έλεγχο. Με το 4xe η τετρακίνηση είναι
πάντα εγγυημένη κατά τη χρήση της υβριδικής
λειτουργίας, ακόμα και όταν το επίπεδο φόρτισης
της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό.

Ολόκληρο το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να
παρέχει αυξημένη ροπή στις χαμηλές στροφές,
χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος μπορεί
άμεσα να αποδώσει τη μέγιστη ροπή του.
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NEW

DISCOVER
YOUR
ENERGY
Χάρη στη λειτουργία πλήρους ηλεκτροκίνησης, το Jeep® Compass Plug-in Hybrid 4xe γεννήθηκε για
να είναι «δύο αυτοκίνητα σε ένα»: από τη μία, ο κινητήρας βενζίνης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
τη μετάδοση ισχύος πρόωσης στους μπροστινούς τροχούς, ενώ, από την άλλη, το plug-in υβριδικό
σύστημα είναι δεσμευμένο αποκλειστικά για την κίνηση των πίσω τροχών. Η «κινητήρια σύμπραξη»
του plug-in υβριδικού συστήματος συνίσταται στη συνεργασία ενός κινητήρα βενζίνης 130 ή 180 HP,
ειδικά για την κίνηση του μπροστινού άξονα, με μια ηλεκτρική μονάδα η οποία παρέχει επιπλέον
ισχύ 44 kW (60 HP) αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Η συνολική απόδοση ισχύος του νέου Jeep®
Compass Plug-in Hybrid 4xe κυμαίνεται από 190 έως 240 HP, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού.
Το σύστημα του ηλεκτροκινητήρα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ισχύ από μια μπαταρία 11,4
kWh, η οποία επαναφορτίζεται κατά τις φάσεις της επιβράδυνσης μέσω της διαδικασίας
αναγεννητικής πέδησης ή μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικό οικιακό ή δημόσιο σταθμό
φόρτισης. Με την μπαταρία πλήρως φορτισμένη, το Jeep® Compass μπορεί να διανύσει
αποστάσεις έως 49 km σε λειτουργία πλήρους ηλεκτροκίνησης*. Μια εντελώς νέα ενέργεια
για το Jeep® Compass που ανοίγει τον δρόμο για την εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων.
*Κύκλος WLTP.
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Με το Jeep® Compass, κάθε δρόμος γίνεται δικός σας
και κανένας τύπος εδάφους δεν πρόκειται να σας πιάσει
απροετοίμαστους. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα
Selec-Terrain™ χειροκίνητα στη λειτουργία της προτίμησής σας
ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης ή απλώς να αφήσετε
την αυτόματη λειτουργία (Auto) να αποφασίσει εκείνη για σας.

EVERYWHERE

EVOLVES
INTO EVERYTHING
AUTO
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση, που είναι ιδανική για την καθημερινή οδήγηση και
χρησιμοποιεί τον πίσω ηλεκτροκινητήρα όποτε απαιτείται για τη σύμπλεξη του
ηλεκτρικού συστήματος 4x4.
SPORT
Αυτή η νέα, δυναμική λειτουργία οδήγησης αναβαθμίζει την απόλαυση των καθημερινών
μετακινήσεων, κάνοντας πιο σφιχτό το τιμόνι, παρέχοντας πιο άμεση απόκριση γκαζιού και
προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του συστήματος μετάδοσης κατά τα ανεβάσματα ταχύτητας
στις υψηλότερες σχέσεις για πλήρη απόδοση ισχύος και εκμετάλλευση της ροπής.
SNOW
Μην σας τρομάζει ο χειμώνας! Η ρύθμιση Snow σας βοηθά να διατηρείτε τον έλεγχο. Ενεργοποιεί
την τετρακίνηση, ελαχιστοποιώντας την υπερστροφή και διατηρώντας την πρόσφυση και την
ευστάθεια που χρειάζεστε.
SAND/MUD
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Sand/Mud για να μεγιστοποιήσετε τον έλεγχο της πρόσφυσης σε χαμηλές
ταχύτητες, έτσι ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε το σπινάρισμα των τροχών χρησιμοποιώντας ειδικές σχέσεις
μετάδοσης όταν διασχίζετε ανώμαλα, ολισθηρά εδάφη.
ROCK
Αυτή η λειτουργία, που διατίθεται μόνο στην έκδοση Trailhawk, παρέχει εξαιρετική ικανότητα τετρακίνησης σε
χαμηλές ταχύτητες, χάρη στην απείρως μεταβλητή προσαρμογή της απόδοσης ηλεκτρικής ροπής, επιτρέποντας στο
νέο Jeep® Compass να κυριαρχήσει ακόμα και στα πιο δύσκολα εδάφη.
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DRIVING

EVOLVES
INTO ADVENTURE
Η περιπέτεια δεν έχει όρια. Το Jeep® Compass είναι η «οδηγική απόδειξη». Το
σήμα Trail Rated® υποδηλώνει ότι το όχημα έχει περάσει με επιτυχία μια σειρά
άκρως απαιτητικών δοκιμών σε 5 βασικές κατηγορίες (πρόσφυση, ικανότητα
ελιγμών, ελευθερία άρθρωσης, διέλευση από νερό και απόσταση από το έδαφος).
Τα ελαστικά All-Terain 17”, ο ειδικός μπροστινός προφυλακτήρας, η υπερυψωμένη
θέση οδήγησης, τα προστατευτικά της επιφάνειας κάτω από το αμάξωμα, ο κλασικός
πίσω γάντζος ρυμούλκησης και τα σκαλοπάτια Rock Rails της Mopar® (διαθέσιμα
προαιρετικά) ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ικανότητα off-road οδήγησης. Έτσι, είτε
κινείστε μέσα στην πόλη είτε κάνετε εξόρμηση στην ύπαιθρο, κάθε εμπόδιο μετατρέπεται
σε συναρπαστική διασκέδαση.
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Οι δοκιμές για την απόκτηση του σήματος Trail Rated® ξεκινούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην έδρα της Stellantis
(ή εναλλακτικά Jeep®) στις ΗΠΑ και, κατόπιν, συνεχίζονται σε μερικά από τα πιο δύσκολα εδάφη που υπάρχουν στον κόσμο.
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It is always the right time to recharge your Jeep® Compass.
Charging is intuitive and easy: the notification lights that
indicate the selected charging mode allow you to monitor
your vehicle’s charging status. The flashing blue LED
indicates that the scheduled charging program is on. The
Green LED shows charging level and the blinking Red
LED signals a problem or incorrect use. You can use
the App to manage and schedule battery charging
remotely, whenever you need to.

FOR YOUR

CHARGING
MOOD
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ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
• ΣΠΙΤΙ
Μπορείτε να επαναφορτίσετε άνετα στο σπίτι με το καλώδιο
φόρτισης που συνοδεύει το νέο σας Jeep®.
• WALLBOX
Μπορείτε επίσης εύκολα να εγκαταστήσετε το προαιρετικό
easyWallbox στο σπίτι και να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία σας σε
4 ώρες (ισχύς 2,3 kW). Ή, με τη βοήθεια ηλεκτρολόγου, μπορείτε να
αυξήσετε την ταχύτητα φόρτισης μέχρι και 7,4 kW, που μειώνει το χρόνο
φόρτισης έως και κατά 100 λεπτά.
• ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα επαναφόρτισης καθ’ οδόν, σε οποιοδήποτε
δημόσιο σημείο φόρτισης (μέσος χρόνος επαναφόρτισης: 1 ώρα και 40 λεπτά, χάρη
στη δυνατότητα φόρτισης με ηλεκτρική ισχύ έως 7,4 kW).
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Οι σκέψεις γίνονται ανάγκες. Οι ανάγκες απαιτούν λύσεις.
Η συνδεσιμότητα στο Jeep® Compass έχει σχεδιαστεί με
τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες σας και να
συμπληρώνει τον κόσμο σας. Έτσι, μπορείτε να οδηγείτε
απερίσπαστα, παραμένοντας απόλυτα δικτυωμένοι ανά
πάσα στιγμή.

CONNECTION

EVOLVES
INTO INTERACTION
Κατεβάστε την εφαρμογή Jeep® για κινητές
συσκευές ή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα
της Jeep® για να επωφεληθείτε από όλες τις
διαθέσιμες υπηρεσίες.
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

MY eCHARGE

MY WI-FI

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

Για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις και
υποστήριξη σε περιπτώσεις ατυχήματος ή
μηχανικής βλάβης του Jeep® σας.

Για να εντοπίζετε και να διατηρείτε τον
έλεγχο του νέου σας Jeep® Compass.

Για την παρακολούθηση και τη
φροντίδα του Jeep® σας

Για να λαμβάνετε πληροφόρηση σε
πραγματικό χρόνο για τις κυκλοφοριακές
συνθήκες στους δρόμους, τον καιρό και
τις κάμερες ελέγχου ορίων ταχύτητας στη
διαδρομή σας.

Για να διαχειρίζεστε όλες τις λειτουργίες
φόρτισης σε δημόσιους σταθμούς
φόρτισης ή στο ιδιωτικό σας Wallbox
χρησιμοποιώντας το smartphone σας.

Surf the Internet and connect
multiple devices to your Jeep®
at the same time and use
Amazon Alexa Voice Service*.

Για να λαμβάνετε πληροφορίες
και υποστήριξη σε περιπτώσεις
κλοπής και υποστήριξη
ανεύρεσης του Jeep® σας.

Λύσεις για τη διαχείριση του στόλου σας
εξασφαλίζοντας τον απόλυτο έλεγχο
των δραστηριοτήτων, της κατάστασης
σέρβις, της συντήρησης και της παροχής
υποστήριξης.

Οι υπηρεσίες Uconnect είναι προαιρετικές στο Longitude, βασικός εξοπλισμός σε όλα τα άλλα επίπεδα εξοπλισμού. Οι υπηρεσίες Uconnect και οι αισθητήρες παρκαρίσματος ενδέχεται να
υπόκεινται σε περιορισμούς παραγωγής και να διατίθενται προσωρινά μόνο για περιορισμένο αριθμό οχημάτων που υπάρχουν σε απόθεμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και τη διαδικασία ενεργοποίησης της κάθε υπηρεσίας, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®.

*Διατίθεται σε σύστημα πολυμέσων Uconnect 10,1’ με Navi. Σύστημα πολυμέσων Uconnect 10,1’’ Navi βασικός εξοπλισμός στο Upland, S και Trailhawk, προαιρετικός εξοπλισμός στα
Longitude, Night Eagle και Limited.
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Βελτιώστε την οδηγική σας εμπειρία. Το Jeep®
Compass διαθέτει ένα επανασχεδιασμένο
και στιβαρό εσωτερικό. Ξεκινώντας με το
ταμπλό και τις ξεκάθαρες, έντονες οριζόντιες
γραμμές του και στρέφοντας την προσοχή
στον πίνακα οργάνων και στην κεντρική ευρεία
οθόνη. Η κεντρική κονσόλα επανασχεδιάστηκε για
να προσφέρει πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο για τα
αντικείμενα σας κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Κάθε
λεπτομέρεια αποπνέει ποιότητα κορυφαίου επιπέδου:
κομψός συνδυασμός υλικών, εκλεπτυσμένα διακοσμητικά
στοιχεία, εξαιρετικά λεπτοί αεραγωγοί που συμπλέουν
τέλεια με το σχεδιασμό της καμπίνας.
Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων TFT, παρέχει ευανάγνωστες και
εύκολες στον εντοπισμό ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση
του οχήματος και της οδήγησης. Τα τρία ειδικά κουμπιά για τον
κινητήρα και τη χρήση της μπαταρίας, καθώς και η νέα διάταξη των
θυρών USB, κάνουν τις λειτουργίες του πίνακα οργάνων άμεσες και
διαισθητικές. Για να μπορείτε να συνεχίσετε απρόσκοπτα την οδήγησή
σας, σε απόλυτο συγχρονισμό με τη διαδρομή σας.

10,25”
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ΝΕΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ 10,25”

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ
SELEC-TERRAIN ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SPORT

INTERIORS
TO THE NEXT LEVEL
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Το Jeep® Compass είναι εξοπλισμένο με το σύστημα πληροφόρησης-ψυχαγωγίας 5ης γενιάς
Uconnect που διαθέτει οθόνη αφής 10,1” Full HD (1920x1200). Η ασύρματη συνδεσιμότητα
σάς επιτρέπει να συνδέετε χωρίς πρόβλημα το συμβατό smartphone σας με υποστήριξη Apple
CarPlay και ενσωμάτωση Android Auto™, για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά του
smartphone και στις αγαπημένες σας εφαρμογές πλοήγησης, πολυμέσων και επικοινωνίας
στον δρόμο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους περισπασμούς*.
Λάβετε οδηγίες πλοήγησης, πραγματοποιήστε κλήσεις, αποστολή και λήψη μηνυμάτων,
ακούστε μουσική, audiobooks ή podcasts, ενώ εξακολουθείτε να παραμένετε
συγκεντρωμένοι στον δρόμο. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια εξατομικευμένη
διασύνδεση ενώ παραμένετε πλήρως συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο χάρη στη νέα
δυνατότητα 4G Wi-Fi hotspot: εκτελέστε τις εφαρμογές σας και περιηγηθείτε στο
μενού με μια απλή σάρωση (swipe) ή χρησιμοποιήστε το drag&drop για άμεση
πρόσβαση σε ενότητες.

AMAZON ALEXA
Απλά υποβάλετε ένα φωνητικό
αίτημα στη φωνητική υπηρεσία
Alexa** στο αυτοκίνητό σας και
λάβετε ότι χρειάζεστε, όταν το
χρειάζεστε.

100% ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 4G

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ TOM TOM
Διαδραστικοί 3D χάρτες, γρήγορα
διαισθητικά αποτελέσματα αναζήτησης, άμεση σχεδίαση διαδρομών
και ETA (Εκτιμώμενος Χρόνος Άφιξης), ζωντανές ενημερώσεις για την
κυκλοφορία και προειδοποιήσεις
για κάμερες παρακολούθησης ταχύτητας, τιμές καυσίμου και πληροφορίες καιρού.

Συνδέσετε έως και 8 συσκευές για να σερφάρετε
εύκολα στο διαδίκτυο και να κάνετε streaming
εκπομπών και μουσικής, να χρησιμοποιήσετε τη
φωνητική υπηρεσία Alexa της Amazon** και πολλά
ακόμη.

CONNECTED TO
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AN IMMERSIVE
EXPERIENCE

* Για τη χρήση του Android Auto στην οθόνη του αυτοκινήτου σας, θα χρειαστείτε τηλέφωνο Android με λειτουργικό σύστημα Android έκδοσης 6.0 ή μεταγενέστερης, ένα ενεργό πρόγραμμα
δεδομένων και την εφαρμογή Android Auto.
Οι ονομασίες Google, Android, Android Auto, YouTube Music και άλλα σχετικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
Το Android Auto δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές και τις γλώσσες. Παρακαλούμε ελέγξτε την https://www.android.com/auto/ για διαθεσιμότητα χώρας και γλώσσας.

**Διατίθεται σε σύστημα πολυμέσων Uconnect 10,1’ με Navi. Σύστημα πολυμέσων Uconnect 10,1’’ Navi βασικός εξοπλισμός στο Upland, S και Trailhawk, προαιρετικός εξοπλισμός στα
Longitude, Night Eagle και Limited.
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Κάθε μία λεπτομέρεια στο νέο
Jeep® Compass σχεδιάστηκε για
να εγγυάται άνεση και λειτουργικότητα, εξυψώνοντας την απόλαυση
της οδήγησης στο επόμενο επίπεδο.
Ο χώρος της καμπίνας είναι εργονομικός και εύκολα προσβάσιμος. Η πανοραμική ηλιοροφή διπλού πάνελ* υποδηλώνει
ξεκάθαρα τη διασκέδαση και την ελευθερία
της οδήγησης ενός Jeep® στην ύπαιθρο. Τα
ευρύχωρα καθίσματα bucket εναρμονίζονται
κομψά με τις ακριβείς λεπτομέρειες του εσωτερικού. Ο συνολικός διαθέσιμος χώρος είναι πιο
λειτουργικός, με άφθονο χώρο για τα πόδια στα
πίσω καθίσματα και το ευρύχωρο πορτ-μπαγκάζ για
επιπλέον χώρο φόρτωσης και εύκολο χειρισμό.
* Διαθέσιμη επιλογή

SPACE

EVOLVES
INTO COMFORT
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ΚΑΜΕΡΑ 360°
Ένα σύστημα καμερών για θέαση 360 μοιρών, σας παρέχει πλήρη έλεγχο του χώρου γύρω από το
όχημα, καθιστώντας τους ελιγμούς
ευκολότερους σε οποιαδήποτε περίπτωση, και ειδικά κατά τη στάθμευση.

INSIDE A FULL

VISION

Ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια στο Jeep® Compass σχεδιάστηκε
για να εγγυάται άνεση και λειτουργικότητα, εξωραϊζοντας την οδηγική
απόλαυση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ
Απλά μετακινώντας το πόδι σας κάτω από τον προφυλακτήρα
ανοίγει αυτόματα η πίσω πόρτα, αφήνοντας τα χέρια σας
ελεύθερα.
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ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Μια βάση ασύρματης φόρτισης είναι
ενσωματωμένη στην κεντρική κονσόλα του
οχήματος, επιτρέποντάς σας να φορτίζετε
εύκολα το smartphone σας ενώ ταξιδεύετε.
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REDEFINE

ANY SOUND
LIMIT
Καθαρός ήχος χωρίς περιορισμούς. Το Jeep® Compass δίνει στον
ήχο τη δική του διάσταση. Είναι εξοπλισμένο με ένα ηχοσύστημα
Alpine Premium ισχύος 506 Watt που διαθέτει 9 ηχεία, ενισχυτή και
subwoofer. Αφήστε τον κόσμο σας να κινείται μαζί σας και γύρω
σας, σε απόλυτο συγχρονισμό με το ρυθμό και τα πάθη σας,
όπου και αν πάτε. Και αφήστε τον ήχο να σας πάει ακόμα πιο
πέρα. Συντονίστε τον στο δικό σας τρόπο ζωής.
Διαθέσιμα στοιχεία εξοπλισμού σε επιλεγμένες εκδόσεις.
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CONTROL

Δύσκολοι δρόμοι, ξαφνικά εμπόδια, απρόβλεπτα σενάρια. Ότι και αν συμβεί, η
ασφάλεια είναι πάντα θέμα ελέγχου. Με το νέο Jeep® Compass, η οδήγησή σας είναι
ομαλή και ασφαλής, χάρη σε 70 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας,
όπως είναι το Forward Collision Warning Plus (Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής
Σύγκρουσης) και το Lane Departure Warning Plus (Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής
Λωρίδας) (που αποτελούν βασικό εξοπλισμό σε όλα τα μοντέλα), τα οποία σας κρατούν
ασφαλείς από όλους τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν στον δρόμο. Όπου και
αν πάτε.

EVOLVES
INTO SAFETY

BLIND SPOT MONITORING (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ)
Όσον αφορά στα πίσω «τυφλά σημεία» του οχήματος, ένα εξελιγμένο σύστημα βασισμένο
σε ραντάρ ανιχνεύει εάν σας πλησιάζει ένα άλλο όχημα που κινείται πίσω σας. Όταν είναι
ενεργοποιημένο, το σύστημα προειδοποιεί αμέσως τον οδηγό με ένα σύμβολο που ανάβει στον
αντίστοιχο εξωτερικό καθρέφτη.
ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ CRUISE CONTROL)
Το Προσαρμοζόμενο Cruise Control (ACC) με λειτουργία Stop & Go* προσαρμόζει αυτόματα την
ταχύτητα πορείας, ώστε να διατηρείται μια προεπιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
Μάλιστα, μπορεί ακόμα και να ακινητοποιήσει το όχημα, εάν χρειαστεί, χωρίς καμία παρέμβαση από
τον οδηγό.
LANE DEPARTURE WARNING PLUS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ)
Μια κάμερα «διαβάζει» τις διαγραμμίσεις των ορίων των λωρίδων και ανιχνεύει πιθανούς κινδύνους σύγκρουσης,
προειδοποιώντας τον οδηγό (όταν το φλας είναι σβηστό) σε περίπτωση που το όχημα παρεκκλίνει από τη λωρίδα
του. Εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί έγκαιρα, το σύστημα επαναφέρει αυτόματα το όχημα στη σωστή πορεία.
FORWARD COLLISION WARNING PLUS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ)
Χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ που ανιχνεύουν εάν το Jeep® Compass πλησιάζει πολύ γρήγορα κάποιο άλλο όχημα
και προειδοποιεί με ηχητικό σήμα τον οδηγό και, εάν χρειάζεται, ενεργοποιεί τα φρένα για να μειώσει τις πιθανότητες
να σημειωθεί σύγκρουση.
ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Η κάμερα οπισθοπορείας ParkView εξασφαλίζει άριστη ορατότητα κατά την κίνηση με την όπισθεν και υποστηρίζει τον
οδηγό κατά την εκτέλεση ελιγμών χάρη στις Δυναμικές Γραμμές που προβάλλονται στην οθόνη Uconnect™.
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REAR CROSS PATH DETECTION (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΙΣΩ)
Ήχοι και εικονίδια σας προειδοποιούν άμεσα για τυχόν οχήματα που πλησιάζουν ή εμπόδια πίσω σας όταν κάνετε
ελιγμό κίνησης με την όπισθεν.
AUTOMATIC PARK ASSIST (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ)
Αισθητήρες υπέρηχων παρέχουν στο Jeep® Compass όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να παρκάρει
στην αυτόματη λειτουργία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε το σύστημα, να
χειριστείτε τον επιλογέα ταχυτήτων και να ακολουθήσετε τις απλές, βήμα προς βήμα οδηγίες.
AEB WITH PEDESTRIAN RECOGNITION (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΔΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΕΖΩΝ)
Το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό και ενεργοποιεί πλήρη επιβράδυνση του οχήματος για να
μετριάσει ή να αποφύγει τυχόν επικείμενη σύγκρουση με τους πεζούς.
TRAFFIC SIGN RECOGNITION (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ)
Διατηρείτε πάντα την κατάλληλη ταχύτητα, σε οποιονδήποτε δρόμο, καθώς το νέο Jeep®
Compass ανιχνεύει πινακίδες κυκλοφορίας και σας ειδοποιεί – μέσω της οθόνης TFT LCD
– εάν υπερβείτε το όριο ταχύτητας ή οποιουσδήποτε περιορισμούς.
DRIVER DROWSY DETECTION (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΠΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ)
Η εγρήγορση του οδηγού παρακολουθείται διαρκώς. Εάν χρειαστεί, στην οθόνη TFT
LCD εμφανίζεται ένα ειδικό μήνυμα και ένα εικονίδιο φλιτζανιού καφέ για να σας
προτείνουν να κάνετε ένα διάλειμμα. Η ένδειξη αυτή παραμένει ενεργή μέχρι να
σταματήσει το αυτοκίνητο.
INTELLIGENT SPEED ASSIST
Το σύστημα ISA (Intelligent Speed Assist), αλληλοεπιδρώντας με το
σύστημα Traffic Sign Recognition, σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την
ταχύτητα πορείας σας, εύκολα και διαισθητικά, χρησιμοποιώντας τα
χειριστήρια στο τιμόνι.
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HIGHWAY ASSIST (ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ)
Ενισχύστε περαιτέρω την άνεση και την ασφάλεια κατά την
οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Ο συνδυασμός Adaptive
Cruise Control και Lane Keeping Assist εκτελεί τρεις
κρίσιμες λειτουργίες: διατηρεί την επιλεγμένη ταχύτητα,
διατηρεί την προκαθορισμένη σας απόσταση ασφαλείας
από το προπορευόμενο όχημα και διασφαλίζει ότι θα
παραμείνετε στο κέντρο της λωρίδας ελέγχοντας
ενεργά το τιμόνι.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ JEEP® ME

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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MOTION

EVOLVES
INTO FUN
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

e-HYBRID

PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID

1.6 MULTIJET II
130HP MTX FWD

1.3 GSE T4
130HP MTX FWD

1.5 GSE T4 E-HYBRID
130HP DCT7 FWD

1.3 PLUG-IN HYBRID
190HP AT6

1.3 PLUG-IN HYBRID
240HP AT6

ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ

ΒΕΝΖΊΝΗ

E-HYBRID

PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID

ΙΣΧΎΣ (HP)

130

130

130

190

240

ΜΈΓ. ΡΟΠΉ ICE (NM)

320

270

240

270

270

-

-

55 (ΊΣΟ ΜΕ 135 NM ΣΤΗΝ
ΕΊΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΊΟΥ
ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ)

250

250

ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΚΊΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΕΜΠΡΌΣ ΤΡΟΧΟΎΣ

ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΚΊΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΕΜΠΡΌΣ ΤΡΟΧΟΎΣ

ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΚΊΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΕΜΠΡΌΣ ΤΡΟΧΟΎΣ

ΤΕΤΡΑΚΊΝΗΣΗ

ΤΕΤΡΑΚΊΝΗΣΗ

ΕΚΠΟΜΠΈΣ CO2 (G/KM)
ΜΙΚΤΌΣ ΚΎΚΛΟΣ

135-139

152-159

128-136

44-46

44-47

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΚΑΥΣΊΜΟΥ
[L/100 KM ΜΙΚΤΌΣ ΚΎΚΛΟΣ WLTP]

5.2-5.3

6.6-7.0

5.6-6.0

1.9-2.0

1.9-2.0

ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟ, 6 ΣΧΈΣΕΩΝ

ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟ, 6 ΣΧΈΣΕΩΝ

DCT, 7 ΣΧΈΣΕΩΝ

ΑΥΤΌΜΑΤΟ, 6 ΣΧΈΣΕΩΝ

ΑΥΤΌΜΑΤΟ, 6 ΣΧΈΣΕΩΝ

ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ
ΤΎΠΟΣ ΚΑΥΣΊΜΟΥ

ΡΟΠΉ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΉΡΑ (NM)
ΕΛΚΤΙΚΉ ΙΣΧΎΣ
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ΚΙΒΏΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ

Νέα βιώσιμα υλικά στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Νέo αποκλειστικό χρώμα. Η παραγωγή διοξειδίου
του άνθρακα κατά την κατασκευή του αυτοκινήτου μειώθηκε κατά 40%. Ταπετσαρία οροφής από
ανακυκλωμένο υλικό. Πλαίσια των θυρών και ταμπλό με ένθετα seaqual με ανακυκλωμένο νήμα.
Διαθέσιμη τόσο με τα νέα συστήματα μετάδοσης κίνησης e-Hybrid και PHEV, που κυμαίνονται από
130 HP έως 240 HP, η νέα ειδική σειρά Compass Upland αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Jeep
να κατασκευάζει νέα μοντέλα που είναι ακόμη πιο βιώσιμα και φιλικότερα προς το περιβάλλον,
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του να γίνει η πιο πράσινη μάρκα SUV παγκοσμίως.
Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Limited και επιπλέον:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• Καθίσματα Seaqual/βινυλίου με ραφές σε αντίθεση
• Αποκλειστική ταπετσαρία οροφής και πατάκια από ανακυκλωμένα υλικά
• Ένθετο ταμπλό με Metakrome μπρονζέ φινίρισμα
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Ζάντες αλουμινίου 18” σε μαύρο γυαλιστερό.
• Μπρονζέ εξωτερικές λεπτομέρειες
• Ειδικά αυτοκόλλητα και αυτοκόλλητο καπό
• Μαύρη οροφή
• Νέα εξωτερικό χρώμα Γαλάζιο Matter
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Σύστημα infotainment Uconnect™ 10.1” (με σύστημα πλοήγησης)
• Traffic Sign Information
• Highway Assist
• Καλώδιο φόρτισης τύπου 3 (μόνο για 4xe)

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ JEEP® COMPASS

UPLAND
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟ
JEEP® COMPASS

NIGHT EAGLE
Εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα. Ζάντες αλουμινίου 18”.
Προβολείς Full LED, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ασύρματες δυνατότητες
φόρτισης και συνδεσιμότητας. Το νέο Jeep® Compass Night Eagle είναι η ιδανική
επιλογή για όσους θέλουν ένα SUV με χαρακτήρα με μια επιπλέον πινελιά στυλ και
τεχνολογίας.
Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Longitude και επιπλέον:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•Κ
 αθίσματα από ύφασμα/βινύλιο με ρύθμιση στηρίγματος μέσης
2 κατευθύνσεων
• Εσωτερικός ηλεκτροχρωμικός καθρέπτης
• Βάση ασύρματης φόρτισης κινητού
• Υπηρεσίες Uconnect (TBM)
• Θύρες USB 2ης σειράς
• Είσοδος χωρίς κλειδί / σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί
• Φινιρίσματα σε μαύρο Piano
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Ζάντες αλουμινίου 18” σε μαύρο γυαλιστερό
• Φινιρίσματα και λεπτομέρειες σε μαύρο γυαλιστερό
• Πίσω σκούρα κρύσταλλα
• Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος 10 καναλιών
• Ράγες οροφής σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα
42

Οι υπηρεσίες Uconnect και οι αισθητήρες παρκαρίσματος ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς παραγωγής και να διατίθενται προσωρινά μόνο για περιορισμένο αριθμό οχημάτων που υπάρχουν σε απόθεμα.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17”
• Ε
 ξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι
• Χ
 ρωμιωμένα περιγράμματα παραθύρων
• Π
 ροβολείς LED με αισθητήρα φώτων
• Π
 ίσω φώτα LED
• Τ
 άπα πλήρωσης καυσίμου χωρίς κάλυμμα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• Α
 ναδιπλούμενο προς τα εμπρός κάθισμα συνοδηγού
• Σ
 κιάδια ηλιοπροστασίας με φωτιζόμενους καθρέφτες
• Δ
 ιζωνικός κλιματισμός
• Κ
 αθίσματα από ύφασμα με μπλε ραφές
• Α
 ναδιπλούμενα καθίσματα 2ης σειράς 40/60
• Τ
 ιμόνι με χειριστήρια
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Π
 ίνακας οργάνων με οθόνη TFT 10,25”
• Σ
 ύστημα infotainment Uconnect™ 8.4” (χωρίς πλοήγηση) με 6 ηχεία
• C
 ruise Control
• Η
 λεκτρικό χειρόφρενο
• Υ
 αλοκαθαριστήρες με αισθητήρες βροχής
• Υ
 πενθύμιση ζώνης ασφαλείας πίσω καθισμάτων
• A
 ctive Emergency Braking (Ενεργή Πέδηση Έκτακτης Ανάγκης) με
αναγνώριση πεζών και ποδηλατών
• Intelligent Speed Assist (Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης
Ταχύτητας)
• F
 orward Collision Warning Plus (Σύστημα Προειδοποίησης
Μετωπικής Σύγκρουσης Plus)
• L
 ane Departure Warning Plus (Σύστημα Προειδοποίησης
Αλλαγής Λωρίδας Plus)
• T
 raffic Sign Recognition (Αναγώριση Σημάτων Κυκλοφορίας)
• D
 rowsy Driver Detection (Σύστημα Ανίχνευσης Κόπωσης Οδηγού)
• A
 pple CarPlay / Android Auto™
• A
 ctive Speed Limiter (Ενεργός Περιοριστής Ταχύτητας)
• E
 SC (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας)
• T
 PMS (Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών)

LONGITUDE
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Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Longitude και επιπλέον:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Προβολείς LED με υπογραφή DRL
• Φώτα ομίχλης LED
• Αυτόματη λειτουργία φώτων πορείας
• Ζάντες αλουμινίου 18’’, με διαμαντέ φινίρισμα
• Μαύρες ράγες οροφής
• Φιμέ κρύσταλλα ηλιοπροστασίας
• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• Premium καθίσματα από ύφασμα/βινύλιο με γκρι ραφές
• Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης καθίσματος οδηγού 2 κατευθύνσεων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Σ
 ύστημα Infotainment Uconnect™ 10.1” (χωρίς πλοήγηση)
με 6 ηχεία
• Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος
• Adaptive Cruise Control
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί «Keyless Enter ‘N Go»
• Συναγερμός
• Βάση ασύρματης φόρτισης smartphone
• Θύρες USB 2ης σειράς
• Υπηρεσίες Uconnect
• Κάμερα οπισθοπορείας
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PLUG-IN HYBRID
• Α
 ποκλειστικό χρωμιωμένο λογότυπο plug-in υβριδικού
Jeep® με μπλε λεπτομέρειες
• Χ
 ρωμιωμένο λογότυπο 4xe
• Λ
 ειτουργίες ηλεκτροκίνησης: Hybrid, Electric, eSave
• S
 elect Terrain με 4 λειτουργίες οδήγησης: Auto, Sand/Mud,
Snow, Sport
• H
 ill Descent Control (Σύστημα ελεγχόμενης κατάβασης)
• J
 eep® Active Drive Low
• Κ
 αλώδιο τύπου 2 για οικιακή φόρτιση
• Α
 υτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία
προκλιματισμού
• Ε
 ιδικός ψηφιακός και επαναδιαμορφώσιμος πίνακας
οργάνων Full TFT 10,25” για Plug-in Hybrid
• Α
 ποκλειστικές λειτουργίες Plug-in Hybrid για το
Ραδιόφωνο
• Υ
 πηρεσίες Uconnect™ με αποκλειστικές
λειτουργίες για plug-in Hybrid

LIMITED

Οι υπηρεσίες Uconnect και οι αισθητήρες παρκαρίσματος ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς παραγωγής και να διατίθενται προσωρινά μόνο για περιορισμένο αριθμό οχημάτων που υπάρχουν σε απόθεμα.
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Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Limited και
επιπλέον:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Ζάντες 19” βαμμένες σε μαύρο γυαλιστερό
• Περιγράμματα παραθύρων σε μαύρο γυαλιστερό
• Βαμμένα κάτω μέρη περιμετρικά του αυτοκινήτου
• Μαύρη οροφή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• Δερμάτινα καθίσματα με γκρι ραφές
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 8 κατευθύνσεων
• Αναδιπλούμενα καθίσματα 2ης σειράς 40/20/40
• Η
 λεκτρική ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης 4
κατευθύνσεων (μόνο οδηγού)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Σ
 ύστημα infotainment Uconnect™ 10,1”
(με σύστημα πλοήγησης) με 6 ηχεία
• Η
 λεκτρικά ανοιγόμενη, χωρίς χρήση των χεριών, πίσω πόρτα
• Traffic Sign Information
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PLUG-IN HYBRID
• Α
 ποκλειστικό Neutral Grey λογότυπο plug-in υβριδικού Jeep® με
μπλε λεπτομέρειες
• Λ
 ογότυπο 4xe σε γκρι Neutral
• Λ
 ειτουργίες ηλεκτροκίνησης: Hybrid, Electric, eSave
• S
 elect Terrain με 4 λειτουργίες οδήγησης: Auto, Sand/Mud,
Snow, Sport
• H
 ill Descent Control (Σύστημα ελεγχόμενης κατάβασης)
• J
 eep® Active Drive Low
• Κ
 αλώδιο τύπου 2 για οικιακή φόρτιση
• Α
 υτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία
προκλιματισμού
• Ε
 ιδικός ψηφιακός και επαναδιαμορφώσιμος πίνακας
οργάνων Full TFT 10,25” για Plug-in Hybrid
• Α
 ποκλειστικές λειτουργίες Plug-in Hybrid για το
Ραδιόφωνο
• Υ
 πηρεσίες Uconnect™ με αποκλειστικές
λειτουργίες για plug-in Hybrid

S
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PLUG-IN HYBRID
Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Limited και επιπλέον:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Ζάντες αλουμινίου Off-Road 17”, Ελαστικά M+S 235/60 R17
• Περιγράμματα παραθύρων σε μαύρο γυαλιστερό
• Σήματα Trailhawk και Trail Rated
• Πίσω γάντζος ρυμούλκησης και αυτοκόλλητο στο καπό
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• P
 remium καθίσματα από ύφασμα/βινύλιο με ραφές Κόκκινο
Ruby
• Πατάκια παντός καιρού
• Ε
 πένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης διπλής όψης σε
Μοκέτα/Βινύλιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OFF-ROAD
• S
 elect Terrain με 5 λειτουργίες οδήγησης: Auto, Sand/Mud,
Snow, Sport, Rock
• Hill Descent Control (Σύστημα ελεγχόμενης κατάβασης)
• Ποδιές προστασίας μπροστά και πίσω
• Μπροστινός και πίσω προφυλακτήρας ειδικής σχεδίασης off-road
• Jeep® Active Drive Low
• Εφεδρικός τροχός

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Σ
 ύστημα infotainment Uconnect™ 10,1” (με σύστημα
πλοήγησης) με 6 ηχεία και αποκλειστικές
λειτουργίες Plug-in Hybrid
• Traffic Sign Information
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TRAILHAWK
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ΛΕΥΚΟ
ALPINE
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΣΗΜΙ
GLACIER

ΓΚΡΙ
GRAPHITE

ΜΠΛΕ
SHADE

ΚΟΚΚΙΝΟ
COLORADO

ΓΑΛΑΖΙΟ
MATTER

•

•

UPLAND

•

LONGITUDE

•

•

•

•

•

•

NIGHT EAGLE

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•

LIMITED

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•

•

•

•

•

•

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•I•
•

•

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

S
TRAILHAWK

•
•

•

ΜΑΥΡΟ

•I•
•

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΟΡΟΦΗ

LIBERATE
YOUR TRUE SELF
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ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση
Longitude

ΔΕΡΜΑ / ΥΦΑΣΜΑ

ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΑΦΕΣ
στο Longitude
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Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση Trailhawk

ΔΕΡΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΓΚΡΙ ΡΑΦΕΣ
(μόνο στο μοντέλο S)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18”

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση
Limited

ΔΕΡΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

HOWEVER
YOU LIKE IT

ΜΑΥΡΟ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ RUBY
(Μόνο στην έκδοση Trailhawk)

ΜΑΥΡΟ

ΔΕΡΜΑ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17”
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ M+S

ΒΙΝΥΛΙΟ/ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ
ΥΦΑΣΜΑ SEAQUAL® / ΒΙΝΥΛΙΟ
ΜΕ ΓΚΡΙ ΡΑΦΕΣ
ΜΑΥΡΟ / ΜΠΛΕ
Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Limited
με μπλε ραφές
Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Night Eagle
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση UPLAND

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18”

Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις
Night Eagle και Upland

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19”

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση S
Προαιρετικός εξοπλισμός στις
εκδόσεις Night Eagle και Upland

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19”
Προαιρετικος εξοπλισμός στην
έκδοση Limited
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AUTHENTICITY
IS THE SOLUTION
Τολμήστε να κάνετε τη διαφορά με τα Γνήσια Αξεσουάρ Jeep® από τη Mopar®. Εξατομικεύστε
το νέο σας Jeep® Compass και επιλέξτε από ένα εκτενές σύνολο αξεσουάρ που εξασφαλίζουν
ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες σας: όπως η τηλεσκοπική μπάρα, ή οι ράγες οροφής.
Ή απλώς προσθέστε μια επιπλέον «πινελιά» στιλ με το νέο αυτοκόλλητο για το καπό σε
ματ μαύρο και μπλε Pantone περίγραμμα, αυτοκόλλητο καλύμματος καθρέφτη και το
δαχτυλίδι μπροστινής μάσκας ψυγείου* σχεδιασμένο για το δικό σας Compass 4xe.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και το δαχτυλίδι
μπροστινής μάσκας ψυγείο, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep ®.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Τύπος καυσίμου
Διαθέσιμο στις εκδόσεις
Κυβισμός (cm3)
Κατηγορία εκπομπών ρύπων Euro
Ισχύς κινητήρα εσωτερικής καύσης [HP/ σ.α.λ.]
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (HP)
Ισχύς κινητήρα εσωτερικής καύσης [kW) / σ.α.λ.]
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα [kW]
Ροπή κινητήρα εσωτερικής καύσης [Nm/ σ.α.λ.]
Ροπή ηλεκτροκινητήρα [Nm]

1.6 MultiJet 130HP
MTX FWD

1.3 GSE T4 130HP
MTX FWD

1.5 GSE T4 e-Hybrid 130HP
DCT FWD

1.3 Turbo 4xe Plug in Hybrid 190HP
AT 4x4 Low

1.3 Turbo 4xe Plug in Hybrid 240HP
AT 4x4 Low

1.3 Turbo 4xe Plug in Hybrid 240HP
AT 4x4 Low

DIESEL

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΒΕΝΖΙΝΗ HYBRID 48V

ΒΕΝΖΙΝΗ+ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ+ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ+ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Longitude, Night Eagle, Limited και S

Longitude, Night Eagle και Limited

Longitude, Night Eagle, Limited, Upland και S

Night Eagle

Limited, Upland και S

Trailhawk

1598

1332

1469

1332

1332

1332

Euro 6d-FINAL

Euro 6d-FINAL

Euro 6d-FINAL

Euro 6d-FINAL

Euro 6d-FINAL

Euro 6d-FINAL

130 / 3750

130 / 4750

130 / 5500

130 / 5550

180 / 5750

180 / 5750

-

-

up to 20

60

60

60

96 / 3750

96 / 4750

95 / 5500

96 / 5550

132 / 5750

132 / 5750

-

-

up to 15

44

44

44

320 / 1500

270 / 1560

240 / 1500

270 / 1850

270 / 1850

270 / 1850

-

-

55 (ίσο με 135 Nm στην είσοδο του
κιβωτίου ταχυτήτων)

250

250

250

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Κιβώτιο ταχυτήτων

Χειροκίνητο, 6 σχέσεων

Χειροκίνητο, 6 σχέσεων

Αυτόματο διπλού συμπλέκτη, 7 σχέσεων

Αυτόματο, 6 σχέσεων

Αυτόματο, 6 σχέσεων

Αυτόματο, 6 σχέσεων

Μετάδοση κίνησης

Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς

Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς

Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς

Τετρακίνηση e All Wheel Drive – P1f/P4

Τετρακίνηση e All Wheel Drive – P1f/P4

Τετρακίνηση e All Wheel Drive – P1f/P4

0-100 Km/h (sec)

10,6

10,3

10

7,9

7,3

7,3

Τελική ταχύτητα (km/h)

194

192

193

183

200

200

Εκπομπές CO2 (g/km) σε μικτό κύκλο

135 - 139

152 - 159

128 - 136

44 - 46

44 - 46

46 - 47

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε μικτό κύκλο

5.2 - 5.3

6.6 - 7.0

5.6 - 6.0

1.9 - 2.0

1,9

2,0

4404

4404

4404

4404

4404

4398

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Μήκος (mm)
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Πλάτος με τους καθρέφτες αναδιπλωμένους (mm)

1874

1874

1874

1874

1874

1874

Ύψος στο επίπεδο των ραγών οροφής (mm)

1629

1629

1629

1649

1649

1664

Ύψος στο επίπεδο της οροφής [mm]

1624

1624

1624

1645

1645

1659

Μεταξόνιο (mm)

2636

2636

2636

2636

2636

2636

Γωνία προσέγγισης (μοίρες)

15,8

15,8

15,8

16,8

16,8

30,4

Γωνία διαφυγής (μοίρες)

30,8

30,8

30,8

31,7

31,7

33,3

Γωνία ράμπας (μοίρες)

21,8

21,8

21,8

22,9

22,9

20,9

Απόσταση από το έδαφος (mm)

198

198

198

201

201

213

Διέλευση από νερό με βάθος (mm)

406

406

406

406

406

483

Συνολικό βάρος + Οδηγός [kg]

1615

1505

1575

1935

1935

1935

Ικανότητα ρυμούλκησης τεχνική + SAE [kg]

1250

1750

1750

1250

1250

1250

Χωρητικότητα μπαταρίας [kWh]

-

-

-

11,4

11,4

11,4

Αυτονομία πόλης με πλήρη ηλεκτροκίνηση σε κύκλο
WLTP [km]

-

-

-

50 - 52

52

52

Αυτονομία με πλήρη ηλεκτροκίνηση σε κύκλο WLTP [km]

-

-

-

47

48 - 49

47

Τελική ταχύτητα με πλήρη ηλεκτροκίνηση [km/h]

-

-

-

135

135

135

Ταχύτερη δυνατή φόρτιση [ώρες - λεπτά]

-

-

-

1 h 45'

1 h 45'

1 h 45'

Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου ορίζονται βάσει των επίσημων δοκιμών, σύμφωνα με τις προβλέψεις των κανονισμών της ΕΕ που ισχύουν κατά τη στιγμή της έγκρισης τύπου. Ειδικότερα, οι υποδεικνυόμενες
τιμές έχουν καθοριστεί με βάση τη διαδικασία δοκιμών WLTP. Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που επιτυγχάνονται σύμφωνα με τον εφαρμοστέο κανονισμό 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

* συνολικό βάρος + οδηγός 75kg

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. 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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