NEO JEEP® COMPASS

LOOK AT

INNOVATION

FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE
Το Jeep® Compass εξελίσσεται σύμφωνα με το ένστικτό σας. Το στιβαρό SUV είναι τώρα έτοιμο να κυριαρχήσει
στους δρόμους με ανανεωμένα επίπεδα ασφάλειας και ελέγχου χάρη στα πιο προηγμένα επίπεδα τεχνολογίας.
Διαθέτει τώρα τη νέα γενιά ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), καθώς και τις πλέον προηγμένες
τεχνολογίες συνδεσιμότητας και πολυμέσων. Ακόμα περισσότερο εσωτερικό χώρο και ακόμα περισσότερες
δυνατότητες. Σε αυτή την εξέλιξη συμβάλλει η εξαιρετική απόδοση 4xe που κάνει τις εκτός δρόμου εμπειρίες σας
ακόμα πιο συναρπαστικές. Ζήστε μια νέα περιπέτεια κάθε μέρα με το Νέο Jeep® Compass. Στην πόλη και πιο πέρα.
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Ο σχεδιασμός περνά σε ένα νέο επίπεδο. Μια μοντέρνα φόρμα, όπου οι

WILDLY
BEAUTIFUL

κομψές γραμμές και οι στιβαρές επιφάνειες συνδυάζονται αρμονικά.
Η ομορφιά του νέου Jeep® Compass φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Διατηρεί
ακόμα

το

κλασικό
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να παραμελεί το στιλ. Το φινετσάτο εξωτερικό, οι ομαλές γραμμές
και η αεροδυναμική σχεδίαση αναδεικνύουν την ομορφιά ακόμα
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τις επτά γρίλιες και η επιβλητική σχεδίαση του πίσω μέρους.
Το νέο Jeep® Compass αιχμαλωτίζει την προσοχή σας
αμέσως. Νιώστε τον ενθουσιασμό της στιγμής όταν
πιάνετε στα χέρια σας το τιμόνι. Ονειρευτείτε την,
οδηγήστε
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την:

ζήστε

την

εμπειρία

Compass.
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Βελτιώστε την οδηγική σας εμπειρία.
Το ν έ ο J e e p ® C o m p a s s δ ι α θ έ τ ε ι έ ν α
επανασχεδιασμένο και συμπαγές εσωτερικό.
Ξεκινώντας με το ταμπλό και τις ξεκάθαρες, έντονες
οριζόντιες γραμμές του για ελεύθερη ορατότητα
μέσω του παρμπρίζ και στρέφοντας την προσοχή στον
πίνακα οργάνων και στην κεντρική οθόνη. Η κεντρική
κονσόλα επανασχεδιάστηκε για να προσφέρει πρόσθετο
αποθηκευτικό χώρο. Κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί
προσεκτικά για να προσφέρει ποιότητα κορυφαίου επιπέδου:
κομψός

συνδυασμός

υλικών,

εκλεπτυσμένα

διακοσμητικά

στοιχεία, εξαιρετικά λεπτοί αεραγωγοί που συνδυάζονται τέλεια
με τον σχεδιασμό της καμπίνας. Τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες
βυθίζονται σε μια νέα διάσταση στιλ και δυνατοτήτων.

INTERIORS
TO THE NEXT LEVEL

10,25”

ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΟΘΟΝΗ 10,25’’
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ΣΥΣΤΗΜΑ SELEC TERRAIN
ME SPORT MODE
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Το μέλλον είναι ένας ανοιχτός δρόμος, μια νέα διαδρομή προς νέους προορισμούς. Τώρα, υπάρχουν
και άλλα στοιχεία στο νέο Jeep® Compass που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ο ψηφιακός πίνακας
οργάνων TFT, με νέα γραφικά στην έκδοση Plug-in Hybrid 4xe, παρέχει ξεκάθαρες και εύκολες
στον εντοπισμό ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του οχήματος και της οδήγησης.
Τα τρία κουμπιά για τη λειτουργία του Plug-in Hybrid συστήματος 4xe, καθώς και η νέα διάταξη
των θυρών USB, κάνουν τις λειτουργίες άμεσες και διαισθητικές. Για να μπορείτε να
συνεχίσετε απρόσκοπτα την οδήγησή σας, σε απόλυτο συγχρονισμό με τη διαδρομή σας.

TAKEINSIDE
A THE
LOOK
FUTURE
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AMAZON ALEXA
Το Νέο Jeep® Compass είναι εξοπλισμένο με το σύστημα infotainment 5ης γενιάς Uconnect που διαθέτει οθόνη αφής

ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΛΟΉΓΗΣΗΣ
TOM TOM

10,1” Full HD (1920x1200). Η ασύρματη συνδεσιμότητα, σας επιτρέπει να αναπαράγετε στην οθόνη του αυτοκινήτου το
περιεχόμενο του κινητού σας και όλες τις αγαπημένες σας εφαρμογές με:
- Υποστήριξη Apple CarPlay για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του iPhone έτσι ώστε να
μπορείτε πάντοτε να βασίζεστε στο iPhone σας για την πλοήγηση, την επικοινωνία και τη διασκεδάσή σας στο
δρόμο.
- Ενσωμάτωση Android Auto™* για εύκολη σύνδεση του smartphone σας στο όχημα και πρόσβαση
στις αγαπημένες σας εφαρμογές πλοήγησης, πολυμέσων και επικοινωνίας στο δρόμο, ταυτόχρονα
ελαχιστοποιώντας τις αποσπάσεις της προσοχής.
Λάβετε οδηγίες πλοήγησης, πραγματοποιήστε κλήσεις, αποστολή και λήψη μηνυμάτων, ακούστε
μουσική, audiobooks ή podcasts, ενώ εξακολουθείτε να παραμένετε συγκεντρωμένοι στο δρόμο.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια εξατομικευμένη διασύνδεση ενώ παραμένετε πλήρως

100% ΠΛΉΡΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟ 4G

συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο χάρη στη νέα δυνατότητα 4G Wi-Fi hotspot (διαθέσιμη κατόπιν
αιτήματος). Εκτελέστε τις εφαρμογές σας και περιηγηθείτε στο μενού με μια απλή σάρωση
(swipe) ή χρησιμοποιήστε το drag&drop για άμεση πρόσβαση σε ενότητες.
Βελτιώστε την οδηγική σας εμπειρία με την τεχνολογία Tom Tom®: το υπερσύγχρονο
σύστημα πλοήγησής σας με διαδραστικούς 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.
Η εμπειρία χρήστη προχωρά ένα βήμα παραπέρα χάρη στην ενσωμάτωση του
Amazon Alexa: απλά υποβάλετε ένα φωνητικό αίτημα στη φωνητική υπηρεσία
Alexa στο αυτοκίνητό σας και λάβετε ότι χρειάζεστε, όταν το χρειάζεστε.

ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
MIRRORING

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.
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Ανακαλύψτε περισσότερα στην καμπίνα επιβατών του νέου Jeep® Compass, όπου η
άνεση συναντιέται με το μοντέρνο στιλ. Ο χώρος της καμπίνας είναι εργονομικός και
αναβαθμισμένος. Η κομψότητα συμπληρώνει τη φωτεινότητα, ξεκινώντας από την
ηλιοροφή διπλού πάνελ* η οποία εκφράζει απόλυτα την ελευθερία της οδήγησης
που προσφέρει ένα Jeep®. Τα ευρύχωρα καθίσματα συνδυάζονται έξυπνα με τις
«πινελιές» κομψότητας που υπάρχουν στο εσωτερικό. Ο συνολικός διαθέσιμος
χώρος είναι πιο λειτουργικός χάρη στον άφθονο χώρο για τα πόδια στα πίσω
καθίσματα και το μεγάλο πορτ-μπαγκάζ. Η άνεση γίνεται πρακτική. Και χωρίς
όρια.
*Διαθέσιμη επιλογή

SPACE

EVOLVES
INTO COMFORT
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Οι προσδοκίες γίνονται ανάγκες. Οι ανάγκες απαιτούν λύσεις. Η συνδεσιμότητα
στο νέο 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 My Uconnect για κινητές
συσκευές ή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®
για να επωφεληθείτε από όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

MY ASSISTANT
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MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και τη διαδικασία ενεργοποίησης της κάθε υπηρεσίας, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®.

MY eCHARGE

MY WI-FI

MY ALERT

MY FLEET MANAGER
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MY ASSISTANT
ΠΛΉΚΤΡΟ HELP

ROADSIDE ASSISTANCE

CUSTOMER CARE

Μέσω της εφαρμογής My Uconnect για κινητές συσκευές, της οθόνης

Επικοινωνήστε απευθείας με το Τηλεφωνικό Κέντρο

Επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο για να

του ηχοσυστήματος ή του ενσωματωμένου κουμπιού HELP, μπορείτε

για να λάβετε οδική βοήθεια μέσω της εφαρμογής

υποβάλετε ερωτήσεις και προβληματισμούς που

να επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Έκτακτης

My Uconnect για κινητές συσκευές, της οθόνης του

τυχόν έχετε για το όχημά σας μέσω της εφαρμογής

Ανάγκης (καθημερινά όλο το 24ωρο), το οποίο λαμβάνει την τελευταία

ηχοσυστήματος ή του ενσωματωμένου στο όχημα

My Uconnect για κινητές συσκευές, της οθόνης του

γνωστή σας τοποθεσία GPS και τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματός

κουμπιού Assist. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη

ηχοσυστήματος ή του ενσωματωμένου κουμπιού Assist.

σας (VIN). Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σύγκρουσης, η κλήση

σε ένα σημαντικό σύστημα του οχήματος, η επικοινωνία

Το αυτοκίνητό σας παρέχει την τοποθεσία του και τον

πραγματοποιείται αυτόματα.

πραγματοποιείται αυτόματα.

αριθμό αναγνώρισης οχήματός του (VIN).

MY REMOTE
REMOTE OPERATIONS
Αλληλεπιδράστε με το όχημά σας και δώστε του εντολές,
όπως, για παράδειγμα, για το κλείδωμα / ξεκλείδωμα των
θυρών και τον έλεγχο των φώτων του οχήματος, ακόμα και
όταν δεν είστε κοντά του, μέσω του smartwatch σας ή της
εφαρμογής My Uconnect για κινητές συσκευές.

VEHICLE HEALTH REPORT
(Αναφορά κατάστασης οχήματος)
Λάβετε e-mail ή ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής για κινητές
συσκευές και του web portal του Uconnect σχετικά με την
κατάσταση και τις απαιτήσεις συντήρησης του οχήματός σας.

E-CONTROL
VEHICLE FINDER
(Αναζήτηση οχήματος)
Λάβετε μια απεικόνιση της τοποθεσίας του οχήματός
σας στο smartwatch και το smartphone σας, μέσω
της εφαρμογής για κινητές συσκευές ή του web
portal του My Uconnect. Επίσης, μπορείτε να λάβετε

DRIVE ALERTS
Διατηρήστε τον έλεγχο του οχήματός σας
ακόμα και όταν το οδηγεί κάποιος άλλος.
Λάβετε προειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής
για κινητές συσκευές ή του web portal του My
Uconnect βάσει προρυθμισμένων παραμέτρων.

AT-HOME DIGITAL
ASSISTANT
Λάβετε πληροφορίες οχήματος, στείλτε
προορισμούς, αναζητήστε σημεία
ενδιαφέροντος (POI), κλειδώστε ή ξεκλειδώστε

Όταν το όχημα χρησιμοποιεί ηλεκτροκίνηση, ξεκινήστε
τη φόρτιση μέσω της εφαρμογής My Uconnect για
κινητές συσκευές ή χρησιμοποιώντας το ειδικό κουμπί
στη θύρα επαναφόρτισης.
Προγραμματίστε την επαναφόρτιση του οχήματός σας
σε καθημερινή βάση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
My Uconnect για κινητές συσκευές ή με χρήση του
ειδικού κουμπιού στη θύρα επαναφόρτισης.

τις πόρτες και ελέγξτε τα φώτα του οχήματός

οδηγίες κατεύθυνσης για να μεταβείτε πεζοί από το

σας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία At-Home

Ενεργοποιήστε τον κλιματισμό του οχήματός σας εξ
αποστάσεως χρησιμοποιώντας την εφαρμογή My

σημείο όπου βρίσκεστε στο όχημά σας.

Digital Assistant.

Uconnect για κινητές συσκευές.
Διατίθεται μόνο στην έκδοση 4xe

MY CAR
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Λάβετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη στάθμη

Λάβετε ειδικές ειδοποιήσεις push σχετικά με το συγκρότημα

του καυσίμου και της μπαταρίας (μόνο για 4xe), την πίεση των

μετάδοσης κίνησης, τα λάδια, τα υγρά, τα φρένα, την ανάρτηση, την

ελαστικών, την ένδειξη του χιλιομετρητή και τη διάρκεια ζωής του

ασφάλεια και τα φώτα του οχήματός σας στο smartwatch σας, την

λαδιού του οχήματός σας στο smartwatch σας, την εφαρμογή για

εφαρμογή για κινητές συσκευές ή το web portal του My Uconnect.

κινητές συσκευές ή το web portal του My Uconnect.
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VEHICLE HEALTH ALERT

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και τη διαδικασία ενεργοποίησης της κάθε υπηρεσίας, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®.

IN-VEHICLE NOTIFICATION
(Ειδοποιήσεις μέσα στο όχημα)
Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με συνδρομές σε
υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και σέρβις. Ειδικά για τις
συνδρομές σε υπηρεσίες σέρβις, μπορείτε να λαμβάνετε μια
κλήση απευθείας στην οθόνη αφής του οχήματός σας.
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MY NAVIGATION
SEND & GO

POI SEARCH

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή My Uconnect

Easily search for points of interest (POI)

για κινητές συσκευές, επιλέξτε τον προορισμό

directly on the map of the

σας και στείλτε τον απευθείας στο σύστημα

My Uconnect mobile app, and send them

πλοήγησης του οχήματός σας για να σας βρει

to your vehicle’s navigation system.

LIVE TRAFFIC (Κυκλοφορία ζωντανά) /
LIVE WEATHER (Καιρός ζωντανά) /
LIVE SPEEDCAMS (Κάμερες υπέρβασης
ταχύτητας ζωντανά)

τη σωστή διαδρομή.

PARKING FINDER
(Εύρεση θέσης στάθμευσης)
/ FUEL FINDER (Εύρεση
πρατηρίου καυσίμων)

Λάβετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κίνηση στους δρόμους και τον

Μπορείτε να βρείτε τις κοντινότερες τοποθεσίες

καιρό, καθώς και προειδοποιήσεις για κάμερες παρακολούθησης ταχύτητας, στην

χώρων στάθμευσης εκτός δρόμου και πρατηρίων

οθόνη αφής του οχήματός σας, έτσι ώστε να είστε διαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με

καυσίμων, μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες, όπως

όλα τα σημαντικότερα στοιχεία που διασφαλίζουν ένα ταξίδι χωρίς προβλήματα.

ωράριο λειτουργίας, διεύθυνση, τηλέφωνο και
διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο.

LAST MILE NAVIGATION

CHARGING
STATION FINDER

Σταθμεύστε το όχημά σας και λάβετε στο
smartphone σας οδηγίες μετάβασης με τα πόδια
μέχρι τον τελικό σας προορισμό.

DYNAMIC RANGE MAPPING
(Δυναμική απεικόνιση αυτονομίας)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΑΡΤΩΝ
OVER THE AIR

Μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες δημόσιων σταθμών

Η εφαρμογή My Uconnect για κινητές συσκευές εμφανίζει με χρήση

Οι χάρτες του συστήματος πληροφόρησης – ψυχαγωγίας

φόρτισης και ειδικές πληροφορίες σχετικά με αυτούς

γραφικών στο χάρτη την αυτονομία που είναι δυνατό να επιτευχθεί με

ενημερώνονται πάντα μέσω ασύρματης σύνδεσης (over the air),

στην εφαρμογή My Uconnect για κινητές συσκευές και

βάση τη στάθμη της μπαταρίας και του καυσίμου σε πραγματικό χρόνο.

προσφέροντας μια απρόσκοπτη, χωρίς προβλήματα εμπειρία.

NEO

την οθόνη του ηχοσυστήματος.
Διατίθεται μόνο στην έκδοση 4xe

MY WI-FI

MY eCHARGE
MY EASY CHARGE:

MY ALERT
WI-FI HOTSPOT*

Μπορείτε να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας, να βρείτε σταθμό φόρτισης,
να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε μια φόρτιση, να πληρώσετε απευθείας με το

Μετά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της Ubigi (Ubigi.me selfcare) και

smartphone σας, να ελέγξετε όλο το ιστορικό συναλλαγών και να αγοράσετε μια

τη σύνδεσή σας μέσω του ηχοσυστήματος του οχήματός σας, μπορείτε να

κάρτα RFID.

συνδέσετε έως και 8 συσκευές για να σερφάρετε εύκολα στο Internet και να

MY EASYWALLBOX:

κάνετε streaming εκπομπών και μουσικής, να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική

Στο σπίτι μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγξετε το Wallbox σας μέσω
Bluetooth χρησιμοποιώντας το smartphone σας

NEO

* Εξοπλισμός Wi-Fi επί του οχήματος από την Ubigi
** Τα Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα και σήματα είναι εμπορικά

Στο σπίτι μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγξετε το connected Wallbox σας

σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

THEFT ALARM
NOTIFICATION

STOLEN VEHICLE
ASSISTANCE

Το Fleet Management Portal (Portal διαχείρισης στόλου)

Λάβετε ειδοποιήσεις μέσω SMS ή μέσω της

Επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Άμεσης

στόλου τον απόλυτο έλεγχο των δραστηριοτήτων, της

είναι η λύση για τη διαχείριση του στόλου σας.
Η διασύνδεση και η πλήρως απομακρυσμένη
προσβασιμότητα επιτρέπουν στους διαχειριστές

υπηρεσία Alexa της Amazon** στο αυτοκίνητο και πολλά ακόμη.

MY CONNECTEDWALLBOX:

MY FLEET MANAGER

εφαρμογής για κινητές συσκευές και του

Δράσης σε περίπτωση που το όχημά σας

κατάστασης σέρβις, της συντήρησης και της παροχής

web portal του Uconnect σχετικά με τυχόν

κλαπεί. Μόλις επιβεβαιωθεί η κλοπή με σχετική

υποστήριξης για κάθε όχημα.

απόπειρα κλοπής, μη εξουσιοδοτημένη κίνηση ή

αναφορά της αστυνομίας, ενεργοποιείται μια

παραβίαση της ασφάλειας του οχήματός σας.

σειρά λειτουργιών ασφαλείας, όπως αναζήτηση
του οχήματος.

μέσω Wi-Fi χρησιμοποιώντας το smartphone σας
24

Διατίθεται μόνο στην έκδοση 4xe

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και τη διαδικασία ενεργοποίησης της κάθε υπηρεσίας, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®.
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REDEFINE

ANY SOUND
LIMIT
Καθαρός ήχος χωρίς περιορισμούς. Το νέο 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 τις προτιμήσεις σας, όπου και αν πάτε. Aφήστε τον ήχο να σας πάει ακόμα πιο πέρα και
συντονίστε τον στο δικό σας τρόπο ζωής.
Διατίθενται προαιρετικά περιεχόμενα σε επιλεγμένα επίπεδα εξοπλισμού.
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Δύσκολοι δρόμοι, ξαφνικά εμπόδια, απρόβλεπτα σενάρια.
Ό,τι 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

Παρεκτροπής

Πορείας)

(που

αποτελούν

βασικό

εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις), τα οποία σας κρατούν ασφαλείς από όλους

CONTROL

τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν στο δρόμο. Όπου και αν πάτε.

EVOLVES
INTO SAFETY
Blind Spot Monitoring (Παρακολούθηση Τυφλών Σημείων)
Όσον αφορά τα 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 (Προσαρμοζόμενο 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 (Σύστημα Προειδοποίησης Παρεκτροπής
Πορείας Plus)
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.
*Διατίθεται χειροκίνητη έκδοση ACC με λειτουργία Stop.
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Forward Collision Warning Plus (Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης Plus)
Χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ που ανιχνεύουν εάν το νέο 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.

Κάμερα Οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές
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™.
Rear Cross Path Detection (Ανίχνευση Διασταυρούμενης Πορείας Πίσω)
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 (Σύστημα Αυτόματης Υποστήριξης Παρκαρίσματος)
Αισθητήρες υπερήχων παρέχουν στο νέο 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.
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ΑΕΒ με Αναγνώριση Πεζών
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
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.
Driver Drowsy Detection (Σύστημα Ανίχνευσης Κόπωσης Οδηγού)
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 (ISA)
Το σύστημα ISA (Intelligent Speed Assist), αλληλεπιδρώντας με το σύστημα Traffic Sign
Recognition, σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την ταχύτητα πορείας σας, εύκολα και άμεσα
χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στο τιμόνι.
Highway Assist
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.
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INSIDE A FULL

VISION

Ακόμη και η μικρότερη λεπτομέρεια στο νέο Jeep® Compass σχεδιάστηκε για να εγγυάται άνεση και λειτουργικότητα,
ανεβάζοντας την απόλαυση της οδήγησης σε νέα ύψη.
Ηλεκτρικά ανοιγόμενη χωρίς χρήση των χεριών πόρτα χώρου αποσκευών
Απλά μετακινώντας το πόδι σας κάτω από τον προφυλακτήρα ανοίγει αυτόματα η πόρτα του χώρου
αποσκευών αφήνοντας τα χέρια σας ελεύθερα.

Ασύρματος φορτιστής
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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Κάμερα 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 μικρότερη λεπτομέρεια στο νέο Jeep® Compass σχεδιάστηκε για να εγγυάται άνεση και λειτουργικότητα,
ανεβάζοντας την απόλαυση της οδήγησης σε νέα ύψη.
Ηλεκτρικά ανοιγόμενη χωρίς χρήση των χεριών πόρτα χώρου αποσκευών
Απλά μετακινώντας το πόδι σας κάτω από τον προφυλακτήρα ανοίγει αυτόματα η πόρτα του χώρου
αποσκευών αφήνοντας τα χέρια σας ελεύθερα.
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MOTION

EVOLVES
INTO FUN
Τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα εξελίσσονται. Η οδηγική απόλαυση, όμως, παραμένει. Το νέο Jeep® Compass έχει εξελίξει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ένα
εντελώς νέο επίπεδο. Το αποτέλεσμα; Ένας ελαφρύτερος κινητήρας, με εξαιρετική απόκριση, που προσφέρει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και, συγχρόνως,
κορυφαίες επιδόσεις, με σεβασμό τόσο στο περιβάλλον όσο και στον ενθουσιασμό της οδήγησης σε όλες τις συνθήκες. Το νέο Jeep® Compass διαθέτει νέο
υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,3 lt, με ισχύ 130 HP και διαμόρφωση συνδυασμού χειροκίνητου κιβωτίου και μπροστινής κίνησης ή 150 HP σε
συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DDCT) 6 σχέσεων και σύστημα μπροστινής κίνησης. Αυτός ο νέος, εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας βενζίνης παρέχει
βελτιωμένη ικανότητα απόκρισης στις χαμηλές στροφές, αποδίδοντας μέγιστη ροπή 270 Nm, ενώ, ταυτόχρονα, εξασφαλίζει καλύτερη ακουστική άνεση τόσο σε χαμηλές όσο
και σε υψηλές ταχύτητες σε σχέση με τον προκάτοχό του. Επιπλέον, καθώς πρόκειται για κινητήρα προδιαγραφών E6d-Final, μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO2. Η λειτουργία
μειωμένων τριβών είναι δυνατή στα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με κιβώτιο DDCT. Η βασική αρχή της συγκεκριμένης λειτουργίας συνίσταται στην αποσύμπλεξη του κινητήρα
εσωτερικής καύσης από το συγκρότημα μετάδοσης κίνησης και την αποτροπή της επιβράδυνσης που προκαλείται από το φρενάρισμα του κινητήρα. Επίσης, το νέο Jeep® Compass
διατίθεται και με κινητήρα diesel που είναι σχεδιασμένος για να παρέχει εξαιρετική αποδοτικότητα σε όλες τις επιφάνειες οδήγησης: τον κινητήρα MultiJet II 1.6 lt, με ισχύ 130 HP
χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και κίνησης στους εμπρός τροχούς.
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POWER

EVOLVES
INTO 4XE
ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΜΕ ΤΟ JEEP® COMPASS PLUG-IN HYBRID 4XE
Το γνήσιο off-road πνεύμα του δεν έχει αλλάξει. Η πραγματική επανάσταση είναι ο κινητήρας του. 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. Δεν είναι μόνο πιο
φιλικό προς το περιβάλλον, πιο ισχυρό και πιο απολαυστικό στην οδήγηση. Χάρη στον εξελιγμένο κινητήρα
Plug-in Hybrid 4xe, το Νέο Jeep® Compass συνδυάζει την off-road φύση του με μια πρωτοποριακή τεχνολογία
εστιασμένη στην οδήγηση στην πόλη. Μια νέα διάσταση για το Jeep® Compass που βλέπει μπροστά.
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NEW
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μπροστά τροχούς, ενώ, από την άλλη, το plug-in υβριδικό σύστημα εξασφαλίζει την κίνηση των πίσω τροχών.
Η «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 του νέου Jeep® Compass 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 ανάκτησης
ενέργειας, ή μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικό οικιακό ή δημόσιο σταθμό φόρτισης. Με την μπαταρία πλήρως
φορτισμένη, το νέο Jeep® Compass μπορεί να διανύσει αποστάσεις έως 50 km αμιγώς ηλεκτρικά*. Μια εντελώς
νέα δυνατότητα για το Jeep® Compass που ανοίγει το δρόμο για την εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων.
* Με βάση τον κύκλο WLTP.
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FUEL EFFICIENCY
Ο κινητήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος για να παρέχει αυξημένη
οικονομία καυσίμου, χάρη στην ενσωμάτωση ενός ηλεκτροκινητήρα και
μπαταριών στον πίσω άξονα, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη μηχανικής
σύνδεσης μεταξύ μπροστινού και πίσω άξονα.

BETTER TRACTION
Το σύστημα 4xe διατηρεί το όχημά σας ευσταθές και εύκολο στους
ελιγμούς σε οποιοδήποτε περιβάλλον οδήγησης, προσαρμόζοντας
τη ροπή που μεταφέρεται στους τροχούς και εξασφαλίζοντας
εξαιρετικό έλεγχο. Με άλλα λόγια, με το 4xe η τετρακίνηση είναι
πάντα εγγυημένη κατά τη χρήση της υβριδικής λειτουργίας,
ακόμα και όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι
χαμηλό.

BALANCE
AT ITS BEST
Το Νέο Jeep® Compass Plug-in Hybrid 4xe θέτει στη διάθεσή σας τις σπουδαίες
δυνατότητες που προσφέρει ο συνδυασμός ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης με
έναν ηλεκτροκινητήρα. Το σύστημα 4xe παρέχει την τέλεια ισορροπία μεταξύ
επιδόσεων, ηλεκτρικής ισχύος, κατανάλωσης καυσίμου και χρόνου φόρτισης.
Ο συνδυασμός των δύο κινητήρων εξασφαλίζει εξαιρετική συμπεριφορά
οδήγησης με ικανότητα κίνησης 4x4, μειωμένες εκπομπές ρύπων και

ENERGY REGENERATION
Η φόρτιση της μπαταρίας ενώ οδηγείτε είναι γρήγορη και εύκολη με
τη λειτουργία e-coasting, η οποία χρησιμοποιεί την επιβράδυνση κατά
το φρενάρισμα ως μέσο φόρτισης.

GREAT OFF-ROAD CAPABILITY
Ολόκληρο το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει αυξημένη
ροπή στις χαμηλές στροφές, χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα ο
οποίος μπορεί να αποδώσει τη μέγιστη ροπή του από την πρώτη
κιόλας στιγμή της οδήγησης.

κορυφαία αποδοτικότητα.
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Με το νέο Jeep® Compass, κάθε δρόμος γίνεται δικός σας
και κανένας τύπος εδάφους δεν πρόκειται να σας πιάσει
απροετοίμαστους. Αντιμετωπίστε κάθε είδους πρόκληση με
ευκολία. 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.
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 κάνει πιο απολαυστικές τις καθημερινές
μετακινήσεις στην πόλη, κάνοντας πιο σφιχτό το τιμόνι, παρέχοντας πιο κοφτή απόκριση
γκαζιού και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του συστήματος μετάδοσης κατά τα
ανεβάσματα ταχύτητας στις υψηλότερες σχέσεις για πλήρη απόδοση ισχύος και εκμετάλλευση
ροπής.
Snow (Χιόνι)
Μην σας τρομάζει ο χειμώνας! Συνεχίστε να οδηγείτε. Η ρύθμιση Snow σας βοηθά να διατηρείτε
τον έλεγχο. Όταν επιλεγεί, ενεργοποιεί την τετρακίνηση, ελαχιστοποιώντας την υπερστροφή και
διατηρώντας την πρόσφυση και την ευστάθεια που χρειάζεστε.
Sand/Mud ( Άμμος/Λάσπη)
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 (Βραχώδες έδαφος)
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.

EVERYWHERE

EVOLVES
INTO EVERYTHING
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DRIVING

EVOLVES
INTO ADVENTURE
Η περιπέτεια δεν έχει όρια. Το νέο Jeep® Compass είναι η… «οδηγική απόδειξη»! Το σήμα
Trail Rated® πιστοποιεί ότι το όχημα έχει περάσει με επιτυχία μια σειρά άκρως απαιτητικών
δοκιμών σε 5 βασικές κατηγορίες (πρόσφυση, ικανότητα ελιγμών, επαφή τροχών, διέλευση
από νερό και απόσταση από το έδαφος). Τα ελαστικά All-Terain 17”, ο ειδικός μπροστινός
προφυλακτήρας, η υπερυψωμένη θέση οδήγησης, τα προστατευτικά κάτω από το αμάξωμα,
και τα σκαλοπάτια Rock Rails της Mopar® (διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης του πελάτη) 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 Jeep® στις
ΗΠΑ και, κατόπιν, συνεχίζονται σε μερικά από τα πιο δύσκολα εδάφη που υπάρχουν στον κόσμο.
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Πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή για να επαναφορτίσετε το νέο Jeep® Compass.
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία φόρτισης με βάση τις συνήθειες και τις
ανάγκες σας. Η επαναφόρτιση είναι εύκολη: οι φωτεινές ενδείξεις ειδοποίησης
που υποδεικνύουν την επιλεγμένη λειτουργία φόρτισης, σας επιτρέπουν να
παρακολουθείτε εύκολα την κατάσταση φόρτισης του οχήματός σας. Ένα μπλε
LED που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι είναι ενεργό το προγραμματισμένο
χρονοδιάγραμμα φόρτισης. Ένα πράσινο LED υποδεικνύει το επίπεδο
φόρτισης, ενώ ένα κόκκινο LED που αναβοσβήνει σας επισημαίνει ότι
υπάρχει πρόβλημα ή ότι γίνεται λανθασμένη χρήση. Μπορείτε εύκολα
να διαχειριστείτε την ισχύ φόρτισης και να προγραμματίσετε τον
χρόνο φόρτισης εξ αποστάσεως μέσω της σχετικής εφαρμογής
οποτεδήποτε το χρειάζεστε.

FOR YOUR

CHARGING
MOOD
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Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα
επαναφόρτισης καθ’ οδόν, σε οποιοδήποτε δημόσιο
σταθμό φόρτισης (μέσος χρόνος επαναφόρτισης:
1 ώρα και 40 λεπτά, χάρη στην ηλεκτρική ισχύ 7,4 kW).

Μπορείτε να φορτίσετε στο σπίτι με το καλώδιο οικιακής χρήσης που παρέχεται μαζί με το νέο Jeep® Compass ή
χρησιμοποιώντας το προαιρετικό easyWallbox, που επιτρέπει χρόνο φόρτισης 4 ωρών (ηλεκτρική ισχύς 2,3 kW) –
χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάστασή του. Επιπλέον, με τη βοήθεια
ηλεκτρολόγου, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα φόρτισης μέχρι και 7,4 kW (με τον ίδιο εξοπλισμό), με
επακόλουθη μείωση του χρόνου φόρτισης κατά έως και 100 λεπτά. Μπορείτε, επίσης, να προγραμματίσετε τη
φόρτιση σύμφωνα με τις ανάγκες σας μέσω του συστήματος Uconnect™ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για
κινητές συσκευές.

Κατεβάστε την εφαρμογή My Uconnect για κινητές
συσκευές ή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep®
για να επωφεληθείτε από όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες.
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Από το 1941 η Jeep® αντιμετωπίζει προκλήσεις, βιώνει περιπέτειες, καταρρίπτει ρεκόρ.
Το Jeep 80TH Anniversary γεννήθηκε από αυτούς τους θρύλους, για να γιορτάσει την αρχή μιας
νέας περιπέτειας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΙΛ
• Νέα ειδικά εξωτερικά χρώματα: Urban Green (παρουσιάζεται στην εικόνα), Mimetic Green
• Φινιρίσματα και καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών Neutral Grey
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19’’
• Σήμα «80TH» Neutral Grey
• Κάτω μέρη βαμμένα σε γυαλιστερό μαύρο

80
ANNIVERSARY
TH

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΙΛ
• Σήμα «80TH» στο ταμπλό σε Neutral Grey
• Φινιρίσματα σε γυαλιστερό μαύρο
• Μαύρα καθίσματα από ύφασμα/τεχνόδερμα με ρομβοειδές σχέδιο, ραφές tungsten και
ετικέτα λογότυπου (διαθέσιμα και σε δέρμα)
• Εισαγωγική οθόνη συστήματος πληροφόρησης-ψυχαγωγίας – “since 1941”
• Infotainment Uconnect 10.1” με σύστημα πλοήγησης
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προβολείς LED με αισθητήρα φώτων
Ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED
Αυτόματοι προβολείς
Ζάντες ελαφρού κράματος 16”
Μαύροι καθρέφτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι
Πίσω φώτα LED

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•
•
•
•

Καθίσματα από ύφασμα με ραφές
Μηχανικός κλιματισμός
Αναδιπλούμενα καθίσματα 2ης σειράς 40/60
Χειριστήρια στο τιμόνι

Σύστημα Infotainment Uconnect™ 8.4” με 6 ηχεία
Wireless Apple CarPlay / Android Auto
Πίνακας οργάνων, με ασπρόμαυρη οθόνη TFT 3,5”
2 USB Τύπου A + 1 USB Τύπου C
Cruise Control
Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης
Forward Collision Warning Plus (Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης Plus)
Lane Departure Warning Plus (Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Plus)
Ενεργός Περιοριστής Ταχύτητας
ESC (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας)
TPMS (Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών)
Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρες βροχής
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας πίσω καθισμάτων
Intelligent Speed Assist ( Έξυπνο Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας)
Lane Support System (Σύστημα υποστήριξης λωρίδας)
Active Emergency Braking (Ενεργή Πέδηση Έκτακτης Ανάγκης)
με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών
• Traffic Sign Recognition
• Drowsy Driver Detection

SPORT
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Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Sport και επιπλέον:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

PLUG-IN HYBRID

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ζάντες ελαφρού κράματος 17”
Φώτα ομίχλης LED
Καθρέπτες βαμμένοι μαύροι
Μαύρες ράγες οροφής
Χρωμιωμένα περιγράμματα θυρών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•
•
•
•

Αναδιπλούμενο προς τα εμπρός κάθισμα συνοδηγού
Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED
Σκιάδια ηλιοπροστασίας με φωτιζόμενους καθρέφτες
Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός

Αποκλειστικό χρωμιωμένο λογότυπο plug-in υβριδικού Jeep® με μπλε λεπτομέρειες
Χρωμιωμένο λογότυπο 4xe
Λειτουργίες ηλεκτροκίνησης: υβριδική, ηλεκτρική, eSave
Select Terrain σύστημα τετρακίνησης με 4 λειτουργίες οδήγησης: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
Hill Descent Control
Jeep® Active Drive Low
Καλώδιο τύπου 2 για οικιακή φόρτιση
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία προκλιματισμού
Ειδικός πίνακας οργάνων για plug-in υβριδικό όχημα, με έγχρωμη οθόνη TFT 7”
Αποκλειστικές λειτουργίες Plug-in Hybrid για το Ραδιόφωνο
Υπηρεσίες Uconnect™ με αποκλειστικές λειτουργίες για plug-in Hybrid
Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί «Keyless Enter ‘N Go»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•

Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 7”
Ασύρματος φορτιστής smartphone
Πρίζα ρεύματος 230V
Θύρα USB 2ης σειράς καθισμάτων (τύπου C)
Κάμερα οπισθοπορείας

LONGITUDE
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Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Longitude και επιπλέον:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

PLUG-IN HYBRID

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αυτόματη λειτουργία φώτων πορείας
Νέες ζάντες αλουμινίου 18’’, με διαμαντέ φινίρισμα
Μαύρες ράγες οροφής με χρωμιωμένες λεπτομέρειες
Χρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης
Φιμέ κρύσταλλα ηλιοπροστασίας
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
Γυαλιστεροί μαύροι εξωτερικοί καθρέφτες με χρωμιωμένες λεπτομέρειες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
• Πολυτελή καθίσματα από τεχνόδερμα / ύφασμα με Diesel Grey ραφές
• Ηλεκτρική ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης 2 κατευθύνσεων εμπρός καθισμάτων

Αποκλειστικό χρωμιωμένο λογότυπο plug-in υβριδικού Jeep® με μπλε λεπτομέρειες
Χρωμιωμένο λογότυπο 4xe
Λειτουργίες ηλεκτροκίνησης: υβριδική, ηλεκτρική, eSave
Select Terrain με 4 λειτουργίες οδήγησης: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
Hill Descent Control
Jeep® Active Drive Low
Καλώδιο τύπου 2 για οικιακή φόρτιση
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία προκλιματισμού
Ειδικός ψηφιακός πίνακας οργάνων Full TFT 10,25” για Plug-in Hybrid
Αποκλειστικές λειτουργίες Plug-in Hybrid για το σύστημα infotainment
Υπηρεσίες Uconnect™ με αποκλειστικές λειτουργίες για plug-in Hybrid

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•
•
•
•

Σύστημα Infotainment Uconnect™ 10.1” (χωρίς πλοήγηση) με 6 ηχεία
Νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων Full TFT 10,25”
Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος
Σύστημα Αυτόματης Υποστήριξης Παρκαρίσματος
Adaptive Cruise Control (Προσαρμοζόμενο Cruise Control)
Passive Entry
Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί «Keyless Enter ‘N Go»
Συναγερμός

LIMITED
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Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Limited και επιπλέον:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

PLUG-IN HYBRID

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προβολείς LED με χαρακτηριστική «υπογραφή»
Ζάντες αλουμινίου 19” σε Granite Crystal
Εξωτερικοί καθρέφτες σε γυαλιστερό μαύρο
Περιγράμματα θυρών σε Neutral Grey
Μαύρες ράγες οροφής με λεπτομέρειες σε γκρι Neutral
Βαμμένα κάτω μέρη
Μαύρη οροφή

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•
•
•
•
•

Δερμάτινα καθίσματα με Diesel Grey ραφές
Κάθισμα οδηγού (με μνήμη) και συνοδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 8 κατευθύνσεων
Αναδιπλούμενα καθίσματα 2ης σειράς 40/20/40
Μαύρη ταπετσαρία οροφής και επένδυση ουρανού
Ηλεκτρική ρύθμιση στηρίγματος μέσης 4 κατευθύνσεων

Αποκλειστικό Neutral Grey λογότυπο plug-in υβριδικού Jeep® με μπλε λεπτομέρειες
Λογότυπο 4xe σε γκρι Neutral
Λειτουργίες ηλεκτροκίνησης: υβριδική, ηλεκτρική, eSave
Select Terrain με 4 λειτουργίες οδήγησης: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
Hill Descent Control
Jeep® Active Drive Low
Καλώδιο τύπου 2 για οικιακή φόρτιση
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία προκλιματισμού
Ειδικός ψηφιακός και επαναδιαμορφώσιμος πίνακας οργάνων
Full TFT 10,25” για Plug-in Hybrid
• Αποκλειστικές λειτουργίες Plug-in Hybrid για το Ραδιόφωνο
• Υπηρεσίες Uconnect™ με αποκλειστικές λειτουργίες για plug-in Hybrid

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Σύστημα Infotainment Uconnect™ 10,1” (με σύστημα πλοήγησης) με 6 ηχεία
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη χωρίς χρήση των χεριών πίσω πόρτα

S
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PLUG-IN HYBRID
Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Longitude και επιπλέον:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 υτόματη λειτουργία φώτων πορείας
Α
Ζάντες αλουμινίου Off-Road 17” – ελαστικά M+S 235/60 R17
Λογότυπο Jeep® σε γκρι Neutral με μπλε λεπτομέρειες
Λογότυπο 4xe σε γκρι Neutral
Εξωτερικοί καθρέφτες σε Neutral Grey
DLO σε Neutral Grey (ανοίγματα φώτων ημέρας)
Μαύρες ράγες οροφής με λεπτομέρειες σε γκρι Neutral
Φιμέ κρύσταλλα ηλιοπροστασίας
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
Σήματα Trailhawk και Trail Rated

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
•
•
•
•

 ολυτελή καθίσματα από τεχνόδερμα / ύφασμα με ραφές σε Κόκκινο Ruby
Π
Ηλεκτρική ρύθμιση στηρίγματος μέσης 2 κατευθύνσεων, εμπρός καθίσματα
Πατάκια παντός καιρού
Επένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης διπλής όψης σε Μοκέτα/Βινύλιο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Σύστημα infotainment Uconnect™ 10,1” (με σύστημα πλοήγησης) με 6 ηχεία και αποκλειστικές
λειτουργίες Plug-in Hybrid
• Ειδικός ψηφιακός πίνακας οργάνων Full TFT 10,25” για Plug-in Hybrid
• Υπηρεσίες Uconnect™ με αποκλειστικές λειτουργίες για plug-in Hybrid
• Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία προκλιματισμού
• Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος
• Σύστημα Αυτόματης Υποστήριξης Παρκαρίσματος
• Adaptive Cruise Control (Προσαρμοζόμενο Cruise Control)
• Παθητική Είσοδος
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί «Keyless Enter ‘N Go»
• Συναγερμός
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη χωρίς χρήση των χεριών πίσω πόρτα
• Καλώδιο τύπου 2 για οικιακή φόρτιση
• Λειτουργίες ηλεκτροκίνησης: υβριδική, ηλεκτρική, eSave

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

TRAILHAWK
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LIBERATE
YOUR TRUE SELF
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IΒΟΥΆΡ
ΤΡΙΠΛΉΣ
ΕΠΊΣΤΡΩΣΗΣ

ΆΣΠΡΟ
ALPINE

ΑΣΗΜΊ
GLACIER

SPORT
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TRAILHAWK

•
•
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ΓΚΡΙ
STING

ΓΚΡΙ
GRAPHITE

ΜΠΛΕ
ITALIA

ΜΠΛΕ
JETSET

ΜΠΛΕ
SHADE

ΠΡΆΣΙΝΟ
TECHNO

ΚΌΚΚΙΝΟ
COLORADO

ΜΑΎΡΟ
CARBON

ΜΑΎΡΟ
SOLID
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΟΡΟΦΗ
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ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 19”

ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 19”

ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 18”

Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση Limited

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση S

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Limited

SPIN

A PERFECT
CIRCLE
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ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 18”

ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 17”

Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση Longitude

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Longitude

ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 17”
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ M+S
Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Trailhawk

ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 16”
Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Sport
69

ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΑΦΕΣ
στις εκδόσεις Sport και Longitude

ΜΑΥΡΟ

ΔΕΡΜΑ
Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση Limited και βασικός
εξοπλισμός στην έκδοση S

ΔΕΡΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ
Μόνο στην έκδοση S

ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΓΚΡΙ DIESEL ΡΑΦΕΣ

ΔΕΡΜΑ / ΥΦΑΣΜΑ

ΔΕΡΜΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΜΑΎΡΟ/ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΣΕ ΚΌΚΚΙΝΟ RUBY
(μόνο στην έκδοση Trailhawk)

TAKE

TIME TO
YOUR SEAT
ΤΕΧΝΟΔΕΡΜΑ/ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ
ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΑΦΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
στην έκδοση Longitude
70

ΤΕΧΝΟΔΕΡΜΑ/ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΓΚΡΙ DIESEL
ΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
στην έκδοση Limited

ΔΕΡΜΑ ΣΕ ΓΚΡΙ SKI ΜΕ
ΡΑΦΕΣ ΣΕ ΓΚΡΙ DIESEL
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EVBOX ELVI
“connected wallbox”

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 πρόγραμμα αξεσουάρ που εξασφαλίζουν ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες σας: όπως είναι, για
παράδειγμα, η τηλεσκοπική μπάρα που συγκρατεί τις αποσκευές σας στη θέση τους ή οι ράγες οροφής που σας επιτρέπουν
να παίρνετε μαζί σας αθλητικό εξοπλισμό και κάθε είδους μεγάλα φορτία όπου και αν πάτε. Ή απλώς προσθέστε μια
επιπλέον «πινελιά» στιλ με το νέο αυτοκόλλητο για το καπό σε ματ μαύρο και μπλε Pantone περίγραμμα, το αυτοκόλλητο
καλύμματος καθρέφτη και τον δακτύλιο της μπροστινής μάσκας ψυγείου* σχεδιασμένο για το δικό σας Compass 4xe.
Κάντε έξυπνη την οικιακή σας λύση επαναφόρτισης με το «δικτυωμένο wallbox» EVBox Elvi: συνδεσιμότητα μέσω

Ταχύτητα φόρτισης

Wi- Fi και SIM κινητής τηλεφωνίας και σύντομος χρόνος επίτευξης πλήρους φόρτισης (1 ώρα και 40 λεπτά, χάρη
στην ηλεκτρική ισχύ 7,4 kW). Τα κύρια πλεονεκτήματα του «connected wallbox» EVBox Elvi σε σύγκριση με
το easyWallbox είναι η απομακρυσμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του οχήματος,

I AM JEEP® CUSTOMER CARE

το πακέτο οικιακής εγκατάστασης (Home Installation Pack) και η δυνατότητα ελέγχου και αναζήτησης του

i am

ιστορικού φορτίσεων, χάρη στη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας κάθε επιμέρους περιόδου φόρτισης (με
χρήση του App ή της κάρτας RFID). Μπορείτε να προγραμματίσετε τη φόρτιση ανάλογα με τις ανάγκες
σας μέσω του συστήματος Uconnect™ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητές συσκευές. Κατεβάστε
την εφαρμογή My Uconnect για να ρυθμίσετε και παρακολουθείτε το wallbox σας εξ αποστάσεως.
*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο παράδοσης του δακτυλίου μπροστινής
μάσκας ψυγείου, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Jeep ®.
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Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Jeep®
στην ιστοσελίδα: https://moparstore.com/

Το Mopar ® Vehicle Protection προσφέρει εκτεταμένα
premium προγράμματα εγγύησης και συντήρησης. Οι
ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί χρησιμοποιούν μόνο γνήσια
ανταλλακτικά της Mopar ®. Επιλέξτε το συμβόλαιο σέρβις που
ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.mopar.eu

00 800 0 IAM JEEP
00 800 0 426 5337

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Jeep ® καλώντας τον ειδικό αριθμό 00 800 0 426 5337* χωρίς χρέωση, από τις περισσότερες χώρες της
Ευρώπης. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες οδικής βοήθειας, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Επικοινωνώντας με
την Εξυπηρέτηση Πελατών της Jeep ®, μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα, τις υπηρεσίες και το δίκτυο εμπορικών
αντιπροσώπων σας, αλλά και να κλείσετε ραντεβού για test-drive με ένα αυτοκίνητο της επιλογής σας. Η Jeep ® βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας
για να ικανοποιήσει κάθε σας ανάγκη ή αίτημα που σχετίζεται με τη χρήση του οχήματός σας ή με τις υπηρεσίες υποστήριξής μας.
* Θυμηθείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις χρεώσεις κλήσεων από τον πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας σας, εάν καλείτε από το εξωτερικό
ή από κινητό τηλέφωνο.

Με υποδοχή καλωδίου

Connected

Φωτεινές ενδείξεις LED
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΎΣΤΗΜΑ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ
Τύπος καυσίμου
Διαθέσιμο στις εκδόσεις
Κυβισμός (cm3)
Κατηγορία εκπομπών ρύπων Euro
Ισχύς κινητήρα εσωτερικής καύσης (HP) / σ.α.λ.
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (HP) / σ.α.λ.
Ισχύς κινητήρα εσωτερικής καύσης (kW) / σ.α.λ.

1.6 MultiJet II 130HP MTX FWD

1.3 GSE T4 130HP MTX FWD

1.3 GSE T4 150HP DCT FWD

1.3 Plug-in Hybrid 190HP AT6

1.3 GSE 240HP AT6

1.3 GSE 240HP AT6

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΒΕΝΖΙΝΗ

Plug-in Hybrid

Plug-in Hybrid

Plug-in Hybrid

Sport, Longitude, Limited, S

Sport, Longitude, Limited

Longitude, Limited, S

Longitude, Limited

Limited, S

Trailhawk

1598

1332

1332

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

150 / 5500

130 / 5550

180 / 5750

180 / 5750

-

-

-

60

60

60

96 / 3750

96 / 4750

110 / 5500

96 / 5550

132 / 5750

132 / 5750

-

-

-

44

44

44

320 / 1500

270 / 1560

270 / 1560

270 / 1850

270 / 1850

270 / 1850

-

-

-

250

250

250

Κιβώτιο ταχυτήτων

Χειροκίνητο, 6 σχέσεων

Χειροκίνητο, 6 σχέσεων

Αυτόματο διπλού συμπλέκτη, 6 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

Τετρακίνηση

0-100 Km/h (sec)

10,6

10,3

9,2

7,9

7,3

7,3

Τελική ταχύτητα (km/h)

194

192

199

183

200

200

Εκπομπές CO2 (g/km) σε μικτό κύκλο

134 - 140

151 - 160

152 - 159

44 - 46

44 - 45

46 - 47

Κατανάλωση καυσίμου (L/100km)

4.3 - 6.5

5.5 - 9.0

5.6 - 8.7

-

-

-

Μήκος (mm)

4404

4404

4404

4404

4404

4404

Πλάτος με τους καθρέφτες αναδιπλωμένους (mm)

1874

1874

1874

1874

1874

1874

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) / σ.α.λ.
Ροπή κινητήρα εσωτερικής καύσης (Nm) / σ.α.λ.
Ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm) / σ.α.λ.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (B)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

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

Βάρος (kg)*

1615

1505

1505

1935

1935

1935

Ικανότητα ρυμούλκησης + SAE (kg)

1250

1750

1750

1250

1250

1250

Χώρος αποσκευών (L)

438

438

438

420

420

420

Χωρητικότητα μπαταρίας [kWh]

-

-

-

11,4

11,4

11,4

Αυτονομία πόλης με πλήρη ηλεκτροκίνηση σε κύκλο WLTP [km]

-

-

-

54

53

53

Αυτονομία με πλήρη ηλεκτροκίνηση σε κύκλο WLTP [km]

-

-

-

47

47

47

Τελική ταχύτητα με πλήρη ηλεκτροκίνηση [km/h]

-

-

-

135

135

135

Ταχύτερη δυνατή φόρτιση [ώρες - λεπτά]

-

-

-

1 ώρα 45 λεπτά

1 ώρα 45 λεπτά

1 ώρα 45 λεπτά
*απόβαρο + 75 κιλά (οδηγός)
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Οι τιμές εκπομπών C02 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 αναφερόμενες
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 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 ε ξοπλισμό 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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PLUG INTO THE

FUTURE

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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