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 της 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 αλλάζουν συνεχώς. Σήμερα, η διαχρονική του κλίση 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 από 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 σχεδίαση του Wrangler είναι η φυσική εξέλιξη ενός οχήματος που παραμένει πιστό στο αρχικό μοντέλο.
Η θρυλική μάσκα του ψυγείου με τις 7 κάθετες 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 τα
έντονα φτερά.
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A BEACON IN THE STORM.
Οι εμβληματικοί στρογγυλοί προβολείς προσδίδουν έναν εντελώς ξεχωριστό χαρακτήρα στο Wrangler.
Το σύστημα Full LED και τα φώτα ομίχλης ολοκληρώνουν αυτήν τη μοναδική εμφάνιση, προσφέροντας
εξαιρετικά φωτεινό φωτισμό που αυξάνει σημαντικά την ορατότητα στο δρόμο. Η νέα λειτουργία Αυτόματου
Ελέγχου Μεγάλης Σκάλας αυξάνει και μειώνει τη μεγάλη σκάλα των προβολέων όταν πλησιάζει άλλο
όχημα. Τα φώτα ημέρας LED είναι τοποθετημένα στα τραπεζοειδή φτερά προσδίδοντας στο αυτοκίνητο μια
χαρακτηριστική εμφάνιση, ενώ φωτιστικά στοιχεία LED χρησιμοποιούνται και στα τετράγωνου σχήματος πίσω
φώτα. Για να βλέπετε, για να σας βλέπουν και για να σας αναγνωρίζουν. Πάντα.
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AUTHENTIC OPEN-AIR
EXPERIENCE.

ΣΚΛΗΡΗ ΑΡΘΡΩΤΗ ΟΡΟΦΗ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ FREEDOM®
Η ελαφριά σχεδίαση της σκληρής κορυφής την καθιστούν ακόμη
ευκολότερη στην αφαίρεση. Διατίθεται σε μαύρο ή στο χρώμα
αμαξώματος ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. Η επιλογή Dual
Top συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σκληρής οροφής και την
ελευθερία της μαλακής οροφής.

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

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ
ΠΑΡΜΠΡΙΖ*
Τώρα, μπορείτε ευκολότερα
από ποτέ να νιώθετε να σας
χτυπάει περισσότερος αέρας στο
πρόσωπο και να έχετε καλύτερη
θέαση του δρόμου μπροστά σας.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΟΦΗ SKY ONE-TOUCH™
Η υφασμάτινη με μηχανκό άνοιγμα οροφή του
Wrangler επιτρέπει ένα μεγάλο κεντρικό πανοραμικό
άνοιγμα με αφαιρούμενα τα τμήματα των
παραθύρων στο πίσω μέρος του οχήματος.

ΜΑΛΑΚΗ ΟΡΟΦΗ SUNRIDER®
Εμπνευσμένη από την πρωτότυπη έκδοση,
η σχεδίαση της επιτρέπει την εύκολη
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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A NEW ENERGY
FOR THE LEGEND.
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ONLY THE SOUND
OF YOUR HEARTBEAT.
Μια αθόρυβη ισχύς για την καθημερινή σας οδήγηση. Το Plug-in υβριδικό σύστημα
κίνησης, με αυτονομία αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης και μηδενικές εκπομπές ρύπων για έως
και 45 km (WLTP), καθιστά το Jeep® Wrangler 4xe ως το ιδανικό αυτοκίνητο για την κίνησή
σας στην πόλη, το πιο πράσινο Jeep® , αλλά και το πιο ικανό όχημα για συναρπαστικές
περιπέτειες εκτός δρόμου. Μπορείτε ακόμη να βασίζεστε στην απόλαυση μιας εμπειρίας
στην ύπαιθρο που μόνο η μάρκα Jeep® προσφέρει. Η, φιλική προς το περιβάλλον, κορυφαία
τεχνολογία προσθέτει διασκέδαση και επιδόσεις υψηλού επιπέδου στην εκτός δρόμου
ελευθερία σας, με τη συγκίνηση της οδήγησης σε σχεδόν απόλυτη ησυχία.
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RECHARGE YOUR FREEDOM.
ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΛΚΤΙΚΉ ΙΣΧΎΣ
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 μεγαλύτερο έλεγχο. Με το 4xe η τετρακίνηση
είναι πάντα εγγυημένη, ακόμα και όταν το επίπεδο φόρτισης της
μπαταρίας είναι κρίσιμα χαμηλό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Το προηγμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης του
Jeep® Wrangler μεγιστοποιεί την απόδοση ενώ
μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές
CO2. Το σύστημα 4xe μπορεί να εξασφαλίσει πλήρη
ηλεκτροκίνηση για τις περισσότερες καθημερινές
μετακινήσεις, εξαλείφοντας το άγχος της αυτονομίας
στην υβριδική λειτουργία.
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η φόρτιση της μπαταρίας ενώ οδηγείτε είναι
γρήγορη και εύκολη με τη λειτουργία e-coasting,
η οποία χρησιμοποιεί την αρνητική ροπή του
φρεναρίσματος του κινητήρα ως μέσο φόρτισης.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ OFF-ROAD ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Ολόκληρο το σύστημα έχει σχεδιαστεί για μια αυξημένη
ικανότητα παροχής ροπής σε χαμηλή ταχύτητα.
Η άμεση διαθεσιμότητα ροπής από τον ηλεκτροκινητήρα
του Wrangler 4xe προσφέρει μια πιο ακριβή και
ελεγχόμενη εμπειρία οδήγησης κατά την εκτός δρόμου
οδήγηση.
100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ 4X4
Σε λειτουργία EV, το Wrangler 4xe κινείται
αθόρυβα, εξοικονομώντας καύσιμο και
ταυτόχρονα επιτρέπει στους επιβάτες να
εστιάσουν αποκλειστικά στα αξιοθέατα και τους
ήχους της φύσης. Παράλληλα, όλες οι ρυθμίσεις
του εφεδρικού κιβώτιου είναι επίσης διαθέσιμες
σε πλήρη ηλεκτροκίνηση, συμπεριλαμβανομένης
της αργής σχέσης μετάδοσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΡΟΠΗ
Το Jeep® Wrangler 4xe διαθέτει ιπποδύναμη 380
ίππων και ροπή 637 Nm. Το σύστημα 4xe Plug-In
Hybrid βελτιώνει την απόδοση του Wrangler στο
δρόμο, προσφέροντας άμεση επιτάχυνση από την
εκκίνηση από στάση, βελτιωμένη απόκριση και
άφθονη ώθηση στις χαμηλές ταχύτητες.
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΩΣ 50 KM ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
Προσφέρει περισσότερα από 50 km αυτονομίας
σε αστικές συνθήκες και έως και 45 km σε
μικτές διαδρομές, (αμφότερα WLTP) πλήρους
ηλεκτροκίνησης ώστε να έχετε πρόσβαση σε
αστικά κέντρα με περιορισμούς κυκλοφορίας και
να καλύπτετε τις καθημερινές σας μετακινήσεις με
μηδενικές εκπομπές ρύπων.
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ADVANCED TECHNOLOGY
MORE SAFETY.
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ELECTRIC FORCE
BECOMES UNSTOPPABLE.
Μόνο ένα Jeep® θα μπορούσε να ξεπεράσει ένα Jeep®. Η τεχνολογία του Jeep® Wrangler 4xe είναι η φυσική
εξέλιξη της μάρκας στα 80 χρόνια ηγετικής θέσης στο 4x4. Το υβριδικό Jeep® Wrangler 4xe παραμένει
πιστό στο πνεύμα του, διατηρώντας τα ξεχωριστά “Trail Rated” χαρακτηριστικά του που σας καλύπτουν
σε όλες τις συνθήκες εκτός δρόμου: στιβαροί εμπρός και πίσω άξονες, εφεδρικό κιβώτιο δύο σχέσεων,
συνεχές 4x4, κορυφαία ελευθερία άρθρωσης και ικανότητα διέλευσης από νερό με βάθος 76 cm. Ο τέλειος
συνδυασμός της ηλεκτρικής ισχύος με το σύστημα μετάδοσης κίνησης 4x4 αναγάγει το Jeep® Wrangler 4xe
σε ένα νέο επίπεδο απόδοσης εκτός δρόμου. Ο ηλεκτροκινητήρας παράγει άμεσα μέγιστη ροπή για μια πιο
ακριβή και ελεγχόμενη εμπειρία οδήγησης σε όλα τα εδάφη: δεν χρειάζεται να αυξήσετε τις στροφές του
κινητήρα για να ξεκινήσουν να κινούνται οι τροχοί, ελαχιστοποιώντας έτσι τη φθορά στο σύστημα μετάδοσης
κίνησης ενώ βελτιστοποιείται ο έλεγχος και η ταχύτητα.
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380

HP

6,4”

0-100 KM/H

DISCOVER THE MOST
POWERFUL WRANGLER EVER.
Ένα νέο είδος που απελευθερώνει νέα ενέργεια. Διαθέτει ιπποδύναμη 380 ίππων και ροπή 637 Nm.
Το πιο τεχνικά προηγμένο Wrangler, το Jeep® Wrangler 4xe προωθεί την απόδοση, την ικανότητα τετρακίνησης
και την ασφάλεια ένα βήμα πιο μπροστά. Το επαναστατικό του σύστημα μετάδοσης κίνησης συνδυάζει δύο
ηλεκτροκινητήρες με έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης. Ένας συνδυασμός τεχνολογιών που
παρέχει εξαιρετική απόκριση, κορυφαία απόδοση και βέλτιστη εξοικονόμηση καυσίμου.
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380

HP

6,4”

0-100 KM/H

DISCOVER THE MOST
POWERFUL WRANGLER EVER.
Ένα νέο είδος που απελευθερώνει νέα ενέργεια. Διαθέτει ιπποδύναμη 380 ίππων και ροπή 637 Nm.
Το πιο τεχνικά προηγμένο Wrangler, το Jeep® Wrangler 4xe προωθεί την απόδοση, την ικανότητα τετρακίνησης
και την ασφάλεια ένα βήμα πιο μπροστά. Το επαναστατικό του σύστημα μετάδοσης κίνησης συνδυάζει δύο
ηλεκτροκινητήρες με έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης. Ένας συνδυασμός τεχνολογιών που
παρέχει εξαιρετική απόκριση, κορυφαία απόδοση και βέλτιστη εξοικονόμηση καυσίμου.

2.0

LITRE
TURBOCHARGED
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KWH

lithium-ion battery

WINNING COMBINATION.

Το νέο Jeep® Wrangler 4xe διαθέτει ένα επαναστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης που προσφέρει μια μοναδική
εμπειρία εντός και εκτός δρόμου χάρη στο συνδυασμό δύο ηλεκτροκινητήρων, μιας μπαταρίας υψηλής τάσης,
ενός υψηλής τεχνολογίας υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα 2.0 λίτρων I-4, και το ξακουστό, συμπαγές αυτόματο
κιβώτιο οκτώ σχέσεων TorqueFlite. Το πλήρες σύστημα παράγει μια μέγιστη συνδυασμένη ισχύ 380 ίππων (280
kW) και ροπή 637 Nm, καθιστώντας το, το πλέον προηγμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης που αναπτύχθηκε
ποτέ για ένα Jeep® Wrangler. Η μεγάλη μπαταρία των 17 kWh παρέχει συνδυασμένη αυτονομία έως και 45χλμ.
σε μικτές συνθήκες. Ο πρώτος ηλεκτρικός κινητήρας είναι μια μονάδα γεννήτριας τοποθετημένη στον κινητήρα
που αντικαθιστά τον εναλλάκτη. Εκκινεί το όχημα, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για την μπαταρία και διαχειρίζεται
τη λειτουργία Start-Stop. Ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στην αυτόματη μετάδοση,
αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό μετατροπέα ροπής.

ELECTRICITY NEVER
LOOKED SO GOOD.
Ακολουθήστε το ένστικτό σας σε μια νέα περιπέτεια. Μπορείτε να εξατομικεύσετε το
Jeep® Wrangler 4xe για να ταιριάζει απόλυτα στη διαδρομή σας, είτε πρόκειται για μια
διαδρομή στην πόλη είτε για μια εκδρομή στη φύση για ελεύθερα πνεύματα. Μπορείτε
να επιλέξετε την προτιμώμενη λειτουργία E-Selec, μέσω των πλήκτρων: Hybrid, Electric,
και eSave.

HYBRID

ELECTRIC

E-SAVE

Η προεπιλεγμένη λειτουργία. Το
σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα το
σύστημα μετάδοσης κίνησης, ευνοώντας
από την αρχή την ηλεκτροκίνηση.
Χρησιμοποιεί πρώτα την μπαταρία και
στη συνέχεια εμπλέκει την κίνηση από
τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα
2,0 λίτρων I-4 μόνο όταν η μπαταρία
πλησιάζει την κατάσταση ελάχιστης
φόρτισης ή όταν ο οδηγός χρειάζεται τη
μέγιστη απόδοση.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
λειτουργεί μόνο με ισχύ μπαταρίας
και μηδενικές εκπομπές. Όταν η
μπαταρία φτάσει στην ελάχιστη φόρτιση
ή απαιτείται περισσότερη ροπή,
ενεργοποιείται ομαλά ο κινητήρας
2,0 λίτρων.

Επιτρέπει την κίνηση με τον κινητήρα
εσωτερικής καύσης, εξοικονομώντας
τη φόρτιση της μπαταρίας για
μελλοντική χρήση, όπως για την
αθόρυβη ηλεκτροκίνηση εκτός δρόμου
ή κατά την πρόσβαση σε αστικά
κέντρα περιορισμένης κυκλοφορίας
όπου απαιτούνται πρότυπα χαμηλών
εκπομπών.
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ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ.

POWER’S ON.
Μπορείτε να φορτίσετε εύκολα το νέο Jeep®
Wrangler σας με βάση το στιλ και τις συνήθειές
σας. Η επιλογή του προτιμώμενου τύπου
φόρτισης είναι γρήγορη και εύκολη και μπορείτε
πάντα να παρακολουθείτε τη διαδικασία
φόρτισης χάρη στις ενδείξεις LED.

Το καλώδιο Τύπου 2 που παρέχεται
σε όλα τα μοντέλα, είναι ένα καλώδιο
μήκους 6 μέτρων με ICCB (in Cable
Control Box). Διαθέτει μια οικιακή
πρίζα τύπου schuko που σας επιτρέπει
να φορτίζετε εύκολα το Jeep®
Wrangler σας ακόμη και από την άνεση
του σπιτιού σας.

EASYWALLBOX.
Το EasyWallbox είναι η αποκλειστική
λύση “Plug & Play” της Jeep® στην
οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω
Bluetooth. Το μόνο που χρειάζεται να
κάνετε είναι να το στερεώσετε σε έναν
τοίχο και να συνδέσετε το όχημά σας,
όπως οποιαδήποτε άλλη οικιακή συσκευή
και μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία
του δικού σας Jeep® Wrangler σε λιγότερο
από 10 ώρες. Στη λειτουργία Plug&Play
προσφέρει ισχύ φόρτισης 2,3 kW την
οποία ένας ηλεκτρολόγος μπορεί να
αναβαθμίσει έως και τα 7,4 kW με μια
επαγγελματική εγκατάσταση.

ΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ.
Το καλώδιο Τύπου 3 σάς επιτρέπει να
φορτίζετε το δικό σας Jeep® Wrangler
4xe σε οποιονδήποτε δημόσιο σταθμό
φόρτισης σε μόλις 1 ώρα και 40 λεπτά.
Χάρη στην εφαρμογή My Uconnect,
τις υπηρεσίες και την κάρτα
My Easy Charge, μπορείτε επίσης να
έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο
σταθμών επαναφόρτισης.
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ADVENTURE GOES URBAN.
Ένα γνήσιο περιπετειώδες πνεύμα δεν γνωρίζει από όρια. Το Jeep® Wrangler έχει να επιδείξει κορυφαία
δυναμική στην οδήγηση εντός δρόμου, βελτιστοποιώντας την οδική συμπεριφορά και την άνεση. Το
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 Κάμερα Οπισθοπορείας Parkview με δυναμικές γραμμές, η Εμπρός Κάμερα,
η Αυτόματη Λειτουργία Φώτων Πορείας, το Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης σε Μεγάλες
Ταχύτητες Plus, το Προσαρμοζόμενο Cruise Control, ο Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας (ESC) με
Λειτουργία Αποφυγής 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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ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ PARKVIEW®
Όταν το όχημα είναι σε όπισθεν, η οθόνη Uconnect™
εμφανίζει μια ευρυγώνια θέαση του τι βρίσκεται
ακριβώς πίσω από το όχημά σας. Οι δυναμικές γραμμές
στην οθόνη, σας βοηθούν να δείτε τη διαδρομή
οπισθοπορείας σας. Βασικός εξοπλισμός.

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΜΕΡΑ OFF-ROAD TRAIL CAM 1
Η διαθέσιμη Εμπρός Κάμερα TrailCam, σας επιτρέπει
να βλέπετε μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας του χώρου
μπροστά από το όχημά σας στην οθόνη, τόσο σε εντός,
όσο και σε εκτός δρόμου διαδρομές. Η κάμερα παρέχει
πληροφόρηση της κατάστασης κατά τους ελιγμούς
εκτός δρόμου, αλλά είναι επίσης ένας σύμμαχός σας σε
περιορισμένους χώρους στάθμευσης.
Περιλαμβάνει μια αυτόματη λειτουργία «καθαρής
κάμερας» που καθαρίζει το φακό της κάμερας για
μεγαλύτερη ορατότητα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΣΩ
Διατηρήστε μια ασφαλή περίμετρο με τη βοήθεια
αυτών των συστημάτων αισθητήρων. Ηχητικά σήματα
και φωτιζόμενα εικονίδια, σας ενημερώνουν όταν
παραβιάζονται πλευρικά ή πίσω τυφλά σημεία.
Διαθέσιμο.
ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ PARKSENSE®
Λειτουργεί σε συνδυασμό με το την Κάμερα
Οπισθοπορείας ParkView® και χρησιμοποιεί εμπρός και
πίσω αισθητήρες για να σας επιστήσει την προσοχή σας
σε προηγούμενα κρυμμένα αντικείμενα με μια ηχητική
ειδοποίηση ώστε να έχετε χρόνο να αντιδράσετε.
Βασικός εξοπλισμός.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESC)
Ένα δίκτυο αισθητήρων σε όλο το όχημα βοηθά να
διατηρείτε τον έλεγχο του οχήματος, παρέχοντας
άμεση βοήθεια εάν ανιχνεύσει ότι το όχημά σας
ξεφεύγει από την πορεία του. Το ESC συντονίζει μια
σειρά συστημάτων ασφαλείας, ενεργοποιώντας τα όταν
χρειάζεται. Βασικός εξοπλισμός.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ
Το σύστημα προβολέων προσαρμόζεται στην
επερχόμενη κυκλοφορία για να παρέχει το μέγιστο
φωτισμό ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Όταν ανιχνεύεται μια πρόσκρουση, αναπτύσσονται αυτοί
οι αερόσακοι, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών
πλευρικών αερόσακων, που είναι τοποθετημένοι
στο εμπρός κάθισμα, σχεδόν στιγμιαία, παρέχοντας
προστασία επιβατών που συμβαδίζει με τη σοβαρότητα
της πρόσκρουσης. Βασικός εξοπλισμός.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ (FORWARD COLLISION WARNING PLUS)
Χρησιμοποιεί ραντάρ και αισθητήρες για να ανιχνεύσει
με βίντεο πότε μπορεί να πλησιάζετε ένα άλλο όχημα
υπερβολικά γρήγορα. Δίνεται μια ηχητική και οπτική
ειδοποίηση, ή το σύστημα βοηθά τον οδηγό να μετριάσει
μια πιθανή πρόσκρουση. Διαθέσιμο.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ENHANCED ACCIDENT RESPONSE
SYSTEM-EARS)
Το σύστημα επιτρέπει στα συνεργεία διάσωσης να δουν
και να φτάσουν στους επιβαίνοντες, σε περίπτωση
ατυχήματος, ενεργοποιώντας τον εσωτερικό φωτισμό,
τα φλας, καθώς και ξεκλειδώνοντας τις πόρτες μετά το
άνοιγμα των αερόσακων. Βασικός εξοπλισμός.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ CRUISE CONTROL ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FULL-STOP
Το Προσαρμοζόμενο Cruise Control (Adaptive Cruise
Control - ACC) με λειτουργία Full Stop προσαρμόζει
αυτόματα την ταχύτητα πορείας σας, ώστε να διατηρείται
μια προεπιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο
όχημα. Εάν χρειαστεί, θα ακινητοποιήσει το όχημά σας
χωρίς καμία παρέμβαση από τον οδηγό.

LOSE TRACK OF TIME,
NOTHING ELSE.
Αυθεντικό στιλ, εξαιρετική πολυμορφικότητα, βελτιωμένη άνεση και πρακτικές 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 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 φινέτσας και προσοχής στις
λεπτομέρειες. Απαλές στην αφή επιφάνειες, δερμάτινη επένδυση στο ταμπλό με ραφές αντίθεσης,
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 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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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™.

CUSTOMIZED CONNECTION.
Ο πίνακας οργάνων είναι εξοπλισμένος με μια οθόνη LED 7”, τύπου TFT. 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 μεγένθυσης 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.

Το Android Auto™ επιτρέπει την γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στις
αγαπημένες σας εφαρμογές όπως το Google Maps και το YouTube
Music μέσω της οθόνης αφής Uconnect™ ή τα χειριστήρια του
τιμονιού.
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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JOINING THE FUTURE.
Το μέλλον ήταν χθες. Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις καθημερινές σας ανάγκες και να
ενσωματώνει το καθημερινό σας lifestyle, το Jeep® Wrangler είναι ακόμη πιο δικτυωμένο χάρη
στο νέο Uconnect ™ Box και το σύστημα Uconnect ™ 8.4 Nav HD, παρέχοντας κάθε είδους
πληροφορίες για το όχημα. Μπορείτε πάντοτε να διατηρείτε τα μάτια σας στο δρόμο μπροστά και
να έχετε τα πάντα υπό έλεγχο.
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

MY REMOTE

MY CAR

MY eCHARGE

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

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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MY ASSISTANT

SOS CALL

ROADSIDE ASSISTANCE

CUSTOMER CARE

VEHICLE HEALTH REPORT

ΚΛΉΣΗ SOS

ΟΔΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ

ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ

ΑΝΑΦΟΡΆ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΟΧΉΜΑΤΟΣ

Μέσω του ενσωματωμένου κουμπιού SOS, μπορείτε να

Επικοινωνήστε απευθείας με το Τηλεφωνικό Κέντρο

Επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο για να υποβάλετε

Λάβετε e-mail ή ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής για κινητές

επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ (112)

για να λάβετε οδική βοήθεια μέσω της εφαρμογής

ερωτήσεις και προβληματισμούς που τυχόν έχετε για

συσκευές και του web portal του Uconnect σχετικά με την

η οποία λαμβάνει την τελευταία γνωστή σας τοποθεσία GPS και

My Uconnect για κινητές συσκευές, της οθόνης του

το όχημά σας μέσω της εφαρμογής My Uconnect για

κατάσταση και τις απαιτήσεις συντήρησης του οχήματός σας.

τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματός σας. Σε συγκεκριμένες

ηχοσυστήματος ή του ενσωματωμένου στο όχημα

κινητές συσκευές, της οθόνης του ηχοσυστήματος ή του

περιπτώσεις σύγκρουσης, η κλήση πραγματοποιείται αυτόματα.

κουμπιού Assist. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί

ενσωματωμένου κουμπιού Assist. Το αυτοκίνητό σας

βλάβη σε ένα σημαντικό σύστημα του οχήματος, η

παρέχει την τοποθεσία του και τον αριθμό αναγνώρισης

επικοινωνία πραγματοποιείται αυτόματα.

οχήματός του (VIN).

Διαθέσιμο μόνο με την εφαρμογή My Uconnect μέσω κινητού

Διαθέσιμο μόνο με την εφαρμογή My Uconnect μέσω κινητού

VEHICLE FINDER

DRIVE ALERTS

Λάβετε μια απεικόνιση της τοποθεσίας

Διατηρήστε τον έλεγχο του οχήματός

AT-HOME DIGITAL
ASSISTANT

CHARGING STATION
LOCATOR

του οχήματός σας στο smartwatch και το

σας ακόμα και όταν το οδηγεί κάποιος

smartphone σας, μέσω της εφαρμογής

άλλος. Λάβετε προειδοποιήσεις μέσω

Λάβετε πληροφορίες οχήματος, αναζητήστε

Μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες δημόσιων σταθμών

για κινητές συσκευές ή του web portal του

της εφαρμογής για κινητές συσκευές ή

σημεία ενδιαφέροντος (POI), κλειδώστε ή

φόρτισης και ειδικές πληροφορίες σχετικά με αυτούς

My Uconnect. Επίσης, μπορείτε να λάβετε

του web portal του My Uconnect βάσει

ξεκλειδώστε τις πόρτες και ελέγξτε τα φώτα του

στην εφαρμογή My Uconnect για κινητές συσκευές.

οδηγίες κατεύθυνσης για να μεταβείτε

προρυθμισμένων παραμέτρων.

MY REMOTE

πεζοί από το σημείο όπου βρίσκεστε στο

οχήματός σας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία
At-Home Digital Assistant.

Διατίθεται μόνο στην έκδοση 4xe

όχημά σας.

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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MY CAR
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VEHICLE HEALTH ALERT

Λάβετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη στάθμη

Λάβετε ειδικές ειδοποιήσεις push σχετικά με το

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

συγκρότημα μετάδοσης κίνησης, τα λάδια, τα υγρά, τα

ελαστικών, την ένδειξη του χιλιομετρητή και τη διάρκεια ζωής του

φρένα, την ανάρτηση, την ασφάλεια και τα φώτα του

λαδιού του οχήματός σας στο smartwatch σας, την εφαρμογή για

οχήματός σας στο smartwatch σας, την εφαρμογή για

κινητές συσκευές ή το web portal του My Uconnect.

κινητές συσκευές ή το web portal του My Uconnect.

MY EASY CHARGE

MY EASYWALLBOX

MY CONNECTEDWALLBOX

Μπορείτε να διαχειριστείτε τον λογαριασμό

Στο σπίτι μπορείτε να διαχειριστείτε και να

Στο σπίτι μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγξετε το connected

σας, να βρείτε σταθμό φόρτισης, να

ελέγξετε το Wallbox σας μέσω Bluetooth

Wallbox σας μέσω Wi-Fi χρησιμοποιώντας το smartphone σας.

πληρώσετε απευθείας με το smartphone σας,

χρησιμοποιώντας το smartphone σας.

MY eCHARGE*

να ελέγξετε όλο το ιστορικό συναλλαγών και
να αγοράσετε μια κάρτα RFID.

* Διατίθεται μόνο στην έκδοση 4xe

MY ALERT

MY FLEET MANAGER
THEFT ALARM NOTIFICATION

STOLEN VEHICLE ASSISTANCE

FLEET MANAGEMENT PORTAL

Λάβετε ειδοποιήσεις μέσω SMS ή μέσω της εφαρμογής για

Επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Άμεσης Δράσης σε

Το Fleet Management Portal (Portal διαχείρισης στόλου) είναι η λύση για τη διαχείριση

κινητές συσκευές και του web portal του Uconnect σχετικά

περίπτωση που το όχημά σας κλαπεί. Μόλις επιβεβαιωθεί

του στόλου σας. Η διασύνδεση και η πλήρως απομακρυσμένη προσβασιμότητα

με τυχόν απόπειρα κλοπής, μη εξουσιοδοτημένη κίνηση ή

η κλοπή με σχετική αναφορά της αστυνομίας,

επιτρέπουν στους διαχειριστές στόλου τον απόλυτο έλεγχο των δραστηριοτήτων, της

παραβίαση της ασφάλειας του οχήματός σας.

ενεργοποιείται μια σειρά λειτουργιών ασφαλείας, όπως

κατάστασης σέρβις, της συντήρησης και της παροχής υποστήριξης για κάθε όχημα.

αναζήτηση του οχήματος.

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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FUEL ADVENTURE.
Προηγμένα και αποδοτικά συστήματα μετάδοσης ισχύος. Ο υπερτροφοδοτούμενος
κινητήρας βενζίνης 2,0 λίτρων 272 HP συνδυάζεται 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 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.

2.0

LITRE
TURBOCHARGED
272 HP - 400 Nm Euro 6D-Final petrol engine

8-SPEED
Automatic Transmission

FULL-TIME

Transfer case with selectable part-time
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ara

w Gloss

ized Clear matched to
latinum

ght Metallic

JL “Trail Rated” fender badge
9/19/16
Rubicon

ALWAYS IN YOUR ELEMENT.
Όλοι οι προορισμοί είναι προσβάσιμοι, γιατί τώρα η οδήγηση είναι δυνατή σε όλους τους τύπους
εδάφους. Δύο συστήματα 4X4 – το Selec-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,
Low Gloss
άμμο, χαλίκι, χιόνι ή πάγο. Οι εκδόσεις Sport και Sahara είναι εξοπλισμένες με το πίσω διαφορικό
Anodized Dark Gray matched to
XS9 Nuetral Gray Metallic.
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
BR4
Bright Red
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, Ελευθερία Άρθρωσης και Απόσταση από το έδαφος.
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ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ JEEP® WRANGLER
SPORT - SAHARA - RUBICON (2-ΘΥΡΟ Ή 4-ΘΥΡΟ)

Τόσο τα μοντέλα Wrangler Sport όσο και Sahara 2.0 Turbo και Wrangler
4xe Sahara προσφέρονται με το συνεχές σύστημα Selec-Trac, με
σχέση μετάδοσης αργών σχέσεων, επίσης διατίθεται το πίσω διαφορικό
περιορισμένης ολίσθησης Trac-Lok, στον βασικό εξοπλισμό του Sahara
4xe. Το μοντέλο Rubicon 2.0 Turbo και 4xe διαθέτει το προηγμένο
σύστημα Rock-Trac με ειδικά χαμηλή σχέση βραδυπορείας, ηλεκτρικά
κλειδώματα Tru-Lok εμπρός και πίσω άξονα και ηλεκτρονική αποσύνδεση
εμπρός αντιστρεπτικής μπάρας. Το Rubicon διαθέτει μοναδικές ζάντες
17” με ελαστικά Mud Terrain 32”.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ
• Ζάντες αλουμινίου 17”
• Μάσκα ψυγείου στο χρώμα του αμαξώματος
• Μαύρα ημίφτερα
• Μεταλλικές αφαιρούμενες πόρτες πλήρους πλαισίου
• Αεριζόμενο καπό με power dome
• Μαλακή οροφή Sunrider® σε μαύρο βινύλιο
• Ελαστικό-ρεζέρβα πλήρους μεγέθους
• Φώτα ημέρας (DRL)
• Εμπρός προβολείς αλογόνου, πίσω φώτα, προβολείς ομίχλης
• Πίσω γάντζος ρυμούλκησης
• Ποδιές προστασίας για το κιβώτιο, τη δεξαμενή καυσίμου και το
εφεδρικό κιβώτιο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ
• Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός
• Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός LED 8 σποτ
• Υφασμάτινα καθίσματα
• Μεσαίο ταμπλό Silver Platinum
• Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
• Πλαστικοποιημένο προστατευτικό οθόνης ραδιοφώνου
• Πλενόμενα εσωτερικά με αφαιρούμενη μοκέτα
• Αναδιπλούμενα και ανατρεπόμενα αφαιρούμενα πίσω καθίσματα
(2-θυρο μόνο)
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ
• Σύστημα 4x4 Command-Trac® 2,72:1
• Μόνιμο εφεδρικό κιβώτιο με δυνατότητα επιλογής συστήματος μη μόνιμης
λειτουργίας
• Άξονες Dana® 30/44
• Σχέση μετάδοσης πίσω άξονα 3,45
• Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Πλήκτρο εκκίνησης χωρίς κλειδί
• Ηλεκτροχρωμικός καθρέφτης
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
• Αυτόματοι προβολείς
• Ανακλινόμενη και τηλεσκοπική κολώνα τιμονιού
• Εργαλειοθήκη TORX® για αφαίρεση οροφής και θυρών και αναδίπλωση παρμπρίζ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Σύστημα πληροφόρησης-ψυχαγωγίας Uconnect™ με οθόνη αφής 7 ιντσών και
ραδιόφωνο DAB+
• Συμβατότητα Apple CarPlay και Android Auto™
• Οθόνη επιτήρησης πίεσης ελαστικών
• Επιλέξιμη προειδοποίηση πλήρωσης πίεσης ελαστικών
• Ηχοσύστημα 8 ηχείων με επάνω sound bar
• Πίνακας οργάνων με οθόνη TFT 3,5”
• Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι
• Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές πλέγματος καθοδήγησης
• Cruise Control
• Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας (ESC) και Έλεγχος ταλάντωσης
ρυμουλκούμενου (TSC)
• Hill Start Assist (HSA)
• Selec Speed off-road cruise control
• Προηγμένοι αερόσακοι πολλαπλών σταδίων οδηγού και συνοδηγού
• Συμπληρωματικοί πλευρικοί αερόσακοι τοποθετημένοι στο εμπρός κάθισμα
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Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Sport και επιπλέον:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ
• Ημίφτερα στο χρώμα του αμαξώματος
• Σκληρή οροφή τριών τμημάτων, στο χρώμα του αμαξώματος
• Ζάντες αλουμινίου 18” με ελαστικά A/T
• Μπροστινός προφυλακτήρας με ασημί κάλυμμα
• Πλευρικά σκαλοπάτια
• Αυτόματο Σύστημα Ευθυγράμμισης Προβολέων
• Προβολείς και Προβολείς Ημέρας LED
• Εμπρός Φώτα Ομίχλης LED
• Πίσω Προβολείς LED
• Φιμέ κρύσταλλα παραθύρων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ
• Καθίσματα από premium ύφασμα με λογότυπο Sahara
• Μεσαίο ταμπλό Grillz
• Επιπλέον USB (δεύτερη σειρά καθισμάτων)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Keyless Entry
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Σύστημα πληροφόρησης - ψυχαγωγίας Uconnect™ 8.4’’ NAV με οθόνη αφής και
ραδιόφωνο DAB+
• Συμβατότητα Apple CarPlay και Android Auto
• Premium ηχοσύστημα παντός καιρού Alpine 552W 9 ηχείων με subwoofer
• Πίνακας οργάνων με ρυθμιζόμενη έγχρωμη οθόνη TFT 7”
• Σύστημα Παρακολούθησης Τυφλών Σημείων με λειτουργία Ανίχνευσης
Διέλευσης στο Πίσω Μέρος

ΠΑΚΕΤΟ OVERLAND
• Μαύρα δερμάτινα καθίσματα McKinley με λογότυπο Overland
• Πίνακας οργάνων με επένδυση Monaco
• Πλευρικό εξωτερικό σήμα Overland
• Μάσκα ψυγείου στο χρώμα του αμαξώματος με λαμπερά διακοσμητικά στοιχεία
και περιγράμματα προβολέων
• Βαμμένα διακοσμητικά στοιχεία καθρεφτών γυαλιστερά
• Ζάντες 18” granite crystal με μοναδική σχεδίαση (με βενζινοκινητήρα 2.0)
• Σκληρό κάλυμμα ρεζέρβας
• Passive entry
• Κορυφαία ταπετσαρία σκληρής οροφής

• Μοναδικές ζάντες ελαφρού κράματος 18” με ελαστικά A/T
• Εξωτερικά λογότυπα με μπλε λεπτομέρειες
• Λογότυπο 4xe
• Λειτουργίες ηλεκτροκίνησης: Hybrid, Electric, eSave
• Πίσω διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Trac-Lok
• Οθόνη LED στάθμης μπαταρίας στον πίνακα οργάνων
• Καλώδιο Τύπου 2 για οικιακή φόρτιση
• Μπαταρία 400-volt, 17 kWh, 96 στοιχείων
• Ειδικός πίνακας οργάνων για plug-in υβριδικό όχημα, με έγχρωμη οθόνη TFT 7”
• Σύστημα πληροφόρησης - ψυχαγωγίας Uconnect™ 8.4’’ NAV με οθόνη αφής και
αποκλειστικές λειτουργίες Plug-In Hybrid
• Υπηρεσίες Uconnect™ με αποκλειστικές λειτουργίες για plug-in Hybrid
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Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Sport και επιπλέον:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ
• Μάσκα ψυγείου στο χρώμα του αμαξώματος με σκουρόχρωμα διακοσμητικά στοιχεία
• Premium μαλακή οροφή Black Sunrider
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17” με off-road ελαστικά Mud Terrain 32”
• Μαύρα ημίφτερα
• Αυτόματο Σύστημα Ευθυγράμμισης Προβολέων
• Προβολείς Ημέρας
• Προβολείς και Προβολείς Ημέρας LED
• Εμπρός Φώτα Ομίχλης LED
• Πίσω Προβολείς LED
• Μοναδικό αυτοκόλλητο καπό Rubicon®
• Πίσω γάντζος ρυμούλκησης σε κόκκινο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ
• Καθίσματα από premium ύφασμα με λογότυπο Rubicon και κόκκινες διακοσμητικές
ραφές
• Επιπλέον USB (δεύτερη σειρά καθισμάτων)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• Keyless Entry
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ
• Σύστημα 4x4 Rock-Trac® 4,0:1
• Μόνιμο εφεδρικό κιβώτιο με δυνατότητα επιλογής συστήματος μη μόνιμης λειτουργίας
• Άξονες Dana βαρέως τύπου 44
• Σύστημα ηλεκτρονικής αποσύνδεσης αντιστρεπτικής μπάρας
• Μπλοκέ εμπρός και πίσω διαφορικό Tru-Lok®
• Σύστημα ανάρτησης υψηλών επιδόσεων
• Σκαλοπάτια Rock Rails
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Σύστημα πληροφόρησης - ψυχαγωγίας Uconnect™ 8.4” NAV με οθόνη αφής και
ραδιόφωνο DAB+
• Συμβατότητα Apple CarPlay και Android Auto
• Premium ηχοσύστημα παντός καιρού Alpine 552W 9 ηχείων με subwoofer
• Κάμερα off-road πρόσθιας θέασης TrailCam
• Επιλογέας λειτουργίας οδήγησης Off-Road+ (με βενζινοκινητήρα 2.0)
• Πίνακας οργάνων με ρυθμιζόμενη έγχρωμη οθόνη TFT 7”
• Σύστημα Παρακολούθησης Τυφλών Σημείων με λειτουργία Ανίχνευσης Διέλευσης
στο Πίσω Μέρος
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17” με off-road ελαστικά Mud Terrain 32”
• Εξωτερικά λογότυπα με μπλε λεπτομέρειες
• Λογότυπο 4xe
• Μαύρο αυτοκόλλητο στο καπό με λογότυπο Blue Tracer & 4xe
• Αυτοκόλλητο στο καπό “Rubicon” με Blue Tracer
• Πίσω γάντζος ρυμούλκησης σε μπλε
• Εσωτερική διακοσμητική ραφή Surf Blue
• Στήριγμα μέσης Silver Platinum I/P (μόνο ύφασμα)
• Στήριγμα μέσης με επένδυση Monaco I/P με ραφές Surf Blue (μόνο δέρμα)
• Λειτουργίες ηλεκτροκίνησης: Hybrid, Electric, eSave
• Οθόνη LED στάθμης μπαταρίας στον πίνακα οργάνων
• Καλώδιο Τύπου 2 για οικιακή φόρτιση
• Μπαταρία 400-volt, 17 kWh, 96 στοιχείων
• Ειδικός πίνακας οργάνων για plug-in υβριδικό όχημα, με έγχρωμη οθόνη TFT 7”
• Σύστημα πληροφόρησης - ψυχαγωγίας Uconnect™ 8.4’’ NAV με οθόνη αφής και
αποκλειστικές λειτουργίες Plug-In Hybrid
• Υπηρεσίες Uconnect™ με αποκλειστικές λειτουργίες για plug-in Hybrid

ΤΡΟΧΟΙ.

ΜΑΎΡΕΣ ΖΆΝΤΕΣ 17”
ΜΕ ΜΑΎΡΟΥΣ ΘΎΛΑΚΕΣ
Διαθέσιμες στην έκδοση
Rubicon

ΖΆΝΤΕΣ 17” ΑΣΗΜΊ
ΜΕ ΜΑΎΡΟΥΣ ΘΎΛΑΚΕΣ
Βασικός εξοπλισμός
στην έκδοση Rubicon

ΖΆΝΤΕΣ 17” GRANITE CRYSTAL
Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση
Sport

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 18”
ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ TECH GRAY
Βασικός εξοπλισμός
στην έκδοση Sahara

ΖΆΝΤΕΣ 18” TECH GRAY
Διαθέσιμες στην έκδοση Sahara
με το πακέτο Overland
(με βενζινοκινητήρα 2.0)

ΖΑΝΤΕΣ 17” ΜΑΥΡΕΣ
Βασικός εξοπλισμός
στην έκδοση Rubicon

ΖΑΝΤΕΣ 18” ΓΚΡΙ TECH
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ
Βασικός εξοπλισμός
στην έκδοση Sahara
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with

Pack

Καθίσματα Bucket
σε μαύρο δέρμα
McKinley

Καθίσματα Bucket
χαμηλής πλάτης σε
μαύρο ύφασμα

Καθίσματα Bucket
χαμηλής πλάτης σε
Heritage Tan

Καθίσματα Bucket
σε μαύρο δέρμα

Καθίσματα Bucket σε
δέρμα Dark Saddle

Καθίσματα Bucket
Premium χαμηλής πλάτης Καθίσματα Bucket σε
μαύρο δέρμα
σε μαύρο ύφασμα

Καθίσματα Bucket σε
δέρμα Dark Saddle

Μαύρο
ύφασμα

Ύφασμα
Heritage Tan

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.

ΧΡΩΜΑΤΑ.

Μπλε Hydro Pearl

*not available on Rubicon 4xe version
**not available on Sahara version

Περλέ Snazzberry*

Μεταλλικό Granite Crystal

Μεταλλικό ασημί Billet

Hellayella**

Πράσινο Sarge*

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 Jeep®, 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®s Performance Parts, θα εξασφαλίσετε ότι το μοναδικό
σας Wrangler είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες διαδρομές με τη δική του,
εντελώς ξεχωριστή εμφάνιση και να πάει οπουδήποτε όντας έτοιμο για τα υπαίθρια χόμπι σας,
χρησιμοποιώντας τον κοτσαδόρο σε συνδυασμό με τα διαφορετικά συστήματα μεταφοράς.
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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 και εξατομικεύστε το εξωτερικό με το πλέγμα μπικίνι και τα γνήσια γραφικά της Mopar.
Θυμηθείτε επίσης να προσθέσετε τα πλευρικά σκαλοπάτια που προσφέρουν ένα λειτουργικό βοήθημα
για να μπείτε στο όχημά σας.

EVBOX ELVI “CONNECTED WALLBOX”

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/
Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Jeep® στην ιστοσελίδα:
https://moparstore.com

Κάντε έξυπνη την οικιακή σας λύση επαναφόρτισης με το «δικτυωμένο wallbox» EVBox Elvi:
συνδεσιμότητα μέσω Wi- Fi και SIM κινητής τηλεφωνίας και σύντομος χρόνος επίτευξης πλήρους
φόρτισης (λιγότερο από 3 ώρες, χάρη στην ηλεκτρική ισχύ 7,4 kW). Τα κύρια πλεονεκτήματα του
«δικτυωμένου wallbox» EVBox Elvi σε σύγκριση με το easyWallbox είναι η απομακρυσμένη υποστήριξη
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του οχήματος, το πακέτο οικιακής εγκατάστασης (Home
Installation Pack) και η δυνατότητα ελέγχου και αναζήτησης του 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.

Ταχύτητα φόρτισης

Με υποδοχή καλωδίου

Συνδεσιμότητα
Φωτεινές ενδείξεις
LED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2-θυρο
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

SPORT

Πλαίσιο

4-θυρο

SAHARA

RUBICON

SPORT

2.0L Turbo Plug-in Hybrid

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

Κιβώτιο μεταφοράς

Selec-Trac®, μόνιμο, 2,72:1

Rock-Trac®, μόνιμο, 4:1

Selec-Trac®, μόνιμο, 2,72:1

Μήκος (mm)

4334

4882

Πλάτος (mm)

1894

1894

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Rock-Trac®, μόνιμο, 4:1

1821

1839

1841

1828

1838

1848

Ύψος με μαλακή οροφή (mm)

1858

1878

1879

1881

1891

1901

2459

3008

41°/34.4°

41°/34.4°

Διάμετρος στροφής (m)

10,36

12,28

Περιστροφές τιμονιού (από κλείδωμα σε
κλείδωμα)

3,68

3,24

Γωνία διεύθυνσης:
εσωτερικός/εξωτερικός τροχός

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

35.2/29.2/23.9

36.4/30.8/25.8

37.4/30.5/26.2

34.8/29.9/19.2

35.4/30.7/20.0

36/31.4/20.8

235

255

260

232

242

252

8

8

9

8

8

9

Διέλευση από νερό με βάθος (mm/kmph)

SAHARA

Πρότυπο εκπομπών

Ύψος με σκληρή οροφή (mm)

Μεταξόνιο (mm)

4-θυρο
RUBICON
Euro 6d-Final

Καύσιμο

Βενζίνη + Ηλεκτρικό

Εκπομπές CO2 (g/km) σε μικτό κύκλο

79

94

Ηλεκτρική αυτονομία (km) σε μικτό κύκλο

44

44

Επιδόσεις (0-100 Km/h) (δευτ.)

6,4

-

Τελική ταχύτητα (km/h)

180

160

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε μικτό
κύκλο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

SPORT

Πρότυπο εκπομπών

2.0L Turbo

2.0L Turbo

2-θυρο

4-θυρο

SAHARA

RUBICON

SPORT

SAHARA

Euro 6d-Final

Euro 6d-Final

Βενζίνη

Βενζίνη

RUBICON

762/8

762/8

4

5

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

203

548

Εκπομπές CO2 (g/km) σε μικτό κύκλο

241

242

263

251

252

272

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

598

1059

Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) σε μικτό
κύκλο

10,7

10,7

11,6

11,1

11,2

12,1

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (l)

70

81

Επιδόσεις (0-100 Km/h) (δευτ.)

7,3

7,3

-

7,6

7,6

-

Αεριζόμενα δισκόφρενα 330x28mm

Αεριζόμενα δισκόφρενα 330x28mm

Τελική ταχύτητα (km/h)

180

180

160

180

180

160

Συμπαγή δισκόφρενα 342x14 mm

Συμπαγή δισκόφρενα 342x14 mm

Θέσεις

Μπροστινά φρένα
Πίσω φρένα

Καύσιμο

Μπροστινός άξονας

Dana M186 Ανοιχτός
άξονας ελαφρού τύπου

Dana M186 Ανοιχτός
Dana M210 Άξονας
άξονας ελαφρού τύπου βαρέως τύπου με μπλοκέ
διαφορικό

Dana M186 Ανοιχτός
άξονας ελαφρού τύπου

Dana M186 Ανοιχτός
Dana M210 Άξονας
άξονας ελαφρού τύπου βαρέως τύπου με μπλοκέ
διαφορικό

Πίσω άξονας

Dana M200 Άξονας LS
βαρέως τύπου

Dana M200 Άξονας LS
βαρέως τύπου

Dana M200 Άξονας LS
βαρέως τύπου

Dana M200 Άξονας LS
βαρέως τύπου

Dana M220 Άξονας
βαρέως τύπου με μπλοκέ
διαφορικό

Dana M220 Άξονας
βαρέως τύπου με μπλοκέ
διαφορικό

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 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.

72

73

Αυτό το έντυπο δημοσιεύεται από την FCA. Όλες οι εικόνες προϊόντων και τα χαρακτηριστικά βασίζονται σε τρέχουσες πληροφορίες κατά τη στιγμή έγκρισης της δημοσίευσης. Η FCA τηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί απροειδοποίητα
και μη δεσμευτικά αλλαγές στις τιμές, τα χαρακτηριστικά, τα χρώματα, καθώς και να αλλάζει ή να σταματά την παραγωγή μοντέλων, όταν θεωρεί ότι αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες για τη βελτίωση του προϊόντος ή για λόγους
σχεδίασης ή μάρκετινγκ.
Το Jeep® είναι σήμα κατατεθέν της FCA US LLC.
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