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CENIK VOZIL

nivo opreme koda za 
naročanje motor največja moč

kW (KM)
gorivo

menjalnik

izpust 
emisij

CO2 g/km*

cena vozila
(brez DDV)

cena vozila
(z DDV)

redni popust
(z DDV)

dodatni popust 
v primeru 

financiranja

cena vozila s 
popustom

(z DDV)

LIMITED 689.76U.0 1.3 GSE PHEV 
4xe AT6

140 (190)
130 KM + 

60 KM ELE.

bencin / PHEV
samodejni, 
6 prestav

46 33.598 40.990 3.500 1.000 36.490

TRAILHAWK 689.56V.0 1.3 GSE PHEV 
4xe AT6

176 (240)
180 KM + 

60 KM ELE.

bencin / PHEV
samodejni, 
6 prestav

46 36.057 43.990 3.500 1.000 39.490

S 689.86V.0 1.3 GSE PHEV 
4xe AT6

176 (240)
180 KM + 

60 KM ELE.

bencin / PHEV
samodejni, 
6 prestav

46 36.877 44.990 3.500 1.000 40.490
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V primeru financiranja preko Summit Leasing je stranka upravičena do dodatnega popusta v višini 1.000 EUR.
Storitev Jeep 5 Plus oz. podaljšano jamstvo (2+3 leta ali 120.000 km, velja pogoj, ki nastopi prej) stranka prejme brezplačno samo v primeru 
financiranja prek Summit Leasing. 

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. Cene so v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost ter ne vsebujejo prevozno logističnih storitev.
Cenik velja od: Februar 2021 in samo za vozila iz zaloge. Končna cena je odvisna od konfiguracije vozila. 



OPIS SERIJSKE OPREME

Sistem za pomoč pri vožnji po strmini navzdol (PHEV)
Potovalni računalnik s 7-palčnim TFT barvnim zaslonom (PHEV)
Zaščita baterije pod vozilom
Volanski obroč v usnju
Kit za polnjenje pnevmatik (Fix&Go)
Dodatni grelnik PTC za motor
Aktivni vzglavniki na prednjih sedežih
Tritočkovni varnostni pasovi zadaj
Varnostna pasova nastavljiva po višini
Pritrdišča za otroški sedež Isofix
Izklop sovoznikove varnostne blazine
Pritrdišča v prtljažnem prostoru
Sredinska konzola z drsnim naslonom za roke
Žep na hrbtni strani prednjih sedežev
Prestavna ročica v usnju
Električno zaklepanje volana
Ogrevano zadnje steklo
Osvetljeno ogledalo na senčnikih
Notranje vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo
Tipalo za dež
12 V vtičnica v sredinski konzoli
12 V vtičnica v prtljažnem prostoru
Električni pomik prednjih stekel
Varnostno zaklepanje vrat
Električno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu
LED zadnje luči
Potovalni računalnik
Ambientna LED lučka na stropu
Električno preklopni zunanji vzvratni ogledali
Asferično zunanje vzvratno ogledalo za voznika
Samodejni vklop žarometov
Meglenki s funkcijo osvetlitve v ovinku
Sistem za opozarjanje na nevarnost naleta
Omejevalnik hitrosti
Ogrevani zunanji vzvratni ogledali
Samodejna dvopodročna klimatska naprava
Tempomat (Cruise control)
Globalna povezljivost Telematics Box Module (TBM)
Električni servoojačevalnik volana
Tipala za parkiranje zadaj
Zaščita prednjega odbijača pod vozilom
Električna ročna zavora
Prezračevalne šobe na sredinski konzoli zadaj
Prezračevalne šobe zadaj
Samodejno zaklepanje pokrova za gorivo
Elektronski program stabilnosti vozila (ESP)
Sistem za pomoč pri speljevanju navkreber (Hill Holder)
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (ASR)
Sistem proti prevračanju vozila (ERM)
Sistem za nadzor stabilnosti prikolice (TSC)

Protiblokirne kolutne zavore
Varnostna blazina za voznika in sovoznika
Stranski varnostni blazini
Okenski varnostni blazini spredaj in zadaj
Sistem za opozarjanje na nenamerne spremembe voznega pasu
Tipalo za tlak v pnevmatikah (TPMS)
Oznaka PHEV na vozilu
Zunanje kljuke vrat v barvi karoserije
Oznaka Compass na vozilu
Polnilni kabel EV/PHEV ( do 3 kW)
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
Električno nastavljivi zunanji vzvratni ogledali
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Preklopno naslonjalo prednjega sovoznikovega sedeža
Voznikov sedež nastavljiv v 6 smeri
Sovoznikov sedež nastavljiv v 6 smeri
Bi-funkcijski halogenski žarometi
Oznaka Jeep na vozilu
Sistem Selec-Terrain® z načinom Sport
Kromiran zaključek izpušne cevi
Oblazinjenje v Techno usnju (vinyl) in tkanini
Deljiva zadnja klop 60/40
Naslon za roko zadaj z držalom za lonček
Tonirana stekla
Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije
Kromirana obroba na meglenkah
Kromirani vstavki na prednji maski
Kromirana obroba stekel
Oznaka Limited na vozilu
Kromirana obroba prednje maske
Vzdolžna strešna nosilca v sivi barvi
Tepihi spredaj in zadaj
Volanski obroč s kontrolami za upravljanje avtoradia
Zrcaljenje telefona (Apple CarPlay® in Android Auto®)
Digitalni radijski sprejemnik (DAB)
USB in AUX vhod zadaj
Uconnect Live (EU)
Uconnect® avtoradio z 8,4-palčnim HD zaslonom na dotik, Bluetooth®, 
USB in AUX vhod
GPS navigacija
6 zvočnikov
Lita platišča (Limited PHEV) s pnevmatikami 235/55 R18 (B razred)
Pozdravna lučka na zunanjih vzvratnih ogledalih
Bi-ksenonski žarometi
samodejni vklop in izklop dolgih luči
Električno preklopni in ogrevani zunanji vzvratni ogledali
Sistem Keyless Go (zagon motorja brez ključa)
Vtičnica 230 V
Alarmna naprava
Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo
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OPIS SERIJSKE OPREME

(dodatno k opremi Limited)(dodatno k opremi Limited)

Obroba meglenk v sivi barvi
Oznaka na vozilu v sivi barvi
Prednja maska v črni in sivi barvi
Zunanji okrasni vstavki  v sivi barvi
Obroba stekel v svetleče sivi barvi
Oblazinjenje v usnju in tkanini Trailhawk
Rdeči šivi v notranjosti
Predal pod sovoznikovim sedežem
Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v sivi barvi
Trailhawk oznake na vozilu
Obroba prednjih žarometov v sivi barvi
Oznaka Trail Rated na vozilu
Oznaka na vozilu v barvi karoserije
Nalepka na pokrovu motorja
Vzmetenje Off Road
Sistem Selec-Terrain® z načinom Sport (Trailhawk)
Zaščita menjalnika pod vozilom
Zaščita rezervoarja za gorivo pod vozilom
Zaščita motorja pod vozilom
Zaščita prednje osi
Kljuka za vleko vozila - zadaj
Deljiva zadnja klop 40/20/40 z naslonom za roke
Vzdolžna strešna nosilca v barvi karoserije
Tepihi all-weather z oznako Jeep
Lita platišča (Trailhawk PHEV) s pnevmatikami 235/60 R17 
M+S (B razred)
Paket Infotainment PHEV (zvočni sistem Alpine®, GPS 
navigacija)

Manj kot Limited
Sistem Selec-Terrain® z načinom Sport
Kromiran zaključek izpušne cevi
Oblazinjenje v Techno usnju (vinyl) in tkanini
Deljiva zadnja klop 60/40
Naslon za roko zadaj z držalom za lonček
Tonirana stekla
Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije
Kromirana obroba na meglenkah
Kromirani vstavki na prednji maski
Kromirana obroba stekel
Oznaka Limited na vozilu
Kromirana obroba prednje maske

Obroba meglenk v sivi barvi
Oznaka na vozilu v sivi barvi
Prednja maska v črni in sivi barvi
Zunanji okrasni vstavki  v sivi barvi
Obroba stekel v svetleče sivi barvi
Deljiva zadnja klop 40/20/40 z naslonom za roke
Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo
Oznaka 'S' na vozilu
Oblazinjenje v usnju
Sistem Keyless Go (zagon motorja brez ključa)
Dvobarvna karoserija (kontrolna opcija)
Električno preklopni in ogrevani zunanji vzvratni ogledali
Vtičnica 230 V
Električni prostoročni pomik vrat prtljažnika
Električno nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu v 4 smeri
Električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri
Električno nastavljiv sovoznikov sedež v 8 smeri
Pozdravna lučka na zunanjih vzvratnih ogledalih
Voznikov sedež s funkcijo spomina
Vzdolžna strešna nosilca v barvi karoserije
Sistem za opozarjanje na mrtvi kot (Blind Spot)
Kamera za vzvratno vožnjo ParkView®
Tipala za parkiranje spredaj in zadaj s pomočnikom za parkiranje
ParkSense®
Sistem za samodejno bočno ter vzvratno parkiranje
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OPREMA

■ serijska oprema      - ni možno     -/ v paketu (opcije ni možno naročiti,  je del enega od paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.

opc. opis: LIMITED TRAILHAWK S
18N Sistem za pomoč pri vožnji po strmini navzdol (PHEV) ■ ■ ■
18P Potovalni računalnik s 7-palčnim TFT barvnim zaslonom (PHEV) ■ ■ ■
18R Zaščita baterije pod vozilom ■ ■ ■
320 Volanski obroč v usnju ■ ■ ■
499 Kit za polnjenje pnevmatik (Fix&Go) ■ ■ ■
52Y Dodatni grelnik PTC za motor ■ ■ ■
CDP Aktivni vzglavniki na prednjih sedežih ■ ■ ■
CG6 Tritočkovni varnostni pasovi zadaj ■ ■ ■
CGD Varnostna pasova nastavljiva po višini ■ ■ ■
CGU Pritrdišča za otroški sedež Isofix ■ ■ ■
CGZ Izklop sovoznikove varnostne blazine ■ ■ ■
CKT Pritrdišča v prtljažnem prostoru ■ ■ ■
CM7 Sredinska konzola z drsnim naslonom za roke ■ ■ ■
CSM Žep na hrbtni strani prednjih sedežev ■ ■ ■
CVB Prestavna ročica v usnju ■ ■ ■
CXE Električno zaklepanje volana ■ ■ ■
GFA Ogrevano zadnje steklo ■ ■ ■
GNC Osvetljeno ogledalo na senčnikih ■ ■ ■
GNK Notranje vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo ■ ■ ■
JHC Tipalo za dež ■ ■ ■
JJJ 12 V vtičnica v sredinski konzoli ■ ■ ■

JJM 12 V vtičnica v prtljažnem prostoru ■ ■ ■
JP3 Električni pomik prednjih stekel ■ ■ ■
JPH Varnostno zaklepanje vrat ■ ■ ■
JPU Električno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu v 4 smeri ■ ■ ■
LAY LED zadnje luči ■ ■ ■
LAZ Potovalni računalnik ■ ■ ■
LCJ Ambientna LED lučka na stropu ■ ■ ■
LER Električno preklopni zunanji vzvratni ogledali ■ ■ ■
LES Asferično zunanje vzvratno ogledalo za voznika ■ ■ ■

LMG Samodejni vklop žarometov ■ ■ ■
LNP Meglenki s funkcijo osvetlitve v ovinku ■ ■ ■
LPG Meglenki zadaj ■ ■ ■
LSU Sistem za opozarjanje na nevarnost naleta ■ ■ ■
NH2 Omejevalnik hitrosti ■ ■ ■
NHJ Ogrevani zunanji vzvratni ogledali ■ ■ ■
140 Samodejna dvopodročna klimatska naprava ■ ■ ■

NHM Tempomat (Cruise control) ■ ■ ■
RDG Globalna povezljivost Telematics Box Module (TBM) ■ ■ ■
SBL Električni servoojačevalnik volana ■ ■ ■
XAA Tipala za parkiranje zadaj ■ ■ ■
XBP Zaščita prednjega odbijača pod vozilom ■ ■ ■
XC4 Električna ročna zavora ■ ■ ■
XGA Prezračevalne šobe na sredinski konzoli zadaj ■ ■ ■
XGR Prezračevalne šobe zadaj ■ ■ ■
XJA Samodejno zaklepanje pokrova za gorivo ■ ■ ■
BNB Elektronski program stabilnosti vozila (ESP) ■ ■ ■
BNG Sistem za pomoč pri speljevanju navkreber (Hill Holder) ■ ■ ■
BNP Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (ASR) ■ ■ ■
BNS Sistem proti prevračanju vozila (ERM) ■ ■ ■
BNT Sistem za nadzor stabilnosti prikolice (TSC) ■ ■ ■
BR3 Protiblokirne kolutne zavore ■ ■ ■
CG3 Varnostna blazina za voznika in sovoznika ■ ■ ■
CJ1 Stranski varnostni blazini ■ ■ ■
CJ2 Okenski varnostni blazini spredaj in zadaj ■ ■ ■
LAS Sistem za opozarjanje na nenamerne spremembe voznega pasu ■ ■ ■

XGM Tipalo za tlak v pnevmatikah (TPMS) ■ ■ ■
MGU Oznaka PHEV na vozilu ■ ■ ■
MNK Zunanje kljuke vrat v barvi karoserije ■ ■ ■
MST Oznaka Compass na vozilu ■ ■ ■
07C Polnilni kabel EV/PHEV ( do 3 kW) ■ ■ ■
008 Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem ■ ■ -
218 Električno nastavljivi zunanji vzvratni ogledali ■ ■ -
CDH Voznikov sedež nastavljiv po višini ■ ■ -
5ED Oblazinjenje v usnju in tkanini Trailhawk - ■ -
CEB Rdeči šivi v notranjosti - ■ -
CVG Predal pod sovoznikovim sedežem - ■ -
LE6 Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v sivi barvi - ■ -
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OPREMA

■ serijska oprema      - ni možno     -/ v paketu (opcije ni možno naročiti,  je del enega od paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.

opc. opis: LIMITED TRAILHAWK S
M1E Trailhawk oznake na vozilu - ■ -
MFB Obroba prednjih žarometov v sivi barvi - ■ -
MT2 Oznaka Trail Rated na vozilu - ■ -
MVL Oznaka na vozilu v barvi karoserije - ■ -
MYA Nalepka na pokrovu motorja - ■ -
SDJ Vzmetenje Off Road - ■ -
XAF Sistem Selec-Terrain® z načinom Sport (Trailhawk) - ■ -
XE9 Zaščita menjalnika pod vozilom - ■ -
XEE Zaščita rezervoarja za gorivo pod vozilom - ■ -
XEF Zaščita motorja pod vozilom - ■ -
XEU Zaščita prednje osi - ■ -
XH6 Kljuka za vleko vozila - zadaj - ■ -
CBE Deljiva zadnja klop 40/20/40 z naslonom za roke - ■ ■
GEG Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo - ■ ■

MWX Oznaka 'S' na vozilu - - ■
211 Oblazinjenje v usnju - - ■
602 Sistem Keyless Go (zagon motorja brez ključa) - - ■
APP Dvobarvna karoserija (kontrolna opcija) 0 0 ■
GTD Električno preklopni in ogrevani zunanji vzvratni ogledali - - ■
JKU Vtičnica 230 V - - ■
JRC Električni prostoročni pomik vrat prtljažnika 490 490 ■
JRS Električno nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu v 4 smeri - - ■
JVG Električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri - - ■
JWG Električno nastavljiv sovoznikov sedež v 8 smeri - - ■
LEC Pozdravna lučka na zunanjih vzvratnih ogledalih - - ■
LEQ Voznikov sedež s funkcijo spomina - - ■
LMP Bi-ksenonski žarometi - - ■
LMS Samodejni vklop in izklop dolgih luči - - ■
LSB Alarmna naprava - - ■
M1E Trailhawk oznake na vozilu - ■ -
MFB Obroba prednjih žarometov v sivi barvi - ■ -
MT2 Oznaka Trail Rated na vozilu - ■ -
MVL Oznaka na vozilu v barvi karoserije - ■ -
MYA Nalepka na pokrovu motorja - ■ -
SDJ Vzmetenje Off Road - ■ -
XAF Sistem Selec-Terrain® z načinom Sport (Trailhawk) - ■ -
XE9 Zaščita menjalnika pod vozilom - ■ -
XEE Zaščita rezervoarja za gorivo pod vozilom - ■ -
XEF Zaščita motorja pod vozilom - ■ -
XEU Zaščita prednje osi - ■ -
XH6 Kljuka za vleko vozila - zadaj - ■ -
CBE Deljiva zadnja klop 40/20/40 z naslonom za roke - ■ ■
728 Oblazinjenje v usnju (prednja sedeža s funkcijo prezračevanja) 0 - 0
732 Oblazinjenje v usnju in tkanini 400 - -

MW1 Vzdolžna strešna nosilca v sivi barvi ■ - -
MW3 Vzdolžna strešna nosilca v barvi karoserije - ■ ■
212 Oblazinjenje v usnju Trailhawk - 0 -
4MZ Oblazinjenje v usnju (prednja sedeža s funkcijo prezračevanja) Trailhawk - 0 -
AWS Kit za kadilce 90 90 90
GWJ Električno pomična steklena streha 1450 1450 1450
NHZ Prilagodljiv tempomat (ACC) s funkcijo Stop&Go 350 350 350
XKB Jeep call - asistenčna pomoč 0 0 0
RTK Povezljivost Telematics Box Module (TBM) 0 0 0
CLF Tepihi all-weather z oznako Jeep - ■ -
CLE Tepihi spredaj in zadaj ■ - ■
XAN Sistem za opozarjanje na mrtvi kot (Blind Spot) - - ■

Avdio in telematika
JLN GPS navigacija ■ - ■
5BH Volanski obroč s kontrolami za upravljanje avtoradia ■ ■ ■
RF7 Zrcaljenje telefona (Apple CarPlay® in Android Auto®) ■ ■ ■
RS9 Digitalni radijski sprejemnik (DAB) ■ ■ ■
RSX USB in AUX vhod zadaj ■ ■ ■
RTG Uconnect Live (EU) ■ ■ ■
RFL Uconnect® avtoradio z 8,4-palčnim HD zaslonom na dotik, sistemom Bluetooth®, USB in AUX vhodom ■ ■ ■
RCG 6 zvočnikov ■ ■ -
RC3 Zvočni sistem Alpine® 590 590 ■
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OPREMA

■ serijska oprema      - ni možno     -/ v paketu (opcije ni možno naročiti,  je del enega od paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.

Paketi LIMITED TRAILHAWK S

2DP Paket Park (kamera za vzvratno vožnjo ParkView®, tipala za parkiranje spredaj in zadaj s pomočnikom 
za parkiranje ParkSense®, sistem za samodejno bočno ter vzvratno parkiranje) 800 800 ■

8FT Paket Trailer Tow (kljuka Gooseneck, priključek 13-pin) 800 800 800

0M1 Paket Visibility (pozdravna lučka na zunanjih vzvratnih ogledalih, bi-ksenonski žarometi, samodejni 
vklop in izklop dolgih luči) ■ ■ -

1HD Paket Function I (električno preklopni in ogrevani zunanji vzvratni ogledali, sistem Keyless Go (zagon 
motorja brez ključa), vtičnica 230 V, alarmna naprava) ■ ■ -

1QZ Paket Driving (pozdravna lučka na zunanjih vzvratnih ogledalih, sistem za opozarjanje na mrtvi kot 
(Blind Spot)) 650 650 -

2ES Paket Infotainment PHEV (zvočni sistem Alpine®, GPS navigacija) - ■ -

7KS Paket Winter (tepihi all-weather z oznako Jeep, ogrevana prednja sedeža, odmrzovanje sprednjega 
stekla v področju brisalcev, ogrevan volanski obroč) 650 - 650

1N5 Paket Style II (zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo, lita platišča (Longitude) s 
pnevmatikami 205/55 R19 (A razred)) 1290 - -

1N6 Paket Style PHEV (zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo, lita platišča (Limited PHEV) s 
pnevmatikami 235/55 R18 (B razred)) ■ - -

1UH Paket Leather I (oblazinjenje v usnju, električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri, električno 
nastavljiv sovoznikov sedež v 8 smeri, voznikov sedež s funkcijo spomina) 1190 - -

1UJ
Paket Leather II (oblazinjenje v usnju (prednja sedeža s funkcijo prezračevanja), električno nastavljiv 
voznikov sedež v 8 smeri, električno nastavljiv sovoznikov sedež v 8 smeri, voznikov sedež s funkcijo 
spomina)

1390 - -

1UK Paket Leather Trailhawk I (oblazinjenje v usnju Trailhawk, električno nastavljiv voznikov sedež v 8 
smeri, električno nastavljiv sovoznikov sedež v 8 smeri, voznikov sedež s funkcijo spomina) - 1190 -

1UL
Paket Leather Trailhawk II (oblazinjenje v usnju (prednja sedeža s funkcijo prezračevanja) Trailhawk, 
električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri, električno nastavljiv sovoznikov sedež v 8 smeri, 
voznikov sedež s funkcijo spomina)

- 1390 -

7JW Paket Winter Trailhawk (ogrevana prednja sedeža, odmrzovanje sprednjega stekla v področju 
brisalcev, ogrevan volanski obroč) - 650 -

Barve zunanjosti

5CK Pastelna barva (črna) 0 0 -
5CA Pastelna barva (bela Alpine) 790 790 -
8CZ Pastelna barva (siva Sting) 790 790 -
5CJ Pastelna barva (rdeča Colorado) 790 790 -
5CE Kovinska barva (črna Carbon) 790 790 790
61Q Kovinska barva (zelena Techno) 790 790 -
5CC Kovinska barva (siva Granite Crystal) 790 790 -
5CH Kovinska barva (modra Italia) 790 790 -
5DN Kovinska barva (siva Billet) 790 790 -
5DP Kovinska barva (modra Jetset) 790 790 -
5XZ Kovinska barva (modra Shade) 790 790 -
6FX Troslojna barva (slonokoščena Ivory) 1290 - -
0SE Pastelna barva - bicolore (rdeča Colorado / črna streha) 1190 1190 1190
6Y0 Pastelna barva - bicolore (bela Alpine / črna streha) 1190 1190 1190
0Q1 Pastelna barva - bicolore (siva Sting / črna streha) 1190 1190 -
0UX Kovinska barva - bicolore (modra Shade / črna streha) 1190 1190 1190
5ZW Kovinska barva - bicolore (siva Granite Crystal / črna streha) 1190 1190 -
5FA Kovinska barva - bicolore (siva Billet / črna streha) 1190 1190 1190
6WS Kovinska barva - bicolore (modra Jetset / črna streha) 1190 1190 1190
0Q0 Kovinska barva - bicolore (modra Italia / črna streha) 1190 1190 -
0SB Kovinska barva - bicolore (zelena Techno / črna Cinema) 1190 1190 -
0SC Troslojna barva - bicolore (slonokoščena Ivory / črna Cinema) 1590 - 1590

7



PLATIŠČA

5■ serijska oprema      - ni možno     -/ v paketu (opcije ni možno naročiti,  je del enega od paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.

DIMENZIJA OPC. 
PLATIŠČ POGON IZGLED LIMITED TRAILHAWK S

R18 225/55 R18 (B razred) 1ME 4X4 ■ - -

R17 215/60 R17 (M+S) 1M4 4X4 - ■ -

R19 235/45 R19 (B razred) 1MA 4X4 - - ■

R19 235/45 R19 (B razred) 1M8 4X4 - - 1.150
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BARVE ZUNANJOSTI

5

PASTELNE BARVE

296 (opc. 5CA) 601 (opc. 5CK) 503 (opc. 8CZ) 176 (opc. 5CJ)
317 (opc. 6Y0) - črna streha 264 (opc. 0PZ) - črna streha 686 (opc. 0SE) - črna streha

KOVINSKE BARVE

BISERNA BARVA

876 (opc. 5CE) 095 (opc. 5CC) 888 (opc. 5DP) 348 (opc. 5CH)

018 (opc. 5CH)

020 (opc. 6FX)

435 (opc. 5ZX)

100 (opc. 6WS) - črna streha

737 (opc. 0Q0) - črna streha 263 (opc. 0PY) - črna streha

738 (opc. 5FA) - črna streha

019 (opc. 61Q)
749 (opc. 0SB) - črna streha

776 (opc. 0SC) - črna streha
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NOTRANJOSTI

5

1G7 (opc. 180) 1D5 (opc. 732)

XS2 (opc. 732) 1AL (usnje - opc. 211)XSB (usnje - opc. 211)
1DL (usnje s funkcijo prezračevanja - opc. 728)XSD (usnje s funkcijo prezračevanja - opc. 728)

1AL (usnje - opc. 211)
1DL (usnje s funkcijo prezračevanja - opc. 728)

XCZ (opc. 5ED) XCK (usnje - opc. 212)
XCW (usnje s funkcijo prezračevanja - opc. 4MZ)
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TEHNIČNI PODATKI

*Izpust emisij je odvisen od vgrajene dodatne opreme in pnevmatik. Točna vrednost izpusta emisij CO2 je znana ob prihodu vozila in je vezana na trenutno veljavno 
homologacijo in COC dokument.

MOTOR 1.3 GSE PHEV eAWD AT6
190 LIMITED

1.3 GSE PHEV eAWD AT6
240 S

1.3 GSE PHEV eAWD AT6
240 TRAILHAWK

MOTOR

Delovna prostornina (cm³) 1332 1332 1332
Premer x hod (mm) 70x86,5 70x86,5 70x86,5 
Kompresijsko razmerje 10,5:1 10,5:1 10,5:1
Število valjev 4 v vrsti 4 v vrsti 4 v vrsti
Število ventilov 16 16 16
Največja moč kW (KM) pri vrt./min (ICE) 95 (130) / 5550 132 (180) / 5750 132 (180) / 5750
Največja moč kW (KM) e-motor 44 (60) 44 (60) 44 (60)
Pick' Največja moč kW e-motor 94 94 94
Največji navor Nm pri vrt./min (ICE) 270 /1850 270 /1850 270 /1850
Največji navor Nm e-motor 250 250 250
Pogonski sistem eAWD P1+P4 eAWD P1+P4 eAWD P1+P4
Pospešek 0-100 km/h (sek.) 7,9 7,3 7,3
Največja hitrost (km/h) 183 200 200
Moč baterije (kWh) 11,4 11,4 11,4
Domet z e-motorjem (Km) do 50 do 50 do 50
Največja hitrost z e-motorjem (Km/h) 130 130 130
Najhitrejše polnjenje baterije (h) <2 <2 <2

MENJALNIK

Menjalnik samodejni / 6 prestav samodejni / 6 prestav samodejni / 6 prestav
Prestavno razmerje: 1. prestava 4,459 4,459 4,459
Prestavno razmerje: 2. prestava 2,508 2,508 2,508
Prestavno razmerje: 3. prestava 1,547 1,547 1,547
Prestavno razmerje: 4. prestava 1,142 1,142 1,142
Prestavno razmerje: 5. prestava 0,852 0,852 0,852
Prestavno razmerje: 6. prestava 0,672 0,672 0,672
Vzvratna prestava 3 3 3
Prestavno razmerje 6,63 6,63 6,63
Končno prestavno razmerje 3683 3683 3683

MASE IN DIMENZIJE

Vlečna masa - tehnična (kg) 1000 1000 1000
Vlečna masa (z zavoro) (kg) 1250 1250 1250
Vlečna masa (brez zavore) (kg) 600 600 600
Nosilnost - obremenitev strehe na strešnih nosilcih (Kg) 68 68 68
Nosilnost vozila (kg) 540 540 540
Dolžina (mm) 4394 4394 4398
Širina brez zunanjih ogledal (mm) 1819 1819 1819
Širina z zunanjima ogledaloma (mm) 2033 2033 2033
Širina s preklopnima zunanjima ogledaloma (mm) 1874 1874 1874
Višina s strešnima nosilcema (mm) 1649 1649 1664
Višina (mm) 1645 1645 1659
Medosna razdalja (mm) 2636 2636 2636
Krmiljno razmerje 15.6:1 15.6:1 15.6:1
Obračalni krog (robnik) (m) 11,07 11,07 11,07
Krmiljni zavoj (zaklep) 2,68 2,68 2,68
Vhodni kot (°) 16 16 30,4
Izhodni kot (°) 32 32 33,3
Vmesni kot (°) 18 18 20,9
Višina od tal (mm) 201 201 213
Vožnja po vodi (mm) 406 406 500

Posoda za gorivo (l) 36,5 36,5 36,5
Posoda za gorivo - rezerva (l) 6,2 6,2 6,2
Prostornina prtljažnega prostora (l) 420 420 420
Prostornina prtljažnega prostora z nadomestnim kolesom (l) 350 350 350
Dimenzije prtljažnega prostora (širina / višina / dolžina) 
(mm) 979-691-609 979-691-609 979-691-609

Prostornina prtljažnega prostora s podrtimi zadnjimi sedeži 
in nadomestnim kolesom (l) 1239 1239 1239

Prostornina prtljažnega prostora s podrtimi zad. sedeži (l) 1230 1230 1230
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TEHNIČNI PODATKI
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CENIK VOZIL
Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. Cene so v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost ter ne vsebujejo prevozno logističnih storitev.
Cenik velja od: Februar 2021 in samo za vozila iz zaloge.

SPLOŠNA GARANCIJA
Splošna garancija traja 24 mesecev od datuma izročitve vozila kupcu, brez omejitve prevoženih kilometrov. V okviru te garancije je proizvajalec 
(serviser) dolžan ponovno vzpostaviti učinkovitost delov, neuporabnih ali neučinkovitih zaradi tovarniške napake, z zamenjavo z originalnimi 
nadomestnimi deli Jeep oziroma z njihovim brezplačnim popravilom. 

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI IN  OBNOVLJENI ORIGINALNI NADOMESTNI DELI 
Originalni nadomestni deli zagotavljajo zanesljivost in tehnološko kakovost, ki sta potrebni za brezskrbno vožnjo. Nastali so namreč na popolnoma 
enak način kot deli, ki se uporabljajo pri prvi vgradnji. Slednjim so povsem identični tudi glede števila preizkusov, opravljenih med izdelavo in 
obnavljanjem. Uporaba originalnih nadomestnih delov pripomore, da se zmogljivosti vozila sčasoma ne poslabšajo. Eno izmed najpomembnejših 
pravil za skrbno vzdrževanje vozila je torej uporaba originalnih nadomestnih delov Jeep. Prepoznali jih boste po značilni embalaži, na voljo pa so 
izključno pri pooblaščeni servisni mreži Jeep. Kakovost in pravilno izbiro originalnih nadomestnih delov Jeep jamčijo vrhunski strokovnjaki, ki pri 
svojem delu uporabljajo najsodobnejšo opremo. Njena uporaba pa zagotavlja hitro in učinkovito storitev.
Garancija originalnih nadomestnih in obnovljenih originalnih nadomestnih delov velja 36 mesecev, pod pogojem, da so vgrajeni pri pooblaščeni 
servisni mreži. V nasprotnem primeru velja garancija 24 mesecev.

ASISTENCA JEEP
Asistenca Jeep je sestavni del programa prednostnega servisa na cesti, ki pripada le lastnikom vozil Jeep, kupljenih v pooblaščeni prodajni mreži Jeep.
Asistenca Jeep nudi po vsej Evropi niz ugodnosti, vključno z najemom vozila, popravilom vozila in hotelsko namestitvijo.
Avto Triglav d.o.o., Ljubljana izvaja Asistenco Jeep s pogodbenim partnerjem AMZS, saj je tako na voljo široka mreža centrov nujne pomoči, kjer so 24 ur 
vsak dan v letu na voljo njihovi operaterji, ki vam bodo posredovali informacije o servisni mreži Jeep.

JEEP FIT
Redno vzdrževanje vozila je vitalnega pomena za dobro kondicijo vašega vozila in za varno vožnjo. Pri vožnji v Sloveniji veljajo pogoji, ki jih stroka 
označuje kot težje (klimatske razmere, krajše relacijske vožnje, pretežno mestne vožnje, ipd.), zato je redno servisiranje potrebno izvajati pogosteje in 
upoštevati časovne omejitve ne glede na število prevoženih kilometrov.

Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Skupina Emil Frey
Dunajska cesta 122, SI - 1000 Ljubljana
T: +386 1 588 34 00 • info@avto-triglav.si 

Jeep 5 PLUS
Jeep 5 Plus je zagotovilo o kakovosti vozil Jeep, saj priča o našem zaupanju, ki temelji na dolgoletnih pozitivnih izkušnjah. Storitev Jeep 5 Plus 
prejmete ob nakupu novega vozila Jeep v primeru financiranja prek Summit Leasing, omogoča pa vam brezskrbno uporabo vašega vozila tudi po 
izteku 2-letne splošne garancije, vse do 5. leta starosti ali do skupno 120.000 prevoženih kilometrov (velja pogoj, ki nastopi prej).
Storitev Jeep 5 Plus prinaša številne prednosti, ki poskrbijo, da na kilometre, prevožene z vozilom Jeep, ostanejo izključno prijetni spomini:
● prihranek pri vzdrževanju vozila, saj ste zavarovani pred nepredvidenimi stroški popravil;
● vzdrževanje vozila v pooblaščeni servisni mreži s strokovno usposobljenim kadrom ter uporaba originalnih nadomestnih delov, kar še dodatno 

podaljšuje življenjsko dobo vozila in skrbi za maksimalno zmogljivost;
● številne ugodnosti storitve Asistenca Jeep, ki vam zagotavlja 24-urno pomoč doma in na cesti;
● dodana vrednost pri nadaljnji prodaji vozila, saj je storitev Jeep 5 Plus prenosljiva.
S storitvijo Jeep 5 Plus vam ostane le ena skrb – redno vzdrževanje vozila Jeep.
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