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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)

LONGITUDE

686.32S.1 1.3 GSE T4 96 (130) bencin
ročni, 6 prestav 131 20.919 25.521

686.32T.1 1.3 GSE T4 TCT 110 (150) bencin
samodejni, 6 prestav 126 23.189 28.290

686.32F.1 1.6 Multijet 16v 96 (130) dizel
ročni, 6 prestav 122 22.779 27.790

LIMITED

686.72S.1 1.3 GSE T4 96 (130) bencin
ročni, 6 prestav 133 23.598 28.790

686.72T.1 1.3 GSE T4 TCT 110 (150) bencin
samodejni, 6 prestav 127 25.238 30.790

686.72F.1 1.6 Multijet 96 (130) dizel
ročni, 6 prestav 122 24.828 30.290

80th 
ANNIVERSARY

686.A2T.1 1.3 GSE T4 TCT 110 (150) bencin
samodejni, 6 prestav 131 25.648 31.290

686.A2F.1 1.6 Multijet 96 (130) dizel
ročni, 6 prestav 122 25.238 30.790

S
686.82T.1 1.3 GSE T4 TCT 110 (150) bencin

samodejni, 6 prestav 131 26.877 32.790

686.82F.1 1.6 Multijet 96 (130) dizel
ročni, 6 prestav 122 26.467 32.290

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)

LONGITUDE 689.36U.1 1.3 GSE PHEV 4xe AT6 190 140 (190)
130 KM + 60 KM ELE.

bencin / PHEV
samodejni, 6 prestav 52 35.074 42.790

LIMITED 689.76U.1 1.3 GSE PHEV 4xe AT6 190 140 (190)
130 KM + 60 KM ELE.

bencin / PHEV
samodejni, 6 prestav 52 36.303 44.290

80th 
ANNIVERSARY 689.A6U.1 1.3 GSE PHEV 4xe AT6 190 140 (190)

130 KM + 60 KM ELE.
bencin / PHEV

samodejni, 6 prestav 52 37.123 45.290

S 689.86V.1 1.3 GSE PHEV 4xe AT6 240 176 (240)
180 KM + 60 KM ELE.

bencin / PHEV
samodejni, 6 prestav 52 39.172 47.790

TRAILHAWK 689.56V.1 1.3 GSE PHEV 4xe AT6 240 176 (240)
180 KM + 60 KM ELE.

bencin / PHEV
samodejni, 6 prestav 52 38.352 46.790

CENIK VOZIL

*  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.

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 evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost ter ne vsebujejo prevozno logističnih storitev.
Navedene cene so v EUR. Cenik velja od: 03.01.2022 in velja do 31.03.2022 oz. do preklica in izdaje novega cenika.
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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)
Tritočkovni varnostni pasovi zadaj
Varnostna blazina za voznika in sovoznika
Okenski varnostni blazini spredaj in zadaj
Stranski varnostni blazini
Izklop sovoznikove varnostne blazine
Pritrdišča za otroški sedež Isofix
Varnostna pasova nastavljiva po višini
Pritrdišča v prtljažnem prostoru
Vzglavniki na sedežih
Električno zaklepanje volana
Sistem Start&Stop™
Dodatni grelnik PTC za motor
Močnejši alternator 180 A
Kit za polnjenje pnevmatik (Fix&Go)
Naslon za roko spredaj
Pokrov prtljažnega prostora
Žep na hrbtni strani sprednjih sedežev
Ogrevano zadnje steklo
Osvetljeno ogledalo na senčnikih
12 V vtičnica v sredinski konzoli
12 V vtičnica v prtljažnem prostoru
Varnostno zaklepanje vrat
Osvetlitev prtljažnega prostora
Prezračevalne šobe na sredinski konzoli zadaj
Prezračevalne šobe zadaj
Samodejno zaklepanje pokrova za gorivo
Asferično zunanje vzvratno ogledalo za voznika
Informacije o prometnih znakih (z navigacijsko napravo)
Inteligentni sistem za nastavitev hitrosti vozila
Kamera za vzvratno vožnjo ParkView®
Omejevalnik hitrosti
Samodejni vklop žarometov
Senzor utrujenosti voznika
Senzor za prepoznavanje obcestnih prometnih znakov (TSR)
Senzor za tlak v pnevmatikah (TPMS)
Sistem za nenamerno spremembo voznega pasu
Sistem za opozarjanje na nevarnost naleta
Sistem za zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev in kolesarjev

Senzorji za parkiranje zadaj
Električno nastavljivi zunanji vzvratni ogledali
Aktivne sprednje rešetke (samo na bencinskih različicah)
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
Električni pomik sprednjih stekel
Električni servoojačevalnik volana
Deljiva zadnja klop 60/40
Električna ročna zavora
Ogrevani zunanji vzvratni ogledali
Senzor za dež
Voznikov sedež ročno nastavljiv v 6 smeri
Sovoznikov sedež ročno nastavljiv v 6 smeri
Tempomat (Cruise control)
Volan nastavljiv po višini in globini
Volanski obroč v Eco usnju
Preklopno naslonjalo sprednjega sovoznikovega sedeža
Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v svetleči črni barvi
Samodejna dvopodročna klimatska naprava
6 zvočnikov
Avdio povezljivost in predavajanje glasbe
Avdio vhod spredaj (USB A in USB C)
Osrednji zaslon s 7-palčnim TFT barvnim zaslonom
Paket Power (Odlagalni predal za brezžično polnjenje mobilnega 
telefona, 
Uconnect® avtoradio z 8,4-palčnim HD zaslonom na dotik in sistemom 
Bluetooth®
Vtičnica 230 V zadaj, USB vhod zadaj (USB A in USB C))
Zrcaljenje telefona (Apple CarPlay® in Android Auto®)
Volanski obroč s kontrolami za upravljanje avtoradia
Digitalni radijski sprejemnik (DAB)
Globalna povezljivost Telematics Box Module (TBM)
USB vhod zadaj za polnjenje naprav
LED notranja osvetlitev
LED sprednji meglenki
LED žarometi
Zadnje LED luči
Zunanje kljuke vrat v barvi karoserije
Sprednja maska v črni barvi s sivo obrobo
Streha v barvi karoserije
Kromirana obroba stekel
Tepihi spredaj in zadaj
Lita platišča R17 (Longitude) s pnevmatikami 215/60 R17
ECO prikazovalnik vožnje (na različici: 1.3 GSE T4 TCT)
Prestavna ročica v usnju (na različici: 1.3 GSE T4 TCT)
Način vožnje Sport (na različici: 1.3 GSE T4 TCT in PHEV)
Polnilni kabel MODE 2 (na različici: PHEV)
Sistem za pomoč pri vožnji po strmini navzdol (na različici: PHEV)
Digitalni merilniki s 7-palčnim TFT osrednjim zaslonom (na različicah: 
PHEV)
Zaščita baterije pod vozilom (na različici: PHEV)
Sistem Selec-Terrain® z načinom Sport (na različici: PHEV)

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. 
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LIMITED (več kot Longitude)
Prilagodjiv tempomat (ACC)
Električno nastavljiv voznikov sedež v ledvenem delu v 2 smeri
Samodejni vklop in izklop dolgih luči
Sistem Keyless Go (zagon motorja brez ključa)
Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo
Notranje vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo
Električno preklopni in ogrevani zunanji vzvratni ogledali
Samodejno preklopni zunanji vzvratni ogledali
Osrednji zaslon z 10,25-palčnim TFT barvnim zaslonom
Uconnect® avtoradio z 10,1-palčnim HD zaslonom na dotik in 
sistemom Bluetooth®
LED žarometi (Signature)
Alarmna naprava
Paket Premium Parking (Senzorji za parkiranje spredaj in zadaj s 
pomočnikom
za parkiranje ParkSense®, Sistem za samodejno bočno ter vzvratno 
parkiranje)
Vzdolžna strešna nosilca v sivi barvi
Oblazinjenje v tkanini in Eko usnju (Limited)
Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v svetleči črni barvi s kromiranim
vstavkom
Sprednja maska v svetleči črni barvi s kromirano obrobo
Kromirani vstavki na sprednji maski
Kromiran zaključek izpušne cevi
Lita platišča R18 (Diamond) s pnevmatikami 225/55 R18

80th ANNIVERSARY (več kot Limited)
Strop v črni barvi
Oznaka na vozilu v sivi barvi
Sprednja maska v svetleči črni barvi s sivo obrobo
Zunanji okrasni vstavki v svetleči črni barvi 
Vstavki na sprednjem odbijaču v svetleči črni barvi 
Obrobe kolotekov v svetleči črni barvi 
Zadnji odbijač z vstavki v svetleči črni barvi 
Spodnji del vrat v svetleči črni barvi 
Vzdolžna strešna nosilca v svetleči črni barvi
Oznaka na vozilu '80th Anniversary'
Sprednji in zadnji tepihi '80th Anniversary'
Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v sivi barvi
Obroba sprednjih žarometov v sivi barvi
Obroba stekel v črni barvi
Vtičnica 230 V zadaj
Prilagodljiv tempomat (ACC) s funkcijo Stop&Go
Način vožnje Sport
Kovinska barva (črna Carbon) – brezplačna barva karoserije
Dvobarvna karoserija v kombinaciji s črno streho (kontrolna opcija)
Oblazinjenje v tkanini in Eko usnju črne barve
Lita platišča R18 (Diamond - 80th Anniv.) s pnevmatikami 225/55 R18

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. 
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S  (več kot 80th Anniversary)
Obroba stekel v svetleče sivi barvi
Oznaka na vozilu 'S'
Deljiva zadnja klop 40/20/40 z naslonom za roke
Aktivni vzglavniki na sprednjih sedežih
Električno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu v 4 smeri
Električno nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu v 4 
smeri
Električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri
Električno nastavljiv sovoznikov sedež v 8 smeri
Voznikov sedež s funkcijo spomina
Električni pomik prtljažnih vrat
Paket Navigation (Uconnect® NAV avtoradio z 10,1-palčnim HD 
zaslonom na dotik in 
sistemom Bluetooth®, Informacije o prometnih znakih (z navigacijsko 
napravo))
Oblazinjenje v usnju
Kovinska barva (črna Carbon) – brezplačna barva karoserije
Dvobarvna karoserija v kombinaciji s črno streho (kontrolna opcija)
Lita platišča R19 (S) s pnevmatikami 235/45 R19

TRAILHAWK (več kot Limited)
Oznaka na vozilu v sivi barvi
Zunanji okrasni vstavki  v sivi barvi
Vzdolžna strešna nosilca v svetleči črni barvi
Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v sivi barvi
Obroba sprednjih žarometov v sivi barvi
Obroba stekel v svetleče sivi barvi
Trailhawk oznake na vozilu
Sprednja maska v črni barvi s sivo obrobo (Trailhawk)
Oznaka Trail Rated na vozilu
Oznaka na vozilu v barvi karoserije
Nalepka na pokrovu motorja
Sistem Selec-Terrain® z načinom Sport (Trailhawk)
Zaščita menjalnika pod vozilom
Zaščita rezervoarja za gorivo pod vozilom
Zaščita motorja pod vozilom
Zaščita sprednje osi
Kljuka za vleko vozila - zadaj
Tepihi all-weather z oznako Jeep
Nadomestno kolo (215/65 R17)
Zaščita v prtljažnem prostoru
Paket Navigation (Uconnect® NAV avtoradio z 10,1-palčnim HD 
zaslonom na dotik in sistemom Bluetooth®, Informacije o prometnih 
znakih (z navigacijsko napravo))
Oblazinjenje v tkanini in Eko usnju (Trailhawk)
Lita platišča R17 (Trailhawk PHEV) s pnevmatikami 235/60 R17 M+S

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. 
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KODA
PAKETA VSEBINA PAKETA LONGITUDE LIMITED 80th 

ANNIVERSARY S TRAILHAWK

3ZS Paket Power

■ ■ ■ ■ ■RFX Odlagalni predal za brezžično polnjenje mobilnega telefona
JKU Vtičnica 230 V zadaj
RS2 USB vhod zadaj (USB A in USB C)

3ZT Paket Business

1.450 - - - -

180 Oblazinjenje v tkanini in Eko usnju
JPE Električno nastavljiv voznikov sedež v ledvenem delu v 2 smeri

UHN Uconnect® NAV avtoradio z 10,1-palčnim HD zaslonom na dotik in 
sistemom Bluetooth®

0XR Informacije o prometnih znakih (z navigacijsko napravo)
412 Prilagodjiv tempomat (ACC)

3ZU Paket Business (z AT menjalnikom)

1.450 - - - -

180 Oblazinjenje v tkanini in Eko usnju
JPE Električno nastavljiv voznikov sedež v ledvenem delu v 2 smeri

UHN Uconnect® NAV avtoradio z 10,1-palčnim HD zaslonom na dotik in 
sistemom Bluetooth®

0XR Informacije o prometnih znakih (z navigacijsko napravo)
NHZ Prilagodljiv tempomat (ACC) s funkcijo Stop&Go

3ZV Paket Function

750 - - - -
GNK Notranje vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo
GTD Električno preklopni in ogrevani zunanji vzvratni ogledali
LFF Samodejno preklopni zunanji vzvratni ogledali
602 Sistem Keyless Go (zagon motorja brez ključa)
LSB Alarmna naprava

3ZW Paket Function (za PHEV motorje)

750 - - - -
GNK Notranje vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo
GTD Električno preklopni in ogrevani zunanji vzvratni ogledali
LFF Samodejno preklopni zunanji vzvratni ogledali
LSB Alarmna naprava

XAC Kamera za vzvratno vožnjo ParkView® ■ ■ ■ ■ ■

3LM Paket Winter

670 670 - 670 -
452 Ogrevana sprednja sedeža
NHL Odmrzovanje sprednjega stekla v področju brisalcev
NHS Ogrevan volanski obroč
CLF Tepihi all-weather z oznako Jeep
320 Volanski obroč v usnju

2XS Paket Winter (brez gumijastih tepihov)

- - 670 - 670
452 Ogrevana sprednja sedeža
NHL Odmrzovanje sprednjega stekla v področju brisalcev
NHS Ogrevan volanski obroč
320 Volanski obroč v usnju

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



KODA
PAKETA VSEBINA PAKETA LONGITUDE LIMITED 80th 

ANNIVERSARY S TRAILHAWK

3ZY Paket Style (R17 M+S)
350 - - - -

1MD Lita platišča R17 s pnevmatikami M+S 215/60 R17
GEG Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo

3ZZ Paket Style (R17 M+S) za PHEV motorje

350 - - - -
1ME Lita platišča R17 (PHEV) s pnevmatikami 235/60 R17 (M+S 

Snowflake)
GEG Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo

1HB Paket Style (R18)
490 - - - -

1M5 Lita platišča R18 (Limited) s pnevmatikami 225/55 R18
GEG Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo

1N6 Paket Style (R18) za PHEV motorje
490 - - - -

1M6 Lita platišča (Limited PHEV) s pnevmatikami 235/55 R18
GEG Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo

AB0 Paket Infotainment

- 1.150 - - -UHN Uconnect® NAV avtoradio z 10,1-palčnim HD zaslonom na dotik in 
sistemom Bluetooth®

SJA Sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti (HAS)
0XR Informacije o prometnih znakih (z navigacijsko napravo)

AC0 Paket Protection

- 1.600 1.600 - -
XAN Sistem za opozarjanje na mrtvi kot (Blind Spot)
LEC Pozdravna lučka na zunanjih vzvratnih ogledalih
XAK Kamera za parkiranje 360°
JK2 Električni pomik prtljažnih vrat

20C Paket Parking Premium

- ■ ■ ■ ■XPK Sistem za samodejno bočno ter vzvratno parkiranje

XAG Senzorji za parkiranje spredaj in zadaj s pomočnikom za parkiranje 
ParkSense®

05P Paket Leather (Limited)

- 1.790 - - -

211 Oblazinjenje v usnju
JVG Električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri
JWG Električno nastavljiv sovoznikov sedež v 8 smeri
JPU Ele. nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu v 4 smeri
JRS Ele. nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu v 4 smeri
CDP Aktivni vzglavniki na sprednjih sedežih
LEQ Voznikov sedež s funkcijo spomina
CBE Deljiva zadnja klop 40/20/40 z naslonom za roke

05R Paket Leather (80th Anniversary)

- - 1.790 - -

3GC Oblazinjenje v črnem usnju
JVG Električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri
JWG Električno nastavljiv sovoznikov sedež v 8 smeri
JPU Ele. nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu v 4 smeri
JRS Ele. nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu v 4 smeri
CDP Aktivni vzglavniki na sprednjih sedežih
LEQ Voznikov sedež s funkcijo spomina
CBE Deljiva zadnja klop 40/20/40 z naslonom za roke

DODATNA OPREMA
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■ serijska oprema      - ni možno     -/ v paketu (opcije ni možno naročiti,  je del enega od paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.
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KODA
PAKETA VSEBINA PAKETA LONGITUDE LIMITED 80th 

ANNIVERSARY S TRAILHAWK

AD0 Paket Infotainment Plus

- - - 1.600 1.600
XAK Kamera za parkiranje 360°
XAN Sistem za opozarjanje na mrtvi kot (Blind Spot)
LEC Pozdravna lučka na zunanjih vzvratnih ogledalih
RC3 Alpine® Premium Audio System
SJA Sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti (HAS)

AE0 Paket Seats (Trailhawk)

- - - - 2.250

4MZ Oblazinjenje v usnju (prednja sedeža s funkcijo prezračevanja) 
Trailhawk

CAJ Prezračevanje sprednjih sedežev
JVG Električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri
JWG Električno nastavljiv sovoznikov sedež v 8 smeri
JPU Ele. nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu v 4 smeri
JRS Ele. nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu v 4 smeri
CDP Aktivni vzglavniki na sprednjih sedežih
LEQ Voznikov sedež s funkcijo spomina
CBE Deljiva zadnja klop 40/20/40 z naslonom za roke
452 Ogrevana sprednja sedeža
NHL Odmrzovanje sprednjega stekla v področju brisalcev
NHS Ogrevan volanski obroč
320 Volanski obroč v usnju

AF0 Paket Seats (S)

- - - 1.450 -

728 Oblazinjenje v usnju (sprednja sedeža s funkcijo prezračevanja)
CAJ Prezračevanje sprednjih sedežev
452 Ogrevana sprednja sedeža
NHL Odmrzovanje sprednjega stekla v področju brisalcev
NHS Ogrevan volanski obroč
320 Volanski obroč v usnju
CLF Tepihi all-weather z oznako Jeep

22A Paket Navigation

- 490 - ■ 490
UHN Uconnect® NAV avtoradio z 10,1-palčnim HD zaslonom na dotik in 

sistemom Bluetooth®
0XR Informacije o prometnih znakih (z navigacijsko napravo)

22B Paket Technology in Infotainment

- - - 1.150 1.150
XAK Kamera za parkiranje 360°
XAN Sistem za opozarjanje na mrtvi kot (Blind Spot)
LEC Pozdravna lučka na zunanjih vzvratnih ogledalih
RC3 Alpine® Premium Audio System

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

JAU Osrednji zaslon z 10,25-palčnim TFT barvnim zaslonom 350 ■ ■ ■ ■
CLF Tepihi all-weather z oznako Jeep 100 100 - 100 ■

AWS Kit za kadilce 100 100 100 100 100
LSB Alarmna naprava 190 ■ ■ ■ ■
TBG Nadomestno kolo (kompaktno) (ni možno na PHEV) 150 150 150 150 150
TBS Nadomestno kolo normalnih dimenzij (ni možno na PHEV) 290 290 290 290 290

MWE Vzdolžna strešna nosilca v črni barvi 190 - - - -
GWJ Električno pomična steklena streha - 1.450 1.450 1.450 1.450
JK2 Električni pomik prtljažnih vrat - 850 850 ■ ■

Posamezne opcije za doplačilo



BARVE
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■ barva, ki je na voljo za doplačilo
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.

LONGITUDE LIMITED 80TH 
ANNIVERSARY S TRAILHAWK

koda opcija cena

601 5CK Črna (pastelna barva) 0 ■ ■ - - ■

296 5CA Bela Alpine (pastelna barva) 850 ■ ■ - - ■

176 5CJ Rdeča Colorado (pastelna barva) 850 ■ ■ - - ■

503 8CZ Siva Sting (pastelna barva) 850 - ■ - - ■

018 5CH Modra Italia (kovinska barva) 850 ■ ■ - - ■

019 61Q Zelena Techno (kovinska barva) 850 ■ ■ - - ■

348 5DN Siva Billet (kovinska barva) 850 ■ ■ - - ■

435 5XZ Modra Shade (kovinska barva) 850 ■ ■ - - ■

679 5DT Siva Graphite (kovinska barva) 850 ■ ■ - - ■

876 5CE Črna Carbon (kovinska barva) 850 / 0 ■ ■ ■ (0 EUR) ■ (0 EUR) ■

888 5DP Modra Jetset (kovinska barva) 850 ■ ■ - - ■

020 6FX Slonokoščena Ivory (biserna barva) 1.150 - ■ - - -

317 6Y0 Bela Alpine / črna streha (pastelna barva) 1.150 - ■ ■ ■ ■

264 0Q1 Siva Sting / črna streha (pastelna barva) 1.150 - ■ - ■ ■

686 0SE Rdeča Colorado / črna streha (pastelna barva) 1.150 - ■ ■ ■ ■

100 6WS Modra Jetset / črna streha (kovinska barva) 1.150 - ■ ■ ■ ■

263 0UX Modra Shade / črna streha (kovinska barva) 1.150 - ■ ■ ■ ■

737 0Q0 Modra Italia / črna streha (kovinska barva) 1.150 - ■ ■ ■ ■

738 5FA Siva Billet / črna streha (kovinska barva) 1.150 - ■ ■ ■ ■

749 0SB Zelena Techno / črna streha (kovinska barva) 1.150 - ■ ■ ■ ■

170 5EZ Siva Graphite / črna streha (kovinska barva) 1.150 - ■ ■ ■ ■

776 0SC Slonokoščena Ivory / črna streha (biserna barva) 1.450 - ■ ■ ■ -

781 4DL Zelena Mimetic / črna streha (matirana barva) 1.150 - - ■ - -

225 6Y2 Zelena Urban / črna streha (matirana barva) 1.150 - - ■ - -



BARVE ZUNANJOSTI
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Zelena Techno (kovinska barva)
(019/ opc. 61Q) - (749/ opc. 0SB)*

Rdeča Colorado (pastelna barva)
(176/ opc. 5CJ) - (686/ opc. 0SE)*

Modra Shade (kovinska barva)
(435/ opc. 5XZ) - (263/ opc. 0UX)*

Modra Jetset (kovinska barva)
(888/ opc. 5DP) - (100/ opc. 6WS)*

Siva Graphite (kovinska barva)
(679/opc. 5DT) - (170/ opc. 5EZ)*

Siva Billet (kovinska barva)
(348/opc. 5DN) - (738/ opc. 5FA)*

Modra Italia (kovinska barva)
(018/opc. 5CH) - (737/ opc. 0Q0)*

Črna (pastelna barva)
(601/ opc. 5CK)

Črna Carbon (kovinska barva)
(876/ opc. 5CE)

Siva Sting (pastelna barva)
(503/ opc. 8CZ) - (264/ opc. 0Q1)*

Bela Alpine (pastelna barva)
(296/ opc. 5CA) - (317/ opc. 6Y0)*

Slonokoščena Ivory (biserna barva)
(020/ opc. 6FX) - (776/ opc. 0SC)*

Zelena Urban / črna streha 
(matirana barva)  (225/ opc. 6Y2)

Zelena Mimetic / črna streha 
(matirana barva)  (781/ opc. 4DL)

M
AT

IR
AN

I B
AR

VI

* - koda za barvo v kombinaciji s črno streho
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(S) koda: 006, opc. 1KZ

koda: 049, opc. 180

(S) koda: 020, opc. 5OJ

koda: 416, opc. 211

koda: 422, opc. 211



(S) koda: 422, opc. 211
koda: 557, opc. 728
(s prezračevanjem)

(S) koda: 070, opc. CE6

koda: 051, opc. 3GC

NOTRANJOSTI

12

(S) koda: 769, opc. 4EZ

koda: 898, opc. 212
koda: 897, opc. 4MZ

(s prezračevanjem)



PLATIŠČA

■ serijska oprema      - ni možno     -/ v paketu (opcije ni možno naročiti,  je del enega od paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.
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R17

R18

R19

215/60 R17
235/60 R17 (PHEV)

235/60 R17

225/55 R18
235/55 R18 (PHEV)

235/45 R19 235/45 R19

225/55 R18
235/55 R18 (PHEV)

225/55 R18
235/55 R18 (PHEV)

Za doplačilo: opc. 1HB: 450 EUR
Za doplačilo: opc. 1HB: 450 EUR (PHEV)

Za doplačilo: opc. 1MM: 850 EURZa doplačilo: opc. 1MK: 850 EUR



TEHNIČNI PODATKI

*Izpust emisij CO2 in porabe goriva je odvisen od vgrajene dodatne opreme in proizvajalca vgrajenih pnevmatik. Točne vrednosti so znane ob prihodu vozila in so vezane na 
trenutno veljavno homologacijo in COC dokument.
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1.3 GSE T4 130 1.3 GSE T4 150 TCT 1.6 Multijet 130

Pogon spredaj spredaj spredaj

Vrsta goriva bencin bencin dizel

Menjalnik ročni, 6-stopenjski samodejni TCT, 6-stopenjski ročni, 6-stopenjski

Delovna prostornina (cm³) 1.332 1.332 1.598

Največja moč kW (KM) pri vrt./min 96 (130) pri 4.750 110 (150) pri 5.500 96 (130) pri 3.750

Največji navor Nm pri vrt./min 270 pri 1.560 270 pri 1.560 320 pri 1.500

ZMOGLJIVOSTI IN PORABE

Poraba goriva (l/100 km)* - mestna vožnja / izvenmestna / 
kombinirana 9,0/6,2/6,6 9,0/6,2/6,6 6,5/5,0/5,6

Izpust CO2 (g/km)* - kombinirana vožnja 151 - 160 152 - 161 134 - 140

Ekološki standard Euro 6d-Final Euro 6d-Final Euro 6d-Final

Pospešek 0-100 km/h (sek.) 10,3 9,2 10,6

Največja hitrost (km/h) 192 199 194

Največja hitrost (km/h) z električnim motorjem - - -

Obračalni krog (m) 11,07 11,07 11,07

Doseg z električnim motorjem (Km) - - -

Poraba električne energije (kWh/100 km) - - -

TEŽE, VLEČNE OBREMENITVE IN PROSTORNINE

Masa vozila (kg) (brez voznika in tekočin) 1.505 1.505 1.615

Dovoljena največja skupna masa (kg) 1.965 1.965 2.086

Vlečna masa (z zavoro) / (brez zavore) (kg) 600/1.825 600/1.825 600/1.325

Prostornina prtljažnega prostora (l) 438 438 438

Prostornina prtljažnega prostora s podrtimi zadnjimi sedeži (l) 1.387 1.387 1387

Posoda za gorivo (l) 55 55 55

Posoda za gorivo Urea - AdBlue (l) - - 16

DIMENZIJE 

Dolžina (mm) 4.404 4.404 4.404

Medosna razdalja (mm) 2.636 2.636 2.636

Širina brez zunanjih ogledal / z zunanjima ogledaloma (mm) 1.819/2.033 1.819/2.033 1.819/2.033

Višina s strešnima nosilcema (mm) 1.629 1.629 1.629

Vhodni / izhodni kot (°) 15,8/30,8 15,8/30,8 15,8/30,8

Vmesni - prehodni kot (°) 21,8 21,8 21,8

Višina od tal (mm) 198 198 198

Vožnja po vodi - globina vode pri prečkanju (mm) 406 406 406



1.3 GSE PHEV 4xe AT6 190 1.3 GSE PHEV 4xe AT6 240

Pogon Štirikolesni pogon (4xe) Štirikolesni pogon (4xe)

Vrsta goriva bencin / priključni hibrid bencin / priključni hibrid

Menjalnik samodejni, 6-stopenjski samodejni, 6-stopenjski

Delovna prostornina (cm³) 1.332 1.332

Največja moč kW (KM) pri vrt./min 96 (130) pri 5.550 133 (180) pri 5.750

Največji navor Nm pri vrt./min 270 pri 1.850 270 pri 1.850

ZMOGLJIVOSTI ELEKTRO MOTORJA

Največja skupna moč kW (KM) 140 (190) 177 (240)

Največja skupna moč eketromotorja (kW (PS) 44 (60) 44 (60)

Največji navor elektromotorja (Nm) 250 250

Baterija (vrsta / zmogljivost v kWh) Litijonska/11,4 Litijonska/11,4

ZMOGLJIVOSTI IN PORABE

Poraba goriva (l/100 km)* - mestna vožnja / izvenmestna / kombinirana - / - /1,9 - / - /2,0

Izpust CO2 (g/km)* - kombinirana vožnja 45 44 - 47

Ekološki standard Euro 6d-Final Euro 6d-Final

Pospešek 0-100 km/h (sek.) 7,9 7,3

Največja hitrost (km/h) 183 200

Največja hitrost (km/h) z električnim motorjem 130 130

Obračalni krog (m) 11,07 11,07

Doseg z električnim motorjem (Km) 47 47

Poraba električne energije (kWh/100 km) 16,3 16,3

TEŽE, VLEČNE OBREMENITVE IN PROSTORNINE

Masa vozila (kg) (brez voznika in tekočin) 1.935 1.935

Dovoljena največja skupna masa (kg) 2.400 2.400

Vlečna masa (z zavoro) / (brez zavore) (kg) 600/1.325 600/1.325

Prostornina prtljažnega prostora (l) 420 420

Prostornina prtljažnega prostora s podrtimi zadnjimi sedeži (l) 1.230 1.230

Posoda za gorivo (l) 36,5 36,5

Posoda za gorivo Urea - AdBlue (l) - -

DIMENZIJE 

Dolžina (mm) 4.404 4.404/Trailhawk: 4.398

Medosna razdalja (mm) 2.636 2.636

Širina brez zunanjih ogledal / z zunanjima ogledaloma (mm) 1.819/2.033 1.819/2.033

Višina s strešnima nosilcema (mm) 1.644 1.644/Trailhawk: 1.651

Vhodni / izhodni kot (°) 16,8/31,7 16,8/31,7/Trailhawk: 30,4/33,3

Vmesni - prehodni kot (°) 22,9 22,9/Trailhawk: 20,9

Višina od tal (mm) 201 201/Trailhawk: 213

Vožnja po vodi - globina vode pri prečkanju (mm) 406 406/Trailhawk: 483

TEHNIČNI PODATKI
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*Izpust emisij CO2 in porabe goriva je odvisen od vgrajene dodatne opreme in proizvajalca vgrajenih pnevmatik. Točne vrednosti so znane ob prihodu vozila in so vezane na 
trenutno veljavno homologacijo in COC dokument.
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IZGLED PO NIVOJIH OPREME
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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. 
Končna cena je odvisna od konfiguracije vozila. Cenik velja od: 03.01.2022 in velja do 31.03.2022 oz. do preklica in izdaje novega cenika.

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.

JAMSTVO 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, član skupine Emil Frey
Dunajska cesta 122, SI - 1000 Ljubljana
T: +386 1 588 34 00 • info@avto-triglav.si 

JAMSTVO 5 PLUS
Jamstvo 5 Plus je zagotovilo o kakovosti vozil Jeep, saj priča o našem zaupanju, ki temelji na dolgoletnih pozitivnih izkušnjah. Jamstvo 5 Plus prejmete 
ob nakupu novega vozila Jeep v primeru JEEP Financiranja, 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).
Jamstvo 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 Jamstvo 5 Plus prenosljiva.
Z Jamstvom 5 Plus vam ostane le ena skrb – redno vzdrževanje vozila Jeep.
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