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NOVÝ JEEP
® 

PP CHEROKEE



ZRODENÝ Z PÔVODNEJ DNA ZNAČKY JEEP
®    
. 

S prvotriednymi jazdnými vlastnosťami na ceste, spotrebou paliva, legendárnymi schopnosťami v teréne a 

radom exkluzívnych technológií posúva úplne nový Jeep
®
 Cherokee latku v danom segmente zase o niečo vyššie. 

Svojimi rozmermi, dômyselnými technológiami a schopnosťami rozvíja legendárnu DNA značky Jeep
®
. Navrhnutý 

bol pre zvládnutie akéhokoľvek terénu a akejkoľvek situácie. Cherokee vo vás prebudí dobrodruha a umožní vám 

prežiť mnoho nevšedných zážitkov.



NESPÚTANOSŤ JE KRÁSNA.

Nadčasový dizajn nového modelu Cherokee posúva značku Jeep
®
 do novej éry, avšak pri zachovaní jej 

charakteristických rysov a DNA. Má široký postoj, výrazné proporcie blatníkov a celkovo veľmi pútavú vizáž. 

Elegantné vonkajšie línie vytvárajú dojem, ako by tvar karosérie sformoval vietor. Robustná ochranná spodná časť 

dokonale demonštruje legendárne schopnosti vozidla, ktoré sú typické pre každý model značky Jeep
®
. Avšak nový 

Jeep
®
 Cherokee nielen účinne vyzerá, ale skutočne účinný je, a to tak na ceste, ako aj v teréne, bez ohľadu na počasie.



ÚČINNÝ A NADČASOVÝ DIZAJN.

Každá časť nového modelu Cherokee bola navrhnutá pre maximálnu účinnosť a schopnosti. Kľúčovým prvkom dizajnu je predná časť s novým poňatím klasickej sedemotvorovej mriežky chladiča 

a jedinečne tvarovanými svetlami denného svietenia, ktoré hrajú významnú úlohu z hľadiska dizajnu aj bezpečnosti. Zmienku si zaslúži tiež nová dvojdielna panoramatická strecha CommandView®, 

ktorá ponúka fantastický výhľad cez deň aj v noci. Táto strecha sa skladá z elektricky posuvnej prednej časti a zadnej pevnej presklenej časti s elektricky ovládanou slnečnou clonou.





CHEROKEE EŠTE NEMAL TAK BOJOVNÉHO
DUCHA.

Nový Cherokee vnáša do radu Jeep
®
 úplne jedinečný a moderný štýl. Stačí sa pozrieť na jednotlivé detaily a špičkový 

remeselne dokonale spracovaný interiér, ktorý využíva príjemné a na dotyk mäkké materiály. Interiér modelu Jeep
®
 

Cherokee predstavuje jedinečnú kombináciu ladných kriviek, vysoko kvalitných materiálov, farebných variantov, 

inovatívnych materiálov, precízneho dielenského spracovania, najmodernejších technológií a prvkov pre čo najväčšie 

pohodlie. Je to svet jedinečnej dokonalosti, ktorý  čaká len na to, aby ste ho objavili.





OBJAVTE PRVOTRIEDNY INTERIÉR.

Interiér je zameraný na potreby vodiča a je doslova nabitý modernými a technologicky vyspelými 

prvkami, ktoré sú veľmi intuitívne a ľahko ovládateľné. Vychutnajte si elektricky ovládateľné 

sedadlo vodiča, či vyhrievané a ventilované sedadlá v prednom rade, čalúnené kožou Nappa. 

Druhý rad sedadiel delený v pomere 60/40 disponuje pozdĺžnym posuvom pre maximálny komfort 

cestujúcich a variabilitu batožinového priestoru.





NAJSCHOPNEJŠIE POHONY VŠETKÝCH
KOLIES V SEGMENTE.

Nový Cherokee posúva legendárne schopnosti pohonu všetkých kolies do ďalšej dimenzie a ponúka zreteľné 

výhody v akomkoľvek teréne aj počasí. Cherokee bol navrhnutý tak, aby sa dokázal prispôsobiť všetkým podmienkam 

a s maximálnou istotou dosiahol miest, o ktorých ostatní len snívajú. To všetko je hlboko zakorenené v DNA značky 

Jeep
®
. Vyberte si jeden z troch nových systémov pohonu všetkých kolies: Jeep

®
 Active Drive I s jednostupňovou 

plne automatickou rozdeľovacou prevodovkou, Jeep
®
 Active Drive II* s dvojstupňovou rozdeľovacou prevodovkou 

a redukciou Jeep
®
 Active Drive Lock (k dispozícii pre model Trailhawk), ktorý ponúka navyše uzávierku zadného 

diferenciálu. Vďaka týmto systémom môžete šplhať do prudkých stúpaní, s úplnou ľahkosťou prekonávať balvany, 

cestovať po zlých vedľajších cestách a potom pokojne zamieriť do mestskej premávky.

* k dispozicii neskôr



SILA PRE ZVLÁDNUTIE TÝCH NAJVÄČŠÍCH NÁSTRAH MATKY PRÍRODY.

Cherokee ponúka tiež nový systém Selec-Terrain®, ktorý vodičovi dovoľuje zvoliť optimálne nastavenie pre špičkový výkon na ceste či v rôznych off -roadových podmienkach. Na výber sú štyri 

možnosti nastavenia: Auto, Snow, Sport a Sand/Mud. Model Trailhawk ponúka navyše režim Rock, ktorý maximalizuje schopnosti vozidla v teréne. Vďaka rôznym algoritmom pre konkrétne 

podmienky poskytuje systém nedostižné schopnosti a ovládateľnosť za všetkých situácií. Selec-Terrain® elektronicky koordinuje a optimalizuje 12 podsystémov, čím vozidlu poskytuje lepšiu 

ovládateľnosť: pohon všetkých kolies, elektronickú kontrolu bŕzd, elektronickú kontrolu stability ESC a riadiace jednotky motora a prevodovky.



ÍSŤ KAMKOĽVEK. ROBIŤ ČOKOĽVEK.

Jeep
®
 Cherokee je prvým stredne veľkým SUV, ktoré ponúka odpojiteľný pohon zadnej nápravy, čím redukuje straty energie a tým aj spotrebu paliva, v situáciách, 

kedy pohon všetkých kolies nie je potrebný. Odpojiteľný pohon zadnej nápravy hladko prepína medzi pohonom dvoch a všetkých štyroch kolies a automaticky tak 

reguluje tok krútiaceho momentu na kolesá bez akéhokoľvek zásahu vodiča. Robí tak na poľných cestách aj v bežnej prevádzke, a to s maximálnou ľahkosťou. K tomu 

prispieva aj efektívny dieselový preplňovaný motor 2.0L a nový výkonný zážihový motor 3.2l Pentastar® V6.

2.0L TURBO DIESEL

Nový dieselový preplňovaný motor 2.0L s technológiou Multijet II ponúka 

v kombinácii s 6-stupňovou manuálnou prevodovkou výkon 103 kW (140 k), 

prípadne 125kW (170 k), v spojení s 9-stupňovou automatickou prevodovkou.

V oboch prípadoch sa motor môže pochváliť vysokým krútiacim momentom 

350 Nm a systémom Stop/Start, ktorý pomáha redukovať spotrebu paliva a 

emisie CO
2
. Tento motor je ponúkaný v kombinácii tak s pohonom predných kolies 

FWD, ako aj pohonom všetkých kolies Jeep
®
 Active Drive I alebo II*.

MOTOR 3.2L V6 PENTASTAR®

Nový motor 3.2l Pentastar V6 je prvým derivátom presláveného agregátu 

3.6L Pentastar V6. Vďaka vyváženému vysokému špecifi ckému výkonu, nízkej 

hlučnosti a minimálnym vibráciám poskytuje vodičovi mimoriadny pôžitok 

z jazdy. Motor 3.2l Pentastar V6 je spojený s novou, v danom segmente úplne 

ojedinelou 9-stupňovou automatickou prevodovkou, ktorá je kombinovaná s 

pohonom Jeep
®
 Active Drive I alebo Jeep

®
 Active Drive II*/ Lock.

* k dispozicii neskôr



Nový Cherokee je prvým vozidlom svojho segmentu, ktorý využíva 9-stupňovú 

automatickú prevodovkou, ktorá prináša jasné výhody z hľadiska jazdných 

vlastností, komfortu a účinnosti. Systém Electronic Range Select podporuje 

možnosť manuálneho radenia s funkciou AutoStick, ktorá obsahuje vyše 40 

individuálnych máp radenia pre rôzne podmienky, čím maximalizuje účinnosť, 

výkon a jazdné vlastnosti. Výkon auta je dokonale naladený pre akúkoľvek situáciu, 

a to tak na ceste, ako aj v teréne. Preradenie prevodového stupňa je v akýchkoľvek 

podmienkach takmer nepostrehnuteľné.

UŽITE SI POHODLNÉ CESTOVANIE.





NOVÝ DRUH ZRODENÝ K PREKONANIU
OSTATNÝCH.

Predstavuje sa nový druh, ktorý bol navrhnutý k tomu, aby prekonal všetkých ostatných - nový Jeep
®
 Cherokee 

Trailhawk. Tento model je príkladom off -roadových schopností značky Jeep
®
, ktoré kombinuje s výrazným až 

agresívnym vzhľadom. Jedná sa o najschopnejší model radu Jeep
®
 Cherokee a najschopnejšie SUV v segmente. To 

všetko okrem iného aj vďaka výnimočnej 9-stupňovej automatickej prevodovke, ktorá je v danom segmente úplne 

ojedinelá. Výkon zážihového motora 3.2l Pentastar® V6 je prenášaný s výnimočnou hladkosťou a precíznosťou. O 

schopnostiach tohto modelu vypovedajú najlepšie čísla. Jeep
®
 Cherokee Trailhawk sa môže pochváliť nájazdovým 

uhlom 29,9 stupňov, uhlom výjazdu 32,1 stupňov a prechodovým uhlom 22,9 stupňov. Svetlá výška tohto modelu 

dosahuje 22,1 mm.

Logo Trail Rated na modeli Jeep
®
 Cherokee Trailhawk dáva jasne najavo, že vozidlo bolo navrhnuté pre zvládnutie 

veľmi náročných off -roadových podmienok, a to podľa piatich kľúčových, na zákazníka orientovaných výkonnostných 

kategórií: trakcia, svetlá výška, manévrovateľnosť, kríženie náprav a brodenie. 



POHODLIE ŠPIČKOVÉHO VÝKONU.

Model Trailhawk ponúka ultimatívne uhly nájazdu a výjazdu, a to aj vďaka unikátnemu prednému a zadnému nárazníku a väčšej svetlej výške, ďalej ochranné kryty podvozku a systém Jeep
® 
Active 

Drive Lock s uzávierkou zadného diferenciálu, ktorá poskytuje maximálny off -roadový výkon. Uzávierka zadného diferenciálu je voliteľná v akomkoľvek terénnom režime so zaradenou redukciou, 

avšak v niektorých režimoch, akým je napríklad režim Rock, môže byť v prípade potreby maximálneho ťahu aktivovaná úplne automaticky.

Systém Selec-Speed® modelu Trailhawk posúva legendárne schopnosti v teréne do úplne 

novej dimenzie. Umožňuje bezpečne zdolávať strmé stúpania a klesania automatickým riadením 

škrtiacej klapky motora pre kontrolovaný pohyb vozidla vpred.

Špičkový výkon dopĺňa absolútne pohodlie. Sedadlá majú ergonomický dizajn s výraznou 

bočnou oporou tela, čalúnenie vysoko kvalitnou kožou Nappa, elektrické nastavenie, 

vyhrievanie a ventiláciu.





JAZDA S TECHNOLÓGIOU BUDÚCNOSTI.

O vozidle a dianí na ceste máte vždy dokonalý prehľad. Pokročilé technológie modelu Cherokee poskytujú údaje, 

ktoré pomáhajú vodičovi a dodávajú mu maximálnu slobodu a istotu. Vďaka systému Uconnect® ste vždy pripojení, 

informovaní, bavíte sa a ste produktívnejší. Ľahko môžete pripojiť svoje externé zariadenia, či prehrávať CD. To všetko 

prostredníctvom vstupov USB, AUX-in alebo čítačky SD kariet. Dotyková obrazovka s uhlopriečkou 8,4”, ktorá je 

štandardom modelov Limited a Trailhawk je umiestnená vpredu na stredovej konzole a ponúka celý rad štandardných 

a voliteľných funkcií, vrátane hlasového ovládania navigácie, hands-free volania, ovládania klimatizácie a ďalšie. 

Prostredníctvom hlasového ovládania môžete ovládať takmer všetky funkcie. Uconnect® Access využíva prirodzené 

rozpoznávanie hlasu pre diktovanie textových správ. Váš svet sa tak stane ešte dokonalejším.



TECHNOLÓGIE MÔŽU BYŤ ATRAKTÍVNE.

Vodičom konfi gurovateľný 7” displej medzi kontrolnými ukazovateľmi umožňuje vytvoriť vlastné užívateľské prostredie a získavať informácie a spätnú väzbu od vozidla vo formáte, ktorý 

uprednostňujete. Pritom môžete mať obe ruky na volante a plne sa sústrediť na jazdu. Vodič môže vyberať z mnohých informácií, ktoré sa budú uprostred kaplnky s kontrolnými 

ukazovateľmi zobrazovať, vrátane pokynov navigácie, rýchlosti, reálnej spotreby, 

bezpečnostných varovaní, voliteľného adaptívneho tempomatu, informácií audio systému a 

špecifi ckých systémov Jeep
®
, akým je napríklad Selec-Terrain®.

Informácie parkovacieho asistenta poydĺžneho/kolmého parkovania Park Assist sa 

zobrazujú uprostred panelu s kontrolnými ukazovateľmi a ovládajú tlačidlami na volante 

a voličom prevodovky. Tento systém ponúka automatické parkovanie tým, že ovláda uhol 

natočenia volantu, vodič ovláda len plyn, brzdu a volič prevodovky.



NECHAJTE SA ROZMAZNÁVAŤ TECHNOLÓGIAMI.

Komfort na palube modelu Cherokee prekoná vaše očakávania. 

Ponúka rad inteligentných funkcií na vysokej technologickej úrovni.

BEZDRÔTOVÁ NABÍJACIA PODLOŽKA

Bezdrôtová nabíjacia podložka je ukrytá v poličke pod stredovým 

panelom. Integrovaná dokovacia stanica telefónu, vstupy USB, AUX-in, 

čítačka SD kariet a pomocné napájanie sú v ideálnom dosahu vodiča. 

Nabíjacia podložka umožňuje bezdrôtové nabíjanie akéhokoľvek 

telefónu, ktorý bezdrôtové nabíjanie podporuje.

ŠPIČKOVÝ AUDIO SYSTÉM ALPINE

Špičkový audio systém modelu Cherokee s 9 reproduktormi a 

osempalcovým subwooferom bol navrhnutý v spolupráci so značkou 

Alpine®, popredným výrobcom špičkovej mobilnej elektroniky. 

11-kanálový zosilňovač s výkonom 506 wattov ponúka počas cesty 

nezameniteľný zvukový zážitok.





TEST 2013

CESTUJTE BEZPEČNE A S KĽUDOM NA DUŠI.

O vašu bezpečnosť sa vo vozidle Cherokee stará cez 70 štandardných a voliteľných prvkov bezpečnosti. Nový 

multifunkčný volant Jeep
®
 ponúka v bezpečnom dosahu celý rad ovládacích prvkov. Do odolnej karosérie vyrobenej 

z 65 percent z vysokopevnostnej ocele vložili inžinieri celý rad prvkov aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Tieto 

prvky vám dodajú kľud na každom kilometri. Vrcholné možnosti predstavujú adaptívny tempomat Plus, parkovací 

asistent kolmého a pozdĺžneho parkovania Park Assist a systém sledovania jazdných pruhov.



POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY.

AUTOMATICKÝ PARALELNÝ PARKOVACÍ ASISTENT.  

Tento aktívny navádzací systém na základe údajov ultrazvukových 

snímačov samočinne ovláda riadenie počas parkovania a pomáha vám 

ľahko zaparkovať. Systém zahŕňa predné a zadné parkovacie snímače 

ParkSense®.

SYSTÉM VAROVANIA PRED ČELNÝM NÁRAZOM S FUNKCIOU

ZMIERNENIA NÁSLEDKOV NEHODY. 

Radarové senzory detekujú rýchlo sa približujúce vozidlo alebo prekážku, na čo reagujú 

zvukovou a vizuálnou výstrahou a v prípade, že vodič nezareaguje, aktivuje brzdy na 1,5s a 

ďalej varuje vodiča, aby mohol vykonať potrebné opatrenia na zabránenie nehody.

MONITORING MŔTVEHO UHLA A DETEKCI A KRÍŽENIA

DRÁHY ZA VOZIDLOM.

Tento systém neustále monitoruje priestor medzi vami a ostatnými 

vozidlami. V prípade, že sa vedľa vás nachádza v mŕtvom uhle iné 

vozidlo, bude vás o jeho prítomnosti informovať svetelnou signalizáciou 

na vonkajších spätných zrkadlách alebo zvukovou výstrahou.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP & GO. 

Pri jazde na diaľnici udržiava bezpečnú vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla. Systém 

automaticky upravuje rýchlosť jazdy s cieľom udržať prednastavený odstup od vpredu idúceho 

vozidla. V prípade výrazného narušenia tejto vzdialenosti začne Cherokee automaticky 

spomaľovať až do úplného zastavenia, a to bez nutnosti zásahu vodiča.

SYSTÉM SLEDOVANIA JAZDNYCH PRUHOV.   

Pozícia vozidla v jazdnom pruhu je sledovaná kamerami a v prípade 

jeho opustenia bez zapnutých smerových svetiel, alebo v okamihu, 

kedy nemá vodič ruky na volante, aktivuje systém zvukovú a vizuálnu 

výstrahu.

SEDEM AIRBAGOV V ŠTANDARDE. 

Okenné airbagy v celej dĺžke bočných okien, kolenný airbag 

vodiča, bočné airbagy v operadlách predných sedadiel a pokročilé 

viacstupňové čelné airbagy sú pripravené vás ochrániť v každom 

okamihu.

ELEKTRONICKÁ KONTORLA STABILITY (ESC).   

Sieť senzorov pomáha udržať kontrolu nad vozidlom a poskytuje 

okamžitú pomoc pri akomkoľvek odklone od plánovanej dráhy jazdy. 

ESC koordinuje aj činnosť elektronickej kontroly proti prevráteniu 

ERM, protiblokovacieho systému bŕzd ABS, brzdového asistenta, 

protišmykového systému a systému proti rozkmitaniu prívesu TSC a 

rozhoduje o ich nasadení.

SYSTÉM MINIMALIZUJÚCI RIZIKO PREVRÁTENIA (ERM).  

Táto funkcia, ktorá je súčasťou systému ESC, využíva rovnaké 

senzory na predvídanie rizika prevrátenia. Ak je situácia skutočne 

vážna, systém ERM pomáha okamžitými akciami získať kontrolu nad 

vozidlom.

PODPORA BRZDENIA POČAS DAŽĎA. 

Tento systém v spolupráci s elektronickou kontrolou stability ESC pomáha v daždi udržať 

brzdové kotúče suché.

SYSTÉM KONTROLY PROTI ROZKMITANIU PRÍVESU (TSC).  

Bočný vietor a prevádzka môžu ľahko rozkolísať príves a váš náklad. Systém TSC, ktorý je 

súčasťou ESC vám pomôže udržať vozidlo aj príves bezpečne na ceste.





PRISPÔSOBTE SI SVOJU SLOBODU.

Cherokee je pripravený zvýrazniť seba aj váš životný štýl. Je len na vás, aké príslušenstvo z bohatej ponuky 

doplnkov pre úpravu svojho auta zvolíte.



ZOSTAŇTE VERNÝ.

Či už leziete po prudkých svahoch alebo cestujete po hladkej ceste, môžete sa zviditeľniť a zlepšiť schopnosti svojho vozidla Cherokee. K tomu stačí využiť originálne príslušenstvo Jeep
®
 od 

značky Mopar®. Môžete sa spoľahnúť, že tieto kvalitné diely a príslušenstvo udržia váš Cherokee rovnako originálny, ako bol v deň, kedy ste ho kúpili. Skutočne príjemné a vysoko kvalitné materiály 

a zodpovedajúce farby vám spestria život aj samotnú jazdu. Mopar neustále vyvíja nové a vzrušujúce doplnky. Nechýbajú medzi nimi napríklad systém usporiadania batožinového priestoru, držiaky 

a nosiče, zliatinové kolesá a ďalšie prvky.

Ešte väčší pôžitok z vlastníctva a používania vozidla vám zaistia servisné produkty Mopar Vehicle Protection - predĺžená záruka a servisné balíky. Táto kompletná ochrana pokrýva všetky 

mechanické a elektrické súčasti vášho vozidla tak aby čo najlepšie vyhovovala vašim potrebám. Záruka Mopar Vehicle Protection pokrýva opravy, ktoré po celej Európe zaisťujú autorizované 

servisné miesta a pri ktorých budú použité originálne alebo odborne repasované diely.

Pre ďaľšie informácie navštívte stránku www.mopar.eu



LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

KOLESÁ

17” zliatinové kolesá

18’’ zliatinové kolesá (voliteľne)

KOLESÁ

17’’ zliatinové kolesá

KOLESÁ

18’’ zliatinové kolesá

•  ESC
•  ABS
•  Trakčná kontrola
•  Asistent rozjazdu do kopca (HSA)
•  Systém minimalizujúci riziko prevrátenia ERM
•  Systém proti rozkmitaniu prívesu
•  Pokročilé viacstupňové predné airbagy, kolenný airbag na strane vodiča, doplnkové bočné airbagy pre 

predné sedadlá, doplnkové bočné okenné airbagy pre predné a zadné sedadlá
•  Bezkľúčový vstup a start, imobilizér (Keyless enter’n go)
•  Tempomat
•  Systém monitorovania tlaku v pneumatikách TPMS
•  Parkovací asistent s funkciou Stop
•  Systém Selec-Terrain® (pre predný pohon nedostupný)
•  Systém Stop&Start (len pre dízlové motory)
•  Elektronická parkovacia brzda
•  Sada pre opravu pneumatík
•  LED denné a koncové svetlá
•  Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie a bočné osvetlenie karosérie integrované do vonkajších 

spätných zrkadiel
•  Chrómované strešné lišty, kľučky vo farbe karosérie
•  17” disky z ľahkých zliatin s pneumatikami 225/60 R17
•  Elektrické otváranie palivovej nádrže
•  Zadné sedadlá - sklopné, posuvné, delené v pomere 60/40
•  Sedadlo spolujazdca manuálne nastavitelné v 6 smeroch
•  Sklopné operadlo sedadla spolujazdca
•  Systém usporiadania batožinového priestoru
•  Ukladací priestror pod sedadlom spolujazdca (vylučuje sa s Paketom Luxus)
•  Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
•  Elektricky ovládané okná s funkciou otvárania/zatvárania jedným dotykom na strane vodiča
•  Kožou potiahnutý volant s audio ovládaním
•  Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
•  Palubný počítač EVIC
•  UConnect multimediálny systém s 5,0” farebným dotykovým displejom, DAB rádiom, hlasovým ovládaním 

a bluetooth handsfree, 6x reproduktor
•  Prístrojový panel s 3,5” jednofarebným LED displejom

Naviac oproti Longitude:
•  Stierače s dažďovým senzorom
•  Automatické predné svetlomety
•  18´´ leštené kolesá z ľahkých zliatin s pneumatikami 225/55R18
•  Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním a zabudovaným 

mikrofónom
•  Vyhrievané predné sedadlá
•  Sedadlo vodiča el. ovládateľné v 8 smeroch
•  Bedrová opierka sedadla vodiča el. ovládateľná v 4 smeroch
•  Elektrické otváranie piatych dverí
•  UConnect multimediálny systém s 8,4” farebným dotykovým 

displejom, DAB rádiom, hlasovým ovládaním a bluetooth handsfree
•  Alarm
•  Bezdotyková nabíjačka

Paket Parkovanie
•  Vonkajšie zrkadlá el. sklopné, multifunkčné
•  Parkovacia kamera
•  Predný a zadný parkovací senzor s funkciou stop

Paket Elektronika
•  Zásuvka 230V/50Hz

Paket Luxus
•  Kožené sedadlá Prémium - Sedadlá s bočnou oporou tela 
•  Ventilácia predných sedadiel
•  Pamäť nastavenia vonkajších spätných zrkadiel
•  Pamäť nastavenia rádia / sedadla vodiča / spätných zrkadiel/

kúrenia a klimatizácie
•  Bi-Xenónové svetlomety (HID)

Naviac oproti Longitude:
•  Asistent zjazdu z kopca (HDC)
• Systém Selec-Speed control
• Zadná uzávera diferenciálu
• Off-road zavesenie kolies
• Plnohodnotná rezerva 245/65R17
• Ochranný kryt palivovej nádrže
• Ochranný kryt prednej nápravy
• Ochranný kryt prevodovky
• Ochranný kryt podvozku
• Tónované zadné okná
• Kryty vonkajších spätných zrkadiel s tmavo sivým povrchom
• Tmavo sivé lemovanie mriežky chladiča
• Čierne rámy bočných okien
• Offroad dizajn blatníkov
• Tmavo sivé ochranné aplikácie na zadnom nárazníku
• Tmavo sivé strešné lišty
•  17´´ leštené/čierne disky z ľahkých zliatin s celoročnými 

pneumatikami 245/65R17
• Červené kontrastné prešívanie
• Celoročné gumové koberce
•  UConnect multimediálny systém s 8,4” farebným dotykovým 

displejom, DAB rádiom, hlasovým ovládaním a bluetooth handsfree
• Prístrojový panel so 7” plnofarebným TFT displejom
• Alarm



LONGITUDE

LIMITED

TRAILHAWK

Žiarivo Biela pastelová

Sivá Anvil pastelová

Tmavá Višňa perleťová

Čierna lesklá perleťová

Sivá Granit Crystal metalíza

Eco Zelená perleťová

Strieborná Billet metalíza

Pravá Modrá perleťová
(nedostupná pre Trailhawk)

Mango Tango Oranžová perleťová
(len pre Trailhawk)

Cashmere
(nedostupná pre Trailhawk)

Morocco

Čierna textília

Morocco

Čierna koža Nappa

Vesuvio

Koža Nappa v odtieňoch hnedá Jeep
®
 / modrá Indigo

Morocco

Čierna koža Nappa s

červeným kontrastným

prešívaním

Grand Canyon

Hnedá koža Nappa s

červeným kontrastným

prešívaním

Morocco

Čierna textília / koža Nappa

s červeným kontrastným

prešívaním



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA.

2.0 L L4 Turbo Diesel

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

Prevodovka 6stupňová manuálna prevodovka 6stupňová manuálna prevodovka 9stupňová automatická prevodovka 9stupňová automatická prevodovka

Pohon Pohon predných kolies Jeep
®
 Active Drive I Jeep

®
 Active Drive I Jeep

®
 Active Drive II

MOTORY

Zdvihový objem (cm3) 1956 1956 1956 1956

Počet valcov L4 L4 L4 L4

Najvyšší výkon kW (k) 103 (140) pri 3750 Rpm 103 (140) pri 3750 Rpm 125 (170) pri 4000 Rpm 125 (170) pri 4000 Rpm

Najvyšší krútiaci moment (Nm) 350 @ 1500 Rpm 350 @ 1500 Rpm 350 @ 1750 Rpm 350 @ 1750 Rpm

Emisná norma Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+

VÝKONY A SPOTREBA PALIVA

Spotreba paliva (l/100km) Mesto 6,4 6,8 7,1 7,1

Spotreba paliva (l/100km) Mimo mesto 4,6 4,9 5,1 5,1

Spotreba paliva (l/100km) Kombinovaná 5,3 5,6 5,8 5,8

Emisie CO
2
 (g/km) kombinovaná prevádzka 139 147 154 154

OBJEMY A HMOTNOSTI

Dĺžka (mm) 4623 4624 4624 4624

Šírka (mm) 1859 1859 1859 1859

Výška (mm) po strešné lyžiny 1669 1670 1670 1697

Rázvor náprav (mm) 2699 2700 2700 2719

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1828 1921 - 1947 1953 1953-1992

Celková hmotnosť (kg) 2291 2450 2475 2495

Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1800 1600 2475 2495

Objem palivovej nádrže (l) 60 60 60 60

3.2L V6 Pentastar benzín

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

Prevodovka 9stupňová automatická prevodovka 9stupňová automatická prevodovka

Pohon Jeep
®
 Active Drive I Jeep

®
 Active Drive Lock

MOTORY

Zdvihový objem (cm3) 3239 3239

Počet valcov V6 V6

Najvyšší výkon kW (k) 200 (272) @ 6500 Rpm 200 (272) @ 6500 Rpm

Najvyšší krútiaci moment (Nm) 315 @ 4300 Rpm 315 @ 4300 Rpm

Emisná norma Euro 6 Euro 6

VÝKONY A SPOTREBA PALIVA

Spotreba paliva (l/100km) Mesto 13,9 13,9

Spotreba paliva (l/100km) Mimo mesto 7,7 7,7

Spotreba paliva (l/100km) Kombinovaná 10,0 10,0

Emisie CO
2
 (g/km) kombinovaná prevádzka 232 232

OBJEMY A HMOTNOSTI

Dĺžka (mm) 4624 4626

Šírka (mm) 1859 1904

Výška (mm) po strešné lyžiny 1670 1722

Rázvor náprav (mm) 2700 2719

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1892 - 1906 2036

Celková hmotnosť (kg) 2435 2495

Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 2200 2200

Objem palivovej nádrže (l) 60 60

1859-1904mm

4623-4626mm

2699-2719mm

16
69

-1
72

2m
m



VÝBAVA.

S = Štandard O           = Voliteľne           - = Nie je k dispozícii           P = Súčasť paketu

LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

EXTERIÉR

Tónované okná - S S

Osvetlenie okolia vozidla vo vonkajších spätných zrkadlách S S S

Tmavo sivé rámčeky masky chladiča - - S

Čierne rámčeky okien - - S

Chrómované rámčeky okien S S -

Chrómované rámčeky masky chladiča S S -

Chrómované strešné lyžiny S S -

Tmavo sivé strešných lyžín (nie je možné s GWH "strešným oknom Sky slider") - - S

17'' zliatinové disky s pneumatikami 225/60 R17 S - -

17" zliatinové disky s celoročnými pneumatikami 245/65 R17 - - S

18'' leštené zliatinové kolesá s pneumatikami 225/55 R18 O S -

INTERIÉR

Zadné sedadlá - sklopné, posuvné, delené v pomere 60/40 S S S

Sklopné sedadlo spolujazdca S S S

Systém usporiadania batožinového priestoru S S S

Osvetlené držiaky nápojov vpredu S S S

Monochromatické vnútorné spätné zrkadlo s mikrofónom P S P

Výsuvné slnečné clony s osvetlenými make-up zrkadlami S S S

Automatická dvojzónová klimatizácia so snímačom vlhkosti S S S

Ventilované predné sedadlá - S -

Vyhrievané predné sedadlá P S P

Sedadlo vodiča nastaviteľné elektricky v ôsmich smeroch P S P

Bedrová opierka sedadla vodiča nastaviteľná elektricky v štyroch smeroch P S P

Elektricky ovládané zadné výklopné dvere P S P

TECHNIKA - - S

Systém Selec-Speed control - - S

Uzávierka zadného diferenciálu - - S

Elektrický posilňovač riadenia S S S

Systém Selec-Terrain® (nie je možné s pohonom predných kolies FWD) ì S S S

Systém Stop/Start (len pre dieselový motor) S S -

Elektronická parkovacia brzda S S S

LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

TECHNOLÓGIE

 Multimediálne centrum Uconnect s 5” dotykovou obrazovkou, DAB rádiom a integrovaným hlasovým ovládaním s 

rozhraním bluetooth
S - -

Multimediálne centrum Uconnect RG3 s 8,4” dotykovou obrazovkou, DAB rádiom a integrovaným hlasovým ovládaním s

rozhraním bluetooth
- S S

Hlasové ovládanie Uconnect s rozhraním bluetooth S S S

Slot pre SD karty S S S

Zásuvka USB v mediálnom centre S S S

Kožou čalúnený volant s audio ovládaním S S S

Kaplnka s kontrolnými ukazovateľmi so 7" farebným TFT displejom - S S

Kaplnka s kontrolnými ukazovateľmi s 3,5" monochromatickým led displejom S - -

BEZPEČNOSŤ

Asistent rozjazdu do kopca - Hill start assist S S S

Asistent zjazdu z kopca - Hill descent control - - S

Aktívne hlavové opierky vpredu S S S

Ďalšia generácia čelných airbagov S S S

Kolenný airbag vodiča S S S

Bočné airbagy v operadlách predných sedadiel S S S

Okenné airbagy pre predné a zadné sedadlá S S S

Predné stierače s dažďovým senzorom P S P

Adaptívne brzdové svetlá S S S

Automatické predné svetlomety P S P

Tempomat (nie je možné s NHZ "Adaptívny tempomat") S S S

Displej monitoringu tlaku v pneumatikách S S S

Zadný parkovací asistent s funkciou stop S - S

Predný a zadný parkovací asistent s funkciou stop P S P

Zadná parkovacia kamera - S P


