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Každý nový model Jeep
®

 stanovuje nové hranice schopností v teréne a potešenia z jazdy.

Touto cestou ide Jeep
®
  už od roku 1941.

Nový Jeep
®
  Renegade predstavuje úplne nový druh týchto legendárnych vozidiel za sedemotvorovou maskou chladiča. 

Navrhnutý je pre mesto a jeho korene vychádzajú z nespútanej divočiny. V oboch prostrediach  vie naplno využiť svoj 

bezkonkurenčný výkon, najmodernejšie technológie a nespornú osobitosť.

Je to skutočný Jeep
®
 . Tradícia v modernom poňatí. Je mladý, všestranný a odvážny, skrátka je úplne iný než ktorékoľvek iné

malé SUV. Váš pohľad na svet dokáže zmeniť od základu.

Pripravte sa na novú dimenziu zábavy.

ZISTITE, ČO 
JE ZÁBAVA 
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POCHOPÍTE, 
ČO ZNAMENÁ 
BYŤ PRÍŤAŽLIVÝ  

Nový Jeep
®
  Renegade predstavuje pozoruhodnú zmes divokosti a kultivovanosti a je vždy pripravený svoju odvahu 

preukázať. Má silný postoj, výrazné proporcie a jeho vzhľad je nekonvenčný a svieži.

Takmer v každom meste meste nájdete miesta, ktoré pripomínajú drsnú divočinu. 

Odvážny Jeep
®
  Renegade Vás z nich ľahko dostane  alebo Vám umožní poriadne si ich  užiť.



9

Renegade je prešpikovaný unikátnymi detailmi a legendárnymi štylistickými prvkami značky Jeep
®
.

Svojim vzhľadom pripomína model  Wrangler, a to tak robustnosťou, ako aj výraznými proporciami a postojom.

Kultovú sedemotvorovú masku chladiča obklopuje žiarivý tónovaný štít s veľkými kruhovými svetlometmi, ktoré sú 

čiastočne ukryté pod kapotou. Vozidlu to dodáva veľmi sebavedomý vzhľad.

Pokračovaním dlhej tradície značky Jeep
®
 sú aj lichobežníkové blatníky.
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Nový Renegade je nositeľom jedinečných znakov, ako sú predné svetlomety alebo zadné koncové svetlá, ktoré odkazujú na 

legendárny štýl značky Jeep
®
.

Pokračovaním tradície, ktorá začala v roku 1941, sú tiež strešné systémy My Sky, ktoré poskytujú slobodu jazdy s nebom 

nad hlavou a vzrušujúci panoramatický výhľad.

Prelis v tvare písmena X sa u modelu Renegade objavuje na zadných svetlách, strešných paneloch My Sky aj v exkluzívnom 

logu Renegade na bokoch vozidla. 
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OBJAVÍTE 
KOMFORT 

Je robustný, dômyselný a kultový.

Na palube modelu Jeep
®
  Renegade si jazdu v meste skutočne užijete.

Jeho úplne nový interiér vás nabije energiou.

Jeho detaily vás ohromia.

Dokonalé spojenie technológií a vitality vás bude inšpirovať. 
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Elektrická parkovacia brzda je ovládaná tlačidlom na stredovej konzole. Bohato tvarovaný mäkký prístrojový panel 

je pretkaný výraznými funkčnými detailmi, akým je napríklad držadlo pred spolujazdcom, ktoré našlo inšpiráciu v 

legendárnom modeli Jeep
®
  Wrangler. Spolu s prístrojovým panelom vytvárajú jedinečný štylistický prvok.

V segmente úplne exkluzívny strešný systém My Sky poskytuje vzrušujúci panoramatický výhľad pri každej jazde. 

Tvoria ho elektricky vyklápateľné a posuvné panely, ktoré je možné manuálne úplne odňať. Štýlovým detailom na streche je 

prelis v tvare X. Strešné panely sú vyrobené zo sendvičového materiálu tvoreného polyuretánom a laminátom. 

Vďaka tomu sú ľahké a umožňujú jednoduché uloženie do vyhradeného miesta v batožinovom priestore.

Dizajn vozidla by mal vždy silne zapôsobiť a tento výrazný dojem by mal mať dlhotrvajúci účinok.

V rovnakom duchu vznikal aj interiér modelu Jeep
®
  Renegade. Svojim robustným a energickým vzhľadom nadväzuje na

legendárne dedičstvo značky, ktorému však dáva veľmi svieži nádych. Dizajnérsky štýl je charakteristický prelínaním 

mäkkých a na dotyk príjemných plôch s odvážnymi a funkčnými detailmi.
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Komfort a zábavu na palube zaručuje voliteľný vrcholný audio systém Beats s 9 reproduktormi a zosilňovačom s výkonom 

506 W a množstvo ďalších technologických prvkov vrátane volantu s integrovanými ovládačmi alebo systém Uconnect 5.0” 

a 6.5” s dotykovou obrazovkou. Tieto systémy sú ovládateľné prostredníctvom rozhrania Bluetooth a disponujú rádiom so 

vstupmi USB a AUX-in.

Uconnect 6.5”ponúka špičkovú navigáciu s vynikajúcou 3D grafi kou a snímačom GPS, ktorý pomáha zistiť presnú polohu 

vozidla aj v prípade, že sa nachádza mimo dosahu signálu GPS.



Renegade tiež prichádza s najmodernejším a vôbec prvým 7palcovým TFT displejom v segmente (modely Limited a 

Trailhawk), ktorý zobrazuje informácie o vozidle v plnofarebnom rozlíšení a ponúka možnosť konfi gurácie údajov, ktoré

chcete sledovať, aj prostredia samotného. 
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Vodič môže vyberať informácie, ktoré sa budú zobrazovať uprostred pristrojoveho panelu s kontrolnými ukazovateľmi 

vrátane pokynov navigácie, rýchlosti, okamžitej spotreby paliva, varovných hlásení (vrátane parkovacieho asistenta Park

Assist pre pozdĺžne a priečne parkovanie a systému sledovania jazdných pruhov). Ďalej informácie audio systému a 

špecifi ckých funkcií Jeep
®
, ako napríklad systém Selec-Terrain. 
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INŠPIRUJETE 
SA

Pripravte sa na prvé malé SUV navrhnuté pre dobrodružstvo na úrovní Trail Rated.

Najlepšie off -roadové schopnosti v segmente, neprekonateľné jazdné vlastnosti na 

vozovke, prvá 9stupňová automatická prevodovka medzi malými SUV a inovatívny pohon 

všetkých kolies Jeep
®
  Active Drive alebo Active Drive Low s funkciou Selec-Terrain.

Vďaka výkonu, ovládateľnosti a 100% divokej povahe s DNA značky Jeep
®
  zažijete 

dobrodružstvo ako nikdy predtým.
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Systémy kontroly trakcie sú k dispozícii u verzií s pohonom dvoch aj štyroch kolies vo výkonovom rozpätí 110 až 170 k. 

Hospodárnosť prevádzky zaisťuje v kategórii ojedinelý odpojiteľný pohon zadnej nápravy. Systém plynule prepína medzi 

pohonom dvoch alebo všetkých štyroch kolies, pričom režim 4x4 je aktivovaný iba v prípade potreby.

Celkovo 8 kombinácií hnacieho ústrojenstva pre nový Jeep
®
  Renegade splní všetky vaše potreby z hľadiska efektívnosti 

a výkonu  v meste, ako aj v teréne. Vybrať si môžete medzi inovatívnymi zážihovými motormi MultiAir Turbo, dvoma 

výkonnými dieselovými motormi 1.6 a 2.0 MultiJet II alebo účinným zážihovým motorom E.torQ. Tieto motory spája 

predovšetkým robustnosť a účinnosť, ale tiež široká paleta prevodoviek, od manuálnych až po automatickú 9stupňovou.
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Jeep
®

 Renegade ponúka voľbu medzi dvoma inovatívnymi systémami pohonu všetkých kolies. Jedná sa o Jeep
®
  Active 

Drive (jednostupňová rozdeľovacia prevodovka pre verzie Longitude alebo Limited) a Jeep
®
  Active Drive Low (redukcia,

jednostupňový systém), pričom oba poskytujú mimoriadnu trakciu na vozovke a bezkonkurenčné schopnosti v teréne.

Systémy Jeep
®
  Active Drive zahŕňajú nový systém Selec-Terrain®, ktorý vodičovi umožňuje zvoliť zodpovedajúce cestné

alebo off -roadové nastavenie pre optimálny výkon na všetkých typoch povrchu. 

Pre ešte lepšie schopnosti v teréne je pohon Jeep Active Drive Low spojený s funkciou Selec-Terrain, teraz  navyše 

doplnený o systém zjazdu z kopca Hill-Descent Control.
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PREVERÍTE 
SVOJE 
INŠTINKTY 

Nový Renegade je rovnako neohrozený v meste ako aj v teréne.

Pre tých, ktorí túžia po najlepších off -roadových schopnostiach je určený Jeep
®
  Renegade Trailhawk. 

Ten poskytuje najlepší výkon v teréne v celom segmente, výkon na úrovni Trail Rated.

Logo Trail Rated na modeli Renegade Trailhawk pripomína, že vozidlo bolo navrhnuté, aby podalo, čo 

najlepší výkon v  tých najrôznejších extrémnych terénnych podmienkach rozdelených podľa piatich 

kľúčových parametrov: trakcia, svetlá výška, manévrovateľnosť, výkyv náprav a brodivosť.

Ťažko nájdete terén, ktorý by ste nezdolali!
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Auto má robustnú konštrukciu a schopnosti na úplne jedinečnej úrovni. Exteriér tejto verzie v duchu Trail Rated ponúka

doplnky v odtieni Neutral Gray Satin Gloss, ochranu podvozku, terénne pneumatiky, červené ťažné oká a unikátny predný 

a zadný nárazník, ktoré poskytujú najlepšie off -roadové uhly v segmente (uhol nájazdu 30 stupňov, prechodový uhol 24 

stupňov a uhol zjazdu 34 stupňov). Trailhawk je navyše vybavený deväťstupňovou automatickou prevodovkou, dieselovým 

motorom 2.0 MultiJetII s výkonom 170 k a systémom Selec-Terrain i s režimom Rock.
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Na palube modelu Renegade Trailhawk, okamžite spoznáte rozdiel oproti ostatným modelom.

Čierny interiér verzie Trailhawk je nezameniteľný vďaka rubínovým eloxovaným doplnkom a prešívaniu, ktoré prispievajú k  

jedinečnému vzhľadu.

Úložná priehradka pod stredovou konzolou zdobí exkluzívna grafi ka púšte Moab. 
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OBJAVÍTE 
NOVÚ 
ÚROVEŇ 
BEZPEČNOSTI 

Jazdu v teréne ale aj v meste si najlepšie užijete s pocitom úplného bezpečia.

To je dôvod prečo bola bezpečnosť pri vývoji u nového modelu Jeep
®
  Renegade 

na prvom mieste. Automobil ponúka viac ako 60 prvkov aktívnej a pasívnej 

bezpečnosti vrátane systému varovania pred čelným nárazom Plus a systému 

sledovania jazdných pruhov Plus, pričom oba systémy sú štandardom už od

verzie Limited.
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SYSTÉM VAROVANIA PRED ČELNÝM NÁRAZOM S FUNKCIOU ZMIERNENIA 

NÁSLEDKOV NEHODY.

Varovanie pred čelným nárazom využíva radarový senzor na prednej

časti k rozpoznaniu rýchlo sa približujúcej prekážky pred vozidlom.

Reaguje okamžitým upozornením vodiča, a poskytuje mu tak čas, aby 

zabránil kolízii alebo aspoň zmiernil jej následky.

Systém pracuje v troch krokoch:

- Predvídanie nárazu: poskytuje zvukovú a vizuálnu výstrahu a navyše

krátke prudké trhnutie prostredníctvom bŕzd na upozornenie vodiča

pred blížiacou sa prekážkou;

- Pokročilý brzdový asistent: ak vodič reaguje, avšak nebrzdí dostatočne,

systém zvýši brzdný účinok v sústave, aby nehode zabránil, alebo aspoň

zmiernil jej následky;

- Zmiernenie následkov nehody: ak vodič nereaguje, aktivuje sa brzdový

systém s cieľom nehode zabrániť alebo zmierniť jej následky.

SLEDOVANIE JAZDNÝCH PRUHOV.

Pozícia vozidla v jazdnom pruhu je monitorovaná kamerami a v prípade

neúmyselného priblíženia sa k hranici pruhu poskytne systém vizuálnu

a zvukovú výstrahu. Okrem toho, pri prekročení pruhu aktívne využije

elektrický posilňovač riadenia, ktorý do volantu dodá malý krútiaci

moment, ktorý navedie vodiča k nápravnému opatreniu.

MONITORING MŔTVEHO UHLA A DETEKCIA KRÍŽENIA DRÁHY ZA

VOZIDLOM.

Tieto systémy neustále sledujú priestor medzi vašim a ostatnými

vozidlami. Ak sa v bočnom alebo zadnom mŕtvom uhle vyskytne iné

vozidlo, systém zaháji vizuálnu výstrahu prostredníctvom svetelných

ikon na vonkajších spätných zrkadlách a zvukovým alarmom.

ELEKTRONICKÁ KONTROLA STABILITY (ESP).

Zlepšuje ovládateľnosť vozidla a pomáha udržať smerovú stabilitu

za všetkých podmienok. Ak je zistený rozdiel medzi vstupmi vodiča, 

teda požadovaným smerom a skutočnou dráhou vozidla, ESP vyvinie

selektívne brzdenie na jednotlivých kolesách a súčasne zasiahne do 

riadenia škrtiacej klapky motora tak, aby sa vozidlo vrátilo späť do 

zamýšľaného smeru.

ELEKTRONICKÁ KONTROLA PROTI PREVRÁTENIU (ERM).

Toto rozšírenie systému ESP využíva rovnakých snímačov pre 

predvídanie rizika prevrátenia. Ak k takejto situácii dôjde, systém ERM

uplatní selektívne brzdenie pre udržanie stability vozidla a opätovné

získanie kontroly nad vozidlom.

PARKOVACIE SENZORY PRE POZDĹŽNE A PRIEČNE PARKOVANIE.

Tento aktívny navádzací systém automaticky ovláda riadenie pomocou 

ultrazvukových snímačov a pomáha ľahko zaparkovať. 

KONTROLA ROZKMITANIA PRÍVESU (TSC).

Redukuje rozkmitanie prívesu a zlepšuje jazdné vlastnosti pri ťahaní 

vleku v nepriaznivých podmienkach. Systém monitoruje pohyb vozidla 

a pri odklone od zamýšľaného smeru aplikuje brzdy pre spomalenie a 

zvýšením tlaku na jedno predné koleso zabraňuje rozkmitaniu prívesu.

6 ŠTANDARDNÝCH AIRBAGOV.

Okenný airbag po celej dĺžke bočných okien, bočné airbagy v operadlách 

predných sedadiel a pokročilé viacstupňové čelné airbagy spolupracujú 

pre maximálnu ochranu cestujúcich.

ZADNÁ KAMERA S DYNAMICKÝM NAVÁDZANÍM

Zadná parkovacia kamera poskytuje širokouhlý pohľad na oblasť 

bezprostredne za vozidlom a poskytuje vodičovi pocit istoty pri cúvaní.

Zobrazuje aj navádzacie linky pre asistované parkovanie.

Zmienku si zaslúži aj niekoľko ďalších prvkov aktívnej a pasívnej bezpečnosti: automatické svietenie, monitoring mŕtveho 

uhla, nová generácia elektronickej kontroly stability ESP, funkcia Hill-Descent Control, parkovací asistent ParkSense, 

parkovacia kamera Parkview, stierače s dažďovým senzorom a mnoho ďalších. 

V modeli Renegade nájdete všetky bezpečnostné prvky, ktoré sú bežne dostupné v najvyšších verziách veľkých SUV. 
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SPOZNÁTE 
NOVÚ DEFINÍCIU 
STAVU 
„BEZ LIMITOV“

Vo svojom úplne novom modeli Renegade môžete personalizovať do slova každý detail. 

Vyberiete si jednu zo štyroch verzií (Šport, Longitude, Limited a Trailhawk) a zvoliť si môžete z 

mnohých farebných odtieňov a voliteľného príslušenstva Mopar. 
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Či už budete šplhať na náročné kopce alebo sa predierať preplneným mestom, váš Renegade bude pútať pozornosť všade.  

Zvýraznite ešte viac jeho výnimočné črty a vlastnosti  originálnym Jeep
®
 príslušenstvom značky Mopar®.

Viac ako 110 exkluzívnych doplnkov Mopar® je navrhnutých tímom dizajnérov a inžinierov, ktorý stáli pri zrode samotného

modelu Renegade, tak aby boli v dokonalej harmónii so štýlom a funkčnosťou vozidla.

Navyše, sú doplnky Mopar výnimočné tým, že sú vyvíjané tými inžinierskymi tímami, ktoré navrhovali vozidlo samotné.
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Pôžitok z vlastníctva vozidla zaistia aj servisné  produkty Mopar Vehicle Protection - predĺžená záruka a servisné balíčky.

Táto kompletná ochrana pokrýva všetky mechanické a elektrické súčasti vášho vozidla, tak aby čo najlepšie vyhovovala

vašim potrebám. 

Produkty Mopar Vehicle Protection  sú zaisťované vždy vyškolenými technikmi  autorizovaných servisných stredísk. Pre viac

informácií či obchodné podmienky navštívte stránky www.mopar.eu

Štýlové príslušenstvo zahŕňa širokú škálu potlačí kapoty a bokov, lesklú čiernu masku chladiča a kryty vonkajších spätných 

zrkadiel alebo špeciálne zliatinové kolesá.

Funkčné príslušenstvo ponúka napríklad multifunkčný nosič a výnimočne odolné oceľové 16” kolesá pre extrémne off -

roadové trasy. Nechýba množstvo ďalších prvkov, ako sú ochranné kryty podvozku, rúrkové bočné nášľapy, predný rám a či 

sada strešných svetlometov.



SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK
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•  16” oceľové disky

• Prístrojový panel 3,5” monochromatický

• ESC+Systém rozjazdu do kopca (Hill Assist)

• Denné svetlá

• Elektrická ručná brzda

• Elektronický posilňovač riadenia

• Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania

• Manuálna klimatizácia

• Elektricky ovládateľné okná

•  Systém monitorovania tlaku v pneumatikách

TPMS

•  Viacstupňové predné airbagy, bočné airbagy v

predných sedadlách, bočné clonové airbagy pre

obidve rady sedadiel

•  UConnect multimediálny systém s 5’’ dotykovým 

displejom, rádiom, ovládaním na volante a

bluetooth handsfree

Naviac oproti Sport

• 6 reproduktorov

• Čierne strešné lišty

•  16” disky z ľahkých zliatin - 3 sezónne

pneumatiky 215/65R16

• Tempomat

• Hmlové svetlá

• Osvetlenie interiéru LED

• Tlačítko obmezovača rýchlosti na volante

• Kryty vonkajších spätných zrkadieľ vo farbe

•  Vonkajšie spätné zrkadlá - el. ovládateľné a

vyhrievané

• Kožou potiahnutý volant

Naviac oproti Longitude

• Strešné lišty - saténové

•  17” disky z ľahkých zliatin - 3 sezónne

pneumatiky 215/60R17

• Dvojzónová automatická klimatizácia

• Systém varovania pred čelným nárazom Plus

• Maska chladiča - saténová

• Dverové lakťové opierky čalúnené umelou kožou

• Systém sledovania jazdných pruhov Plus

• Adaptívne brzdové svetlá

• Prístrojový panel 7” TFT plnofarebný

• Cúvací radar

• Predné koberčeky

• Leštené konce výfukov

Naviac oproti Longitude

• Strešné lišty - tmavo saténové

•  17” disky z ľahkých zliatin (off roadové) -

pneumatiky M&S 215/65R17

• Dvojzónová automatická klimatizácia

• Ťažné oko

• Maska chladiča - tmavá saténová

• Asistent zjazdu z kopca (HDC)

• Dverové lakťové opierky čalúnené umelou kožou

• Kožená hlavica riadiacej páky

• Adaptívne brzdové svetlá

• Prístrojový panel 7” TFT plnofarebný

• Zadné sedadlá delené v pomere 40/20/40

• Cúvací radar

• Kĺzna ochranná doska podvozku

• Systém pohonu Selec-Terrain

• Ručná nabíjacia baterka v batožinovom priestore

DISKY

16” oceľové disky

16” disky z ľahkých zliatin (príplatková výbava)

DISKY

16” oceľové disky

17” disky z ľahkých zliatin (príplatková výbava)

DISKY
17” oceľové disky

18” disky z ľahkých zliatin (príplatková výbava)

18” disky z ľahkých zliatin (príplatková výbava)

DISKY

17” oceľové disky



SPORT

TRAILHAWK

LONGITUDE

LIMITED
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Čierny textil  

Saténové dekoračné prvky  

Čierna koža  

Rubínovo červené dekoračné prvky

Prešívanie  

Čierny textil   

Rubínovo červené dekoračné prvky  

Prešívanie 

BIELA ALPINE ORANŽOVÁ OMAHA MODRÁ SIERRA

ČIERNA CARBON ZELENÁ COMMANDOČIERNA SOLID SIVÁ ANVIL

STRIEBORNÁ GLACIERŽLTÁ SOLARČERVENÁ COLORADO

FARBY

Čierny textil  

Saténové dekoračné prvky  

Čierny / Béžový textil  

Saténové dekoračné prvky  

Hnedý /Sivý textil   

Oranžové dekoračné prvky

Prešívanie  

Čierna koža  

Saténové dekoračné prvky 

Strieborné prešívanie  

Hnedá / Sivá koža  

Oranžové dekoračné prvky  

Prešívanie  
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HNEDÁ MOJAVE



SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

Pastelová

Biela Alpine

Hnedá Mojave

Oranžová Omaha

Modrá Sierra

Čierna Solid

Zelená Commando

Sivá Anvil

Červená Colorado

Žltá Solar

Metalíza

Čierna Carbon Glacier 

Strieborná Glacier
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FARBY

Dostupný vo verzii bicolore s čiernou strechou
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Tato brožura je publikaciou Chrysler Group LLC. Všetky ilustracie vyrobkov a špecifi  kacie vychadzaju z aktualnych informacii v dobe jej vydania. Chrysler Group LLC si vyhradzuje 

pravo na zmenu cien, špecifi  kacii, farieb či materialov alebo na ukončenie vyroby modelov z dovodu zlepšenia produktu, pripadne na zmenu dizajnu či marketingu, a to bez 

predchadzajuceho upozornenia.

Jeep
®
 je registrovanou obchodnou značkou Chrysler Group LLC.


