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MODEL ROKU 2022

Renegade

SILNIK BENZYNOWY
GSE T3 Turbo / 120 KM / S&S
Napęd na przednie koła,
skrzynia 6-biegowa manualna

Longitude

Limited

96 600 zł

107 650 zł

108 500 zł

119 550 zł

SILNIK DIESL A
1.6 MJD / 130 KM / S&S
Napęd na przednie koła,
skrzynia 6-biegowa manualna

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy oraz opłatę transportową i przygotowanie samochodu (opłaty transportowej i przygotowania samochodu
nie uwzględnia się w podstawie wyliczenia kwoty rabatu). Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą
ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, zmian przepisów celnych, a ceny promocyjne mogą ulec zmianie
również w przypadku zakończenia obowiązujących promocji lub wprowadzenia nowych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od
potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży.
Data cennika 22.12.2021.
Wszystkie samochody osobowe marki Jeep sprzedane od 1.01.2012 i zakupione w punktach sprzedaży dealerów Jeep w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W całym
okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu
gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie
udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Jeep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach
opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.

PAKIETY WYDŁUŻONEJ GWARANCJI MAXIMUM CARE
Paleta usług przygotowanych pod kątem Twojego samochodu, zapewniająca, że wszystkie naprawy serwisowe są wykonywane u Dealerów i w Autoryzowanych Stacjach
Obsługi marki JEEP w Europie, przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.
Maximum Care jest to najbardziej kompleksowy program Mopar® Vehicle Protection.
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Zapewnia zabezpieczenie Twojego samochodu przed usterkami komponentów mechanicznych i elektrycznych w zakresie określonym umową, umożliwiając wybór okresu
trwania gwarancji w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.
Do wyboru jest kilka wariantów zależnych od czasu i granicznego przebiegu, które przewidują wydłużenie gwarancji posiadanego pojazdu o:
• + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 lub do 120 000 km (opcja – 3 lata gwarancji),
• + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km (opcja – 4 lata gwarancji),
• + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km (opcja – 5 lat gwarancji).

LIMIT KILOMETRÓW
WARIANT
do 3 lat

45 000

do 3 lat

silnik benzynowy
silnik Diesla

60 000

75 000

90 000

120 000

790 zł

840 zł

890 zł

790 zł

840 zł

890 zł

150 000

160 000

do 4 lat

1 490 zł

1 790 zł

1 890 zł

do 4 lat

1 490 zł

1 790 zł

1 890 zł

silnik benzynowy
silnik Diesla

200 000

do 5 lat

2 490 zł

2 790 zł

2 990 zł

do 5 lat

2 490 zł

2 790 zł

2 990 zł

silnik benzynowy
silnik Diesla

PAKIETY SERWISOWE EASY CARE
Pakiety zapewniają obsługę serwisową pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta, w wybranym wariancie czasowym z określonym limitem przebiegu. Pakiet
obejmuje wskazane jako obowiązkowe w harmonogramie serwisowym podanym w Instrukcji Obsługi, wszystkie czynności, kontrole i wymiany w zakresie przeglądów
i obsług okresowych oraz części, oleje i płyny eksploatacyjne konieczne do tych wymian. Z pakietu można korzystać w dowolnym Autoryzowanym Serwisie JEEP w Polsce,
a profesjonalna obsługa i wysoka jakość napraw, także pozapakietowych, gwarantują utrzymanie pojazdu w prawidłowym, wysokim stanie technicznym i spokojną
jego eksploatację w długim okresie.
Do wyboru są poniższe warianty pakietu EASY CARE, zależne od okresu i granicznego przebiegu pojazdu (co nastąpi pierwsze):
• do 3 lat i do 45 000 lub do 90 000 km lub do 120 000 km,
• do 4 lat i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km,
• do 5 lat i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km.

LIMIT KILOMETRÓW
WARIANT
do 3 lat
do 3 lat

silnik benzynowy
silnik Diesla

45 000

60 000

75 000

90 000

120 000

2 290 zł

5 490 zł

7 690 zł

2 740 zł

3 990 zł

7 190 zł

150 000

160 000

do 4 lat

3 790 zł

7 690 zł

8 990 zł

do 4 lat

3 990 zł

7 190 zł

8 690 zł

silnik benzynowy
silnik Diesla

200 000

do 5 lat

4 390 zł

8 990 zł

10 990 zł

do 5 lat

4 590 zł

7 590 zł

9 990 zł

silnik benzynowy
silnik Diesla

Ceny dla aut nowych na dzień 01.07.2021 - mogą ulec zmianie.

FINANSOWANIE
KREDYT OD 0,99%
0,99%

• ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE
• MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z UPUSTAMI PRODUCENTA
• ELASTYCZNY OKRES FINANSOWANIA
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ

KREDYT ROK BEZ RAT
ROK/0

• WPŁATA WŁASNA - 50%
• JEDNORAZOWA SPŁATA KREDYTU PO 12 MIESIĄCACH
LUB
• SPŁATA W KOLEJNYCH 48 MIESIĘCZNYCH RATACH

KREDYT Z RATAMI ROCZNYMI 3x33, 4x25, 5x20
3x33
4x25
5x20

• MINIMALNA WPŁATA WŁASNA OD 20%
• OKRES KREDYTU 24-48 MIESIĘCY
• RATY PŁATNE CO 12 MIESIĘCY

LEASING

LEASING
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
• NISKIE RATY LEASINGOWE
• ATRAKCYJNY CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU
• UPROSZCZONE PROCEDURY PRZYZNANIA LEASINGU
• MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI SAMOCHODU NA LOKALNYCH NUMERACH
TABLIC W WIELU ODDZIAŁACH LEASYS
• BRAK ZAŚWIADCZEŃ ZUS I US
WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY / ABONAMENT
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
• ATRAKCYJNY CZYNSZ MIESIĘCZNY
• UBEZPIECZENIE OC W RACIE
• MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA OFERTY O WIELE DODATKOWYCH OPCJI,
NP.: DODATKOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA, SERWIS, OPONY
UBEZPIECZENIA
• UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU/LEASINGU
• UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ GAP
• ATRAKCYJNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
• MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA UBEZPIECZENIA W RAMACH OFERTY
KREDYTOWEJ / LEASINGOWEJ

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
BEZPIECZEŃSTWO

KOD OPCJI

LONGITUDE

LIMITED

631





XGM





Elektryczny zamek centralny

228





Ogranicznik prędkości - sterowany z koła kierownicy

NHR





Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera

4DK





LSB

P



System mocowania fotelików dziecięcych (Isofix)
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Monitorowanie ciśnienia w oponach

Alarm

264





CGW





026





BGG





Asystent pasa ruchu + System rozpoznawania znaków drogowych + Inteligentny Asystent Prędkości

4JA





Boczne poduszki powietrzne

505





System unikania kolizji czołowych FCW z radarem (Niska & Wysoka prędkość)

6DC

–



Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC + Asystent ruszania pod górę

392





System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu

BNS





System stabilizacji toru jazdy przyczepy

BNT





Tempomat

416





Kurtyny powietrzne dla dwóch rzędów siedzeń

CJ2





Tempomat adaptacyjny

412

–



Regulowana wysokość mocowania przednich pasów bezpieczeństwa

198





System STOP/START

5DE





Alternator do systemu STOP/START

5GY





Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

011





Elektryczne wspomaganie kierownicy

112





Kontrola trakcji dla całego zakresu prędkości

BNP





Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla tylnej kanapy
Czołowe poduszki powietrzne
Elektryczny hamulec postojowy
Asystent hamowania awaryjnego

MECHANIKA

NADWOZIE
Okno dachowe sterowane elektrycznie

400

–

6 500 zł

My Sky okno dachowe z elektrycznym sterowaniem i możliwością wyjęcia dwóch paneli dachowych

73V

–

6 500 zł

Ciemne szyby w części tylnej

070

800 zł

800 zł

Reflektory przeciwmgielne

097

–



Czarne lusterka boczne

5J9



–

Lakierowane lusterka boczne

976

–



Lusterka zewnętrze ogrzewane, elektrycznie sterowane i składane manualnie

041





Lusterka zewnętrze ogrzewane, elektrycznie sterowane i składane

441

P



LMU





Lusterka zewnętrze z kierunkowskazami
Błyszcząca końcówka układy wydechowego
Dach w kolorze nadwozia

947

–



MXU





Dach w kolorze czarnym

MXS

–

O

Czarne relingi dachowe

MWE

–



5JE

–

P

Usunięte oznaczenie modelu (pakiet Black Line)
WNĘTRZE
Ogrzewane koło kierownicy

NHS

–

P

Ogrzewane fotele przednie

452

–

P

Koło kierownicy pokryte skórą

320

–

P

Przesuwany podłokietnik pomiędzy fotelami ze schowkiem

132





Zestaw dla palących

989

320 zł

320 zł

Satynowo-chromowane elementy wykończenia lewarka zmiany biegów (skrzynia manualna)

5JK





Elektrycznie otwierane okna tylne

023





Elektrycznie otwierane okna przednie, otwierane/zamykane jednym naciśnięciem

JP3





Elektrycznie regulowane fotele przednie w 8 płaszczyznach (wymaga skórzanej tapicerki)

JVF

–

P

Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 płaszczyznach, fotel pasażera w 4 płaszczyznach

JTM





Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego w 2 zakresach

623

500 zł



Tapicerka skórzana czarna

211

–

P

CDW





Składane oparcie fotela przedniego pasażera
Maty podłogowe przód

396

330 zł



Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

140





784





Oświetlenie powitalne LED

5M1





Kanapa tylna dzielona 40/20/40

CFW

–



511






Panele drzwi bocznych z winylowymi wstawkami

Środkowy zagłówek tylny z regulacją wysokości
Dwustronna podłoga bagażnika z regulowaną wysokością (wymaga TBS lub 982)

CL5

470 zł / P

Schowek pod fotelem pasażera

CVG

P

-

Uchwyty

CSV





Ogrzewanie przedniej szyby w miejscu wycieraczek

NHL

–

P

 wyposażenie standardowe

– niedostępne

P pakiet

O opcja
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
TECHNOLOGIA

KOD OPCJI

LONGITUDE

LIMITED

Przednie czujniki parkowania (4 sensory)

07N

–



Tylne czujniki parkowania (4 sensory)

508





Tylna kamera cofania

316

–

P

Asystent parkowania prostopadłego i równoległego oraz wyjazdu z miejsca parkingowego

XPK

–

P

Cyfrowe radio - Digital audio broadcast

RS9





Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i systemem komunikacji Bluetooth

5BH





Software MOPAR CONNECT (wymaga RDG)

RTK





Moduł MOPAR CONNECT (wymaga RTK)

RDG





System multimedialny Uconnect 7.0 - 7" ekran dotykowy z Bluetooth

UGG





RS9





Cyfrowe radio - Digital audio broadcast

RF7





UGM

P

6 500 zł

Nawigacja GPS

JLN

O

O

Kolorowy 7" wyświetlacz TFT w panelu wskaźników

JAJ

–



Monochromatyczny 3,5" wyświetlacz TFT w panelu wskaźników

JAY



–

JJJ





Elektryczny zamek centralny sterowany pilotem

228





Systemy bez kluczykowego otwarcia i uruchamiania pojazdu (passive entry / keyless go)

602

P



Zamykanie okien pilotem

XTX

P



LFF

P



Kompatybilność Apple Carplay/Android Auto
System multimedialny Uconnect 8.4 - 8,4" ekran dotykowy z Bluetooth oraz nawigacją

Gniazdo 12V na konsoli centralnej

Automatycznie składane lusterka boczne

JSK

P



6 głośników

RCG





System nagłośnienia KENWOOD (wymaga UGM i JLN)

2BG

–

2 300 zł

Dodatkowy port USB

9UP





System monitorowania martwego pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania (wymaga 416)

XAN

–

P

Fotochromatyczne wewnętrze lusterko wsteczne

410

P



Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

051





Czujnik deszczu

347





System SmartBeamTM - system automatycznego sterowania światłami drogowymi

LMS

P



Elektrycznie otwierane okna przednie i tylne, otwierane/zamykane jednym naciśnięciem

KOŁA
16" felgi aluminiowe - opony letnie 215/65R16 - A

1M0



–

17" felgi aluminiowe - opony letnie 215/60R17 - A

1M6

2 200 zł



18" felgi aluminiowe Gloss Black -opony letnie 225/55R18- B

108

–

2 600 zł / P

1M5

–

5 300 zł

Zestaw naprawczy (Fix&Go)

499

180 zł

180 zł

Koło zapasowe

982

1 140 zł

1 140 zł

Koło dojazdowe 145 / 16

TBS

900 zł

900 zł

19" felgi aluminiowe - opony letnie 235/45R19 - C

 wyposażenie standardowe

– niedostępne

P pakiet

O opcja
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PAKIETY
TECHNOLOGIA

KOD OPCJI

LONGITUDE

LIMITED

7KS

–

2 750 zł

01K

–

3 900 zł

2T1

5 600 zł

–

2K7

6 700 zł

–

2T2

–



01M

–

3 500 zł

2XL

–

7 800 zł

Pakiet Zimowy
Ogrzewane fotele przednie, ogrzewanie przedniej szyby w miejscu wycieraczek,
ogrzewane koło kierownicy, całoroczne maty podłogowe z logo Jeep, skórzane koło kierownicy.

Pakiet Black Line
Czarne Gloss Black wykończenie elementów nadwozia, czarne Gloss Black wykończenia elementów wnętrza,
czarne Gloss Black emblematy, 18’’ czarne obręcze kół.

Pakiet Funkcjonalny I
Lusterka zewnętrze składane elektrycznie, systemy bez kluczykowego otwarcia i uruchamiania pojazdu,
schowek pod fotelem pasażera, dwustronna podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, zamykanie okien pilotem,
automatycznie składane lusterka boczne, elektrycznie otwierane okna przednie i tylne,
otwierane/zamykane jednym naciśnięciem, alarm, fotochromatyczne wewnętrze lusterko wsteczne,
system SmartBeamTM – system automatycznego sterowania światłami drogowymi.

Pakiet Business
System multimedialny Uconnect 8.4 - 8,4" ekran dotykowy z Bluetooth oraz nawigacją,
kompatybilność Apple Carplay/Android Auto, software MOPAR CONNECT, moduł MOPAR CONNECT, nawigacja GPS,
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego w 2 zakresach.

Pakiet Funkcjonalny II
Lusterka zewnętrze składane elektrycznie, systemy bez kluczykowego otwarcia i uruchamiania pojazdu,
kanapa tylna dzielona 40/20/40, dwustronna podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, zamykanie okien pilotem,
automatycznie składane lusterka boczne, elektrycznie otwierane okna przednie i tylne,
otwierane/zamykane jednym naciśnięciem, alarm, fotochromatyczne wewnętrze lusterko wsteczne,
system SmartBeamTM – system automatycznego sterowania światłami drogowymi.

Pakiet Parking
Kamera cofania, system monitorowania martwego pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania,
asystent parkowania prostopadłego i równoległego oraz wyjazdu z miejsca parkingowego.

Pakiet Skórzany
Tapierka skórzana, elektrycznie regulowane fotele przednie w 8 płaszczyznach
z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego.
 wyposażenie standardowe

– niedostępne
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KOLORY

296 Biały Alpine
(pastelowy)

601 Czarny Solid
(pastelowy)

176 Czerwony Colorado
(pastelowy)

503 Sting Grey
(pastelowy)

470 Bikini
(metalizowany)

679 Grafitowy Graphite Grey
(metalizowany)

435 Niebieski Shade
(metalizowany)

LAKIERY
KOD OPCJI

CENA

LONGITUDE

LIMITED

5CA

Alpine white

2 700 zł

O

O

5CK

Solid Black

2 700 zł

O

O

5CJ

Colorado red

–

O

O

61P

Blue Shade

2 700 zł

O

O

8CZ

Sting Gray

2 700 zł

O

O

61Q

Bikini

2 700 zł

O

O

5DT

Graphite Grey

2 700 zł

O

O

6Y0

Alpine white + czarny dach

5 300 zł

–

O

6Y1

Colorado red + czarny dach

5 300 zł

–

O

0PY

Blue Shade + czarny dach

5 300 zł

–

O

0PZ

Sting Gray + czarny dach

5 300 zł

–

O

0Q0

Bikini + czarny dach

5 300 zł

–

O

O opcja

– niedostępne
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TAPICERKI

LONGITUDE

TKANINA
CZARNA

LIMITED

TKANINA
PREMIUM
CZARNA

SKÓRA
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DANE TECHNICZNE

SILNIK BENZYNOWY

SILNIK DIESLA

GSE 1.0 Turbo
T3 120 KM
M6

1.6 MJD
120 KM
M6

3-cylindrowa
999
12
70 x 86,5
10,5:1
FGT - benzynowe, wtrysk bezpośredni

88 (120) @ 5750
190 @ 1750

4-cylindrowa
1598
16
79,5 x 80,5
16.5:1
Multi-Jet II common rail
z elektronicznym wtryskiem
wysokociśnieniowym
95,6 (130) @ 3750
320 @ 1500

manualna
6-biegowa

manualna
6-biegowa

ZAWIESZENIE
Przednie

niezależne Mc Pherson

niezależne Mc Pherson

Tylne

niezależne Mc Pherson

niezależne Mc Pherson

elektryczne wspomaganie kierownicy
15,7:1
2,68
11,07

elektryczne wspomaganie kierownicy
15,7:1
2,68
11,07

305 x 28
278 x 12

281 x 26
278 x 12

4236
1805
1667
2570
1541

4236
1805
1667
2570
1541

na koła przednie
166
18,6°/21,2°/14,4 °

na koła przednie
175
17,9°/29,7°/21,2°

(kg)
% przód
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(l)
(ltr)
(km)
(l) [iso 3832]

1320
59,6
1860
540
1250
600
48
nd
nd
351

1430
61,1
1950
520
1500
600
55
13
10 000 – 15 000
351

(l) [iso 3832]

1297

1297

(s)
(km/h)

11,2
185

10,2
178

5,6 - 5,9
4,8 - 5,2
6,9 - 7,0

4,6 - 4,7
4,0 - 4,2
5,5 - 5,6

Euro 6D TEMP
143 - 160

Euro 6D TEMP
127 - 129

SILNIK
Konfiguracja
Pojemność skokowa (cm3)
Zawory
Średnica cylindra x skok tłoka
Stopien sprężania
Zasilanie

Moc maksymalna
Max. moment obrotowy

(mm)

kW (KM) przy obr./min.
(Nm) przy obr./min.

SKRZYNIA BIEGÓW
Skrzynia biegów

UKŁAD KIEROWNICZY
Rodzaj
Przełożenie całkowite
Ilość obrotów (od oporu do oporu)
Średnica zawracania

(m)

UKŁAD HAMULCOWY
Przód (mm)
Tył (mm)
WYMIARY
Długość
Szerokość
Wysokość
Rozstaw osi
Rozstaw kół przód/tył

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

MOŻLIWOŚCI 4X4
Napęd
Max. prześwit poprzeczny
Kąt natarcia /kąt zejścia / kąt rampowy

(mm)
(stopnie)

MASY
Masa własna
Rozkład masy
Dopuszczalna masa całkowita
Max. ładowność
Max. masa przyczepy hamowanej
Max. masa przyczepy niehamowanej
Pojemność zbiornika paliwa
Pojemność zbiornika mocznika
Zasięg mocznika
Pojemność bagażnika
Pojemność bagażnika
przy złożonej tylnej kanapie
OSIĄGI
Przyspieszenie 0 - 100 km/h
Prędkość maksymalna
ZUŻYCIE PALIWA
Mieszane
Test pozamiejski
Test miejski

l/100km
l/100km
l/100km

EMISJA
Norma emisji EU
CO2 mieszane

(g/km)

Powyższa specyfikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty.

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa określane są na podstawie oficjalnych testów zgodnie z przepisami UE obowiązującymi w momencie homologacji. W szczególności wskazane wartości są określane na podstawie procedury testowej WLTP. Podano wartości
CO2 i zużycia paliwa uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby umożliwić porównanie danych pojazdu. Wartości CO2 i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości CO2 i zużycia paliwa, które zależą od wielu czynników związanych
np. ze stylem jazdy, trasą, warunkami pogodowymi i drogowymi, jak również ze stanem technicznym, użytkowaniem i wyposażeniem pojazdu.
Podana wartość CO2 i zużycia paliwa dotyczy wersji pojazdu o najwyższych i najniższych wartościach. Wartości te mogą ulec zmianie wraz z kolejną konfiguracją w zależności od wybranego wyposażenia i/lub rozmiaru wybranych opon. Podane wartości CO2
i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą zmieniać się w wyniku zmian w cyklu produkcyjnym. W każdym przypadku oficjalne wartości CO2 i zużycia paliwa pojazdu zakupionego przez klienta zostaną dostarczone wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdowi.
W przypadkach, w których wartości CO2 i zużycia paliwa są istotne dla celów obliczenia podatków i opłat związanych z pojazdem, należy odnieść się do przepisów obowiązujących w danym kraju.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę
na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady
w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących
pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go
do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A.
tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data aktualizacji 22.12.2021.

GDZIEKOLWIEK JESTEŚ, TWÓJ JEEP® ZAPEWNI CI ŁĄCZNOŚĆ BEZPOŚREDNIO
Z POJAZDU LUB POPRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ MY UCONNECT.

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

MY THEFT ASSISTANCE

MY ASSISTANT
Połączenie Alarmowe SOS

Pomoc Drogowa

Aplikacja mobilna My Uconnect, wyświetlacz radiowy
lub wbudowany przycisk SOS pozwalają wykonać
połączenie alarmowe i wezwać służby ratunkowe
(24/7), przekazując im ostatnią zarejestrowaną
lokalizację GPS Twojego pojazdu wraz z jego
numerem identyfikacyjnym. Automatyczne połączenie
wywoływane jest w określonych warunkach, gdy
zdarzy się wypadek.

Aby otrzymać pomoc drogową, skontaktuj się
bezpośrednio z dyspozytorem. Jest to możliwe
bezpośrednio za pomocą aplikacji mobilnej
My Uconnect, wyświetlacza radiowego lub
wbudowanego w pojeździe przycisku Assist.
W razie uszkodzenia któregoś z ważnych
systemów takie połączenie wykonane zostanie
automatycznie.

Obsługa Klienta

Raport na temat Stanu Technicznego Pojazdu

W razie pytań lub obaw związanych z pojazdem,
skontaktuj się z call center za pośrednictwem
aplikacji mobilnej My Uconnect, wyświetlacza
radiowego lub wbudowanego przycisku pomocy
Assist. Samochód zapewni dane lokalizacyjne oraz
numer identyfikacyjny.

Przez aplikację mobilną My Uconnect oraz
portal internetowy będziesz otrzymywać
e-maile i powiadomienia na temat
przeglądów i stanu technicznego pojazdu.

MY REMOTE
Zdalne Sterowanie

Lokalizowanie Pojazdu

Za pomocą smartwatcha lub aplikacji
mobilnej My Uconnect możesz wejść
w interakcję z pojazdem i zdalnie wykonywać
takie czynności, jak otwieranie lub
zamykanie drzwi czy sterowanie światłami,
nawet jeśli nie jesteś w pobliżu samochodu.

Zobacz lokalizację swojego samochodu na
smartwatchu lub smartfonie za pomocą
aplikacji mobilnej My Uconnect lub portalu
internetowego. Możesz też otrzymać
wskazówki, jak dojść do pojazdu z miejsca,
w którym jesteś w danej chwili.

Alerty Jazdy

Asystent Cyfrowy At-Home

Miej kontrolę nad swoim pojazdem nawet
wtedy, gdy prowadzi go inna osoba.
Otrzymuj ostrzeżenia dla ustawionych
wcześniej parametrów przez aplikację
mobilną My Uconnect lub portal internetowy.

Uzyskaj informacje o pojeździe, wysyłaj cele
podróży, szukaj punktów zainteresowania
(POI), zamykaj i otwieraj drzwi oraz steruj
światłami przy użyciu asystenta cyfrowego
At-Home.

E-Control
Po podłączeniu pojazdu możesz zacząć ładować go,
używając aplikacji mobilnej My Uconnect lub wciskając
odpowiedni przycisk na drzwiczkach od gniazda
zasilania.
Dostępne tylko w wersji 4xe.

Zaplanuj codzienne ładowanie pojazdu za pomocą
aplikacji mobilnej My Uconnect lub odpowiedniego
przycisku na drzwiczkach od gniazda zasilania.
Włącz klimatyzację zdalnie przy użyciu aplikacji mobilnej
My Uconnect.

Eco Score
Dowiedz się, jak styl jazdy może obniżyć spalanie oraz
emisję CO2 dzięki analizom danych w czasie rzeczywistym,
pokazywanym na wyświetlaczu pojazdu, w aplikacji mobilnej
My Uconnect oraz na smartwatchu.
Niedostępne w wersji 4xe.
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Informujemy, że usługi łączności dotyczące Obsługi Klienta, Raportu o stanie pojazdu, funkcjonalności At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, Powiadomień o stanie pojazdu,
Powiadomień w samochodzie, Informacji o samochodzie, Send&Go, Wyszukiwania POI, Live Weather/Live Traffic/Live Speedcams (informacje o natężeniu ruchu/ pogodzie i radarach), Informacji
o pozostałym zasięgu*, Wyszukiwania stacji ładowania* i Charge & Pay będą aktywne w późniejszym terminie. Więcej informacji na temat harmonogramu i aktywacji wyżej wymienionych usług
jest dostępnych na oficjalnej stronie internetowej marki Jeep®.

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

MY THEFT ASSISTANCE

MY CAR
Informacje o Pojeździe
Uzyskaj informacje w czasie rzeczywistym na temat
poziomu paliwa, ciśnienia w oponach, stanu licznika
oraz okresu użytkowania oleju bezpośrednio na
swoim smartwatchu, w aplikacji mobilnej My Uconnect
lub na portalu internetowym.

Alert Stanu Samochodu
Otrzymuj powiadomienia typu push na temat
układu napędowego, oleju, płynów, hamulców,
zawieszenia, bezpieczeństwa i świateł na
swoim smartwatchu, w aplikacji mobilnej
My Uconnect lub na portalu internetowym.

Powiadomienia In-Vehicle
Otrzymuj powiadomienia na temat przewidywanych
przeglądów lub pakietów serwisowych. W przypadku
abonamentów serwisowych możesz uzyskać
połączenie telefonicznie za pośrednictwem ekranu
dotykowego pojazdu.

MY NAVIGATION
Send & Go

Wyszukiwanie POI

Aplikacja mobilna My Uconnect umożliwia
wybranie docelowego punktu podróży
i wysłanie go bezpośrednio do systemu
nawigacji pojazdu jeszcze przed
wyruszeniem.

Z łatwością wyszukuj w sieci lokalne punkty
zainteresowania POI bezpośrednio przy pomocy
aplikacji mobilnej My Uconnect i wysyłaj je do
systemu nawigacji pojazdu.

Nawigacja „Last Mile”

Wyszukiwanie stacji ładowania

Zaparkuj pojazd, a następnie skorzystaj ze
wskazówek na smartfonie, jak dojść do punktu
docelowego.

Skorzystaj z wizualizacji publicznie dostępnych
punktów ładowania oraz z innych informacji
przy użyciu aplikacji mobilnej My Uconnect oraz
ekranu dotykowego.
Dostępne tylko w wersji 4xe.

Live Trafﬁc/Live Weather/Live Speedcams

Parking Finder/Fuel Finder

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym
na temat natężenia ruchu drogowego, pogody oraz
fotoradarów bezpośrednio na ekranie dotykowym, aby
bezproblemowo kontynuować jazdę.

Znajdź najbliższe parkingi oraz stacje
paliw wraz z informacjami o godzinach
otwarcia, adresem, numerem telefonu oraz
dostępnością w czasie rzeczywistym.
Dostępne tylko w wersji 4xe.

Dynamic Range Mapping

Charge & Pay

Aplikacja mobilna My Uconnect przedstawia
graficznie na mapie obszar będący w Twoim zasięgu,
zależnie od poziomu baterii mierzonemu w czasie
rzeczywistym.

Skorzystaj z wizualizacji lokalizacji punktu
ładowania oraz jego dostępności, zarezerwuj
ten punkt, rozpocznij ładowanie i zapłać po
zakończeniu.

Dostępne tylko w wersji 4xe.

Dostępne tylko w wersji 4xe.

Powiadomienia alarmu o kradzieży

Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu

Otrzymuj powiadomienia SMS-owe, przez
aplikację mobilną My Uconnect lub portal
internetowy o wszelkich podejrzeniach kradzieży,
nieupoważnionym ruchu pojazdu lub naruszeniach
bezpieczeństwa, dotyczących Twojego pojazdu.

W przypadku kradzieży pojazdu bezzwłocznie
skontaktuj się z centrum operacyjnym.
Po zgłoszeniu kradzieży na policję zostaną
włączone funkcje bezpieczeństwa, w tym
śledzenie pojazdu.
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MY THEFT ASSISTANCE

