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Zdjęcia i ilustracje mają charakter poglądowy. Reflektory Full LED czasowo dostępne w limitowanej liczbie pojazdów.
3



NOWA ENERGIA TO WIĘCEJ WOLNOŚCI.

HYBRYDA NA NASZYCH ZASADACH.
Zdjęcia i ilustracje mają charakter poglądowy. Reflektory Full LED czasowo dostępne w limitowanej liczbie pojazdów.
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Jeep® Renegade został stworzony by zostać pionierem i w naturalny 
sposób stanowi kolejny krok w procesie zrównoważonej ewolucji rodziny 
Jeepa®. Jeep® Renegade e-Hybrid oferuje praktyczne rozwiązania oparte 
na zasilaniu energią elektryczną, dzięki czemu zapewnia większy komfort 
jazdy oraz bardziej zaawansowaną technologię i energooszczędną 
jazdę. Jeep® Renegade e-Hybrid łączy w sobie całkowicie nowy 
turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,5l, zapewniający 
moc 130 KM i moment obrotowy 240 Nm, z kompaktowym silnikiem 
elektrycznym zintegrowanym z nową 7-biegową skrzynią automatyczną 
DCT. Dzięki funkcji e-Boost silnik elektryczny może zapewnić dodatkową 
moc nawet do 15 kW (20 KM). Technologia e-Hybrid umożliwia 
wyjątkowo przyjemną i wydajną jazdę dzięki zaawansowanym funkcjom 
hybrydowym, które są w stanie zapewnić czysty napęd elektryczny przy 
niskich prędkościach, lub podczas manewrów parkingowych. Nowa 
dwusprzęgłowa 7-biegowa skrzynia automatyczna gwarantuje wysoką 
wydajność zarówno podczas jazdy po mieście, jak i poza nim, czego 
dowodem jest o 13% niższy poziom emisji CO2 w cyklu mieszanym 
WLTP w porównaniu z poprzednim tradycyjnym układem napędowym.

WSPIERANY NATURĄ.
JEEP® RENEGADE e-HYBRID.
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Połączenie nowego silnika benzynowego o 
pojemności 1,5l, systemu BSG (Belt Start 
Generator) i silnika elektrycznego zintegrowa-
nego ze skrzynią biegów oferuje nowatorskie 
rozwiązanie hybrydowe.
Renegade e-Hybrid może przejechać z niską 
prędkością, wyłącznie na napędzie elektrycz-
nym do kilku kilometrów, nie emitując przy 
tym spalin. 48V chłodzony cieczą akumulator, 
umieszczony pod fotelem kierowcy, dostarcza 
energię do silnika elektrycznego, nie ograni-
czając przy tym przestronności wnętrza.
Przede wszystkim jednak możesz cieszyć się 
nowym, bardziej ekologicznym sposobem 
jazdy dzięki funkcjom napędu elektrycznego, 
takim jak e-Parking, czy e-Queuing, a tak-
że uwolnić się od konieczności ładowania z 
zewnętrznych źródeł zasilania, dzięki funkcji 
automatycznego ładowania podczas hamo-
wania regeneracyjnego czy zwalniania, które 
ładują akumulator podczas jazdy.

NOWE  
WCIELENIE 
DUCHA JEEPA®.
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RUSZAJ NAPRZÓD
W WYŻSZYM CELU.
JEEP® RENEGADE 4XE PLUG-IN HYBRID.

Innowacyjny, wykorzystujący silnik elektryczny, system napędu 4x4 w modelu Jeep® Renegade 4xe Plug-in 
Hybrid jest zawsze gotowy, aby zapewnić maksymalną trakcję i kontrolę w każdych warunkach jazdy. Zupełnie 
nowy rodzaj komfortu oferuje kierowcom klimatyzacja wstępna, która pozwala ustawić odpowiednią temperaturę 
wewnątrz jeszcze przed wejściem do pojazdu. Jest to naturalna ewolucja legendarnego potencjału. Ciesz się 
płynnym przełączaniem pomiędzy napędem spalinowym i elektrycznym w każdej trasie bez Twojego udziału, co 
oznacza lepsze osiągi w pełnym znaczeniu tego słowa. Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid to lepsze parametry 
terenowe, moc do 240 KM, wyższy moment obrotowy oraz emisja CO2 na poziomie niższym niż 50 g/km w trybie 
hybrydowym. Wybierz jeden z trzech trybów jazdy, pozwalający przejechać do 50 km bez emisji spalin w trybie 
całkowicie elektrycznym. Z dwoma tak potężnymi i wydajnymi silnikami nigdy nie zabraknie Ci mocy potrzebnej do 
dotarcia do celu, niezależnie od tego, czy jeździsz w mieście, czy na szlaku, i to w pełnej zgodności z regulacjami 
dotyczącymi emisji spalin.
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MOC NOWYCH  
MOŻLIWOŚCI.

SILNIK BENZYNOWY

AKUMULATOR GNIAZDO ŁADOWANIA

SILNIK ELEKTRYCZNY

Nowy Jeep® Renegade 4xe łączy w sobie najnowszą technologię Plug-in Hybrid z wydajnym silnikiem benzynowym 
o pojemności 1,3 l z turbodoładowaniem. Silnik spalinowy ma dwa poziomy mocy, 130 KM lub 180 KM. A wraz 
z silnikiem elektrycznym, świetnie ulokowanym na tylnej osi, pierwszy w historii Jeep® 4xe osiąga moc 190 KM 
lub 240 KM, gwarantując imponujący moment obrotowy i możliwości. Zaawansowane technologie na pokładzie 
komunikują się i współdziałają, oferując Ci trzy różne tryby jazdy hybrydowej w celu optymalnego wykorzystania 
akumulatora o pojemności 11,4 kWh oraz przyjaznego środowisku silnika. W przypadku w pełni elektrycznego 
trybu jazdy, mocny silnik elektryczny pozwoli Ci rozwinąć prędkość do 130 km/h oraz zapewni zasięg do 50 km, 
jeśli akumulator jest w pełni naładowany. Nowoczesny, kompaktowy SUV, zaprojektowany z myślą o poruszaniu 
się po miejskim gąszczu w duchu prawdziwej wolności – tego jeszcze nie było.
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WIĘCEJ KONTROLI, 
BY ZDOBYWAĆ 
NOWE SZCZYTY.

Nowy Jeep® Renegade Plug-in Hybrid generu-
je zupełnie nowy rodzaj zrównoważonej mocy, 
dzięki dedykowanemu silnikowi elektryczne-
mu, który bezpośrednio przenosi napęd na tyl-
ne koła. Zaawansowany elektroniczny system 
napędu na cztery koła pokonuje ograniczenia 
mechaniczne tradycyjnych układów napędu 
4x4. Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid jest 
w stanie wygenerować aż o 50% wyższy mo-
ment obrotowy niż standardowe silniki spali-
nowe, a jednocześnie jest rozwiązaniem bar-
dziej przyjaznym dla środowiska, gwarantując 
wydajność oraz odpowiednią moc i przyczep-
ność, potrzebne do jazdy w każdych warun-
kach. Dzięki systemowi zarządzania trakcją 
Selec-Terrain™ możesz wybrać optymalny 
tryb jazdy: Auto, Sport, Błoto/Piach, Śnieg lub 
Skały – ostatni tryb jazdy dostępny jest tylko 
w terenowej wersji Trailhawk.
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ROCK (Skały) tryb zarezerwowany tylko dla 
wersji Trailhawk, zapewnia sprawny napęd 4x4 
przy niskich prędkościach, dzięki ciągłemu do-
stosowywaniu momentu obrotowego dostarc-
zanemu przez silnik elektryczny. W tym trybie 
Twój Jeep® Renegade pokona nawet najtrud-
niejsze wyzwania.

AUTO Ten domyślnie ustawiony tryb 
świetnie nadaje się do codziennej jazdy. 
Wykorzystuje tylny silnik elektryczny, a gdy 
tego wymaga sytuacja załącza napęd 4x4.

SPORT Silnik spalinowy i elektryczny dzia-
łają jednocześnie, gwarantując najbardziej 
sportowe wrażenia podczas jazdy.

MUD / SAND (Błoto/Piach) system na-
pędu 4x4 pozwala zwiększyć moment obro-
towy oraz trakcję przy niskich prędkościach, 
sterując ustawieniami systemów kontroli 
trakcji, dyferencjałów oraz przełożeń skrzyni 
biegów, aby uporać się z piaszczystą i błot-
nistą nawierzchnią.

SNOW (Śnieg) Ten tryb pozwoli Ci utrzymać 
pełną kontrolę w niesprzyjających warunkach. 
Uruchomi napęd na cztery koła, obniżający 
do minimum nadsterowność oraz utrzymując 
trakcję i stabilność, której potrzebujesz.

WYBIERZ, KIEDY 
CHCESZ ZBOCZYĆ 
ZE ŚCIEŻKI.
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NOWE WYZWANIA, 
DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA.

7” WYŚWIETLACZ TFT
POZIOM NAŁADOWANIA / ZASIĘG 
ELEKTRYCZNY / % MOCY / ŁADOWANIE

E-COASTING
REGENERACJA ENERGII / STEROWANIE 
SIŁĄ REGENERACJI

HYBRYDOWY SELEKTOR TRYBU 
JAZDY 

Wybierz jeden z trzech trybów jazdy.

HYBRYDA – inteligentnie wykorzystuje oba 
silniki, aby osiągnąć najwyższą wydajność.
ELEKTRYCZNY – korzysta wyłącznie z sil-
nika elektrycznego, zapewniającego zerową 
emisję spalin.
E-SAVE – umożliwia utrzymanie poziomu na-
ładowania akumulatora lub jego doładowanie 
podczas jazdy.

SYSTEM UCONNECTTM 8,4” 
PRZEPŁYW MOCY / HISTORIA JAZDY/ 
HARMONOGRAM / E-SAVE / USTAWIENIE 
ŁADOWANIA

Skup się na drodze i z łatwością sprawdzaj 
stan naładowania baterii, dostępny zasięg 
oraz otrzymuj praktyczne porady, jak podnieść 
wydajność jazdy.

Ładuj akumulator, nawet gdy jesteś w drodze, 
dzięki funkcji e-coasting, która wykorzystuje 
ujemny moment hamowania silnikiem elek-
trycznym do  doładowywania akumulatora.

Uzyskuj wszelkie informacje na temat łado-
wania, wydajności i historii jazdy oraz wiele 
innych na panelu ekranu dotykowego syste-
mu UconnectTM 8,4”.
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NAŁADUJ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Ładowanie Jeepa Renegade 4xe Plug-in Hybrid to proces intuicyjny, prosty i dostosowany do potrzeb osób dojeż-
dżających do pracy w mieście. Ekran systemu Uconnect™ 8,4” w jasny i czytelny sposób pokazuje stan naładowa-
nia oraz, co szczególnie ważne, pozwala ustawić harmonogram ładowania dostosowany do Twojego trybu życia.

ŁADOWANIE Z 
GNIAZDKA

Możesz naładować pojazd 
przy użyciu standardowego 
kabla wszędzie, gdzie tylko 
znajdziesz zwykłe gniazdko 
elektryczne.

WALLBOX

EasyWallbox to najbardziej 
praktyczny i inteligentny spo-
sób ładowania pojazdu w 
domu. Pozwoli na pełne na-
ładowanie w ciągu 4 godzin 
(moc 2,3kW) bez koniecz-
ności ingerencji wyspecja-
lizowanego elektryka przy 
instalacji. Możesz również za-
planować ładowanie zgodnie 
ze swoimi potrzebami za po-
średnictwem systemu Ucon-
nect™ lub aplikacji mobilnej.

PUBLICZNE 
PUNKTY 
ŁADOWANIA

Będąc w trasie, możesz 
skorzystać z publicznych 
punktów ładowania (śre- 
dni czas ładowania: 1 go-
dzina i 40 minut, dzięki 
mocy 7,4 kW).
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Otrzymuj ostrzeżenia i 
pomoc w razie wypadku 
lub awarii Twojego Jeepa.

Otrzymuj w czasie rze-
czywistym informacje o 
ruchu drogowym, pogo-
dzie oraz fotoradarach.

Możesz w każdej chwili- 
z loka l izować Swojego 
Jeepa i sterować nim.

Możesz  mon i to rować 
Swojego Jeepa i dbać o 
jego stan.

WOLNOŚĆ ŁĄCZY.
Pobierz aplikację mobilną Jeepa lub wejdź na oficjalną stronę 
Jeepa, aby skorzystać ze wszystkich dostępnych usług.

Dodatkowe informacje na temat konkretnego terminu oraz aktywacj i 
poszczególnych usług są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Jeepa.

MY ASSISTANT MY NAVIGATION*MY REMOTE MY CAR

Możesz surfować po in-
trenecie, podłączyć do 
Swojego Jeepa wiele 
urządzeń

MY WI-FI

Otrzymuj pomoc i wspar-
cie w przypadku kradzie-
ży i odzyskiwania Twoje-
go Jeepa.

MY ALERT MY FLEET MANAGER

Rozwiązanie do zarządza-
nia flotą ułatwia admini-
strowanie flotą samocho-
dów, gwarantując pełną 
kontrolę nad działaniami, 
stanem usług, przegląda-
mi i serwisem.

MY eCHARGE**

Zarządzaj za pomocą 
smartfona każdą opera-
cją ładowania pojazdu w 
publicznych punktach ła-
dowania lub za pomocą 
ładowarki Wallbox.

Zdjęcia i ilustracje mają charakter poglądowy. Reflektory Full LED czasowo dostępne w limitowanej liczbie pojazdów.
*Dostępne tylko z systemem Uconnect 8,4’’ Nav.    **Dostępne tylko w wersjach 4xe.
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Apple CarPlay™ zapewnia intuicyjny i bezpieczny dostęp do Apple 
Maps, telefonu, wiadomości oraz Apple Music za pośrednictwem 
Siri lub ekranu dotykowego Uconnect™.

Android Auto™ zapewnia łatwą łączność za pomocą ekranu 
dotykowego, przycisków sterujących na kierownicy lub poleceń 
głosowych oraz dostęp do Google Maps czy YouTube Music.*

POŁĄCZENIA DOSTOSOWANE DO CIEBIE.

Możesz skupić się na tym, co musisz zrobić, a jednocześnie nie tracisz łączności z 
tym, co Cię interesuje. System multimedialny Uconnect™ z nawigacją, wyposażony 
w wysokiej rozdzielczości kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,4”, umożliwia 
korzystanie z funkcji dotykowych, przesuwania, powiększania oraz może być sterowany 
komendami głosowi. Ustaw odpowiednią dla siebie temperaturę dzięki zintegrowanej 
funkcji sterowania automatyczną klimatyzacją dwustrefową, którą możesz regulować 
bezpośrednio na ekranie dotykowym systemu multimedialnego. Jeśli należysz 
do poszukiwaczy przygód, dzięki aplikacji Jeep® Off-Road Pages możesz mierzyć 
nachylenie zbocza, przechył boczny, ciśnienie i wysokość nad poziomem morza, a 
także osiągi pojazdu, zyskując większą pewność siebie podczas pełnych przygód, 
ekscytujących podróży.

*Aby korzystać z funkcji Android Auto za pomocą ekranu samochodowego, konieczne jest 
posiadanie smartfona z systemem Android w wersji 6.0 lub wyższej i aktywnym pakietem danych 
komórkowych oraz instalacja aplikacji Android Auto. Google, Android, Android Auto, YouTube Music 
i inne są znakami towarowymi należącymi do Google LLC. Funkcja Android Auto nie jest dostępna 
we wszystkich regionach i wersjach językowych. Aby sprawdzić dostępność dla wybranego kraju i 
języka, wejdź na stronę https://www.android.com/auto/. 
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ZAWSZE W SWOIM ŻYWIOLE.

Komfort to najwyższy priorytet podczas każdej wielkiej przygody. Wnętrze Jeepa Renegade zostało 
zaprojektowane nie tylko z myślą o komforcie, ale również stylu, który zapewnia wysokiej jakości opcjonalna 
skórzana tapicerka z ozdobnymi przeszyciami.
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ENERGIA, KTÓRĄ MOŻESZ USŁYSZEĆ.

System nagłośnienia Kenwood jest zasilany przez 8-kanałowy cyfrowy wzmacniacz o mocy 560 W, zmieniający 
zwykłą ścieżkę dźwiękową w osobisty koncert. Nowe zestrojenie oferuje wyjątkowo jednorodne i zdefiniowane 
brzmienie, a 9 głośników Hi-Fi otula pasażerów bogatymi, głębokimi basami, naturalnym głosem i krystalicznie 
czystymi wysokimi tonami.

9 głośników:
• 2 - 3,5” głośniki wysokotonowe na desce rozdzielczej
• 2 - 1” głośniki wysokotonowe na tylnych drzwiach
• 4 - Głośniki średniotonowe 6x9” w przednich i tylnych drzwiach
• 1 - 6,5” Subwoover bass-reflex z podwójną cewką HiFi
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SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJĄ Z PRZODU (FCW+)
Radary i kamery wykrywają, czy Renegade nie zbliża się do innego pojazdu lub przeszkody 
zbyt szybko i ostrzegają lub pomagają kierowcy uniknąć zderzenia albo zminimalizować 
jego skutki.

W dzisiejszych czasach nie wystarczy oglądać się za siebie. System bezpieczeństwa nowego Jeepa Renegade 
składa się z ponad 60 elementów, a ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne są czytelne i łatwo zrozumiałe. Asystent Pasa 
Ruchu LDW+, Inteligentny Asystent Prędkości ISA z Systemem Rozpoznawania Znaków Drogowych TSR należą 
do standardowego wyposażenia wszystkich wersji. Nowy Jeep® Renegade aktywnie i pasywnie śledzi sytuację na 
drodze, wykrywa przeszkody i zagrożenia, czyhające na Ciebie i Twoich pasażerów.

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ W KAŻDYM 
MOMENCIE.

MONITOROWANIE MARTWEGO POLA Z DETEKTOREM OBIEKTÓW 
PRZECINAJĄCYCH DROGĘ COFANIA
Te systemy nieustannie monitorują przestrzeń pomiędzy Twoim autem a innymi pojazdami. 
System informuje o pojeździe znajdującym się w strefie niewidocznej dla kierowcy, 
bezzwłocznie ostrzegając o tym sygnałem dźwiękowym, a także ikoną wyświetlaną w 
lusterku bocznym.

ASYSTENT PASA RUCHU LDW+
Specjalna kamera rejestruje linie poziome, jeśli pojazd wyjeżdża poza swój pas ruchu bez 
włączonego kierunkowskazu system ostrzega o tym kierowcę. Jeśli kierowca odpowiednio 
szybko nie zareaguje, system automatycznie skieruje pojazd z powrotem na właściwy tor jazdy.

INTELIGENTNA OBSERWACJA
Czasem niektóre szczegóły mogą umknąć Twojej uwadze, ale dzięki najnowocześniejszemu 
Systemowi Rozpoznawania Znaków Drogowych TSR, bezpośrednio na 3,5” lub 7” 
wyświetlaczu w panelu wskaźników otrzymasz informacje o zakazie wyprzedzania, 
zmianach ograniczeń prędkości i innych możliwych ograniczeniach. W połączeniu z 
Inteligentnym Asystentem Prędkości ISA możesz szybko zatwierdzić zwiększenie lub 
zmniejszenie prędkości oraz włączyć lub wyłączyć system za pomocą intuicyjnych 
przycisków na kierownicy.
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Ostrzeżenie Przed Kolizją z Przodu & Aktywne Hamowanie Awaryjne 
System Automatycznego Parkowania

Aktywny tempomat
Inteligentny Asystent Prędkości & System Rozpoznawania Znaków Drogowych

System Automatycznego Parkowania
Kamera Tylna z Dynamicznymi Liniami

Asystent Pasa Ruchu
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KAMERA TYLNA Z DYNAMICZNYMI LINIAMI
Tylna kamera ParkView™ zapewnia doskonałą widoczność w czasie cofania, ułatwiając 
parkowanie dzięki dynamicznym liniom widocznym na ekranie systemu Uconnect™.

SYSTEM WYKRYWANIA ZMĘCZENIA KIEROWCY (dostępny tylko w wersji 
Renegade 4xe oraz e-Hybrid)
System ocenia poziom zmęczenia kierowcy. W razie konieczności na wyświetlaczu TFT 
wyświetla się dedykowany komunikat i ikona filiżanki kawy, sugerując kierowcy przerwę w 
trasie, która zniknie dopiero wtedy, gdy kierowca się zatrzyma, wyłączy silnik i odpocznie.

AUTOMATYCZNY SYSTEM PARKOWANIA RÓWNOLEGŁEGO I PROSTOPADŁEGO
System lokalizuje miejsce parkingowe i prowadzi kierowcę za pomocą poleceń głosowych 
i wizualnych, które są wyświetlane na wyświetlaczu TFT. Ponadto samochód jest 
wyposażony w nową funkcję automatycznego wyjazdu z miejsca parkingowego. Kierowca 
kontroluje skrzynię biegów, hamulce i pedał gazu, podczas gdy kierownica sterowana jest 
automatycznie przez elektryczny układ wspomagania kierownicy.

HAMOWANIE AWARYJNE – W OPARCIU O KAMERĘ
Dzięki zaawansowanej kalibracji kamery przedniej, Renegade oferuje dodatkową funkcję 
hamowania awaryjnego poza miastem bez wykorzystania przedniego radaru. Jako że 
hamowanie awaryjne nie wykorzystuje radaru, jest ono dostępne również w wersji Trailhawk.
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NATURALNA EWOLUCJA MOCY. 4XE PLUG-IN HYBRID 1.3 Turbo
4-cylindrowy

190 KM
4x4 Low 6 biegów AT

240 KM

e-HYBRID 1.5 Turbo 
4-cylindrowy 130 KM 4x2 7 biegów DCT

DIESEL 1.6 MultiJet II 130 KM 4x2 6 biegów MT

BENZYNOWY 1.0 Turbo
3-cylindrowy 120 KM 4x2 6 biegów MT

Tworzenie mocy może być proste, ale inteligentne jej wykorzystanie wymaga zupełnie innego rodzaju talentu. 
Pełna gama wydajnych silników, które zapewniają zwiększoną moc i lepiej reagują na polecenia kierowcy, obejmuje 
warianty benzynowe, wysokoprężne, hybrydowe oraz hybrydowe typu Plug-in. Układ napędowy 4xe Plug-in Hybrid 
dostarcza moc od 190 KM do 240 KM, co pozwala cieszyć się niespotykanymi możliwościami i wydajnością. 
Ofertę Jeepa Renegade uzupełnia całkowicie nowy, hybrydowy układ napędowy e-Hybrid, stanowiący doskonałe 
rozwiązanie, łączące wygodę, wydajność i doskonałe osiągi. Tradycyjny spalinowy silnik wysokoprężny i benzynowy 
zaspokajają wszystkie potrzeby związane z podróżowaniem.
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NOWY JEEP® RENEGADE UPLAND.

ŚWIAT PEŁEN ENERGII I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Jeep® Renegade Upland został zaprojektowany z myślą o środowisku naturalnym, aby podkreślić zaangażowanie 
koncernu Jeep w zrównoważony rozwój poprzez zastosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów i procesów. 
Podejmując właściwe decyzje, zawsze zostaniesz zauważony. Tak samo, jak nie sposób nie zawiesić wzroku na nowym 
ekskluzywnym lakierze nadwozia Matter Azur, czarnym dachu, brązowych akcentach, stylowej naklejce na masce i 
czarnych, błyszczących 17-calowych obręczach kół. Ta edycja specjalna dostępna jest z układami napędowymi e-Hybrid 
i 4xe Plug-in Hybrid o mocy od 130 KM do 240 KM i oferuje wszystkie niezbędne funkcje, aby poruszać się w miejskiej 
dżungli, nie tracąc przy tym nic z ducha marki Jeep®. We wnętrzu zastosowano materiały pochodzące z recyklingu – 
od mat podłogowych po tapicerkę – które doskonale współgrają z niepowtarzalnym stylem Jeepa. Tkanina Seaqual 
wykonana z przetworzonych tworzyw sztucznych wydobytych z oceanu i charakterystyczne kontrastowe przeszycia, a 
także wszystkie elementy z tworzyw sztucznych w pojeździe pochodzą z recyklingu. Kontakt z naturą ma fundamentalne 
znaczenie, ale równie ważne jest zachowanie kontaktu ze światem w czasie podróży. System multimedialny Uconnect 
NAV, z ekranem o przekątnej 8,4” i funkcją integracji ze smartfonem, sprawia, że Twój świat jest zawsze na wyciągnięcie 
ręki i nigdy nie umknie Ci żaden dźwięk.

Począwszy od mat podłogowych wykonanych z przetworzonego PCV, aż po ekskluzywną tapicerkę z tkaniny 
Seaqual i winylowe fotele, wnętrze charakteryzuje się szerokim zastosowaniem materiałów pochodzących z 
recyklingu. Brązowe detale, do produkcji których użyto przyjaznego dla środowiska naturalnego utwardzacza, 
podsufitka wykonana w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu PET oraz obramowania i inne 
elementy wykonane z przetworzonych tworzyw sztucznych, cały wygląd i styl wnętrza sprawiają, że czujesz większy 
kontakt z naturą.

Wytłoczone logo Ikony materiałów Brązowe detaleMaty podłogowe
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NOWY JEEP® RENEGADE 
NIGHT EAGLE 
SERIA SPECJALNA.

Zaprojektowany, aby wyróżniać się na każdej drodze, Jeep® Renegade Night Eagle uosabia tajemnicę i naturę 
prawdziwej wolności. Od Ciebie zależy, jaki przeżyjesz swoją przygodę. A pomoże Ci w tym nowy układ napędowy 
z technologią e-Hybrid, łączącą silnik benzynowy 1,5l T4 o mocy 130 KM z 7-biegową skrzynią automatyczną DCT, 
z którą zintegrowany jest silnik elektryczny. Wygląd nadwozia podkreśla błyszczący czarny kolor na ekskluzywnych 
18-calowych obręczach kół, na emblematach Renegade i Jeep®, na lusterkach bocznych oraz na 7-szczelinowym 
grillu, nadając mu pełen mocy styl. We wnętrze uwagę przyciągają czarne, błyszczące detale oraz wysokiej jakości 
tapicerka winylowa z czarnymi, kontrastującymi przeszyciami, zapewniając wyrafinowany wygląd i wrażenia, jakie 
może wzbudzić tylko Renegade.

MIASTO NA STRAŻY.
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MIEJSKI JEEP® : RENEGADE.
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•   Elektrycznie regulowane lusterka boczne
•   Koło kierownicy obszyte winylem Techno
•   16” aluminiowe obręcze kół
•   Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
•   System multimedialny Uconnect™ 7” DAB
•   Kompatybilność z systemem Apple CarPlay / 

Android Auto™
•   Asystent pasa ruchu (Lane Keep Assist)
•   Elektryczny hamulec postojowy
•   System wykrywania zmęczenia kierowcy (e-Hybrid)

•   Pakiet Funkcjonalny (system bezkluczykowy, lusterka 
boczne składane elektrycznie, fotochromatyczne lusterko 
wsteczne, alarm)

•   Pakiet Business (system multimedialny Uconnect™ 8,4” 
NAV, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia 
lędźwiowego)

•   17” aluminiowe obręcze kół

WYBRANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
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•   Ostrzeżenie przed kolizją z przodu (FCW+)
•   Aktywny tempomat (ACC)
•   Pakiet Funkcjonalny (system bezkluczykowy, lusterka boczne 

składane elektrycznie, fotochromatyczne lusterko wsteczne, 
zamykanie okien pilotem, automatycznie składane lusterka 
boczne, automatyczne światła drogowe, alarm)

•   Kolorowy 7” wyświetlacz TFT w panelu wskaźników
•   Winylowe wykończenie paneli drzwi
•   17” aluminiowe obręcze kół
•   Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

•   Pakiet Parking (kamera tylna, monitorowanie 
martwego pola)

•   Pakiet Zimowy (podgrzewane fotele i kierownica, 
całoroczne maty podłogowe)

•   System multimedialny Uconnect 8,4” NAV DAB
•   System nagłośnienia KENWOOD
•   Okno dachowe sterowane  elektrycznie
•   18” aluminiowe obręcze kół
•   19” aluminiowe obręcze kół

WYBRANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:WYPOSAŻENIE WERSJI LONGITUDE, PLUS:

•   System zarządzania trakcją Select-Terrain
•   Asystent zjazdu ze wzniesienia
•   Klimatyzacja wstępna

STANDARD W WERSJI PLUG-IN HYBRID:

•   System multimedialny Uconnect™ 8,4” DAB
•    System wykrywania zmęczenia kierowcy
•   Skrzynia automatyczna 43
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•    Grill w kolorze Metakrome 
•   Lusterka boczne w kolorze Metakrome
•   Czarna tapicerka z przeszyciami w kolorze Ruby Red
•   Wnętrze z wykończeniem Ruby Red
•   17” obręcze kół Off -road
•   Pakiet osłon podwozia Off -road: przedniego 

zawieszenia, zbiornika paliwa, skrzyni biegów
•   Zaczep holowniczy z tyłu
•   Naklejka na pokrywie silnika
•   Całoroczne maty podłogowe
•   Podłoga bagażnika z regulacją wysokości
•   System multimedialny Uconnect 8,4” NAV DAB
•   Ciemne szyby w części tylnej
•   System wykrywania zmęczenia kierowcy

WYBRANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

PLUG-IN HYBRID:

•   Pakiet Świateł LED
•   Pakiet Skórzany (skórzana tapicerka foteli, 

elektryczna regulacja foteli w 8 płaszczyznach)
•   System nagłośnienia KENWOOD
•   Okno dachowe sterowane  elektrycznie
•   Dwu panelowy dach „My Sky”
•   Kabel do ładowania Mode 3

WYPOSAŻENIE WERSJI LIMITED, PLUS:
•   19” aluminiowe obręcze kół
•   Emblemat S
•   Dedykowane wykończenia nadwozia
•   Dedykowane wnętrze
•   Ciemne szyby w części tylnej
•   Pakiet Świateł LED
•   System multimedialny Uconnect 8,4” NAV DAB
•   System nagłośnienia KENWOOD
•   Pakiet Parking (kamera tylna, monitorowanie martwego 

pola, system automatycznego parkowania)
•   Pakiet Zimowy (podgrzewane fotele i kierownica,  

całoroczne maty podłogowe)

•   Okno dachowe sterowane  elektrycznie
•   Dwu panelowy dach „My Sky”
•   Pakiet Skórzany (tapicerka skórzana, 

elektrycznie regulowane fotele przednie  
w 8 płaszczyznach)

WYBRANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:WYPOSAŻENIE WERSJI LIMITED, PLUS:

•   Pakiet Parking (kamera tylna, monitorowanie martwego 
pola, system automatycznego parkowania)

•   Pakiet Zimowy (podgrzewane fotele i kierownica, 
całoroczne maty podłogowe)

Zdjęcia i ilustracje mają charakter poglądowy. Reflektory Full LED czasowo dostępne w limitowanej liczbie pojazdów.
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Graphite Grey Metallic

Solid Black

Sting Grey

Alpine White 

Colorado Red

Blue Shade

Bikini Metallic

Matter Azur

PERFEKCYJN
E 

W
YKOŃCZENIE.
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16” FELGI ALUMINIOWE

Standard Longitude

18” FELGI ALUMINIOWE

Standard Night Eagle
Opcja Limited

17” FELGI ALUMINIOWE

Standard Upland

17” FELGI ALUMINIOWE

Standard Limited
Opcja Longitude

19” FELGI ALUMINIOWE

Standard S

17” FELGI ALUMINIOWE

Standard Trailhawk
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CZARNA

S

TKANINA 
PREMIUM

SKÓRA

LONGITUDE

TKANINA

CZARNA

TRAILHAWK

SKÓRATKANINA 
PREMIUM

CZARNACZARNA

NIGHT EAGLE

TKANINA PREMIUM TKANINA 
PREMIUM

LIMITED

SKÓRA

CZARNA

TKANINA SEAQUAL® I WINYL

UPLAND

CZARNA / NIEBIESKA
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Jeepa® Renegade można dostosować do własnych potrzeb. Pełna gama oryginalnych akcesoriów 
Mopar® oferuje najlepsze rozwiązania, aby zaspokoić wszystkie potrzeby klientów. Mopar® i Jeep® 
wspólnie sprawiają, że każdy samochód jest wyjątkowy i spersonalizowany, oferując wiele różnych 
akcesoriów, również tych które umożliwiają wygodny i bezpieczny transport Twojego bagażu: 
bagażniki uniwersalne, boxy dachowe, uchwyty do przewożenia rowerów, nart i innych przedmiotów 
oraz teleskopowy organizator bagażnika.

MUSISZ BYĆ AUTENTYCZNY, BY 
BYĆ ORYGINALNYM.

Mopar® Vehicle Protection oferuje liczne opcje wydłużonych gwarancji i pakietów serwisowych. 
Wyłącznie oryginalne części Mopar® będą używane przez naszych wysoko wykwalifikowanych i 
wyspecjalizowanych techników. Wybierz kontrakty serwisowe, które najlepiej odpowiadają Twoim 
potrzebom.

Więcej informacji na stronie www.mopar.eu.

Odwiedż sklep internetowy Jeepa: https://moparstore.com/

Zdjęcia i ilustracje mają charakter poglądowy. Reflektory Full LED czasowo dostępne w limitowanej liczbie pojazdów. 53
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Dzięki opracowanym przez Mopar® pakietom „City” i „4xe”, masz do wyboru wiele akcesoriów, które przygotują Cię 
do wyzwań, zarówno w mieście, jak i poza nim.
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CITY COMFORT 4Xe LINE*

* 16-calowe aluminiowe obręcze kół niedostępne w wersjach PHEV.

• Grill przedni w kolorze Piano Black
• Lusterka boczne w kolorze Piano Black
• Nakładka na zderzak przedni
• Listwa zabezpieczająca próg bagażnika1

• Boczne, półbłyszczące listwy ozdobne na drzwi

• Naklejka na maskę4

• Naklejki na lusterka boczne5

• Ramka przedniego grilla5

• Maty podłogowe6

• Dolne, boczne listwy ozdobne
• Elementy wnętrza w kolorze Piano Black2

• Winylowa gałka dźwigni zmiany biegów Techno3

• 19” aluminiowe obręcze kół
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1.3L Turbo 
4xe Plug-In Hybrid

190 KM AT  
4x4 LOW

1.3L Turbo 
4xe Plug-In Hybrid

240 KM AT  
4x4 LOW

1.5L Turbo 
e-Hybrid

130 KM DCT
4x2

1.0L Turbo 
120 KM MT

4X2

1.6L
MultiJet II
130 KM MT

4x2

Wersja Limited Limited, Upland, S, Trailhawk Longitude, Night Eagle, Limited, Upland, S Longitude, Limited Longitude, Limited

UKŁAD NAPĘDOWY

Paliwo Benzyna + Elektryczny Benzyna + Elektryczny Petrol Hybrid 48V Benzyna Olej napędowy

Konfiguracja 4-cylindrowy 4-cylindrowy 4-cylindrowy 3-cylindrowy 4-cylindrowy

Moc - kW (KM) @ obr./min.
[silnik spalinowy / silnik elektryczny]  95.6 (130) @ 5.500 / 45 (60)  132.4 (180) @ 5.750 / 45 (60) 95 (130) @ 5.500  88 (120) @ 5.750 95.6 (130) @ 3.750

Moment obrotowy - Nm @ obr./min.
[silnik spalinowy / silnik elektryczny] 270 @ 1.850 / 250 270 @ 1.850 / 250 240 @ 1.500  190 @ 1.750 320 @ 1.500

SKRZYNIA BIEGÓW

Skrzynia biegów 6-biegowa automatyczna 6-biegowa automatyczna 7-biegowa automatyczna 6-biegowa manualna 6-biegowa manualna

WYMIARY

Wysokość z relingami dachowymi (mm) 1.692 1.718 1.684 1.667 1.667

Długość (mm) 4.236 4.236 4.236 4.236 4.236

Szerokość (mm) 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805

Rozstaw osi (mm) 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570

MOŻLIWOŚCI

Napęd Elektryczny Jeep®
AWD Active Drive Low

Elektryczny Jeep®
AWD Active Drive Low Na przednie koła Na przednie koła Na przednie koła

Prześwit (mm) 186 186 (Trailhawk 201) 171 166 175

Kąt natarcia / zejścia / rampowy 19,3°/  26,5° /  16,1° 19,3°/  26,5° /  16,1° 
(Trailhawk 27,7°/  28,0°/17,6°) 18,8°/22,03°/14,11° 18,6°/  21,2°/14,4° 17,9°/  29,7°/21,2°

MASY

Homologowana maksymalna masa własna pojazdu (kg) 1.770 1.770 1.420 1.320 1.430

Max. masa przyczepy (kg) 1.150 1.150 1.450 1.250 1.500

OSIĄGI

0-100 km/h (sek.) 7.7 7.1 9.7 11.2 10.4

Prędkość maksymalna (km/h) 180 199 191 185 193

ZUŻYCIE PALIWA (B)

Cykl mieszany l/100 km min. – max 1.8 - 1.9 1.8 - 2.1 5.7 - 6.1 6.4 - 6.8 5 - 5.3

EMISJA I ZASIĘG (B)

Norma emisji EU Euro 6D-FINAL Euro 6D-FINAL Euro 6D-FINAL Euro 6D-FINAL Euro 6D-FINAL

Emisje CO2 WLTP (g/km) min. – max 41 - 45 41 - 47 130 - 139 144 - 153 131 - 138

Zasięg na napędzie elektrycznym WLTP (km) niski – wysoki 49 - 48 48 - 46 – – –
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Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zdefiniowano na podstawie oficjalnych testów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia UE, obowiązującymi w momencie homologacji pojazdu. W szczególności podane wartości określono na podstawie procedury testowania WLTP. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami są 
wskazane w celu umożliwienia porównania danych pojazdu. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać faktycznych wartości emisji CO2 i zużycia paliwa, które zależą od wielu czynników związanych – przykładowo, ale nie wyłącznie – ze stylem jazdy, trasą, warunkami pogodowymi i drogowymi, stanem drogi, wykorzystaniem i wyposażeniem pojazdu. Wskazana 
wartość emisji CO2 i zużycie paliwa odnoszą się do wersji pojazdu o najwyższych i najniższych wartościach. Wartości te mogą ulec zmianie wraz z późniejszą konfiguracją w zależności od wybranego wyposażenia i/lub rozmiaru wybranych opon. Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w wyniku zmian w cyklu produkcyjnym. W każdym 
przypadku oficjalne wartości emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazd zakupiony przez Klienta zostaną dostarczone wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdowi. W przypadkach, gdy wartość emisji CO2 i zużycia paliwa są istotne dla celów obliczenia podatków i/lub ceł związanych z pojazdem, należy odnieść się do przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.
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DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ.

Bycie widocznym jest łatwe, diabeł tkwi w szczegółach.
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Jeep® jest zastrzeżonym znakiem handlowym FCA US LLC.

Niniejsza broszura stanowi publikację Stellantis. Wszystkie ilustracje produktów i specyfikacje zostały oparte na informacjach aktualnych w momencie zatwierdzania 
publikacji. Stellantis zastrzega sobie prawo do wprowadzania co jakiś czas, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie, zmian dotyczących cen, 
specyfikacji, kolorów lub materiałów, a także do zmieniania lub wycofywania modeli w zakresie, w jakim zmiany te są uważane za niezbędne w celu ulepszenia 
produktu lub ze względów konstrukcyjnych i/lub marketingowych. Zdjęcia/ilustracje mają charakter czysto orientacyjny.
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