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MODEL ROKU 2023

Nowy Avenger

SILNIK Launch Edi t ion

Elektryczny eMotor 400V
Akumulator 54 kWh / 156 KM / 260 Nm
Napęd na przednie koła 

Skrzynia ePowertrain

189 700

Jeep® zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Cennik zawiera 
ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy oraz opłatę transportową i przygotowanie samochodu (kwoty 500 zł 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. Wszystkie ceny 
są traktowane jako sugestie FCA Poland S.A. dla dealerów i są to ceny orientacyjne wyliczone dla pojazdów wyprodukowanych. Naszym zamiarem jest pokazywanie zawsze jak najbardziej 
aktualnych cen. Jednak z uwagi m.in. na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności uwzględniając światowy kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia 
w łańcuchu dostaw zainicjowane globalną pandemią COVID 19 i spotęgowane przez kryzys w Eurazji, które wpływają bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów 
pojazdów na rynku, na które producent pojazdu ani FCA Poland S.A. nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności, producent pojazdu ani FCA Poland nie może zagwarantować 
ceny pojazdu ani też daty jego produkcji. 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 24.10.2022

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.



NOWY JEEP AVENGER
Z DOPŁATĄ RZĄDOWĄ W PROGRAMIE „MÓJ ELEKTRYK”

Teraz w programie „Mój Elektryk” możesz uzyskać dopłatę 
na Twojego nowego wymarzonego Jeepa Avenger

Warunki skorzystania z dopłaty w ramach programu „Mój Elektryk”, w szczególności wysokość dopłaty, osoby uprawnione do skorzystania z dopłaty, regulamin naboru wniosków, są dostępne 
na stronie https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie.

Jeśli jesteś osobą fizyczną

18 750 ZŁ
Jeśli dodatkowo posiadasz 

Kartę Dużej Rodziny

27 000 ZŁ

Jeśli jesteś przedsiębiorcą

18 750 ZŁ
Przy deklaracji przebiegu rocznego 

powyżej 15 000 km

27 000 ZŁ

NOWY JEEP AVENGER

Z DOPŁATĄ Z PROGRAMU „MÓJ ELEKTRYK”

I ŁADOWARKĄ EASYWALLBOX W CENIE



Pierwsza wpłata Długość finansowania Wartość końcowa auta - 
rata balonowa

Kredyt Niska Rata Smart Renting
Kredyt Niska Rata jest nową formą kredytu balonowego, 

z którego skorzystać mogą zarówno konsumenci, 
IDG oraz przedsiębiorcy.

Dzięki zastosowaniu raty balonowej, Kredyt Niska Rata 
skierowany jest głównie do klientów ceniących sobie niskie 

miesięczne obciążenie finansowe oraz zdecydowanych na częstą 
wymianę samochodu na nowszą wersję lub lepszej klasy.

Kredyt Niska Rata to taka forma finansowania - w której 
klient ma 3 możliwości zakończenia umowy:

- możliwość spłaty raty balonowej i pozostawienia samochodu, 
- możliwość oddania samochodu do dealera i wybór nowego,  

- rozłożenie raty końcowej na raty miesięczne.

Smart Renting to formuła wynajmu długoterminowego dla 
osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Dzięki Smart Renting znasz cenę sprzedaży pojazdu po 
wygaśnięciu umowy najmu już przy jej zawieraniu i masz 
możliwość pierwokupu pojazdu po zakończeniu umowy.

Smart Renting to forma finansowania - w której klient 
ma 3 możliwości zakończenia umowy: 
- przejęcie samochodu na własność, 

- wybór nowego samochodu, 
- zwrot samochodu do Leasys.

Umowa od 24 do 48 miesięcy Umowa od 24 do 60 miesięcy

Bezpieczna gwarancja odkupu samochodu przez dealera
Gwarancja odkupu po stronie Leasys z możliwością 

pierwokupu przez Klienta

Możliwość wymiany samochodu na nowy już po 2 latach Możliwość wymiany samochodu na nowy już po 2 latach

Rynkowa wartość końcowa - nawet 57%
Klient ma możliwość poznania wysokości odkupu 

samochodu w dniu zawarcia umowy

Niższa miesięczna rata – możliwość zarządzania finansami
Niższy miesięczny czynsz wynajmu – możliwość 

zarządzania finansami

Finansowanie ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt lub/i GAP
Samochód zastępczy i Assistance zawarte w racie. 

Możliwość rozszerzenia pakietu o ubezpieczenie OC oraz 
inne usługi i serwisy

Pierwsza wpłata już od 0% Pierwsza wpłata już od 0%

Możliwość zakupu lepiej wyposażonego samochodu Możliwość zakupu lepiej wyposażonego samochodu

Standardowe finansowanie
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FCA Bank, FCA Leasing i Leasys wspierają możliwość zakupu Jeepa Avenger dzięki szerokiej ofercie finansowej dopasowanej do każdego 
z klientów salonów Jeep. Nowy Jeep Avenger jest jeszcze bardziej dostępny dla klientów dzięki wielu rozwiązaniom w zakresie finansowania 
– do Twojej dyspozycji jest szeroka oferta promocyjnych ofert kredytowych, leasingowych oraz programów wynajmu. Każdy z klientów 
korzystających z kredytu lub leasingu ma możliwość wnioskowania o finansowanie online – bez wychodzenia z domu lub biura, a papierowa 
wersja dokumentacji kredytowej i leasingowej zastąpiona jest elektroniczną wersją dokumentów. Poniżej znajdziesz dwa przykładowe 
produkty finansowe, dzięki którym skorzystasz z wielu zalet dobrze wyposażonego samochodu ponosząc niskie miesięczne koszty – ratę 
kredytu lub wynajmu.

Kredyt Niska Rata
Kredytodawca: FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce. Przykład reprezentatywny dla Kredytu Niska Rata: wpłata własna: 31.145,70 zł, okres kredytu: 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat: 1.015,15 zł; ostatnia rata balonowa: 
36.642,00 zł; stopa procentowa stała: 9,99 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 12,00 %, całkowita kwota kredytu: 63.954,95 zł (bez kredytowanych kosztów), całkowity koszt kredytu: 23.894,66 zł (w tym opłata 
przygotowawcza: 1.209,19 zł, odsetki: 20.399,01 zł, obowiązkowe ubezpieczenie GAP Index 10%: 2.286,46 zł), całkowita kwota do zapłaty: 84.353,96 zł. Roczny limit km: 20 000. Dla tego produktu obowiązkowe jest zawarcie 
umowy ubezpieczenia AC oraz Bezpieczny Kredyt lub GAP a także zawarcie umowy odkupu przez dealera. Przedstawione parametry nie uwzględniają ubezpieczenia AC. Wyliczenie na dzień 29.07.2022 r. Akcja jest ograniczona 
w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. 
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Szczegóły dotyczące oferty kredytowej i ubezpieczeniowej w salonach grupy FCA oraz na www.fcabank.pl. Podane 
ceny są cenami orientacyjnymi i dotyczą pojazdów wyprodukowanych.
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KREDYT NISKA RATA

• ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE

• MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z UPUSTAMI PRODUCENTA

• ELASTYCZNY OKRES FINANSOWANIA

• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ

•  3 OPCJE ZAKOŃCZENIA UMOWY: (SPŁATA RATY BALONOWEJ, 

REFINANSOWANIE RATY BALONOWEJ ZWROT POJAZDU)

•  RRSO: 13,70%

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 FCA LEASING

• BRAK ZAŚWIADCZEŃ ZUS I US

KREDYT 50/50

• WPŁATA WŁASNA - 50%

• JEDNORAZOWA SPŁATA KREDYTU PO 12 MIESIĄCACH

 LUB

• SPŁATA W KOLEJNYCH 48 MIESIĘCZNYCH RATACH

•  RRSO: 8,90%

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ

• ATRAKCYJNY CZYNSZ MIESIĘCZNY

• GWARANCJA STAŁEJ RATY PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY

•  MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA OFERTY O WIELE DODATKOWYCH OPCJI, 

NP.: DODATKOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA, SERWIS, OPONY

KREDYT RAZ W ROKU

• MINIMALNA WPŁATA WŁASNA OD 20%

• OKRES KREDYTU 24-48 MIESIĘCY

• RATY PŁATNE CO 12 MIESIĘCY

•  RRSO: 9,40%

UBEZPIECZENIA

• UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU/LEASINGU

• UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ GAP

• ATRAKCYJNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

•  MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA UBEZPIECZENIA W RAMACH OFERTY 

KREDYTOWEJ/LEASINGOWEJ
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

BEZPIECZEŃSTWO  KOD OPCJI LAUNCH EDITION

System ABS ABS ¢

Asystent hamowania BAS BAS ¢

Aktywny system Hamowania Awaryjnego z funkcją wykrywania Pieszych 
i Rowerzystów

9S8 ¢

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC BNB ¢

Kontrola trakcji dla całego zakresu prędkości BNP ¢

Inteligentny Asystent Prędkości NH4 ¢

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu LDW ¢

Asystent pasa ruchu LSS ¢

System monitorowania martwego pola GPB ¢

System rozpoznawania znaków drogowych SJB ¢

System wykrywania zmęczenia kierowcy XNM ¢

Poduszka powietrzna kierowcy CGD ¢

Poduszka powietrzna pasażera CGP ¢

Przednie boczne poduszki powietrzne CJ1 ¢

Kurtyny powietrzne dla dwóch rzędów siedzeń CJ2 ¢

Dezaktywacja poduszki powietrzenej przedniego pasażera CGZ ¢

Przypomnienie o zapięciu pasów XCP ¢

Przypomnienie o zapięciu pasów z tyłu SBR ¢

System ISOFIX dla tylnych siedzeń CGU ¢

Przystosowanie do ISOFIX fotela przedniego pasażera 42M ¢

MECHANIKA

Elektroniczny hamulec postojowy XC4 ¢

Elektryczne wspomaganie kierownicy SBL ¢

Asystent ruszania (Hill Holder) BNG ¢

Asystent zjazdu ze wzniesienia (HILL DECENT CONTROL) BNH ¢

System zarządzania trakcją Selec-Terrain z trybami Normal, Eco, Sport, Snow, 
Mud, Sand

BNW ¢

Tryby jazdy elektrycznej EV (BEV) XG8 ¢

NADWOZIE

Reflektory przednie LED - projektorowe LM6 ¢

Tylne światła LED LAY ¢

Światła do jazdy dziennej DRL ¢

Tylne lampy przeciwmgielne LNR ¢

Lampy przeciwmgielne LED LNT ¢

Szyby atermiczne GEA ¢

Ciemne szyby w części tylnej GEG ¢

Czarny dach 2TU 0 zł

Klamki drzwi w kolorze nadwozia 61A ¢

Lusterka boczne lakierowane w kolorze czarnym GLOSS BLACK 88Q ¢

Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane automatycznie lusterka boczne 
ze zintegrowanym oświetleniem powitalnym

GTD ¢

Elektrycznie otwierana klapa bagażnika ruchem stopy JK2 ¢

¢ wyposażenie standardowe
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

WNĘTRZE  KOD OPCJI LAUNCH EDITION

Liczba miejsc 5 5SC ¢

Klimatyzacja automatyczna (1-strefowa) 140 ¢

Elektryczne sterowanie klimatyzacją 06S ¢

Filtr powietrza AFP ¢

Nawiewy powietrza z tyłu (na podłodze) DUC ¢

Tapicerka tkaninowa/winylowa 5KY ¢

Regulowany manualnie w 6-płaszczyznach fotel kierowcy JTM ¢

Regulowany manualnie w 4-płaszczyznach fotel pasażera JWA ¢

Podgrzewane przednie fotele 452 ¢

Ogrzewanie przedniej szyby w miejscu wycieraczek 253 ¢

Kieszenie z tyłu oparć przednich foteli CSM ¢

Podłokietnik przedni 132 ¢

2 uchwyty na kubki z przodu 2CH ¢

Przegrody konsoli centralnej (2) CVV ¢

Gniazdo 12V z przodu 12V ¢

Kanapa tylna dzielona 60/40 CFN ¢

Zagłówki tylne 182 ¢

Koło kierownicy i lewarek dźwigni zmiany biegów obszyte syntetyczna skórą 318 ¢

Koło kierownicy regulowane manulanie w 2-płaszczyznach SUD ¢

Kierownica z przyciskami do sterowania radiem 5BH ¢

Elektrycznie otwierane/zamykane okna jednym naciśnięciem 3IG ¢

Bezramkowe lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem 410 ¢

Przednie i tylne dotykowe lampki LED LN7 ¢

Oświetlenie wnętrza AMBIENT (konigurowane kolory] LHA ¢

Światła powitalne 3F6 ¢

Lampka bagażnika CCL ¢

Przednie i tylne welurowe maty podłogowe 0YB ¢

Nakładka na tunel & gumowe maty MOPAR 6C4 ¢

Wykładzina bagażnika CCC ¢

Pakiet CARGO FLEX 256 ¢

Sztwyna pokrywa bagażnika RCC ¢

Rączka dla przedniego pasażera 3F5 ¢

¢ wyposażenie standardowe
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

TECHNOLOGIA  KOD OPCJI LAUNCH EDITION

Szybkie ładowanie  (BEV) 0T7 ¢

Ładowanie SMART (BEV) 07L ¢

Port ładowania SMART (BEV) 07B ¢

Pakiet OCHRONY (przystosowanie do ładowania z sieci domowej) 0T8 ¢

Ładowarka pokładowa 11 kW 3S2 ¢

Kabel do ładowania MODE 3 (3-fazowy) 17C ¢

Ładowarka ścienna WALLBOX (MOPAR) 06Z ¢

Akumulator typu SECOND LIFE z możliwością ponownego wykorzystania 0T9 ¢

Pilot centralnego zamka z immobilizerem RCF ¢

System bezkluczykowego dostępu do pojazdu 9Z0 ¢

Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu przyciskiem START/STOP GX4 ¢

Komputer pordóżny TRP ¢

Kolorowy 10,25" wyświetlacz TFT w panelu wskaźników JAU ¢

System multimedialny Uconnect 10.1 NAV- 10,1" ekran dotykowy, Bluetooth, 
kompatybilny bezprzewodowo z aplikacjami Android Auto / Apple Car Play, nawigacja

RDQ P

Informacje o ruchu drogowym 0XR P

6 głośników RCG ¢

Bezprzewodowa ładowarka do Smartfona RFX ¢

Port USB typ C dla drugiego rzędzu siedzeń RS4 ¢

Moduł MOPAR CONNECT (hardware) 3B1 ¢

Software MOPAR CONNECT RTK ¢

System reakcji w sytuacjach awaryjnych ECALL RTR ¢

Czujnik deszczu 347 ¢

Czujnik zmierzchu DSS ¢

Czujniki ciśnienia kół TPMS TPM ¢

System poziomowania reflektorów HLS ¢

Automatyczne światła drogowe 1H2 ¢

Tempomat adaptacyjny 412 ¢

Aktywny tempomat z asystentem pasa ruchu i asystenetem jazdy w korkach 9YZ ¢

Kamera podglądu drogi cofania z dynamicznymi liniami 9YN ¢

Czujniki parkowania 360° (przednie, boczne i tylne) XAH ¢

Asystent parkowania równoległego i prostopadłego z funkcją wyjazdu z miejsca 
parkingowego

XPK ¢

¢ wyposażenie standardowe       P Pakiet
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

PAKIETY  KOD OPCJI LAUNCH EDITION

Pakiet INFOTAINMENT 34G ¢

System multimedialny Uconnect 10.1 NAV- 10,1” ekran dotykowy, Bluetooth, 
kompatybilny bezprzewodowo z aplikacjami Android Auto / Apple Car Play, nawigacja

RDQ

Informacje o ruchu drogowym 0XR

KOŁA

18" felgi aluminiowe DIAMOND CUT - opony letnie 215/55 R18 1M5 ¢

Zestaw naprawczy TIRE KIT (Fix & Go) 499 ¢

LAKIERY

Lakier VOLCANO czarny 5DL 0 zł

Lakier metaliczny GRANITE szary + czarny dach VOLCANO 5YW 0 zł

Lakier SUN żółty + czarny dach VOLCANO 5ZW 0 zł

¢ wyposażenie standardowe

VOLCANO CZARNY GRANITE SZARY
CZARNY DACH VOLCANO

SUN ŻÓŁTY
CZARNY DACH VOLCANO
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WSTĘPNE DANE TECHNICZNE
SILNIK

Zasilanie silnika BEV

Norma emisji ZEV

Napęd Przedni FWD

Moc silnika (KM) 156

Moc silnika (KW) 115

Max. moment obrotowy (Nm) 260

Pojemność akumulatora brutto (kWh) 54

Pojemność akumulatora netto (kWh) 51

Skrzynia biegów 1-biegowa, przełożenie redukcyjne 8,69

ZASIĘG I ŁADOWANIE

Zasięg elektryczny* (km) 385-408

Czas ładowania DC (20-80% SOC) 24' @100kW

Czas ładowania Mode 3 11 kW (0-100% SOC) 5h34' @11kW

Czas ładowania Mode 3 7,4 kW (0-100% SOC) 7h58' @7.4kW

Czas ładowania Mode 3 (0-100% SOC) 26h41’ @2.3 kW

Ładowarka pokładowa 11 kW AC

Gniazdo ładowania Combo 2 (CCS2)

WYMIARY I MASY

Ilość miejsc 5

Długość (mm) 4084

Szerokość (mm) 1776

Wysokość (mm) 1528

Rozstaw osi (mm) 2562

Prześwit (mm) 195

Kąt natarcia/zejścia/rampowy 20° / 32° / 20°

Średnica zawracania (m) 10,5

Masa własna (kg) 1536

Ładowność (kg) 489

Maksymalna pojemność bagażnika (l) 355

OSIĄGI

Przyspieszenie: 0-50 km/h (s) 3,1

Przyspieszenie: 0-100 km/h (s) 9,0

Prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie (km/h) 150

*Zużycie energii elektrycznej i zasięg na napędzie elektrycznym modelu Jeep® Avenger BEV Launch Edition (kWh/100 km): 15,9; maksymalny zasięg (km): 392-390. 
Wartości zostały zmierzone przez producenta w testach przedhomologacyjnych, zgodnie z procedurą WLTP (Rozporządzenie UE 2018/1832) ) i mogą one ulec zmianie 
w trakcie procesu homologacji końcowej.

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 wyco-
fanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data przygotowania 24.10.2022.


