Gliwice: 32 230 17 30 ☎
Katowice: 32 351 27 50 ☎
Pszczyna: 32 210 10 00 ☎

Cena: 143 980 zł brutto

®

Jeep Compass

Cena katalogowa: 156 500 zł brutto

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Jeep

Model pojazdu

Compass

Rok produkcji

2019

Przebieg

1 km

Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów
Kolor

Wyposażenie
JEEP COMPASS
Wersja wyposażenia: TRAILHAWK

Silnik: 2.0 MJD diesel 4x4

Moc: 170 KM

Skrzynia biegów: automatyczna 9stopniowa

Rok produkcji: 2019

Lakier: Czerwony Redline perłowy

Elektryczne wspomaganie kierownicy

Selector Selec-Terrain dla wersji
Trailhawk z trybem Rock

Pakiet FUNKCJONALNY

Pakiet WIDOCZNOŚĆ

Elektroniczny system stabilizacji toru
jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania
awaryjnego BAS

Kontrola stabilności hamowania

HILL START ASSIST - asystent ruszania
pod górę

Asystent zjazdu HDC - prędkość zależna
od biegu, działa na biegu wstecznym

System kontroli trakcji

System ERM przeciwdziałający
przewróceniu się pojazdu

System stabilizacji toru jazdy przyczepy
TSC

System ABS czterech kół z tarczami
hamulcowymi z przodu i tyłu

Kanapa tylna dzielona 40/20/40

Fotel kierowcy z manualną regulacją
wysokości

Aktywne zagłówki foteli przednich

Składane oparcie fotela pasażera z
przodu

Akcenty wnętrza z czerwonymi
przeszyciami

System mocowania fotelików dziecięcych
Latch

Dezaktywacja poduszki powietrznej
pasażera

Boczne fotelowe poduszki powietrzne z
przodu

Boczne kurtynowe poduszki powietrzne
dla dwóch rzędów siedzeń

Organizator bagażnika

Dwustronna (wykładzina/winyl) podłoga

Uchwyty do mocowania bagażu

Tapicerka: skórzano-materiałowa czarna
z czerwonymi akcentami
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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bagażnika

Całosezonowe maty podłogowe

Przesuwany podłokietnik pomiędzy
fotelami ze schowkiem

Obszyta skórą dźwignia zmiany biegów

Podświetlane uchwyty na kubki z przodu

Atermiczne szyby

Ciemne szyby w części tylnej

Zasłony słoneczne z podświetlanymi
lusterkami kosmetycznymi

Lusterko wsteczne z automatycznym
ściemnianiem

Bezkluczykowy system dostępu i
uruchamiania pojazdu Keyless Enter-nGo z przyciskiem START/STOP

Immobilizer silnika Sentry Key z
kodowanym transponderem w kluczyku

Klimatyzacja automatyczna,
dwustrefowa

7" programowany kolorowy wyświetlacz
TFT w zestawie wskaźników

Czujnik deszczu wycieraczek szyby
przedniej

Gniazdo 12V w bagażniku

Gniazdo 12V

Gniazdo 230V

Filtr powietrza Premium

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją
podparcia lędźwiowego w 4
płaszczyznach
Adaptacyjne światła tylne

Podświetlane wejście

Asystent pasa ruchu

Tylne lampy LED

Lampka w schowku na rękawiczki

Tylne lampki

Oświetlenie wnętrza PREMIUM LED

Lusterka boczne w kolorze ciemnoszarym

Lusterka boczne z kierunkowskazami

Elektrycznie regulowane lusterka boczne

Programowane opóźnione wyłączanie
reﬂektorów

Reﬂektory ksenonowe

Reﬂektory przednie z automatycznym
włączaniem

Reﬂektory ksenonowe

SmartBeam - system automatycznego
sterowania światłami drogowymi

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne z funkcją
doświetlania zakrętów

Lampy przeciwmgielne tylne

Autoalarm

System ostrzegania o najeżdżaniu na
poprzedzający pojazd dla całego zakresu
prędkości FCW+

Znaczek TRAILHAWK

Ciemno-szare wykończenie grilla

Szare Neutral Gray obwódki reﬂektorów

Szare obwódki świateł do jazdy dziennej

Klamki drzwi w kolorze nadwozia

Ciemno satynowe relingi dachowe

Czarna naklejka na pokrywie silnika

Tempomat

6 głośników

Wielofunkcyjna kierownica

Port USB

Cyfrowe radio - Digital Audio Broadcast

Bluetooth Stearmig Audio

Wyjście AUX

Uconnect Live

Port USB

Obszyta skórą kierownica

Zawieszenie terenowe oﬀ-road

System multimedialny Uconnect 8.4 8,4" ekran dotykowy z funkcją Mirroring i
nawigacją

17"x6,5" felgi aluminiowe- opony
całosezonowe 225/60R17

Tylne czujniki parkowania

System zarządzania trakcją Selec-Terrain

Elektroniczny hamulec postojowy

Płyta ochronna skrzynki biegów

Płyta ochronna zbiornika paliwa

Płyta ochronna skrzynki rozdzielczej

Płyta ochronna przedniego zawieszenia

System monitorowania ciśnienia kół TPM
z wyświetlaczem

Czerwony uchwyt holowniczy z tyłu

Elektrycznie blokowane drzwiczki wlewu
paliwa

Bezkorkowy wlew paliwa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Lakier perłowy

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych. Informacja zamieszczona ze względu na możliwość wystąpienia przypadkowych pomyłek.
Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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