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

Cena: 227 900 zł brutto

®

Jeep Grand Cherokee

Cena katalogowa: 309 650 zł brutto

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Jeep

Model pojazdu

Grand Cherokee

Rok produkcji

2019

Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów
Kolor

Wyposażenie
JEEP GRAND CHEROKEE
Wersja wyposażenia: Overland

Silnik: 3.0 V6 Diesel 4x4

Moc: 250 KM

Skrzynia biegów: automatyczna

Rok produkcji: 2019

Lakier: Diamond Black perłowy

System stabilizacji toru jazdy ESC ze
wspomaganiem hamowania awaryjnego
BAS

System przeciwdziałający przewróceniu
się pojazdu ERM

Wielostopniowe poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasażera

Boczne kurtyny powietrzne

Boczne fotelowe poduszki powietrzne

Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy

Immobilizer Sentry Key

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

System wyboru trybu jazdy Selec-Terrain

System napędu 4X4 Quadra-Drive II

Hill Start Assist (asystent wjazdu pod
górę)

Pneumatyczne zawieszenie Quadra Lift o
charakterystyce sportowej

Aktywny tempomat (system ostrzegania
o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd
FCW)

System reakcji powypadkowej EARS

Światła LED do jazdy dziennej

Tylne lampy LED

Reﬂektory Bi-ksenonowe ze
zintegrowanymi spryskiwaczami

Kolumna kierownicy regulowana
elektrycznie w dwóch płaszczyznach

Podgrzewane koło kierownicy –
połączenie skóry i drewna

Unikalne elementy stylistyczne Summit

Tapicerka skórzana NATURA PLUS z
perforowaniem i przeszyciami

Pokryty zamszem słupek A i podsuﬁtka

Metalowa kratka wewnątrz grila wzór
"głośnik"

Aluminiowe polerowane obręcze kół 20"

Tapicerka skórzana NATURA PLUS z

Pokryty zamszem słupek A i podsuﬁtka

Metalowa kratka wewnątrz grila wzór

Tapicerka: skórzana ciemna
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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perforowaniem i przeszyciami

"głośnik"

Asystent parkowania przodem/tyłem
ParkSense

Autoalarm De Luxe

Aluminiowe obręcze kół 20’’

Klimatyzacja automatyczna

Przednie i tylne fotele elektrycznie
podgrzewane

Przednie fotele wentylowane oraz
elektrycznie regulowane w 8
płaszczyznach

Składana tylna kanapa z podłokietnikiem
w proporcji 60/40

Kompas

Dwuczęściowy panoramiczny dach
Command View

Elektryczna klapa bagażnika

Skórzane obszycie deski rozdzielczej,
podłokietników w drzwiach i centralnego
podłokietnika

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Lakier perłowy

Pakiet wykończenia elementów wnętrza
z prawdziwego metalu

Oferta KM0
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.
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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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