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

Cena: 226 900 zł brutto

®

Jeep Grand Cherokee

Cena katalogowa: 301 750 zł brutto

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Jeep

Model pojazdu

Grand Cherokee

Rok produkcji

2019

Przebieg

1 km

Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów
Kolor

Wyposażenie
JEEP GRAND CHEROKEE
Wersja wyposażenia: Trailhawk

Silnik: 3.0 V6 Diesel 4x4

Moc: 250 KM

Skrzynia biegów: automatyczna

Rok produkcji: 2019

Lakier: Redline czerwony

Boczne poduszki powietrzne w przednich
fotelach

System napedu 4x4 QUADRA-DRIVE II

System osuszanie hamulców RBS

Elektroniczny system stabilizacji toru
jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania
awaryjnego BAS

HILL START ASSIST - asystent ruszania
pod góre

Asystent zjazdu HDC - predkosc zalezna
od biegu, działa na biegu wstecznym

System Selec-Speed (utrzymujacy
wybrana predkosc zjazdu/podjazdu w
terenie)

System stabilizacji toru jazdy przyczepy
TSC

Hamulce tarczowe 4 kół, z układem ABS i
systemem gotowosci hamulców RAB

Wentylowane fotele przednie

Aktywne zagłówki foteli przednich

Dzielone w proporcji 60/40 i składane
oparcie kanapy tylnej z podłokietnikiem

Pełnowymiarowe wielostopniowe
przednie poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasazera

System mocowania fotelików dzieciecych
Latch

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy

Boczne kurtynowe poduszki powietrzne
dla dwóch rzedów siedzen

Obszyta skóra dzwignia zmiany biegów

Maty podłogowe MOPAR

Podswietlane uchwyty na kubki z przodu

Elektronicznie sterowany tylny
mechanizm róznicowy o ograniczonym

Ciemne szyby w czesci tylnej

Tapicerka: skóra/zamsz 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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tarciu wewnetrznym ELSD
Lusterko wsteczne z automatycznym
sciemnianiem i wbudowanym
mikrofonem

Zasłony słoneczne z podswietlanymi
lusterkami kosmetycznymi

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

Immobilizer silnika SENTRY KEY z
kodowanym transponderem w kluczyku

Lusterka boczne asferyczne, elektrycznie
składane i podgrzewane, z
automatycznym sciemnianiem

Klimatyzacja automatyczna,
dwustrefowa z czujnikami podczerwieni i
ﬁltrem powietrza

Czujnik deszczu wycieraczek szyby
przedniej

Automatyczne poziomowanie
reﬂektorów przednich

Dodatkowe gniazdo 12V

System aktywnego wyciszenie ANC

Elektrycznie otwierane okna, przednie
otwierana/zamykana jednym
nacisnieciem

Podgrzewane przednie fotele

Podgrzewana kanapa tylna

Elektrycznie otwierane drzwi bagaznika

Elektrycznie regulowane w 4płaszczyznach podparcie ledzwiowe
fotela kierowcy i pasazera

Elektrycznie regulowany w 8płaszczyznach fotel kierowcy i pasazera,
pamiec ustawien fotela kierowcy

Tylne lampy LED

Centrum informacyjne pojazdu EVIC z
programowanymi funkcjami (7" kolorowy
ekran TFT)

Pamiec ustawien fotela kierowcy / radia /
lusterek bocznych

Refelktory Bi-ksenonowe z
automatycznym poziomowaniem i
spryskiwaczem

Reﬂektory przednie z automatycznym
właczaniem

SmartBeam - system automatycznego
sterowania swiatłami drogowymi

Swiatła LED do jazdy dziennej

Reﬂektory przeciwmgielne LED

Lampy przeciwmgielne tylne

Autoalarm

System powypadkowy EARS: włacza
oswietlenie wew., odblokowuje zamki
oraz odcina dopływ paliwa

Czarna naklejka na masce silnika

Klamki drzwi w kolorze nadwozia

Oznakowanie Trail Rated

Relingi dachowe szare Natural Grey

Podwójna chromowana koncówka układu
wydechowego

Tempomat

Podgrzewane koło kierownicy

Zestaw 9 głosników Alpine Premium,
subwoofer, wzmacniacz o mocy 506 W,
Matrix Surround Sound

Wielofunkcyjna kierownica

Antena w kolorze nadwozia typu "shark"
na dachu

Uconnect Phone: system komunikacji
bezprzewodowej Bluetooth®, sterowanie
komendami głosowymi

Port USB

UCONNECT LIVE

Obszyte skóra koło kierownicy

Zawieszenie pneumatyczne Quadra-Lift

Kolumna kierownicy regulowana
elektrycznie w dwóch płaszczyznach, z
pamiecia ustawien

Pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe
18"x8,0"

Opony 265/60R18 całoroczne All Terrain

System multimedialny Uconnect 8.4 8,4" ekran dotykowy HD z Bluetooth oraz
nawigacja

Aluminiowe obrecze kół 18" x 8.0"

System zarzadzania trakcja Selec-Terrain
(6 trybów: Auto, Sport, Snieg, Piasek,
Błoto, Skały)

Kamera podgladu drogi cofania ParkView

System monitorowania martwego pola z
detektorem obiektów przecinajacych
droge cofania

Łopatki zmiany biegów przy kierownicy

Płyta ochronna zbiornika paliwa

Płyta ochronna skrzynki rozdzielczej

Płyta ochronna przedniego zawieszenia

Płyta ochronna podwozia

Monitorowanie cisnienia kół z
wyswietlaczem

Asystent parkowania przodem/tyłem
ParkSense

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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Bezkorkowy wlew paliwa
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Elektryczne wspomaganie kierownicy
ESP z trybami pracy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Lakier Perłowy

Progi ochronne MOPAR

Pakiet Advance: System monitorowania
martwych stref, adaptacyjny tempomat

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.

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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