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

Cena: 83 073 zł brutto

®

Jeep Renegade

Cena katalogowa: 93 340 zł brutto

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Jeep

Model pojazdu

Renegade

Rok produkcji

2019

Przebieg

1 km

Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów
Kolor

Wyposażenie
JEEP RENEGADE
Wersja wyposażenia: Limited

Silnik: 1.0 benzyna Turbo

Moc: 120 KM

Skrzynia biegów: manualna

Rok produkcji: 2019

Lakier: Sting Gray pastelowy

Zamek centralny sterowany pilotem

Kierownica regulowana manualnie w
dwóch płaszczyznach

Elektrycznie sterowane szyby tylne

Elektryczny hamulec parkingowy

Lusterka zewnętrze ogrzewane i
elektrycznie sterowane

Czujnik zmierzchu

Lampy przeciwmgielne przednie

Elektryczne wspomaganie kierownicy

Podłokietnik pomiędzy fotelami ze
schowkiem

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Regulowana wysokość zamocowania
przednich pasów bezpieczeństwa

Elektryczny zamek centralny

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla
tylnej kanapy

Koło kierownicy pokryte skórą

Czujnik deszczu

VDC - ESC + Asystent ruszania pod górę
(hill start assist)

Dywaniki z przodu

Fotochromatyczne wewnętrze lusterko
wsteczne

Tempomat adaptacyjny

Zestaw naprawczy (ﬁx & go)

Dezaktywacja poduszki powietrznej
pasażera

Asystent pasa ruchu (Lane departure
warning plus)

Boczne poduszki powietrzne w przednich
fotelach

Środkowy zagłówek tylny z regulacją
wysokości

Zintegrowana antena

Kierownica z przyciskami do sterowania

Stop & Start

Tapicerka: materiałowa 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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radiem i systemu komunikacji Bluetooth

Satynowo-chromowane elementy
wykończenia lewarka zmiany biegów

Oświetlenie powitalne LED

System mocowania fotelików (Isoﬁx)

System unikania kolizji czołowych

Panele drzwi bocznych z winylowymi
wstawkami

Chromowana końcówka rury
wydechowej

Lakierowane lusterka boczne

Pakiet Widoczność

Port USB

Asystent hamowania awaryjnego

System kontroli trakcji

System ERM przeciwdziałający
przewróceniu się pojazdu

Składane oparcie fotela pasażera z
przodu (przy reg. manualnej)

Czołowe poduszki powietrzne

Boczne kurtynowe poduszki powietrzne
dla dwóch rzędów siedzeń

7" programowany kolorowy wyświetlacz
TFT w zestawie wskaźników

Gniazdo 12V na konsoli centralnej

Elektrycznie otwierane okna przednie,
otwierane/zamykane jednym
naciśnięciem

Fotel kierowcy regulowany manualnie w
6 płaszczyznach, fotel pasażera w 4
płaszczyznach

SmartBeam - system automatycznego
sterowania światłami drogowymi

Czarne relingi dachowe

Ogranicznik prędkości - sterowany z koła
kierownicy

6 głośników

Apple Carplay/Android Auto

Cyfrowe radio - Digital Audio Broadcast

Uconnect Live

System multimedialny Uconnect 7.0 - 7"
ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją
Mirroring

17" aluminiowe obręcze kół

System monitorowania ciśnienia kół TPM
z wyświetlaczem

Asystent parkowania przodem/tyłem
ParkSense

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Lakier pastelowy

Autoalarm

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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