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

Cena: 238 520 zł brutto

®

Jeep Wrangler

Cena katalogowa: 268 000 zł brutto

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Jeep

Model pojazdu

Wrangler

Rok produkcji

2019

Przebieg

1 km

Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów
Kolor

Wyposażenie
JEEP WRANGLER UNLIMITED
Wersja wyposażenia: Rubicon

Silnik: 2.0 Turbo benzyna 4x4

Moc: 272 KM

Skrzynia biegów: automatyczna

Rok produkcji: 2019

Lakier: Czarny Black pastelowy

System monitorowania cisnienia w
oponach TPM z wyswietlaczem

Elektroniczny system stabilizacji toru
jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania
awaryjnego BAS

Boczne poduszki powietrzne w przednich
fotelach

Pakiet palacza (zapalniczka i
popielniczka)

HILL START ASSIST - asystent ruszania
pod góre

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

System kontroli trakcji oparty na
hamulcach BLD (Break Lock Diﬀerential)

System ERM przeciwdziałajacy
przewróceniu sie pojazdu

3-osobowa kanapa tylna z zagłówkami
ze składanym i dzielonym 60/40
oparciem

Pełnowymiarowe wielostopniowe
przednie poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasazera

Przednie i tylne maty podłogowe

Pałak przeciwkapotazowy - system rur

Podswietlane uchwyty na kubki z przodu

Skrzynia rozdzielcza Rock-Trac Full-Time
z reduktorem o przełozeniu 4,0:1

Elektromechaniczne blokady przedniego
i tylnego mechanizmu róznicowego TRULOCK

Ciemne szyby w czesci tylnej

Lusterko wsteczne z automatycznym
sciemnianiem

Elektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka boczne

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

Automatyczna klimatyzacja

7" programowany kolorowy wyswietlacz
TFT w zestawie wskazników

Gniazdo 12V na konsoli centralnej i w

Automatyczne poziomowanie

Elektrycznie otwierane szyby, z funkcja

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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bagażniku

reﬂektorów przednich

otwierania jednym przycisnieciem po
stronie kierowcy

Fotel kierowcy regulowany manualnie w
6-płaszczyznach

Fotel pasazera regulowany manualnie w
4-płaszczyznach

Tylne lampy LED

Komputer z wyswietlaczem, kompasem i
wskaznikiem temperatury

Oswietlenie wnetrza LED

Programowane opóznione wyłaczanie
reﬂektorów

Reﬂektory przednie z automatycznym
właczaniem

Swiatła do jazdy dziennej

Reﬂektory przeciwmgielne

Reﬂektory przeciwmgielne LED

Lampy przeciwmgielne tylne

Reﬂektory główne i światła do jazdy
dziennej w technologi LED

Boczne progi ochronne Rock Rails, ze
stali lakierowanej na czarno, mocowane
do nadwozia

Aktywny ogranicznik predkosci

Tempomat

System nagłosnienia Alpine Premium - 8
głosników, subwoofer, wzmacniacz 522
W

Wielofunkcyjna kierownica

UCONNECT LIVE

Obszyte skóra koło kierownicy

Elektronicznie rozłaczany stabilizator
przedni

Aluminiowe obrecze kół 17" x 7,5"

Tylne czujniki parkowania

Kamera podgladu drogi cofania ParkView

Płyta ochronna zbiornika paliwa, oraz
skrzynki rozdzielczej

Czarny HARD TOP

Lakier pastelowy

Tapicerka skórzana

Pakiet FULL Technology

Pakiet Comfort & Convenience

Pakiet elektryczny Heavy Duty

Autoalarm

Maty podłogowe MOPAR

Podgrzewane przednie fotele

Przednie czujniki parkowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

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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