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MEGÚJÚLT 
KIVÁLÓSÁG

A JEEP
®
 GRAND CHEROKEE, A LEGTÖBB DÍJAT MAGÁÉNAK 

TUDÓ SUV MOST IGAZÁN MAGABIZTOS KÜLSŐT KAPOTT: 

ÚJRA FORMÁZOTT ELSŐ HŰTŐRÁCSOT ÉS DÍSZLÉCET, 

MÉG TÖBB PRÉMIUM FELSZERELTSÉGI ÉS TECHNOLÓGIAI 

ELEMET TARTALMAZ. FEDEZZE FEL A KIBŐVÍTETT 

MODELPALETTA SEGÍTSÉGÉVEL, MELY TARTALMAZZA A 

JEEP
®
 GRAND CHEROKEE TRAILHAWK MODELLT IS, HOGY 

MILYEN MESSZIRE JUTTATJA ÖNT AZ ELEGANCIA, AKÁR 

KÖZÚTRÓL,  VAGY TEREPRŐL LEGYEN SZÓ.



ÉLVEZET ÉS TELJESÍTMÉNY TÖKÉLETES ÖSSZHANGOT 

KÉPEZ A JEEP
®
 GRAND CHEROKEE MODELLBEN. A 

VILÁGHÍRŰ JEEP
®
 ALVÁZAT ÚGY TERVEZTÉK MEG, HOGY EGY 

KIMAGASLÓAN KIFINOMULT JÁRMŰVET HOZZANAK LÉTRE.

A
LEGFINOMABB 

ELEGANCIA



A jármű személyisége minden apró részletben megmutatkozik, mint 

például a klasszikus Jeep
®
 hetes-osztású hűtőrácsban, mely új formát 

kapott, miközben megőrizte legendás megjelenését. Az orr-rész és 

a hűtőrács megjelenését teljesen újratervezték, mely minden verzió 

esetében kicsit más, míg minden verzió LED ködlámpákat kapott.



A finom vonalvezetésű karosszéria szemrevaló 20”-os keréktárcsa 

választékkal is büszkélkedhet (akár 20”-os ketérktárcsákkal), valamint 

új hűtőráccsal, új logóval, spoilerrel és csomagtér ajtóval, mely az 

eddiginél jobb kilátást tesz lehetővé, valamint újonnan tervezett Grand 

Cherokee logóval.



A JEEP
®
 GRAND CHEROKEE KÍVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS KÉZZEL 

KÉSZÍTETT UTASTERE SZÁMOS SZÉRIAFELSZERELTSÉGET 

TARTALMAZ ÉS OLYAN PRÉMIUM ÉRZÉSSEL AJÁNDÉKOZZA 

MEG, MELY MINDEN UTAT ÉLMÉNNYÉ VARÁZSOL.

A BELTÉR MINDEN RÉSZLETE ELEGÁNS TÖKÉLETESSÉGGEL 

KÉSZÜLT, MELYNEK KIALAKÍTÁSA RÉVÉN SEMMILYEN 

KOMPROMISSZUMOT NEM KELLETT KÖTNI A VEZETÉSI 

ÉLMÉNYRE NÉZVE

A KIFINOMULTSÁG 
TALÁLKOZIK A

FUNKCIONALITÁSSAL



Az új és opcióként rendelhető Summit Indigó kék & Égszürke Laguna 

bőrkárpit még a lenyűgöző desing keretein is túllép. A hívogató beltér 

első,- és hátsó ajtó oldalsó kartámasza, illetve a műszerfal, indigó 

kék bőrrel borított, az ülések pedig indigó kék díszítést kaptak. A 

kormánykerék szintén indigó kék bőrrel borított és díszvarrással 

ellátott. A beltér néhány további részlete fegyverezüst metál színre 

fényezett, valamint a kormánykerék fekete fa betéttel ellátott. 



A hűthető első ülések széria tartozékok, a Summit felszereltségi 

szint pedig számos opcióval és színben rendelhető, mint például 

a barna fabetétekkel illetve a Marokkói nap fantázianevű 

díszítőelemekkel. A Natura Plus bőrülések is számtalan szín 

variációban rendelhetőek, mint például a Sienna sötétbarna, 

a Marokkó fekete és Grand Canyon barna színekben. Az új 

Summit sportülések fekete Laguna kárpitot kaptak és megfelelő 

oldaltámasztékot, hogy Ön kényelmesen és biztonságosan 

utazhasson bármerre is jár. 



A Jeep
®
 Grand Cherokee számtalan izgalmas és szórakoztató rendelhető,- 

és széria felszereltséget kínál az Ön és utasai számára. 

UCONNECT™ LIVE SZOLGÁLTATÁSOK

Vezetés közben is kapcsolatban maradhat a világgal, legyen szó 

kommunikációról, valós idejű navigációs információról, vagy 

szórakozásról. Lépjen be a digitális világba a 8.4” érintőképernyős 

kijelzőn keresztül, válogasson a több mint 100,000 rádió állomás közül, 

hallgasson zenét a Deezer funkcióval, lépjen be a Facebook, vagy a 

Twitter közösségi hálókra anélkül, hogy figyelmét levenné az útról.   

AKTÍV ZAJSZŰRŐ RENDSZER

Az innovatív aktív zajszűrő rendszer minden motorzajt ellensúlyoz és 

kiküszöböl a jármű belsejéből. A zavaró, alacsony frekvencián érkező zaj 

ellensúlyozására, melyeket mikrofonokon keresztül érzékel, a rendszer 

ellen-hanghullámokat bocsát ki, így biztosítva a  tökéletesen csendes 

utazást.

SZÓRAKOZTATÓ RENDSZEREK

Két 9”-os VGA, nagyfelbontású képernyő került az ülések háttámlájába, 

melyek nagyszerű szórakozást nyújtanak a hátul ülő utasoknak. A 

rendszer képes a standard DVD-k és Blu-Ray™ lemezek lejátszására, 

független HDMI és RCA bemeneteket tartalmaznak minden egyes 

képernyőhöz. Ezeken kívül két csomag vezeték nélküli fejhallgató is 

tartozik a csomaghoz.

HARMAN KARDON PRÉMIUM AUDIÓ RENDSZER

Presztízs audió hangzás ölt testet az új Jeep
®
 Grand Cherokee Summit 

és SRT modellek széria prémium audió rendszerében. Ez az erőteljes 

rendszer 19, mélynyomóval ellátott GreenEdge hangszórót tartalmaz, 

valamint 825 wattos erősítőt, melyek bármely audiofil hang reprodukciós 

igényét képesek a legmagasabb színvonalon kielégíteni.



A GRAND CHEROKEE BÁMULATOS TEREPKÉPESSÉGGEL 

RENDELKEZIK ÉS ÖSSZKERÉKHAJTÁSÚ RENDSZEREK 

SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KÍNÁLJA A KÜLÖNBÖZŐ MODELLEKEN. 

VÁLASSZA KI AZ ÖN SZÁMÁRA LEGTÖKÉLETESEBB 

RENDSZERT. ÉS SEMMI NEM ÁLLHAT ÚTJÁBA.

ÉLVEZZE
A PROFIZMUST



QUADRA-TRAC II® 4X4

The Quadra-Trac II® 4x4 system features a two-speed transfer case that 

uses input from a variety of sensors in order to determine tire slip at the 

earliest possible moment and take corrective action. When tire slippage is

detected, up to 100% of the available torque is instantly routed to the axle 

with the most traction. 

Standard on the Laredo 3.6, Limited 3.6, Overland 3.6 and Summit 3.6

QUADRA-DRIVE® II 4X4 WITH REAR ELSD

The definitive system for capability, the Quadra-Drive® II 4x4 system with 

rear Electronic Limited Slip Differential delivers superior all-weather 

traction alongside legendary Jeep
®
 vehicle off-road capability.

Standard for the Trailhawk, Overland 3.0D and 5.7 and Summit 3.0D and 5.7, and available on 

the Laredo 3.0D and Limited 3.0D with the Off  road pack

QUADRA-TRAC® SRT® 4X4 – SRT 

The 4x4 system features a massive mechanical “wet” clutch and Electronic

 Limited Slip Diff erential in the rear, which allows 100% of the available 

torque to be sent to one rear wheel. Managing of torque split and suspension 

damping is accomplished with a dial on the fi ve-mode Selec-Trac®system.

Comes as standard with the SRT.

QUADRA-LIFT® AIR SUSPENSION SYSTEM

This revolutionary system gives you total control over your suspension by raising 

your vehicle’s ground clearance up to a maximum of 274 mm. You can also lower 

it down by 25 mm for easy entry, exit and loading. The system will raise the vehicle 

from back to front to help keep your headlights focused on the road.

Standard on Trailhawk, Overland and Summit . 

SELEC-TERRAIN® TRACTION SYSTEM

The Selec-Terrain® system adapts traction performance with a selectable 

dial that allows you to switch between settings that include Snow, Sand, 

Auto, Mud and Rock. It gives you ultimate driving confi dence by co-ordinating

12 vehicle systems, including throttle control, transmission shifting, transfer 

case, traction control and Electronic Stability Control (ESC). Sport mode 

delivers a more aggressive traction performance and is activated through 

a one-touch button.



MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓ

Bármerre is vezessen az útja, a Grand Cherokee benzines és dízel motorok széles 

választékával áll rendelkezésére. Ezenkívül a még jobb vezetési kényelem és 

üzemanyag-gazdaságosság érdekében, a hihetetlenül hatékony 8-fokozatú 

automata sebességváltóval is szerelt. 

3.0L V6 MULTIJET II DIESEL

A 3.0 Multijet II dízelmotor akkora teljesítményre képes, mellyel bátran 

megmászhatja a hegyeket, vontathat, és bármilyen úticélt kitűzhet maga elé. 250 

Le-s teljesítményével és 570 Nm nyomatékával ez az erőgép jelentős vonóerőre 

képes. A Multijet II Common-Rail befecskendezésű fejlett technológia segít a 

fi nom és csendes vezetésben akár közúton, akár terepen. A 3.0 literes erőforrás 

alternatív verzióban is kapható, mely 190 Le teljesítményre képes 4.000 ford./

percen és 440 Nm nyomatékra 1.600 – 2.800 ford./percen.

3.6L V6 PENTASTAR®

A Pentastar® motor, mely háromszor nyerte el a Ward “10 legjobb motorja,” 

címet, sikeresen ötvözi az erőt a hatékony teljesítménnyel. 286 Le teljesítményre 

képes 6.350 ford./percen és 347 Nm nyomatékra 4.300 ford./percen.

5.7L V8 MDS VVT

Az 5.7L V8 MDS VVT motor 352 Le teljesítményre és 520 Nm nyomaték leadására 

képes. Az üzemanyag-takarékos technológiával és henger-lekapcsolás 

funkcióval ellátott 5.7 literes motor szinte észrevétlenül vált a gazdaságos 

4-hengeres üzemmódra amikor kevesebb erőre van szükség, illetve a V8-as 

üzemmódra, mikor nagy teljesítmény kell. Ez a megoldás optimális üzemanyag 

felhasználást biztosít amikor nincs szükség mind a 8 henger erejére, anélkül, 

hogy lejjebb adna a teljesítményből, vagy a jármű más képességeiből.

6.4L V8 HEMI®

Az új Jeep
®
 Grand Cherokee SRT az üzemanyag-takarékos technológiával 

ellátott 6.4 literes HEMI® V8-as motorral szerelt. Ez az erőteljes motor 468 Le 

teljesítmény és 624 Nm nyomaték leadására képes, és ezzel kategóriavezető 

pozíciót biztosít a Grand Cherokee SRT számára, miután kevesebb mint 5 mp 

alatt gyorsul 0-100 km/h-ra, végsebessége pedig 257 km/h.



ÉREZZE MAGÁT BIZTONSÁGBAN, BÁRMERRE IS JÁRJON. 

A JEEP
®
 GRAND CHEROKEE A LEGMODERNEBB BIZTONSÁGI 

FELSZERELTSÉGEKET TARTALMAZZA:

HOLTTÉR-FIGYELŐ RENDSZER, LANESENSE SÁVELHAGYÁSRA 

FIGYELMEZTETŐ RENDSZER, VALAMINT TÖBB MINT 70 

SZÉRIA ÉS RENDELHETŐ INNOVATÍV FELSZERELTSÉG VIGYÁZ 

AZ ÖN ÉS UTASAI BIZTONSÁGÁRA.

MINDENKIT
MEGVÉD



ÚJ LANESENSE® SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER(LDW)

A rendszer vizuális jeleket és hangjelzéseket bocsát ki, valamint a 

szervokormányra kifejtett nyomáson keresztül ad visszajelzést a 

nyomatékról a vezetőnek, így segítve a megfelelő pályaív megtartásában, 

illetve akkor, ha a vezető keze nincs a kormánykeréken.

PÁRHUZAMOS ÉS MERŐLEGES PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER 

Ez az aktív parkolást segítő rendszer ultrahangos érzékelők segítségével 

automatikusan vezérli a kormányzást. A rendszerhez tartozik még a 

ParkSense® első,- és hátsó parkolássegítő funkció is. 

PARKSENSE® ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER

A ParkView® hátsó kamerával együtt dolgozva, a rendszer felhívja a figyelmét 

az előzetesen nem látható tárgyakra a képernyőn, vagy hangjelzéseken 

keresztül, megfelelő időt biztosítva a reagálásra. Hátramenetben a kijelző, 

a tárgy távolságát dinamikus vonalakkal jelzi a képernyőn, így segítve a 

tolatásban.

HOLTTÉR FIGYELŐ RENDSZER, HÁTSÓ RÁFUTÁS ÉRZÉKELŐVEL 

Ezek az érzékeny rendszerek folyamatosan figyelik a holttereket Ön és más 

vezetők között. Amikor a rendszer oldalról, vagy hátulról érkező járművet 

észlel a holttérben, felvillanó ikonokkal jelez az oldalsó visszapillantó-

tükrökben, vagy figyelmeztető hangjelzést ad.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA STOP (ACC STOP) FUNKCIÓVAL

Ne bízza a véletlenre a biztonságos követési távolság beállítását járműve és 

az Ön előtt haladó gépkocsi között az autópályán. A rendszer automatikusan 

szabályozza az utazósebességet, hogy fenntartsa az előre beállított 

távolságot az Ön járműve és az Ön előtt haladó gépkocsi között és egy 

esetleges ütközést elkerülendő, akár teljesen meg is állíthatja a járművet a 

vezető beavatkozása nélkül.

RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER VÉSZFÉKEZŐVEL 

(FCW+)  

Radarérzékelők észlelik, ha a Grand Cherokee túl gyorsan közelít az 

előtte haladó járműhöz és hang,- illetve fényjelzéssel jelzi ezt a sofőrnek, 

további 1.5 másodperc automatikus fékezéssel, amennyiben a vezető 

nem reagál időben a jelzésekre.

ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁTOR (ESC)

A gépkocsi egészét átfogóan ellenőrző biztonsági érzékelők hálózata, 

mely segít a jármű feletti uralom megtartásában, és azonnali segítséget 

nyújt, amennyiben azt érzékeli, hogy a gépkocsi elhagyja a kívánt ívet. Az 

ESC összehangolja a borulásgátló rendszer (ERM), a blokkolásgátló (ABS), 

a vészfékrásegítő, a minden sebességtartományban aktív kipörgésgátló, 

valamint az opcionálisan rendelhető vontatmány-stabilizátor munkáját 

és szükség esetén aktiválja azokat.

PARKVIEW® TOLATÓ KAMERA VONTATÓ KIJELZÉSSEL

Tolasson elegánsan. Ezek a rendszerek segítségére vannak abban, hogy 

felhívják a figyelmét az előzetesen nem látható tárgyakra képernyőn, 

vagy hangjelzésen keresztül, és megfelelő időt biztosítanak a reagálásra. 

Vezetés közben így a vontatmányt is szemmel tarthatja.

ESŐÉRZÉKELŐS ABLAKTÖRLŐ ÉS ESŐS FÉK-TÁMOGATÁS

Az első esőcseppekre aktiválódnak az ablaktörlők, vizes úton pedig az 

intelligens fékrendszer szárazon tartja a féktárcsákat.

BIZTONSÁGI LÉGZSÁK RENDSZER 

A teljes hosszúságú oldalsó függönylégzsák, az ülésbe épített oldallégzsák 

és a fejlett többfázisú első légzsákok, valamint a vezetőoldali térdlégzsák 

mind együtt dolgoznak a teljeskörű védelem érdekében.



A TELJESEN MEGÚJÚLT JEEP
®
 GRAND CHEROKEE TRAILHAWK MODELL 

A JELENLEG KAPHATÓ LEGRÁTERMETTEBB MODELL, MELY KIVÁLÓ 

TEREPKÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZIK, ANÉLKÜL, HOGY STÍLUSOSSÁGÁBÓL 

VESZÍTENE. ALVÁZVÉDŐ LEMEZEKKEL, VALAMINT A QUADRA DRIVE II 

4X4 ÖSSZKERÉKHAJTÁSÚ RENDSZERREL SZERELVE, MELY SZÉRIÁBAN 

TARTALMAZZA A RÉSZLEGESEN ÖNZÁRÓ, ELEKTRONIKUS HÁTSÓ 

DIFFERENCIÁLMŰVET, SEMMI NEM ÁLLHAT AZ ÚTJÁBA. A SZÉRIA 18”-

OS GOODYEAR ADVENTURE OFF ROAD GUMIABRONCSOK EGYEDI ÉS 

ERŐTELJES MEGJELENÉST BIZTOSÍTANAK A TRAILHAWK MODELLNEK, MELY 

HATÁSRA CSAK RÁERŐSÍTENEK AZ ÚJ, PIROS DÍSZÍTÉSŰ LOGÓK, A CSAK A 

TRAILHAWK MODELLEN MEGTALÁLHATÓ NEUTRAL SZÜRKE MOTORHÁZTETŐ 

MATRICA, TÜKÖRHÁZAK ÉS A TETŐCSOMAGTARTÓ SÍNEK.

KALAND 
KOMPROMISS-

ZUMOK NÉLKÜL



A Jeep
®
 Trailhawk oldalán feltüntetett Trail Rated® logó bizonyítja, hogy 

a jármű számos nehéz megmérettetésen ment keresztül, melyben 

bizonyította off-road képességeit a világ legnehezebb terepein: a 

Rubicon és Moab Jeep
®
 terepeken.



A Trail Rated® logó elnyeréséért a járműnek öt különböző nehéz 

teszten kellett megfelelnie, melyek a tapadást, a kormányozhatóságot, 

a rugalmasságot, a gázlóképességet és a hasmagasságot tették 

próbára. Tapadás alatt a jármű azon képességét mérik, hogy az 

mennyire képes megbírkózni a föld legnehezebb terepeivel. A 

kormányozhatósági teszt a jármű azon tulajdonságát vizsgálja, mely 

segítségével az képes szűk helyeken navigálni, veszélyes helyzetekből 

ügyesen kikerülni és elkerülni azokat a kisebb sérüléseket, melyek a 

karosszéria alját fenyegetik, hiszen precíz kormányzással és optimális 

tengelytávval rendelkezik. A rugalmasság során azt vizsgálják, hogy 

egy adott kerék milyen hosszan tud az úton maradni a maximális 

tapadás érdekében, mikor a többi kerék elemelkedik a talajtól, 

valamilyen akadály miatt. A felfüggesztési rendszer a rugalmasság 

maximalizálásával, a tengelyek összekapcsolási módjával és a 

kerekek futásának kontrollállásával javítja az úton, illetve terepen 

elérhető menetteljesítményt. A Trailhawk modell extra kivitelben 

szigetelt elektromos csatlakozóknak és karosszéria tömítéseknek, 

valamint a magasabban elhelyezett légbeszívónak köszönhetően 

ellenáll a vizes akadályoknak és segít a vezetőnek folyókon, vagy vízzel 

elöntött utakon való átkelésben is. Végül a hasmagasság tesztelésével 

biztosítják, hogy Ön minden újtába kerülő akadályt sikerrel legyőzzön.



ÉLJE ÁT A GYORSULÁS TISZTA ÉLMÉNYÉT, MIKÖZBEN 

TELJESEN URA A JÁRMŰNEK.

A MODELL KIMAGASLÓ KÉPESSÉGEI LEHETŐVÉ TESZIK, 

HOGY SZABADJÁRA ENGEDJE EZT AZ ERŐT, ANÉLKÜL, 

HOGY A JÁRMŰ VESZÍTENE TAPADÁSÁBÓL, VAGY 

KEZELHETŐSÉGÉBŐL. A JEEP
®
 GRAND CHEROKEE SRT 

KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYE AZ ERŐTELJES 6.4 L HEMI 

V8 MOTORNAK KÖSZÖNHETŐ, MELYNEK 468 LÓEREJE 

HARMÓNIÁBAN DOLGOZIK EGYÜTT

A JÁRMŰ INNOVATÍV BIZTONSÁG RENDSZEREIVEL, ÍGY OLYAN 

ÉLMÉNNYEL AJÁNDÉKOZZA MEG ÖNT, MELYET SOHA NEM 

FOG ELFELEJTENI.

AZ ERŐ 
NYOMOT 

HAGY



LIKE THE ALPINE SURROUND SOUND SYSTEM AND UCONNECT SYSTEM, 

NOT TO MENTION THE SUMMIT TRIM’S WOODEN FASCIA AND METAL 

FINISH AND THE ELEGANTLY UNDERSTATED START/STOP BUTTON. 

Az SRT kivitel új, még agresszívabb orr-részt kapott, de a modellen 

végrehajtott változtatások nem csupán a külsejét érintik. Az SRT modellt 

úgy tervezték, hogy különleges motorja kiadja magából az összes erejét: 

adaptív lengéscsillapítóval ellátott aktív összkerékhajtású rendszere 

egy automata/szekvenciális 8-fokozatú sebességváltóval párosított. 

Hogy uralhassa ezt a hatalmas erőt, az SRT modelleket Brembo fékekkel 

és teljesítmény gumiabroncsokkal is ellátták. A különböző vezetési 

viszonyokhoz kifejlesztett Selec-Trak rendszer 5 különböző üzemmódja – 

valamint a rajtprogram funkció lehetővé teszik a vezetési élmény egyedi 

beállításait. A versenysportban dolgozó mérnökök fejlesztették ki azt 

a rendszert, mely optimalizálja a gyorsulást, és amely 0-100 km/h-ra 

kevesebb mint 5 másodperc alatti gyorsulást tesz lehetővé.



A Grand Cherokee SRT® versenypályára kész beltérrel fogadja, mely 

világklasszis stílussal és prémium részletekkel rendelkezik. Teljesen új 

fekete bőr belső és egyedi SRT váltógomb egészítik ki a lapos aljú SRT 

kormánykereket. Versenysport ihlette ülések, szénszálas betétekkel és 

valós idejű nehézségi erő adatokat is mutató 7-colos járműinformációs 

digitális kijelző alkotnak egy valóban izgalmas utasteret a legjobb vezetési 

élmény elérése érdekében.



A JEEP
®
 GRAND CHEROKEE MINDEN VERZIÓJA MAGÁÉNAK 

TUDHATJA A NAGYSZERŰ TEREPKÉPESSÉGET, A SZÁMOS 

FELSZERELTSÉGI SZINT KÖZÜLI VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG 

AZONBAN LEHETŐVÉ TESZI, HOGY AZ ÖN ELKÉPZELÉSEIHEZ 

LEGJOBBAN ILLŐ MODELLT VÁLASSZA KI. 

A
KIFINOMULTSÁG 

ÚJ SZINTJE



GRAND CHEROKEE LAREDO

A kényelmes Laredo verzió utasterében 

minőségi szövetkárpitot talál, a szövethez 

illő díszvarrással, az utastér többi részét, a 

légbefúvókat és a középkonzolt Miknasa dió és 

Marokkói nap fényezésű betétekkel látták el.

•  8-fokozatú automata sebességváltó a 

kormánykerékre szerelt kezelőszervekkel

•  18’’-os könnyűfém keréktárcsák

•  Bi-Xenon HID fényszórók LED nappali 

világítás funkcióval és fényszóró-mosóval

•  Automata fényszórók

•  LED ködlámpák

•  8-irányban állítható elektromos vezetőülés 

és 6-irányban állítható elektromos utasülés

•  Bőrborítású kormánykerék

•  Kulcs nélküli nyitás és indítás

•  Gumiabroncs-nyomás figyelő rendszer

•  Fényre automatikusan sötétedő belső 

visszapillantó tükör 

•  Elektromosan behajtható külső tükrök

•  Kétzónás klímavezérlés

•  Esőérzékelős ablaktörlők

•  Sebességtartó automatika

MAROKKÓ FEKETE SZÖVETKÁRPIT

KEREKEK

18”-os, dupla 5-küllős ezüst fényű keréktárcsák 



MAROKKÓ FEKETE BŐR

ZIMBABWE  BÉZS BŐR

GRAND CHEROKEE LIMITED

A különleges Limited verzió utasterében 

minőségi Capri bőrkárpitot talál, melyek 

Marokkó fekete, vagy világos bézs színben 

választhatóak, hozzájuk illő díszvarrással 

Miknasa fekete, vagy Nadur barna dió 

kiegészítő betétekkel. Az utastér további 

részein, a légbefúvókon és a műszerfalon 

látható Marokkói nap, vagy világos ezüst 

betétek tökéletes harmóniát visznek a 

beltérbe.

A LAREDO FELSZERELTSÉGÉN KÍVÜL:

•  Fűthető ülések (1. és 2. sor)

•  Bőrülések

•  Memória csomag (rádió, vezetőülés, külső 

tükrök)

•  ParkSense® első és hátsó parkolássegítő

•  ParkView™ tolató-kamera

•  Elektromos csomagtér nyitás és zárás

KEREKEK

18”-os, dupla 5-küllős szürke keréktárcsák

20”-os dupla 5-küllős alumínium keréktárcsák (opció)



GRAND CHEROKEE TRAILHAWK

A Trailhawk kivitel lenyűgöző utasterében 

Nappa bőr és hasított bőr kárpit borítják a 

különlegesen kialakított sportüléseket. A piros 

díszvarrás tovább emeli az ülések, az ajtóborítás 

és a középkonzol harmonikus megjelenését. A 

legújabb fegyverezüst metál fényezés borítja 

az utastér többi részét, a légbefúvókat és a 

középkonzolt. 

  

A LIMITED FELSZERELTSÉGÉN KÍVÜL:

•  Quadra-Lift™ légrugórendszer

•  Quadra-Drive® II  4WD rendszer részlegesen 

önzáró, elektronikus hátsó differenciálművel

•  Vontatás előkészítés

•  18”-os megerősített tapadású gumiabroncsok 

•  Mopar Rock Rails védőküszöb (opció)

•  Alvázvédő lemezek

•  Hűthető bőr/hasított bőr ülések Trailhawk 

Logóval

FEKETE NAPPA BŐR/PERFORÁLT HASÍTOTT BŐR 

KEREKEK

18”-os fényes alumínium keréktárcsák, alacsonyfényű 

fekete betétekkel és piros Willys logóval



GRAND CHEROKEE OVERLAND

A Grand Cherokee Overland® kivitelhez 

számos belső kárpit opció közül tud 

választani, Marokkó fekete, Nepal világos 

bézs, illetve Indigo kék és Jeep
®
 barna 

kárpitok közül,  melyek a luxus minőségű 

Nappa bőrből készültek, és amelyeket a 

Zebrano fabetétekkel és bőrborítással 

díszített műszerfal felső része koronáz meg. 

Az utastér további részei, a légbefúvók és 

a középkonzol fényezése elérhető világos 

ezüst, Marokkói nap vagy fegyverezüst 

fényezésekkel, melyek mind tökéletesen 

illenek a választott kárpithoz. 

A LIMITED FELSZERELTSÉGÉN KÍVÜL:

•  20’’-os fényes alumínium keréktárcsák

•  CommandView™ dupla, elektromos 

napfénytető

•  Bőrborítású műszerfal

•  Nappa bőrülések és hűthető első ülések

•  Quadra-Lift® légrugózási rendszer 

•  Quadra Drive® II 4WD rendszer a 3.0D és 

5.7 motorverziókon

•  UconnectTM 8.4” rádió Navigáció, DAB 

technológiával

MAROKKÓ FEKETE NAPPA BŐR NEPAL BÉZS NAPPA BŐR

VESUVIO KÉK/BARNA BŐR

KEREKEK

20”-os fényes alumínium keréktárcsák szürke betétekkel

18’’-os dupla 5-küllős szatén króm fényű keréktárcsák (rendelhető az Off Road csomaggal)



SPORT FEKETE LAGUNA BŐR

INDIGÓ KÉK/SÍ SZÜRKE LAGUNA BŐR

MAROKKÓ FEKETE NATURA PLUS BŐR GRAND CAYON SÖTÉTBARNA NATURA PLUS BŐR

SIENNA BARNA NATURA PLUS BŐR

KEREKEK

20”-os fényes alumínium keréktárcsák szürke betétekkel

20”-os, dupla 5-küllős, szatén fényű keréktárcsák (opció)

20”-os fényes alumínium keréktárcsák szürke betétekkel (opció)

GRAND CHEROKEE SUMMIT

A Grand Cherokee Summit® a legmagasabb 

szintű kényeztetést nyújta, lévén ez a verzió 

a modellválaszték luxus elemekkel legjobban 

felszerelt modellje.  Prémium kárpitok széles 

választékából rendelhet, a Marokkó fekete, Grand 

Canyon barna, vagy Siena sötétbarna/fekete 

kombinációkból, melyek mind Natura Plus bőrből 

készültek, s melyeket a Summit fabetétei és bőrrel 

borított felső műszerfal betétei emelnek tovább. Az 

utastér további részei, a légbefúvók és a középkonzol 

fényezése elérhető világos ezüst, Marokkói nap 

vagy fegyverezüst fényezésekkel, melyek mind 

tökéletesen illenek a választott kárpithoz. A 

választható kárpit opciókon túl, a Summit verzióhoz 

további kárpit variációk rendelhetőek. Laguna bőr 

sportülések, különlegesen kényelmes üléspárnákkal, 

melyeket a prémium fekete Laguna bőr borít, s 

melyet fekete Summit fabetétek, valamint bőborítású 

műszerfal felső rész egészítenek ki. A többi részlet, 

a légbefúvók és a középkonzol fegyver ezüst metál 

fényezéssel rendelhető. Egyedi bőr csomag kínál 

ultra-prémium Sí szürke és Indigo kék belsőt, Laguna 

bőrüléseket forrasztott széllell, bőrborítással az 

ajtókon, a konzolon és középkonzolon, valamint 

a kesztyűtartón, bőrborítású és díszvarrott 

kormánykereket, műszerfalat és kartámaszt 

valódi fabetétekkel. A többi részlet, a légbefúvók 

és a középkonzol fegyver ezüst metál fényezéssel 

rendelhető.

AZ OVERLAND FELSZERELTSÉGÉN KÍVÜL:

•  20” szatén fényű keréktárcsák (opció)

•  Adaptív Bi-Xenon HID fényszórók

•  Harman Kardon® rendszer 19-hangszóróval, 

mélynyomóval és 825 W erősítőkkel, valamint aktív 

zajszűrő rendszerrel

•  Natura Plus bőrülések

•  Velúr prémium tetőkárpit

•  Párhuzamos és merőleges parkolássegítő rendszer

•  Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 



GRAND CHEROKEE SRT

Számos versenysport ihlette részlet található 

a Gr és a  Cherokee SRT utasterében, kezdve 

az egyedi párnázattal rendelkező, Nappa bőr 

és hasított bőr borítású ülésekkel szénszálas 

betétekkel, melyeket Torque fekete vagy 

Sepia barna színben lehet rendelni, és melyek 

kíválóan illenek a műszerfal felső részének 

bőrborításához. A többi részlet, a légbefúvók és 

a középkonzol fegyver ezüst metál fényezéssel 

rendelhető.

AZ OVERLAND FELSZERELTSÉGÉN KÍVÜL:

•  6.4L HEMI® V8 motor

•  468 HP @ 6250 ford./percen

•  624 Nm nyomaték 4100 ford./percen

•  8-fokozatú automata sebességváltó

•  Harman Kardon® rendszer 19-hangszóróval, 

mélynyomóval és 825 wattos erősítővel

•  Rajtprogram

•  Aktív zajszűrő rendszer

•  Pirelli P Zero  295/40 ZR20 gumiabroncsok

•  Párhuzamos és merőleges parkolássegítő 

rendszer

•  Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

FEKETE NAPPA BŐR/PERFORÁLT HASÍTOTT BŐR

SEPIA BARNA NAPPA BŐR

FEKETE LAGUNA BŐR 

KEREKEK

20”-os , 5-küllős, fényes öntött alumínium “Goliath” keréktárcsák

20”-os, osztott 5-küllős, fekete króm fényű öntött alumínium “Spider Monkey” keréktárcsák (opció)

20”-os könnyű, öntött keréktárcsák (opció)



LAREDO TRAILHAWK SUMMIT SRTOVERLANDLIMITED

COLORS

Elefántcsont fehér

Redline piros

Gyémát fekete

Ezüstmetál

Gránit kristály

Ragyogó fehér

Walnut barna

Bársony piros

Igaz kék

Rhino szürke

Luxus barna

Metálfé-
nyezés

Gyöngyház 
fényezés

Három-rétegű 
gyöngyház 
fényezés

SZÍNEK

BELSŐ

MAROKKÓ FEKETE SZÖV-

ETKÁRPIT

FEKETE NAPPA BŐR/

PERFORÁLT HASÍTOTT BŐR
MAROKKÓ FEKETE NATURA PLUS BŐR

SIENNA SÖTÉTBARNA NATURA PLUS BŐR

GRAND CANYON BARNA NATURA PLUS BŐR

INDIGO KÉK/SÍ SZÜRKE LAGUNA BŐR

SPORT FEKETE LAGUNA BŐR

FEKETE NAPPA BŐR/PERFORÁLT HASÍTOTT BŐR

SEPIA BARNA NAPPA BŐR

FEKETE LAGUNA BŐR

MAROKKÓ FEKETE NAPPA BŐR

NEPAL BÉZS NAPPA BŐR

VESUVIO KÉK/BARNA NAPPA BŐR

MAROKKÓ FEKETE BŐR

ZIMBABWE  BÉZS BŐR


