
C O M P A S S



JEEP® COMPASS 
JE DOKONALE 
VYLADĚN 
NA VAŠE CESTY



>> KAŽDÁ CESTA VYPADÁ MNOHEM PŘITAŽLIVĚJI, KDYŽ ŘÍDÍTE V POHODLÍ A MŮŽETE SE SPOLEHNOUT 

NA POKROČILÉ TECHNOLOGIE A SCHOPNOSTI ZNAČKY JEEP®. COMPASS JE PŘIPRAVEN POSTAVIT SE 

JAKÉKOLIV PŘEKÁŽCE A DÁT VÁM POCIT SKUTEČNÉ JISTOTY.  



Zdrojem všeho nového a 

originálního je inspirace. Nechte 

se modelem Compass inspirovat 

a prozkoumejte vše, co vám svět 

může nabídnout. 



BUDE VÁS 
BAVIT

VE SVĚTĚ JEEP® COMPASS OBJEVÍTE PEČLIVĚ ŘEMESLNĚ 

ZPRACOVANÉ PRVKY, KTERÉ VÁS POKAŽDÉ ZAUJMOU. 

PRÉMIOVÉ ČALOUNĚNÍ S FRANCOUZSKÝMI ŠVY, 

OSVĚTLENÉ DRŽÁKY NÁPOJŮ, OVLADAČE NA VOLANTU 

PRO BEZPEČNOU JÍZDU A CHROMOVANÉ DOPLŇKY – VŠE 

V ELEGANTNÍM STYLU A PŘIPRAVENO SKVĚLE SLOUŽIT 

PRÁVĚ VÁM. TO JE COMPASS. STVOŘEN PRO POHODLÍ, 

DOBRODRUŽSTVÍ A ZÁBAVU V JAKÉKOLI SITUACI. 



VZNĚTOVÝ PŘEPLŇOVANÝ 

MOTOR 2.2 DOHC 16V

Účinný a hospodárný vznětový 

přeplňovaný motor 2.2 CRD 

DOHC 16V pomáhá šetřit 

váš rozpočet kilometr za 

kilometrem. Disponuje výkonem 120 kW 

a točivým momentem 320 Nm (modely 4x4), 

a to v naprosté shodě se standardy emisní 

normy Euro 5. V kombinaci s 6stupňovou 

manuální převodovkou s rychloběhem, 

umožňuje dynamickou jízdu pokaždé, když 

jste za volantem.    

MOTOR 2.4 DOHC 16V. Tato pohonná 
jednotka je dodávána v kombinaci 
s 5stupňovou manuální převodovkou nebo 
s automatickou převodovkou s plynulou 
změnou převodů CVT2. Poskytuje výkon 
125 kW a točivý moment 220 Nm, spotřeba 
paliva mimo město dosahuje pouhých 
6,4 l/100 km resp. 7 l/100 km. Dvojité 
variabilní časování sacích i výfukových ventilů 
(VVT) zlepšuje výkon a hospodárnost motoru. 

MOTOR 2.0 DOHC 16V. Dvoulitrový 
čtyřválec poskytuje motoru této velikosti 
působivý výkon 115 kW a točivý moment 
190 Nm. Je spojen s 5stupňovou manuální 
převodovkou.

SKUTEČNÁ SVOBODA ZNAMENÁ MÍT ODVAHU 

GO ANYWHERE, DO ANYTHING®, TZN. JET KAMKOLIV 

A DĚLAT COKOLIV.

JEEP® COMPASS TAKOVOU SILOU DISPONUJE 

A SPOLU S POKROČILÝMI TECHNOLOGIEMI VÁM 

POMÁHÁ VIDĚT SVĚT ATRAKTIVNĚJŠÍ. 

PODÍVEJTE SE, CO SE SKRÝVÁ 
ZA JEHO POZORUHODNÝM 
ZEVNĚJŠKEM



FREEDOM DRIVE I. Aktivní pohon všech kol 
s režimem LOCK má elektronicky řízenou spojku 
(ECC), která nepřetržitě monitoruje prokluz kol 
a přenáší točivý moment na nápravu s lepší 
přilnavostí. V obtížných podmínkách může být 
přenos točivého momentu na nápravy rozdělen 
pevně v poměru 50/50, což v nízkých rychlostech 
zlepšuje schopnosti i ovládání. 

CVT2. Automatická převodovka s plynulou změnou 
převodů využívá pro změnu rychlosti vozidla 
30milimetrový hnací řemen z vysokopevnostní 
oceli a dvojici talířových kol, které zajišťují hladkou 
a tichou jízdu. Volič řazení AutoStick poskytuje 
vozidlu optimální výkon v závislosti na přání řidiče. 
AutoStick je interaktivní manuální řazení simulující 
šest převodových stupňů. 

CESTOVNĚ ODLADĚNÉ ZAVĚŠENÍ. 
V každé zatáčce i v její blízkosti pomáhají 
cestovně odladěné zavěšení kol a pohon 
všech kol zlepšit ovladatelnost a zjistit 
hladkou a rovnoměrnou jízdu i v těch 
nejdramatičtějších situacích. 





Nechte se oslovit 

interiérem příjemným na 

dotek i praktickými doplňky. 

Kůží čalouněná a vyhřívaná 

sedadla vás v chladných 

dnech rychle zahřejí. 

VÍTEJTE V PROSTŘEDÍ, KTERÉ JE VHODNÉ JAK PRO 

MĚSTO, TAK I STEZKY MIMO NĚJ. COMPASS JE NAVRŽEN 

PRO TY, KTEŘÍ BEZ OHLEDU NA CÍL OČEKÁVAJÍ VŽDY 

NĚCO NAVÍC. UMOCŇUJE ZÁŽITKY. JE VHODNÝ DO 

MĚSTA I DO TERÉNU.

DO MĚSTA 
I DO PŘÍRODY

POHLÉDNĚTE NAHORU.  Rozjasněte si 
den výhledem skrz střešní okno. Otevírá 
se a zavírá pouhým stisknutím tlačítka. 
Sluneční clona vás ochrání před ostrými 
slunečními paprsky. 

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR. Zadní dveře 
odhalují zavazadlový prostor, který 
v případě sklopených zadních sedadel 
poskytuje objem 1357 litrů. K dispozici 
jsou také reproduktory vyklápějící se ze 
zadních dveří.

PRÉMIOVÉ AUDIO. Prémiový audio 
systém Alpine® vás ohromí špičkovým 
zvukem zprostředkovaným devíti 
optimálně umístěnými reproduktory 
o celkovém výkonu 368 wattů.



HRDINA V JAKÉMKOLIV POČASÍ
DÍKY ZLEPŠENÝM SCHOPNOSTEM JE JEEP® 

COMPASS PŘIPRAVEN NA DOBRODRUŽSTVÍ 

V JAKÉKOLI DIVOČINĚ. NYNÍ NABÍZÍ 

VYŠŠÍ SVĚTLOU VÝŠKU.

>> ÚČELNOST. Díky aktivnímu 
pohonu všech kol si Compass 
poradí v jakékoliv situaci, přesně 
v duchu DNA značky Jeep®. Díky 
pohonu všech kol Freedom Drive I
se nezalekne bláta, písku, sněhu 
ani ledu. Automatická převodovka 
s plynulou změnou převodů CVT2 
s funkcí AutoStick poskytuje hladké 
a tiché jízdní vlastnosti, které jsou 
vždy pod vaší kontrolou. 

>> PĚT VÝKONNOSTNÍCH KRITÉRIÍ 
navržených tak, aby každý model Jeep® 
prokázal legendární off-roadové 
schopnosti značky. 

>> TRAKCE. Off-roadová trakce pomáhá 
udržet kontrolovaný pohyb vpřed i na 
zasněžených silnicích či namrzlých 
mostech. Můžete šplhat přes písečné duny 
nebo náročné zabahněné cesty. Jiní se 
mohou oddávat nezkrotnému terénu, 
protože Compass je na off-road připraven 
a disponuje trakcí, díky níž zvládnete 
jakýkoliv terén i jízdní situace. 

>> KŘÍŽENÍ NÁPRAV. Zavěšení kol modelu 
Compass zvyšuje jeho silniční i off-roadový 
výkon. Maximální přizpůsobivost, křížení 
náprav i výkyv kol. Při nadzvednutí jednoho 
nebo více kol křížení náprav napomáhá, aby 
ostatní kola zůstala ve styku s povrchem 
a Compass pokračoval v jízdě. 



Jeep® Compass 

je odvážný a připraven 

vás chránit. Na silnici 

i v terénu vás bude bezpečně

 provádět přes všechny

 nástrahy matky přírody.

>> MANÉVROVATELNOST. Každý Compass se zrodil se 
schopnostmi zdolat úzké mezery, vyhnout se nouzovým 
situacím a zabránit poškození ochranných segmentů 
podvozku. Za to vděčí preciznímu řízení a optimálnímu 
rozvoru náprav. 

>> SVĚTLÁ VÝŠKA. Můžete vyrazit vpřed s vědomím, že 
váš Compass má ideální parametry nájezdu, sjezdu 
i přechodový úhel. Byly dimenzované pro snadné 
zdolávání náročného terénu i skal. Podvozek je ukrytý 
pod kovovými ochrannými kryty, které chrání jeho 
nejcennější součásti. 

>> HLOUBKA BRODĚNÍ. 1 Díky dokonalému těsnění 
elektriky i karoserie a vysoké pozici sání vzduchu můžete 
překonávat vodní plochy s maximální důvěrou.  



INTERAKCE
SYSTÉM UCONNECT® MULTIMEDIA PŘINÁŠÍ ŘADU KOMUNIKAČNÍCH 

A ZÁBAVNÍCH SLUŽEB PŘÍMO DO VAŠEHO VOZIDLA. VŠE MŮŽETE 

OVLÁDAT DOTYKOVOU OBRAZOVKOU VČETNĚ OBDIVUHODNÉHO 

AUDIO SYSTÉMU. 



>> HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ. Při používání hlasového 
ovládání je řízení jednodušší. Můžete se plně 
soustředit na řízení a nechat ruce na volantu. Hlasem 
můžete vybrat rozhlasovou stanici, telefonní číslo, cíl 
navigace nebo nahrát své hlasové poznámky. Tato 
inteligentní technologie umí rozpoznat váš hlas 
a dokáže rozeznat povely v angličtině, francouzštině 
a španělštině. 

>> NAVIGACE. Compass nabízí zdokonalenou GPS 
navigaci a možnost zadávání cílů pomocí hlasového 
ovládání. Najděte si nejbližší restaurace, obchody, 
nemocnice nebo jiné body vašeho zájmu.

>> TELEFON. Telefonování za jízdy nebylo nikdy 
jednodušší a zodpovědnější. Uconnect® Phone je 
hlasem ovládaný komunikační systém, který 
prostřednictvím funkce Bluetooth umožňuje hands 
free telefonování z vašeho mobilního telefonu. Tento 
systém je natolik chytrý, že dokáže synchronizovat 
váš telefonní seznam (až 1000 kontaktů) pokaždé, 
když usednete do vozidla.2

>> ZÁBAVA. Obsluhujte všechna svá média. K dispozici 
máte řadu možností pro jejich přehrávání. Hudbu lze 
poslouchat z CD a DVD nosičů, MP3 přehrávačů 
připojených k USB portu či vstupu AUX, jako 
i z pevného disku. To vše pomocí hlasových příkazů a 
přenosu prostřednictvím Bluetooth.

UCONNECT®



BEZPEČNÁ JÍZDA 
JE ZARUČENA



MONITORING TLAKU V PNEUMATIKÁCH.
Vestavěné senzory nepřetržitě monitorují tlak 
v pneumatikách a v případě poklesu pod 
minimální přijatelnou úroveň neprodleně 
uvědomují řidiče. 

VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA. 
Nechte roztát sníh a led z vnějších zpětných 
zrcátek stejně tak, jako si zatopíte uvnitř vozu. 
Vyhřívaná zrcátka navíc nejsou během jízdy 
zamlžená. 

ELEKTRONICKÁ KONTROLA STABILITY (ESC).3 
Tento pokročilý systém byl navržen k tomu, aby 
řidiči pomáhal udržet kontrolu nad vozem za 
všech podmínek. Zahrnuje rovněž čtyřkanálový 
protiblokovací systém brzd ABS, hydraulický 
brzdový asistent, kontrolu trakce pro všechny 
rychlosti a elektronickou kontrolu proti 
převrácení ERM. Nepřetržitě porovnává jízdní 
parametry a činnost řidiče s aktuálním směrem 
vozidla.  

Je-li to zapotřebí, systém při ostré jízdě nebo 
hrozícím zvednutí kola z vozovky samočinně 
přibrzdí příslušná kola a případně sníží výkon 
motoru.

POKROČILÉ VÍCESTUPŇOVÉ ČELNÍ A BOČNÍ 
AIRBAGY.4 Tyto airbagy poskytují téměř 
okamžitou ochranu cestujících. Úroveň jejich 
nafouknutí závisí na síle nárazu. 

DOPLŇKOVÉ BOČNÍ AIRBAGY 
V OPĚRADLECH SEDADEL.4 Každá strana má 
svůj vlastní senzor, který spouští airbag tam, 
kde dochází k nárazu.

BI-HALEGONOVÉ PROJEKTOROVÉ 
SVĚTLOMETY A MLHOVÁ SVĚTLA. Tyto 
zdroje světla zlepšují viditelnost v noci a za 
zhoršených povětrnostních podmínek.

HILL START ASSIST (HSA). Tento systém 
zabraňuje couvnutí vozu při rozjezdu v prudkém 
stoupání. Udržuje ho v klidové pozici po dobu 
dvou sekund od uvolnění pedálu brzdy 
a poskytuje tak řidiči dostatečný čas přesunout 
nohu na plynový pedál.  

PŘEDNÍ AKTIVNÍ OPĚRKY HLAVY.
V případě nárazu zezadu omezují pohyb hlavy 
tím, že zmenšují vzdálenost mezi opěrkou hlavy 
a hlavou cestujícího. Pomáhají tak redukovat 
riziko poranění páteře. 

S MODELEM COMPASS SE MŮŽETE VYDAT NA CESTU JAKKOLIV NÁROČNOU A DLOUHOU, 

A TO S DŮVĚROU A VĚDOMÍM, ŽE ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ ZDE NEPŘETRŽITĚ DRŽÍ 

HLÍDKU. JEEP® NAVRHL BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNOU KLEC, KTERÁ OBSAHUJE PŘEDNÍ 

DEFORMAČNÍ ZÓNU ZKONSTRUOVANOU PRO MAXIMÁLNÍ POHLCENÍ ENERGIE PŘI ČELNÍM 

NÁRAZU. COMPASS JE VÁŠ HRDINA NA STRÁŽI V JAKÉMKOLIV POČASÍ.  

BEZPEČNOST A OCHRANA



VÝKONNÝ VZNĚTOVÝ PŘEPLŇOVANÝ MOTOR 2.2 CRD VÁS 

PŘEKVAPÍ KOMBINOVANOU SPOTŘEBOU PALIVA 6,6 L/100 KM. 

JE DODÁVÁN S 6STUPŇOVOU MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU, 

KTERÁ POSKYTUJE ÚČINNÉ SCHOPNOSTI PRO DLOUHÉ CESTY NA 

DÁLNICÍCH. ČTYŘKANÁLOVÝ PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM (ABS), 

ELEKTRONICKÁ KONTROLA STABILITY3 S FUNKCÍ ELEKTRONICKÉ 

KONTROLY PROTI PŘEVRÁCENÍ (ERM) A ASISTENTEM HILL 

START ASSIST (HSA) JSOU JEN NĚKTERÉ ZE STANDARDNÍCH 

BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ TÉTO SPORTOVNÍ VERZE. 

SPORT

NA DOSAH. Interiér Compassu Sport, který je příjemný na dotek, nabízí řadu 
logicky umístěných prvků. Audio soustavu můžete například ovládat na kůží 
čalouněném volantu. 

VYTVOŘTE SI SVŮJ PROSTOR. Sestavte si interiér podle svých představ. Existuje mnoho 
způsobů, jak toho docílit. Při sklopených zadních sedadlech máte k dispozici zavazadlový 
prostor o objemu až 1357 litrů. 



Na luxusním vzhledu 

verze Limited přidávají velmi 

lesklá 18palcová hliníková

 kola, lesklé koncovky výfuku 

i leštěné prvky 

na zádi. 

VELMI POHODLNÉ CESTOVÁNÍ ZARUČUJE VERZE LIMITED, KTERÁ 

JE PROVEDENA V LUXUSNÍM STYLU. ODMĚNÍ VÁS POHONNOU 

JEDNOTKOU S ÚŽASNOU SPOTŘEBOU PALIVA V MIMOMĚSTSKÉM 

PROVOZU POUHÝCH 7,0 L/100 KM. ČTYŘVÁLEC 2.4 L 

S VARIABILNÍM ČASOVÁNÍM VENTILŮ (VVT) MŮŽE BÝT SPOJEN SE 

SYSTÉMEM 4WD, KTERÝ MODELU LIMITED POMÁHÁ SNADNO SE 

VYROVNAT TŘEBA SE ZASNĚŽENÝMI SILNICEMI. 

LIMITED

FUNKCEMI NABITÝ. Kabina verze Limited nabízí již ve standardu tak luxusní prvky, 
jakými jsou kůží potažený volant s ovládáním audio soustavy a tempomatu, sedadlo 
řidiče nastavitelné v šesti směrech, vyhřívaná přední sedadla a volitelný Media 
Center. Automatická klimatizace umožňuje přednastavení požadované teploty, 
přičemž proudění vzduchu a odmlžování je řízeno zcela automaticky.

TEN, KDO UDÁVÁ TRENDY.  Bezpečnost za 
všech okolností. Čtyřkanálový protiblokovací 
systém (ABS) obsahuje i brzdový asistent 
a kontrolu trakce, které pomáhají udržet kontrolu 
nad vozidlem i během nouzového brzdění. 
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JEEP® COMPASS 2013 - TECHNICKÉ ÚDAJE
   2,0L EURO 5   2,4L EURO 5   2,2L CRD EURO 5 

MOTOR       

Typ motoru   zážehový   zážehový   vznětový 

Zdvihový objem  [cm3]  1998   2359   2143 

Největší výkon / při otáčkách  [kW] [1/min]  115 / 6300   125 / 6000   120 / 3600 - 4200

                                            100 / 3600 - 4200 (low power) 

Největší točivý moment / při otáčkách  [Nm] [1/min]  190 / 5100   220 / 4500   320 / 1400 - 3600

                                           320 / 1400 - 2800 (low power)

TYP     MANUÁLNÍ  AUTOMATICKÁ CVT  FWD/AWD 

Emise CO2  město [g/km] 234  248 252  262  193/206 

Emise CO2  mimo město [g/km] 141  156 149  163  140/153 

Emise CO2  kombinovaná [g/km] 175  190 187  199  161/172 

Palivo   Natural 91   Natural 91   NM - EN590 

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ       

Druh   pohon 2 kol                                   pohon 2 kol nebo všech kol Freedom Drive I s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu 

Převodovka   5 st. manuální  5 st. manuální  automat. CVT  6 st. manuální 

ROZMĚRY        

Délka  [mm]     4448     

Šířka   [mm]     1812     

Výška   [mm]     1663 / 1718 se střešním nosičem    

Úhel nájezdu / výjezdu / přejezdu  [°]     20 / 28 / 20       

Světlá výška - vpředu / vzadu  [mm]       205 / 209       

Objem zavazadlového prostoru  [l]            základní min 328 / max 536 a min 721 / max 1357 po sklopení zadních sedadel   

HMOTNOSTI   MANUÁLNÍ  CVT MANUÁLNÍ  CVT MECHANICKÁ  MECHANICKÁ

  FWD  FWD AWD  AWD FWD  AWD

Provozní hmotnost  min / max [kg] 1499 / 1555  1535 / 1586 1605 / 1648  1605 / 1661 1634 / 1677  1680 / 1730

Největší přípustná hmotnost  [kg]  2010   1980  2045  2075

Střešní nosič max. [kg]     68     

Nebrzděný / Brzděný přívěs max. [kg]  450 / 1200  450 / 1500  450 / 1500 450 / 1200  450 / 2000

JÍZDNÍ VÝKONY       

Nejvyšší rychlost  km/h [km/h] 185  183 180  180  201 (180 low power) 

SPOTŘEBA      MANUÁLNÍ  AUTOMATICKÁ CVT  FWD/AWD 

Město  [l/100km] 10,2  10,7 10,9  11,3  7,4/7,9 

Mimo město  [l/100km] 6,1  6,7 6,4  7,0  5,4/5,9 

Kombinovaná [l/100km] 7,6  8,2 8,1  8,6  6,1/6,6 

Tuto brožuru vydala společnost Chrysler Group LLC. Všechna vyobrazení a specifi kace produktu jsou založeny na informacích, které existovaly při schválení do tisku. Chrysler Group LLC si vyhrazuje 
právo provést bez předchozího oznámení či závazku změnu cen, specifi kací, barev, materiálů i daných modelů, jež bude považovat za nezbytné pro zlepšení výrobku či za účelem designu a/nebo 
marketingu. Jeep, Jeep grille, Compass a Uconnect jsou registrované ochranné známky společnosti Chrysler Group LLC. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. 
Alpine a Alpine logo jsou registrované ochranné známky společnosti Alpine Electronics, Inc.

Jakmile váš vůz značky Jeep® dospěje na konec svého dlouhého dobrodružného života, odebereme jej od vás zpět pro ekologické zlikvidování v souladu se směrnicí EU o ukončení životnosti vozidel 
a příslušných vnitrostátních předpisů pro vozidla s nejvyšší celkovou hmotností nad 3.5 t. U vozidel značky Jeep jsou předpisy o recyklování materiálů plněny již několik let. Vozidla s ukončenou 
životností jsou ekologicky zpracována v síti sběrných míst a demontážních fi rem. Současně je nadále rozvíjena a zlepšována recyklovatelnost vozidel a jejich dílů, což znamená, že vozidla značky Jeep 
budou nadále plnit předpisy, jimiž jsou stanoveny zvyšující se kvóty recyklovatelnosti. 

(1) Nepokoušejte se přebrodit vodou hlubší než 485 mm. Broděním lze způsobit škody, na které se nemusí vztahovat záruka poskytnutá na nové vozidlo. Terénem jezděte odpovědně tam, kde je to 
povoleno. (2) Přístroj musí podporovat profi l přístupu k telefonnímu seznamu přes Bluetooth (PBAP). (3) Žádný systém, bez ohledu na jeho propracovanost, nemůže překonat fyzikální zákony, ani se 
vypořádat s následky bezohledné jízdy. Jeho schopnosti jsou omezené dostupnou přilnavostí, která může být výrazně ovlivněna sněhem, ledem a jinými podmínkami. Když varovná kontrolka systému 
ESC bliká, musí řidič zmírnit tlak na pedál akcelerátoru a přizpůsobit rychlost a způsob řízení podmínkám panujícím na silnici. Vždy jezděte opatrně a s ohledem na okolní podmínky. Vždy mějte zapnuté 
bezpečnostní pásy. (4) Vícestupňové čelní airbagy v tomto vozidle jsou certifi kovány podle příslušných nových federálních předpisů USA. Děti do 12 let věku musí jezdit připoutány na zadním sedadle. 
Dítě přepravované v dětské sedačce nesmí cestovat na předním sedadle spolucestujícího s čelním airbagem. Všichni cestující ve vozidle musí mít vždy řádně zapnuté bezpečnostní pásy.

Vytištěno v Evropě 12/12. Jeep je registrovaná ochranná známka společnosti Chrysler Group LLC..


