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Jeep Grand Cherokee 3,0 V6 Diesel 250k Overland (604.RNL.0)

Základní cena modelu 1 684 600 
TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem válců 2987 cm3 Spotřeba - mimo město 6,5 l/100 km
Počet válců 6 Spotřeba - kombinovaná 7,5 l/100 km
Kompresní poměr 15,5:1 Druh paliva nafta
Max. výkon 184 kW (250 k) při 4000 ot./min. Převodovka automatická
Max. točivý moment 570 Nm při 2000 ot./min. Počet stupňů převodovky 8
Max. rychlost 202 km/h Emise CO2 198 g/km
Zrychlení 0-100 km/h 8,2 s Emisní norma Euro 6
Spotřeba - město 9,3 l/100 km

STANDARDNÍ VÝBAVA

12V zásuvka Mlhová světla
2xUSB vstup pro nabíjení na zadní straně loketní opěrky Monitoring mrtvého úhlu a detekce křížení dráhy za vozidlem
9 reproduktorů se subwooferem Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla
ABS kotoučové brzdy s perforováním (nelze pro 3,6L) Ostřikovače předních světel

Adaptivní tempomat
Paket Advanced Safety Technology (pokročilý brzdový asistent, 
varování před čelním nárazem plus, adaptivní tempomat, 
monitoring mrtvého úhlu a detekce křížení dráhy za vozidlem)

Aktivní opěrky hlavy v sedadle řidiče a spolujezdce
Paket Výkonu (perforované brzdy s ABS, sportovní odpružení, 
20X8.0 kola z lehkých slitin, pneumatiky 265/50R20 - třísezónní - 
Continental)

Alarm Premium Palubní počítač - EVIC s 7" obrazovkou 
Audioovládání na spodní straně volantu Paměť nastavení rádia / sedadla řidiče / zpětných zrcátek
Automatická dvouzónová klimatizace Plnohodnotné rezervní kolo
Automatické nastavení sklonu předních světlomětů Pneumatické odpružení Quadra-lift
Bezklíčový vstup Podpora brzdění na mokrém povrchu
Bezvíčková palivová nádrž Podpora nouzového brzdění
Bi-xenonové světlomety Pohon 4x4 Quadra drive II
Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce Pokročilý brzdový asistent
CD přehrávač Přední a zadní parkovací asistent ParkSense
Chromované kliky dveří Přední a zadní vnitřní LED osvětlení

Chromované koncovky dvojitého výfuku
Příprava na připojení tažného zařízení (automaticky nastavitelné 
zadní tlumiče, elektrická instalace)



STANDARDNÍ VÝBAVA

Chromované podélné střešní nosiče Přístrojový panel s 7'' multifunkčním barevným TFT displejem
Dělená a sklopná zadní sedadla 60/40 Řazení páčkami pod volantem
Denní svícení - LED Senzor denního/automatického svícení předních světlomětů
Dobíjecí, přenosná LED baterka Slot pro SD kartu
Doplňkové boční airbagy pro přední sedadla Stěrače s dešťovým senzorem
Držáky nápojů s osvětlením Stop-Start systém
Dvoudílné panoramatické střešní okno Světlomety SmartBeam ®

El. nastavitelná přední sedadla v 8 směrech s pamětí u řidiče
Systém monitorování tlaku v pneumatikách se zobrazením na 
displeji

El. nastavitelný volant (výškově/osově) Systém Selec-Terrain control
El. otevírání pátých dveří Trailer Sway Control - systém proti rozkmitání přívěsu

El. ovládaná zpětná zrcátka (vyhřívaná, sklápěcí, s osvětlením a pamětí)
UConnect 8.4'' dotykový panel s MW/LW/DAB/Bluetooth a 
navigací 

El. samosvorný diferenciál zadní nápravy Ukotvení dětských sedaček LATCH
Elektricky ovládaná okna s funkcí otevření/zavření jedním dotykem na 
straně řidiče

USB port

Elektrický posilovač řízení Ventilovaná přední sedadla
Elektrochromatické vnější zpětné zrcátko na straně řidiče Vícestupňové čelní airbagy
Elektrochromatické vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce Volant v kombinaci dřevo/kůže
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko s mikrofónem Volitelné režimy řízení
Elektronická kontrola stability Vstupy pro SD, USB, AUX 
Hill Descent Control - asistent sjezdu z kopce Vyhřívaná přední sedadla
Hill Start Assist - asistent rozjedu do kopce Vyhřívaná zadní sedadla 
Imobilizér Sentry Key Vyhřívaný volant
Kolenní airbag řidiče Zadní mlhová světla
Kožená hlavice řadicí páky Zadní parkovací kamera Parkview
Kožená loketní opěrka Zatmavená zadní okna s UV filtrem
Kožené čalounění sedadel Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru
LED koncová světla

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

Doplněk Cena v Kč
AEK DVD přehrávač se dvěma obrazovkami pro zadní sedadla (vč. BluRay přehrávače) 51 900
802 Perleťový lak 27 000

Cena celkem 1 763 500
Sleva 351 500
Celková sleva 351 500

Nabídková cena s DPH 1 412 000

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
5 let záruka nebo 100 000 km na VŠECHNY VOZIDLA JEEP

Na všechny vozy poskytuje Jeep 2 roky zákonné záruční doby a navíc 3 roky rozšířené záruky s limitem 100.000 km. Jeep poskytuje svým zákazníkům 
zákonnou dvouletou záruku a dodatečné 3 roky rozšířené záruky (100.000 km) na hnací ústrojí vozidla, tříletou záruku na lak a sedmiletou na prorezivění 
karoserie. Během základní dvouleté záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální 
asistenční služba - I AM JEEP.

Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek.

Více informací o zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců značky Jeep.

POZNÁMKA
PXR - Černá Brilliant (Perleťový lak) 
1GL - černá (kůže Nappa hladká) 

Jeep si vyhrazuje právo provést všechny změny, které považuje za zlepšení výrobku.

Některé části vybavení jsou za příplatek.

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

Identifikace nabídky: 20170301-2101

SMAŽÍK s.r.o.
Unhošťská ulice, směr Velké
Přítočno273 51 Kladno
Tel.: 312248704
prodej@smazikkladno.cz
www.smazikkladno.cz


