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Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD 75th Anniversary (665.M55.0)

Základní cena modelu 1 299 100 
TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem válců 2776 cm3 Spotřeba - mimo město 8.2 l/100 km
Počet válců 4 Spotřeba - kombinovaná 9.1 l/100 km
Počet ventilů na válec 4 Druh paliva nafta
Max. výkon 147 kW (200 k) při 3600 ot./min. Převodovka automatická

Max. točivý moment
460 Nm (46.9 kgm) při 1600-2600 

ot./min.
Počet stupňů převodovky 5

Max. rychlost 172 km/h Emise CO2 239 g/km
Zrychlení 0-100 km/h 11.7 s Emisní norma Euro 6
Spotřeba - město 10.6 l/100 km

STANDARDNÍ VÝBAVA

18" x 8,0" kola z lehkých slitin, bronzová Ochranný kryt převodové skříně

Audioovládání na volantu
Paket Connectivity Group (zobrazení tlaku v pneumatikách na 
displeji, palubní počítač - EVIC s 7" barevnou obrazovkou, hlasové 
ovládání rádia a Bluetooth, oddělený USB port)

Automatická klimatizace

Paket Power Convenience Group (elektrochromatické vnitřní 
zpětné zrcátko se čtecí lampičkou, elektricky ovládaná a vyhřívaná 
zpětná zrcátka, elektricky ovládané okná, centrální zamykání s 
dálkovým ovládáním s imobilizérem)

Automatické rozsvícení světlometů (světelný senzor) Plnohodnotné rezervní kolo
Blatníky v barvě karoserie Podložka v zavazadlovém prostoru
Boční přední airbagy Pohon 4x4 Command-Trac
Celokovové dveře Prémiový audio systém se subwooferem
Chromované prvky interiéru Přední mlhová světla
Dělená a sklopná zadní sedadla 60/40 Přední mřížka Sahara
Dual Top Group (Soft-Top a Freedom Hard-Top v barvě laku vozidla) Převodový poměr zadní nápravy 3,73
ESP (elektronická kontrola stability) Sada gumových koberců Mopar
Hill descent control - asistent pro sjezd z kopce (pouze atx) Sentry Key - zabezpečovací systém s imobilizérem
Hill Start Assist - asistent rozjedu do kopce Senzor kontroly tlaku v pneumatikách TPMS
Kožené čalounění sedadel (včetne vyhřívaných předních sedadel) Tempomat
Kryt rezervního kola Úložná schránka před spolujezdcem
Kuřácký kit (zapalovač a popelník) Vícestupňové přední airbagy



STANDARDNÍ VÝBAVA

Kůží čalouněný volant Vyhřívaná přední sedadla

Logo 75th Anniversary
Zadní náprava se samosvorným diferenciálem, ovládaným 
elektronicky

Multimediální rádio s 6,5" dotykovým displejem AM/FM, CD/MP3 a 
navigací

Zadní stropní madla

Nástupní prahy dveří Zatmavené zadní sklo
Ocelové ochrany prahů dveří Zesílené brzdy

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

Doplněk Cena v Kč
4SA Pastelový lak 14 500

Cena celkem 1 313 600
Sleva 139 600
Celková sleva 139 600

Nabídková cena s DPH 1 174 000

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na všechny vozy poskytuje Jeep 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.

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: 20170721-2257

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


