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Jeep Compass 1.6 Mjt 120k Sport (674.221.1)

Základní cena modelu 633 990 
TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem válců 1598 cm3   Spotřeba - město 5,2 l/100 km
Počet válců 4   Spotřeba - mimo město 4 l/100 km
Počet ventilů na válec 4   Spotřeba - kombinovaná 4 l/100 km
Kompresní poměr 16,5:1   Druh paliva nafta
Max. výkon 88 kW (120 k) při 3750 ot./min.   Převodovka manuální
Max. točivý moment 320 Nm při 1750 ot./min.   Počet stupňů převodovky 6
Max. rychlost 188 km/h   Emise CO2 117 g/km
Zrychlení 0-100 km/h 10,7 s   Emisní norma Euro 6

STANDARDNÍ VÝBAVA

12V zásuvka   Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla
16X6.5 ocelova kola   Opravná sada pro pneumatiky 
6 reproduktorů   Organizér do zavazadlového prostoru
Denní svícení   Osvětlení interiéru vzadu
Adaptivní brzdová světla   Osvětlení odkládací schránky spolujezdce
Aktivní hlavové opěrky   Osvětlení vstupu dveří
Aktivní systém upozornění na nezáměrné opuštění jízdního pruhu   Polohovatelná loketní opěrka na středové konzole
Audio Bluetooth Streaming   Protiblokovací systém kol (ABS)
Audio Jack In-Out pro mobilní zařízení   Protiprokluzový systém ASR
Audioovládání pod volantem   Přístrojový panel s 3,5" jednobarevným LED displejem
Brake stability control   Senzor denního / automatického svícení předních světel
Časovač zpožděného vypnutí předních světlometů   Střecha v barvě karosérie - ocelová
Černé rámečky kolem světlometů   Stříbrná hlavice řadicí páky
Černé rámečky oken   Systém ochrany proti převrácení vozidla
Dělená a sklopná zadní sedadla 60/40   Systém rozjezdu do kopce (HSA)
DAB digitální rádio   Systém řízení kolísání přívěsu
Dálkové ovládání centrálního zamykání s imobilizérem   Tempomat
Doplňkové boční airbagy pro přední sedadla   Tónovaná skla oken
El. nastavitelná zrcátka   Tři zadní hlavové opěrky 
Elektrická parkovací brzda   Uconnect 5" dotyková obrazovka
ESC Electronic stability control   Ukotvení pro dětskou sedačku
Koberec v zavazadlovém prostoru   Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru



STANDARDNÍ VÝBAVA

Kožený volant   USB port ve středové konzole
LED koncová světla   Varování před čelním nárazem s funkcí zmírnění následků nehody
Manuálně ovládané zpětné zrcátko DAY/NIGHT   Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Manuální klimatizace   Zadní loketní opěrka s držákem nápojů
Monitorování tlaku v pneumatikách - výstražný signál   Zadní mlhová světla
Možnost deaktivace předního airbagu   Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA  

Doplněk Cena v Kč
WNF 16x6.5 kola z lehkých slitin 13 300
5CA Bílá Alpine 18 700
CLE Přední a zadní koberce 1 600
TBS Rezervní kolo 6 500

Cena celkem 674 090
Sleva 56 090
Celková sleva 56 090

Nabídková cena s DPH 618 000

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: 20170919-2314
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