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Jeep Cherokee 2.2 4WD 9ATX 200k Active Drive I Night Eagle II (603.UR5.1)

Základní cena modelu 1 288 390 
TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem válců 2184 cm3   Spotřeba - město 7,0 l/100 km
Počet válců 4   Spotřeba - mimo město 4,9 l/100 km
Počet ventilů na válec 16   Spotřeba - kombinovaná 5,7 l/100 km
Kompresní poměr 15,5:1   Druh paliva nafta
Max. výkon 147 kW (200 k) při 3500 ot./min.   Převodovka automatická
Max. točivý moment 440 Nm (44,8 kgm) při 2500 ot./min.   Počet stupňů převodovky 9
Max. rychlost 204 km/h   Emise CO2 150 g/km
Zrychlení 0-100 km/h 8,5 s   Emisní norma Euro 6

STANDARDNÍ VÝBAVA

18 "disky z ľahkých zliatin Night Eagle II   Odkládací kapsa na zadní straně opěradla sedadla řidiče
200k motor   Osvětlené držáky nápojů
3. hlavová opěrka vzadu   Osvětlené kosmetické zrcátko ve slunečních clonách
6x reproduktor   Osvětlení pátých dveří
9 stupňová automatická převodovka   Osvětlení zavazadlového prostoru
9x reproduktor se subwooferem (váže RG4)   Ovládání audiosystému na volantu

ABS (pro 4x4)  
Paket Elektronika (váže 865 nebo RFX) (bezklíčový vstup a start, 
zásuvka 230V/50Hz)

Adaptivní brzdová světla  

Paket Luxus (váže AJD a 865) (kožená sedadla Premium, ventilace 
předních sedadel, ukládací prostor pod sedadlem spolujezdce, 
vnější zrcátka el. ovladatelná a sklopná, dešťový senzor, paměť 
nastavení rádia / sedadla řidiče / zpětných zrcátek / topení a 
klimatizace, bi-xenonové světlomety (HID), ostřikovače světlometů, 
automatické zapnutí a nastavení výšky předních světlometů)

Airbag řidiče a spolujezdce   Paket Night Eagle II

Aktivní hlavové opěrky  
Paket Parkování (vylučuje XH3 a ADG) (vnější zrcátka el. 
ovladatelná a sklopná, přední a zadní parkovací asistent)

Alarm (váže AJB) (váže AJB)  

Paket Sound Tech (RC3+RG4) (9x reproduktor se subwooferem + 
UConnect multimediální systém s 8,4" barevným dotykovým 
displejem, navigací, DAB rádiem, hlasovým ovládáním a bluetooth 
handsfree)

Anténa ve tvaru žraločí ploutve v barvě karoserie   Palubní počítač EVIC
Asistent rozjezdu do kopce (HSA)   Parkovací kamera ParkView™



STANDARDNÍ VÝBAVA

Automatické elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko se zabudovaným 
mikrofonem

  Pokročilé vícestupňové přední airbagy

Automatické zamykání dveří za jízdy   Protipožární systém
Automatické zapnutí předních světlometů   Přední a zadní koberečky
Bederní opěrka v sedadle řidiče a spojezdce el. nastavitelná ve 4 
směrech

  Přístrojový panel s 7" multifunkčním barevným TFT displejem

Bezklíčový vstup s imobilizérem   Roleta zavazadlového prostoru
Boční osvětlení karoserie integrované do vnějších zpětných zrcátek   Sada pro opravu pneumatiky (nedostupný s TBB)
Chladič oleje přídavné převodovky   Sedadlo řidiče a spolujezdce el. nastavitelné v 8 směrech
Chromované prvky na přední mřížce chladiče   Sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné v 6 směrech
Chromované rámy bočních oken   Senzor venkovní teploty a kompas
Chromované střešní lišty   Senzor zapnutí předních bezpečnostních pásů
Černé rámečky kolem světlometů   Senzor zapnutí zadních bezpečnostních pásů
Čtecí lampičky   Síť zavazadlového prostoru
Doplňkové boční okenní airbagy pro přední a zadní sedadla   Stěrače s dešťovým senzorem
DPF - filtr pevných částic (pouze pro dieselové motory)   Systém kontroly proti rozkmitání přívěsu (TSC)
Dvojité chromované koncovky výfuků   Systém minimalizující riziko převrácení ERM
Dvouzónová automatická klimatizace se senzorem vlhkosti   Systém monitorování tlaku v pneumatikách TPMS
Elektrická parkovací brzda   Systém Selec-Terrain® 
Elektrické otevírání palivové nádrže   Systém Stop&Start

Elektrické otevírání pátých dveří  
Systém uspořádání zavazadlového prostoru (Jeep cargo 
management system)

Elektrické zamykání volantu   Tempomat (vylučuje opt NHZ - Adaptivní tempomat)
Elektricky ovládaná okna s funkcí otevření/zavření jedním dotykem na 
straně řidiče

  Trakční kontrola

EPS - Elektronický posilovač řízení  
UConnect multimediální systém s 8,4" barevným dotykovým 
displejem, DAB rádiem, hlasovým ovládáním a bluetooth handsfree

ESC  
UConnect multimediální systém s 8,4" barevným dotykovým 
displejem, navigací, DAB rádiem, hlasovým ovládáním a bluetooth 
handsfree

Euro 6   Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru (8ks)
Háčky v zavazadlovém prostoru   USB port
Interiér Premium   Vnejší zpětná zrcátka v barvě karosérie
Jack port   Vnitřní osvětlení LED (kliky, kapsa na mapu a středová konzola)
Jeep Active Drive I   Vyhřívaná přední sedadla
Kliky dveří v barvě karoserie   Výdechy klimatizace pro přední a zadní sedadla
Kolenní airbag řidiče   Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy
Kuřácký paket (vyjímatelný popelník, zapalovač)   Zadní diferenciál
Kůží potažená hlavice řadicí páky   Zadní loketní opěrka s držákem nápojů
Kůží potažený volant   Zadní parkovací kamera

LATCH - systém pro bezpečné upevnění dětské sedačky  
Zadní sedadla - sklopná, podélně nastavitelná, dělená v poměru 
60/40

LED denní světla   Zadní stropní madla
LED koncová světla   Zatmavená zadní okna
Mediální centrum - USB/AUX/čtečka SD karet (středová konzola)   Zásuvka 12V v centrální konzole
Mlhová světla s funkcí osvětlování zatáček   Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru
Nastavitelný volant (výškově, osově)  

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA  

Doplněk Cena v Kč

GWJ
Dvoudílná panoramatická střecha Command View® s el. posuvnou přední a fixní zadní částí, s el. 
ovládanou sluneční clonou

39 500

210 Metalický lak 25 500

ADE
Paket Zima (celoroční gumové koberečky, Jeep rack off-road doplňkový paket (tažné lano a rukavice), 
kůží potažený volant a hlavice řadicí páky, vyhřívaná přední sedadla a volant, audioovládání na volantu, 
odmrazování předních stěračů)

6 600

TBB Plnohodnotná rezerva (225/60R17 pro Longitude a Limited - 245/65R17 pro TrailHawk) 5 000



DOPLŇKOVÁ VÝBAVA  

Doplněk Cena v Kč

ADG

Technologický paket (vylučuje AWC) (pokročilý brzdový asistent, vnější zrcátka el. ovladatelná a sklopná, 
asistent sledování jizdních pruhů, světlomety SmartBeam, systém varování před čelním nárazem, 
adaptivní tempomat, zadní parkovací kamera, monitoring mrtvého úhlu a detekce křížení dráhy za 
vozidlem, přední a zadní parkovací asistent pro podélné a kolmé parkování)

57 600

Cena celkem 1 422 590
Sleva 273 590
Celková sleva 273 590

Nabídková cena s DPH 1 149 000

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: 20170919-2316

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


