Jeep Renegade 1.4 M-Air 140CP
M6 4×2 Longitude – 15.735 EUR
+ TVA
Principalele dotări standard Sport
Confort şi funcţionalitate:
Aer condiţionat
Filtru de aer
Geamuri anterioare acţionate electric, cu sistem 1 –
touch pentru şofer și pasager
Geamuri posterioare acţionate electric
Închidere centralizată cu telecomandă
Display multifuncţional monocrom de 3,5” integrat în
instrumentele de bord
Sistem Uconnect cu display touch screen de 5.0’’,
Bluetooth şi comenzi vocale
Sistem Ecodrive (oferă informaţii despre stilul de
conducere)
Sistem acustic cu 4 difuzoare
Sistem Start&Stop
Computer de bord
Oglinzi exterioare reglabile electric, senzor de
temperatură exterioară
Imobilizator motor
Volan reglabil în înălţime şi axial
Comenzi radio pe volan
Servodirecţie electrică
Scaun şofer cu suport lombar, reglabil pe înălțime
Scaun pasager rabatabil
Banchetă posterioară rabatabilă divizată 40/60
Cotieră anterioară cu spaţiu de depozitare

Lunetă atermică
Ştergător lunetă
Priză de 12 V in consola centrală
Priză auxiliară de 12 V în portbagaj
Mânere susţinere pasageri
Iluminare portbagaj
Inele de ancorare în portbagaj
Kit Fix&Go pentru remediere pană
Siguranţă:
ESP (include Electronic Roll Mitigation-ERM, Antiblock
Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction
Control System-TCS)
Hill Holder – sistem de asistenţă la plecarea din rampa
Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage
Airbag-uri laterale anterioare
Windowbag-uri
Tetiere anterioare
3 tetiere posterioare
Frână de parcare cu acţionare electrică
Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri cu afişaj
pe display independent pentru fiecare roată
Sistem Isofix pe bancheta posterioară
Centuri de siguranţă anterioare cu pretensionare şi
limitator de sarcină reglabile pe înălţime
Centuri de siguranţă posterioare (3) autorulante, cu
pretensionare şi prindere în 3 puncte
Seat Belt Reminder – semnalizare acustică temporizată şi
vizuală prindere centuri de siguranţă
Design:
Tapiţerie din stofă
Jante din oţel de 16’’ cu pneuri de 215/65
Siglă Jeep pe hayon

Principalele dotări standard Longitude –
suplimentar faţă de Sport
Confort şi funcţionalitate:
Proiectoare ceaţă
Oglinzi exterioare reglabile electric cu degivrare
Sistem acustic cu 6 difuzoare
Cruise Control şi limitator de viteză
Scaun şofer reglabil electric pe 2 direcţii, cu suport
lombar
Buzunare pe spătarele scaunelor față
Iluminare interioară cu LED
Siguranţă:
Senzori de parcare posteriori
Design:
Jante din aliaj de 16’’ cu pneuri de 215/65
Bare longitudinale de culoare neagră pe plafon
Volan îmbrăcat în piele

DOTARI OPTIONALE – incluse in pret
Volan incalzit
Scaune anterioare incalzite
Kit fumatori
Covorase anterioare
*Vezi si finantare AICI

imaginile sunt cu titlu de prezentare
CONTACTEAZA-NE pentru mai multe detalii

