JEEP automašīnu pārdošanas saloni:
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GRAND CHEROKEE CENRĀDIS
Kods

Versija

Transmisija

Degvielas tips

Cena EUR ar PVN

604.1ER.3

Grand Cherokee Summit 3.0 CRD 250

AT

Dīzeļdegviela

Cena no 54 990

604.666.3

Grand Cherokee 6.2 V8 HEMI TRACKHAWK 700

AT

Benzīns

109 990

Automašīnas cena norādīta ar 2 gadu garantiju bez nobraukuma ierobežojuma.
Norādītas ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Visas cenas norādītas ar PVN (21%). UAB „Autobrava“ – oficiālais Jeep automašīnu importētājs Baltijas
valstīs patur tiesības mainīt cenas un aprīkojumu bez iepriekšēja brīdinājuma.
Vairāk informācijas pieejams pie pārdošanas konsultantiem.
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JEEP GRAND CHEROKEE SUMMIT
Drošība
Divu pakāpju vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa drošības spilveni; sānu gaisa drošības spilveni priekšā, integrēti sēdekļos; gaisa drošības aizkari (priekšā un
aizmugurē); vadītāja ceļu gaisa drošības spilvens
Priekšējo sēdekļu galvas balsti ar aktīvo aizsardzības sistēmu sadursmes laikā
Regulējami galvas balsti aizmugurējiem sēdekļiem
Priekšējās un aizmugurējās trīs punktu inerces drošības jostas ar spriegotājiem un svara ierobežotājiem, brīdinājums par nepiesprādzētu drošības jostu
Bērnu sēdekļu stiprinājumi
Adaptīvi Bi-Xenon priekšējie lukturi ar automātisku gaismas stara augstuma korektoru un skalošanu
LED dienas gaitas gaismas
LED priekšējie miglas lukturi
Aizmugurējie miglas lukturi
LED aizmugurējie lukturi
Lukturu funkcija “Pavadīt līdz mājām”
Automātisku tālo gaismu sistēma SmartBeam™
Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) ar papildu bremzēšanas sistēmu (BAS)
Elektroniskā automašīnas stabilitātes kontroles sistēma (ESC) ar avārijas apstāšanās sistēmu, piedziņas riteņu izslīdēšanas kontroles sistēmu (TCS),
elektronisko pretapgāšanās sistēmu (ERM), piekabes stabilitātes kontroles sistēmu (TSC)
Asistēšanas sistēma braukšanai augšup un lejup slīpumā
Lietus un krēslas sensori
Riepu spiediena kontroles sistēma
Priekšējais sadursmes sensors ar sadursmes brīdinājumu (FCW)
“Aklās zonas” uzraudzības sensors ar vadītāja brīdināšanas sistēmu
Paralēlās parkošanās asistents
Joslu maiņas kontroles sistēma (LDW Plus)
Ražotāja signalizācija „Deluxe“ ar skaļuma sensoriem

OFF-ROAD
Quadra-Drive® II 4WD sistēma
Pastāvīga visu riteņu piedziņa ar bloķējošos centrālo diferenciāli un off-road piedziņu, elektroniski vadāmu aizmugurējās ass bloķējošos diferenciāli
optimālam režīmam bezceļos
Selec-Terrain™ riteņu piedziņas sistēma
Optimāls vilkmes spēka sadalīšana jebkuros braukšanas apstākļos uz dažādiem segumiem (Pieci režīmi: Auto, Sand, Mud, Snow, Rock)
Quadra-Lift™ pneimatiskā piekare ar augstuma regulēšanu

Eksterjers un stils
20’’ vieglmetāla diski, riepas 265/50 R20
Sānu spoguļi virsbūves krāsā ar integrētiem pagrieziena rādītājiem
Hromēti durvju rokturi
Dubults hromēts izpūtēja gals
Hromēti jumta bagāžnieka reliņi
Hromēts priekšējais apakšējais režģis
Hromēts radiatora režģis
CommandView® divdaļīga elektriski vadāma panorāmas stikla lūka
Tonēti aizmugurējie logi
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Salona apdare
Koka dizaina paneļa un durvju apdare
Durvju skaļruņu režģis ar kontrastējošu metāla apmali
Ādas priekšējais panelis, centrālais roku balsts un durvju apdare
Ādas pārnesumkārbas sviras rokturis
Ādas stūre ar koka apdares elementiem
Natura Plus ādas apdare
Sēdekļu apsilde priekšā un aizmugurē, priekšējo sēdekļu ventilācija, vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļu elektriskā regulācija 8 virzienos, vadītāja sēdeklis
ar atmiņas funkciju un atbīdīšanos izkāpjot
Velūra griestu apdare

Komforts un funkcionalitāte
Adaptīvā kruīza kontrole ar bremzēšanas funkciju
Start&Stop sistēma
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
Bezatslēgas sistēma automašīnas durvju un bagāžas nodalījuma atslēgšanai un automašīnas iedarbināšanai (Keyless Enter & Go)
Elektriski vadāmi un apsildāmi sānu spoguļi
Elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie logu pacēlāji
Divzonu automātiskā klimata kontrole
7“ TFT krāsains daudzfunkcionāls ekrāns
LED interjera un bagāžas nodalījuma apgaismojums un grozāms lasīšanas apgaismojums pasažieriem priekšā un aizmugurē
60/40 attiecībā dalāmi un nolokāmi aizmugurējie sēdekļi, aizmugurējais elkoņbalsts ar glāžu turētāju
12V ligzda
Saulessarga spoguļi ar apgaismojumu
Četru virzienu elektriski regulējama stūres kolonna
Aizmugurējais stikls ar apsildi un tīrītāju
Vadītāja iestatījumu atmiņas funkcija (vadītāja sēdeklis, atpakaļskata spogulis un stūres pozīcija)
Elektriski regulējams 4 virzienu priekšējā sēdekļa jostasvietas atbalsts
Elektriski vadāms bagāžas nodalījuma vāks
Grīdas paklāji priekšā un aizmugurē
Park Sense® parkošanās sensori: parkošanās sensori priekšā un aizmugurē ar audio un vizuālu signālu
Pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņas aiz stūres
Degvielas tvertne ar „Smart Fuel“ sistēmu un komfortablu tvertnes aizvēršanu
Stūres apsilde
Automātiska atpakaļskata un sānu spoguļu aptumšošanās
Izbīdāms bagāžas nodalījuma pārsegs

Audio aprīkojums telemātika
Harman Kardon® telpiska skaņas sistēma ar 825W jaudu, 12 kanālu D klases pastiprinātāju un 19 skaļruņiem ieskaitot zemo frekvenču skaļruni
Krāsains 8,4'' skārienjutīgs ekrāns, GPS navigācija ar TMC, inteliģentā "OneShot" balss ievadi, 3D ēku un reljefa attēlošanu, MP3/SD/iPod/AUX/USB
atskaņotājs, Bluetooth®, audio straumēšana, digitāls radio (DAB)
Uconnect® Smartouch navigācija
USB un AUX pieslēgvietas
Uconnect® brīvroku iekārta ar Bluetooth® saskarni un balss atpazīšanu un vadību no stūres
SD atmiņas karšu lasītājs (savienojams ar Uconnect® Smartouch)
Radio vadība uz stūres
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Diamond Black PXJ

Walnut Brown PUW

Granite Crystal PAU

Billet Silver PSC

Ivory White PWD

Bright White PW7

Kods

Apraksts

Cena, €
ar PVN

802

Diamond Black „PXJ“

1 364 €

210

Walnut Brown „PUW“

1 364 €

210

Granite Crystal „PAU“

1 364 €

210

Billet Silver „PSC“

1 364 €

5CJ

Ivory White „PWD“

3 312 €

5JQ

Bright White „PW7“

0€

Platinum series group

AVP

-

Platīna krāsas logu rāmji; gareniski jumta reliņi; emblēmas; automašīnas eksterjera detaļas
Sānu spoguļu uzlikas virsbūves krāsā; ārējie durvju rokturi un sliekšņi platīna krāsā
20“ vieglmetāla diski „PLATINUM“

JEEP automašīnu pārdošanas saloni:
SIA Autobrava MEŽCIEMS
Biķernieku iela 145, Rīga | Tel. +371 671 462 55

SIA TC MOTORS
Krasta st. 40, Riga | Tel: +371 67812828

390 €

Tehniskie dati
Dzinējs
Dzenošie riteņi

3.0 V6 CRD

6.4 HEMI V8
SRT

6.2 HEMI V8
TRACKHAWK

Quadra-Drive® II

Quadra-Trac® Active-onDemand

Quadra-Trac® Active-onDemand

Pārnesumkārba
Dzinēja darba tilpums (cm3)

8 ātrumi, automātiskā
2.987

6.417

6.166

184 (250) pie 3.600

344 (468) pie 6.250

522 (700) pie 6.000

Maks. griezes moments (Nm pie
apgr./min.)

570 prie 2.000

624 prie 4.100

868 prie 4.800

Degvielas veids

Dīzeļdegviela

Maks. jauda (kW (ZS) pie apgr./ min.)

Benzīns

Paātrinājums 0-100km/h, (s)

8.2

4.9

3.7

Maksimālais ātrums (km/h)

202

257

289

Degvielas patēriņš* (l/100 km): pilsētā
ārpus pilsētas

9,8
7,0

21,4
10,7

25,4
12,3

vidējais

8,0

14,6

17,1

257-246

340-340

382-382

CO2 emisija (vidējā) (g/km)*
Emisijas standarts

Euro 6D-temp

Pilna masa (kg)

2.573

2.458

2.558

Maksimālā pieļaujamā masa (kg)

2.949

2.949

2.993

Sēdvietu skaits

5

Bagāžas nodalījuma tilpums (l)

800

Degvielas tvertnes tilpums (l)
Garums (mm)

93,1
4.875

Riteņu bāze (mm)

4.846
2.915

Platums (mm)

1.943

1.954

Augstums (mm)

1.792

1.749

* Automobiļa degvielas patēriņš un CO2 daudzums var atšķirties no minētā. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram: vadīšanas ieraduma, ceļa apstākļiem, satiksmes
intensitātes, automobiļa stāvokļa, komplektācijas un kravas.
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