Katowice: 32 202 70 03
Bytom: 32 280 65 65

Jeep Cherokee MY20 Trailhawk 2.0
Turbo A9 ADII

Cena: 193 920 PLN
Cena katalogowa: 222 900 PLN
Cena abonamentowa: 2 674 PLN

Trailhawk

Parametry techniczne
Model pojazdu

Cherokee

Rok produkcji

2020

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Automat

Typ nadwozia

SUV

Opis samochodu
W jednej z najbezpieczniejszych w kategorii SUV-ów rodzinie Cherokee, Trailhawk w ramach standardowego wyposażenia oferuje
aktywny ogranicznik prędkości, adaptacyjny tempomat wraz z systemem Stop&Go, system ostrzegania o kolizji z przodu z systemem
hamowania awaryjnego przed pieszymi, zaawansowanego asystenta hamowania, system monitorowania martwego pola z detekcją
ruchu przecinającego drogę cofania, asystenta pasa ruchu oraz pełnowymiarowe koło zapasowe. Ciesz się kompletnym komfortem
podczas parkowania dzięki standardowym przednim i tylnim czujnikom parkowania oraz systemowi automatycznego parkowania
równoległego i prostopadłego.

Wyposażenie
- System ESC, Panic Brake Assist, Traction

- Rollover Mitigation, Hill Hold Control

- Światła do jazdy dziennej

- Centralny zamek zdalnie sterowany

- Fotel kierowcy z regulacją wysokości

- Elektryczne szyby

- Elektryczny hamulec postojowy

- Poduszki powietrzne przednie boczne + kurtyny
powietrzne

- Czujnik deszczu i zmierzchu

- Autoalarm

- Lusterka zewnętrze ogrzewane i elektrycznie sterowane

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

- Kanapa tylna dzielona 60/40

- Oferta km0 (samochód z rejestracją). Ilość samochodów w
ofercie ograniczona.

- Immobilizer silnika Sentry Key z kodowanym
transponderem w kluczyku

- Nawigacja 8.4"

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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- System multimedialny Uconnect 8.4" ekran dotykowy z
Nawigacją Bluetooth i funkcją Mirroring

- Pakiet Parking

- Skórzana tapicerka; podgrzewane przednie fotele z funkcją
wentylacji

- Czujniki parkowanie przednie i tylne

- Kamera podglądu drogi cofania ParkView z dynamicznymi
liniami siatki

- Podgrzewane przednie fotele

- Dwuczęściowy otwierany szklany dach

- Światła przeciwmgielne LED

- System napędu 4x4 Active Drive II

- Światła przednie i tylne LED

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.

2/2

