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

Cena: 116 690 PLN

Jeep Compass Limited GSE T4
Turbo 130KM M6

Cena katalogowa: 135 700 PLN

130KM

Parametry techniczne
Model pojazdu

Compass

Rok produkcji

2020

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

SUV

Opis samochodu
Warto przyjrzeć się bliżej jego smukłej, opływowej sylwetce, zwracając uwagę na każdy detal – od chromowanych listew nad oknami
po siedmioszczelinowy grill – i napawać się pięknym, przyciągającym wzrok kształtem świateł LED. Silniejsza i jeszcze bardziej
muskularna linia Jeepa® Compassa sprawia, że ten model zaskoczy Cię swoim wyglądem.
Podziwiaj 18-calowe aluminiowe obręcze kół i odkryj ekskluzywne wnętrze z materiałami wysokiej jakości, wyposażone w
najnowocześniejszą technologię z systemem multimedialnym Uconnect™ NAV z 8,4” ekranem dotykowym na czele. Doświadcz
niezwykłych osiągów oferowanych przez dwa mocne silniki do wyboru.

Wyposażenie
- Poduszka powietrzna kierowcy

- Światła do jazdy dziennej

- Elektrycznie sterowane szyby

- Poduszka powietrzna pasażera

- Światła dzienne

- Światła przeciwmgielne

- Czujniki parkowania przód i tył

- Poduszki powietrzne boczne

- Czujnik deszczu i zmierzchu

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

- Kurtyny powietrzne dla dwu rzędów foteli

- Pakiet FUNKCJONALNY

- Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania pojazdu
Keyless Enter-n-Go z przyciskiem START/STOP

- System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd
dla całego zakresu prędkości FCW+

- System multimedialny Uconnect 8.4" ekran dotykowy z
Bluetooth i funkcją Mirroring

- 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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- Skrzynia manualna 6 biegowa

- Pakiet Parking

- Pakiet Zimowy

- Tapicerka skórzana

- Kamera podglądu drogi cofania ParkView z dynamicznymi
liniami siatki

- Centralny zamek sterowany z pilota

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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