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

Cena: 371 670 PLN

Jeep Gladiator

Cena katalogowa: 381 200 PLN

Overland V6 3.0 Mjet 260 KM A8 4X4 - dostawa 12.2021

Parametry techniczne
Model pojazdu

Gladiator

Rok produkcji

2021

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów
Typ nadwozia

Automat
SUV

Opis samochodu
Legendarne możliwości oﬀroadowe Jeep-a zostały przekute w pickupa, który wystawia na pokaz swoje wyjątkowe cechy: możliwości,
przestronnośc i siłę. Skrzynia ładunkowa Gladiatora mierzy 1531 mm długości i do 1442 mm szerokości. Maksymalna ładowność
wynosi ponad 600 kg, a różne rozwiązania personalizacji zapewnione przez Gladiatora sprawiają że przewożenie ładunków w celach
rekraacyjnych, jak i podczas codziennego użytkowania jest wygodne i elastyczne.
Wnętrze zaprojektowano z myślą o komforcie, zachowując autentyczny i charakterystyczny styl Jeepa. Skórzane wnętrze i
kontrastujące z nim przeszycia deski rozdzielczej tworzą spójny styl.

Wyposażenie
- Tempomat

- Autoalarm

- System ERM przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu

- Przednie i tylne maty podłogowe

- Pakiet Zimowy

- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy esc ze
wspomaganiem hamowania awaryjnego bas

- Reﬂektory główne w technologi led

- Światła do jazdy dziennej w technologi LED

- Pełnowymiarowe wielostopniowe poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasażera

- Tylne czujniki parkowania Parksense

- Kamera podglądu drogi cofania ParkView z dynamicznymi
liniami siatki

- Przednie czujniki parkowania

- Pakiet Safety

- Pakiet Comfort & Convenience

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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- Pakiet świateł Premium LED

- Kolorowy 7" programowany wyświetlacz TFT w panelu
wskaźników

- Rurowe stopnie boczne

- Radio cyfrowe DAB

- Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu przyciskiem
START/STOP

- Pakiet skórzany BLACK

- SmartBeam - system automatycznego sterowania
światłami drogowymi

- Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i
systemem komunikacji Bluetooth

- Tylne lampy LED

- Reﬂektory przeciwmgielne LED

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

- Elektrycznie otwierane szyby z funkcją otwierania jednym
przyciśnięciem po stronie kierowcy

- Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6-płaszczyznach

- Fotel pasażera regulowany manualnie w 4-płaszczyznach

- Kamera przednia Oﬀ-road

- Maty podłogowe

- Hard Top lakierowany w kolorze nadwozia

- Centrum multimedialne (USB & AUX)

- Dodatkowy port USB w konsoli centralnej

- System SELEC-SPEED (oﬀ-road cruise control)

- Gniazdo 12V w konsoli centralnej

- Aktywny ogranicznik prędkości

- Centralny zamek sterowany pilotem

- System nagłośnienia Alpine Premium

- System kontroli trakcji oparty na hamulcach BLD (Break
Lock Diﬀerential)

- System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSD

- System ABS na wszystkich kołach

- System mocowania fotelików dziecięcych (Isoﬁx/Latch)

- 3-osobowa składana w proporcji 60/40 kanapa tylna

- Boczne fotelowe poduszki powietrzne z przodu

- Uchwyty do mocowania ładunku

- Kieszenie na mapy z tyłu foteli przednich

- Konsola środkowa z podłokietnikiem

- Podświetlane uchwyty na kubki z przodu

- System napędu 4x4 Full-Time SELEC-TRAC

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane czarne lusterka
boczne

- Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

- System automatycznego poziomowania reﬂektorów

- Manualna regulacja podparcią lędźwiowego w 2 zakresach

- Adaptacyjne światła tylne

- Oświetlenie wnętrza Ambient LED

- Lampy przeciwmgielne tylne

- Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch
płaszczyznach

- Zestaw narzędzi TORX

- Tylny uchwyt holowniczy

- System monitorowania ciśnienia kół TPM

- Malowana na czarno skrzynia ładunkowa

- Pakiet Technology

- Zestaw Jeep Trail Rated

- Twarda potrójnie składana pokrywa skrzyni ładunkowej
Mopar

- Czarne rurowe stopnie boczne Mopar

- Lakier perłowy Snazzberry

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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