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

Jeep Renegade Limited 1,0 GSE M6
MY2021

Cena: 96 490 PLN
Cena katalogowa: 103 770 PLN
Cena abonamentowa: 1 230 PLN

Limited 1,0 GSE M6 MY2021

Parametry techniczne
Model pojazdu

Renegade

Rok produkcji

2021

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

SUV

Opis samochodu
Dodatkowe informacje pod nr tel. 693 690 071 Grzegorz Golus.

Wyposażenie
- Port USB

- Podłokietnik przedni

- 6 głośników

- Elektryczny hamulec parkingowy

- Tempomat adaptacyjny

- Reﬂektory przeciwmgielne

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

- Tylne czujniki parkowania

- Pakiet świateł LED

- System ERM przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu

- System multimedialny Uconnect 7.0 - 7" ekran dotykowy z
Bluetooth i funkcją Mirroring

- Czarne relingi dachowe

- 7" programowany kolorowy wyświetlacz tft w zestawie
wskaźników

- Pełnowymiarowe wielostopniowe poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasażera

- Przednie czujniki parkowania

- Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera

- Elektrycznie otwierane okna tylne

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane sterowane elektrycznie

- ESC + Asystent ruszania pod górę

- Asystent pasa ruchu + System rozpoznawania znaków
drogowych + Inteligentny Asystent Prędkości

- Boczne poduszki powietrzne

- Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i
systemem komunikacji Bluetooth

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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- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia
lędźwiowego w 2 zakresach

- System mocowania fotelików dziecięcych Isoﬁx

- System unikania kolizji czołowych FCW z radarem (Niska &
Wysoka prędkość)

- Pakiet Widoczność

- Boczne kurtynowe poduszki powietrzne dla dwóch rzędów
siedzeń

- Kompatybilność Apple Carplay/Andoid Auto

- Kierownica regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach

- System STOP/START

- Asystent hamowania awaryjnego

- Moduł MOPAR CONNECT

- 17" felgi aluminiowe

- Dywaniki przód

- TPMS DIRECT

- Oświetlenie wnętrza LED

- Błyszcząca końcówka układu wydechowego

- Lakierowane lusterka boczne

- Dach w kolorze nadwozia

- Ogranicznik prędkości - sterowany z koła kierownicy

- Lakier Alpine White

- Dwustronna podłoga bagażnika z regulowaną wysokością

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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