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

Cena: 297 890 PLN

JEEP WRANGLER PHEV RUBICON
GME 2.0 Turbo + P2 375 KM 4xe

Cena katalogowa: 310 400 PLN
Cena abonamentowa: 3 757 PLN

PHEV RUBICON GME 2.0 Turbo + P2 375 KM 4xe

Parametry techniczne
Model pojazdu

Wrangler Unlimited

Rok produkcji

2021

Rodzaj paliwa

PHEV

Skrzynia biegów
Typ nadwozia

Automat
SUV

Opis samochodu
Pod maską tego modelu kryje się 2-litrowa, turbodoładowana jednostka benzynowa R4, którą wspierają dwa silniki elektryczne. Jeden
zastępuje alternator i rozrusznik, a drugi – jest zintegrowany z 8-biegową przekładnią automatyczną. Łączna moc tego układu wynosi
375 KM i 637 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Pakiet akumulatorów o pojemności 17 kWh składa się z 96 ogniw litowojonowych i został umieszczony pod fotelami 2. rzędu, gdzie jest chroniony przed uszkodzeniem. Z kolei gniazdo do podłączenia
ładowarki znajdziemy w lewym przednim błotniku. Wydajny układ chłodzenia i ogrzewania utrzymuje optymalną temperaturę pracy
baterii, tym samym zapewniając maksymalną wydajność. W pełni naładowany akumulator pozwala przejechać na prądzie ok. 50 km.
Pomimo większego nacisku na ekologię, Jeep Wrangler nie stracił zdolności terenowych, z których słynie od lat. Cały układ elektryczny
został odpowiednio uszczelniony i jest wodoodporny, dzięki czemu ten model jest w stanie brodzić w wodzie o głębokości do 76 cm.
Samochód do zamówienia.

Wyposażenie
- Klimatyzacja automatyczna

- Tempomat

- Przednie i tylne maty podłogowe

- 7" programowany kolorowy wyświetlacz tft w zestawie
wskaźników

- Ciemne szyby w części tylnej

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

- Reﬂektory główne w technologi led

- Boczne progi ochronne Rock Rails o zwiększonej
wytrzymałości ze stali lakierowanej na czarno

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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- 3-osobowa składana w proporcji 60/40 kanapa z tyłu z
zagłówkami

- Światła do jazdy dziennej w technologi LED

- Reﬂektory przeciwmgielne przednie LED

- Asystent ruszania pod górę HSA

- System przeciwdziałający wywróceniu się pojazdu ERM

- Kamera podglądu drogi cofania ParkView z dynamicznymi
liniami siatki

- Przednie czujniki parkowania

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- Aluminiowe obręcze kół 17' x 7.5'

- Pakiet FULL Technology

- Pakiet świateł Premium LED

- Czarny Soft Top SUNRIDER PREMIUM

- System monitorowania martwego pola z detektorem
obiektów przecinających drogę cofania

- Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem

- Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i
systemem komunikacji Bluetooth

- Nawigacja GPS

- Elektronicznie rozłączany stabilizator przedni

- Elektromechaniczne blokady przedniego i tylnego
mechanizmu różnicowego TRU-LOCK

- Kamera przednia Oﬀ-road

- System nagłośnienia Alpine - 9 głośników. subwoofer.
wzmacniacz 552 W

- Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego PHEV/EV
MODE 2

- Tapicerka materiałowa Premium

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

- Skrzynia rozdzielcza Rock-Trac Full Time o przełożeniu
reduktora 4.0:1

- Gniazdo 12V w konsoli centralnej

- Elektrycznie otwierane szyby. z funkcją otwierania jednym
przyciśnięciem z przodu

- Regulacja podparcia lędźwiowego w 2 zakresach

- Fotel kierowcy regulowany w 6 płaszczyznac

- h Fotel pasażera regulowany w 4 płaszczyznach

- Tylne światła LED

- Oświetlenie Ambient LED

- Aktywny ogranicznik prędkości

- Usługi Uconnect™ z funkcjami dedykowanymi napędowi
elektrycznemu

- Kompatybilność Android Auto/Apple Carplay

- TTK - Opony LT255/75R17C M/T BF Goorich KM2 MT

- System multimedialny Uconnect 8.4 – 8.4" ekran dotykowy
z Bluetooth. Tylne czujniki parkowania Parksense

- Drzwiczki wlewu paliwa z blokadą elektryczną

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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