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

Jeep Wrangler Unlimited MY2020
RUBICON 2.0 Turbo A8

Cena: 289 340 PLN
Cena katalogowa: 301 400 PLN
Cena abonamentowa: 3 649 PLN

Samochód do zamówienia

Parametry techniczne
Model pojazdu

Wrangler Unlimited

Rok produkcji

2021

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Automat

Typ nadwozia

SUV

Opis samochodu
Projektanci nowego Jeepa® Wranglera zadbali o wykorzystanie najnowszych technologii i funkcji łączności oraz innowacyjnych
rozwiązań poprawiających wygodę. Kierowcy Wranglera z pewnością docenią możliwość przewiezienia dodatkowych przedmiotów,
większy komfort, lepszą widoczność i skuteczne wyciszenie kabiny - efekt zastosowania wysokiej jakości materiałów i starannie
zaprojektowanych rozwiązań technicznych. W nowym Wranglerze łatwo dostrzec inspiracje czerpane z bogatej historii marki Jeep®, a
zarazem dążenie do wykorzystania najnowszych technologii i materiałów w celu stworzenia niezapomnianego wnętrza. Nowy poziom
jakości wykończenia oraz zastosowanie wytrzymałych elementów to recepta na niezapomniane wrażenia z jazdy.

Wyposażenie
- Tempomat

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

- 8-biegowa skrzynia automatyczna 850RE

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

- Elektromechaniczne blokady przedniego i tylnego
mechanizmu różnicowego TRU-LOK

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

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

- Tapicerka skórzana

- Kolorowy 7"; programowany wyświetlacz TFT w panelu
wskaźników

- System multimedialny Uconnect 8.4 - 8.4" ekran dotykowy
z Bluetooth; nawigacja

- Carplay

- Światła do jazdy dziennej w technologi LED

- Reﬂektory przeciwmgielne przednie LED

- Pakiet Safety: system ostrzegania przed kolizją;
adapatcyjny tempomat

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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- Dodatkowo: Tapicerka skórzana; Lakier Granite Crystal;
Pakiet FULL Technology: monitorowania martwego pola;
detektor obiektów z tyłu; system bezkluczykowy; Pakiet
Comfort &; Convenience; Maty podłogowe MOPAR; Czarny
Hard Top; Podgrzewane przednie fotele;

- Kamera podglądu drogi cofania ParkView z dynamicznymi
liniami siatki

- Czarny Hard Top (usuwa Soft Top)

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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