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

Jeep Wrangler MY2021 Sport GME
2.0 Turbo

Cena: 205 440 PLN
Cena katalogowa: 214 000 PLN
Cena abonamentowa: 2 591 PLN

Samochód do zamówienia

Parametry techniczne
Model pojazdu

Wrangler

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
- Klimatyzacja automatyczna

- Tempomat

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

- 8-biegowa skrzynia automatyczna 850RE

- Pełnowymiarowe wielostopniowe poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasażera

- Boczne fotelowe poduszki powietrzne

- Asystent ruszania pod górę HSA

- Asystent zjazdu HDC

- System przeciwdziałający wywróceniu się pojazdu ERM

- Pałąk przeciwkapotażowy - system rur

- System powiadamiania o wypadkach drogowych eCall

- Tylne czujniki parkowania Parksense

- Skrzynia rozdzielcza Command-Trac Full-Time z
reduktorem o przełożeniu 2.72:1

- Płyta ochronna zbiornika paliwa i skrzynki rozdzielczej

- Rurowe stopnie boczne

- Komputer z wyświetlaczem oraz kompasem i wskaźnikiem

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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temperatury
- Pałąk przedni z lampą oświetlenia wnętrza z włącznikiem

- Sterowanie radiem w kole kierownicy

- Media center 135 AM/FM RDS CD/MP3

- Opony P245/75 R16 TYZ

- Obręcze kół stalowe 16" x 7"

- System komunikacji bezprzewodowej uconnect phone

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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