PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

SPORT

LONGITUDE

TRAILHAWK

CONCESSIONÁRIO:
Site:

• Acendimento automático dos fárois
• Airbags dianteiros
• Ajuste de volante de altura e profundidade
• Alarme
• Alerta de limite de velocidade e manutenção programada
• Aletas para trocas de marcha no volante
• Apoia-braço com porta objetos
• Ar-condicionado
• Ar-condicionado digital dual zone
• Banco do motorista com regulagem de altura
• Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível
• Banco do passageiro rebatível com porta objeto sob o assento
• Câmera de estacionamento traseira
• Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
• Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo,
autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
• Controle de Estabilidade (ESC)
• Controle de tração
• Direção elétrica
• Espelho interno eletrocrômico
• Estepe com tamanho normal
• Faróis de neblina
• Freio de estacionamento eletrônico
• Freios a disco nas 4 rodas com ABS
• Ganchos de reboque vermelhos (2 diant. e 1 tras.)
• Ganchos de fixação de carga no porta-malas
• Hill descent control (Dísponível apenas nas versões a diesel)
• Hill start control
• Isofix - pontos de fixação para assentos infantis (2 traseiros)
• Maçanetas externas e retrovisores pintados na cor do carro
• Molduras do painel e console na cor vermelho rubi
• Painel de instrumentos configurável em TFT colorido de 7”
• Piloto automático
• Porta objetos sob o assento do banco do passageiro
• Rack do teto
• Retrovisores elétricos, vidros e travas elétricas nas 4 portas
• Sensor de estacionamento traseiro
• Sensor de chuva
• Sistema de aúdio Uconnect com 6 alto-falantes, Bluetooth e USB
• Sistema de aúdio Uconnect com tela touch de 5" e comando de voz
• Sistema de navegação GPS
• Suspensão off road com altura mais elevada do solo
• Tapetes
• Teto na cor preta
• Tomada 12V no porta malas
• Volante com revestimento em couro

Fone/Fax:

Cel.:

e-mail:
Valor do veículo (R$):

NOVO JEEP RENEGADE

Série

Opcional

Não Disponível

SPORT

SPORT / LONGITUDE

SPORT / LONGITUDE

TRAILHAWK

Evo 1.8 16V Flex

Evo 1.8 16V Flex

MJet 2.0 Diesel

MJet 2.0 Diesel

4 em liha

4 em liha

4 em liha

4 em liha

Cilindrada (cm )

1.747

1.747

1.956

1.956

Potência máxima (cv/rpm)

130 / 5.250 (G) e 132 / 5.250 (E)

130 / 5.250 (G) e 132 / 5.250 (E)

170/3.750

170/3.750

Torque (Nm/rpm)

182,3/3.750 (G) e 187,2/3750 (E)

182,3/3.750 (G) e 187,2/3750 (E)

350/1.750

350/1.750

Câmbio

Mecânico de 5 velocidades

Automático de 6 velocidades

Automático de 9 vel.
com seletor para 4 tipos
de terrenos e Tração 4X4
Jeep Active Drive Low

Automático de 9 vel.
com seletor para 5 tipos
de terrenos e Tração 4X4
Jeep Active Drive Low

Motor
Cilindros
3

jeep.com.br | 08 00 703 7150

DIMENSÕES (mm)
A - Comprimento

Maio / 2015

DADOS TÉCNICOS

SPORT

LONGITUDE

TRAILHAWK

4.232

4.232

4.232

Acessórios Originais Mopar, o melhor em matéria de design, performance e qualidade, para personalizar o seu automóvel e torna-lo ainda
mais exclusivo. Consulte o concessionário de sua preferência.

C

B - Largura

1.798

1.798

1.798

C - Altura

1.666

1.696

1.691
A

B

Sobre este catálogo: desde o momento da impressão, algumas informações podem ter sido atualizadas. Alguns equipamentos mostrados ou descritos
estão disponíveis com custo adicional. Peça mais informações para a concessionária de sua preferência. A Fiat Chrysler do Brasil reserva-se o direito
de interromper a produção de quaisquer modelos a qualquer momento sem prévio aviso e sem incorrer em quaisquer obrigações. Jeep, Renegade,
Trailhawk, Trail Rated, Selec-Terrain e Mopar são marcas registradas da FCA US LLC. Todas as imagens deste catálogo são meramente ilustrativas,
para ver as cores reais dos veículos visite uma concessionária Jeep. Foto da capa: Christian Castanho. Criação: chromadigital.com.br
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