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MODEL ROKU 2023

Gladiator JT

SILNIK DIESLA Spor t Over land

V6 3.0 MultiJet / 264 KM
Nap´d 4x4 Selec-Trac Full Time reduktor 2,72:1 
Skrzynia 8-biegowa automatyczna

328 000 376 100

Jeep® zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Cennik zawiera 
ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy oraz opłatę transportową i przygotowanie samochodu (kwoty 500 zł opłaty transportowej i przygotowania samochodu 
nie uwzględnia się w podstawie wyliczenia kwoty rabatu). Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny 
są traktowane jako sugestie FCA Poland S.A. dla dealerów i są to ceny orientacyjne wyliczone dla pojazdów wyprodukowanych. Naszym zamiarem jest pokazywanie zawsze jak najbardziej 
aktualnych cen. Jednak z uwagi m.in. na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności uwzględniając światowy kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia 
w łańcuchu dostaw zainicjowane globalną pandemią COVID 19 i spotęgowane przez kryzys w Eurazji, które wpływają bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów 
pojazdów na rynku, na które producent pojazdu ani FCA Poland S.A. nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności, producent pojazdu ani FCA Poland nie może zagwarantować 
ceny pojazdu ani też daty jego produkcji. Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 
zmian przepisów celnych, a ceny promocyjne mogą ulec zmianie również w przypadku zakończenia obowiązujących promocji lub wprowadzenia nowych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe 
poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, 
w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży. Data cennika 14.04.2023.

Wszystkie samochody osobowe marki Jeep sprzedane od 1.01.2012 i zakupione w punktach sprzedaży dealerów Jeep w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W całym 
okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu 
gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie 
udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Jeep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach 
opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.
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Stellantis Finance Services Polska wspiera możliwość zakupu Jeepa Gladiatora dzięki szerokiej ofercie finansowej dopasowanej do 
każdego z klientów salonów Jeep. Jeep Gladiator jest jeszcze bardziej dostępny dla klientów dzięki wielu rozwiązaniom w zakresie 
finansowania – do Twojej dyspozycji jest szeroka oferta promocyjnych ofert pożyczkowych, leasingowych oraz programów abonamentowych. 
Każdy z klientów korzystających z pożyczki lub leasingu ma możliwość wnioskowania o finansowanie online – bez wychodzenia z domu lub 
biura, a papierowa wersja dokumentacji pożyczkowej i leasingowej zastąpiona jest elektroniczną wersją dokumentów. Poniżej znajdziesz dwa 
przykładowe produkty finansowe, dzięki którym skorzystasz z wielu zalet dobrze wyposażonego samochodu ponosząc niskie miesięczne 
koszty – ratę pożyczki lub abonamentu.

Leasing konsumencki
SimplyDrive B2C Smart Renting

Poznaj nowoczesny program finansowania nowych 
samochodów Jeep, łączący w sobie korzyści wynikające 

z niskich miesięcznych rat z możliwością wymiany auta co 
kilka lat, teraz dostępne również dla osób prywatnych.

Dzięki Leasingowi Konsumenckiemu Jeep nie musisz kupować 
auta na własność. Użytkując auto, spłacasz go przez okres 

objęty umową, a po tym czasie możesz wymienić go na nowy.

Po zakończeniu umowy nie musisz przejmować się sprzedażą 
pojazdu – zwracasz go do dealera i cieszysz się 

nowym modelem Jeepa.

Korzyścią Leasingu Konsumenckiego Jeep jest to, że nie musisz 
angażować własnych oszczędności, ponieważ oferta zostanie 

dostosowana do Twoich potrzeb, możliwości i preferencji.

Smart Renting to nowa formuła wynajmu długoterminowego 
dla osób prowadzących indywidualną działalność 

gospodarczą.

Dzięki Smart Renting, możesz elastycznie dopasować 
warunki oferty do Twoich potrzeb. Wybierz usługi, które 
chcesz mieć zawarte w racie i ciesz się użytkowaniem 

samochodu, płacąc stały miesięczny czynsz. 

Umowa – 24-60 1.miesięcy Umowa od 12 do 60 miesięcy

Zmiana pojazdu co 2 lata
Gwarancja odkupu po stronie Leasys z możliwością 

pierwokupu przez Klienta

Gwarantowany odkup dealera Możliwość wymiany samochodu na nowy już po roku

Przebieg dostosowany do warunków eksploatacji: 
od 20.000 km do 200.000 km

Elastyczna oferta – dopasuj do Twoich potrzeb okres 
finansowania, przebieg, wpłatę własną i zakres usług

Możliwość wcześniejszego zakończenia umowy z Flex
Niższy miesięczny czynsz wynajmu – możliwość 

zarządzania finansami

Atrakcyjne produkty ubezpieczeniowe
Samochód zastępczy i Assistance zawarte w racie. 

Możliwość rozszerzenia pakietu o ubezpieczenie OC oraz 
inne usługi i serwisy

Wplata własna już od 1 PLN Pierwszy czynsz już od 0%

Niskie atrakcyjne raty dostosowane do Twoich potrzeb Możliwość zakupu lepiej wyposażonego samochodu

Leasing konsumencki
Finansowane przez Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o. Oferta leasingowa skierowana do konsumentów. Założenia przyjęte do kalkulacji: cena katalogowa brutto 211 400 zł, okres leasingu 36 miesięcy 
i roczny przebieg 10 000 km, wpłata początkowa 10% wartości pojazdu,  miesięczna rata leasingowa brutto: 2850 zł. Szczegóły oferty znajdą Państwo u Autoryzowanego Dealera Jeep. Niniejsza informacja nie 
stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta ustalanej zgodnie z procedurami Leasingodawcy.

Standardowe finansowanie
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LIMIT KILOMETRÓW

PAKIETY SERWISOWE PRZEGLĄDY PLUS
Pakiety zapewniają obsługę serwisową pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta, w wybranym wariancie czasowym z określonym limitem przebiegu. Pakiet 
obejmuje wskazane jako obowiązkowe w harmonogramie serwisowym podanym w Instrukcji Obsługi, wszystkie czynności, kontrole i wymiany w zakresie 
przeglądów i obsług okresowych oraz części, oleje i płyny eksploatacyjne konieczne do tych wymian. Z pakietu można korzystać w dowolnym Autoryzowanym 
Serwisie marki w Polsce, a profesjonalna obsługa i wysoka jakość napraw, także pozapakietowych, gwarantują utrzymanie pojazdu w prawidłowym, wysokim stanie 
technicznym i spokojną jego eksploatację w długim okresie.

Do wyboru są poniższe warianty pakietu PRZEGLĄDY PLUS, zależne od okresu i granicznego przebiegu pojazdu (co nastąpi pierwsze):

• do 3 lat i do 45 000 lub do 90 000 km lub do 120 000 km,

• do 4 lat i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km,

• do 5 lat i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km.

WARIANT 45 000 60 000 75 000 90 000 120 000 150 000 160 000 200 000

do 3 lat 
silnik Diesla

4 550 zł 7 110 zł 12 030 zł

do 4 lat 
silnik Diesla

6 550 zł 11 070 zł 14 280 zł

do 5 lat 
silnik Diesla

7 340 zł 10 600 zł 16 030 zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

60/40 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł
POŻYCZKA 0%
• 0% OPROCENTOWANIA PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA KONTRAKTU 
• WPŁATA WŁASNA 60% 
• NISKIE MIESIĘCZNE KOSZTY POSIADANIA POJAZDU  
• MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z RABATÓW PRODUCENTA 
• MINIMUM FORMALNOŚCI - MOŻLIWOŚĆ UPROSZCZONEJ PROCEDURY 
• RRSO 4%  
•  SZYBKA REAKCJA - WNIOSEK O POŻYCZKĘ ROZPATRYWANY 

W CIĄGU MAKSYMALNIE 1 GODZINY OD MOMENTU PRZEKAZANIA 
WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH INFORMACJI

LEASING OD 104%
• NISKI KOSZT LEASINGU 
• OKRES LEASINGU 24-60 MIESIĘCY 
• PIERWSZA WPŁATA 1 PLN - 45%  
• STAŁE ATRAKCYJNE RATY MIESIĘCZNE 
• BRAK LIMITU KILOMETRÓW ORAZ POZIOMU ZUŻYCIA SAMOCHODU 
• MINIMUM FORMALNOŚCI I SZYBKA DECYZJA LEASINGOWA

POŻYCZKA 60/40
• OPROCENTOWANIE POŻYCZKI 0% STAŁE W SKALI ROKU  
• 3% PROWIZJI ZA UDZIELENIE POŻYCZKI  
• 60% WPŁATY WŁASNEJ  
•  OKRES FINANSOWANIA 1 ROK, Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZŁOŻENIA 

2. WPŁATY NA MIESIĘCZNE RATY 
• MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO SFINANSOWANIA W MIESIĘCZNEJ RACIE:  
 - AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH  
 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
• ATRAKCYJNY CZYNSZ MIESIĘCZNY
• GWARANCJA STAŁEJ RATY PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY
•  MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA OFERTY O WIELE 

DODATKOWYCH OPCJI, 
NP.: DODATKOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA, SERWIS, OPONY

POŻYCZKA KOMFORT
• ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE  
• ELASTYCZNY OKRES FINANSOWANIA OD 12 DO 84 MIESIĘCY  
• WPŁATA WŁASNA OD 10% 
• RRSO JUŻ OD 5,99%

UBEZPIECZENIA
• UBEZPIECZENIE SPŁATY FINANSOWANIA 
• UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ GAP  
• ATRAKCYJNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 
•  MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA UBEZPIECZENIA W RAMACH 

OFERTY POŻYCZKOWEJ/LEASINGOWEJ

Ceny dla aut nowych na dzień 01.04.2023 - mogą ulec zmianie. Pakiet obejmuje usługę Asisstance w całym okresie trwania umowy.

LIMIT KILOMETRÓW

WARIANT 45 000 60 000 75 000 90 000 120 000 150 000 160 000 200 000

do 3 lat 
silnik benzynowy MHEV

1 490 zł 2 390 zł 2 490 zł

do 4 lat 
silnik benzynowy MHEV

3 390 zł 5 390 zł 5 690 zł

do 5 lat 
silnik benzynowy MHEV

5 890 zł 8 890 zł 9 490 zł

PAKIETY PRZEDŁUŻONEJ OCHRONY 
Paleta usług przygotowanych pod kątem Twojego samochodu, zapewniająca, że wszystkie naprawy serwisowe są wykonywane u Dealerów i w Autoryzowanych 
Stacjach Obsługi marki w Europie, przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Zapewnia zabezpieczenie Twojego samochodu przed usterkami komponentów mechanicznych i elektrycznych w zakresie określonym umową, umożliwiając wybór 
okresu trwania ochrony w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.

Do wyboru jest kilka wariantów zależnych od czasu i granicznego przebiegu, które przewidują wydłużenie ochrony posiadanego pojazdu o:

• + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 lub do 120 000 km (opcja – 3 lata ochrony),

• + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km (opcja – 4 lata ochrony),

• + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km (opcja – 5 lat ochrony).
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

BEZPIECZEŃSTWO KOD OPCJI SPORT OVERLAND

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS BNB ¢ ¢

System kontroli trakcji oparty na hamulcach BLD (Break Lock Differential) BNM ¢ ¢

System przeciwdziałający wywróceniu się pojazdu ERM BNS ¢ ¢

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy przyczepy TSD BNT ¢ ¢

System ABS na wszystkich kołach BR2 ¢ ¢

System mocowania fotelików dziecięcych (Isofix/Latch) CF3 ¢ ¢

Pełnowymiarowe wielostopniowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera CGW ¢ ¢

Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera CGZ ¢ ¢

Boczne fotelowe poduszki powietrzne CJ1 ¢ ¢

Blokada kolumny kierownicy CXE ¢ ¢

Przypomnienie o niezapiętych pasach dla tylnych miejsc LAU ¢ ¢

Alert o niezapiętych pasach dla przednich siedzeń LAX ¢ ¢

Autoalarm LSB 2 900 zł 2 900 zł

System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus  LSU – ¢

Aktywny ogranicznik prędkości NH2 ¢ ¢

Zaawansowany adaptacyjny tempomat ACC z funkcją STOP NH3 – ¢

Tempomat NHM ¢ ¢

System powiadamiania o wypadkach drogowych eCall  RTR ¢ ¢

System detekcji pasażerów przednich siedzeń XCP ¢ ¢

System monitorowania ciśnienia w oponach TPM XGM ¢ ¢

UKŁAD NAPĘDOWY I WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE

Wskaźnik wybranego biegu 7L8 ¢ ¢

Alternator 180 AMP BAD ¢ –

Alternator 220 AMP BAJ P ¢

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

System napędu 4x4 Full-Time SELEC-TRAC DHP ¢ ¢

Oś przednia DANA M210 HD (przełożenie 3,73) DJF ¢ ¢

Oś tylna DANA M220 HD (przełożenie 3,73) DRF ¢ ¢

Tylny mechanizm róźnicowy o ograniczonym poślizgu DSA ¢ ¢

Płyta ochronna skrzynii biegów XE9 ¢ ¢

Płyta ochronna zbiornika paliwa XEE ¢ ¢

Płyta ochronna skrzynki rozdzielczej XEF ¢ ¢

Tylny uchwyt holowniczy XEW ¢ ¢

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

Zewnętrzne gniazdo 230 V AC 2GM P P

Czarny Soft Top SUNRIDER PREMIUM  ST2 ¢ –

Czarny Hard Top 2SA 8 200 zł –

Lakierowany w kolorze nadwozia Hard Top 2SB – ¢

¢ wyposażenie standardowe       – wyposażenie niedostępne       P pakiet / opcja dostępna w pakiecie
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE I FUNKCJONALNOŚĆ c.d. KOD OPCJI SPORT OVERLAND

Zestaw dachów Soft Top, lakierowany w kolorze nadwozia Hard Top 2WG – 14 500 zł

Mopar Sunrider Fliptop (wymaga HT1 / HT3) MHW 4 700 zł 4 700 zł

Zestaw drzwi połówkowych (4 szt.) AJS 26 500 zł 26 500 zł

Zwijana roleta skrzyni ładunkowej CSD 3 100 zł 3 100 zł

Miękka, potrójnie składana pokrywa skrzyni ładunkowej Mopar CT6 3 800 zł 3 800 zł

Twarda, potrójnie składana pokrywa skrzyni ładunkowej Mopar CSU 6 300 zł 6 300 zł

Pakiet kół 18" 2SS – ¢

Zewnętrzny uchwyt na koło zapasowe 5AB ¢ ¢

Pokrowiec na panele dachu Freedom Top CS2 P P

Pełne metalowe drzwi GCF ¢ ¢

Ciemne szyby w części tylnej GCD ¢ ¢

Elektryczny zamek klapy bagażnika JEX ¢ ¢

Czarne lusterka boczne LE4 ¢ ¢

Grafika boczna Mopar M9A 2 500 zł 2 500 zł

Grafika boczna Mopar M9B 2 500 zł 2 500 zł

Zderzak tylny lakierowany na czarno MBC ¢ ¢

Grill w kolorze nadwozia MFT ¢ –

Grill w kolorze nadwozia z chromowanymi akcentami MFZ – ¢

Satynowo-czarny grill Mopar MHJ – 1 700 zł

Stalowa maska silnika MHZ ¢ ¢

Czarne nadkola  MM2 ¢ –

Nadkola lakierowane w kolorze nadwozia MM3 – ¢

Czarne klamki drzwi MNA ¢ ¢

Rurowe stopnie boczne MRK ¢ ¢

Chromowane rurowe stopnnie boczne Mopar  MRT 4 700 zł 4 700 zł

Czarne rurowe stopnnie boczne Mopar  MRU 4 700 zł 4 700 zł

Emblemat TRAIL RATED na lewym błotniku MT2 ¢ ¢

Emblematy JEEP (3) MVC ¢ ¢

Emblemat SPORT na drzwiach bagażnika MVJ ¢ –

Emblemat OVERLAND MZM – ¢

Zamykany korek wlewu paliwa XJH ¢ ¢

Malowana na czarno skrzynia ładunkowa XMF 3 100 zł ¢

WNĘTRZE I FUNKCJONALNOŚĆ

Pakiet tapicerki skórzanej Black 2SQ – 10 700 zł

Czarna tapicerka materiałowa 728 ¢ –

Czarna tapicerka materiałowa Premium 8E7 – ¢

Pakiet Palacza 84K ¢ ¢

Panele drzwi Premium CBF – P

Odchylane oparcie przednich foteli CDB ¢ ¢

3-osobowa składana w proporcji 60/40 kanapa tylma CFN ¢ ¢

Podsufitka dachu Hard Top CHD P ¢

Uchwyty do mocowania ładunku (4) CKT ¢ ¢

Przednie i tylne maty podłogowe CLE ¢ ¢

Srebrne nakładki na progi CLN 1 000 zł 1 000 zł

Czarne nakładki na progi CLP 700 zł 700 zł

3 zagłówiek CSH ¢ ¢

Kieszenie na mapy z tyłu foteli przednich CSM ¢ ¢

Podłokietnik kanapy tylnej z uchwytem na kubki CSN – P

Rączki dla tylnych siedzeń CSR ¢ ¢

Demontowana popielniczka CUK ¢ ¢

Zamykany schowek pod tylną kanapą (wyjmowany) CUW P P

Konsola środkowa z podlokietnikiem CVM – ¢

Rączka dźwigni hamulca ręczengo obszyta skórą CVP – P

Obszyta skórą gałka dźwigni zmiany biegów CVW – P

Maty podłogowe MOPAR CWA 650 zł 650 zł

Podświetlane uchwyty na kubki z przodu CWP ¢ ¢

Przyciemniane szyby GAM ¢ ¢

¢ wyposażenie standardowe       – wyposażenie niedostępne       P pakiet / opcja dostępna w pakiecie       O opcja
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

WNĘTRZE I FUNKCJONALNOŚĆ c.d. KOD OPCJI SPORT OVERLAND

Ciemne szyby w części tylnej GCD ¢ ¢

Ogrzewana szyba tylna GFA P ¢

Odsuwane okno tylne GFD P ¢

Zasłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi  GNC – ¢

Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem GNK ¢ ¢

Zasłony przeciwsłoneczne z lusterkami kosmetycznymi  GNU ¢ –

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne (czarne) GTB ¢ ¢

Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu przyciskiem START/STOP GX4 ¢ ¢

Bezkluczykowy system dostępu do pojazdu Keyless Enter-n-Go GXD P ¢

Centralny zamek sterowany pilotem GXM ¢ ¢

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna HAB ¢ ¢

Wygłuszenie maski silnika HGA ¢ ¢

Obszycie Premium deski rozdzielczej JEK – P

Wycieraczki przedniej szyby z płynną regulacją prędkości pracy JHA ¢ ¢

Zapalniczka JJA ¢ ¢

Dwutonowy klakson JJB ¢ ¢

Zamykany schowek na rękawiczki JKA ¢ ¢

Kabinowy filtr powietrza JMA ¢ ¢

Centralny zamek sterowany pilotem (automatyczne ryglowanie zależne od prędkości)  JPH ¢ ¢

Podgrzewane fotele przednie (wymagają tapicerki skórzanej) JPM – P

Elektrycznie otwierane szyby, z funkcją otwierania jednym przyciśnięciem z przodu JPY ¢ ¢

Manualna regulacją podparcia lędźwiowego w 2 zakresach JRQ ¢ ¢

Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 płaszczyznach JT6 ¢ ¢

Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 płaszczyznach JWA ¢ ¢

Górna lampa oświetlenia wnętrza LED LCL ¢ ¢

Lamka LED w konsoli centralnej LDB – ¢

Oświetlenie wnętrza Ambient LED LHA – ¢

Obszyte skórą koło kierownicy  SCV ¢ ¢

Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy SUD ¢ ¢

Zestaw narzędzi TORX XE4 ¢ ¢

TECHNOLOGIA

System nagłośnienia Alpine Premium 2RZ 2 700 zł ¢

8 głóśników RCH ¢ –

Monochromatyczny 3,5" wyświetlacz TFT w panelu wskaźników  JAE ¢ –

Kolorowy 7", programowany  wyświetlacz TFT w panelu wskaźników JAL – ¢

Prędkościomierz wyskalowany do 200 km/h JDC ¢ ¢

Termometr i kompas JFJ ¢ ¢

Gniazdo 12V w konsoli centralnej JJJ ¢ ¢

System automatycznego poziomowania reflektorów JKJ ¢ ¢

Adaptacyjne światła STOP LA2 ¢ ¢

Konfigurowany alert o ciśnieniu w oponach LA5 – ¢

Tylne światła LED LAY – ¢

Kierunkowskazy LED w lusterkach bocznych LEB ¢ ¢

Asferyczne lusterka boczne LES ¢ ¢

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu LMG ¢ ¢

Automatyczne światła drogowe LMS – ¢

Reflektory przeciwmgielne przednie LED LNV – ¢

Lampy przeciwmgielne tylne LPG ¢ ¢

Centralne światło STOP LPS ¢ ¢

Reflektory główne w technologi LED LPX – ¢

Światła do jazdy dziennej w technologi LED LPY – ¢

Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i systemem komunikacji Bluetooth RDZ ¢ ¢

Radio cyfrowe DAB (antena zintegrowana w przedniej szybie) RS9 ¢ ¢

Centrum multimedialne (USB & AUX) RSF ¢ ¢

Głośnik bezprzewodowy RSJ – 2 200 zł

Dodatkowy port USB w konsoli centralnej RSX ¢ ¢

System multimedialny Uconnect 7.0 - 7" ekran dotykowy z Bluetooth UGG ¢ –

System multimedialny Uconnect 8.4 - 8,4" ekran dotykowy z Bluetooth, nawigacja UGQ – ¢

Tylne czujniki parkowania Parksense XAA ¢ ¢

Kamera podglądu drogi cofania ParkView z dynamicznymi liniami siatki XAC ¢ ¢

Konwerter 400 W XHR P P

Przednie czujniki parkowania XHU – ¢

Naklejka JEEP CALL ASSISTANCE XKB ¢ ¢

Kamera przednia Off-road XNY – 2 700 zł

¢ wyposażenie standardowe       – wyposażenie niedostępne       P pakiet / opcja dostępna w pakiecie



J
e

e
p

 G
la

d
ia

to
r 

J
T 

(s
e

ri
a

 3
)

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

OPCJE & PAKIETY KOD OPCJI SPORT OVERLAND

Pakiet Technology 2RU 3 300 zł ¢

System monitorowania martwego pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania XAN

System bezkluczykowy GXD

Pakiet świateł Premium LED 2RV – ¢

Reflektory przeciwmgielne LED LNV

Reflektory główne w technologi LED LPX

System automatycznego poziomowania reflektorów JKJ

Tylne światła LED LAY

Światła do jazdy dziennej w technologi LED LPY

Przednie czujniki parkowania XHU

Zestaw dachów Soft Top, lakierowany w kolorze nadwozia Hard Top 2WG – 14 500 zł

Pokrowiec na panele dachu Freedom Top CS2

Ogrzewana szyba tylna GFA

Odsuwane okno tylne GFD

Lakierowany w kolorze nadwozia twardy dach Freedom Top HT3

Czarny Soft Top SUNRIDER PREMIUM  ST2

Pakiet Comfort & Convenience AFB 1 600 zł ¢

Podsufitka CHD

Pakiet Sport Plus 2SO

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna HAB

Konfigurowany alert o ciśnieniu w oponach LA5

Uconnect 7" UGG

Dedykowane 17" aluminiowe obręcze kół Tech Silver (WFS) Opony 245/75 R17 A/T (TTH) 1M3

Pakiet Zimowy AD8 – 1 600 zł

Podgrzewane przednie fotele JPM

Podgrzewane koło kierownicy NHS

Pakiet Safety 0ZT – ¢

System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus  LSU

Zaawansowany adaptacyjny tempomat ACC z funkcją STOP NH3

Pakiet Palacza 84K ¢ ¢

Demontowana popielniczka CUK

Zapalniczka JJA

Pakiet Cargo z systemem szyn 2RY 3 100 zł 3 100 zł

Zamykany schowek pod tylną kanapą CUW

Konwerter 400 W XHR

Zewnętrzne gniazdo 230 V AC 2GM

¢ wyposażenie standardowe       – wyposażenie niedostępne

KOŁA I OPONY

KOD OPCJI SPORT OVERLAND

 Aluminiowe obręcze kół 17” x 7,5” TECH SILVER WFS ¢ –

 Aluminiowe obręcze kół 18" x 8,5" GRANITE CRYSTAL WPT – ¢

 Felgi lakierowane na czarno 2C0 0 zł –

 Pełnowymiarowe koło zapasowe (dojazdowe) TBS – ¢

 Pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe WLB ¢ –

¢ wyposażenie standardowe       – wyposażenie niedostępne

Aluminiowe
obręcze kół 17”

TECH SILVER

SPORT
(STANDARD)

Aluminiowe
obręcze kół 18”

GRANITE CRYSTAL

OVERLAND
(STANDARD)

FELGI
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TAPICERKI

TAPICERKA
MATERIAŁOWA

BLACK

SPORT 

TAPICERKA
MATERIAŁOWA

BLACK

OVERLAND

TAPICERKA
SKÓRZANA

BLACK

KOLORY

LAKIERY KOD OPCJI SPORT OVERLAND

Black 0UT O O

Firecracker Red 0PY 4 900 zł 4 900 zł

Hydro Blue 0Q0 4 900 zł 4 900 zł

Sting-Gray 0SB 4 900 zł 4 900 zł

Granite Crystal 0SD 4 900 zł 4 900 zł

Silver Zynith 2G1 4 900 zł 4 900 zł

Bright White  0UU 4 900 zł 4 900 zł

Sarge Green 74F 4 900 zł 4 900 zł

High Velocity PJF 4 900 zł 4 900 zł

Earl (rotujący) PGP 6 300 zł 6 300 zł

– wyposażenie niedostępne     O opcja

Pokazane kolory stanowią jedynie ilustrację i nie odpowiadają rzeczywistym kolorom nadwozia.

PRC Firecracker
(pastelowy)

PAU Granite Crystal
(metalizowany)

PX8 Black
(pastelowy)

PSE Silver Zynith
(metalizowany)

PW7 Bright White
(pastelowy)

PGG Sarge Green
(pastelowy)

PBJ Hydro Blue
(perłowy)

PDN Sting-Gray
(pastelowy)

PJF High Velocity
(pastelowy)

PGP Earl
(rotujący)
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SILNIK DIESLA

SILNIK 3.0L V6 TURBO DIESEL

Pojemność (cm3) 2987

Średnica cylindra i skok tłoka (mm) 83 x 92

Stoień sprężania 16,0:1

System zasilania paliwem common-rail diesel z intercoolerem, 29,000 psi (2000 bar), technologia MultiJet II,
zmienna geometria łopatek turbosprężarki

Układ cylindrów V6

Zawory 24 DOHC

Moc (kW) przy obr./min. 194 przy 3600

Moc (KM) przy obr./min. 264  przy 3600

Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy obr./min.  600 przy 1400-2800

Norma emisji Euro 6D-Final

Skrzynia biegów 8-biegowa automatyczna

Skrzynia rozdzielcza 4x4 Selec-Trac® Active Full Time

Przełożenie redukcyjne 2,72:1

Współczynnik pełzania 48:1

Oś przednia Dana 44 M210

Oś tylna Dana 44 M220, tylny mechanizmem różnicowy o ograniczonym poślizgu Tru-Lok

Przełożenie osi 3,73

Napęd 4WD

Pojemność zbiornika paliwa (l) 71

Pojemność zbiornika AdBlue (l) 19,5

Przyspieszenie: 0-100 km/h (s) 8,6

Prędkość maksymalna (km/h) ograniczona elektronicznie 177

Zużycie paliwa WLTP cykl mieszany (l/100 km) 9,5 – 9,8

Emisja CO2 WLTP cykl mieszany (g/km) 248 – 256

WYMIARY

Długość (mm) 5591

Szerokość (mm) 1894

Wysokość z dachem Hard top (mm) 1843

Wysokość z dachem Soft top (mm) 1905

Rozstaw osi (mm) 3488

Rozstaw kół przód/tył (mm) 1636

Kąt najzdu/zjazdu/rampowy 41°/25°/18,4°

Prześwit poprzeczny (mm) 253

Głębokość bropdzenia (mm/kmh) 760 / 8

Masa własna (kg) 2294 - 2403

Masa pojazdu gotowego do jazdy (kg) 2360 - 2495

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2925

Ładowność (kg) 556 (Sport), 613 (Overland)

Maksymalna masa przyczepy niehamowanej (kg) 750

Maksymalna masa przyczepy hamowanej (kg) 2722

Długość przedziału ładunkowego [mm] klapa tylna zamknięta 1531

Długość przedziału ładunkowego [mm] klapa tylna otwarta 2067

Max. szerokość przedziału ładunkowego (mm) 1442

Pojemność skrzyni ładunkowej (l) 1005

Konstrukcja Nadwozie na ramie

Powyższa specyfikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty.
Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zdefiniowano na podstawie oficjalnych testów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia UE obowiązującymi w momencie homologacji pojazdu. W szczególności, poda-
ne wartości określono na podstawie procedury testowania WLTP. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami są wskazane w celu umożliwienia porównania danych dotyczących pojazdu.

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać faktycznych wartości emisji CO2 i zużycia paliwa, które zależą od wielu czynników związanych – przykładowo, ale nie wyłącznie – ze stylem jazdy, trasą, 
warunkami pogodowymi i drogowymi, stanem drogi, wykorzystaniem i wyposażeniem pojazdu. Wskazana wartość emisji CO2 i zużycia paliwa odnosi się do wersji pojazdu o najwyższych i najniższych wartościach.

Wartości te mogą ulec zmianie wraz z późniejszą konfiguracją w zależności od wybranego wyposażenia i/lub rozmiaru wybranych opon. Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą ulec zmianie 
w wyniku zmian w cyklu produkcyjnym. W każdym przypadku oficjalne wartości emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazd zakupiony przez Klienta zostaną dostarczone wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdowi.

DANE TECHNICZNE

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje 
również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie 
usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub 
punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy 
własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów 
zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data przygotowania 14.04.2023.



DOŁĄCZ DO ŚWIATA PRZYSZŁOŚCI

MY ASSISTANT

Wbudowany przycisk SOS pozwala 
wykonać połączenie alarmowe (24/7) 
i natychmiast wezwać służby ratunkowe 
w razie wypadku lub innych zdarzeń 
drogowych.

Aby wezwać pomoc drogową, 
skontaktuj się bezpośrednio 
z dyspozytorem. Jest to możliwe
bezpośrednio za pomocą aplikacji 
mobilnej My Uconnect™, wyświetlacza 
radiowego lub wbudowanego w pojeździe 
przycisku Assist. W razie uszkodzenia 
któregoś z ważnych systemów takie 
połączenie wykonane zostanie
automatycznie.

Niektóre funkcje są niedostępne z poziomu 
ekranu Uconnect™.

POŁĄCZENIA ALARMOWE 

OBSŁUGA KLIENTA

POMOC DROGOWA

RAPORT NA TEMAT STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

Dodatkowe informacje na temat ko nkretnego terminu oraz aktywacji poszczególnych usług są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Jeepa.
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MY CARMY REMOTEMY ASSISTANT MY FLEET MANAGERMY ALERT

Przez aplikację mobilną My Uconnect™
oraz portal internetowy będziesz
otrzymywać e-maile i powiadomienia
na temat przeglądów i stanu
technicznego pojazdu.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości
związane z pojazdem, skontaktuj się z Call
Center za pomocą aplikacji mobilnej My
Uconnect™, wyświetlacza radiowego lub
wbudowanego w pojeździe przycisku 
Assist. Samochód udostępni dane 
lokalizacyjne oraz numer identyfikacyjny.

Niektóre funkcje są niedostępne z poziomu ekranu 
Uconnect™.

MY REMOTE

Sprawdź lokalizację swojego samochodu 
na smartwatchu lub smartfonie, za 
pomocą aplikacji mobilnej My Uconnect™ 
lub portalu internetowego. Możesz 
też otrzymać wskazówki, jak dojść do 
pojazdu z miejsca, w którym znajdujesz 
się w danej chwili.

Miej kontrolę nad swoim pojazdem nawet 
wtedy, gdy prowadzi go inna osoba. 
Otrzymuj ostrzeżenia dla ustawionych 
wcześniej parametrów przez aplikację 
mobilną My Uconnect™ lub portal 
internetowy.

LOKALIZOWANIE POJAZDU  

ASYSTENT CYFROWY AT-HOME

ALERTY JAZDY

Uzyskaj informacje o pojeździe, 
wysyłaj cele podróży, szukaj punktów 
zainteresowania (POI), zamykaj i otwieraj 
drzwi oraz steruj światłami przy użyciu 
asystenta cyfrowego At-Home.



MY CAR

Uzyskaj w czasie rzeczywistym 
informacje na temat poziomu paliwa, 
ciśnienia w oponach, stanu licznika czy 
konieczności wymiany oleju bezpośrednio 
na swoim smartwatchu, w aplikacji 
mobilnej My Uconnect™ lub na portalu
internetowym.

Otrzymuj powiadomienia typu push na 
temat układu napędowego, oleju, płynów, 
hamulców, zawieszenia, bezpieczeństwa 
i świateł na swoim smartwatchu, 
w aplikacji mobilnej My Uconnect™ 
lub na portalu internetowym.

INFORMACJE O POJEŹDZIE  ALERT STANU SAMOCHODU  

MY eCHARGEMY CARMY REMOTEMY ASSISTANT MY FLEET MANAGERMY ALERT

Dodatkowe informacje na temat ko nkretnego terminu oraz aktywacji poszczególnych usług są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Jeepa.

17
.1

2.
21

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

Otrzymuj powiadomienia na temat
wszelkich podejrzeń kradzieży,
nieautoryzowanym ruchu pojazdu lub
naruszeń bezpieczeństwa za pomocą
SMS-ów, aplikacji mobilnej My Uconnect™ 
lub portalu internetowego.

Portal zarządzania flotą to rozwiązanie,
które ułatwia administrowanie flotą
samochodów, gwarantując pełną
kontrolę nad działaniami, stanem
serwisowym i przeglądami każdego
pojazdu.

W przypadku kradzieży pojazdu
bezzwłocznie skontaktuj się z centrum
operacyjnym. Po zgłoszeniu kradzieży
na policję zostaną włączone funkcje
bezpieczeństwa, w tym śledzenie 
pojazdu.

POWIADOMIENIA O KRADZIEŻY

PORTAL ZARZĄDZANIA FLOTĄ

POMOC W PRZYPADKU KRADZIEŻY POJAZDU

P O W I A D O M I E N I A I N - V E H I C L E 

Otrzymuj powiadomienia na temat
przewidywanych przeglądów lub pakietów
serwisowych. W przypadku abonamentów
serwisowych możesz uzyskać połączenie
telefonicznie za pośrednictwem ekranu
dotykowego pojazdu.

Niektóre funkcje są niedostępne z poziomu ekranu 
Uconnect™.


