KAŻDA DROGA STOI PRZED TOBĄ OTWOREM.
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WOLNOŚCI, KTÓRĄ DOCENIŁ ŚWIAT.

Tak jak cały świat wokół nas, doświadczyliśmy
ostatnio wydarzeń, które pozwoliły nam inaczej
spojrzeć na rzeczywistość. Wykorzystaliśmy ten
czas, by zastanowić się nad tym, jak traktujemy
naszą planetę i jak powinniśmy w zgodzie z
nią funkcjonować. Dotarliśmy do punktu, w
którym piękno, elegancja i moc spotykają się z
praktycznością i funkcjonalnością. Czas zacząć
żyć bez ograniczeń, a jednocześnie czuć się
komfortowo i bezpiecznie bez względu na
Jeep® Grand Cherokee

miejsce, w którym się znajdujemy - w wielkiej
aglomeracji, malutkim miasteczku czy na
odludnych bezdrożach.
I właśnie tu, na tym skrzyżowaniu, znajdziesz
całkowicie nowego Jeepa Grand Cherokee
4xe, nową odsłonę najczęściej nagradzanego
SUV-a na świecie. Legendarny pojazd, który
od 1992 do 2022 roku zadomowił się w
każdym zakątku świata.
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NAJLEPIEJ ZROBIĆ WIĘCEJ,
CZYNIĄC TO LEPSZYM.
Poprzeczka możliwości została podniesiona do nowego standardu przez dążenie
do zrównoważonego rozwoju. Pierwszy w historii, całkowicie nowy hybrydowy
Jeep® Grand Cherokee 4xe jest wierny swojej naturze, został zaprojektowany tak,
by wytyczać nowe kierunki w dziedzinie przyjaznych dla środowiska osiągów i
być zawsze gotowym na kolejne przygody i podróże. Wiodące w swojej klasie
układ napędowy i wyjątkowa technologia wspólnie napędzają przyszłość pod
znakiem „bezemisyjnej wolności” i gwarantują komfort jazdy na poziomie, z
którego słynie Grand Cherokee.

Jeep® Grand Cherokee
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GDY BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z PRZYJEMNOŚCIĄ.

Jeep® Grand Cherokee
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LUKSUS

WSZYSTKIE ŚWIATŁA
NA NOWĄ WIZJĘ.
Najnowszy Jeep® Grand Cherokee zachwyca charakterystycznym
siedmioszczelinowym, szerszym niż dotychczas grillem przednim,
z większymi otworami i eleganckim wykończeniem, które idealnie
współgrają z zaawansowanym oświetleniem. Dolna srebrna listwa
biegnie poniżej ultra-wąskich, w pełni LED-owych reflektorów
przednich, tworząc szeroką jednolitą linię podkreślającą stylistykę
przodu pojazdu.

Jeep® Grand Cherokee
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LUKSUS

WYJĄTKOWO
WSPANIAŁY.

CZARNY DACH
Jeep® Grand Cherokee, który zawsze
wytycza trendy w wyszukanym stylu, został
przeprojektowany i przemyślany od podstawy, aż
po sam szczyt. Czarny dach, będący standardem
w wersjach Trailhawk i Summit Reserve, tworzy
dwukolorowy wygląd, który wyróżnia Grand
Cherokee z tłumu.

CHROMOWANE AKCENTY
Chromowane listwy okienne biegną od podstawy
lusterek bocznych w kierunku tyłu auta, gdzie
opadają, tworząc nową interpretację typowej dla
Jeepa stylistyki, znanej już z takich modeli jak
oryginalny Wagoneer z 1962 r.
Jeep® Grand Cherokee

21-CALOWE KOŁA
Wysokość to coś, co wyróżnia. Charakterystyczne trapezoidalne nadkola mieszczą nawet, standardowe w wersji Summit Reserve, aluminiowe obręcze kół w rozmiarze do
21-cali*, podkreślając wyjątkowy charakter SUV-a klasy Premium. W każdą podróż wyruszaj z dumnie podniesioną głową!
*Dostępne tylko w wybranych wersjach wyposażenia. Więcej na stronach poświęconych wersjom wyposażenia.
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LUKSUS

ELEMENTY
DOSKONAŁOŚCI
OŚWIETLENIE AMBIENT LED

Układ deski rozdzielczej i wnętrza zaprojektowano z myślą o tym,
by maksymalnie podkreślić szerokość i przestronność pojazdu,
co odzwierciedla linię nadwozia. Układ ekranów gwarantuje
jednakowo dobry widok zarówno kierowcy, jak i pasażerowi.

Możesz dowolnie sterować nastrojem wnętrza Jeepa Grand Cherokee, w dzień i w nocy,
dzięki w pełni regulowanemu oświetleniu Ambient LED, umieszczonemu wzdłuż deski
rozdzielczej oraz na panelach drzwi bocznych, które podkreśla wyszukany charakter
wnętrza.

RĘCZNIE WYKONANE MATERIAŁY PREMIUM
Zanurz się w pluszowym wnętrzu, w którym wygoda ma absolutny priorytet. Wstawki z
naturalnego drewna* w wersji Summit Reserve, unikalne materiały i kunszt wykonania
tworzą kontrast z nowoczesną technologią, tworząc prawdziwie luksusowe atmosferę.
*Dostępne tylko w wybranych wersjach wyposażenia. Więcej na stronach poświęconych wersjom wyposażenia.
Jeep® Grand Cherokee
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LUKSUS

STYL I KOMFORT
W ZASIĘGU RĘKI.

Redefiniując luksus i wyrafinowanie na każdym
kroku, całkowicie nowe wnętrze oferuje najnowsze,
nowoczesne udogodnienia zaprojektowane tak,
aby każda podróż była bardziej komfortowa.

SELEKTOR ZMIANY BIEGÓW W
KONSOLI
Zmieniaj biegi prostym przekręceniem selektora
i jednym naciśnięciem wybieraj różne style jazdy.
Ciesz się dodatkowym schowkiem, który pomieści
dwa urządzenia i może być wyposażony w
bezprzewodową ładowarkę.

SMUKŁE WYLOTY POWIETRZA
Smukłe wyloty powietrza z chromowanymi
akcentami podkreślają wyszukane detale
wnętrza, w którym Twoja wygoda liczy się przede
wszystkim.

4-STREFOWA KLIMATYZACJA
Pełna wolność dostosowania temperatury do
indywidualnych potrzeb. Każdy podróżujący, z
przodu czy z tyłu, może z łatwością za pomocą
czterech elementów sterowania dostosować
do swoich preferencji ustawienia systemu
klimatyzacji* i ogrzewania.

REGULACJA FOTELA W
16-PŁASZCZYZNACH Z MASAŻEM
Reguluj przednie fotele na 16 różnych sposobów*
i zapamiętaj ich ustawienia, a dodatkowo
dzięki funkcji masażu pleców doświadczysz
niespotykanego komfortu.
*Dostępne tylko w wybranych wersjach wyposażenia. Więcej na stronach poświęconych wersjom wyposażenia.
Jeep® Grand Cherokee
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LUKSUS

KOLEJNY KROK KU BEZPIECZNIEJSZEJ PRZYSZŁOŚCI.
Jeep® Grand Cherokee
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BEZPIECZEŃSTWO

SANKTUARIUM
BEZPIECZEŃSTWA.

KAMERA SURROUND 360°*
Szeroki widok 360° otoczenia auta z
lotu ptaka pomaga łatwo wykonywać
manewry podczas parkowania,
zarówno te automatyczne, jak i
manualne.

ASYSTENT KOLIZJI NA
SKRZYŻOWANIU*

SYSTEM WYKRYWANIA
ZMĘCZENIA KIEROWCY

SYSTEM ROZPOZNAWANIA
ZNAKÓW DROGOWYCH

Wykrywa zagrożenie kolizją podczas
przejazdu przez skrzyżowanie i
ostrzega kierowcę o potencjalnym
ryzyku, a jeśli to konieczne,
automatycznie hamuje.

Monitoruje ruchy kierownicy i śledzi
pozycję auta na pasie ruchu, a
w razie potrzeby emituje sygnały
dźwiękowe, które sugerują kierowcy,
żeby zatrzymał pojazd i odpoczął.

Wykorzystuje widok z przedniej
kamery do wykrywania znaków
drogowych i wyświetla przypomnienia
na 10” wyświetlaczu panelu
wskaźników oraz na wyświetlaczu
HUD na przedniej szybie.

ASYSTENT PARKOWANIA
PROSTOPADŁEGO I
RÓWNOLEGŁEGO*
Aktywny system wykorzystuje
ultradźwiękowe czujniki, aby z łatwością
zaparkować pojazd na miejscu
parkingowym. Zawiera przednie i tylne
czujniki parkowania ParkSense®.

AUTOMATYCZNE
HAMOWANIE AWARYJNE
Za pomocą zainstalowanych z
przodu auta kamery i radaru system
wykrywa pojazdy lub pieszych, i
w razie potrzeby automatycznie
aktywuje hamulce, aby uniknąć
ewentualnego wypadku.

*Dostępne tylko w wybranych wersjach wyposażenia. Więcej na stronach poświęconych wersjom wyposażenia.
Jeep® Grand Cherokee
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BEZPIECZEŃSTWO

AKTYWNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE JAZDĘ*
Aktywny tempomat i Asystent pasa ruchu współpracują ze
sobą, by utrzymać bezpieczną odległość od pojazdów z
przodu i utrzymać auto na środku pasa ruchu.

SYSTEM NIGHT VISON*
Technologia termograficzna i czujnik podczerwieni wykrywają
pieszych i zwierzęta, które przecinają drogę pojazdu.
Ich lokalizacja na drodze wyświetlana jest na panelu
instrumentów przed Tobą.

WYŚWIETLACZ PRZEZIERNY HUD*
Zasilany danymi z systemu Uconnect™, wyświetlacz
wyświetla istotne dla kierowcy informacje bezpośrednio na
przedniej szybie, dzięki czemu kierowca może spokojnie
skupić wzrok na drodze przed sobą.

WYZNACZNIK
PRAWDZIWEGO
CHARAKTERU.
W nowym Jeepie Grand Cherokee znajdziesz szereg rozwiązań, które w najnowocześniejszy sposób łączą bezpieczeństwo z technologią, pozwalając na osiągnięcie
poziomu 2 autonomicznej jazdy. Wyświetl drogę, poznaj otoczenie i pewniej prowadź swój pojazd. 10,1-calowy kolorowy panel instrumentów można skonfigurować
według indywidualnych potrzeb, a nowy wyświetlacz przezierny HUD wyświetla dane dotyczące jazdy na przedniej szybie bezpośrednio przed kierowcą, zapewniają
jeszcze bezpieczniejszy widok.
*Dostępne tylko w wybranych wersjach wyposażenia. Więcej na stronach poświęconych wersjom wyposażenia.

Jeep® Grand Cherokee
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BEZPIECZEŃSTWO

ŁĄCZ SIĘ Z TYM, CO PRZED TOBĄ.
Jeep® Grand Cherokee
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TECHNOLOGIA

PODRÓŻ
Z PEŁNIĄ DŹWIĘKU.
Po raz pierwszy w historii motoryzacji Jeep®
połączył siły z McIntosh® Audio, tworząc
wyjątkowy system nagłośnienia. 17-kanałowy
wzmacniacz generuje dźwięk o mocy 950 Watt,
emitowany za pomocą 19 unikalnych głośników
i 10-calowego subwoofera. Ciesz się wyraźnym
brzmieniem wysokich tonów i głębią tonów
niskich, gwarantowanych przez światowego
lidera domowych systemów nagłośnienia.
Niech ulubiona muzyka lub podcast towarzyszy
Ci w każdej podróży i zawsze z najwyższej
jakości dźwiękiem.*

*Dostępne tylko w wybranych wersjach wyposażenia. Więcej na stronach poświęconych wersjom wyposażenia.
Jeep® Grand Cherokee
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TECHNOLOGIA

WŁAŚCIWY RUCH
TO TEN PRZED
TOBĄ.
Gdy masz ręce pełne roboty, daj im odpocząć.
Nowy Jeep® Grand Cherokee jest gotowy, aby
ułatwić Ci życie dzięki otwieranej bezdotykowo
klapie bagażnika, wystarczy ruch stopą, by
bagażnik stanął przed Tobą otworem.*

*Dostępne tylko w wybranych wersjach wyposażenia. Więcej
na stronach poświęconych wersjom wyposażenia.
Jeep® Grand Cherokee
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TECHNOLOGIA

NOWE HORYZONTY,
NIESKOŃCZONE
MOŻLIWOŚCI.

APPLE CARPLAYTM
Aplikacja Apple CarPlay™ zapewnia
intuicyjny i bezpieczny dostęp do
Apple Maps, telefonu, wiadomości oraz
Apple Music, za pośrednictwem Siri lub
ekranu dotykowego Uconnect™.

ANDROID AUTOTM
Aplikacja Android Auto™ zapewnia
łatwe połączenie za pomocą ekranu
dotykowego, przycisków sterujących
na kierownicy lub poleceń głosowych
oraz dostęp do Google Maps czy
YouTube Music.*

WYŚWIETLACZ TFT 10,25”

CYFROWE LUSTERKO WSTECZNE*

UCONNECT 10,1” Z NAWIGACJĄ

Organizuj i konfiguruj informacje dotyczące jazdy
zgodnie z własnymi potrzebami. W pełni cyfrowy
panel instrumentów oferuje zaprogramowane i
indywidualnie dostosowywane ustawienia, dzięki
którym kierowca bez problemu wyświetli np.
wskazówki nawigacji, informacje o prędkości, czy
ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa.

Kamera umieszczona z tyłu pojazdu i wbudowany
w lusterko monitor LCD pozwalają uzyskać wyraźny,
wysokiej jakości obraz tego, co znajduje się za
samochodem. Świetnie sprawdza się, kiedy widok
z lusterka wstecznego blokują osoby siedzące z tyłu
lub bagaże. Wybierz funkcję wyświetlania wideo
w czasie rzeczywistym lub przełącz się na
standardowy widok z lusterka.

Nowy system informacyjno-rozrywkowy Uconnect 5
wyposażono w 10,1” ekran dotykowy, którego obsługa
jest teraz jeszcze szybsza i bardziej intuicyjna. Z łatwością
dopasujesz działanie całego systemu do indywidualnych
potrzeb. Możesz skonfigurować maksymalnie 5 różnych
profili, które zapamiętują ustawienia foteli, preferencje
muzyczne i wiele więcej. System pozwala na jednoczesne
podłączenie dwóch urządzeń przez Bluetooth oraz
automatyczną bezprzewodową aktualizację całego systemu.

10” EKRAN PASAŻERA*
ekskluzywny w segmencie
Zmień pasażera w prawdziwego drugiego pilota z
10” ekranem dotykowym. Bez problemu przesyłaj
kierowcy wskazówki nawigacji, wysyłając je
bezpośrednio na ekran kierowcy, skontroluj widok z
kamery, podłącz bezprzewodowo słuchawki i słuchaj
muzyki czy podcastów.

*Dostępne tylko w wybranych wersjach wyposażenia. Więcej na stronach poświęconych wersjom wyposażenia.
**Aby korzystać z funkcji Android Auto za pomocą wyświetlacza samochodowego, konieczne jest posiadanie smartfona z systemem Android w wersji 6.0 lub wyższej i aktywnym pakietem danych komórkowych oraz instalacja aplikacji Android AutoTM. Google, Android, Android AutoTM, YouTube Music i inne są znakami
towarowymi należącymi do Google LLC. Funkcja Android AutoTM nie jest dostępna we wszystkich regionach i wersjach językowych. Wejdź na stronę https://www.android.com/auto/, aby sprawdzić dostępność dla wybranego kraju i języka.
Jeep® Grand Cherokee
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NIE ZOSTAWAJ
W TYLE.
10,1” ekrany umieszczone z tyłu, z wbudowaną usługą Amazon Fire
TV, oraz 16 GB wbudowanej pamięci sprawiają, że podczas każdej
podróży pasażerowie na tylnych siedzeniach mogą cieszyć się
rozrywką najwyższej jakości*.
*Dostępne tylko w wybranych wersjach wyposażenia. Więcej na stronach poświęconych wersjom wyposażenia.
Jeep® Grand Cherokee
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TECHNOLOGIA

NOWY WYMIAR
ŁĄCZNOŚCI.
NOWE ZDALNE STEROWANIE
STATUSY
Otwieraj i zamykaj zamki w drzwiach
samochodu, sprawdzaj ich status, odblokuj
zamek bagażnika – to wszystko i o wiele
więcej zrobisz z poziomu aplikacji mobilnej
Jeep®.

STRONY JEEP® OFF-ROAD
Bezpośrednio w aplikacji mobilnej Jeep®
wyświetlaj najważniejsze informacje, takie jak
wysokość, przechył, aktywny tryb systemu
Selec-Terrain, czy status skrzyni rozdzielczej.

PLANOWANIE PRZEGLĄDÓW
Za pomocą aplikacji mobilnej Jeep® będziesz
z łatwością zarządzać harmonogramem
przeglądów serwisowych.

NOWY ECO-SCORE
Szlifuj swoje umiejętności jazdy i obniżaj
zużycie paliwa i prądu. W czasie rzeczywistym
otrzymuj informacje o osiąganym wyniku
na podstawie danych bazujących na
przyspieszeniu, hamowaniu i innych
parametrach.

Pobierz aplikację mobilną Jeep® lub
wejdź na oficjalną stronę Jeepa, aby
skorzystać ze wszystkich dostępnych
usług.
Więcej informacji na temat konkretnego terminu oraz aktywacji
poszczególnych usług są dostępne na oficjalnej stronie
internetowej Jeepa.
Jeep® Grand Cherokee
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APLIKACJA JEEP®
Z USŁUGAMI
UCONNECT TM.

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

MY eCHARGE

MY WI-FI*

MY ALERT*

MY FLEET MANAGER*

Połączenia SOS lub
pomoc drogowa za
jednym dotknięciem oraz
miesięczne raporty o
pojeździe w aplikacji.

Za pomocą smartfona
lub smartwatcha zdalnie
sprawdzić, czy drzwi
są zamknięte, bateria
naładowana oraz skontroluj
proces ładowania. EcoScore sugeruje, jak poprawić
prowadzenia pojazdu, a
strony Off-Road pozwalają
zachować pewność w terenie.

W czasie rzeczywistym
sprawdzisz poziom paliwa,
poziom naładowania baterii,
czy ciśnienie w oponach
i umówisz wymagane
przeglądy serwisowe.

Funkcja dynamicznego
mapowania zasięgu umożliwia
osiągnięcie maksymalnej
wydajności. Funkcja Send
& Go pozwala wyszukiwać
punkty POI i natychmiast
wyświetla wskazówki
nawigacji. W czasie
rzeczywistym otrzymujesz
najświeższe informacje
pogodowe, dane o natężeniu
ruchu i powiadomienia o
fotoradarach.

Znajdź najbliższą stację
ładowania na swojej trasie
i płać bezpośrednio z
poziomu aplikacji. Śledź
historię ładowania i zarządzaj
procesem ładowania za
pomocą ładowarki WALLBOX
w swoim domu.

Do wbudowanego hotspotu
możesz podłączyć nawet
8 urządzeń, aby umilić
podróż wszystkim
pasażerom. Wejdź w
interakcje z inteligentnym
domem dzięki wbudowanej
funkcji Amazon Alexa**.

Wykrywa potencjalne
próby kradzieży i wszelkie
nieautoryzowane ruchy
samochodu. Jeśli dojdzie
do kradzieży pojazdu, za
pomocą jednego dotknięcia
możesz zawiadomić
odpowiednie służby.

Odbieraj dane na temat
floty w czasie rzeczywistym
i odkrywaj rozwiązania
Free2Move.

Jeep® Grand Cherokee

* Funkcje opcjonalne.
** A
 mazon, Alexa oraz inne powiązane znaki są znakami towarowymi Amazon.com,
Inc. i spółek powiązanych. Dostępne tylko z systemem Uconnect 10.1’’ Nav.
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CIESZ SIĘ CHWILĄ.
Z RADOŚCIĄ PATRZ
W PRZYSZŁOŚĆ.

Osiągi i moc są ważne, żeby ruszyć z miejsca, ale to, jak
daleko zajedziemy, zależy od naszych umiejętności ich
właściwego wykorzystania. Technologia napędu na cztery
koła Jeep® 4xe pozwala wybrać tryb jazdy dopasowany
do panujących warunków, dzięki czemu jesteś gotowy na
to, co przed Tobą.

TRYBY JAZDY
HYBRYDOWY
Idealne połączenie gwarantuje wyjątkowe osiągi.
Tryb hybrydowy wykorzystuje działanie mocnego
2,0-litrowego turbodoładowanego silnika i wydajnego
silnika elektrycznego, gwarantując maksymalną
moc, natychmiastowy moment obrotowy i niezwykłe
przyspieszenie.

ELEKTRYCZNY
Korzystaj wyłącznie z silnika elektrycznego,
zapewniającego zerową emisję spalin, także w przypadku
napędu 4x4. Możesz wygodnie i z pełną mocą sunąć
przez obszary ograniczonego dostępu lub pokonywać
bezdroża, z natychmiast dostępnym momentem
obrotowy, gdy tylko przyciśniesz pedał gazu.

eSAVE
Korzystaj z silnika spalinowego, żeby zachować poziom
naładowania akumulatora lub doładować go w trakcie
jazdy. Jazda w tym trybie pozwala Ci oszczędzać
akumulator i skorzystać z niego wtedy, kiedy tego
najbardziej potrzebujesz.
Jeep® Grand Cherokee
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OSIĄGI

NAPĘDZA GO DROGA PRZED NIM.

SILNIK SPALINOWY
Zaawansowany technologicznie, ekonomiczny
turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 2,0 l
generuje moc 272 KM, zaprojektowano go z myślą o
tym, by inteligentnie współpracował z resztą układu
napędowego. Turbosprężarkę zainstalowano bezpośrednio
na głowicy silnika, co gwarantuje bardziej efektywne
przyspieszenie.

AKUMULATOR
400-voltowy układ akumulatorów oraz
elementy sterowania wyposażono
w dedykowany system chłodzenia
i ogrzewania, co gwarantuje ich
bezpieczeństwo i wydajność. Dodatkową
ochronę stanowią osłony wykonane z
wytrzymałej stali. Cały układ elektroniczny
jest w pełni szczelny i wodoodporny.

Jeep® Grand Cherokee

Dzięki pięknie zaprojektowanej architekturze PHEV
w całkiem nowym Jeepie Grand Cherokee 4xe,
przyszłość „bezemisyjnej wolności” jest dziś jaśniejsza
niż kiedykolwiek wcześniej i niesie ze sobą radość z
jazdy. Turbodoładowany 2,0-litrowy silnik benzynowy,
w połączeniu z dwoma silnikami elektrycznymi i
400-woltowym akumulatorem o pojemności 17,3 kWh,
generują łączną moc 380 KM i 637 Nm momentu
obrotowego, wyznaczając nowy standard osiągów Jeepa.
Dzięki tej mocy każda droga staje przed Tobą otworem.

SILNIK ELEKTRYCZNY
Większy wysokonapięciowy silnik elektryczny jest
montowany bezpośrednio na skrzyni biegów. Dwa
oddzielne sprzęgła zarządzają mocą i momentem
obrotowym pomiędzy silnikiem spalinowym i
elektrycznym, zapewniając wyjątkowo płynną jazdę
przez cały czas, zarówno w trybie Hybrydowym,
Elektrycznej, jak i e-Save.
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OSIĄGI

NAPĘDZANY PRZEZ
WYŻSZE DOBRO.
Nowego Jeepa Grand Cherokee 4xe możesz
ładować na wiele różnych sposobów. Przy
pomocy aplikacji Jeep® z łatwością zaplanujesz,
opłacisz i prześledzisz proces ładowania w
dowolnym momencie.

STANDARD
Na postoju czy w podróży, możesz naładować
pojazd przy użyciu standardowego kabla
wszędzie, gdzie tylko znajdziesz zwykłe
gniazdko elektryczne.

WALLBOX
Ładowarka easyWallbox to najbardziej
praktyczne i inteligentne rozwiązanie do
ładowania pojazdu w domu. Bez pomocy
zawodowego elektryka możesz ładować
swój samochód prądem o mocy 2,3 kWh. A
profesjonalna instalacja pozwoli zwiększyć
moc ładowania przy pomocy kabla mode 3 do
7,4 kWh. Dzięki temu dużo szybciej naładujesz
akumulator swojego auta. Korzystając z
ekranu Uconnect™ w swoim aucie lub aplikacji
mobilnej, z łatwością zaplanujesz sesję
ładowania dostosowaną do swoich potrzeb.

PUBLICZNE PUNKTY ŁADOWANIA

Jeep® Grand Cherokee

PORTUGAL - LISBON

Kiedy jesteś w trasie, skorzystaj z jednej z coraz
liczniejszych publicznych stacji ładowania.
Za pomocą kabla mode 3 podłączysz auto do
prądu o mocy do 7,4 kWh w każdym publicznie
dostępnym punkcie ładowania, dzięki czemu już
po niespełna 3 godzinach możesz cieszyć się
pełną baterią.
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OSIĄGI

PRZED NOWYM JEEPEM GRAND CHEROKEE
OTWIERA SIĘ CAŁY ŚWIAT.

Jeep® Grand Cherokee
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MOŻLIWOŚCI

ZDOBYWAJ
NOWE SZCZYTY.
OFF-ROAD
2 +5,7 CM

TRYB AREO

CAŁKOWITY SKOK
10,6 CM

STANDARDOWA
WYSOKOŚĆ

ZAWIESZENIE

TRYB PARK

OFF-ROAD 1

Unikalne w swojej klasie zawieszenie pneumatyczne
Quadra-Lift® wyposażono w elektroniczny półaktywny
system tłumienia. Kierowca może wybierać sposób
5 dostępnych ustawień wysokości: Entry/Exit ułatwia
wsiadanie i wysiadanie, Aero zapewnia lepszą
aerodynamikę podczas większych prędkości, Normal
sprawdzi się podczas codziennej jazdy, a dwa różne
tryby do jazdy terenowej Off-road I i II umożliwiają
łatwiejsze pokonywanie przeszkód w trudnym terenie i
brodzenie w wodzie o głębokości do 61 cm.

- 2.5 CM

2 SYSTEMY NAPĘDU 4X4
Legendarne osiągi to zasługa systemów napędu na
4 koła, które nie mają sobie równych. Quadra-Trac II
i Quadra-Drive II gwarantują pewność prowadzenia,
która pozwoli śmiało doświadczać przygód bez
względu na warunki na drodze.

AKTYWNA SKRZYNIA ROZDZIELCZA
Skrzynia rozdzielcza w obu systemach napędu 4x4,
automatycznie i aktywnie bez angażowania kierowcy,
przesyła moc na oś, która w danej sytuacji najbardziej
jej potrzebuje.

Jeep® Grand Cherokee

24

MOŻLIWOŚCI

MOC, KTÓRA DAJE
PEWNOŚĆ SIEBIE
NA KAŻDEJ DRODZE.

ELEKTRONICZNIE STEROWANY
TYLNY MECHANIZM RÓŻNICOWY
O OGRANICZONYM POŚLIZGU (ELSD)
System ELSD, dostępny wyłącznie w
pojazdach z napędem Quadra-Drive II,
automatycznie analizuje sytuację, a następnie
przekazuje moment obrotowy na koło,
które najbardziej go potrzebuje. To z kolei
poprawia przyczepność na śliskiej nawierzchni
i zapewnia lepszą sterowność podczas
codziennych dojazdów.

SYSTEM SELECT-TERRAIN
Wybieraj sposób 5 dostępnych trybów jazdy:
Sand/Mud (Piasek/Błoto), Auto, Sport, Snow
(Śnieg) i Rock (Skały), przeznaczonych do jazdy
na drodze i w terenie. Wiodący w swojej klasie
system zarządzania trakcją automatycznie
steruje napędem na cztery koła, zawieszeniem,
układem hamulcowym, skrzynią biegów i
mocą, aby zawsze zagwarantować optymalne
trakcję niezależnie od warunków na drodze.

SPORT

SNOW

SAND / MUD

ROCK

Jeep® Grand Cherokee
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MOŻLIWOŚCI

NOWY WYMIAR
PIONIERSKIEGO
CHARAKTERU.
KĄT NAJAZDU
/ZJAZDU/RAMPOWY
35,5° / 29,8° / 22,2°

PRZEŚWIT MAKSYMALNY (MM)
275 przy najwyższym ustawieniu
zawieszenia pneumatycznego (Off-Road II)

GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA (MM)
610 mm

OSŁONY PODWOZIA
Wytrzymałe stalowe osłony chronią zbiornik
paliwa, akumulator, przednie zawieszenie i
kluczowe elementy podwozia, gwarantując
wyjątkowy poziom ochrony.

TRAILHAWK
Trailhawk z dumą nosi emblemat Trail
Rated®, który przyznawany jest tylko tym
pojazdom, które pomyślnie przejdą szereg
bardzo wymagających testów w pięciu
kluczowych kategoriach: trakcja, zwrotność,
artykulacja zawieszenia, głębokość
brodzenia i prześwit. Aby być pewnym, że
sprostasz każdemu zadaniu, Jeep® Grand
Cherokee Trailhawk zapewnia doskonałe
parametry terenowe: kąt najazdu 35,5°, kąt
zjazdu 29,8°, kąt rampowy 22,2.

KAMERA PRZEDNIA OFF-ROAD
Przednia kamera zapewniająca kierowcy
lepszą widoczność podczas jazdy w terenie.
Obraz z kamery wyświetlany jest na 10,1”
ekranie dotykowym systemu Uconnect,
na którym kierowca może śledzić także
szczegóły dotyczące pozycji pojazdu dzięki
stroną Jeep® Off-Road.

ROZŁĄCZANY STABILIZATOR
PRZEDNI

STRONY JEEP® OFF-ROAD
Sprawdzaj najważniejsze informacje
podczas jazdy bezpośrednio na ekranie
systemu Uconnect. Na stronach
Off-road możesz śledzić informacje o stanie
pojazdu w warunkach terenowych, takie jak
wysokość zawieszenia pojazdu, tryb skrzyni
rozdzielczej, kąty przechyłu, czy wybrany
tryb systemu Selec-Terrain.

Ten ekskluzywny w swojej klasie system
zapewnia wzorcową artykulację zawieszenia.
Oznacza to, że oba przednie koła mocno
trzymają się nawierzchni, nawet jeśli znajdują
się na różnych wysokościach, zapewniając
doskonałą przyczepność podczas jazdy po
skałach i wymagającym terenie.
Jeep® Grand Cherokee
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MOŻLIWOŚCI

PRZESTAW SIĘ NA
TRYB PRZYGODY
DZIĘKI MOPAR®.
Nikt tak dobrze jak Mopar® nie wie, jakie
wyposażenie przyda się w Twoim Jeepie
Grand Cherokee 4xe. Szeroka gama
oryginalnych akcesoriów idealnie dopasuje
się do Twojego samochodu, poprawi jego
wygląd i zwiększy jego możliwości.
Dla podkreślenia indywidualnego charakteru
auta, wybierz najbardziej pasujące do Ciebie
wyposażenie z szerokiej gamy akcesoriów, jak
np. czarne lub srebrne Progi Boczne. Wśród
akcesoriów Mopar® znajdziesz też elementy
do przewożenia dodatkowego ładunku,
niezbędnego podczas dalekich podróży, takie
jak Poprzeczki Dachowe, Kosz na Dach,
czy Siatka do mocowania ładunku. Kiedy
wzywa natura, zespół Jeep® i Mopar® nie
mają sobie równych.

Jeep® Grand Cherokee
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MOŻLIWOŚCI

GRAND CHEROKEE 4xe

STANDARD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeep® Grand Cherokee

20” lakierowane obręcze kół
Podgrzewana kierownica
10,25” wyświetlacz TFT w panelu wskaźników
System multimedialny Uconnect™ 10,1” NAV
Światła ful-LED
Podgrzewane przednie/tylne siedzenia, przednie
wentylowane
Reg. elekt. w 8-płaszczyznach fotel kierowcy
9-głośnikowy system audio Alpine z/sub.
System Selec-Terrain
System aktywnego wyciszenie
Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby
System ostrzegania przed kolizją z przodu
System rozpoznawania znaków drogowych
System wykrywania zmęczenia kierowcy
Cyfrowe lusterko wsteczne
System bezkluczykowy Keyless Enter-n-Go™
Bezprzewodowa ładowarka
Elekt. otwierana klapa bagażnika

SIEDZENIA

KOŁA

INFORMACJE

Tapicerka skórzana Capri

20” lakierowe felgi aluminiowe

Grand Cherokee to najczystsza forma.
Wersja Limited wyposażono w 20-calowe
obręcze kół, światła ful-LED, a opcjonalnie
można wyposażyć ją w dwuczęściowy
panoramiczny dach. W tej wersji w
standardzie znajdziesz najnowsze
rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo
i funkcjonalność, takie jak system
ostrzegania przed kolizją z przodu, system
rozpoznawania znaków drogowych, system
wykrywania zmęczenia kierowcy oraz
system zarządzania trakcją Selec-Terrain,
który zapewnia optymalną przyczepność na
drodze i w terenie. Wnętrze
wyposażono w skórzane fotele, 10,25”
cyfrowy wyświetlacz TFT i 10,1” system
multimedialny Uconnect z nawigacją.
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OPCJE

• Panoramiczny dach Command View

PAKIET ADVANCED PROTECTION I
• Wyświetlacz przezierny HUD
• System kamer SURROUND 360°

LAKIERY
PASTELOWY

Bright
White

PERŁOWY

Diamond
Black

Velvet
Red

Rocky
Mountain

METALICZNE

Baltic
Grey

Silver
Zynith

Midnight
Sky

TRAILHAWK 4xe

WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO WERSJI LIMITED, PLUS:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

• Panoramiczny dach Command View
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FOTELE

KOŁA

Tapicerka skórzana Capri z niebieskimi przeszyciami

18” polerowane/lakierowane felgi aluminiowe

Jeep® Grand Cherokee

EMBLEMAT

Tapicerka skórzana/zamszowa Capri
18” obręcze kół z oponami All-terrain
System napędu 4x4 Quadra-Drive II
Tylny mechanizm różnicowy ELSD
Pneumatyczne zawieszenie Quadra-Lift
Tempomat terenowy Selec-Speed
Przednia kamera Off-road
Rozłączany stabilizator przedni
Stalowe osłony podwozia
Niebieski zaczep holowniczy z tyłu
Czarny dach

PAKIET LUXURY TECH III
• Zasłony przeciwsłoneczne dla 2. rzędu
siedzeń
• Cyfrowe lusterko wsteczne
• Elekt. otwierany bagażnik ruchem stopy
• Bezprzewodowa ładowarka

ADVANCED PROTECTION GROUP II
• Wyświetlacz przezierny HUD
• System kamer SURROUND 360°
• System Night Vison z wykrywaniem
pieszych/zwierząt

OPIS

Bezkompromisowe możliwości, na jakie
stać tylko markę Jeep Wersję Trailhawk
wyposażono w wiodące w branży systemy i
ekwipunek do jazdy w terenie: 18-calowe koła
z terenowymi oponami, legendarny system
napędu 4x4 Quadra-Drive II, elektronicznie
sterowany tylny mechanizm różnicowy o
ograniczonym poślizgu ELSD, elektronicznie
rozłączany stabilizator przedni, wytrzymałe
stalowe osłon podwozia, czy zestaw
akcesoriów Jeep® Off-Road. Zaprojektowane
z myślą o tych, którzy są w ruchu, wygodne i
praktyczne wnętrze auta zachwyca skórzaną
tapicerką Capri z zamszem. Fotele przednie
posiadają funkcję wentylacji.
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LAKIERY
PERŁOWY

PASTELOWY

Diamond
Black

Bright
White

METALICZNE

Midnight
Sky

Baltic
Grey

Sylver
Zinith

OVERLAND 4xe

WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO WERSJI LIMITED, PLUS:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

• 2 ekrany 10,1” z tyłu
• 10” ekran dla przedniego pasażera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapicerka skórzana Nappa
20” polerowane obręcze kół
Panoramiczny dach Command View
Elekt. otwierany bagażnik ruchem stopy
Reflektory premium LED
Deska rozdzielcza obszyta skórą
Oświetlenie wnętrza Ambient LED
Alarm Delux
Zderzaki lakierowanie w kolorze nadwozia
Progi drzwi i nadkola lakierowanie w kolorze
nadwozia
• 19-głośnikowy system audio McIntosh
• Mapy wyświetlane w panelu instrumentów
• Wyświetlacz przezierny HUD

KOŁA

FOTELE
Tapicerka skórzana czarna Nappa

Tapicerka skórzana szara Nappa

• Pamięć ustawień fotela przedniego
pasażera
• Elekt. regulacja foteli w 16-płaszczyznach
• Wentylowane tylne siedzenia
• Funkcja masażu pleców
• Zasłony przeciwsłoneczne dla 2. rzędu
siedzeń
• Cyfrowe lusterko wsteczne
• Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa
• Bezprzewodowa ładowarka

PAKIET ADVANCED
PROTECTION III

• Asystent jazdy na autostradzie
• System kamer SURROUND 360°
• System Night Vison z wykrywaniem
pieszych/zwierząt
• Aktywne systemy wspomagające jazdę

OPIS

20” polerowane felgi aluminiowe
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LAKIERY
PASTELOWY

To co najlepsze z obu światów, Overland
oferuje najwyższy komfort i autentyczne
możliwości Jeepa. 20” polerowane
obręcze kół, podwójna rura wydechowa
oraz zewnętrzne elementy lakierowane
w kolorze nadwozia współgrają ze sobą,
podkreślając elegancki i wyrazisty styl
pojazdu. We wnętrzu możesz cieszyć się
dostępnym w standardzie panoramicznym
dwupanelowym dachem, wielokolorowym
oświetleniem wnętrza Ambient LED, czy
wysokiej jakości tapicerką skórzaną Nappa.

Jeep® Grand Cherokee

PAKIET LUXURY TECH IV
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SUMMIT RESERVE 4xe

WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO WERSJI OVERLAND, PLUS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FOTELE
Tapicerka skórzana czarna Palermo

KOŁA
Tapicerka skórzana Tupelo Palermo

21” polerowane obręcze kół
Spryskiwacz kamery tylnej
Automatyczna klimatyzacja 4-strefowa
Fotele i drzwi obszyte skórą Palermo
Elekt. regulacja foteli w 16-płaszczyznach z
funkcją masażu
Pamięć ustawień fotela pasażera
Cyfrowe lusterko wsteczne
Podświetlane listwy progowe
System automatycznego parkowania
System kamer SURROUND 360°
Aktywne systemy wspomagające jazdę
Bezprzewodowa ładowarka
System Night Vison z wykrywaniem pieszych/
zwierząt
10” ekran dla przedniego pasażera
Wewnętrzne akcenty z drzewa orzechowego
Platynowe chromowane akcenty zewnętrzne
Czarny dach
System napędu 4x4 Quadra-Drive II
Tylny mechanizm różnicowy ELSD

• 2 ekrany 10,1” z tyłu

OPIS

21” polerowane/lakierowane felgi aluminiowe
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LAKIERY
PASTELOWY

Summit Reserve to najwyższa wersja
modelu Grand Cherokee. Oto samochód,
który niezwykle imponująco prezentuje się
na 21-calowych polerowanych obręczach
kół, a jego wnętrze urzeka niespotykanym
dotąd poziomem komfortu. Fotele i panele
drzwi bocznych obszyte skórą Palermo,
elementy wnętrza wykończone prawdziwym
drewnem orzechowym, 19 głośników
systemu audio marki McIntosh i 10-calowy
wyświetlacz pasażera w połączeniu z
pozostałym wyjątkowym wyposażeniem
standardowym, sprawiają, że nie ma sobie
równych.

Jeep® Grand Cherokee
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DANE TECHNICZNE
UKŁAD NAPĘDOWY

POJAZD
2.0 4XE PLUG-IN HYBRID

SILNIK

NAPĘD

OSIĄGI

Norma emisji

Euro 6D-Final

Paliwo

Benzyna PHEV

Pojemność silnika

1995

Zasilanie powietrzem

Turbodoładowany

Cylindry #

4

Zawory #

Konstrukcja

Samonośna

Długość [mm]

4914

Szerokość [mm]

2149

16

Wysokość [mm]

1795 Limited, Zawieszenie pneumatyczne Off Road Overland/Summit/
Trailhawk 1853/1858/1871

Łączna moc [kW]

280 @ 5250 rpm

Rozstaw osi [mm]

2964

Łączna moc [KM]

381

Rozstaw kół [mm]

1660

Łączny moment obrotowy [Nm]

637 @ 3000 rpm

Kąt najazdu/zjazdu/rampowy [°]

35.5/29.8/22.2 @ Trailhawk tryb OR 2

Moc silnika spalinowego [KM]

272

Prześwit poprzeczny [mm]

200mm NRH, 275 OR2

Moc silnika elektrycznego P2 [KM]

145

Głębokość brodzenia [mm/km/h]

610 mm @ 8kph

Ranking Trail Rated

6 (tylko Trailhawk)

Liczba miejsc

5

Pojemność bagażnika [l]

533

Pojemność zbiornika paliwa [l]

72

Pojemność akumulatora wysokonapięciowego [kWh]

17.3

Maksymalna moc ładowania [kW]

7.2

Akumulator wysokonapięciowy

Lithium Ion Li-NMC

Skrzynia biegów

8P75PH

Rodzaj skrzyni biegów

8-biegowa automatyczna

Napęd

4WD

Skrzynia rozdzielcza

Quadra Trac II, Quadra Drive II

Przełożenie pełzające

47,4

0-100 km/h [s]

6,3

Prędkość maksymalna [km/h]

210 - 190 Trailhawk

Prędkość max. na silniku elektrycznym [km/h]

135

KONSTRUKCJA

NA ZEWNĄTRZ

WNĘTRZE

POJEMNOŚCI

Emisja CO2 WLTP cykl mieszany/miejski [g/km]
Zużycie paliwa WLTP cykl mieszany/miejski [l/100 km]

W homologacji

Zużycie energii WLTP cykl mieszany/miejski [kWh/km]

ZAWIESZENIE STALOWE

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

Masa pojazdu gotowego do jazdy STD. B [kg]

2551

2639 (max)

Masa własna [kg]

2434

2503

Rozkład masy przód/tył (%)

MASY

HAMULCE

ZAWIESZENIE

53/47

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

3075

3110

Ładowność [kg]

224

171

Masa przyczepy hamowanej [kg]

2332 w homologacji

Przednie hamulce

Wentylowane tarcze 354x28

Tylne hamulce

Wentylowane tarcze 350x22

Przednie

Limited: niezależne staloweOverland/Summit/Trailhawk:
niezależne pneumatyczne

Tylne

Limited: niezależne stalowe Overland/Summit/Trailhawk:
niezależne pneumatyczne

Niniejsza broszura stanowi publikację Stellantis. Wszystkie ilustracje produktów i specyfikacje zostały oparte na informacjach aktualnych w momencie zatwierdzania publikacji. Stellantis zastrzega sobie prawo do wprowadzania co jakiś czas, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie, zmian dotyczących cen, specyfikacji, kolorów lub materiałów, a także do zmieniania lub wycofywania modeli w zakresie, w jakim zmiany te są uważane za niezbędne
w celu ulepszenia produktu lub ze względów konstrukcyjnych i/lub marketingowych. Zdjęcia/ilustracje mają charakter czysto orientacyjny.
04.4.4220.26 – S – 05/2022 – Web version

Jeep® jest zastrzeżonym znakiem handlowym FCA US LLC.
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OD 30 LAT JESTEŚMY GOTOWI
NA TO, CO PRZED NAMI.

