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JEEP automobilio pasiūlymas
Gerbiamieji,
Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują JEEP automobilį, kurio komplektaciją ir kainą pateikiame žemiau.

Grand Cherokee 3.0 V6 CRD E6 8AT Overland (604.RDL.1)

*Nuotraukoje pavaizduotas automobilis yra tik vaizdinė priemonė ir gali skirtis nuo realiai siūlomo

Techninės charakteristikos (atitinka standartinės komplektacijos automobilį)
Variklio darbinis tūris, cm3
Galia, kW (AG)
Sukimo momentas, Nm
Degalų rūšis
Degalų sąnaudos, l/100km (mieste/užmiestyje/vidutinės)
CO2 išmetimas, g/km
Maksimalus greitis, km/h
Pagreitėjimas 0-100 km/h, s
Pavarų dėžė
Išorės ilgis/plotis/aukštis, mm
Bagažinės tūris, l
Kėbulo spalva
Vidaus interjeras

2.987
184 (250) prie 4.000 aps/min
570 prie 2.000 aps/min
Dyzelinas
9,3/6,5/7,5
198
202
8,2
8 pavarų automatinė pavarų dėžė
4.875 / 1.943 / 1.792
782 / 1.554
Juoda/Diamond Black (PXJ)
Juodos spalvos odiniai apmušalai (1GL)

Kaina
Standartinės komplektacijos automobilio kaina
Siūlomo automobilio kaina su papildoma įranga/paslaugomis
Speciali pasiūlymo kaina
Preliminari mėnesinė įmoka*

EUR su PVM
60.499
61.044
55.660
549

*Pradinė įmoka 11.132 eur., Likutinė vertė 16.698 eur., Lizingo laikotarpis – 60 mėn., Bendra palūkanų norma 2,5%, Rida per 60 mėn –
100 000km.

Standartinė įranga
OFF-ROAD įranga
 Quadra-Drive® II 4WD sistema
Nuolatinė visų varančių ratų pavara su rakinamu
centriniu diferencialu ir off-road pavara,
elektroniškai valdomas diferencialo blokavimas
galinėje ašyje užtikrinantis optimalų off-road
važiavimo režimą.
 Selec-Terrain™ varančiųjų ratų sistema
Optimali trauka visomis važiavimo sąlygomis
nustatant automobilio valdymo sistemas
skirtingiems paviršiams (Penki parametrai: Auto,
Sand, Mud, Snow, Rock)
 Quadra-Lift ™, 5 padėčių reguliuojamo aukščio
pneumatinė pakaba
Saugumas
 Dviejų pakopų vairuotojo ir keleivio saugos oro
pagalvės
 Šoninės saugos oro pagalvės priekyje,
integruotos į sėdynes
 Užuolaidinės saugos oro pagalvės (apsauga
priekyje ir gale sėdintiems)
 Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė
 Priekinių sėdynių galvos atlošai su aktyvia
apsaugos sistema susidūrimo metu
 Galinių sėdynių reguliuojamo aukščio galvos
atlošai
 Priekiniai ir galiniai tritaškiai inerciniai saugos
diržai su įtempikliais ir svorio ribotuvais,
neužsegtų diržų priminimo signalas
 ISOFIX tvirtinimai vaikiškai kėdutei ir galinės
durelės su vaikų apsaugos užraktu
Bi-Xenon priekiniai žibintai su automatiniu
šviesos pluošto aukščio korektoriumi ir plovikliais
 LED dienos šviesos žibintai
 Priekiniai ir galiniai rūko žibintai
 LED tipo galiniai žibintai
 Priekinių žibintų funkcija “Palydėk mane namo”
 Tolimųjų žibintų šviesų automatinė valdymo
sistema SmartBeam™
 Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su
pagalbiniu stabdymo mechanizmu (BAS)
4 ratų ABS su perforuotais stabdžių diskais
 Elektroninė automobilio stabilumo kontrolės
sistema (ESC) su avarinio stabdymo sistema,
varančiųjų ratų praslydimo kontrolės sistema
(TCS), elektronine apsaugos nuo apsivertimo
sistema (ERM), priekabos stabilumo kontrolės
sistema (TSC)
 Važiavimo į įkalnę ir nuokalnę asistavimo sistema
 Lietaus ir sutemų jutikliai
 Padangų slėgio jutikliai
 Atbulinės eigos kliūčių stebėjimo jutikliai su
vairuotojo įspėjimo sistema (RCP)
 Gamyklinė signalizacija su tūrio jutikliais
 Imobilizatorius
 Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema su
stabdymo funkcija
 Priekinio susidūrimo jutiklis, įspėjantis apie labai
greitai artėjančią kliūtį (FCW)
 “Aklosios zonos” stebėjimo jutikliai su vairuotojo
įspėjimo sistema (BSM)



































Komfortas ir funkcionalumas
Bagažo skyriaus susukamas ir nuimamas
uždangalas
Išimama peleninė su pridegėju
Nuotolinio valdymo centrinis užraktas
Beraktė sistema automobilio durų ir bagažinės
atrakinimui bei automobilio užvedimui (Keyless
Enter & Go)
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė
7“ TFT tipo spalvotas daugiafunkcinis prietaisų
skydelis su kelionės kompiuteriu
LED lemputės salono ir bagažinės apšvietimui bei
nukreipiamos skaitymo lemputės keleiviams
priekyje ir gale
Nulenkiama, 40/60 padalinta galinė sėdynė su
nulenkiamu atlošu, ranktūris su puodelių laikikliu
12 V lizdas centrinėje panelėje, keleiviams gale ir
bagažinėje
Veidrodėliai su apšvietimu atvartuose nuo saulės
Priekinis ranktūris su daiktadėže ir 12 V lizdu
Elektra reguliuojama vairo kolonėlė, 4 kryptimis
Šildomas galinis stiklas su valytuvu
Vairuotojo
nustatymų
atminties
funkcija
(vairuotojo sėdynės, šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai ir vairo padėtis)
Priekinių sėdynių juosmens atramos elektrinis
reguliavimas 4 kryptimis
Elektra
valdomas
bagažinės
dangčio
atidarymas/uždarymas
Grindų kilimėliai priekyje ir gale
Park Sense ® Parkavimo jutikliai: Priekiniai ir
galiniai parkavimo jutikliai, su garso ir vaizdo
signalu
Parkview™ galinio vaizdo kamera
Pavarų perjungimo svirtys ant vairo
Degalų bakas su "Smart Fuel" sistema ir
komfortišku bako uždarymu
Šildomas vairas
Automatiškai tamsėjantis vidinis ir šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai
Išorė ir stilius
20’’ lengvojo lydinio ratlankiai, 5-ių stipinų
dizaino, padangos 265/50 R20
Kėbulo spalvos šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai su integruotais posūkio signalais
Chromuotos durų rankenėlės
Tamsinti galiniai stiklai
Dvigubas chromuotas dujų išmetimo vamzdis
Chromuoti išilginiai stogo bagažinės laikikliai
Chromuotos apatinės priekinės grotelės
Chromuotos radiatoriaus grotelės
CommandView® dviejų dalių elektra valdomas
panoraminis stoglangis

Vidaus dizainas
 Medžio dizaino prietaisų skydelio ir durų apdaila
 Odinė prietaisų skydelio, centrinio porankio ir
durų apdaila
 Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
 Oda aptrauktas vairas su medžio detalėmis
 Nappa odos sėdynių apmušalai
 Šildomos sėdynės priekyje ir gale, priekinių
sėdynių ventiliacija, vairuotojo ir keleivio sėdynės
reguliuojamos 8 kryptimis, vairuotojo sėdynė su
atminties funkcija ir pagalba išlipant

Garso įranga ir telematika











Alpine 506 W garso sistema, 5.1 erdvinio garso
stiprintuvas, 10 garsiakalbių, įskaitant žemų
dažnių garsiakalbį
CD grotuvas priekiniame porankyje
Uconnect® Smartouch Navigacija
Spalvotas 8,4'' liečiamas ekranas, GPS
navigacija su TMC, išmaniąja "OneShot" kalbos
įvestimi, 3D pastatų bei reljefo vaizdavimu,
MP3/SD/iPod/AUX/USB grotuvu, Bluetooth®
Audio-Streaming, skaitmenine radija (DAB)
USB ir AUX jungtys
Uconnect® laisvų rankų įranga su Bluetooth®
sąsaja ir balso atpažinimu bei valdymu ant vairo
SD atminties kortelės lizdas (prisijungimas su
uconnect ® Smartouch)
Radijo valdymas ant vairo

Gamintojo komplektuojama papildoma įranga
210

Specialus metalizuotas dažymas „Diamond Black“ (juoda)

EUR su PVM
555

Tikiuosi, kad mūsų pasiūlymas Jus sudomino. Jeigu turite klausimų, reikalinga papildoma informacija ar norite
išbandyti dominantį automobilį, maloniai prašome kreiptis.

UAB Krasta Auto Vilnius
Ozo g. 10A, Vilnius
Tel.: +370 5 2461717;
El. paštas:
vilnius@krasta-jeep.lt

UAB Krasta Auto Kaunas
Veiverių g. 150, Kaunas
Tel.: +370 37 210535;
El. paštas:
kaunas@krasta-jeep.lt

UAB Krasta Auto
Klaipėda
Svajonės g. 40, Klaipėda
Tel.: +370 46 344944;
El. paštas:
klaipeda@krasta-jeep.lt

UAB Autoforumas
Gamyklų g. 4,
Marijampolė
Tel.: +370 343 98745;
El. paštas:
info@autoforumas.lt

