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Nr. Cod Sincom Motorizare 
Nivel de 

echipare 

Preţ fără  

 TVA 

(Euro)  

Preţ cu  

 TVA 

(Euro) 

 Preţ ofertă 

specială 

cu TVA 

(Euro) 

1 603.C04.0 
2.2 Mjet 185 CP 9AT AWD 

ACTIVE DRIVE I  
Longitude 36.500 43.435 

 
36.920 

2 603.M25.0 
2.2 Mjet 200 CP 9AT AWD 

ACTIVE DRIVE I 
Limited 40.500 48.195 

 
40.966 

3 603.RM9.0 
2.2 Mjet 200 CP 9AT AWD 

ACTIVE DRIVE II 
Overland 43.500 51.765 

 
44.000 

4 603.HP2.0 
3.2 V6 272 CP 9AT AWD LOW 

ACTIVE DRIVE LOCK 
Trailhawk 41.000 48.790 

 
41.472 

Preţurile sunt  exprimate în Euro şi includ transportul până la concesionar. Oferta valabilă până la 30 Aprilie 2018. 

                                                                              

 

 

        

Maşina din imagine este cu titlu de prezentare 



 

 

 

Principalele dotări standard Longitude 

 

Confort şi funcţionalitate: 

 Start & Stop 

 Geamuri anterioare acţionate electric, automate, cu senzor de obstacol  

 Geamuri  posterioare acţionate electric  

 Închidere centralizată cu telecomandă  

 Keyless Enter&Go 

 Aer condiţionat automat bi-zonă cu senzor de umiditate 

 Filtru de aer  

 Display multifuncţional de 3.5” monocrom integrat în instrumentele de bord 

 Sistem Uconnect cu touchscreen 5”, radio, port USB, cititor SD card, intrare auxiliară şi comenzi vocale integrate   

 Sistem audio cu 6 difuzoare 

 CD player montat în cotieră    

 Comenzi radio pe volan  

 Pachet Confort: scaun șofer reglabil electric pe 8 direcții, cu reglare lombară pe 4 direcții, oglindă interioară 

electrocromică cu microfon încorporat, hayon cu deschidere electrică, senzor de ploaie și crepuscular 

 Computer de bord  

 Oglinzi exterioare asferice, heliomate, degivrabile, reglabile electric, cu carcasă în culoarea caroseriei, 

semnalizator şi lumini de curtoazie 

 Parasolar şofer şi pasager cu oglindă iluminată  

 Lumini de zi cu led 

 Stopuri cu led 

 Imobilizator motor 

 Volan îmbrăcat în piele, reglabil în înălţime şi axial  

 Scaun şofer și pasager reglabile pe 6 direcţii 

 Scaun pasager cu spătar rabatabil 

 Buzunare pe spatarele scaunelor anterioare 

 Banchetă posterioară rabatabilă divizat 1/3-2/3 cu spătar reglabil 

 Spaţiu depozitare sub pernă scaun pasager 

 Cotieră anterioară  

 Cotieră posterioară cu suport pahare  

 Proiectoare ceaţă cu functie cornering 

 Cruise Control  

 Lunetă atermică 

 Ştergător lunetă  

 Priză auxiliară de 12 V în portbagaj  

 Capac mobil portbagaj  

 Mânere susţinere pasageri  

 Torpedo cu iluminare  

 Suporturi pahare cu iluminare  

 2 plafoniere posterioare  

 2 plafoniere în portbagaj  

 Pachet fumători 

 Kit remediere pană 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Performanţă: 

 Sistem de tracţiune integrală  JEEP ACTIVE DRIVE I  

 Diferențial pe axa posterioară 

 

Siguranţă:  

 ESP (include Electronic Roll Mitigation-ERM, Antiblock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction 

Control System-TCS)  

 Sistem de control al tracţiunii Selec-Terrain  

 Hill Start Assist– sistem de asistenţă la plecarea din rampă 

 Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage  

 Airbag-uri laterale anterioare  

 Windowbag-uri  

 Airbag genunchi şofer  

 Sistem Active Brake Lights 

 Tetiere anterioare active 

 3 tetiere posterioare 

 Frână de parcare cu acţionare electrică 

 Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri cu afişaj pe display independent pentru fiecare roată 

 Senzori de parcare posteriori 

 Sistem Isofix pe bancheta posterioară  

 Centuri de siguranţă anterioare cu pretensionare şi limitator de sarcină reglabile pe înălţime  

 Centuri de siguranţă posterioare (3) autorulante, cu pretensionare şi prindere în 3 puncte  

 Seat Belt Reminder - semnalizare acustică temporizată şi vizuală prindere centuri de siguranţă 

 

 Design: 

 Tapiţerie din stofă  

 Schimbător de viteze îmbrăcat în piele 

 Jante din aliaj de 17’’ cu pneuri 225/60  

 Rame proiectoare de culoare neagră 

 Siglă Jeep pe hayon  

 Covoraşe  

 Bare longitudinale cromate pe plafon 

 Grila cu contur cromat 

 Mânere portiere în culoarea caroseriei  

 Ţeavă de eşapament cu ieşire cromată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principalele dotări standard Limited - suplimentar faţă de 

Longitude 
 

Confort şi funcţionalitate: 

 Display multifuncţional color de 7” integrat în instrumentele de bord 

 Sistem multimedia și sistem de navigație cu display de 8.4" cu DAB, comenzi vocale, porturi USB si SD, 

Bluetooth, intrare audio auxiliară  

 Sistem HiFi Alpine cu 9 difuzoare și subwoofer, amplificator 506W 

 Scaun şofer reglabil electric pe 8 direcţii 

 Scaune anterioare încălzite și ventilate 

 Plasă portbagaj 

 Sistem de alarmă  

 Hayon cu deschidere electrică 

 Geamuri posterioare şi lunetă fumurii 

 Cameră video posterioară 

 Electronics Convenience Group – Keyless Enter-‘n-Go, priza auxiliara de 230V/50Hz, incarcator wireless 

 Luxury Group – oglinzi incalzite, reglabile electric si rabatabile, senzor de ploaie si crepuscular, scaun sofer 

reglabil electric cu memorie , faruri bi-xenon, spalator faruri 

 Park Assist Group – oglinzi încălzite reglabile și rabatabile electric, senzori de parcare anteriori si posteriori cu 

funcție STOP 

 

Performanţă:  

 Sistem de tracțiune integrală ACTIVE DRIVE I (versiunea M25) 

 Sistem de tracțiune integrală ACTIVE DRIVE II (versiunea M44) 

 Hill Descent Control (versiunea M44) 

 Suspensii off-road (versiunea M44) 

 

Design: 

 Tapiţerie din piele Nappa 

 Jante din aliaj de 18” cu pneuri 225/55 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principalele dotări standard Overland - suplimentar faţă de 

Limited 
 

Confort şi funcţionalitate: 

 Acoperiş amovibil acţionat electric Command View 

 Volan încălzit 

 Covorașe premium 

 

Siguranţă:  

 Discuri de frână majorate 

 Sistem de monitorizare unghi mort 

 

Design: 

 Jante din aliaj de 18” cu pneuri 225/55 design specific Overland 

 Bord îmbrăcat în piele premium 

 Partea inferioară a barelor față și spate vopsită în culoarea caroseriei 

 Protecții laterale din plastic vopsite în culoarea caroseriei (portiere și pasaje roți) 

 Volan îmbrăcat în piele cu inserții din lemn 

 

 

 

 

 

 

Principalele dotări standard Trailhawk - suplimentar faţă de 

Longitude 
 

Confort şi funcţionalitate: 

 Display multifuncţional color de 7” integrat în instrumentele de bord 

 Sistem multimedia și sistem de navigație cu display de 8.4" cu DAB, comenzi vocale, porturi USB si SD, 

Bluetooth, intrare audio auxiliară  

 Sistem HiFi Alpine cu 9 difuzoare și subwoofer, amplificator 506W  

 Port USB pentru locurile din spate 

 Plasă portbagaj 

 Sistem de alarmă 

 Covoraşe all season 

 Roata de rezervă de 17” cu pneu de 225/60 

 

Performanţă:  

 Sistem de tracţiune integrală ACTIVE DRIVE LOCK 

 Diferenţial posterior cu blocare controlată electronic 

 Select Speed Control 

 Hill Descent Control 

 Suspensii off-road 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Siguranţă:  

 Scut de protecţie motor, transmisie, rezervor şi suspensii anterioare 

 

Design: 

 Jante din aliaj de 17’’ cu pneuri M+S de 245/65 

 Geamuri fumurii 

 Oglinzi retrovizoare cu carcasa de culoare titanium 

 Grilă de culoare titanium 

 Bare longitudinale de culoare neagră pe plafon 

 Tapiţerie cu cusătură de culoare roşie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOTĂRI OPŢIONALE 

Cod Denumire opţional 
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Preţ 
Euro 
fără 
TVA 

Preţ 
Euro 

cu 
TVA 

210 Vopsea metalizată O O O O 525 625 

211 Tapițerie din piele (obligatoriu cu opt 85W) O - - - 0 0 

213 Sistem de alarmă O S S S 150 179 

44B Discuri de frână majorate O O S O 150 179 

5CC Vopsea extra-serie O O - O 0 0 

5JQ Vopsea pastel extra-serie de culoare albă O O O O 0 0 

802 Vopsea metalizată extra-serie O O O O 525 625 

85W 

Pachet  Business: Sistem multimedia și sistem de navigaţie 
cu display de 8.4", comenzi vocale, porturi USB și SD, 
Bluetooth, intrare auxiliară audio, tapițerie din piele, sistem 
Alpine: 9 difuzoare și subwoofer, amplificator 506 W 

O - - - 1.800 2.142 

ADE 
Pachet Winter: covorașe all-season, scaune față cu 
încălzire, volan încălzit, sistem de degivrare a lamelor de 
ștergătoare) 

O - - O 450 536 

ADG 

Pachet Technology: oglinzi retrovizoare degivrabile, 
reglabile şi pliabile electric, sistem de avertizare la 
părăsirea benzii de rulare LaneSense

TM
, faruri cu sistem 

SmartBeam, sistem de avertizare coliziune frontală, cruise 
control adaptive cu funcţie Stop&Go, cameră video 
posterioară, asistenţă la parcarea laterală şi perpendicular 
(doar pentru versiunile MF0 si HP2) 

- O O O 2.400 2.856 

AFC 
Pachet Electronics Convenience: Keyless Enter-‘n-Go, 
priză auxiliară de 230V/50Hz 

O S S S 300 357 

AFF 
Pachet Luxury: oglinzi încălzite, reglabile electric şi 
rabatabile, senzor de ploaie şi crepuscular, scaun şofer 
reglabil electric cu memorie, faruri bi-xenon, spălător faruri 

- S S O 1.350 1.607 

AJB 
Pachet Safety&Security: faruri bi-xenon, spălător faruri, 
senzor de ploaie şi crepuscular, sistem de alarmă 

O - - - 975 1.160 

AJD 
Pachet Interior Piele: tapiţerie din piele, scaune faţă cu 
încălzire, scaun şofer reglabil electric pe 8 direcţii, scaun 
şofer cu reglare lombară electrică în 4 direcţii 

O - - O 1.200 1.428 

AWC 
Pachet Park Assist: oglinzi încălzite, reglabile electric şi 
rabatabile, senzori de parcare anteriori şi posteriori cu 
funcţie stop 

O S S S 525 625 

GWJ Acoperiş amovibil acţionat electric Command View O O O O  1.050 1.250 

RC3 
Sistem Alpine: 9 difuzoare şi subwoofer, amplificator 506 W 
(obligatoriu cu opt 85W) 

O S S S 0 0 

RG4 
Sistem multimedia şi sistem de navigaţie cu display de 8.4" 
cu comenzi vocale, porturi USB şi SD, Bluetooth, intrare 
auxiliară audio 

O S S S 1.200 1.428 

TBB Roata de rezervă de 17” din oţel O O O S 180 214 

WPW Jante din aliaj de 18” O S - - 400 476 

 

 

 

 



 

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

JEEP  
CHEROKEE 

2.2 Multijet 185 CP 2.2 Multijet 200 CP 3.2 V6 272 CP 

 

Nr. cilindri, dispunere 4, in linie 6, in V 

Cilindree (cm³) 2.184 3.239 

Nivel ecologic Euro 6 Euro 6 

Raport compresie 15,5:1 10,7:1 

Putere max: CP(kw)/ rpm 185 (136)/3.500 200 (147)/3.500 272 (200 )/6.500 

Cuplu max: Nm/ rpm 440/2.500 315/4.300 

Alimentare Injecţie directă Common Rail Multijet II 
Secvenţială, Injecţie 
multipunct controlată 

electronic 

Transmisie 

Tracţiune 
Jeep Active Drive I 

4WD 
Jeep Active 
Drive I 4WD 

Jeep Active 
Drive II 4WD 

Jeep Active Drive Lock 
4WD 

Cutie de viteze 9AT 9AT 

Direcţie 

Tip Cremaliera servoasistata 

Diametru de întoarcere (m) 11,6 12,0 

Frâne: D(disc) 

Faţă (diametru-mm) Discuri ventilate 330 

Spate (diametru-mm) 278 

Suspensii 

Faţă 
McPherson, arcuri elicoidale cu cu cursă lungă, cadru din aluminiu monobloc, brat 

oscilant  inferior din aluminiu, bară stabilizatoare 

Spate Multilink cu 4 legaturi laterale din aluminiu, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare 

Dimensiuni 

Lungime (mm) 4.624 4.626 

Lăţime (mm) 1.859 1.904 

Inălţime (mm) 1.670 1.722 

Ampatament (mm) 2.700 2.719 

Garda la sol (mm) 157 183 221 

Unghi de atac 18,2 20,0 29,9 

Unghi de trecere a vârfului de 
rampă 

18,4 20,6 22,9 

Unghi de degajare 24,0 25,9 32,1 

Capacitate portbagaj (dm³) 412-500 

Roţi 

Pneuri 
225/60R17/ 
225/55R18 

225/60R17 
225/55R18 

245/65R17 M+S 

Mase/Capacităţi 

Masa proprie în ordine de mers (kg) 1.953 1.985 2.036 

Masa maxima autorizata (kg) 2.495 

Masa maximă remorcabilă cu 
dispozitiv de franare(kg) 

2.495 2.200 

Masa maximă remorcabilă fara 
dispozitiv de franare(kg) 

450 

Capacitate rezervor combustibil (l) 60 

Performanţe 

Viteza max (km/h) 202 204 203 180 

Acceleraţie 0-100 km/h (s) 8,8 8,5 8,7 8,4 

 

 



 

 

 

 

Consum carburant (l/100km) 

Urban 7,0 7,0 7,5 12,7 

Extraurban 4,9 4,9 5,3 7,7 

Combinat 5,7 5,7 6,1 9,6 

Emisii CO2 (g/km) 149 149 159 223 

 

 

Importatorul îsi rezervă dreptul de a aduce modificări datelor conţinute de acest material,                                                

din raţiuni tehnice sau comerciale. 


