JEEP automašīnas piedāvājums
Godājamais klient,
Mēs esam vairāk kā priecīgi jums piedāvāt jauno Jeep Compass ar aprīkojumu un tehnisko specifikāciju, kura ir norādīta
Compass 1.4 140 MAir FWD MT Longitude (674.32J.1)

*Attēlam ir ilustratīva nozīme, auto var atšķirties no attēlā norādītā.

Tehniskā specifikācija
3

Dzinēja tilpums, cm
Jauda, kW (AG)
Griezes moments, Nm
Degviela
Degvielas bākas tilpums, l
Degvielas patēriņš, l/100km (pilsēta/šoseja/vidējais)
CO2 izmeši, g/km
Ekoloģijas standarts
Maksimālais ātrums, km/h
Ātrumkārba
Piedziņa
Garums/platums/augstums, mm
Garenbāze, mm
Durvju skaits
Sēdvietu skaits
Bagāžnieka tilpums, l
Tehniskās apkopes intervāls
Virsbūves krāsa
Salona apdare

Kopā

1.368
103 (140) pie 5.000
230 at 1.750
Benzīns
60
7,8/5,2/6,2
160
Euro 6D
195
6 pakāpju mehāniskā ātrumkārba
Priekšpiedziņa
4.394/1.819/1.635
2.636
5
5
438
15 000 km
Pelēka metālika (5DN)
Melns, auduma

EUR ar PVN

Automašīnas cena ar iekļauto papildaprīkojumu

27.894

Īpašais piedāvājums
Atlaide

22.990
18%

Standarta aprīkojums
Stils
17“ vieglmetāla diski, riepas 225/60 R17
Elektriski regulējami spoguļi
Aizmugurējie LED dienas gaitas lukturi
Dienas gaitas lukturi
Atpakaļskata spoguļi virsbūves krāsā
Degvielas tvertnes uzpildes vāks slēdzams
Automātiski priekšējie lukturi
Tumšas krāsas priekšējo lukturu rāmji
Pelēkas krāsas logu rāmji
Ārejie durvju rokturi virsbūves krāsā
Garenvirziena jumta reliņi
Komforts un funkcionalitāte
Gaisa kondicionieris
3.5" TFT vienkrāsains borta dators
Stūre ar ādas apdari
Vadītāja sēdekļa augstuma regulācija
Priekšējo galvas balstu augstuma regulācija
Priekšējā pasažiera sēdeklis ar nolokāmu muguras
daļu
Bagāžnieka organizators kravas nostiprināšanai
Kravas nostiprināsanas āķi kravas nostiprināšanai
bagāžniekā
Fix&Go riepu remonta komplekts
Rokas balsts ar krūžu turētāju
Ātrumu pārslēgs ar ādas apdari
Nolokāmi aizmugurējie sēdekļi 60/40
LED apgaismojums interjerā un bagāžaniekā
Spoguļi saules sargos
12V lādēšanas ligzda panelī un bagāžniekā

Drošība
Vadītāja un pasažieru gaisa drošības spilveni
Priekšējā pasažiera gaisa drošības spilvena atslēgšanas funkcija
Sānu gaisa drošības spilveni integrēti priekšējos sēdekļos
Aizkaru gaisa drošības spilveni (priekšējiem un aizmugurējiem pasažiriem)
Aizmugurējie miglas lukturi
Elektroniskā pretripošanas aizsardzības sistēma
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS)
Piekabes stabilitātes kontroles sistēma (TSC)
Kruīza kontrole
Elektroniskā transportlīdzekļa stabilitātes kontrole (ESC) ar avārijas
bremzēšanas sistēmu un saķeres kontroles sistēmu (TCS) pretripošanas
sistēma hill assist (HSA)
Aizdzedzes atslēga ar imobilaizeru
3 galvas balsti aizmugurē
ISOFIX bērnu sēdekļu stiprinājumi
Riepu spiediena kontroles sistēma
Halogēnās gaismas lukturi priekšā
Avārijas bremzēšanas brīdinājuma gaismas
Priekšējie miglas lukturi ar pagrieziena funkciju
Joslu saglabāšanas sistēma Lane Keep Assist
Frontālas sadursmes brīdinājuma sistēma - plus sistēma
Skaņa un multimēdija
Multifunkcionālā stūre
Uconnect® skārienjūtīgā multimēdiju iekārta
5'' krāsains skārienjūtīgs ekrāns, radio and MP3 atskaņotājs, Bluetooth®
mūzikas straumēšana, brīvroku sistēma Bluetooth®, balss atpazīšanas
sistēma, AUX/USB ligzdas
Digitālā skaņas pārraide (DAB)

Papildus aprīkojums
A1A

Pakotne „Function“
Automātiski aptumšojoši atpakaļskata spoguļi
Elektroniski apsildāmi un nolokāmi spoguļi
Keyless Enter & Go atslēgšanas, aizslēgšanas un startēšanas sistēma

AAC

5DN
WGN
TBS
AGF

230V lādēšanas ligzda
Signalizācija
Pakotne „Winter“
Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Apsildāmas vējstikla tīrīšanas slotiņas
Apsildāma stūre
Metāliska krāsa
17" vieglmetāla diski, riepas 225/60
Pilna izmēra rezerves ritenis
Pakotne „Business“
Divzonu automātiskā klimata kontrole
Elektrisks muguras balsta regulējums priekšējos sēdekļos
Uconnect®Smartouch navigācijas sistēma ar 8.4" krāsainu
skārienekrānu
Apple CarPlay and Android Auto savietojamība un atbalsts

Cena
Automašīnas cena ar papildaprīkojumu
Īpašais piedāvājums
Atlaide

EUR ar PVN
27.894
22.990
18%

