
JAUNĀ MODEĻA ĪPAŠAIS
PREZENTĀCIJAS PIEDĀVĀJUMS

Dāvanā 5 gadu garantija un 5 apkopes bez maksas. 

JEEP New Compass Limited sērijas 80th Anniversary
modelis par īpašu cenu

35 745 €
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Jeep Compass 1.3 150 DCT FWD aprīkojums ietver: 

• Ceļa zīmju informēšanas sistēma navigācijas sistēmā
• LED pagrieziena lukturi
• Iekšdurvju roktura LED apgaismojums 
• LED atstarotājs priekšējie lukturi (HIGH) 
• Elektriski regulējams autovadītāja sēdekļa
muguras izliekums
• Asfērisks ārējais vadītāja puses sānu spogulis
• Automātiski nolokāmi spoguļi
• Jumta sliedes 
• 10.25“ TFT informatīvais panelis autovadītājam
• Grīdas paklājiņi 
• Apsildāmi priekšējie sēdekļi 
• Apsildāma stūre 
• Apsildāma zona zem priekšējiem logu tīrītājiem 
• Stūre ar ādas apdari
• Satiksmes joslu vadības sistēma „Active Lane Management“
• „Power“ pakotne:
    • Bezvadu tālruņa lādētājs 
    • 230V papildu ligzda 
    • USB-C papildu ligzda
• Vadītāja noguruma atpazīšanas sistēma
• Krāsains 10,1 collu skārienekrāns un navigācijas sistēma
• Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
• 12 V kontaktligzda 
• Elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie logi
• Atpakaļskata kamera 
• 60/40 dalāmi un nolokāmi aizmugurējie sēdekļi
• Tonēti aizmudurējie stikli 
• Divpakāpju vadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni, 
• Priekšējā pasažiera drošības gaisa spilvenu
izslēgšanas funkcija, 
• Priekšējie sānu drošības spilveni
• integrēti sēdekļos, gaisa drošības spilveni (priekšējais un 
aizmugurējais aizsargs)
• Aizmugures loga atkausēšanas sistēma
• SPORT režīms
• Aizmugurējie miglas lukturi
• Priekšējo sadursmju brīdinājuma sistēma „Forward
• Collision Warning“

• Viedais ātruma asistents 
• Melni krāsots jumts
• Stūre ar ādas apdari un multimediju vadību uz stūres 
• Adaptīvā kruīza kontroles sistēma (STOP&GO sistēma)
• Autonoma bremzēšanas sistēma ar gājēju un 
riteņbraucēju noteikšanu
• Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
• „Premium Parking“ pakotne: 
• Paralēlās un perpendikulārās stāvvietā novietošanas 
un izbraukšanas atbalsta sistēma 
• Parkošanās sensori priekšpusē un aizmugurē
• „Winter“ pakotne
• Divu zonu automātiskā klimata kontrole
• Trīs galvas balsti aizmugurē
• Aizmugures sēdeklis ar roku balstu un krūžu turētāju
• Elektriski atslēdzams bagāžnieka vāks
• Pārnesumu svira ar ādas apdari
• Sešu virzienu mehāniski kontrolējami vadītāja un
• pasažieru sēdekļi ar regulējamu augstumu
un roku balstu
• Elektroniskā transportlīdzekļa stabilitātes kontrole 
(ESC), un kalna palīgu, vilces kontroles sistēmu (Hill 
Assist); elektroniska aizsardzība pret apgāšanos (ERM)
• 6 skaļruņu audio sistēma
• Automātiskas tālās gaismas
• Priekšējie saules sargi
• Elektriski vadāmi un apsildāmi sānu spoguļi
• LED miglas lukturi
• Stop&Start sistēma
• Apsildāma zona zem priekšējiem logu tīrītājiem
• Automātiski aptumšojams centrālais
atpakaļskata spogulis
• Stūres kolonnas augstuma regulēšana
• Lietus sensors
• Elektriskais stūres pastiprinātājs
• Galveno lukturu izlīdzināšanas sistēma
• Elektriski salokāmi un apsildāmi atpakaļskata spoguļi
• Automašīnas durvju bloķēšanas sistēma un 
automašīnas atslēgšana (Keyless Enter & Go)
• Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)
• Rūpnīcas signalizācija
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