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GÖKYÜZÜ ARTIK 
PARMAĞINIZIN UCUNDA
 
Gökyüzü artık parmağınızın ucunda. Jeep® Renegade’in size sunabileceği açık 
hava özgürlüğü, elektrikli açılabilir tavan özelliğiyle nerede olursanız olun sizin. 
En az sizin kadar eşsiz bir manzaraya merhaba deyin.

İŞTE
TAM BURASI
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EĞLENCEYE HAZIR OLUN

Off-road macera ve heyecan dolu bir gelenekten esinlenen yeni Jeep® Renegade, 
ön camdaki Willys ya da yolcu tarafındaki tipik off-road ön askısı gibi klasik 
Jeep® Wrangler özellikleri ve eski ikonik sembolleri ile donatılmıştır. Ayrıntılara 
gösterilen özen, bunun yanı sıra gerçek işlevsellik sizi her zaman hazır halde 
tutmaya ve daha fazlası için size ilham vermeye devam edecektir.
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SİZE KALAN DAHA FAZLA 
BOŞ ALAN 
Renegade’in işlevsel yaratıcılığını deneyimleyin ve keyfini çıkarın. Önden arkaya 
geniş iç mekân: Jeep® Renegade’in genişliği sınıfının en iyisidir, beş kişinin 
rahatça seyahat edebileceği kadar geniştir ve kategorisinde maksimum genişlik 
ve tavan yüksekliğiyle aradığınız tüm konforu garanti eder. Orta konsoldaki 
daha büyük depolama alanları ve akıllıca tasarlanmış bir ağ saklama cebi, 
hem günlük sürüş hem de macera dolu eşsiz anlar için şekillendirilmiş bir iç 
mekân oluşturur.
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KENDİ KURALLARINIZLA OYNAYIN
Bir yanda KURALLAR vardır, öte yanda ise SİZİN KURALLARINIZ. 4. nesil Uconnect™ Navigasyon ve 
Bilgi-Eğlence Sistemi sayesinde yeni Renegade, sizin kurallarınızı gerçekleştirir. Bunu yaparken de 
8,4 inç genişliğinde tam renkli, yüksek çözünürlüklü dokunmatik bir ekrandan destek alır. 

Apple CarPlay™ ile iPhone’unuzun potansiyelini ortaya çıkararak Siri veya Uconnect™ dokunmatik 
ekranı üzerinden Apple Maps, Telefon, Mesajlar ve Apple Music özelliklerine akıllı ve güvenli 
şekilde erişin.
Görsel Apple CarPlay™’e aittir.
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BAĞLANMAK DOĞASINDA VAR

Artık doğrudan bilgi ve eğlence sistemi dokunmatik ekranından kontrol edilebilen otomatik çift bölgeli klima sistemini 
yöneten entegre klima kontrolüyle iç mekânı serin veya sıcak tutun.
Dokunmatik ekran ve direksiyon simidi kontrolleri üzerinden eller serbest ses kontrolü, Google Maps, Google Play 
müzik özelliklerine kolay bağlantı sağlayan Android Auto™ ile Android akıllı telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanın.

* Google Play’de Android Auto uygulaması ve Android™ 5.0 Lollipop veya üzeri bir yazılıma sahip Android uyumlu akıllı telefon gerektirir. Google, Google Play, 
Android Auto ve diğer ilgili markalar Google LLC’nin ticari markalarıdır.

Navigasyon Sistemi



ÖN ÇARPIŞMA UYARI SİSTEMİ PLUS
Radar ve video sensörleri, Renegade’in yolundaki başka bir araca veya büyük 
bir engele çok hızlı bir şekilde yaklaşıp yaklaşmadığını tespit eder ve sürücünün 
kazayı önlemesi/kazanın şiddetini azaltılması konusunda uyarır veya yardımcı 
olur.

KÖR NOKTA İZLEME VE ARKA TRAFİK ALGILAMA SİSTEMLERİ
Sensörlere dayalı bu sistemler, diğer araçlarla aranızdaki mesafeyi sürekli ola-
rak izler. Yan veya arka kör noktada bir şeyle karşılaşıldığında, yan aynalar üze-
rindeki ışıklı simgeler ve sesli bir uyarı ile bilgilendirilirsiniz.

ŞERİT DEĞİŞTİRME İKAZ SİSTEMİ
Aracın şeride göre konumu kameralar tarafından izlenir ve araç, farkında 
olunmadan şerit sınırlarına yaklaştığında görsel uyarı verilir. Ayrıca, şeritten 
kayma durumunda sistem, sürücünün düzeltici bir eylemde bulunmasına ve 
şeride geri dönmesine yardımcı olmak için proaktif olarak elektronik hidrolik 
direksiyondan yararlanır.

AKILLI FARKINDALIK
Bazen detaylar kaybolabilir, ama son teknoloji Trafik İşareti Algılama Sistemi 
(TSR) ile sollama, hız sınırı değişiklikleri ve olası kısıtlamalar hakkında doğrudan 
3,5 veya 7 inç TFT ekran üzerinden uyarılırsınız. Akıllı Hız Desteği (ISA) ile birlikte 
kullanıldığında, hız artış veya azalmalarını hızlıca kabul edebilir ve sistemi 
tamamıyla sezgisel direksiyon simidi kontrolleri üzerinden etkinleştirebilir veya 
devre dışı bırakabilirsiniz.
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Günümüzde her an tetikte olmak artık yeterli değil. Tüm donanım seviyelerinde Şerit Takip 
Sistemi Plus, Akıllı Hız Desteği ve Trafik İşareti Algılama özellikleri standart şekilde dahil 
olmak üzere sesli ve görsel uyarılar sayesinde kolayca anlaşılır 60’ın üzerinde güvenlik 
özelliği ile Jeep® Renegade aktif ve pasif bir şekilde size ve sizinle beraber seyahat edenlere 
göz kulak olur, siz ve yolcularınız için engel ve tehlikeleri algılar.

TEDBİRİ ASLA ELDEN BIRAKMAYIN
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DİNAMİK ÇİZGİLİ GERİ GÖRÜŞ KAMERASI
ParkView yedek kamera, geri viteste sürüşte mükemmel görüş sağlar ve 
Uconnect™ ekranında görünen Dinamik Çizgiler sayesinde aracın hareketine ve 
yönüne destek olur.

SÜRÜCÜ DİKKAT TAKİP SİSTEMİ (Sadece Renegade 4xe ve e-Hybrid'de)
Sistem, sürücünün yorgunluk seviyesini algılar. Sürücüye gerektiğinde 
dinlenmesini önermek için özel bir metin mesajı gönderilir. Ayrıca, TFT üzerindeki 
mesaj kaldırıldıktan sonra bile tüm anahtar döngüsü süresince bir simge eklenir. 
Bu simge yalnızca sürücü durduğunda, aracı kapattığında ve dinlendiğinde 
kaybolacaktır.

OTOMATİK PARK YARDIM SİSTEMİ - PARK SENSE
Sistem bir park yeri bulur ve TFT gösterge panelinde de görünen ses-
li ve görsel talimatlarla sürücüye rehberlik eder. Ek olarak, park ye-
rinden çıkmaya yardımcı olan yeni otomatik çıkarma işlevi sunar.  
Direksiyon sistemi direksiyon simidini kontrol ederken sürücünün vites, fren ve 
gaz kelebeği konumunu kontrol etmesi gerekir.

ACİL DURUM FREN SİSTEMİ - SADECE KAMERA
Gelişmiş Ön Kamera kalibrasyon özelliği sayesinde Renegade, ön radara ihtiyaç 
kalmadan şehir dışında acil durum fren işlevi sağlayabilir. Radarlı kaçınma işlevi 
sayesinde acil durum fren sistemi artık Trailhawk'da da kullanılabilir.

Önden Çarpışma Uyarısı Plus ve Aktif Acil Durum Fren Sistemi
Otomatik Park Yardım Sistemi - Park Sense

Adaptif Hız Sabitleyici
Akıllı Hız Desteği ve Trafik İşareti Algılama

Otomatik Park Yardım Sistemi - Park Sense
Dinamik Çizgili Geri Görüş Kamerası

Şerit Terk Uyarı Sistem
i Plus 
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SADECE JEEP®’İNİZİ 
HİSSEDİN
 
Hayattaki tüm yollar aynı değildir, o yüzden şimdi bir Jeep®’in 
direksiyonunda olmanın verdiği konfor ve güven hissinin tadını çıkarma 
zamanıdır. Renegade yol tutuşundaki kesinlik ve süspansiyonun verdiği 
haz sayesinde gün boyu aracı sürdüğünüz ve araçla seyahat ettiğiniz 
her andan memnun kalacaksınız.



BENZİNLİ 1.3 Turbo 150 HP 4x2 6 ileri vites DDCT

PLUG-IN
HYBRID

1.3 Turbo 240 HP 4x4 6 ileri vites AT

GÜCÜN DOĞAL EVRİMİ
 
Gücü yaratmak kolay olabilir ama bu gücün akıllı kullanmak başka türden bir yetenek gerektirir.
Jeep Renegade’in artırılmış güç ve tepki verme kabiliyeti sağlayan 3 ve  4
silindirli benzinli motorları ve 240 hp  güç üreten yepyeni 4 silindirli 1.3 Turbo Plug-in Hybrid motorları eşsiz 
güç ve verimlilik sağlar.
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KENDİ DALGANIZI 
YARATIN

Renegade yolculuğun rahat geçmesini sağlayacaktır. Üç olağanüstü 
şanzımandan birini seçin: mükemmel bir akışkanlık ve konforlu bir 
sürüş deneyimi için kesintisiz vites değişimi özelliği sunan, sınıfına özel 
9 ileri vitesli otomatik şanzıman; manuel şanzımanın performansını 
kullanım kolaylığı sunan otomatik şanzımanla birleştiren gelişmiş 
6 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman veya klasik 6 vitesli manuel 
şanzıman. Maksimum verimlilik için arka aks bağlantısını kesen 4x2 
veya 4x4 seçenekleri ile seçiminizi tamamlayın. Yepyeni 4 silindirli 
1.3 Turbo Plug-in Hybrid motoru Renegade’in performansını ve 
verimliliğini daha önce görülmemiş seviyelere yükseltir.
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DAHA FAZLA 
ÖZGÜRLÜK İÇİN YENİ BİR ENERJİ
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ÖZGÜRLÜĞÜN YENİ ADI

Yeni Jeep
®
 Renegade 4xe Plug-in Hybrid’in yenilikçi elektrikli 

4x4 sistemi her zaman kullanıma ve tüm sürüş koşullarında 
maksimum çekiş ve kontrol sağlamaya hazırdır. Sistem; Şerit 
Takip Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve sürücünün 
uyanık kalmasına ve aracın etrafındakilere dikkat etmesine 
yardımcı olarak araç içindeki herkesin güvenliğini artıran 
Yorgunluk Tespit Sistemi de dahil olmak üzere tüm teknolojik 
güvenlik özelliklerini kapsar.

Kelimenin tam anlamıyla daha fazla performans. Jeep® 
Renegade 4xe Plug-in Hybrid, 240 hp’ye varan gücüyle hem 
arazide daha yüksek kabiliyet ve daha yüksek tork sağlar 
hem de hibrit modda 50 g’dan az CO2 yayar. Hybrid, E-Save 
ve Electric olmak üzere sunulan üç yeni sürüş modundan 
dilediğinizi seçin ve tam elektrikli modda sıfır emisyonla 50 
kilometreye kadar yolculuk edin. İki güçlü ve verimli motor ve 
hızlı şarj modlarıyla iki saatten kısa sürede şarjı tamamen 
doldurabilme özelliğiyle gideceğiniz yere ulaşmanız 
gerektiğinde gücünüz asla tükenmez.

Sınırsız olanaklar sunan bir aracın direksiyonunda olmanın 
eğlencesini yaşayın. İki güçlü motorun birleşimiyle ortaya 
çıkan güç hem emisyon düzenlemelerine uyarak şehrin 
sokaklarında ve arazide dolaşmanıza olanak tanır hem de 
sürdürülebilirliği artırır. Sadece Plug-in Hybrid modellerinde 
bulunan özel Sport modunu seçin ve iki motorun birlikte 
çalışmasından doğan eğlencenin tadını çıkarın.

Jeep
®
 Renegade 4xe Plug-in Hybrid, efsanevi ruhun ileri 

düzeyde evrim geçirmiş halidir. Her yolda özellikle yeni 
6 ileri vitesli otomatik şanzıman sayesinde içten yanmalı 
motoruyla elektrikli motoru arasında son derece kolay ve 
sorunsuz şekilde sağlanan geçişle konforlu yolculuğun 
tadını çıkarın. Sürücüler daha aracın içine girmeden iç ortamı 
doğru sıcaklığa ayarlayarak, sıcaklığı önceden ayarlama 
özellikleriyle yola çıkmanın sunduğu yeni konfor özelliklerini 
deneyebilir. Otoyollarda doğru hızı korumayı kolaylaştıran 
Adaptif Hız Sabitleyici ise odağınızın sadece önünüzdeki 
yolda olmasına yardımcı olur.

GÜVENLİK KONFOR PERFORMANS EĞLENCE

RENEGADE PLUG-IN HYBRID 4xe
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DAHA FAZLA OLANAĞA SAHİP OLUN

BENZİNLİ MOTOR

AKÜ ŞARJ YERİ

ELEKTRİKLİ MOTOR

Yepyeni Jeep
®
 Renegade 4xe, en yeni şarj edilebilir hibrit teknolojisini verimli 1.3L Turboşarjlı  benzinli motorla bir 

araya getirir. Tek başına benzinli motorda 180 hp güç seviyesi bulunur. Arka aksa kusursuz şekilde konumlandırılmış 
elektrikli motorla birleştiğindeyse türünün ilk örneği Jeep

®
 4xe, daha fazla tork ve kabiliyet kazanarak 240 hp 

güce ulaşır. İleri düzey araç teknolojileri birbiriyle iletişim kurarak ve birlikte çalışarak 11,4 kWh aküden ve çevre 
dostu motordan en yüksek verimi almanızı sağlayan üç farklı hibrit sürüş modunu sunar. Güçlü elektrikli motoru 
tam elektrikli modda tek başına 130 km/s maksimum hıza çıkabilir ve şarjı tam doluyken 50 kilometreye kadar 
yol katedebilir. Şehir ortamları için tasarlanan bu modern kompakt SUV araç, daha önce görülmemiş özgün ve 
sürdürülebilir bir özgürlük sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
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YENİ ZİRVELERE ULAŞMAK İÇİN DAHA 
YÜKSEK KONTROL

Yeni Jeep
®
 Renegade PLug-in Hybrid, özel elektrikli motoru sayesinde yeni bir tür sürdürülebilir güç ortaya çıkarır. 

Efsanevi arazi yeteneklerinden yararlanan Jeep
®
 için geleneksel 4x4 sistemlerin mekanik sınırlarını aşmak amacıyla 

gelişmiş bir elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi geliştirildi. Bu sayede Jeep
®
 Renegade Plug-in Hybrid, %50’ye varan 

oranlarda daha fazla tork yaratarak hem geleneksel yanmalı motorların çok ötesinde bir performans sergiler hem de 
daha sürdürülebilirdir. Geliştirilmiş tork yönetimi daha yüksek verim ve arazi koşullarında daha iyi tutunma yeteneğiyle 
eşsiz çok yönlülük anlamına gelir. Her zaman olduğu gibi Trailhawk donanımı Trail Rated sembolüyle maksimum 
özgürlük sunar.
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ROCK (KAYA) Trailhawk’a özel bu mod, 
arka diferansiyel kilitleme mekanizması 
sayesinde Renegade’in en zorlu arazileri 
aşmasını sağlayan düşük hızlı ve elektrikli 
4x4 özelliğini sunar.

AUTO (OTO) Günlük sürüşler için ideal 
olan bu ayar varsayılan olarak seçili gelir 
ve elektrikli 4x4 sistemini devreye almak 
için gerektiğinde arka elektrikli motoru 
kullanır.

SPORT (SPOR) İçten yanmalı motor ve 
elektrikli motor birlikte çalışarak en sportif 
sürüş deneyimini sunar.

MUD/SAND (ÇAMUR/KUM) Düşük 
hızlarda daha fazla tork ve çekiş için 
elektrikli 4x4 sistemini kullanır. Özel şasi 
kontrollerini, diferansiyelleri ve şanzıman 
oranlarını uygulamaya alarak kum ve 
çamurlara hükmetmenizi sağlar.

Renegade’in efsanevi arazi kabiliyeti, en 
çok ihtiyacınız olduğu anda size Jeep

®
 

performansını sağlayan Jeep
®
 Active Drive 

Low özelliğinin bulunduğu eşsiz elektrikli 
4x4 sistemleri ile öne çıkar. Stratejik bir 

planlamayla arka aks üzerine yerleştirilen 
elektrikli motor sayesinde arka tekerleklere 
doğrudan güç sağlanır. Böylece sürücünün 

müdahalesine ve geleneksel tahrik mili 
kullanımına gerek kalmadan hem verimlilik 

hem de farklı koşullarda doğru miktarda 
güç ve çekiş sağlanır. Her iki sistem de 

sürücüye çeşitli yol koşulları için özel olarak 
ayarlanmış beş adet ayara kadar izin veren 

Selec-Terrain™ Çekiş Sistemi’ne sahiptir.

YOLLARIN 
NE ZAMAN 

KESİŞECEĞİNİ 
SİZ SEÇİN

SNOW (KAR)
 Kar ve buzla kaplı yollarda güvenlik ve 

performans için istikrarı artırır ve aracın 
direksiyon aracılığıyla verilen dönme açısına 

fazla tepki vermesini en aza indirir. Ana 
sistemler sorunsuz bir sürüşü garantilemek 

için yönetilir.
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YENİ ZORLUKLARA ÖZEL ÇÖZÜMLER
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7’’ GÖSTERGE PANELİ
ŞARJ SEVİYESİ

ELEKTRİK MESAFESİ
% GÜÇ/ŞARJ

E-COASTING
SEYİR KONTROLÜ SIRASINDA

ENERJİ YENİLEMESİ

Gözünüzü yoldan ayırmadan akünün şarjını ve
katedilebilecek mesafeyi kolayca kontrol edin.
Hatta aracınızı nasıl daha verimli kullanabileceğinizle
ilgili rehberlik de alabilirsiniz.

e-Coasting işleviyle hareket halindeyken bile akünüzü 
şarj edin. Bu özellik, motor freninin negatif torkunu 
kullanarak aküyü şarj eder.

HİBRİT MOD SEÇME DÜĞMESİ

Üç sürüş modundan birini seçtiğinizde Renegade akıllı 
şekilde kendini ayarlayarak geleneksel ve elektrikli 
motorların gücünü ve verimliliğini optimize eder.

Akünüzü daha sonra kullanmak üzere saklayın. 
Alternatif olarak rejeneratif fren sistemi ve e-coasting 
ile yolculuk sırasında akünüzü şarj edebilirsiniz.

Bu modu seçtiğinizde aracınız tamamen aküyle çalışır. 
Şehir içlerinde ve düşük emisyon zorunluluğu olan 
bölgelerde özgürlüğünüzden ödün vermeden aracınızı 
kullanırken tamamen elektrikten sağlanan gücün 
heyecanını hissedin.

Aracınız maksimum verimliliğe ulaşmak için iki motor 
arasında güç akışını otomatik olarak yöneterek bütün 
işi yaparken siz de yolculuğunuzun tadını çıkarın.

E-SAVE

ELECTRIC

HYBRID

8.4’’ UCONNECT RADYO 
GÜÇ AKIŞI

SÜRÜŞ GEÇMİŞİ
PROGRAMLAR

E-SAVE
ŞARJ AYARI

Şarjınız, sürüş verimliliğiniz, sürüş geçmişiniz, 
planlanmış şarjlar ve daha birçok durumla ilgili 
tüm bilgileri 8.4” UconnectTM Dokunmatik Ekran’da 
görüntüleyin.
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GELECEĞİNİZİN KONTROLÜNÜ ELİNİZE ALIN
Jeep

®
 Renegade 4xe PLug-in Hybrid’in şarj işlevi kolay kavranabilir, basit ve şehir içinde aracını her gün kullanacak olanlar 

için uygundur. 8.4” Uconnect™ ekranı üzerinden akü şarjı kolayca okunup anlaşılabilir. Daha da önemlisi aracınızın şarj 
edileceği zamanları yaşam tarzınıza göre planlayabilirsiniz. Renegade’inizi her zaman normal bir ev tipi prizden şarj 
edebilirsiniz. Ek olarak evinize kuracağınız özel bir elektrik panosuyla aracınızın şarjını iki saatten daha kısa sürede 
doldurabileceksiniz (7.4 kW’a kadar). Yoldaykense aracınızı özel kablosunu kullanarak halka açık şarj istasyonlarında 
şarj edebilirsiniz.

STANDART
ELEKTRİK
PRİZİ

Aracınızı ev tipi elektrik 
prizi bulunan her yerde 
standart kablo yardımıyla 
şarj edin.

ELEKTRİK 
PANOSU

easyWallbox, aracınızı 
evinizde şarj etmenin en 
pratik ve akıllı yoludur.

HALKA AÇIK
ŞARJ YERLERİ

Yoldayken akünüzü şarj 
etmek için halka açık şarj 
istasyonlarını kullanın.
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• 16” Alüminyum Jantlar
• Uconnect 5” Dokunmatik Ekran 
• 3,5” Tek Renk Gösterge Paneli 
• Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi 
• Hız Limitleme & Hız Sabitleme
• Şerit Değiştirme İkaz Sistemi
• Akıllı Hız Asistanı
• Yağmur Sensörü 
• Sürücü/Yolcu/Yan/Perde Hava Yastıkları 
• Elektrikli Park Freni 
• Arka Park Sensörleri 
• Manuel Klima 
• Elektrik Kontrollü Siyah Yan Aynalar
• Elektrikli Ön ve Arka Camlar
• Tekno Deri Direksiyon
• Ön Kol Dayama & Entegre Eşya Gözü 
• Lastik Tamir Kiti (Fix & Go)

• Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, 
• Anahtarlıktan Kontrol Edilebilen Camlar
• Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar
• Yükseklik Ayarlı Bagaj Kaplaması
• Yolcu Koltuk Altı Çekmece
• Güvenlik Alarmı
• Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası

• Arka Park Sensörü sunulmamaktadır.

FUNCTION PACK (OPSİYONEL)

LONGITUDE SPORT

LO
N

G
IT

U
D

E
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• 17” Alaşımlı Jantlar
• Siyah Tavan Barları 
• Ön Sis Farları 
• Koyu Renk Arka Camlar 
• Uconnect 7” Dokunmatik Ekran  (CarPlay/Android Auto)
• 7” Renkli TFT  Gösterge Paneli
• Arka Koltuk İçin USB Girişi 
• Otomatik Klima
• Ön Park Sensörleri
• Geri Görüş Kamerası
• Kör Nokta Uyarı Sistemi
• Anahtarsız Giriş Çalıştırma 
• Anahtarlıktan Kontrol Edilebilen Camlar
• Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar
• 40/20/40 Katlanabilir Arka Koltuklar ve Arka Kol Dayama
• Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası
• Otomatik Uzun Far Kontrolü
• Ön Çarpışma Uyarı & Önleme Sistemi
• Adaptif Hız Sabitleme 
• Otomatik Park Asistanı

• Sunroof

• Ön/Arka Park Sensörü
• Paralel & Dikey Park Yardım Sistemi
• Arka Çapraz Yol ile Kör Nokta Algılama Sistemi 
 Sunulmamaktadır.

OPSİYONEL

LIMITED SPORT

LONGITUDE ÖZELLİKLERİ DAHİLDİR, 
İLAVE OLARAK:



S

• Yeni 19” Alaşımlı Jantlar 
• Full LED Farlar
• Sunroof 
• 8.4” Dokunmatik Ekran 
• GPS Navigasyon
• S Limited Özel İç ve Dış Tasarım Detayları

• Deri Koltuklar 
• Ön Koltuk Isıtma ve 8 Yöne Elektrik Ayarı
• Isıtmalı Direksiyon Simidi
• Ön Cam Buz/Buğu Çözücü
• 4 Mevsim Paspaslar

PREMIUM LEATHER PACK (OPSİYONEL)

LIMITED ÖZELLİKLERİ DAHİLDİR, 
İLAVE OLARAK:
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Grafit Gri
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Karbon Siyah

Sting Gri

Beyaz

Colorado Kırmızı

Gece Mavi

Bikini Yeşil

MÜKE
MMEL D

OKU
NUŞ



16” ALÜMİNYUM JANTLAR

Longitude’da Standart

17” ALÜMİNYUM JANTLAR

Limited’ta Standart

19” ALÜMİNYUM JANTLAR

S Limited’da Standart
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PREMIUM 
KUMAŞ

DERİ

LONGITUDE

KUMAŞ

SİYAH

LIMITED

DERİ

SİYAH

Deri Koltuk seçeneği, Limited versiyonunda sunulmamaktadır. 

SİYAH

PREMIUM 
KUMAŞ



Jeep® Renegade her isteğinize göre kişiselleştirilebilir. Eksiksiz Mopar® orijinal 
aksesuar yelpazesi, her ayrıntı ve her ihtiyaç için size en iyi çözümü sunar. 
Mopar ve Jeep® donanımınızı taşımanıza izin veren çeşitli eklentiler sayesinde 
her aracı benzersiz ve kişisel kılar: Yolculuk sırasında bagajınızı kompakt ve 
sabit tutan teleskobik çubuk; kayaklarınızı, bisikletlerinizi veya ekstra bagajınızı 
taşımak için mükemmel bir çözüm olan tavan çıtaları.

Ek olarak, Mopar’ın desteklediği Şehir ve Macera Paketleri sayesinde, nerede 
olursanız olun sizi her zaman zorlamaya hazırlayacak çok sayıda aksesuara 
sahipsiniz: Hem şehir içinde hem de şehir dışında.

ORİJİNAL OLMAK İÇİN ÖZGÜN
OLMANIZ GEREKİR

Mopar® Vehicle Protection, bir dizi seçkin uzatılmış garanti ve bakım planı sunar. 
Yüksek nitelikli ve uzman teknisyenler tarafından sadece Mopar® orijinal parçaları 
kullanılır.
Size en uygun servis sözleşmesini seçin.
Daha fazla bilgi için www.mopar.eu adresini ziyaret edin.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir. 1.0L Turbo 
120HP MT

4X2

1.3L Turbo
150HP DDCT

4x2

1.3L Turbo
Plug-in Hybrid

240HP AT
4x4 LOW

Donanım Longitude Longitude, Limited, S Limited S Limited

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Yakıt Benzin Benzin Benzin + Elektrik

Silindir Adedi, Silindir Hacmi (cc) 3 Silindir, 999cc 4 Silindir, 1332cc 4 Silindir, 1332cc

Maks. Güç - dev/dk.da Kw (hp)  88 (120) @ 5.750 110 (150) @ 5.500 132.4 (180) @ 5.750 / 45 (60)

Maks. Tork - dev/dk.da Nm  190 @ 1.750 270 @ 1.560 270 @ 1.850 / 250

ŞANZIMAN

Şanzıman 6 İleri Düz 6 İleri DDCT 6 İleri DDCT

BOYUTLAR

Tavan Raylı Yükseklik (mm) 1.667 1.667 1.718

Uzunluk (mm) 4.236 4.236 4.236

Genişlik (mm) 1.805 1.805 1.805

Aks Mesafesi (mm) 2.570 2.570 2.570

Bagaj Kapasitesi 351 L 351 L 330 L

OFF-ROAD ÖZELLİKLERİ

Sistem Önden Çekişli Önden Çekişli 4 Tekerlekten Çekiş

Yerden Yükseklik (mm) 166 161 201

Yaklaşma / Uzaklaşma / Tepe Açısı (Derece) 18,6°  /  21,2°  /  14,4° 17,6° /  22,2° /  13,5° 27,7° / 28,0° / 17,6°

AĞIRLIKLAR VE KAPASİTELER

Boş Ağırlık Maks. (kg) 1.320 1.320 1.770

Maks. Çekme Ağırlığı (kg) 1.250 1.450 1.150

PERFORMANS

0-100 km/sn. (saniye) 11,2 9,8 7,1

Maksimum Hız (km/sa.) 185 203 199

YAKIT TÜKETİMİ (B)

Ortalama L/100 km 6,4 - 7,0 6,5 - ,70 2.1 - 2.2

EMİSYONLAR (B)

EU Emisyon Standardı Euro 6D-FINAL Euro 6D-FINAL Euro 6D-FINAL

CO2 WLTP (g/km) min-max 145 - 159 149 - 160 51 - 53

Elektrikle WLTP Menzil (km) - - 43
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(B) şartnamesi, 2017/1152-1153 no.lu Yönetmelik (AB) uyarınca NEDC döngüsüne atıfta bulunan ölçüm/korelasyon yöntemine dayanarak belirlenen 
CO2 ve yakıt tüketiminin değerini göstermektedir.
Araç verilerinin karşılaştırılmasına izin vermek için yürürlükteki düzenlemelere göre elde edilen CO2 ve yakıt tüketim değerleri belirtilmiştir. CO2 
ve yakıt tüketimi değerleri, sürüş şekli, rota, hava durumu, yol koşulları, araç durumu, kullanımı ve ekipmanı ile ilgili, ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere, birçok faktöre bağlı olan gerçek CO2 ve yakıt tüketim değerlerini yansıtmayabilir.

Belirtilen CO2 ve yakıt tüketimi değeri, en yüksek ve en düşük değerlere sahip araç versiyonlarını ifade eder. Bu değerler seçilen donanıma ve/
veya seçilen lastiklerin boyutuna bağlı olarak takip eden yapılandırma ile değişebilir. Belirtilen CO2 ve yakıt tüketimi değerleri kesin değildir ve 
üretim döngüsündeki değişiklikler sonucunda gelişebilir; daha güncel değerlere FCA ağının seçilen yetkili satıcısında ulaşılabilir. Her durumda, 
müşteri tarafından satın alınan aracın resmi CO2 ve yakıt tüketimi değerleri araçla birlikte teslim edilen belgelerde bulunur. CO2 ve yakıt tüketimi 
değerlerinin taşıtla ilgili vergi ve harçların hesaplanması amacıyla ilişkili olduğu durumlarda, her ülkedeki geçerli yasalara atıfta bulunulmalıdır.
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BİR GÖRÜNTÜDEN ÇIKAN İŞARET
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Bu broşür bir FCA yayınıdır. Tüm ürün resimleri ve özellikleri, yayın onayı alınmış güncel bilgilere dayanmaktadır. FCA, istediği zaman, bildirimde 
bulunmadan veya herhangi bir zorunluluk olmadan modellerin fiyat, teknik özellik, renk, malzeme gibi özelliklerinde; ürün iyileştirme amacıyla veya 
tasarım gerekçeleriyle gerekli olduğu düşünülen modelleri değiştirerek veya sona erdirerek, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Türkiye pazarına 
sunulan araçlar, broşürde yer alan görsellere göre donanımsal farklılık gösterebilir. Görseller sadece gösterim amaçlıdır.


