
 

  
 

 

 Renegade 1.4 140 MAir FWD AT  longitude 
 

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

 

Techninės charakteristikos (atitinka standartinės komplektacijos automobilį) 

Variklio darbinis tūris, cm3 1.368 

Galia, kW (AG)  103 (140) 

Sukimo momentas, Nm 230 

Degalų rūšis Benzinas 

Degalų bako talpa, l 48 

Degalų sąnaudos, l/100km (mieste/užmiestyje/vidutinės) 8,0/5,7/6,7 

CO2 išmetimas, g/km 157 

Ekologinis standartas Euro 6 

Maksimalus greitis, km/h 200 

Pavarų dėžė 6-pavarų automatinė 

Varantieji ratai Priekiniai 

Išorės ilgis/plotis/aukštis, mm 4.255 / 1.805 / 1.697 

Ratų bazė, mm 2.570 

Durų skaičius 5 

Vietų skaičius 5 

Bagažinės tūris, l 351/1.297 

Techninių aptarnavimų intervalas 15.000 

Kėbulo spalva Balta / Pilka 



 

 

 

 

Standartinė įranga 

Saugumas 

 Dviejų pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės 

 Šoninės saugos oro pagalvės priekyje, integruotos į sėdynes 

 Užuolaidinės saugos oro pagalvės (apsauga priekyje ir gale sėdintiems) 

 Priekinio keleivio saugos oro pagalvės deaktyvavimo funkcija 

 Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 

 Elektroninė automobilio stabilumo kontrolės sistema (ESC) su avarinio stabdymo sistema, varančiųjų ratų 

praslydimo kontrolės sistema (TCS), priekabos stabilumo kontrolės sistema (TSC) ir judėjimo pradžios 

įkalnėn asistavimo sistema (HSA) 

 Elektroninė apsaugos nuo apsivertimo sistema (ERM) 

 Reguliuojamo aukščio priekiniai tritaškiai saugos diržai 

 Galiniai tritaškiai saugos diržai 

 Trečias galvos atlošas galinėje sėdynėje 

 ISOFIX tvirtinimai vaikiškai kėdutei 

 Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) 

 Žibintai su avarinio stabdymo įspėjimo funkcija 

 Priekiniai rūko žibintai 

 

 

Išorė ir stilius 

 16" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 215/65 R16 (sidabrinės spalvos ratlankiai) 

 Kėbulo spalva dažytos išorinės durų rankenėlės 

 Šviesiai pilkos spalvos išilginiai stogo bagažinės laikikliai 

 Sidabro spalvos priekinės grotelės 

 Chromuota išmetimo vamzdžio apdaila 

Komfortas ir funkcionalumas 

 Nuotolinio valdymo centrinis užraktas 

 Elektriniai priekinių langų kėlikliai 

 Elektriniai galinių langų kėlikliai 

 Elektra valdomi ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai 

 4 kryptimis reguliuojamas vairas 

 Elektroninis stovėjimo stabdis 

 Mechaniškai reguliuojamos priekinės sėdynės, vairuotojo 6 kryptimis, keleivio - 4 

 Priekinių sėdynių ranktūris su daiktadėže 

 Priekinė keleivio sėdynė su nulenkiamu atlošu 

 Kišenės priekinių sėdynių atlošuose 

 Padangų remonto komplektas “Fix&Go” 

 12V lizdas bagažinėje 

 12V lizdas centrinėje panelėje 

 Galinės sėdynės atlošas nulenkiamas santykiu 60/40 

 5" TFT spalvotas prietaisų skydelis 

 Vairuotojo sėdynės juosmens atramos elektrinis reguliavimas 2 kryptimis 

 LED tipo apšvietimas salone ir bagažinėje 

 Pastovaus greičio palaikymo sistema 

 Greičio ribojimo funkcija 

 Oda aptrauktas vairas 

 Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis (vers. su automatine pavarų dėže) 

 Parkavimo jutikliai gale  

 Lietaus jutiklis, automatiniam valytuvų valdymui 

Garso įranga ir telematika 

 Uconnect® Smartouch multimedija 

Spalvotas 5'' liečiamas ekranas, radijas ir MP3 grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų rankų įranga su 

Bluetooth® sąsaja ir balso atpažinimu, AUX/USB jungtys 

 Multimedijos valdymas ant vairo 

 Uconnect® LiveTM sistema 

 6 garsiakalbiai 

 

  

 



 Gamintojo komplektuojama papildoma įranga  

 
Eur su PVM 

5CA Metalizuotas spalvos dažymas   722 

UGQ Multimedijos paketas  

1262   

Spalvotas 8,4'' liečiamas ekranas, 3D grafikos navigacijos sistema, radijas ir MP3 grotuvas (Bluetooth® Audio-
Streaming), laisvų rankų įranga su Bluetooth® sąsaja ir balso atpažinimu, AUX/USB jungtys. Multimedijos 
valdymas ant vairo. 

  
 

 ALF Tamsinti galiniai stiklai 0 

051 Automatinės šviesos  97 

623 Vairuotojo sėdynė su reguliuojamu nugaros atlošu elektriniu būdų dvejomis kryptimis 97 

9S5 

R18 diametro ratlankiai 

 

487 

TBS Atsarginis ratas  195 

XAN  Aklos zonos perspėjimas 487 

LAS Linijų nuokrypio perspėjimo sistema  487 

AAE Paketas „Parking“ 

725 
  Galinio vaizdo kamera 
  Atstumo jutikliai priekyje ir gale 

  Atbulinės eigos kliūčių (RCP) stebėjimo jutikliai su vairuotojo įspėjimo sistema 

  
 

 VISO 4559 

 

 

 

 

Pardavėjo komplektuojama papildoma įranga 

Vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, liemenė 

 

Papildomai pardavėjo teikiamos paslaugos 

Teisinė automobilio registracija - techninis pasas, techninės apžiūros talonas, valstybiniai numeriai. 

24 h techninė pagalba kelyje galiojanti gamyklinės garantijos laikotarpiu. 

 

Automobilio pristatymo terminas

Iki 6 Darbo dienų  

 

  Kaina 

Standartinės komplektacijos automobilio kaina 21.603,00 EUR su PVM 

Siūlomo automobilio kaina su papildoma įranga/paslaugomis 26.162,00 EUR su PVM 

Speciali pasiūlymo kaina 21.900,00 EUR su PVM 



 
 

Gamyklinė garantija 

Visiems JEEP automobiliams suteikiama gamyklinė garantija 24 mėn., be ridos apribojimo, 7 metų garantija nuo 

kiauro kėbulo prarūdijimo, 2 metų garantija nuo dažų dangos defektų, be ridos apribojimo. Garantijos laikas 

pradedamas skaičiuoti nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos sąlygos nurodytos 

pirkimo-pardavimo sutartyje. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas atliekamas autorizuotuose servisuose Vilniuje, 

Kaune, Klaipėdoje. 

 

Komercinis pasiūlymas galioja 2019-08-30 

 

 


