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Jeep Compass
Tradiția și inovația își dau întâlnire pentru modelul Jeep® Compass, reînnoind cea mai
iconică trăsătură care transformă design-ul mărcii Jeep® într-o legendă. Urmărește-i
proﬁlul sculptat și aerodinamic, ﬁi atent la toate detaliile, de la linia cromată care
proﬁlează luneta, până la grila cu 7 fante, și lasă-te cucerit de semnătura distinctivă a
farurilor LED.
Noul Jeep® Compass te scoate de pe drumurile conventionale si te invita sa descoperi
cum arata viata in oﬀ-road. Ia drumul calatoriei în Design, User Experience, Tehnologie
și Performanță, alături de patru ﬁguri iconice care au modiﬁcat paradigma și au inspirat
o lume întreagă.
Un proﬁl soﬁsticat și agresiv care se distinge în mulțime. Jeep® Compass are postură
încrezătoare, datorită design-ului său aerodinamic. Plafonul negru opțional și proﬁlul
cromat care urmărește ﬁecare linie de pe partea posterioară și de pe laterale îl identiﬁcă
imediat în traﬁc. Vei ﬁ ușor de remarcat în Jeep® Compass.
DETALII RAFINATE
• Volan îmbrăcat în piele
• Sistem Uconnect™ 8.4 NAV
• Sistem Selec-Terrain®
• Transmisie automată
ABORDAREA OBSTACOLELOR
Performantele Jeep® Compass Trailhawk® Trail Rated® se datorează şi unghiurilor de
atac, trecere şi degajare neegalate, obţinute prin utilizarea unor bare de protecţie
speciﬁce şi a gărzii la sol înălţate, cea mai mare din clasa sa. Acestea sunt ajutate şi de
scuturile de protecţie, Hill Descent Control şi jantele din aliaj de 17-inch cu pneuri
oﬀ-road.
SELEC-TERRAIN®
Sistemul de management al tracţiunii Selec-Terrain® optimizează acţiunea sistemului
4×4 pentru a obţine performanţe maxime prin orice situaţie şi pe orice suprafaţă de
rulare. Gestionează şi optimizează până la 12 sisteme prezente pe vehicul, rezultatul
ﬁind un mai bun control asupra acestuia.
FRÂNĂ ACŢIONATĂ ELECTRIC
Aceasta utilizează butonul de frână montat pe consola centrală, un motor pe etrier la
roţile din spate si un modul de control electronic. Are patru moduri de operare:
acţionare statică si eliberare, acţionare dinamică, eliberare la pornire si menţinere de
siguranţă.

STOPURI CU LED
Noul Jeep® Compass este dotat cu stopuri care îmbină forma cu utilitatea. Stopurile se
contopesc în mod perfect cu formele vehiculului, oferind o imagine distinctă,
remarcabilă. n echiparea standard intră stopuri de ceaţă şi stopuri cu LED.
LONGITUDE
• Insertii cromate la nivelul geamurilor
• Keyless Enter-N-Go™
• Faruri de ceata
• Bare longitudinale pe plafon.
KEYLESS ENTER-N-GO™
Nu trebuie să mai ai de-a face cu chei sau butoane. Cu telecomanda personalizată în
buzunar sau geantă, Noul tău Jeep® Compass se va debloca doar trăgând de mânerul
portierelor faţă sau deschizând portbagajul. Odată aﬂat în interiorul vehiculului, senzorii
detectează prezenţa telecomenzii. Prin apăsarea unui buton, vehiculul va porni fără a
mai ﬁ nevoie să introduci cheia în butuc.
BARE LONGITUDINALE PE PLAFON
Indiferent daca iţi place sa mergi cu bicicleta, sa faci surf, sa te dai cu kayak-ul sau cu
skiurile sau pur si simplu sa explorezi noi teritorii, Noul Jeep® Compass include bare pe
plafon pe care se pot monta cutii de transport sau suporturi pentru echipamente
sportive.
LIMITED
•Acoperis amovibil actionat electric
•Uconnect™ 8.4 NAV
•Plafon negru
•Plansa de bord cu ecran de 7″
ACOPERIS AMOVIBIL ACTIONAT ELECTRIC
Noul Jeep® Compass poate ﬁ echipat cu multe dotari apreciate, inclusiv acoperisul
actionat electric, cu deschidere larga, pentru a va bucura de aer proaspat si soare.

