
JEEP RENEGADE MY19 LIMITED GSE T4 

Turbo 150KM DDCT 
 

Kolor zewnętrzny: Grafitowy Granite Crystal (095) 

Kolor wewnętrzny: Tkanina czarna TRESPASS BLACK (074) 

Zużycie paliwa cykl łączony ( l/100km ) : 6.3 (B) 

Emisja CO2 cykl łączony (g/km) : 143 (B) 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

008 - Zamek centralny sterowany pilotem 

011 - Kierownica regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach 

023 - Elektrycznie sterowane szyby tylne 

026 - Elektryczny hamulec parkingowy 

041 - Lusterka zewnętrze ogrzewane i elektrycznie sterowane 

051 - Czujnik zmierzchu 

07N - Przednie czujniki parkowania 

097 - Lampy przeciwmgielne przednie 

112 - Elektryczne wspomaganie kierownicy 

132 - Podłokietnik pomiędzy fotelami ze schowkiem 

140 - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 

198 - Regulowana wysokość zamocowania przednich pasów bezpieczeństwa 

228 - Elektryczny zamek centralny 

264 - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla tylnej kanapy 

320 - Koło kierownicy pokryte skórą 

347 - Czujnik deszczu 

392 - VDC - ESC + Asystent ruszania pod górę (hill start assist) 

396 - Dywaniki z przodu 

410 - Fotochromatyczne wewnętrze lusterko wsteczne 

412 - Tempomat adaptacyjny 

416 - Tempomat 

499 - Zestaw naprawczy (fix & go) 

4DK - Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera 

4JA - Asystent pasa ruchu (Lane departure warning plus) 

4KT - Opony 215/60 R17 klasy emisji C 

505 - Boczne poduszki powietrzne w przednich fotelach 

511 - Środkowy zagłówek tylny z regulacją wysokości 

5A0 - Zintegrowana antena 

5BH - Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i systemu komunikacji Bluetooth 

5DE - Stop & Start 

5M1 - Oświetlenie powitalne LED 

5YY - Zabezpieczenie pojazdu na czas transportu 

631 - System mocowania fotelików (Isofix) 



6DC - System unikania kolizji czołowych 

6HQ - Naklejka "I'm Jeep" 

784 - Panele drzwi bocznych z winylowymi wstawkami 

78P - Zabezpieczenie kół na czas transportu 

7BL - Zabezpieczenie kół na czas transportu 

858 - Instrukcja w j. polskim 

947 - Chromowana końcówka rury wydechowej 

976 - Lakierowane lusterka boczne 

9U8 - Pakiet Widoczność 

9UP - Port USB 

BGG - Asystent hamowania awaryjnego 

BNP - System kontroli trakcji 

BNS - System ERM przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu 

CDW - Składane oparcie fotela pasażera z przodu (przy reg. manualnej) 

CGW - Czołowe poduszki powietrzne 

CJ2 - Boczne kurtynowe poduszki powietrzne dla dwóch rzędów siedzeń 

JAJ - 7" programowany kolorowy wyświetlacz TFT w zestawie wskaźników 

JJJ - Gniazdo 12V na konsoli centralnej 

JP3 - Elektrycznie otwierane okna przednie, otwierane/zamykane jednym naciśnięciem 

JTM - Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 płaszczyznach, fotel pasażera w 4 płaszczyznach 

LMS - SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi 

MWE - Czarne relingi dachowe 

MXU - Dach w kolorze nadwozia 

NHR - Ogranicznik prędkości - sterowany z koła kierownicy 

RCG - 6 głośników 

RF7 - Apple Carplay/Android Auto 

RS9 - Cyfrowe radio - Digital Audio Broadcast 

RSW - Uconnect Live 

TMU - Opony letnie 215/60R17 

UGG - System multimedialny Uconnect 7.0 - 7" ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring 

WFH - 17" aluminiowe obręcze kół 

XGM - System monitorowania ciśnienia kół TPM z wyświetlaczem 

XH4 - Asystent parkowania przodem/tyłem ParkSense 

 

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  

070 Przyciemnione tylne szyby  

0XL Pakiet Funkcjonalny  

316 Kamera podglądu drogi cofania ParkView  

452 Ogrzewane fotele przednie 

508 Tylne czujniki parkowania  

5CC Granit Crystal 

623 Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego w2 zakresach 



9UA Pakiet świateł LED  

NHS Podgrzewane koło kierownicy  

TWROpony 215/60R17 M+S  

XAN System monitorowania martwego pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania 

 

 

 

Cena pojazdu z wyposażeniem 118.880PLN 

 

Cena specjalna 102 236 PLN 

 


