
684. .2
688.
 (Cenník MY2022)

PHEV WD

Motorizácie PHM Pohon

2.0 4xe PHEV PHEV  4WD

2.0 4xe PHEV PHEV  4WD

AKCIOVÁ PONUKA

Platnosť cenníku od 14.1.2022 do 31.3.2022 alebo do odvolania.

77,000

ZÁRUKA NA VOZIDLO 
Na všetky vozidlá poskytuje Jeep svojim zákazníkom zákonnú dvojročnú záruku a dodatočné 3 roky rozšírenej záruky (100.000 km) na hnacie ústrojenstvo vozidla, dvojročnú záruku na lak a sedemročnú na prehrdzavenie karosérie. 
Počas základnej dvojročnej záruky nie je nijak obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše je 24 hodín denne v celej Európe k dispozícii špeciálna asistenčná služba – I AM JEEP. Podmienkou poskytovania záruky je dodržanie 
Návodu na použitie a údržbu vozidla a predpísaných servisných prehliadok.

Všetky uvedené ceny motorizácií sú odporúčané predajné ceny zodpovedajúce dobe vydania vr. 20% DPH bez príplatkových výbav.Viac informácii o zárukách získate priamo u autorizovaných predajcov značky Jeep.

8st. automatická

Neodolateľná akciová ponuka a prvotriedné terénne schopnosti. 
Využijte práve teraz s cenovou výhodou až

5,300 EUR vr. DPH

71,700

Prevodovka

WRANGLER PHEV

SAHARA
280 (380)688.AHH.2

Cenníková cenacv

Výkon kW (PS)

RUBICON

Zľava Akciová cena
Cena vr. DPH (€)Obj. Číslo

8st. automatická688.GHH.2 280 (380) 5,300

74,800 5,200 69,600
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Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

AD6 T T

0ZT NHM T T

AFB T 300

AHT 145 -

ADH - 145

AEN HT3 - 2,760

AEN

Sahara: 
AFF+212 

Dual Top s 
AEN

2,160 -

0N2 HT1 2,160 3,360

AFF 2,640 -

ADN 5,640 -

AAN T T

CMD 360 360

Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

392 • •
505 • •
LSB 540 540
NH2 • •
NHM • •
BNK • •

Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

STB HT1 - •

Bezpečnosť & Ochrana
Elektronický stabilizačný systém (ESC)
Predné bočné airbagy

Akciový paket "Technológia"
  - Monitoring mŕtveho uhla a detekcia kríženia dráhy za vozidlom (XAN)
  - Bezkľúčové odomykanie a zamykanie (GXD)

Cargo paket
- kotviace koľajnice v batožinovom priestore

Obmedzovač rýchlosti 

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokálny štandard pre SR
NA - nie je dostupné pre niektoré verzie

Tempomat (Cruise control)

Stropnice so zvýšenou ochranou proti hluku (CHD)
* Nutné objednať HT3 alebo HT1 alebo 0N2 alebo AEN

Akciový paket "Príprava pre ťažné zariadenie - SAHARA"
- Batérie so zvýšenou kapacitou 700 Amp (BCV)
- Alternátor 240 Amp (BAL)
- 230V zásuvka (LH2)

Plátená strecha premium SunRider Soft Top 
- čierna
* Nemožno s HT1

Exteriér

Štandardná a voliteľná výbava
Akciové pakety

Akciový paket "Bezpečnosť" (povinné LMS)
  - Varovanie pred čelným nárazom s funkciou zmiernenia následkov nehody (LSU)
  - Adaptívny tempomat do zastavenia (NH3)

Premium LED osvetlenie
 - Hlavné LED svetlomety (LPX)
 - Aut. zapnutie a nastavenie výšky predných svetlometov (HSH)
 - LED denné svietenie (LPY)
 - LED hmlové svetlomety (LNV)
 - LED koncové svetlá (LAY)
 - Predné parkovacie senzory (XHU)

WRANGLER PHEV MY22

Body Dual Top 
- Trojdielna Freedom Hard-Top pevná strecha vo farbe vozidla (HT3)
- Plátená strecha premium SunRider Soft Top cierna (ST2)
- Obal pre uloženie predných dvoch panelov strechy (CS2)
* Pri verzii Rubicon je nutné objednať s MM3.

Akciový paket "Overland" *
- Kožené čalúnenie sedadiel "McKinley" (212)
- Vonkajšie spätné zrkadlá v lesklej farbe (MMW)
- Pevný obal rezervného kolesa (CSB)
- Plaketa "Overland" (nahrádza Sahara) (MZM/MG8)
- Sky One Touch plátená strecha Soft Top (STJ)

Akciový paket "Príprava pre ťažné zariadenie - RUBICON"
- Batéria so zvýšenou kapacitou 700 Amp (BCV)
- Alternátor 240 Amp (BAL)
- 230V zásuvka (LH2)

Akciový paket "Strecha"
- Trojdielna Freedom Hard-Top pevná strecha čierna (HT1)
- Prepravná taška na uloženie odnímateľných častí nad vodičom a spolujazdcom (CS2)
- Plátená strecha SunRider Soft Top (cierna) (ST1/ST2)

Akciový paket "Strecha"
- Prepravná taška na uloženie odnímateľných častí nad vodičom a spolujazdcom (CS2)
- Plátená strecha SunRider Soft Top (cierna) (ST2)
* Pri verzii Sahara v prípade OPTu AFF+212 Dual Top OPT je nutné objednať s AEN.

Niektoré prvky príplatkovej výbavy nahrádzajú štandardnú výbavu rovnakého charakteru, bez toho, aby táto skutočnosť bola u jednotlivých položiek uvedená.

Akciový paket "Overland" *
- Kožené čalúnenie sedadiel "McKinley" (212)
- Vonkajšie spätné zrkadlá v lesklej farbe (MMW)
- Pevný obal rezervného kolesa (CSB)
- Plaketa "Overland" (nahrádza Sahara) (MZM/MG8)

Alarm

Selec-Speed™ control
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Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

STJ
AEN, AFB, 
N02, HT1, 

HT3
2,160 3,360

0N2 HT1 2,160 3,360

HT1 AEN - 1,560

HT3 T 2,160

MHW 895 895

GNK • •
GTB • •
LE4 • •

LHD • •

LMU • •
LPS • •
AJS AEN a 0N2 5,040 5,040

MBA • •

MBC • •

MEF - •
MF4 - •
MFT • -

MM2 MM3 - •

MM3 • 360

MRK • -
MYA - •

Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

727 • -
211 2,040 1,320
212 0 -

732 - •

AWS T T

CFN • •
CKL • •
CLE CWA • •

CWA 120 120

CUY • •

CWP • •
GCD T T
GNC • •
HAB • •
JHA • •

JPM 300 300

JPY • •

JT6 • •

JWA • •

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokálny štandard pre SR
NA - nie je dostupné pre niektoré verzie

Niektoré prvky príplatkovej výbavy nahrádzajú štandardnú výbavu rovnakého charakteru, bez toho, aby táto skutočnosť bola u jednotlivých položiek uvedená.

Prémiové látkové čalúnenie sedadiel s logom Rubicon

Fajčiarska sada
- vyberateľný popolník (CUK)
- zapaľovač (JJA)

2-zónová automatická klimatizácia

Mopar Sunrider Fliptop
* Povinne s H1 alebo s HT3.

Látkové čalúnenie sedadiel s logom Sahara

Brzdové svetlo

Čierný predný nárazník

Sky One Touch plátená strecha Soft Top 
- čierna

Delené sklápateľné zadné sedadlá 60/40

Blatníky s integrovými odbočovacími svetlami a denným svietením
- v čiernej farbe

Blatníky s integrovými odbočovacími svetlami a denným svietením
- vo farbe vozidla
* Nutné objednať HT3 nebo 0N2 nebo STJ

Viacstupňové stierače predných okien

Predné sedadlo spolujazdca
- manuálne nastaviteľné v 4 smeroch

Koberec v batožinovom priestore
Predné a zadné koberčeky

Slnečné clony s integrovaným zrkadielkom

Elektricky ovládané okná
- predné okná s funkciou stiahnutie na 1-klik

Exteriér

Štandardná a voliteľná výbava WRANGLER PHEV MY22

Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe

Trojdielna Freedom Hard-Top pevná strecha
- vo farbe vozidla

Elektricky ovládané a manuálne sklopné spätné zrkadlá 

Paket "Zima"
- vyhrievané predné sedadlá (JPM)
- vyhrievaný volant (NHS)
- Rubicon/Sahara iba s kožou 211 alebo 212

Interiér

Nástupné prahy dverí
Nápis "RUBICON" na kapote auta

Predná mriežka vo farbe vozidla

Polovičné dvere (spodná časť oceľ - vrchná čásť tkanina)

Čierný zadný nárazník

Ochrana prahov dverí

Koža / Techno vinyl čalúnenie sedadiel
Koža / Techno vinyl čalúnenie sedadiel "McKinley" - logistický kód

Celoročné koberčeky

Odkladacie priečinky pred spolujazdcom

Osvetlený odkladací priestor na poháre
Zatmavené zadné sklá od B stĺpika

Elektricky vyhrievané spätné zrkadlá 

Automatické zhasnutie svetiel s oneskorením

Integrované odbočovacie svetlá do nárazníkov

Mriežka kapoty vo farbe vozidla

Trojdielna Freedom Hard-Top pevná strecha
- čierna

Body Dual Top 
- Trojdielna Freedom Hard-Top pevná strecha vo farbe vozidla (HT3)
- Plátená strecha premium SunRider Soft Top cierna (STB)

Sedadlo vodiča
- manuálne nastaviteľné v 6 smeroch
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Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

LHA • •
RDZ • •
SCV • •
XSC • •
XC3 100 100

GMA 180 T

Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

WPR • -

WEF - •

TDA • -

TTK - •

365 • •

LA5 • •

CSA • •

Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

5CA 0 0
5CB 960 960
5CG 960 960
5DM 960 960
74F 960 -
2G3 1,200 1,200
2G2 960 960

Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

5CD 960 960
6FW 960 960
3XU 960 -
1CK 1,200 1,200
2G1 960 960

Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

GX4 • •
GXM • •
JAJ • •
JJJ • •

JJM • •

RC4 T T

RDG T T

UGQ • •

XAA • •
XAC XNY • •
LMS T T

XNY 480 T

Niektoré prvky príplatkovej výbavy nahrádzajú štandardnú výbavu rovnakého charakteru, bez toho, aby táto skutočnosť bola u jednotlivých položiek uvedená.

Červená "Snazzberry"

WRANGLER PHEV MY22

Sklo "Gorilla"
* Nutné objednať XNY

Modrá "Hydro"

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokálny štandard pre SR
NA - nie je dostupné pre niektoré verzie

12V zásuvka vzadu

Disky kolies & Pneumatiky

Systém monitorovania tlaku pneumatík TPMS

Nastaviteľný pohotovostný systém sledovania tlaku pneumatík

Žltá "High Velocity" - dostupné v roku 2022
Piesková "Gobi"

Strieborná "Zynith"
Fuksia "Tuscadero"

Zelená "Sarge"

Chrómované prvky v interiéri

Základné lakovanie

Biela

Ambientné osvetlenie interiéru

Kožou potiahnutý volant 

17" kolesá z ľahkých zliatin
- rozmer: 17 x 7,5

Uconnect services (TBM)
* Dostupné neskôr

Predná offroad kamera
* Nutné objednať GMA

Zadné parkovacie senzory

Automatické prepínanie ďiaľkových svetlometov

Sivá "Sting"

Prístrojový panel so 7'' plnofarebným TFT displejom 
12V zásuvka v stredovej konzole

Vnútorné madlá MOPAR handle kit

Audioovládanie na volante 

Štandardná a voliteľná výbava
Interiér

Celoročné pneumatiky "Bridgestone"
- rozmer: 255/70 R18
rýchlostný index: T (max. 177km/h)

Pneumatiky do blatového prostredia "Bridgestone"
- rozmer: 255/75 R17C
- rýchlostný index: Q (max. 156km/h)

Červená "Firecracker"

18" kolesá z ľahkých zliatin
- rozmer: 18 x 7,5

Metalické lakovanie

Čierna

Obal rezervného kolesa

Technológie

ParkView® zadná parkovacia kamera

Bezkľúčový štart

Uconnect 8,4 "s NVG, dotykovou obrazovkou
- AM / FM / Aux / USB 
- Bluetooth
- Apple Car Play a Android auto*
- Integrovaná anténa
- DAB rádio
- Uconnect Live
- GPS navigácia (3D zobrazenie miest)
* Apple CarPlay a Android Auto nie sú podporované v SR

"Alpine" audio systém premium so subwooferom 
- 552 W zosilovač
- 2ks výškové reproduktory
- 8x12" subwoofer
- 4ks 6,5" reproduktory
- 2ks 3,5“ stropné reproduktory

Centrálne zamykanie

Sivá "Granite crystal"
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Obj. kód Nemožno s SAHARA RUBICON

6CG 640 640
07D 420 420
DHP • -
DHF - •
5PM - •
DSE - •
DSA • -

XNS • •

MMC • •

Nabíjací kábel
easyWallbox

Selec-Trac® systém pohonu štyroch kolies

Ostatné

Rock-Trac® 4:1 vysokovýkonný systém pohonu štyroch kolies

Map Care - 3 roky aktualizácie máp

Elektronicky odpojiteľný predný stabilizátor
Uzávierky diferenciálu prednej a zadnej nápravy
Diferenciál s obmedzenou svornosťou

Filter pevných častíc (GPF)

Štandardná a voliteľná výbava WRANGLER PHEV MY22

Niektoré prvky príplatkovej výbavy nahrádzajú štandardnú výbavu rovnakého charakteru, bez toho, aby táto skutočnosť bola u jednotlivých položiek uvedená.

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokálny štandard pre SR
NA - nie je dostupné pre niektoré verzie

Strana 5 z 7



4,1

Brodivosť(mm/kmh) 760/8

6.5
156177

Mimo mesta (l/100km)

Kombinovaná (l/100km) - WLTP 3,5

65
Kapacita batérie (kWh) 17,3

Max. hmotnost prívesu - nebrzdený (kg)

- -
-

750

-

750

51.00%

8st. automatická
 Dana M210HD Axle Locking

107 (142)

1894
3008

36,0°
20,8°

760/8
Odjazdový uhol 30,7° 31,4°

Svetlá výška (mm) 242 252

400 @ 3000 rpm

1848 / 1901
4882

1995

200 (272) @ 5250 rpm
400 @ 3000 rpm

4, v rade
84.0 x 90.0

Max. výkon elektromotoru P1F: kW (k) 45 (61)
Max. krútiaci moment elektromotoru PF1: Nm 53

 4WD
8st. automatická

1838 / 1891

Dojazd čisto elektrickým pohonom (km) 44 45

1587
2812

51.00%
2409

-

Objem palivové nádrže (l)

E6D Final

Mesto (l/100km)

Kombinovaná (l/100km)

SPOTREBA PALIVA

VÝKON

Dĺžka (mm) 4882

VONKAJŠIE ROZMERY
Výška hart top / soft top (mm)

Váha vpredu (%)
Max. prípustná hmotnosť (kg) 2903

-Emisie CO2 (g/km)
Emisná norma E6D Final

Max. hmotnost prívesu - brzdený (kg)

45 (61)
637 @ 3000

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Palivo
Počet valcov

637 @ 3000

94
-

PHEV

84.0 x 90.0

2.0 4xe PHEV 2.0 4xe PHEV
SAHARA, 80TH RUBICON

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA WRANGLER WRANGLER PHEV MY22

245

Max. výkon benzínového motoru kW (k) @ ot. min.
Max. krútiaci moment benzínového motoru Nm @ ot. min.
Max. výkon elektromotoru kW (k) 107 (145)

1995

Max. krútiaci moment elektromotoru (Nm) 245

10:01
200 (272) @ 5250 rpm

10:01

Kombinovaný max. výkon PHEV: kW (k)

1894

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 6.5
Max. rýchlosť (km/h)

Šírka (mm)

Nájazdový uhol
Prechodový uhol 20,0°

3008

35,4°

4, v rade
Vŕtanie x zdvih (mm)
Zdvihový objem (cm3)

Pohotovostná hmotnosť (kg)

17,3
65

EMISE

OSTATNÉ
12,28 12,28

Emisie CO2 (g/km) - WLTP 79

Uvedené údaje o spotrebe paliva, emisiách CO2 a spotrebe energie boli stanovené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v znení platnom v čase homologizácie vozidla. Údaje sa vzťahujú k vozidlu v 
základnom vybavení v Taliansku a uvedené rozpätie zohľadňuje voliteľnú výbavu a rozdiely v rozmeroch zvolených kolies a pneumatík, ktoré sú dostupné u vybraného modelu, a môžu sa počas konfigurácie líšiť. Hodnoty pre vozidlá 

sú už založené na novej metodike WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a sú prepočítané na hodnoty zodpovedajúce NEDC (New European Driving Cycle), aby bolo možné zabezpečiť porovnaní medzi 
vozidlami. U týchto vozidiel, sa na účely daní alebo iných poplatkov súvisiacich s vozidlami, ktoré sa (okrem iného) zakladajú na hodnote emisií CO2, môžu líšiť hodnoty CO2 od hodnôt tu uvedených.

Priemer otáčania (m)

PHEV

POHON
Hnacia náprava

2348

Kompresný pomer

Predná náprava Dana M210 HD
Zadná náprava Dana M220 HD  Dana M220HD Axle Locking

Kombinovaný max. krútiaci moment PHEV: Nm @ ot. min.

53

1587

Prevodovka

-

Rázvor (mm)

HMOTNOSTI A OBJEMY

 4WD

280(380) 280(380)
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Váš autorizovaný Jeep® predajca:

VÁŠ NOVÝ JEEP WRANGLER PHEV MY22

si môžete nakonfigurovať teraz.  

Vytlačené na Slovensku

Popisy a ilustrácie použité v tejto brožúre, ako aj informácie o rozsahu dodávaného vybavenia, farieb, vzhľadov, výkonov, rozmerov, hmotnosti, spotreby paliva a prevádzkových nákladov vozidla zodpovedajú dobe vydania. Naftové 
motory majú systém vstrekovania typu sú vybavené filtrom pevných častíc DPF. Konkrétne konfiguráciu vozidla získate u autorizovaného dealera Jeep® podľa aktuálneho platného cenníka. Všetky uvedené ceny sú odporúčané 

predajné ceny zodpovedajúce dobe vydania vč. 20% DPH. Dopravné náklady sú v cene vozidla. Ilustrácie môžu obsahovať špeciálne vybavenie amerických modelov alebo funkcií, ktoré nie sú k dispozícii na európskom trhu. Jeep si 
vyhradzuje právo uskutočňovať v priebehu výroby zmeny proti prevedením tu uvedeným.
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