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Túžba po slobode je vlastná všetkým ľuďom. Prejavuje sa ako túžba objavovať nepoznané, ako 

láska k prírode alebo ako hľadanie skutočného stavu vecí. Presne to v sebe vždy mali a stále majú 

vozidlá Jeep
®
 a žiarivým príkladom je práve model Wrangler - ikona, ktorá zostala verná svojim 

koreňom, a pritom sa prispôsobila duchu modernej doby. Jeho neutíchajúca túžba po nových 

dobrodružstvách vás povedie k objavovaniu nových ciest, či už povedú po vozovke alebo terénom. 

Nové destinácie, nové pocity, nové emócie. Nová cesta práve začína.
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SLOBODA DUCHA 
Nespútané povahy sa spoznajú, akonáhle sa navzájom uvidia. A Wrangler vždy sprevádzal tieto spriaznené 

duše pri ich ceste z každodenného bežného života za úchvatnými výzvami a zaujímavými dobrodružstvami. 

Charakter tohto mimoriadneho a najviac rozpoznateľného vozidla na svete sa za všetky tie roky, na rozdiel od 

okolitého sveta, vôbec nezmenil. A aj keď bol vylepšený a zmodernizovaný, aby zvládal ešte drsnejšie podmienky, 

poskytoval komfortnejší interiér a prinášal cestujúcim dokonalejšie jazdné zážitky, stále zostáva verný originálu.
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ROVNAKÝ CHARAKTER V NOVOM KABÁTE
Dizajn nového Wranglera prešiel prirodzenou evolúciou, zostal však verný svojej tradícii. Legendárna čelná mriežka so siedmimi otvormi

a rebrovaním v kombinácii s ikonickými svetlometmi vzdávajú hold Jeepu CJ. Tieto základné, autentické prvky sú okamžite rozpoznateľné

a prispievajú k jedinečnosti a identite modelu Wrangler. Široký postoj a robustné, masívne tvary karosérie umocnené zníženou hranicou 

spodnej línie okien zdôrazňujú jeho silu a húževnatosť.
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MAJÁKY V BÚRKE 
Ikonické okrúhle svetlomety sú charakteristickým znakom modelu Wrangler. Jeho jedinečný vzhľad ďalej 

dopĺňajú nové full LED svetlomety a hmlové svetlá poskytujúce ultra jasné svetlo, čo výrazným spôsobom 

zlepšuje osvetlenie vozovky a viditeľnosť. LED svetlá pre denné svietenie sa nachádzajú na prednej strane 

lichobežníkových blatníkov a ďalšie LED diódy sú tiež súčasťou zadných koncových svetiel. Aby ste perfektne 

videli, boli videní a stali sa neprehliadnuteľnými. Vždy a za všetkých okolností.
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TA PRAVÁ JAZDA

S OTVORENOU STRECHOU
Úplne nový Jeep

®
 Wrangler, jediné SUV 4x4 na trhu so skutočne otvorenou strechou

nad hlavou, bol navrhnutý a skonštruovaný pre vašu ešte väčšiu mieru slobody.

ODNÍMATEĽNÉ DVERE*
Dvere sú vyrobené z odľahčeného 

hliníka. Jednoducho ich odmontujte 

a vysaďte a užite si ešte viac 

slobody.

SKLOPNÉ ČELNÉ SKLO*
Jednoducho sklopte predné 

sklo, nechajte sa ovievať sviežim 

vzduchom a užite si ničím nerušený 

výhľad pred sebou.

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ STRECHA

SKY ONE-TOUCH™ POWER TOP
Vôbec prvá elektricky ovládaná látková strecha 

na modeli Wrangler vám sprístupní veľký 

panoramatický výhľad nad hlavou, navyše

s možnosťou odňať zadné bočné okná.

PEVNÁ STRECHA FREEDOM® HARDTOP 

ZLOŽENÁ Z 3 DIELOV
Dizajn modulárneho hardtopu bol prepracovaný. Strecha 

je teraz ľahšia a jednoduchšie sa odníma.

LÁTKOVÁ STRECHA

SUNRIDER® SOFT TOP
Toto prevedenie vychádza z pôvodnej 

verzie a používa podpornú pružinovú 

konštrukciu bez zipsov. Umožňuje 

stiahnuť strechu dozadu a zložiť zadné 

okná, aby si milovníci slnka rýchlo prišli 

na svoje.

* Jazda bez dverí a čelného skla je možná len v povolených 

oblastiach a v súlade s platnými právnymi predpismi. 1514



PRE VAŠE MESTSKÉ DOBRODRUŽSTVÁ
Skutočne dobrodružná duša nepozná hranice. Preto úplne nový Jeep

®
 Wrangler ponúka vynikajúcu dynamiku, lepšiu ovládateľnosť

a jazdný komfort ideálny aj pre jazdu na vozovke. Nový päťprvkový systém zavesenia kolies so špecifi cky nastaveným tlmením rázov 

je zárukou pohodovej jazdy. Predstavuje optimálnu rovnováhu medzi naladením pre jazdu po vozovke a legendárnymi terénnymi 

schopnosťami. Dvojstupňová rozdeľovacia prevodovka trvalého pohonu všetkých kolies aktívne prispieva k výbornej ovládateľnosti 

vozidla.

Bezpečnosť je prioritou, a preto je vozidlo bohato vybavené viac ako 65 aktívnymi a pasívnymi bezpečnostnými systémami, ako 

sú monitorovanie mŕtveho uhla, detekcia pohybu za vozidlom, zadná parkovacia kamera s dynamicky sa meniacou virtuálnou 

mriežkou, elektronická kontrola stability (ESC) s elektronickým zmiernením náklonu, predné a zadné parkovacie senzory a štvorica 

štandardných airbagov. Pretože jediným spôsobom cestovania je bezpečné cestovanie.
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NECHAJTE SA LEN TAK UNÁŠAŤ 

V ČASE A PRIESTORE
Úplne prepracovaný interiér je teraz vybavený najmodernejšími technológiami. Ponúka autentické, štýlové 

prvky, skvelú všestrannosť, vyšší komfort a intuitívne funkcie. Každý detail je majstrovsky spracovaný

a použité materiály sú najvyššej kvality. Všetko je starostlivo premyslené. Pokovované prvky a komfortné 

čalúnenie, teraz aj v koži s výrazným prešívaním. Štartovacie tlačidlo vo vodovzdornom prevedení je 

umiestnené v prirodzenom dosahu vodiča. A navyše každý Wrangler je štandardne vybavený odolnými, 

umývateľnými prvkami interiéru a vypúšťacími zátkami pre jednoduché čistenie od blata. Konečným 

výsledkom je nový interiér, v ktorom ľahko stratíte pojem o čase.
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PRELOMTE ZVUKOVÚ BARIÉRU
Interiér nového Jeepu Wrangler sa vyznačuje robustnými detailmi a príjemnou atmosférou pre vaše 

jedinečné jazdné zážitky. Vychutnajte si prvotriednu kvalitu zvuku audiosystému Alpine® All-Weather 

Premium s výkonom 552 wattov, ktorá sa prenáša cez 8 reproduktorov a zadný subwoofer.

Proste bezkonkurenčné terénne vozidlo.

2120



PERSONALIZOVANÉ PRIPOJENIE 
Nový prístrojový panel je osadený 7“ TFT LED displejom, ktorý vodičovi umožňuje zobraziť viac ako 100 rôznych 

informácií, vrátane aktuálne prehrávaného média, tlaku v pneumatikách alebo digitálneho rýchlomera.

Systém Uconnect™ s 8,4“ dotykovou obrazovkou štvrtej generácie, ktorá je umiestnená uprostred palubnej dosky, 

umožňuje pripojenie chytrého telefónu, zväčšovanie alebo zmenšovanie obrazu pohybom prstov a preťahovanie 

položiek a tiež voľbu obľúbeného zobrazenia ikon ponuky. 2322



S VÝKONOM 200 KS VÝKONOM 200 KS

S VÝKONOM 270 KS VÝKONOM 270 KS

DOBRODRUŽSTVO S VÔŇOU BENZÍNU 
Nový Wrangler ponúka vyspelé a účinné hnacie ústrojenstva. Úplne nový zážihový preplňovaný radový štvorvalcový motor

2,0 l s výkonom 270 k a dieselový preplňovaný motor Multijet 2,2 l s výkonom 200 k sú spojené s exkluzívnou 8-stupňová 

automatickou prevodovkou, ktorá optimálne využíva výkon motora tak pri jazde v teréne, ako aj pri plynulom prehĺtaní

kilometrov na diaľnici.

Nová rozdeľovacia prevodovka trvalého pohonu všetkých kolies perfektne rozdeľuje výkon medzi kolesá prednej a zadnej 

nápravy, a zaisťuje tak vynikajúcu ovládateľnosť a lepšie jazdné vlastnosti.

automatická prevodovka

pohon všetkých kolies s 2-stupňovou

rozdeľovacou prevodovkou

pohon všetkých kolies s 2-stupňovou
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NIČ VÁS NEZASTAVÍ 
S Wranglerom sa nemusíte báť, že by ste nedorazili do cieľa. Dokážete totiž prejsť každým terénom. Dva 

systémy pohonu všetkých kolies - Command-Trac® u modelu Sahara a Sport a Rock-Trac® u modelu 

Rubicon - ponúkajú trvalé riadenie krútiaceho momentu pre zabezpečenie optimálnej trakcie na klzkom 

povrchu s nízkou priľnavosťou, napríklad pri jazde v piesku, štrku, snehu alebo na ľade. K dispozícii je 

tiež elektronický zadný samozverný diferenciál Trac-Lok® zaisťujúci ešte lepšiu trakciu a priľnavosť. 

Pretože dobrodružstvo si chceme užívať za každého počasia a v akomkoľvek teréne. Vďaka legendárnym 

schopnostiam pohonu všetkých kolies 4x4 je každý Wrangler držiteľom označenia Trail Rated, ktoré 

preukazuje, že tento model úspešne splnil rad náročných skúšok v piatich kategóriách: trakcia, brodivosť, 

ovládateľnosť, výkyv náprav a svetlá výška.
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VYDAJTE SA 

AKÝMKOĽVEK SMEROM.

PREJDETE.
Rubicon 2018 je najschopnejšou verziou modelu Wrangler vôbec. 

Verný svojej tradícii poskytuje trakciu, vďaka ktorej zdoláte aj tie najdrsnejšie 

a najmenej predvídateľné jazdné podmienky.

•  Systém Rock-Trac® 4x4 s redukciou 4LO 4: 1 a plazivým 

prevodovým pomerom 77,2: 1

•  Dvojstupňová rozdeľovacia prevodovka Selec-Trac

• Nápravy Dana novej generácie pre veľmi náročné jazdné podmienky

•  Elektronické uzávierky predného a zadného diferenciálu Tru-Lok® pre optimálnu

adhéziu v každej situácii

• 32“ terénne pneumatiky BF Goodrich

•  Elektronicky odpojiteľný stabilizátor prednej nápravy pre ešte väčší výkyv 

náprav v náročnom teréne

•  Predný / zadný nájazdový / prejazdový uhol: 36,4° / 30,8° / 25,8°

•  Maximálna svetlá výška: 255 mm
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ÚPLNE NOVÝ JEEP
®
 WRANGLER

SPORT – SAHARA – RUBICON (DVOJ- ALEBO ŠTVORDVEROVÝ)



EXTERIÉR

• Maska chladiča vo farbe karosérie
• Čierne jednodielne lemy blatníkov
• Rámčekové kovové odnímateľné dvere
• Kapota s odvetraním motorového priestoru
• Plnohodnotné rezervné koleso
• Jedinečné 17“ zliatinové kolesá
• Svetlá denného svietenia DRL
• Halogénové svetlomety, koncové a hmlové svetlá
• Zadné ťažné oko
• Ochrana palivovej nádrže a rozdeľovacej prevodovky
• Strecha Sunrider® Soft Top v čiernom vinylovom vyhotovení

INTERIÉR

• Dvojzónová automatická klimatizácia
• Osembodové ambientné LED osvetlenie interiéru 
• Látkové sedadlá
• Stredová časť palubnej dosky v striebornom odtieni Platinum 
• Kožou čalúnený volant
• Pogumovaná ochrana obrazovky rádia
• Umývateľný interiér
• Sklopný a odnímateľný zadný rad sedadiel (iba u 2dverovej verzie)

SCHOPNOSTI

• Pohon všetkých kolies Command-Trac™ 2,72:1
• Rozdeľovacia prevodovka trvalého pohonu všetkých kolies s voliteľným 

čiastočným pohonom 4x4
• Ďalšia generácia náprav Dana 30/44
• Stály prevod zadnej nápravy 3,45 (so zážihovým motorom 2.0)
• Stály prevod zadnej nápravy 3,73 (s dieselovým motorom 2.2)
• 8stupňová automatická prevodovka

FUNKČNOSŤ

• Sada náradia Torx® pre demontáž strechy a dverí a sklopenie čelného okna
• Výškovo a osovo nastaviteľný volant
• Štartovacie tlačidlo Keyless Go
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo so senzorom stmievania
• Zadné parkovacie senzory

TECHNOLÓGIE A BEZPEČNOSŤ

• Infotelematický systém Uconnect™ 7“ NAV s dotykovou obrazovkou a 
digitálnym rádiom DAB

• Funkcie Apple CarPlay a Android Auto
• Sledovanie tlaku v pneumatikách
• Audio systém s 8 reproduktormi
• 3,5“ TFT prístrojový panel
• Ukazovatele zmeny smeru jazdy v zrkadlách
• Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním
• Aktívny obmedzovač rýchlosti a tempomat
• Elektronická kontrola stability (ESP) a kontrola proti rozkmitaniu prívesu TSC
• Hill Start Assist (HSA) a elektronická kontrola proti prevráteniu ERM
• Asistent Hill Descent Assist
• Pokročilé viacstupňové čelné airbagy vodiča a spolujazdca
• Bočné airbagy u predných sedadiel
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Navyše k výbave Sport:

EXTERIÉR

• Lemy blatníkov vo farbe karosérie
• 3dielny hard top vo farbe karosérie
• 18“ zliatinové kolesá s pneumatikami All-Terrain
• Jedinečný predný a zadný nárazník so striebornými prvkami
• Rúrkové bočné stúpačky
• Automatické vyrovnávanie výšky svetlometov
• LED svetlá denného svietenia
• LED predné hmlové svetlá
• LED koncové svetlá 
• Tónované čelné okno

INTERIÉR

• Prémiové látkové sedadlá s logom Sahara
• Ďalšie vstupy USB pre druhý rad sedadiel

TECHNOLÓGIE A BEZPEČNOSŤ

• Infotelematický systém Uconnect™ 8.4“ NAV s dotykovou obrazovkou a 
digitálnym rádiom DAB

• Funkcie Apple CarPlay a Android Auto™
• 7“ TFT konfi gurovateľný farebný prístrojový panel
• Prémiový audio systém Alpine all-weather s 9 reproduktormi vrátane 

subwoofera
• Predné parkovacie senzory

PAKET OVERLAND

• Čierne kožené sedadlá McKinley s logom Overland
• Kožou čalúnený prístrojový panel
• Štítok s logom Overland na bokoch
• Maska chladiča vo farbe karosérie s lesklými otvormi, lesklé rámčeky 

svetiel
• Lesklo lakované vonkajšie spätné zrkadlá 
• 18“ zliatinové kolesá v odtieni Granite Crystal so špecifickým dizajnom
• Pevný kryt rezervného kolesa
• Pasívny vstup
• Monitoring mŕtveho uhla s detekciou kríženia dráhy za vozidlom
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Navyše k výbave Sport:

EXTERIÉR

• Maska chladiča vo farbe karosérie s tmavými kontrastnými otvormi
• Prémiová čierna látková strecha Sunrider Soft Top
• 17“ zliatinové kolesá s 32“ off roadovými pneumatikami Mud Terrain
• Lemy blatníkov v kontrastnom odtieni  
• Automatické vyrovnávanie výšky svetlometov
• Svetlá denného svietenia
• Predné hmlové svetlá
• Zadné koncové svetlá
• Špecifi cký polep kapoty Rubicon®
• Zadné červené ťažné oko 

INTERIÉR

• Prémiové látkové sedadlá s logom Rubicon a červeným kontrastným 
prešívaním

• Ďalšie vstupy USB pre druhý rad sedadiel

SCHOPNOSTI

• Pohon všetkých kolies Rock-Trac® 4,0:1 
• Rozdeľovacia prevodovka trvalého pohonu všetkých kolies s voliteľným 

čiastočným pohonom 4x4
• Heavy Duty nápravy Dana 44
• Elektronicky odpojiteľný stabilizátor prednej nápravy
• Uzávierky predného a zadného diferenciálu Tru-Lok® 
• Zavesenie Performance
• Prémiové lišty proti kameňom

TECHNOLÓGIE A BEZPEČNOSŤ

• Infotelematický systém Uconnect™ 8.4“ NAV s dotykovou 
obrazovkou a digitálnym rádiom DAB

• Funkcie Apple CarPlay a Android Auto™ 
• 7“ TFT konfigurovateľný farebný prístrojový panel
• Prémiový audio systém Alpine all-weather s 9 reproduktormi 

vrátane subwoofera
• Predné parkovacie senzory

3736



17“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ S 

OPRACOVANOU ČELNOU ČASŤOU A 

ČIERNYMI OTVORMI

Štandard u verzie Rubicon

17“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ 

S OPRACOVANOU ČELNOU 

ČASŤOU A ČIERNOU 

POVRCHOVOU ÚPRAVOU

K dispozícii u verzie Rubicon 18“ ZLIATINOVÉ KOLESÁ

S OPRACOVANOU ČELNOU ČASŤOU

V SIVOM ODTIENI TECH 

K dispozícii u verzie Sahara 

s paketom Overland

18“ LEŠTENÉ KOLESÁ S OTVORMI 

V SIVOM ODTIENI TECH

Štandard u verzie Sahara

17” ZLIATINOVÉ KOLESÁ

S OPRACOVANOU ČELNOU ČASŤOU 

V SIVOM ODTIENI GRANITE CRYSTAL 

Štandard u verzie Sport 

KOLESÁ.
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Čierne látkové

sedadlá
Anatomické sedadlá 

čalúnené kožou

Prémiové anatomické 

sedadlá s nižším 

operadlom čalúnené 

čiernou látkou

Sedadlá

Heritage

čalúnené

žltohnedou látkou 

Anatomické sedadlá 

čalúnené čiernou kožou

SEDADLA.

Anatomické sedadlá 

čalúnené čiernou kožou 

Mckinley

Anatomické

sedadlá čalúnené 

čiernou kožou 

Čierne látkové sedadlá

s nižším operadlom

Anatomické sedadlá 

čalúnené kožou

Sedadlá Heritage

s nižším operadlom 

čalúnené žltohnedou 

látkou 
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Metalická

strieborná Billet

Metalická

Granite Crystal

Modrá Ocean Metalická

Punk’n

MetalickáMetalickáModrá Ocean Metalická Hellayella Čierna Biela Bright Sivá Sting Bikini Červená Firecracker 
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PREŽITE SVOJE VLASTNÉ 
DOBRODRUŽSTVO. 
Každé veľké dobrodružstvo začína otočením volantu a nabehnutím na neznámu cestu. Vďaka 

originálnemu príslušenstvu Mopar
®
 čoskoro zistíte, ako neobmedzené môžu vaše možnosti byť.

Mopar ponúka pre váš Jeep
®
 Wrangler širokú škálu príslušenstva zlepšujúceho výkon alebo štýl, 

a to až do toho najmenšieho detailu. S dielmi Jeep
®
 Performance Parts budete mať istotu, že váš 

jedinečný Wrangler je pripravený čeliť aj tým najnáročnejším výzvam, navyše s úplne osobitým 

vzhľadom. Upravte exteriér svojho vozidla prostredníctvom sieťovanej strechy a originálnej grafi ky 

Mopar, prekonajte vodu pomocou zvýšeného satia motora z ponuky Jeep
®
 Performance Parts 

a ovládnite skalnaté cesty s odolnými lištami proti kameňom.
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Ak si chcete užiť každý okamih svojej cesty naplno zvoľte špičkové 

plány údržby ponúkané v rámci služieb Mopar
®
 Vehicle Protection.

S originálnymi dielmi a vysoko špecializovanými službami bude 

váš Jeep
®
 Wrangler vždy v správnom kurze.

Viac informácií nájdete na: https://www.jeep.sk/mopar/warranty,

https://www.jeep.sk/mopar/maintenance

Nepredvídateľnosť je to, čo robí dobrodružstvo nezabudnuteľným. Byť pripravený potom znamená, 

že aj tie najväčšie výzvy sa vám zdajú byť jednoduché. Premeňte svoju ďalšiu zastávku na dokonalú 

relaxáciu pri západe slnka pomocou stolíka v zadných dverách alebo sady odkladacieho koša 

či líšt v podlahe batožinového priestoru. Váš batožinový priestor bude dokonale chránený pred 

akýmikoľvek prekvapeniami, ktoré vás môžu počas cesty stretnúť.
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Jeep
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