
NOWY JEEP® COMPASS



USTAW SWÓJ 
WŁASNY KURS.

Miejscy podróżnicy mogą tworzyć własne mapy. Ekskluzywne dla segmentu układy napędowe, systemy 

bezpieczeństwa i rozwiązania technologiczne sprawiają, że dla Nowego Jeepa
®
 Compassa® każda dro-

ga będzie przejezdna. Wszechstronność tego najsprawniejszego z kompaktowych SUV-ów sprosta zarówno 

wyzwaniom betonowej dżungli, jak i przeszkodom na szlaku, co pozwoli Ci zawsze podążać własną drogą.  



NA WSCHODZIE 
WSTAJE DZIEŃ.



Nowy Jeep
®
 Compass® swój niepowtarzalny wygląd zawdzięcza błysz-

czącemu, czarnemu siedmioszczelinowemu grillowi z chromowanymi 

elementami. Umieszczono go pośrodku szeroko rozstawionych kół, które 

zapewniają doskonałą wytrzymałość w terenie, co dodaje kierowcy pew-

ności siebie i pozwala na lepsze prowadzenie i szybsze reakcje na dro-

dze. Tylne światła LED to jego niemożliwy do podrobienia znak rozpo-

znawczy. Rozmieszczenie świateł do jazdy dziennej i błyszczący czarny 

dach nadają mu wyrafinowany, współczesny charakter. Wyjątkowa dy-

namika na drodze i sprawność w terenie dzięki napędowi 4x4 sprawia, 

że Jeep
®
 Compass® przewyższa inne modele tej klasy. Dzięki połącze-

niu mocnej konstrukcji z zawieszeniem McPherson i najnowocześniej-

szym systemem amortyzacji, Jeep
®
 Compass® zapewnia płynną, przy-

jemną jazdę po ulicach miast, a także na mniej uczęszczanych szlakach.

NA HORYZONCIE POJAWIA
SIĘ NOWA LINIA.





Nowy Jeep
®
 Compass® gwarantuje, że wszędzie dojedziesz, zachowując 

swój styl, w doskonałym komforcie i na własnych warunkach. 

Interaktywny system multimedialny Uconnect™ 8,4” Nav, współpracujący 

z Apple CarPlay™ i Android Auto™, sprawia, że nie musisz odrywać 

wzroku od drogi – polecania na ekranie dotykowym i głosowe są 

precyzyjnie wykonywane, a prowadzi Cię Twoja ulubiona muzyka 

z 9-głośnikowego systemu audio Beats Premium.  Dwupanelowe okno 

dachowe pozwoli Ci cieszyć się wolnością i podziwiać naturę, a wygodne 

wentylowane, pokryte skórą fotele zapewnią odpowiedni komfort. Dzięki 

temu możesz zachować spokój i skoncentrować się na drodze w każdych 

okolicznościach.

SATYSFAKCJA W KAŻDYM CALU.



PÓŁNOC JEST 
TUŻ ZA ROGIEM.



CAŁKOWITA SWOBODA 
DZIAŁANIA.

Znalezienie doskonałej konfiguracji jest łatwe, bo nowy Jeep
®
 

Compass® nie ma złych opcji. Wybierz jeden z silników Diesla lub 

benzynowych, o pojemności od 1,4 l do 2,0 l, dostarczających moc 

od 120 KM do 170 KM, a także wiodącą w klasie 9-biegową skrzynię 

automatyczną lub 6-biegową manualną i napęd na przednie lub na 

wszystkie cztery koła. Wszystko to, razem z systemem zarządzania 

trakcją Jeep® Selec-Terrain® i pierwszym w segmencie systemem 

odłączania tylnej osi, sprawia, że nowy Jeep
®
 Compass® może 

dosłownie w jednej chwili zmienić się z mieszczucha w podróżnika.

Nowy Jeep
®
 Compass® w terenie oferuje niezrównaną sprawność 

napędu 4x4. Dzięki dwóm aktywnym systemom napędu 4x4 nowy 

Jeep
®
 Compass® rewolucjonizuje klasę kompaktowych SUV-ów.

Systemy napędu 4x4 Jeep
®
 Active Drive™ i Active Drive™ Low 

z innowacyjnym przeniesieniem napędu zapewniają płynne przejście 

na napęd na cztery koła, przesyłając odpowiedni moment obrotowy na 

każde z czterech kół bez interwencji kierowcy.



AUTO MUD

SAND SNOW

System zarządzania trakcją Jeep
®
 Selec-Terrain® daje możliwość 

wyboru do pięciu trybów jazdy: Auto, Śnieg, Piasek, Błoto, Skały 

(Trailhawk). W każdych warunkach jazdy Selec-Terrain® analizuje 

i optymalizuje do 12 systemów pojazdu, co razem z Asystentem 

Zjazdu (Hill-Descent Control) daje najlepszą przyczepność na każdej 

nawierzchni.

DOSKONAŁY DOBÓR 
NATURALNY.



PEŁNA KONTROLA 
NA KAŻDEJ DRODZE.

Droga, którą podążasz, nie zawsze jest łatwa, ale Jeep
®
 Compass® 

gwarantuje, że będzie ona bezpieczna. Dzięki 70 dostępnym systemom 

aktywnego i biernego bezpieczeństwa, takim jak system ostrzegania 

o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd dla całego zakresu prędkości 

FCW+, asystent pasa ruchu LSDW+, innowacyjny system monitorowania 

martwego pola BSM z detektorem obiektów przecinających drogę cofania 

RCPD, nowy Jeep
®
 Compass® da Ci znać, co dzieje się wokół: na północy, 

wschodzie, południu i zachodzie.



POŁUDNIE OZNACZA 
KAŻDY MOŻLIWY CEL.



Jeep
®
 Compass® Trailhawk® z certyfikatem Trail-Rated na nowo definiuje całkowitą 

swobodę. Najlepsza w klasie sprawność napędu 4x4, 17-calowe terenowe obręcze 

kół, specjalny przedni zderzak poprawiający kąt natarcia, zwiększony prześwit, płyty 

ochronne kluczowych komponentów podwozia i charakterystyczny dla Jeepa czer-

wony haki do holowania sprawiają, że pokona każdą przeszkodę w mieście i w terenie.

Dzięki systemowi zarządzania trakcją Jeep
®
 Selec-Terrain™ i systemowi napę-

du 4x4 Jeep
®
 Active Drive™ Low ze wspaniałym przełożeniem pełzającym 20:1 

w trybie Skały, Jeep
®
 Compass® Trailhawk®, z dumnym oznaczeniem Trail Rated, 

pokona nawet najbardziej kamienisty szlak, szeroką rzekę, czy śliski podjazd.

ZDEFINIUJ SWOJĄ JAZDĘ NA NOWO.



ZACHÓD ZMIENIA 
WIECZÓR W NOC.
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