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MODEL ROKU 2022

Wrangler Unlimited

UKŁAD NAP¢DOWY Sahara Rubicon

Silnik benzynowy GME 2.0 Turbo 270 KM
Silnik elektryczny P2 145 KM
Napęd 4x4 Command-Trac Full Time reduktor 2,72:1 
Skrzynia 8-biegowa automatyczna

334 200 –

Silnik benzynowy GME 2.0 Turbo 270 KM
Silnik elektryczny P2 145 KM
Napęd 4x4 Rock-Trac Full Time reduktor 4,0:1 
Skrzynia 8-biegowa automatyczna

– 343 100

Jeep® zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Cennik zawiera 
ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy oraz opłatę transportową i przygotowanie samochodu (kwoty 500 zł opłaty transportowej i przygotowania samochodu 
nie uwzględnia się w podstawie wyliczenia kwoty rabatu). Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny 
są traktowane jako sugestie FCA Poland S.A. dla dealerów i są to ceny orientacyjne wyliczone dla pojazdów wyprodukowanych. Naszym zamiarem jest pokazywanie zawsze jak najbardziej 
aktualnych cen. Jednak z uwagi m.in. na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności uwzględniając światowy kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia 
w łańcuchu dostaw zainicjowane globalną pandemią COVID 19 i spotęgowane przez kryzys w Eurazji, które wpływają bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów 
pojazdów na rynku, na które producent pojazdu ani FCA Poland S.A. nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności, producent pojazdu ani FCA Poland nie może zagwarantować 
ceny pojazdu ani też daty jego produkcji. Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 
zmian przepisów celnych, a ceny promocyjne mogą ulec zmianie również w przypadku zakończenia obowiązujących promocji lub wprowadzenia nowych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe 
poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, 
w tym wyposażenia dodatkowego dostępne są w salonach sprzedaży. Data cennika 06.06.2022

Wszystkie samochody osobowe marki Jeep sprzedane od 1.01.2012 i zakupione w punktach sprzedaży dealerów Jeep w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W całym 
okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu 
gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie 
udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Jeep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach 
opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.
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Kredyt Niska Rata
Kredytodawca: FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce. Przykład reprezentatywny dla Kredytu Niska Rata: wpłata własna: 41.158,80zł, okres kredytu: 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat: 1.003,07zł; ostatnia rata balonowa: 
41.200,03zł; stopa procentowa stała:  10,49 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO):  12,60 %, całkowita kwota kredytu: 65.648,90zł (bez kredytowanych kosztów), całkowity koszt kredytu:  26.503,12 zł (w tym opłata 
przygotowawcza: 1.236,82zł, odsetki: 22.695,42zł, obowiązkowe ubezpieczenie GAP Index 10%: 2.570,88zł), całkowita kwota do zapłaty: 100.859,22 zł. Roczny limit km: 20 000. Dla tego produktu obowiązkowe jest zawarcie 
umowy ubezpieczenia AC oraz Bezpieczny Kredyt lub GAP a także zawarcie umowy odkupu przez dealera. Przedstawione parametry nie uwzględniają ubezpieczenia AC. Wyliczenie na dzień 29.04.2022 r. Akcja jest ograniczona 
w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. 
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Szczegóły dotyczące oferty kredytowej i ubezpieczeniowej w salonach grupy FCA oraz na www.fcabank.pl.

Pierwsza wpłata Długość finansowania Wartość końcowa auta - 
rata balonowa

Kredyt Niska Rata Smart Renting
Kredyt Niska Rata jest nową formą kredytu balonowego, 

z którego skorzystać mogą zarówno konsumenci, 
IDG oraz przedsiębiorcy.

Dzięki zastosowaniu raty balonowej, Kredyt Niska Rata 
skierowany jest głównie do klientów ceniących sobie niskie 

miesięczne obciążenie finansowe oraz zdecydowanych na częstą 
wymianę samochodu na nowszą wersję lub lepszej klasy.

Kredyt Niska Rata to taka forma finansowania - w której 
klient ma 3 możliwości zakończenia umowy:

- możliwość spłaty raty balonowej i pozostawienia samochodu, 
- możliwość oddania samochodu do dealera i wybór nowego,  

- rozłożenie raty końcowej na raty miesięczne.

Smart Renting to nowa formuła wynajmu długoterminowego 
dla osób prowadzących indywidualną działalność 

gospodarczą.

Dzięki Smart Renting znasz cenę sprzedaży pojazdu po 
wygaśnięciu umowy najmu już przy jej zawieraniu i masz 
możliwość pierwokupu pojazdu po zakończeniu umowy.

Smart Renting to taka forma finansowania - w której klient 
ma 3 możliwości zakończenia umowy: 
- przejęcie samochodu na własność, 

- wybór nowego samochodu, 
- zwrot samochodu do Leasys.

Umowa od 24 do 48 miesięcy Umowa od 12 do 60 miesięcy

Bezpieczna gwarancja odkupu samochodu przez dealera
Gwarancja odkupu po stronie Leasys z możliwością 

pierwokupu przez Klienta

Możliwość wymiany samochodu na nowy już po 2 latach Możliwość wymiany samochodu na nowy już po roku

Rynkowa wartość końcowa - nawet 57%
Klient ma możliwość poznania wysokości odkupu 

samochodu w dniu zawarcia umowy

Niższa miesięczna rata – możliwość zarządzania finansami
Niższy miesięczny czynsz wynajmu – możliwość 

zarządzania finansami

Finansowanie ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt lub/i GAP
Samochód zastępczy i Assistance zawarte w racie. 

Możliwość rozszerzenia pakietu o ubezpieczenie OC oraz 
inne usługi i serwisy

Pierwsza wpłata już od 0% Pierwszy czynsz już od 0%

Możliwość zakupu lepiej wyposażonego samochodu Możliwość zakupu lepiej wyposażonego samochodu

Standardowe finansowanie

FCA Bank, FCA Leasing i Leasys wspierają możliwość zakupu Jeepa Wranglera dzięki szerokiej ofercie finansowej dopasowanej do każdego 
z klientów salonów Jeep. Nowy Jeep Wrangler jest jeszcze bardziej dostępny dla klientów dzięki wielu rozwiązaniom  w zakresie finansowania 
– do Twojej dyspozycji jest szeroka oferta promocyjnych ofert kredytowych, leasingowych oraz programów wynajmu. Każdy z klientów 
korzystających z kredytu lub leasingu ma możliwość wnioskowania o finansowanie online – bez wychodzenia z domu lub biura, a papierowa 
wersja dokumentacji kredytowej i leasingowej zastąpiona jest elektroniczną wersją dokumentów. Poniżej znajdziesz dwa przykładowe 
produkty finansowe, dzięki którym skorzystasz z wielu zalet dobrze wyposażonego samochodu ponosząc niskie miesięczne koszty – ratę 
kredytu lub wynajmu.
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LIMIT KILOMETRÓW

WARIANT 45 000 60 000 75 000 90 000 120 000 150 000 160 000 200 000

do 3 lat 
silnik hybrydowy

2 690 zł 3 290 zł 3 390 zł

do 4 lat 
silnik hybrydowy

5 990 zł 6 990 zł 7 190 zł

do 5 lat 
silnik hybrydowy

9 990 zł 11 590 zł 11 790 zł

PAKIETY WYDŁUŻONEJ GWARANCJI MAXIMUM CARE 
Paleta usług przygotowanych pod kątem Twojego samochodu, zapewniająca, że wszystkie naprawy serwisowe są wykonywane u Dealerów i w Autoryzowanych 
Stacjach Obsługi marki JEEP w Europie, przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Maximum Care jest to najbardziej kompleksowy program Mopar® Vehicle Protection.

Zapewnia zabezpieczenie Twojego samochodu przed usterkami komponentów mechanicznych i elektrycznych w zakresie określonym umową, umożliwiając wybór 
okresu trwania gwarancji w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.

Do wyboru jest kilka wariantów zależnych od czasu i granicznego przebiegu, które przewidują wydłużenie gwarancji posiadanego pojazdu o:

• + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 lub do 120 000 km (opcja – 3 lata gwarancji),

• + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km (opcja – 4 lata gwarancji),

• + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km (opcja – 5 lat gwarancji).

LIMIT KILOMETRÓW

Ceny dla aut nowych na dzień 12.01.2022 - mogą ulec zmianie.

PAKIETY SERWISOWE EASY CARE
Pakiety zapewniają obsługę serwisową pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta, w wybranym wariancie czasowym z określonym limitem przebiegu. Pakiet 
obejmuje wskazane jako obowiązkowe w harmonogramie serwisowym podanym w Instrukcji Obsługi, wszystkie czynności, kontrole i wymiany w zakresie 
przeglądów i obsług okresowych oraz części, oleje i płyny eksploatacyjne konieczne do tych wymian. Z pakietu można korzystać w dowolnym Autoryzowanym 
Serwisie JEEP w Polsce, a profesjonalna obsługa i wysoka jakość napraw, także pozapakietowych, gwarantują utrzymanie pojazdu w prawidłowym, wysokim stanie 
technicznym i spokojną jego eksploatację w długim okresie.

Do wyboru są poniższe warianty pakietu EASY CARE, zależne od okresu i granicznego przebiegu pojazdu (co nastąpi pierwsze):

• do 3 lat i do 45 000 lub do 90 000 km lub do 120 000 km,

• do 4 lat i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km,

• do 5 lat i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km.

WARIANT 45 000 60 000 75 000 90 000 120 000 150 000 160 000 200 000

do 3 lat 
silnik hybrydowy

2 790 zł 7 690 zł 12 590 zł

do 4 lat 
silnik hybrydowy

5 590 zł 12 590 zł 15 890 zł

do 5 lat 
silnik hybrydowy

6 890 zł 14 790 zł 18 990 zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

50/50 ROK/0

0,99%

1/ROK

5zł

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

2zł

1zł

KREDYT NISKA RATA
• ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE
• MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z UPUSTAMI PRODUCENTA
• ELASTYCZNY OKRES FINANSOWANIA
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
•  3 OPCJE ZAKOŃCZENIA UMOWY: (SPŁATA RATY BALONOWEJ, 

REFINANSOWANIE RATY BALONOWEJ ZWROT POJAZDU)
•  RRSO: 13,70%

LEASING
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
• NISKIE RATY LEASINGOWE
• ATRAKCYJNY CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU
• UPROSZCZONE PROCEDURY PRZYZNANIA LEASINGU
•  MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI SAMOCHODU NA LOKALNYCH NUMERACH 

TABLIC W WIELU ODDZIAŁACH FCA LEASING
• BRAK ZAŚWIADCZEŃ ZUS I US

KREDYT 50/50
• WPŁATA WŁASNA - 50%
• JEDNORAZOWA SPŁATA KREDYTU PO 12 MIESIĄCACH
 LUB
• SPŁATA W KOLEJNYCH 48 MIESIĘCZNYCH RATACH
•  RRSO: 8,90%

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
• ATRAKCYJNY CZYNSZ MIESIĘCZNY
• UBEZPIECZENIE OC W RACIE
•  MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA OFERTY O WIELE DODATKOWYCH OPCJI, 

NP.: DODATKOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA, SERWIS, OPONY

KREDYT RAZ W ROKU
• MINIMALNA WPŁATA WŁASNA OD 20%
• OKRES KREDYTU 24-48 MIESIĘCY
• RATY PŁATNE CO 12 MIESIĘCY
•  RRSO: 9,40%

UBEZPIECZENIA
• UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU/LEASINGU
• UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ GAP
• ATRAKCYJNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
•  MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA UBEZPIECZENIA W RAMACH OFERTY 

KREDYTOWEJ/LEASINGOWEJ
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

BEZPIECZEŃSTWO                                                                                                                                      KOD OPCJI SAHARA RUBICON

Pełnowymiarowe wielostopniowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera CG3 ¢ ¢

Boczne fotelowe poduszki powietrzne 505 ¢ ¢

System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem 365 ¢ ¢

Konfigurowany alert o ciśnieniu w oponach LA5 ¢ ¢

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS 392 ¢ ¢

Asystent ruszania pod górę HSA BNG ¢ ¢

System kontroli trakcji oparty na hamulcach BLD (Break Lock Differential) BNM ¢ ¢

System przeciwdziałający wywróceniu się pojazdu ERM BNS ¢ ¢

System ABS na wszystkich kołach BR2 ¢ ¢

Pałąk przeciwkapotażowy - system rur CLM ¢ ¢

Immobilizer silnika SENTRY KEY z kodowanym transponderem w kluczyku GXX ¢ ¢

Autoalarm LSB 2 500 zł 2 500 zł

System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus  LSU P P

Aktywny ogranicznik prędkości NH2 ¢ ¢

Tempomat NHM ¢ ¢

Zaawansowany adaptacyjny tempomat ACC z funkcją STOP NH3 P P

System powiadamiania o wypadkach drogowych eCall  RF3 ¢ ¢

Tylne czujniki parkowania Parksense XAA ¢ ¢

Przednie czujniki parkowania XHU ¢ ¢

Kamera podglądu drogi cofania ParkView z dynamicznymi liniami siatki XAC ¢ ¢

Kamera przednia Off-road XNY 2 200 zł ¢

System monitorowania martwego pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania XAN ¢ ¢

Śruba zabezpieczająca koło zapasowe XJC ¢ ¢

UKŁAD NAPĘDOWY I WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE

8-biegowa skrzynia automatyczna 850RE DGJ ¢ ¢

Skrzynia rozdzielcza Command-Trac Full-Time z reduktorem o przełożeniu 2,72:1 DHE ¢ –

Skrzynia rozdzielcza Rock-Trac Full-Time z reduktorem  o przełożeniu 4,0:1 DHW – ¢

Otwarty dyferencjał osi przedniej DS7 ¢ –

Tylny mechanizm róźnicowy o ograniczonym poślizgu DSA ¢ –

Elektromechaniczne blokady przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego TRU-LOK DSE – ¢

System SELEC-SPEED (off-road cruise control) BNK ¢ ¢

Tryby jazdy EV: hybrydowy, elektryczny, eSave HEV ¢ ¢

Drążek stabilizujący przedni SHA ¢ –

Drążek stabilizujący tylny SHC ¢ ¢

Elektronicznie rozłączany stabilizator przedni 5PM – ¢

Płyta ochronna zbiornika paliwa XEE ¢ ¢

Płyta ochronna skrzynki rozdzielczej XEF ¢ ¢

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

Pokrowiec koła zapasowego CSA ¢ ¢

Sztywna pokrywa koła zapasowego CSB P –

Czarny zderzak przedni MBA ¢ ¢

Czarny zderzak tylny MBC ¢ ¢

Boczne progi ochronne Rock Rails o zwiększonej wytrzymałości, ze stali lakierowanej na czarno MEF – ¢

Rurowe stopnie boczne MRK ¢ –

Niebieskie haki holownicze XFB ¢ ¢

Grill w kolorze nadwozia z ramką w kolorze Neutral Grey Metallic MF4 – ¢

Grill w kolorze nadwozia MFT ¢ –

Czarne nadkola  MM2 – ¢

Nadkola lakierowane w kolorze nadwozia MM3 ¢ 1 600 zł

Naklejki Rubicon na masce silnika z niebieskim wykończeniem MYA – ¢

Naklejka na masce z niebieskim wykończeniem i logo 4xe MYX – ¢

Ciemne szyby w części tylnej GCD ¢ ¢

Szyba przednia Gorilla Glass GMA 900 zł ¢

Czarne lusterka boczne LE4 ¢ ¢

Czarny Soft Top SUNRIDER PREMIUM  STB -– ¢

Elektrycznie otwierany dach STJ 12 900 zł 20 150 zł

Czarny Hard Top HT1 – 7 700 zł

Lakierowany w kolorze nadwozia Hard Top HT3 ¢ 10 800 zł

Zestaw dachów Soft Top, czarny Hard Top AEN 15 400 zł 15 400 zł

Zestaw dachów Soft Top, lakierowany w kolorze nadwozia Hard Top 0N2 15 400 zł / 17 800 zł 15 400 zł / 17 800 zł

Mopar Sunrider Fliptop (wymaga HT1 / HT3) MHW 4 200 zł 4 200 zł

Zestaw drzwi połówkowych (4 szt.) AJS 24 000 zł 24 000 zł

Drzwiczki wlewu paliwa z blokadą elektryczną XJA ¢ ¢

¢ wyposażenie standardowe       – wyposażenie niedostępne       P pakiet / opcja dostępna w pakiecie
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

WNĘTRZE I FUNKCJONALNOŚĆ                                                                                                                KOD OPCJI SAHARA RUBICON

Pakiet palacza - zapalniczka + popielniczka AWS ¢ ¢

3-osobowa składana w proporcji 60/40 kanapa z tyłu z zagłówkami CFN ¢ ¢

Podsufitka dachu Hard Top CHD ¢ P

Wykładzina bagażnika CKL ¢ ¢

Przednie i tylne maty podłogowe CLE ¢ ¢

Schowek pod podłogą bagażnika CUY ¢ ¢

System zarządzania przestrzenią bagażową CMD 1 900 zł 1 900 zł

Maty podłogowe MOPAR CWA 500 zł 500 zł

Podświetlane uchwyty na kubki z przodu CWP ¢ ¢

Zasłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi  GNC ¢ ¢

Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem GNK ¢ ¢

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne GTB ¢ ¢

Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu przyciskiem START/STOP GX4 ¢ ¢

Centralny zamek sterowany pilotem GXM ¢ ¢

Bezkluczykowy system dostępu do pojazdu Keyless Enter-n-Go GXD ¢ ¢

Klimatyzacja automatyczna HAB ¢ ¢

Wycieraczki przedniej szyby z płynną regulacją prędkości pracy JHA ¢ ¢

Elektrycznie otwierane szyby, z funkcją otwierania jednym przyciśnięciem z przodu JPY ¢ ¢

Manualna regulacją podparcia lędźwiowego w 2 zakresach JRQ ¢ ¢

Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 płaszczyznach JT6 ¢ ¢

Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 płaszczyznach JWA ¢ ¢

Tapicerka materiałowa Premium                                                                                                                         727/732 ¢ ¢

Tapicerka skórzana, obszyta deska rozdzielcza z kontrastowymi przeszyciami 211 9 300 zł 9 300 zł

Tapicerka skórzana McKiney 212 P –

Podgrzewane fotele przednie (wymagają tapicerki skórzanej) JPM 1 300 zł 1 300 zł

Podgrzewane koło kierownicy (pakiet z JPM) NHS P P

Oświetlenie wnętrza Ambient LED LHA ¢ ¢

Pałąk przedni z lampą oświetlenia wnętrza z włącznikiem LCL ¢ ¢

Obszyte skórą koło kierownicy  SCV ¢ ¢

Obszyta skórą gałka dźwigni zmiany biegów (wymaga tapicerki skórzanej) CVW P P

Obszycie Premium deski rozdzielczej JEK P P

Panele drzwi Premium CBF ¢ P

Pakiet uchwytów Mopar XC3 460 zł 460 zł

Jasne akcenty wnętrza XSC ¢ ¢

¢ wyposażenie standardowe       – wyposażenie niedostępne       P pakiet / opcja dostępna w pakiecie
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

TECHNOLOGIA                                                                                                                                           KOD OPCJI SAHARA RUBICON

Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego PHEV/EV MODE 2  07C ¢ ¢

Kabel do ładowania na stacjach publicznych PHEV/EV MODE 3 07D 1 500 zł 1 500 zł

Ładowarka Easy Wallbox (z możliwością rozbudowy do 7,4 kW) 6CG 2 300 zł 2 300 zł

Kolorowy 7", programowany  wyświetlacz TFT w panelu wskaźników JAJ ¢ ¢

Gniazdo 12V w konsoli centralnej JJJ ¢ ¢

Tylne gniazdo 12V JJM ¢ ¢

Poziomowanie reflektorów JKL ¢ ¢

System multimedialny Uconnect 8,4 - 8,4" ekran dotykowy z Bluetooth, nawigacja, strony dedykowane 
napędowi hybrydowemu 

UGQ ¢ ¢

Nawigacja GPS JLN ¢ ¢

Usługi Uconnect™ z funkcjami dedykowanymi napędowi elektrycznemu RDG ¢ ¢

Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i systemem komunikacji Bluetooth RDZ ¢ ¢

Kompatybilność Android Auto RF5 ¢ ¢

Kompatybilność Apple Carplay RFP ¢ ¢

Centrum multimedialne (USB & AUX) RSF ¢ ¢

Dodatkowy port USB w konsoli centralnej RSX ¢ ¢

Podwójny Port USB z tyłu konsoli centralnej - tylko do ładowania RS4 P P

System nagłośnienia Alpine - 9 głośników, subwoofer, wzmacniacz 552 W RC4 ¢ ¢

Komputer z wyświetlaczem, kompasem i wskaźnikiem temperatury LAZ ¢ ¢

Opóźnione wyłączanie reflektorów LHD ¢ ¢

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu LMG ¢ ¢

Automatyczne światła drogowe LMS ¢ ¢

Reflektory główne w technologii LED LPX ¢ ¢

Tylne światła LED LAY ¢ ¢

Światła do jazdy dziennej w technologii LED LPY ¢ ¢

Reflektory przeciwmgielne przednie LED LNV ¢ ¢

Lampy przeciwmgielne tylne LPG ¢ ¢

Centralne światło STOP LPS ¢ ¢

¢ wyposażenie standardowe       – wyposażenie niedostępne       P pakiet / opcja dostępna w pakiecie

TAPICERKI

CZARNA TAPICERKA  
SKÓRZANA McKinley

SAHARA  
z pakietem Overland

CZARNA TAPICERKA 
MATERIAŁOWA Premium

CZARNA TAPICERKA  
SKÓRZANA

TAPICERKA SKÓRZANA 
w kolorze Dark Saddle

RUBICON

CZARNA TAPICERKA 
MATERIAŁOWA

SAHARA

CZARNA TAPICERKA  
SKÓRZANA

TAPICERKA SKÓRZANA 
w kolorze Dark Saddle
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PAKIETY

 KOD OPCJI SAHARA RUBICON

PAKIET ŚWIATEŁ PREMIUM LED AD6 ¢ ¢

 Reflektory główne w technologi LED LPX

 System automatycznego poziomowania reflektorów JKJ

 Światła do jazdy dziennej w technologi LED LPY

 Reflektory przeciwmgielne LED LNV

 Tylne światła LED LAY

 Przednie czujniki parkowania XHU

PAKIET FULL TECHNOLOGY AAN ¢ ¢

 System monitorowania martwego pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania XAN

 System bezkluczykowy GXD

PAKIET SAFETY 0ZT ¢ ¢

 System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus  LSU

 Zaawansowany adaptacyjny tempomat ACC z funkcją STOP NH3

PAKIET ELEKTRYCZNY HEAVY DUTY AHT 800 zł –

 Alternator 240 Amp  BAL

 Akumulator bezobsługowy 700 amp BCV

 Zestaw przycisków pomocniczych LH2

PAKIET ELEKTRYCZNY HEAVY DUTY ADH – 800 zł

 Alternator 240 Amp  BAL

 Akumulator bezobsługowy 700 amp BCV

 Zestaw przycisków pomocniczych LH2

PAKIET COMFORT & CONVENIENCE AFB ¢ 1 550 zł

 Podsufitka dachu Hard Top CHD

PAKIET OVERLAND Z LAKIEROWANYM DACHEM AFF 12 400 zł –

 Skórzana tapicerka MCKINLEY z logo Overland (czarna) 1ML

 9-głośnikowy system Audio Premium RC4

 Grill w kolorze nadwozia z chromowanymi akcentami MFZ

 Lakierowane lusterka boczne z chromowanymi akcentami MMW

 Znaczek Overland MZM

 Usunięty znaczek Sahara MG8

 Lakierowany w kolorze nadwozia twardy dach Freedom Top HT3

 Sztywna pokrywa koła zapasowego CSB

PAKIET OVERLAND Z ELEKTRYCZNYM DACHEM ADN 26 300 zł –

 Skórzana tapicerka MCKINLEY z logo Overland (czarna) 1ML

 9-głośnikowy system Audio Premium RC4

 Grill w kolorze nadwozia z chromowanymi akcentami MFZ

 Lakierowane lusterka boczne z chromowanymi akcentami MMW

 Znaczek Overland MZM

 Usunięty znaczek Sahara MG8

 Elektrycznie otwierany dach STJ

 Sztywna pokrywa koła zapasowego CSB

¢ wyposażenie standardowe       – wyposażenie niedostępne       P pakiet / opcja dostępna w pakiecie

KOŁA I OPONY

 KOD OPCJI SAHARA RUBICON

 Opony LT255/75R17C M/T BF Goorich KM2 MT TTK – ¢

 Opony 255/70R18 A/S (oznakowanie M+S) Bridgestone Dueler HT 685 TDA ¢ –

 Aluminiowe obręcze kół 17' x 7.5' WEF – ¢

 Aluminiowe obręcze kół 18' x 7.5' WPR ¢ –

¢ wyposażenie standardowe       – wyposażenie niedostępne       P pakiet / opcja dostępna w pakiecie

17” lakierowane 
obręcze kół

Rubicon 4xe (standard)

18” polerowane 
obręcze kół w kolorze Tech Grey

Sahara 4xe (standard)
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KOLORY

LAKIERY                                                                                                                                                      KOD OPCJI SAHARA RUBICON

Black 5CA O O

Firecracker Red 5CB 4 400 zł 4 400 zł

Silver Zynith 2G1 4 400 zł 4 400 zł

Granite Crystal 5CD 4 400 zł 4 400 zł

Bright White  5CG 4 400 zł 4 400 zł

High Velocity 2G2 4 400 zł 4 400 zł

Sting-Gray 5DM 4 400 zł 4 400 zł

Hydro Blue 6FW 4 400 zł 4 400 zł

Sarge Green 74F 4 400 zł –

Gobi (rotujący) 2G3 5 500 zł 5 500 zł

– wyposażenie niedostępne

Pokazane kolory stanowią jedynie ilustrację i nie odpowiadają rzeczywistym kolorom nadwozia.

858 Hydro Blue
(perłowy)

PGG Sarge Green*
(pastelowy)

PRC Firecracker Red
(pastelowy)

PAU Granite Crystal
(metalizowany)

PW7 Bright White
(pastelowy)

699 Zynith Silver
(metalizowany)

PDN Sting-Gray
(pastelowy)

596 High Velocity
(pastelowy)

PX8 Black
(pastelowy)
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UKŁAD
NAPĘDOWY

WRANGLER UNLIMITED PHEV
WERSJA SAHARA RUBICON

Silnik 2.0 4xe Plug-In Hybrid

SILNIK

Norma emisji Euro 6D-Final

Paliwo Benzyna Hybryda Plug-In

Pojemność [ccm] 1995

Średnica cylindra & skok tłoka [mm] 84 x 90

Zasilanie powietrzem Turbodoładowanie

Stopień sprężania 10:1

System zasilania paliwem Wtrysk bezpośredni GDI

Układ cylindrów R4

Zawory 16

Łączna moc [KM] 381 przy 5250 rpm

Łączny moment obrotowy [Nm] 637 przy 3000 rpm

Moc silnika spalinowego [KM przy obr/min] 272 przy 5250 rpm

Max. moment obrotowy silnika spalinowego [Nm przy obr/min] 400 przy 3000 rpm

Moc silnika elektrycznego P2 [KM] 145

Max. moment obrotowy silnika elektrycznego P2 [Nm] 245

Moc silnika elektrycznego P1 - prądorozrusznika  [KM] 61

Max. moment obrotowy silnika elektrycznego P1 [Nm] 53

SKRZYNIA BIEGÓW 8-biegowa automatyczna ATX 4WD

NAPĘD

Napęd 4 x 4

Skrzynia rozdzielcza
Selec-Trac (Active Full-Time) 

Przełożenie redukcyjne 2.72:1
Rock-Trac (Active Full-Time) 
Przełożenie redukcyjne 4.0:1

Współczynnik pełzania 47.8 77.3

OSIĄGI

Przyspieszenie: 0-100 km/h (s) 6,4 –

Prędkość maksymalna (km/h) ograniczona elektronicznie 177 156

Emisja CO2 cykl WLTP cykl mieszany [g/km] 79 94

Zużycie paliwa cykl WLTP cykl mieszany  [L/100 km] 3,5 4,1

Zużycie energii cykl WLTP cykl mieszany  [Wh/km] 343 335

NADWOZIE Konstrukcja Nadwozie na ramie

WYMIARY
PARAMETRY

Długość [mm] 4882

Szerokość [mm] 1894

Wysokość z dachem Hard top [mm] 1838 1848

Wysokość z dachem Soft top [mm] 1891 1901

Rozstaw osi [mm] 3008

Średnica zawracania (m) 12,28

Przełożenie układu kierowniczego 14.2:1

Kąty najazdu/zjazdu/rampowy 35.8°/30.8°/20.2° 36.6°/31.8°/21.4°

Max. prześwit poprzeczny [mm] 242 253

Głębokość bropdzenia [mm/kmh] 760 przy 8

Klasyfikacja Trail Rated 8 9

PRZESTRZEŃ 
ŁADUNKOWA

Pojemność bagażnika (l), siedzenia rozłożone* 533

Pojemność bagażnika do linii dachu (l), siedzenia rozłożone* 898

Pojemność bagażnika do linii dachu (l), siedzenia złożone* 1,910

POJEMNOŚCI

Pojemność zbiornika paliwa [l] 65

Pojemność akumulatora wysokonapięciowego (kWh) 17.3

Maksymalna moc ładowania [kW] 7.2

Czas ładowania kablem Mode 2 <7 h

Czas ładowania ładowarką easyWallbox
AC - 2.0 kW - jednofazowe (8A, 230V): ~9,5h 

AC - 7.4 kW - jednofazowe (32A, 230V): ~2.5h

Akumulator wysokonapięciowy Litowo Jonowy Li-NMC

MASY

Masa pojazdu gotowego do jazdy STD. B [kg] 2348 2409

Rozkład masy przód/tył (%) 51/49 51/49

Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2812 2903

Masa przyczepy hamowanej [kg] 1587 (hamowana), 1508 (hamowana z osią centralną), 750 (niehamowana)

HAMULCE
Przednie hamulce Wentylowane tarcze 330x28 mm

Tylne hamulce Wentylowane tarcze 345x22 mm

ZAWIESZENIE

Przednie 5-wahaczowe ze sztywną osią, drążkiem stabilizatora  
i odłączaniem osi

Dana 44 HD 3 Generacji 
Otwarty dyferencjał

Dana 44 HD 3 Generacji 
Blokada dyferencjału

Tylne 5-wahaczowe ze sztywną osią i drążkiem stabilizatora
Dana 44 HD 3 Generacji 

ELSD
Dana 44 HD 3 Generacji 

Blokada dyferencjału

DACH
Maksymalne obciążenie dachu HARD TOP 
tylko z bagażnikiem dachowym [kg]

45

* w tym schowek pod podłogą

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zdefiniowano na podstawie oficjalnych testów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia UE obowiązującymi w momencie homologacji pojazdu. W szczególności, poda-
ne wartości określono na podstawie procedury testowania WLTP. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami są wskazane w celu umożliwienia porównania danych dotyczących pojazdu. 

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać faktycznych wartości emisji CO2 i zużycia paliwa, które zależą od wielu czynników związanych – przykładowo, ale nie wyłącznie – ze stylem jazdy, trasą, 
warunkami pogodowymi i drogowymi, stanem drogi, wykorzystaniem i wyposażeniem pojazdu. Wskazana wartość emisji CO2 i zużycia paliwa odnosi się do wersji pojazdu o najwyższych i najniższych wartościach. 

Wartości te mogą ulec zmianie wraz z późniejszą konfiguracją w zależności od wybranego wyposażenia i/lub rozmiaru wybranych opon. Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą ulec zmianie 
w wyniku zmian w cyklu produkcyjnym. W każdym przypadku oficjalne wartości emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazd zakupiony przez Klienta zostaną dostarczone wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdowi. 

DANE TECHNICZNE

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje 
również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie 
usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub 
punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy 
własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów 
zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data przygotowania 06.06.2022.



DOŁĄCZ DO ŚWIATA PRZYSZŁOŚCI

MY ASSISTANT

Poprzez wbudowany przycisk SOS 
skontaktuj się ze służbą ratunkową UE 
(112), która otrzyma Twoją ostatnią 
znaną lokalizację GPS  
i numer identyfikacyjny pojazdu.  
W określonych warunkach wypadku 
generowane jest automatyczne 
połączenie.

Aby otrzymać pomoc drogową, 
skontaktuj się bezpośrednio  
z dyspozytorem. Jest to możliwe 
bezpośrednio za pomocą aplikacji 
mobilnej My Uconnect, wyświetlacza 
radiowego lub wbudowanego przycisku 
Assist. W razie uszkodzenia któregoś 
z ważnych systemów, takie połączenie 
wykonane zostanie automatycznie.

W samochodach wyposażonych w radio 
Uconnect 8.4 usługa jest dostępna wyłącznie za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej.

POŁĄCZENIE ALARMOWE SOS 

OBSŁUGA KLIENTA

POMOC DROGOWA

RAPORT NA TEMAT STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

Dodatkowe informacje na temat konkretnego terminu oraz aktywacji poszczególnych usług są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Jeepa.
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MY eCHARGEMY CARMY REMOTEMY ASSISTANT MY FLEET MANAGERMY ALERT

Za pośrednictwem aplikacji mobilnej  
My Uconnect oraz portalu internetowego 
będziesz otrzymywać e-maile  
i powiadomienia na temat przeglądów  
i stanu technicznego pojazdu.

W razie pytań lub wątpliwości związanych 
z pojazdem, skontaktuj się z dyspozytorem 
za pośrednictwem aplikacji mobilnej  
My Uconnect, wyświetlacza radiowego lub 
wbudowanego przycisku pomocy Assist. 
Samochód udostępni dane lokalizacyjne 
oraz numer identyfikacyjny.

W samochodach wyposażonych w radio 
Uconnect 8.4 usługa jest dostępna wyłącznie za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej.

MY REMOTE

Sprawdź lokalizację swojego samochodu 
na smartwatchu lub smartfonie, za 
pomocą aplikacji mobilnej My Uconnect™ 
lub portalu internetowego. Możesz 
też otrzymać wskazówki, jak dojść do 
pojazdu z miejsca, w którym znajdujesz 
się w danej chwili.

Miej kontrolę nad swoim pojazdem nawet 
wtedy, gdy prowadzi go inna osoba. 
Otrzymuj ostrzeżenia dla ustawionych 
wcześniej parametrów przez aplikację 
mobilną My Uconnect™ lub portal 
internetowy.

LOKALIZOWANIE POJAZDU  

ASYSTENT CYFROWY AT-HOME

ALERTY JAZDY

WYSZUKIWANIE STACJI ŁADOWANIA

Skorzystaj z wizualizacji publicznie 
dostępnych punktów ładowania oraz  
z innych informacji z tym związanych 
przy użyciu aplikacji mobilnej  
My Uconnect

Dostępne tylko w wersji 4xe.

Uzyskaj informacje o pojeździe, 
wysyłaj cele podróży, szukaj punktów 
zainteresowania (POI), zamykaj i otwieraj 
drzwi oraz steruj światłami przy użyciu 
asystenta cyfrowego At-Home.



MY CAR

Uzyskaj informacje w czasie 
rzeczywistym na temat poziomu paliwa  
i naładowania akumulatora (tylko  
w wersji 4xe), ciśnienia w oponach,  
stanu licznika, czy konieczności 
wymiany oleju bezpośrednio na swoim 
smartwatchu, w aplikacji mobilnej  
My Uconnect lub na portalu internetowym.

Otrzymuj powiadomienia typu push na 
temat układu napędowego, oleju, płynów, 
hamulców, zawieszenia, bezpieczeństwa 
i świateł na swoim smartwatchu,  
w aplikacji mobilnej My Uconnect™  
lub na portalu internetowym.

INFORMACJE O POJEŹDZIE  ALERT STANU SAMOCHODU  

MY E CHARGE*
* Dostępne tylko w wersji 4xe

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

Możesz zarządzać swoim kontem, 
odszukać stację ładowania, płacić 
bezpośrednio za pomocą swojego 
smartfona, a dodatkowo sprawdzić 
historię wszystkich transakcji i kupić 
kartę RFID.

Otrzymuj powiadomienia na temat 
wszelkich podejrzeń kradzieży, 
nieautoryzowanym ruchu pojazdu 
lub naruszeń bezpieczeństwa za 
pomocą SMS-ów, aplikacji mobilnej My 
Uconnect™ lub portalu internetowego.

Portal zarządzania flotą to rozwiązanie, 
które ułatwia administrowanie flotą 
samochodów. Interfejs z możliwością 
w pełni zdalnego dostępu gwarantuje 
pełną kontrolę nad działaniami, stanem 
serwisowym i przeglądami każdego auta.

W domu możesz zarządzać i sterować 
ładowarką Wallbox z pozycji smartfona 
za pośrednictwem Bluetooth.

W przypadku kradzieży pojazdu 
bezzwłocznie skontaktuj się z centrum 
operacyjnym. Po zgłoszeniu kradzieży 
na policję zostaną włączone funkcje 
bezpieczeństwa, w tym śledzenie 
pojazdu.

MY EASY CHARGE

POWIADOMIENIA O KRADZIEŻY

PORTAL ZARZĄDZANIA FLOTĄ

MY CONNECTEDWALLBOX

MY EASYWALLBOX

POMOC W PRZYPADKU KRADZIEŻY POJAZDU

Możesz zarządzać i sterować ładowarką 
Wallbox z pozycji smartfona za 
pośrednictwem bezprzewodowego 
połączenia z siecią.

MY eCHARGEMY CARMY REMOTEMY ASSISTANT MY FLEET MANAGERMY ALERT

Dodatkowe informacje na temat konkretnego terminu oraz aktywacji poszczególnych usług są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Jeepa.
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