
 
 Jeep Compass 1.4 TMair 170KM AT9 4WD S&S LIMITED  
Kolor zew: PAU – Granite Crystal; PFP – Olive Green; PSC – Billet Silver (mix kolorów do wyboru)  
 
Kolor wew: tapicerka skórzano-materiałowa czarno-szara (XS1) lub tapicerka skórzano-
materiałowa czarna (1D5) (mix kolorów do wyboru)  
Wyposażenie standardowe:  
Elektryczne wspomaganie kierownicy; Boczne poduszki powietrzne w przednich fotelach; Pakiet 

FUNKCJONALNY (Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem; Lusterka boczne 

elektrycznie składane; Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-

Go™ z przyciskiem START/STOP; Gniazdo 230V; Alarm); Pakiet WIDOCZNOŚĆ (Lampki 

powitalne w lusterkach bocznych; Reflektory ksenonowe; System SmartBeamTM - system 

automatycznego sterowania światłami drogowymi); Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy 

ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS; Kontrola stabilności hamowania; HILL 

START ASSIST - asystent ruszania pod górę; System kontroli trakcji; System ERM 

przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu; System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC; 

System ABS czterech kół z tarczami hamulcowymi z przodu i tyłu; Kanapa tylna dzielona 

40/20/40; Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości; Aktywne zagłówki foteli przednich; 

Składane oparcie fotela pasażera z przodu; System mocowania fotelików dziecięcych Latch; 

Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera; Boczne kurtynowe poduszki powietrzne dla dwóch 

rzędów siedzeń; Organizator bagażnika; Wykładzina bagażnika; Uchwyty do mocowania bagażu 

(8); Przednie i tylne maty podłogowe; Przesuwany podłokietnik pomiędzy fotelami ze 

schowkiem; Obszyta skórą dźwignia zmiany biegów; Podświetlane uchwyty na kubki z przodu; 

Skrzynia automatyczna 9-biegowa; Atermiczne szyby; Zasłony słoneczne z podświetlanymi 

lusterkami kosmetycznymi; Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem; Bezkluczykowy 

system dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem START/STOP; 

Immobilizer silnika Sentry Key z kodowanym transponderem w kluczyku; Klimatyzacja 

automatyczna, dwustrefowa (dla 5 miejsc); Panel instrumentów Premium; 7" programowany 

kolorowy wyświetlacz TFT w zestawie wskaźników; Czujnik deszczu wycieraczek szyby 

przedniej; Gniazdo 12V w bagażniku; Gniazdo 12V; Gniazdo 230V; Filtr powietrza Premium JP8 

- Manualna regulacja foteli; Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego w 4 

płaszczyznach; Adaptacyjne światła tylne; Podświetlane wejście; Asystent pasa ruchu; Tylne 

lampy LED; Lampka w schowku na rękawiczki; Tylne lampki; Oświetlenie wnętrza PREMIUM 

LED; Lusterka boczne z kierunkowskazami; Lampki powitalne w lusterkach bocznych; Lusterka 

boczne w kolorze nadwozia; Elektrycznie regulowane lusterka boczne; Programowane opóźnione 

wyłączanie reflektorów; Reflektory ksenonowe; Reflektory przednie z automatycznym 

włączaniem; SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi; Światła do 

jazdy dziennej; Lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów; Lampy przeciwmgielne 

tylne; Autoalarm; System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd dla całego zakresu 

prędkości FCW+; Chromowane akcenty nadwozia; Chromowane obwódki reflektorów; 

Chromowana listwa ozdobna w zderzaku; Srebrne obwódki świateł do jazdy dziennej ; Klamki 

drzwi w kolorze nadwozia; Znaczek LIMITED; Jasno satynowe relingi dachowe; Srebrne 

końcówki wydechu; Tempomat; 6 głośników; Antena dachowa; Wielofunkcyjna kierownica; Port 

USB; Cyfrowe radio - Digital Audio Broadcast; Bluetooth Stearmig Audio; Wyjście AUX; 

Uconnect Live; Port USB; Obszyta skórą kierownica; System multimedialny Uconnect 7.0 - 7" 

ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring; Tylne czujniki parkowania; System zarządzania 

trakcją Selec-Terrain; Elektroniczny hamulec postojowy; Zestaw naprawczy kół TIRE FIT; 

System monitorowania ciśnienia kół TPM z wyświetlaczem; Elektrycznie blokowane drzwiczki 

wlewu paliwa; Bezkorkowy wlew paliwa. 



Cena katalogowa samochodu: 

146 900,00 PLN 

Wyposażenie dodatkowe (opcje fabryczne): 

lakier metalizowany: 

3 100,00 PLN 

pakiet Zimowy: Dwustronna (wykładzina/winyl) podłoga bagażnika; Całoroczne maty 

podłogowe; Przednie fotele podgrzewane; Ogrzewanie przedniej szyby w miejscu wycieraczek; 

Ogrzewane koło kierownicy: 

2 750,00 PLN 

pakiet Parking: Lampki powitalne w lusterkach bocznych; Kamera podglądu drogi cofania 

ParkViewTM; Parksense: przednie i tylne czujniki parkowania; System monitorowania martwego 

pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania; Asystent parkowania równoległego & 

prostopadłego: 

4 450,00 PLN 

pakiet Styl: Ciemne szyby w części tylnej: 

800,00 PLN 

18"x7,0" felgi aluminiowe- opony 3 sezonowe 225/55 R18: 

2 800,00 PLN 

Cena auta z wyposażeniem dodatkowym: 

160 800,00 PLN 


