JEEP® RENEGADE

Şehrin
pratik
yaşamı
ve
doğanın
canlılığı
ile
mükemmel bir uyum içinde
hareket ederken aradığınız
kombinasyonu deneyimleyin.
Cesur çizgilere sahip dış
cephesi, konforlu iç tasarımı
ve
akıllı
teknolojisi
ile
Jeep® Renegade, sizi gitmek
istediğiniz
yere
götürür.
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BEKLENMEDİK BİR ANDA

Beklenmeyenin çekiciliği ile ortaya çıkan olağan dışılık ve sizi en ideal şekilde
harekete geçirecek olan Jeep® Renegade. Yenilenen alt ön paneli ve yeni LED
aydınlatması aracın göz alıcı görünüşüne yeni bir soluk katıyor. Bu beklenmedik
fikri sahiplenin ve dolu dolu yaşayın.
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Görülmek kolaydır ama fark edilmek için detaylara gerek vardır. Eski Amerikan araçlarının benzin bidonları tasarımından
esinlenilen Renegade’e özel X ile yepyeni LED Aydınlatma tasarımı hem heyecan verici ve güçlü hem de trend belirleyici.

BİR GÖRÜNTÜDEN ÇIKAN İŞARET
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GÖKYÜZÜ ARTIK
PARMAĞINIZIN UCUNDA
İŞTE
TAM BURASI

Gökyüzü artık parmağınızın ucunda. Jeep® Renegade’in size sunabileceği açık
hava özgürlüğü elektrikli açılabilir tavan özelliği ile nerede olursanız olun sizin.
En az sizin kadar eşsiz bir manzaraya merhaba deyin.
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EĞLENCEYE HAZIR OLUN
Off-road macera ve heyecan dolu bir gelenekten esinlenen yeni Jeep® Renegade,
ön camdaki Willys ya da yolcu tarafındaki tipik off-road ön askısı gibi klasik
Jeep® Wrangler özellikleri ve eski ikonik sembolleri ile donatılmıştır. Ayrıntılara
gösterilen özen, bunun yanı sıra gerçek işlevsellik, sizi her zaman hazır halde
tutmaya ve daha fazlası için size ilham vermeye devam edecektir.

15

SİZE KALAN DAHA FAZLA
BOŞ ALAN
Renegade’in işlevsel yaratıcılığını deneyimleyin ve keyfini çıkarın. Önden arkaya
geniş iç mekân: Jeep® Renegade’in genişliği sınıfının en iyisidir; beş kişinin
rahatça seyahat edebileceği kadar geniştir ve kategorisinde maksimum genişlik
ve tavan yüksekliğiyle ve aradığınız tüm konforu garanti eder. Orta konsoldaki
daha büyük depolama alanları ve akıllıca tasarlanmış bir ağ saklama cebi,
hem günlük sürüş hem de macera dolu eşsiz anlar için şekillendirilmiş bir iç
mekân oluşturur.
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KENDİ KURALLARINIZLA OYNAYIN
Bir yanda KURALLAR vardır, öte yanda ise SİZİN KURALLARINIZ. 4. nesil Uconnect™ Navigasyon ve
bilgi-eğlence sistemi sayesinde yeni Renegade, sizin kurallarınızı gerçekleştirir. Bunu yaparken de
8,4 inç genişliğinde tam renkli, yüksek çözünürlüklü dokunmatik bir ekrandan destek alır.
Apple CarPlay™ ile iPhone’unuzun potansiyelini ortaya çıkararak Siri veya Uconnect™ dokunmatik
ekranı üzerinden Apple Maps, Telefon, Mesajlar ve Apple Music özelliklerine akıllı ve güvenli
şekilde erişin.
Görsel Apple CarPlay™’e aittir.
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BAĞLANMAK DOĞASINDA VAR

Navigasyon Sistemi

Artık doğrudan bilgi ve eğlence sistemi dokunmatik ekranından kontrol edilebilen otomatik çift bölgeli klima sistemini
yöneten entegre klima kontrolü ile iç mekânı serin veya sıcak tutun.
Dokunmatik ekran ve direksiyon simidi kontrolleri üzerinden eller serbest ses kontrolü, Google Maps, Google Play
müzik özelliklerine kolay bağlantı sağlayan Android Auto™ ile Android akıllı telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanın.
* Google Play’de Android Auto uygulaması ve Android™ 5.0 Lollipop veya üzeri bir yazılıma sahip Android uyumlu akıllı telefon gerektirir. Google, Google Play,
Android Auto ve diğer ilgili markalar Google LLC’nin ticari markalarıdır.
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DUYABİLECEĞİNİZ
ENERJİ
Birinci sınıf 560-Watt 8 hoparlör artı Sound System by Beats subwoofer
(opsiyonel) ile her gün dinlediğiniz müziğiniz size özel bir konsere dönüşecek.
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Günümüzde her an tetikte olmak artık yeterli değil. Tüm donanım seviyelerinde Şerit Takip Sistemi Plus, Akıllı
Hız Desteği ve Trafik İşareti Tanıma özellikleri standart şekilde dahil olmak üzere sesli ve görsel uyarılar
sayesinde kolayca anlaşılır 60’ın üzerinde güvenlik özelliği ile yeni Jeep® Renegade aktif ve pasif bir şekilde
size ve sizinle beraber seyahat edenlere göz kulak olur, siz ve yolcularınız için engel ve tehlikeleri algılar.
Yolda karşılaşabileceğiniz her türlü zorluğu aşın ve eğlenceye odaklanmaya devam edin.

Ön Çarpışma Uyarı Sistemi Plus ve Etkin Acil Durum Fren Sistemi
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi
Akıllı Hız Desteği ve Trafik İşareti Tanıma
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ADAPTİF HIZ SABİTLEME SİSTEMİ

Araç şeridi konumu kameralar tarafından izlenir ve araç şerit sınırlarına
istemeden yaklaşırsa görsel bir uyarı verir. Ek olarak, şerit kayması durumunda,
sistem önceden önlem alarak sürücünün düzletici bir eylemde bulunmasına ve
şeride geri dönmesine yardımcı olmak için elektronik hidrolik direksiyonu kaldırır.

Şerit Değiştirme İkaz Sistemi

ŞERİT DEĞİŞTİRDME İKAZ SİSTEMİ

Şerit Değiştirme İkaz Sistemi

Seyir kontrolü etkinleştirildiğinde sistem, önünde daha yavaş akan trafiği tespit
etmek için aracın önüne monte edilmiş bir radar sensörü kullanır ve öndeki yol
açıkken ayarlanan hıza geri dönmek için yavaşlayarak ve kontrollü frenleme
uygulayarak güvenli bir takip mesafesi belirler.
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ParkView yedek kamera, geri viteste sürüşte mükemmel görüş sağlar ve
Uconnect™ ekranında görünen Dinamik Hatlar sayesinde aracın hareketine ve
yönüne destek olur.
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GERİ GÖRÜŞ KAMERASI
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Bu nöbetçi sistemler sizinle diğer araçlar arasındaki mesafeyi sürekli izler. Bir
yan veya arka kör nokta aşıldığında, yan aynalardaki ışıklı simgeler ve sesli bir
uyarıyla bilgilendirilirsiniz.
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KÖR NOKTA İZLEME VE ARKA TRAFİK ALGILAMA SİSTEMLERİ
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TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN
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Radar ve video sensörleri, Renegade’in yolundaki başka bir araca veya büyük
bir engele çok hızlı bir şekilde yaklaşıp yaklaşmadığını tespit eder ve sürücünün
kazayı önlemesi/kazanın şiddetinin azaltılması konusunda uyarır veya yardımcı
olur.
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ÖNDEN ÇARPMA UYARI SİSTEMİ

Geri Görüş Kamerası
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AKILLI FARKINDALIK

Bazen detaylar kaybolabilir, ama son teknoloji Trafik İşareti Tanıma Sistemi
(TSR) ile sollama, hız sınırı değişiklikleri ve olası kısıtlamalar hakkında
doğrudan 3,5 veya 7 inç TFT ekran üzerinden uyarılırsınız. Akıllı Hız
Desteği (ISA) ile birlikte kullanıldığında, hız artış veya azalmalarını hızlıca
kabul edebilir ve sistemi tamamıyla sezgisel direksiyon simidi kontrolleri
üzerinden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
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İKİSİ BİR ARADA
4x4 DNA’sı ile Jeep® Renegade kişiliğini asla gizleyemez. Renegade,
kompakt boyutu altında, sınıfının en iyi arazi ve yol kabiliyetlerine
sahiptir. Başka bir deyişle, araç ister şehir içi yollarda gitsin isterse
de bir dağ geçidini tırmansın veya en zorlu arazilerde yol alsın,
kendini hep rahat hisseder.
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SADECE JEEP®’İNİZİ
HİSSEDİN
Hayattaki tüm yollar aynı değildir, o yüzden şimdi bir Jeep®’in
direksiyonunda olmanın verdiği konfor ve güven hissinin tadını çıkartma
zamanıdır. Renegade. Yol tutuşundaki kesinlik ve süspansiyonun verdiği
haz sayesinde gün boyu aracı sürdüğünüz ve araçla seyahat ettiğiniz
her andan memnun kalacaksınız.
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GÜCÜN DOĞAL EVRİMİ
Gücü yaratmak kolay olabilir ama bu gücün akıllı kullanımını sağlamak başka türden bir yetenek gerektirir.
Artan güç ve tepki verme performansı sağlayan daha etkin motorlardan oluşan 3 ve 4 silindirli benzinli
motorlar 120 hp ile 150 hp arasında güç aralığı sunar.

3 silindirli 1.0l Turbo

4 silindirli 1.3l Turbo
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KENDİ DALGANIZI YARATIN
Otomatik ya da Manuel vites Renegade her daim yolculuğunuzun
rahat geçmesini garanti eder. 6 İleri manuel veya 6 ileri vitesli
çift kavramalı iki olağanüstü şanzımandan birini seçebilirsiniz.

BENZİNLİ

3 silindirli
1.0 turbo

120 HP

4X2

6 ileri vites

MT

1.3 turbo
4 silindirli

150 HP

4X2

6 ileri vites

DDCT
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RENEGADE LONGITUDE

RENEGADE SPORT
• Merkezi Kilit Sistemi

• Elektrikli Camlar

• Lastik Basınç Ölçer

• 6 Hoparlör

• Fix & Go

• Manuel Klima

• Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi

• Uconnect 5” Dokunmatik Ekran

• Hız Limitleme & Hız Sabitleme (Cruise Control)

• Direksiyondan Kumanda & Bluetooth

• Şerit Değiştirme İkaz Sistemi

• 3,5” Tek Renk Gösterge Paneli

• Elektrikli Park Freni
• Ön & Perde & Yan Hava Yastıkları
• Stop & Start

SPORT ÖZELLİKLERİ DAHİLDİR,
İLAVE OLARAK:
• Ön Sis Farları
• Elektrikli Gövde Rengi Buğu Çözücülü Dış Dikiz Aynaları
• Kapı Eşik Aydınlatması
• Arka Park Sensörleri
• Arka Koltuk İçin USB Çıkışı
• Teknoderi Direksiyon Simidi

• Siyah Kapı Kolları & Otomatik Kontrollü Yan Aynalar
• 16” Sac Jantlar
• Ön Kol Dayama & Entegre Eşya Gözü
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RENEGADE S LIMITED

RENEGADE LIMITED

LIMITED ÖZELLİKLERİ DAHİLDİR,
İLAVE OLARAK:

LONGITUDE ÖZELLİKLERİ DAHİLDİR,
İLAVE OLARAK:
• 17” Alaşımlı Jantlar
• Krom Egzoz Ucu
• Otomatik Klima
• Uconnect 7” Dokunmatik Ekran

• Fonksiyon Paketi
(Anahtarsız Giriş/Çalıştırma, 40/20/40 Katlanabilir
Arka Koltuklar, Anahtarlıktan Kontrol Edilebilen
Elektrikli Camlar, Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar)

• Sunroof
• 19” Granit Kristal Alaşımlı Jantlar
• S Limited Özel Granit Kristal Ön Izgara
• Granit Kristal Sis Far Çerçeveleri

• CarPlay/Android Auto

• Granit Kristal Tavan Rayları

• Ön Park Sensörleri

• Granit Kristal Arka Tampon Koruma

• 7” Renkli TFT Ekran Gösterge Paneli

• Koyu Renk Arka Camlar

• Geri Görüş Kamerası

• S Limited Özel İç döşemeler

• Kör Nokta Uyarı Sistemi

• Önden Çarpma Uyarı Sistemi

• Siyah Tavan Rayları

• Adaptif Hız Sabitleme

• Full LED Farlar (Ön, Arka, Sis, Gündüz Sürüş
Farları)

• Uconnect 8.4” Dokunmatik Ekran
• GPS Navigasyon

• Görüş Paketi
(Elektrokromik İç Dikiz Aynası, Yağmur Sensörü,
Otomatik Yanan Farlar)
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Beyaz
Bikini Yeşil

Gece Mavisi

UŞ

Buz Gri
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Jetset Mavi
Sting Gri

ÜK

M

Graﬁt Gri

Colorado Kırmızısı

Omaha Turuncusu
Siyah

Karbon Siyah
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16” ALÜMİNYUM JANTLAR

16” SAC JANTLAR

17” ALÜMİNYUM JANTLAR

17” ALÜMİNYUM JANTLAR

Longitude’da Standart

Sport’da Standart

Türkiye’de Sunulmamaktadır

Limited’ta Standart

19” ALÜMİNYUM JANTLAR
18” ALÜMİNYUM JANTLAR

S Limited’da Standart

Türkiye’de Sunulmamaktadır
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SPORT

LIMITED

LONGITUDE

S LIMITED

DERİ

KUMAŞ

SİYAH

Deri Koltuk Seçeneği Türkiye’de sunulmamaktadır.

KUMAŞ

KUMAŞ

GRİ / SİYAH

YÜKSEK KALİTE KUMAŞ

DERİ

SİYAH

YÜKSEK KALİTE KUMAŞ

DERİ

SİYAH
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ORİJİNAL OLMAK İÇİN ÖZGÜN
OLMANIZ GEREKİR

Jeep® Renegade her isteğinize göre kişiselleştirilebilir. Eksiksiz Mopar® orijinal
aksesuar yelpazesi, her ayrıntı ve her ihtiyaç için size en iyi çözümü sunar.
Mopar ve Jeep® donanımınızı taşımanıza izin veren çeşitli eklentiler sayesinde
her aracı benzersiz ve kişisel kılar: yolculuk sırasında bagajınızı kompakt ve
sabit tutan teleskopik çubuk; kayaklarınızı, bisikletlerinizi veya ekstra bagajınızı
taşımak için mükemmel bir çözüm olan tavan çıtaları.
Ek olarak, Mopar’ın desteklediği Şehir ve Macera Paketleri sayesinde, nerede
olursanız olun sizi her zaman zorlamaya hazırlayacak çok sayıda aksesuara
sahipsiniz: hem şehir içinde hem de şehir dışında.

Mopar® Vehicle Protection, bir dizi seçkin uzatılmış garanti ve bakım planı sunar.
Yüksek nitelikli ve uzman teknisyenler tarafından sadece Mopar® orijinal parçaları
kullanılır.
Size en uygun servis sözleşmesini seçin.
Daha fazla bilgi için www.mopar.eu adresini ziyaret edin.
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TEKNİK VERİLER

1.0L Turbo
120HP MT
4X2

1.3L Turbo
150HP DDCT
4x2

Sport

Longitude, Limited, S Limited

Benzin

Benzin

Silindir Adedi, Silindir Hacmi (cc)

3 Silindir, 999cc

4 Silindir, 1332cc

Maks. Güç - dev/dak.da Kw (hp)

88 (120) @ 5.750

110 (150) @ 5.500

190 @ 1.750

270 @ 1.560

6 İleri Düz

6 İleri DDCT

Tavan Raylı Yükseklik (mm)

1.667

1.667

Uzunluk (mm)

4.236

4.236

Genişlik (mm)

1.805

1.805

Dingil Mesafesi (mm)

2.570

2.570

Önden Çekişli

Önden Çekişli

166

161

18,6°  /  21,2°  /  14,4°

17,6° /  22,2° /  13,5°

Boş Ağırlık Maks. (kg)

1.320

1.320

Maks. Çekme Ağırlığı (kg)

1.250

1.450

0-100 km/sa (saniye)

11,2

9,8

Maksimum Hız (km/sa)

185

203

6,4 - 7,0

6,5 - ,70

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

145 - 159

149 - 160

Donanım

MOTOR TEKNİK VERİLERİ
Yakıt

Maks. Tork - dev/dak.da Nm

ŞANZIMAN
Şanzıman

BOYUTLAR

OFF-ROAD ÖZELLİKLERİ
Sistem
Yerden Yükseklik (mm)
Yaklaşma / Uzaklaşma / Tepe Açısı (Derece)

AĞIRLIKLAR VE KAPASİTELER

PERFORMANS

YAKIT TÜKETİMİ (B)
Ortalama L/100 km

EMİSYONLAR (B)
EU Emisyon Standardı

CO2 (g/km)

(B) şartnamesi, 2017/1152-1153 no.lu Yönetmelik (AB) uyarınca NEDC döngüsüne atıfta bulunan ölçüm/korelasyon yöntemine dayanarak belirlenen
CO2 ve yakıt tüketiminin değerini göstermektedir.
Araç verilerinin karşılaştırılmasına izin vermek için yürürlükteki düzenlemelere göre elde edilen CO2 ve yakıt tüketim değerleri belirtilmiştir. CO2
ve yakıt tüketimi değerleri, sürüş şekli, rota, hava durumu ve yol koşulları ve de araç durumu, kullanımı ve ekipmanı ile ilgili, ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, birçok faktöre bağlı olan gerçek CO2 ve yakıt tüketim değerlerini yansıtmayabilir.

Belirtilen CO2 ve yakıt tüketimi değeri, en yüksek ve en düşük değerlere sahip araç versiyonlarını ifade eder. Bu değerler seçilen donanıma ve/
veya seçilen lastiklerin boyutuna bağlı olarak takip eden yapılandırma ile değişebilir. Belirtilen CO2 ve yakıt tüketimi değerleri kesin değildir ve
üretim döngüsündeki değişiklikler sonucunda gelişebilir; daha güncel değerlere FCA ağının seçilen yetkili satıcısında ulaşılabilir. Her durumda,
müşteri tarafından satın alınan aracın resmi CO2 ve yakıt tüketimi değerleri araçla birlikte teslim edilen belgelerde bulunur. CO2 ve yakıt tüketimi
değerlerinin taşıtla ilgili vergi ve harçların hesaplanması amacıyla ilişkili olduğu durumlarda, her ülkedeki geçerli yasalara atıfta bulunulmalıdır.
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Bu broşür FCA’nın bir yayınıdır. Tüm ürün resimleri ve özellikleri, yayın onayı zamanında mevcut bilgilere dayanmaktadır. FCA, zaman
zaman, bildirimde bulunmadan veya herhangi bir zorunluluk olmadan modellerin ﬁyat, teknik özellik, renk, malzeme gibi özelliklerinde; ürün
iyileştirme amacıyla veya tasarım gerekçeleriyle gerekli olduğu düşünülen modelleri değiştirerek veya sona erdirmeden, değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.
Jeep® FCA US LLC’nin tescilli ticari markasıdır.

