JEEP® COMPASS

Bu broşür bir FCA yayınıdır. Tüm ürün resimleri ve özellikleri, yayın onayı alınmış güncel bilgilere dayanmaktadır. FCA, istediği 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 erdirerek, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller sadece
gösterim amaçlıdır.
Jeep, FCA US LLC’nin tescilli ticari markasıdır.
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JEEP® COMPASS
BAŞKA BİR SEVİYE

Jeep® Compass, içgüdülerinize göre gelişiyor. En ileri inovasyon seviyesinde yenilenen güvenlik
ve kontrol sistemleriyle kompakt SUV artık caddelerde hakimiyet kurmaya hazır. Yeni nesil
gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), en yeni bilgi-eğlence teknolojileri, daha da geniş
iç alan ve kapasitenin yanı sıra olağan üstü 4xe performansıyla Jeep® Compass, şimdi arazi
deneyiminizi çok daha heyecanlı kılıyor. Yeni Jeep® Compass ile ister şehirde ister şehirden
uzakta, her gün yeni bir macera yaşayın.
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ASİ
GÜZEL
Daha da zarif hale gelen biçimi, zarif çizgiler ve sağlam
tasarımın bütünleştiği çevik duruşuyla karşınızda yeni Jeep
güzelliği. Compass, her detayıyla dikkat çekiyor. Tarzından
vazgeçmeden sağlam ve sert ruhunu koruyor. Şık dış
tasarım,

pürüzsüz

hatlar

ve

aerodinamik

tasarım;

kontrast oluşturan siyah açılır tavan, yan camları
belirginleştiren krom çıtalar, ikonik yedili ızgara
ve

güçlü

arka

tasarım

gibi

detaylar

güzelliği

ortaya çıkarıyor. Yeni Jeep® Compass tüm gözleri
anında kendine çeviriyor. Elleriniz direksiyonla
buluştuğu an heyecan duyuyorsunuz. Hayal
edin, direksiyona geçin. Güzelliği deneyimleyin.
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Yeni Compass iç tasarımında Ön
camdan

görüşü

kolaylaştıran

ön

konsolu ile onun net, keskin çizgileri,
yeni bilgi eğlence sistemi ve gösterge
paneli ile tüm gözleri üzerine topluyor.
Yeni Compass’ın orta konsolu, yolculuğunuz
sırasında eşyalarınız için ek depolama alanı
sağlamak üzere yeniden tasarlandı.

İÇ TASARIM

10,25”

10,25” YENİ
DİJİTAL PANEL
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SPOR MOD BULUNAN
DİKEY SELECT
TERRAIN

BAŞKA BİR SEVİYE
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Gelecek, önümüzde uzanan ve bizi yeni yerlere götüren sonsuz bir yol. Yeni Jeep®
Compass’ta keşfedilecek çok daha fazla şey var. Plug-in Hybrid 4xe modelinde
yeni grafiklerin bulunduğu dijital TFT panel, aracınız ve sürüş durumuyla ilgili
tüm güncellemelerin anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Motor ve akü durumuyla
ilgili üç düğme ile yeni USB bağlantı noktaları, siz tüm dikkatinizi yola
vererek aracınızı sürmeye devam edin diye işlevlerin hızlı ve kolayca
gerçekleştirilmesini sağlıyor.

GELECEĞE
GÖZ ATIN
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Yeni Jeep® Compass’ta, 10,1 inç Full HD (1920x1200) dokunmatik ekrana sahip 5. nesil Uconnect

TOM TOM NAVİGASYON

bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Kablosuz bağlantı, uyumlu akıllı telefonunuzu birçok sisteme
sorunsuz şekilde bağlamanızı sağlıyor.
Apple CarPlay desteğİ
Aracınızı sürerken Siri sesli asistandan kişilerinize,mesajlaşma uygulamalarınıza ve
çalma listeleriniz gibi tüm iPhone özelliklerine kolay ve güvenli bir şekilde erişmenizi
sağlar. ellerinizi direksiyondan ayırmadan iPhone’unuzu daha akıllı ve güvenli
kullanabilirsiniz.
Android Auto™ entegrasyonu*
Dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirirken akıllı telefonunuzu araca kolayca
bağlamanızı ve yoldayken en sevdiğiniz navigasyon, medya ve iletişim
uygulamalarına erişmenizi sağlarlar.
Sürüş deneyiminizi Tom Tom teknolojisiyle zenginleştirin. Etkileşimli 3D
haritalar, hızlı arama sonuçları, anında rota planlama ve tahmini varış
süresi, canlı trafik güncellemeleri ve radar uyarıları, yakıt fiyatı ve hava
durumu bilgileri gibi özelliklere sahip teknoloji harikası navigasyon,
Tom Tom’la Compass’ınzıda olsun.

KABLOSUZ PROJEKSİYON

SÜRÜKLEYİCİ

BİR DENEYİME BAĞLANIN
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*Araç ekranınızda Android Auto kullanmak için Android 6.0 veya sonraki bir sürümü çalıştıran Android telefona, aktif bir veri planına ve Android Auto uygulamasına
ihtiyacınız olacak. / Google, Android, Android Auto, YouTube Music ve diğer ilgili markalar, Google LLC’nin ticari markalarıdır.
Android Auto, tüm bölgelerde ve Dillerde mevcut değildir. Ülke ve Dil konusunda bilgi almak için lütfen https://www.android.com/auto/ adresini kontrol edin.
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Konfor

ile

modern

şıklığın

ortak

paydada

buluştuğu

Yeni

Jeep

Compass’ınızın iç tasarımını keşfedin. Kabin alanı ergonomik ve akıcı

®

tasarıma sahip. Açık havada bir Jeep sürmenin keyfini her ayrıntısıyla
®

yaşayın. Çift bölmeli Panoramik açılır tavandan*
başlayarak zarafet ile ferahlık iç içe. Geniş tekli koltuklar her
ayrıntısı özenle düşünülmüş iç tasarımın kaliteli dokunuşlarıyla
uyum içinde. Ek bagaj alanı ve kolay taşıma olanağı sunan
geniş bagaj bölmesi ve geniş arka oturma mesafesiyle arka
alan daha kullanışlı hale getirildi. Pratik ve konforlu.
Jeep ile daima en iyiye doğru yola çıkın.
®

*Opsiyonel.

ALAN

KONFORA
DÖNÜŞÜYOR
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SES

SINIRLARINI

YENİDEN BELİRLEYİN

Saf ses. Yeni Jeep Compass ile benzersiz bir ses deneyimi yaşayın. Bu deneyimin ardında
®
da 9 hoparlör, 1 amfi ve 1 de subwoofer’dan oluşan 506 Watt Alpine Premium ses sistemi*
yatıyor. Nereye giderseniz gidin, dünyanız ritim ve tutkularınızla birlikte hareket etsin. Ve
sesin sizi daha da ileriye götürmesine izin verin. Kendi frekansınızdan şaşmayın.
*Bu özellik opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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Zorlu yollar, aniden beliren engeller, beklenmedik
senaryolar. Ne olursa olsun güvenliği mümkün
kılan etken kontroldür. Yeni Jeep® Compass’ta
sürüş deneyiminiz, aralarında Önden Çarpışma Uyarısı
ve Şerit Değiştirme İkaz Sistemi (tüm modellerde
standart ekipman olarak sunulur) gibi sistemlerin de
yer aldığı, sizi yolun olası tüm engellerinden koruyan 70
aktif ve pasif güvenlik özelliği sayesinde asla sekteye
uğramaz. Nereye giderseniz gidin, güvenli şekilde gideceğiniz
yere ulaşın.

KONTROL

GÜVENLİĞE
DÖNÜŞÜYOR

Kör Nokta Uyarı Sistemi
Aracın arka “kör noktası” için geliştirilen iyi
düşünülmüş radar tabanlı sistem, arkanızdan
yaklaşan araçları tespit eder. Bu cihaz devreye
alındığında sürücüyü yan dikiz aynasında yanan bir
sembolle hemen uyarır.
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi
Dur ve Kalk* işlevli Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, öndeki
araçla önceden belirlenen mesafeyi korumak için sürüş
hızını otomatik olarak ayarlar. Hatta gerekirse sürücü
müdahalesi olmadan aracı tamamen durdurabilir.

Şerit Takip Asistanı
Şerit çizgilerini “okuyup” olası çarpışma risklerini tespit eden
bir kamera aracın şeritten ayrılmaya başlaması durumunda (sinyal
verilmemişse) sürücüyü ikaz eder. Sürücü hemen müdahale etmezse
sistem aracın yönünü otomatik düzeltir.
* Dur işlevli ACC’ye sahip manuel versiyon mevcuttur.
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Önden Çarpışma Uyarı Sistemi Plus
Yeni Jeep Compass radar sensörleri aracılığıyla başka bir araca çok hızlı yaklaşıp
yaklaşmadığını tespit eder ve gerekirse çarpışma ihtimalini azaltmak için sürücüyü
sesli olarak uyarıp fren uygular.
Dinamik Çizgili Geri Görüş Kamerası
ParkView geri görüş kamerası, geri viteste giderken mükemmel bir görüş alanı
sağlayıp Uconnect™ ekranında görülen Dinamik Çizgiler sayesinde aracın
hareket ve yön tayinini kolaylaştırır.
Arka Çapraz Trafik Algılama
Sesler ve simgeler, geri viteste giderken yaklaşan bir araç veya engel
konusunda sizi anında uyarır.

Otomatik Park Yardım Sistemi
Yeni Jeep® Compass, Otomatik modda park etmek için gerekli
tüm bilgileri ultrasonik sensörlerden alır. Tek yapmanız
gereken sistemi aktif hale getirmek, vitesi kontrol etmek
ve talimatları adım adım takip etmek.
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Yaya Algılama Sistemli Otonom Frenleme
Sistem sürücüyü uyarır ve yayalarla olası
çarpışma ihtimalini azaltmak veya tamamen
ortadan kaldırmak için aracı tam yavaşlama
moduna sokar.
Trafik İşareti Tanıma Sistemi
Yeni Jeep Compass hız sınırını aşmanız veya herhangi
bir kısıtlamayı ihlal etmeniz durumunda trafik işaretlerini
algılayıp sizi TFT LCD ekran aracılığıyla uyarır; her türlü
yolda her zaman uygun hızı korumanızı sağlar.
Yorgunluk Tespit Sistemi
Sürücünün uyanıklık durumu sürekli denetlenir. Gerekirse, mola
önerisinde bulunmak için TFT LCD ekranda özel bir mesaj ve bir
kahve fincanı simgesi belirir. Araç durana kadar uyarı ekranda kalır.
Akıllı Hız Asistanı (ISA)
Trafik İşareti Tanıma sistemiyle etkileşime giren ISA, direksiyon simidi
kontrolleri üzerinden seyir hızını basit ve sezgisel bir şekilde ayarlamanıza
olanak tanır.
Otoyol Sürüş Destek Sistemi*
Otoyolda sürüş sırasında daha fazla konfor ve güvenlik. Adaptif Hız Sabitleme
Sistemi ve Şerit Takip Asistanı birlikte üç önemli işlevi yerine getirir: ayarlanan
hızı korur, önünüzdeki araçla önceden belirlenmiş olan güvenlik mesafenizi sabit
tutar ve direksiyon simidini aktif olarak kontrol ederek şeridin ortasında kalmanızı
sağlar.
*Bu özellik opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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TAM BİR

VİZYON SAHİBİ
Yeni Jeep® Compass’taki en küçük detay bile, konfor ve işlevselliği garanti edecek ve sürüş
zevkini yeni zirvelere taşıyacak şekilde tasarlandı.
Eller Serbest Otomatik Bagaj Kapağı
Ellerinizi

kullanmanıza

gerek

kalmadan

sadece

oynatmanız bagaj kapağının açılmasını sağlar.

ayağınızı

tamponun

altında

Kablosuz Şarj Paneli
Aracın orta tüneline entegre edilmiş kablosuz bir şarj
pedi, seyahat ederken akıllı telefonunuzu kolayca şarj
etmenize olanak tanır.
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360° Çevre Görüş Kamerası
360 derecelik görüş sağlayan kamera
sistemi, aracın etrafındaki alan üzerinde
tam bir hakimiyet sağlayarak park başta
olmak üzere her durumda manevra yapmayı
kolaylaştırır.

TAM BİR

VİZYON SAHİBİ
Yeni Jeep® Compass’taki en küçük detay bile, konfor ve işlevselliği garanti edecek ve sürüş
zevkini yeni zirvelere taşıyacak şekilde tasarlandı.
Eller Serbest Otomatik Bagaj Kapağı
Ellerinizi

kullanmanıza

gerek

kalmadan

sadece

oynatmanız bagaj kapağının açılmasını sağlar.
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ayağınızı

tamponun

altında

HAREKET

EĞLENCEYE
DÖNÜŞÜYOR

Her şey değişir ve gelişir. Ancak sürüş keyfi baki kalır. Yeni Jeep® Compass, içten yanmalı motoru başka seviyeye taşıyor.
Sonuç mu? Mükemmel bir çeviklik ile düşük yakıt tüketimine sahip, yüksek performanslı, çevreye karşı duyarlı ve her türlü sürüş
koşulunda heyecan uyandıran hafif bir motor. Yeni bir turbo beslemeli 4 silindirli 1,3 Benzinli Motora sahip Yeni Jeep® Compass,
6 vitesli otomatik çift kavramalı şanzıman ve önden çekiş konfi gürasyonuyla 150 hp güç üretebiliyor. Düşük devirde bile çeviklik
sağlayan bu yeni, yüksek verimli benzinli motorun maksimum tork değerleri 270 Nm’ye kadar çıkarken önceki modele kıyasla hem
düşük hem de yüksek devirlerde daha iyi bir ses konforu sağlıyor.
Bir E6d-Final motoru olduğu için CO2 emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor. DDCT Şanzıman bulunan araçlarda boşta seyir imkanı
bulunuyor. Boşta seyir işlevinin temel prensibi, içten yanmalı motoru güç aktarma organlarından ayırmak ve motor freninin neden olduğu
yavaşlamayı önlemektir.
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GÜÇ 4XE İLE

KARŞINDA

KARŞINIZDA YENİ JEEP® COMPASS 4XE
Özünde yatan arazi ruhu hiç değişmedi. Asıl değişiklik motorunda. Sürekli değişen ulaşım
konseptinin zorluklarına göğüs germek amacıyla baştan yaratılan Yeni Jeep Compass
®

özünde yatan özgürlük ve stil değerlerinden uzaklaşmadı. Artık daha sürdürülebilir,
daha kuvvetli ve daha eğlenceli. Yeni geliştirilen Plug-in Hybrid 4xe motoru sayesinde
Yeni Jeep Compass iddialı arazi hâkimiyetini yenilikçi bir şehir içi sürüş teknolojisiyle
®

birleştiriyor. Bu kuvveti Jeep Compass’ı daha da ilerilere taşıyacak.
®
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YENİ

ENERJİNİ
KEŞFET

Yeni Jeep® Compass Plug-in Hybrid 4xe, tam elektrik modu sayesinde adeta iki aracı bir araya getiriyor.
Benzinli motor ön tekerleklere itme gücü sağlarken, Plug-in Hybrid de arka tekerleklere ayrılıyor. Plug-in
hybrid sistemin itiş düzeni, ön aksa ayrılmış 180 HP benzinli motor ve arka tekerleklere ayrılmış
44 kW (60 hp) kuvvetindeki elektrikli üniteyle işliyor. Yeni Jeep® Compass 240 HP’dir. Elektrikli
motor sistemine enerji sağlayan 11,4 kWh kapasiteli batarya yavaşlama esnasında rejeneratif
frenleme ile şarj edilebildiği gibi harici bir evsel ya da kamu şarj istasyonuna bağlanarak da
şarj edilebiliyor. Bataryası tamamen dolduğunda Yeni Jeep® Compass tamamen elektrik modunda
50 km yol yapabiliyor.* Jeep® Compass için yeni olasılıkları keşfeden yepyeni bir enerji.
*NEDC Döngüsü.
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YAKIT TASARRUFU
Aracın ana motoru yakıt tasarrufunu artıracak bir
tasarıma sahip. Arka aksama bir elektrikli motorun ve
akünün entegre edilmesi ise ön ile arka akslar arasında
mekanik bağlantılar kurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

DAHA İYİ ÇEKİŞ
Aracınıza her sürüş koşulunda dengede kalma ve
kolay

manevra

yapma

yeteneği

kazandıran

4xe

sistemi, tekerleklere giden torku ayarlıyor ve
kusursuz kontrol imkanı veriyor.

MÜKEMMEL
DENGE

Bir benzin motoru ve bir elektrikli motoru bir arada kullanan
Yeni Jeep Compass Plug-in Hybrid 4xe harika potansiyele sahip.
4xe

®

sistemi;

performans,

elektrik

enerjisi,

yakıt

tüketimi

ve şarj süresi arasında mükemmel dengeye sahiptir. Çift
motor kombinasyonu düşük emisyon ve şehir içi verimliliği
sunar. Gelişmiş 4x4 performansıyla üstün kabiliyet sağlar.
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ENERJİ REJENERASYONU
Motor freninin negatif torkunu şarj amaçlı
değerlendiren e-coasting özelliği sayesinde akünüzü
hareket halindeyken kolayca şarj edebilirsiniz.

OLAĞANÜSTÜ ARAZİ KABİLİYETİ
Tüm sistem, sürüşün başladığı andan itibaren tam tork
verebilen elektrik motoru sayesinde düşük devirlerde
yüksek

tork

sağlayacak

şekilde

tasarlandı.
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Yeni Jeep Compass ile her yol sizin ve hiçbir
arazi

sizi

şaşırtmayacak.

Tüm

zorlukları

kolaylıkla aşın. Selec-Terrain™ cihazını sürüş
koşullarına bağlı olarak tercih ettiğiniz modda
manuel olarak etkinleştirebilir veya kararı Otomatik
moda bırakabilirsiniz.
Auto
Günlük sürüşler için ideal olan bu ayar varsayılan olarak
seçili gelir ve elektrikli 4x4 sistemini devreye almak için
gerektiğinde arka elektrikli motoru kullanır.
Sport
Bu yeni, dinamik sürüş modu direksiyonu sertleştirerek, gaz tepkisini
keskinleştirerek ve şanzımanın tam beygir gücü ve tork artışını
iyileştirmek amacıyla vites yükseltme noktalarını daha da yükselterek
günlük şehir içi sürüşleri daha eğlenceli hale getirir.
Snow
Soğuk havaya aldırmayın! Dışarı çıkın ve aracına atlayın. Kar ayarıyla kontrolü
kolayca sağlayın. Bu mod dört tekerlekten çekiş özelliğini devreye sokarak
kaymayı en aza indirir, ihtiyacınız olan çekiş ve dengeyi korumanıza yardımcı olur.
Sand/Mud
Sand/Mud seçeneğini etkinleştirerek düşük devirde çekiş kontrolü sağlayın.
Direksiyon simidi dönüşünün belirli şanzıman oranlarıyla yönetilmesi sayesinde düz
olmayan zeminler ve kaygan arazilerde kuvvetli çekiş elde eder.
Rock
Sadece Trail hawk donanımında bulunan bu mod, sürekli elektrikle tork üretim ayarları
sayesinde düşük devirlerde ustaca 4xe kabiliyeti sağlayarak Yeni Jeep Compass’ın en zorlu
arazileri alt etmesine izin veriyor.

HER ARAZİDE

SÜRÜŞ

KOLAYLIĞI
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SÜRÜŞÜ

MACERAYA
ÇEVİR

Maceranın sınırı olmaz. Yeni Jeep® Compass bunun kanıtıdır. Trail
Rated® rozeti, aracın beş temel kategorideki (çekiş, manevra
kabiliyeti, artikülasyon, sudan geçme ve yerden yükseklik) son derece
zorlayıcı testleri başarıyla tamamladığını gösterir. 17” her araziye uygun
lastikler, özel ön tampon, artırılmış sürüş yüksekliği, alt gövde korumaları,
ilk görüşte tanınan arka çeki kancası ile aracın arazi kabiliyetini daha da
geliştiriyor. İster şehirde geziyor olun ister arazide, karşılaştığınız engeller
sadece heyecan kaynağı olsun.
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Trail Rated® testleri FCA ABD merkezindeki son teknoloji tesislerde başlayıp gezegenin en zorlu
arazilerinde devam eder.
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Yeni Jeep Compass’ınızı şarj etmek için doğru zaman diye bir şey
®

yoktur. Şarj modunu alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre
seçebilirsiniz. Şarj işlemi kolaydır; seçili şarj modunu gösteren
bildirim ışıkları, aracın şarj durumunu kolayca tespit etmenizi
sağlar. Yanıp sönen mavi LED, planlanan şarj programının
devam ettiğini gösterir. Yeşil LED şarj seviyesini, yanıp
sönen Kırmızı LED bir sorun veya yanlış kullanım
olduğunu gösterir. İhtiyaç duyduğunuz her an uygulama
üzerinden şarj gücünü kolaylıkla yönetebilir ve şarj
zamanlamasını uzaktan programlayabilirsiniz.

ŞARJ

MODUNUZ
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Dışarıdayken halka açık herhangi bir
şarj

istasyonunda

da

aracınızı

şarj

edebilirsiniz (ortalama şarj süresi: 7,4 kW
güç sayesinde 1 saat 40 dakika)

Yeni Jeep Compass ile verilen ev tipi kabloyla veya şarj süresi 4 saat (2,3kW güç) olan
®

opsiyonel easyWallbox ile şarj işlemini evde gerçekleştirebilirsiniz. Kurulum için uzman
personel müdahalesine gerek yoktur. Ayrıca bir elektrik teknisyeninin yardımıyla şarj
hızını 7,4 kW’a (aynı donanımla) çıkarabilir ve bunun sonucunda şarj süresini 100
dakikaya kadar düşürebilirsiniz. Şarj işlemini Uconnect™ sistemi veya mobil uygulama
üzerinden ihtiyaçlarınıza göre de planlayabilirsiniz.

My Uconnect mobil uygulamasını indirin veya
Jeep’in resmi web sitesini ziyaret edin.
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1941’den bu yana Jeep zorlukları göğüsledi, maceralar yaşadı,

TECH PACK (Opsiyonel)

rekorlar kırdı. Jeep’in 80. Yıl kutlaması, yeni bir maceranın

• 360° Çevre Görüş Kamerası

başlangıcını taçlandırmak için bu hedeflerden doğdu.

• Otomatik Bagaj Açma (Hands Free)
• Kör Nokta Uyarı Sistemi
• Arka Çapraz Trafik Algılama Sistemi

Tüm Limited özelliklerine ek olarak
ÖZEL DIŞ TASARIM
• Yeni Özel Gövde Rengi: Urban Yeşili (Resimde yer alan renk)
• Nötr Gri Detaylar ve Ayna Kapakları
• 19” Granit Kristal Alaşım Jantlar
• Nötr Gri 80. Yıl Logosu
• Siyah Parlak Boyalı Etek Çıtaları
• Siyah tavan
• Çift Bölgeli Otomatik Sunroof
ÖZEL İÇ TASARIM
• Gösterge panelinde Nötr Gri 80. Yıl Logosu
• Parlak siyah detaylar
• 80.Yıl Özel Deri Koltuklar
• Elektrikli 8 Yönlü Ayarlanabilir, Isıtmalı Ön Koltuklar
• 4 Yöne Ayarlı Elektrikli Bel Destek Ayarı

80. YIL

• Sürücü Koltuğu Hafıza Özelliği
• 40/20/40 Katlanabilir Arka Koltuklar
• Isıtmalı Deri Direksiyon Simidi
• Isıtmalı Ön Cam Sileceği
• 80.Yıl Özel Paspaslar
TEKNOLOJİ
• Bilgi-Eğlence Sistemi Özel Açılış Ekranı “since 1941”
• 10,1” Uconnect™ Bilgi Eğlence Sistemi (Navigasyonlu)

52

53

DIŞ DONANIM
• FULL LED farlar (Ön, Arka, Sis, Gündüz Sürüş Farları-Kısa)
• 17” Alaşımlı Jantlar
• Elektrikli ve Isıtmalı Siyah Boyalı Yan aynalar

İÇ DONANIM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mavi Dikişli kumaş koltuklar
Mavi Dikişli Gri Torpido ve Kapı Panelleri
İki Yönlü Otomatik Klima
60/40 Ayrılan Katlanır Arka Koltuk
2. Sıra Klima Difüzörü
Kontrol Tuşlu Direksiyon Simidi
Fix&Go Lastik Tamir Kiti
LED İç Ortam Aydınlatması
Işıklı Makyaj Aynalı Güneşlik

TEKNOLOJİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.4” Uconnect™ Bilgi Eğlence Sistemi (Navigasyonsuz)
Apple CarPlay / Android Auto Bağlantısı
7” Renkli TFT Ekran Gösterge Paneli
2 adet A Tipi USB + 1 adet C Tipi USB
2.Sıra USB Bağlantı Noktası (C Tipi)
Kablosuz Şarj Paneli
230V Güç Çıkışı
Geri Görüş Kamerası
Hız Sabitleyici ve Etkin Hız Sınırlayıcı (Cruise Control)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronik El Freni
Önden Çarpışma Uyarı Sistemi
Şerit Takip Asistanı
ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü)
TPMS (Lastik Basınç Takip Sistemi)
Yağmur Sensörlü Silecekler + Karanlık Sensörü
Uzaktan Kumandalı Mekanik Anahtar
Arka Park Sensörleri
Arka Emniyet Kemer Uyarısı
Akıllı Hız Asistanı (ISA)
Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Otonom Fren Sistemi
Trafik İşareti Tanıma Sistemi
Yorgunluk Tespit Sistemi

FUNCTION PACK (Opsiyonel)
•
•
•
•

Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
Güvenlik Alarmı

LONGITUDE
56
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Tüm Longitude özelliklerine ek olarak:

PANORAMIC PACK (Opsiyonel)

DIŞ DONANIM

• Çift Bölgeli Otomatik Sunroof
• 19” Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

•
•
•
•
•
•
•
•

FULL LED farlar (Ön, Arka, Sis, Gündüz Sürüş Farları-Uzun)
Otomatik Uzun Farlar
Parlak Egzoz Çıkışı
Elmas Kesim 18” Alaşımlı Jantlar
Koyu Güneşlik Filmli Camlar
Krom Detaylı Siyah Tavan Rayları
Krom Detaylı Parlak Siyah Yan Aynalar
Elektrikli ve Isıtmalı Katlanabilir Yan Aynalar

İÇ DONANIM
• Dizel Gri Dikişli Tekno Deri/Kumaş Koltuklar
• 2 Yöne Elektrikli Ayarlanabilir Bel Desteği (Sadece Sürücü Tarafı)

TEKNOLOJİ
•
•
•
•
•
•
•

Radio Uconnect™ 10,1 inç (Navigasyon’suz)
Full Dijital 10,25 inç Gösterge Paneli
Ön Park Sensörü
Yatay&Dikey Park Yardım Sistemi
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
Güvenlik Alarmı

LIMITED
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Tüm Limited özelliklerine ek olarak:

DIŞ DONANIM
•
•
•
•
•
•
•
•

Nötr Gri Jeep® Logosu
Nötr Gri Gövde Detayları
19” Granit Kristal Alaşımlı Jantlar
Nötr Gri detaylı Siyah Tavan Rayları
Nötr Gri detaylı Parlak Siyah dış aynalar
Araç Rengi Boyalı Etek Çıtaları
Siyah tavan
Çift Bölgeli Otomatik Sunroof

İÇ DONANIM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dizel Gri Dikişli Havalandırmalı Deri koltuklar
Elektrikli 8 Yönlü Ayarlanabilir, Isıtmalı Ön Koltuklar
Sürücü Koltuğu Hafıza Özelliği
40/20/40 Katlanabilir Arka Koltuklar
Isıtmalı Deri Direksiyon Simidi
Isıtmalı Ön Cam Sileceği
Dört Mevsim Paspaslar
Siyah Tavan ve Tavan Döşemesi
4 Yöne Ayarlı Elektrikli Bel Destek Ayarı

TEKNOLOJİ
•
•
•
•
•
•

10,1” Uconnect™ Bilgi Eğlence Sistemi (Navigasyonlu)
Otomatik Bagaj Açma (Hands Free)
Kör Nokta Uyarı Sistemi
Arka Çapraz Trafik Algılama Sistemi
360° Çevre Görüş Kamerası
Alpine Audio Premium Ses Sistemi

PLUG-IN HYBRID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mavi detaylı özel Plug-in Hybrid Nötr Gri Jeep® logosu
Nötr Gri 4xe logosu
EV Modları: Hibrit, Elektrikli, eSave
4 Sürüş Modlu Select Terrain: Modes: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
Yokuş İniş Destek Sistemi
Jeep. Active Drive Low
Evde şarj için 2 Modlu Kablo
Ön Hazırlıklı Çift Alanlı Otomatik Klima
Plug-in Hybrid’e özel Tam 10,25” Full Dijital Gösterge Paneli
Radyo için Özel Plug-in Hybrid işlevleri
Özel Plug-in Hybrid işlevlerine sahip Uconnect™ Hizmetleri

S
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GERÇEK SENİ
ÖZGÜR BIRAK

64
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İTALYA
MAVİSİ

JETSET
MAVİ

GÖLGE
MAVİ

TEKNO
YEŞİL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BUZ GRİ

LONGITUDE

•

•

LIMITED

•

•

S

•

80. YIL

•

•
•
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GRAFİT
GRİ

BEYAZ

STING
GRİ

URBAN
YEŞİLİ

COLORADO
KIRMIZI

KARBON
SİYAH

SİYAH

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MEVCUT
SİYAH TAVAN İLE MEVCUT
67

19” ALAŞIM JANT
Limited Versiyonunda Panoramic
Paket İçerisinde

19” ALAŞIM JANT

18” ALAŞIM JANT

S ve 80.YIL versiyonunda Standart

Limited Versiyonunda Standart

DÖN VE

MÜKEMMELİ GÖSTER

68

18” ALAŞIM JANT

17” ALAŞIM JANT

TR’de sunulmamaktadır

Longitude Versiyonunda Standart

17” ALAŞIM JANTLAR İLE
M+S LASTİKLER
TR’de sunulmamaktadır

16” ALAŞIM JANT
TR’de sunulmamaktadır
69

MAVİ DİKİŞLİ SİYAH KUMAŞ
Longitude Versiyonunda

DERİ
80. Yıl Versiyonunda Standart

HAVALANDIRMALI DERİ

DERİ / KUMAŞ

HAVALANDIRMALI
DERİ

S Limited Versiyonunda Standart

STANDART
DİZEL GRİ DİKİŞLİ SİYAH

SİYAH / YAKUT KIRMIZI DETAYLAR
TR’de sunulmamaktadır

KOLTUĞA

KURULMA VAKTİ GELDİ
70

MAVİ DİKİŞLİ TECHNO VİNİL /
SİYAH KUMAŞ

DİZEL GRİ DİKİŞLİ TEKNO DERİ /
SİYAH KUMAŞ

DİZEL GRİ DİKİŞLİ GÖKYÜZÜ GRİ
DERİ

TR’de sunulmamaktadır

Limited Versiyonunda Standart

Limited Versiyonda Premium Deri
Koltuk Paketi İçerisinde
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EVBOX ELVI
“connected wallbox”

ÇÖZÜM
ÖZGÜNLÜK

Mopar® tarafından desteklenen Jeep®
Authentic Aksesuarları ile farklı olmaktan korkmayın. Yeni Jeep® Compass’ınızı kişiselleştirin.
En ince ayrıntıyı bile atlamadan kapsamlı bir aksesuar listesinden seçim yapın: bagajınızı ve
saklama alanınızı sabitleyen Teleskopik çubuk veya spor ekipmanınızı ve her türlü büyüklükteki
eşyayı gittiğiniz her yere götürmenize imkan veren Tavan Rayları. Compass 4xe’niz için
tasarlanan yeni Mat Siyah ve Pantone Mavi kenarlıklı Kaput Deseni, ayna kapağı deseni ve
ön ızgara halkası* ile ufak dokunuşlarda bulunun.
EVBox Elvi “bağlantılı wallbox” ile evde şarj çözümünüzü akıllı hale getirin: WiFi, Hücresel SIM bağlantısı ve tam şarja ulaşmak için kısa bir süre (7,4 kW güç
sayesinde 1 saat 40 dakika). EVBox Elvi “bağlantılı wallbox”ın easyWallbox’a
kıyasla temel avantajları arasında aracın ömrü sona erene kadar uzaktan yardım,
Ev Kurulum Paketi ve uygulama ya da RFID kartı kullanılarak her şarj işleminin
doğrulanabilmesi sayesinde şarj geçmişini takip etme olanağı sayılabilir. Şarj
işlemini Uconnect™ sistemi veya mobil uygulama üzerinden ihtiyaçlarınıza
göre de planlayabilirsiniz. My Uconnect mobil uygulamayı indirin, Wallbox’ınızı
uzaktan ayarlayın ve izleyin.

*Ön ızgara halkasının zamanlaması hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Jeep®’in resmi web sitesini ziyaret edin.
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Şarj hızı

I AM JEEP® CUSTOMER CARE
i am

Visit the Jeep® on-line store at:
https://moparstore.co.uk/

Mopar® Araç Koruma, uzatılmış garanti
ve bakım planı gibi ayrıcalıklı hizmetler
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.

Kablo tutucu ile

00 800 0 IAM JEEP
00 800 0 426 5337

Çoğu Avrupa ülkesinden ulaşılabilen 00 800 0 426 5337* özel Ücretsiz Numarayı arayarak Jeep® ile iletişime
geçebilirsiniz. Yol Yardım hizmeti sunmak için 365 gün 24 saat aktif olarak hizmetinizdeyiz. Jeep® Müşteri Hizmetleri
ile iletişime geçerek modellerimiz, hizmetlerimiz, yetkili servis ağımız hakkında bilgi talep edebilir ve istediğiniz
bir araçla test sürüşü yapmak için rezervasyon yaptırabilirsiniz. Jeep®, aracınızın kullanımıyla veya destek
hizmetlerimizle ilişkili her türlü ihtiyacınızı veya talebinizi karşılamak üzere hizmetinizdedir.
*Yurt dışından veya cep telefonunuzdan ararken telefon operatörünüzden arama ücretlerini öğrenmeyi unutmayın.

Bağlı

LED göstergeler
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TEKNİK VERİLER
GÜÇ AKTARIM MEKANİZMASI
Yakıt Tipi
Mevcut
Motor hacmi (cm3)
Avrupa Emisyon Sınıfı
Güç ICE (HP) / devir
Güç E-motor (HP) / devir

1.3 GSE T4 150HP DCT FWD

1.3 GSE 240HP AT6

BENZİN

Plug-in Hybrid

Longitude, Limited, 80.YIL, S

S

1332

1332

Euro 6d-FINAL

Euro 6d-FINAL

150 / 5500

180 / 5750

-

60

110 / 5500

132 / 5750

-

44

270 / 1560

270 / 1850

-

250

Çift Kavramalı Otomatik, 6 ileri vitesli

Otomatik, 6 ileri vitesli

Önden Çekişli

Dört Tekerden Çekiş

0-100 km/s (sn)

9,2

7,3

Maksimum hız (km/s)

199

200

Güç ICE (Kw) / devir
Güç E-motor (Kw) / devir
Tork ICE (Mm) /devir
Tork E-mator (Mm) / devir

ŞANZIMAN
Şanzıman
Çekiş sistemi

PERFORMANS

EMİSYON/YAKIT TÜKETİMİ (B)
125 - 127

45

5.6

2.0

Uzunluk (mm)

4404

4404

Aynalar katlıyken genişlik (mm)

1874

1874

Tavan raylarıyla yükseklik (mm)

1629

1649

Tavan paneliyle yükseklik (mm)

1624

1645

Dingil mesafesi (mm)

2636

2636

Yaklaşma Açısı (derece)

15,8

16,8

Uzaklaşma Açısı (derece)

30,8

31,7

Kırılma Açısı (derece)

21,8

22,9

Yerden yükseklik (mm)

198

201

Sudan geçme (mm)

406

406

Ağırlık (kg)*

1505

1935

Batarya Kapasitesi (Ah)

CO2 Emisyonu (g/km) Karışık*
Yakıt tüketimi (l/100 km)

ÖLÇÜLER VE KAPASİTELER

1750

1250

Batarya Kapasitesi [kWh]

-

11,4

Sadece Elektrikle WLTP Şehir İçi Menzil [km]

-

53

Sadece Elektrikle WLTP Menzil [km]

-

47

Sadece Elektrikle Maks. Hız [km/s]

-

Mümkün Olan En Hızlı Şarj [h ]

135
1 h 45'
* curb weight + 75kg driver
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YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYONU: Değerler (EU) 2019/1840 sayılı Yönetmelik uyarınca NEDC döngüsünü temel alan ölçüm / korelasyon yöntemi ile hesaplanmıştır. Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri
üretici tarafından onay öncesi testlerde ölçülmüş olup, son onay itibariyle değişebilir. İlgili yönetmelik uyarınca temin edilen CO2 ve yakıt tüketimi değerleri araç verilerinin karşılaştırılabilmesi amacıyla verilmiştir.
CO 2 ve yakıt tüketimi değerleri gerçek CO2 ve yakıt tüketimi değerlerini yansıtmayabilir. Bu değerler sürüş stili, güzergâh, hava ve yol koşulları ile aracın durumu, kullanımı ve ekipmanları dahil olmak üzere fakat
bunlarla sınırlı kalınmaksızın çeşitli etkenlerin etkisindedir. Belirtilen CO2 ve yakıt tüketimi değerleri aracın en yüksek ve düşük değerlere sahip modellerini temel almaktadır. Bu değerler, seçili ekipmanlara ve/
veya seçilen lastik ebatlarına bağlı olmak üzere sonradan gerçekleştirilen yapılandırmalarla değişebilir. Belirtilen CO2 ve yakıt tüketimi değerleri kesin olmamakla birlikte üretim döngüsünde değişiklik yapılması
durumunda gelişebilir; FCA ağının belirli resmi bayisinde daha güncel değerler bulunacaktır. Müşterinin satın aldığı aracın resmi CO2 ve yakıt tüketimi değerleri mutlaka aracın belgeleriyle birlikte sağlanacaktır. CO2
ve yakıt tüketimi değerlerinin araçla ilgili vergi ve harçların hesaplanmasında temel alınacak olması durumunda her ülkenin ilgili kanunlarına bakılmalıdır.
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GELECEĞE

UZANIN

