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Principalele dotări standard Limited 

 Geamuri anterioare acţionate electric automate, cu senzor 

de obstacol  

 Geamuri  posterioare acţionate electric automate  

 Închidere centralizată cu telecomandă  

 Keyless Enter-N-Go  

 Aer condiţionat automat bi-zonă  

 Display multifunctional de 7” integrat in instrumentele de 

bord 

 Sistem multimedia cu display Touch Screen de 8.4’’, cititor 

card SD, port USB si intrare auxiliara  

 Sistem Uconnect : Bluetooth şi comenzi vocale  

 Sistem audio Hi-Fi Premium Alpine surround cu amplificator 

de 506 W, 9 difuzoare şi subwoofer 

 CD player în cotiera față 

 Comenzi radio pe volan  

 Faruri Bi-Xenon adaptive SMART BEAM: comutare 

automată între faza lungă şi faza scurtă în funcţie de traficul 

întâlnit  

 Spălător faruri telescopic  

 Computer de bord  

 Oglinzi exterioare heliomate, asferice, degivrabile, reglabile 

şi  rabatabile electric, cu carcasă în culoarea caroseriei 

 Oglinda internă electrocromică  

 Parasolar şofer şi pasager cu oglindă iluminată  

 Oglindă interioară heliomată 

 Lumini de zi cu led 

 Sistem de alarmă 

 Imobilizator motor 

 Sistem de asistenţă la pornire (demarorul rămâne cuplat 

până la pornirea motorului) 

 Volan îmbrăcat în piele, încălzit, reglabil în înălţime şi axial 

 Padele pe volan pentru schimbarea treptelor de viteză 
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 Scaun şofer și pasager reglabil electric pe 8 direcţii cu 

suport lombar 

 Scaune anterioare și bancheta spate încălzite 

 Memorie poziţie scaun şofer, poziţie oglinzi exterioare şi 

posturi de radio pentru 2 şoferi  

 Banchetă posterioară rabatabilă divizată 40/60  

 Cotieră anterioară cu spaţiu de depozitare şi priză de 12 V  

 Cotieră posterioară cu suport pahare  

 Proiectoare ceaţă  

 Senzor de ploaie  

 Cruise Control  

 Geamuri atermice 

 Ştergător lunetă  

 Priză auxiliară de 12 V în portbagaj  

 Capac mobil portbagaj  

 Kit fumători  

 Consolă port-ochelari la nivelul plafonului  

 Mânere susţinere pasageri  

 Torpedo cu iluminare  

 Suporţi pahare cu iluminare  

 2 port-uri USB pentru locurile din spate 

 Hayon cu deschidere electrică 

 2 plafoniere posterioare  

 2 plafoniere în portbagaj  

 4 inele de ancorare în portbagaj  

 Roată de rezervă de 18” cu jantă din oţel  

 Lanternă reîncărcabilă 

 Sistem de tracţiune integrală QUADRA TRAC II cu 

diferenţial pe axa faţă şi pe axa spate  

 Sistem de Control al tractiunii Selec-Terrain  

 ESP (include Electronic Roll Mitigation-ERM, Antiblock 

Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction 

Control System-TCS, Trailer Sway Control- TSC)  

 Hill Holder – sistem de asistenta la plecarea din rampa 

 Hill Descent Control – sistem de asistenta la coborarea 

pantelor 

 Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage  

 Airbag-uri laterale anterioare  

 Windowbag-uri  

 Airbag genunchi şofer  

 Senzori de parcare anteriori 

 Senzori de parcare posteriori şi cameră video posterioară 

 Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri cu afişaj pe 

display independent pentru fiecare roată 

 Tetiere anterioare active  

 Sistem Isofix pe bancheta posterioară  

 Centuri de siguranţă anterioare cu pretensionare şi limitator 

de sarcină reglabile pe înălţime  

 Centuri de siguranţă posterioare (3) autorulante, cu 

pretensionare şi prindere în 3 puncte  

 Seat Belt Reminder - semnalizare acustică temporizată şi 

vizuală prindere centuri de siguranţă 

 Tapiţerie din piele 

 Schimbător de viteze îmbrăcat în piele 

 Cotieră şi portiere îmbrăcate în piele cu inserţii din imitaţie 

lemn de ulm Sicilian 

 Jante din aliaj de 18’’ cu pneuri M+S 265/60  

 Siglă Jeep pe hayon  

 Inserţii cromate spoilere şi grila faţă 

 Mânere portiere cromate 

 Geamuri posterioare şi lunetă fumurii 

 Covoraşe din textil cu logo Jeep 

 Bare longitudinale cromate pe plafon 

 Spoiler posterior integrat în hayon  

 Ţeavă de eşapament cu ieşire dublă, cromată 

  Principalele dotări standard Overland - suplimentar faţă de Limited 

 Suspensie pneumatică QUADRA LIFT 

 Scaune anterioare ventilate  

 RG4 - Sistem multimedia şi sistem de navigaţie cu display 

de 8.4" cu comenzi vocale, porturi USB şi SD, Bluetooth, 

intrare auxiliară audio 

 Acoperiş amovibil acţionat electric  Command View 

 AWT - Performance Handling Pack- cuprinde pneuri 

Continental  265/50, discuri de frână cu performanţe 

superioare, suspensii Sport 

 Lumini de curtoazie portiere  

 Plasă portbagaj 

 Sistem automat de ajustare a gărzii la sol 

 Sistem de alarmă premium 

 Sistem de tracţiune integrală QUADRA DRIVE II cu 

diferenţial controlat electronic pe axa posterioară 

 ADG - Safety Pack: Adaptive Cruise Control cu funcţie 

STOP, sistem monitorizare unghi-mort, sistem de avertizare 

coliziune frontală, sistem avansat de asistenţă la frânare 

 Tapiţerie din piele perforată Nappa şi cusătură pe margine  

 Cotieră şi portiere îmbrăcate în piele Nappa 

 Volan îmbrăcat în piele cu inserţii din lemn  

 Panouri portiere îmbrăcate în piele cu inserţii din lemn de 

frasin 

 Bord îmbrăcat in piele  

 WRD - Jante din aliaj de 20” cu 5 spiţe 

 Siglă Overland pe hayon şi pe scaunele anterioare 

  Principalele dotări standard Summit - suplimentar faţă de Overland 

 Faruri Bi-Xenon adaptive SMART BEAM: comutare 

automată între faza lungă şi faza scurtă în funcţie de 

traficul întâlnit , modificarea direcţiei în viraje în funcţie 

de poziţia volanului 

 Geamuri cu protecţie acustică 

 Sistem audio Hi-Fi Harman Kardon cu 19 difuzoare şi 

amplificator de 825 W 

 Mânere interioare iluminate pentru deschiderea ușilor 

 Grilă şi carcasă proiectoare ceaţă cu efect cromat 

 Covoraş din textil în portbagaj 

 WSC - Jante din aliaj de 20” cu 5 spiţe duble  

 Siglă Summit pe hayon şi pe scaunele anterioare 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pentru detalii sunati la tel 0743 810 874 sau pe mail contact@autosanremo.ro 

JEEP  
GRAND CHEROKEE 

3.0 TD V6 AT8 250 CP 

Motor 

Cilindree (cm
3
) 2.987 

Nivel ecologic EURO 6                                         

Lungime (mm) 4.875 

Putere max: CP(kw)/ rpm 250(184) 

Consum carburant (l/100 km) 

Urban 9,3 

Extraurban 6,5 

Combinat 7,5 

Emisii CO2 (g/km) 198 
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