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Nr. Cod Sincom Motorizare Nivel de 
echipare 

Preţ fără  
 TVA 

(Euro)  

Preţ cu  
 TVA 

(Euro) 

 Preţ ofertă 
specială 
cu TVA 
(Euro) 

1 609.221.3 1.6 E-TorQ 110 CP M5 4x2 Sport 16.163 19.234  16.541 
2 609.321.3 1.6 E-TorQ 110 CP M5 4x2 Longitude 16.860 20.064  17.255 
Preţurile sunt exprimate în Euro şi includ transportul până la concesionar. Oferta valabilă până la 30 Iunie 2018. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Maşina din imagine este cu titlu de prezentare. 



 

 

 

Principalele dotări standard Sport 
 
Confort şi funcţionalitate: 
 Aer condiţionat  
 Filtru de aer  
 Geamuri anterioare acţionate electric, cu sistem 1 – touch pentru şofer și pasager 
 Geamuri  posterioare acţionate electric 
 Închidere centralizată cu telecomandă  
 Display multifuncţional monocrom de 3,5” integrat în instrumentele de bord 
 Sistem Uconnect cu display touch screen de 5.0’’, Bluetooth şi comenzi vocale, DAB (Digital Audio Broadcast) 
 Antena integrata  
 Sistem Ecodrive (oferă informaţii despre stilul de conducere) 
 Sistem acustic cu 6 difuzoare  
 Sistem Start&Stop 
 Computer de bord  
 Oglinzi exterioare reglabile electric, senzor de temperatură exterioară  
 Imobilizator motor 
 Volan reglabil în înălţime şi axial 
 Comenzi radio pe volan  
 Servodirecţie electrică 
 Scaun şofer cu suport lombar, reglabil pe înălțime 
 Scaun pasager rabatabil  
 Incalzitor suplimentar pentru habitaclu 
 Banchetă posterioară rabatabilă divizată 40/60  
 Cotieră anterioară cu spaţiu de depozitare 
 Lunetă atermică 
 Ştergător lunetă  
 Priză de 12 V in consola centrală 
 Priză auxiliară de 12 V în portbagaj  
 Mânere susţinere pasageri  
 Iluminare portbagaj  
 Inele de ancorare în portbagaj  
 Kit Fix&Go pentru remediere pană 

 
Siguranţă:  
 ESP (include Electronic Roll Mitigation-ERM, Antiblock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction 

Control System-TCS)  
 Hill Holder – sistem de asistenţă la plecarea din rampa 
 Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage  
 Airbag-uri laterale anterioare  
 Windowbag-uri  
 Tetiere anterioare  
 3 tetiere posterioare 
 Frână de parcare cu acţionare electrică 
 Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri cu afişaj pe display independent pentru fiecare roată 
 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 

 
 
 
 



 

 

 

 
 Design: 
 Tapiţerie din stofă  
 Jante din oţel de 16’’ cu pneuri de 215/65  
 Siglă Jeep pe hayon 

   
 
 
 
 
 

Principalele dotări standard Longitude - suplimentar faţă de 
Sport 

 
 
Confort şi funcţionalitate: 
 Proiectoare ceaţă  
 Oglinzi exterioare reglabile electric cu degivrare 
 Cruise Control şi limitator de viteză 
 Buzunare pe spătarele scaunelor față 
 Iluminare interioară cu LED 

 
 
Siguranţă:  
 Senzori de parcare posteriori 

 
 
Design: 
 Jante din aliaj de 16’’ cu pneuri de 215/65 
 Bare longitudinale de culoare neagră pe plafon 
 Volan îmbrăcat în piele 
 Carcase oglinzi in culoarea caroseriei 

   
DOTĂRI OPŢIONALE 

Cod Denumire opţional 

Sp
or

t 

Lo
ng

itu
de

 

Preţ 
Euro 
fără 
TVA 

Preţ 
Euro 
cu 

TVA 

5CA Vopsea pastel Alpine White O O 0 0 
5CC Vopsea metalizata Granite Crystal O O 450 536 
5CE Vopsea metalizata Carbon Black O O 450 536 
5CK Vopsea pastel Solid Black O O 375 446 
989 Pachet fumatori O O 30 36 

 

 



 

 

 

 
 

CARACTERISTICI TEHNICE 
JEEP  

RENEGADE 1.6 E-torQ 110 CP 

Nr. cilindri, dispunere 4, în linie 
Cilindree (cm³) 1.598 
Nivel ecologic EURO 6 
Raport compresie 11,0:1 
Putere max: CP(kw)/ rpm 110(81)/ 5.500 
Cuplu max: Nm/ rpm 152/4.500 
Alimentare Injecţie electronică Multipunct (MPI), secvenţială fazată 
Transmisie 
Tracţiune Faţă 
Cutie de viteze Manuală cu 5+1 trepte 
Direcţie 
Tip Cremalieră servoasistată 
Diametru de întoarcere (m) 11,07 
Frâne: D(disc) 
Faţă (diametru-mm) Discuri ventilate 305 
Spate (diametru-mm) D278 
Suspensii 

Faţă McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul punţii plat, din oţel, brate 
oscilante inferioare din oţel de înaltă rezistenţă, simple, amortizoare cu gaz 

Spate Multilink, independente, din oţel de înaltă rezistenţă, cadru punţii montat rigid, 
arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare 

Dimensiuni 
Lungime/ Lăţime/ Inălţime (mm) 4.236/ 1.805/ 1.684 
Ampatament (mm) 2.570 
Garda la sol (mm) 175 
Unghi de atac 17,9º  
Unghi de trecere a vârfului de rampă 21,2º 
Unghi de degajare 29,7º 
Capacitate portbagaj (dm³) 351/ - (cu bancheta rabatată) 
Roţi 
Pneuri 215/65 R16 
Mase/Capacităţi 
Masa proprie în ordine de mers (kg) 1.346 
Masa maximă remorcabilă (kg) 1.000 
Capacitate rezervor combustibil (l) 48 
Performanţe 
Viteza max (km/h) 170 
Acceleraţie 0-100 km/h (s) 11,8 
Consum carburant (l/100km) 
Urban 7,8 
Extraurban 5,0 
Combinat 6,0 
Emisii CO2 (g/km) 141 

 

 

 

 
Importatorul îsi rezervă dreptul de a aduce modificări datelor conţinute de acest material,                       
din raţiuni tehnice sau comerciale. 


