


חירות

אותנטיות

הרפתקה

תשוקה

הרפתקה
זו מתבטאת במספר דרכים.

כמיהה ללימוד. 
הערכה של חיי הרגע

עם סקרנות פשוטה של מה שנמצא
מעבר לעיקול הקרוב.

נאחל לעצמנו להפיק את המרב
מ-75 שנות ההרפתקנות הבאות.

ג׳יפ. החיים מתחילים
דגמים, מידות ואמצעים

הדרך לחירות האגדית מתחילה כאן. 
באיזה מסלול תבחרו ללכת?

כל דגם של גרנד צ'רוקי מגיע עם מגוון אמצעים 
שמסייעים להפוך את החולמים למבצעים...



ג'יפ גרנד צ'רוקי
זכה ליותר שבחים

מכל רכב שטח בעולם.

כלי הרכב
המפואר ביותר

תצרוכת הדלק
הטובה ביותר

יכולות השטח 
הטובות ביותר

טווח הנסיעה 
הטוב ביותר

יכולת הגרירה 
הטובה ביותר

המומנט הגבוה 
ביותר
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ברירה טבעית.
 Selec-Terrain ® מערכת ניהול אחיזה מדהימה מסוג

4X4 כל ג'יפ גרנד צ'רוקי מצויד במערכת
,Selec-Terrain ® שמגיעה עם מערכת מסוג

שמעניקה את העוצמה להתגבר על תנאי השטח הקשים ביותר שהטבע מציב 
בפנינו. לרשותכם חמש הגדרות שמספקות יציבות נהיגה מהדרגה הראשונה

על ידי תיאום 12 מערכות שונות של כלי הרכב, כולל בקרת מצערת,
ESC העברת הילוכים, תמסורת, בקרת אחיזה ובקרת יציבות אלקטרונית

כל שיש לעשות הוא לבחור אחד מחמשת המצבים:
אוטומטי, שלג, חול, בוץ וטרשים.

)אופציונלי בחלק מהדגמים(



ביטחון.
כשמאחוריכם יכולת שטח אמיתיות של המותג ג׳יפ, אתם מוכנים לכול. 

,4X4 הגרנד צ׳רוקי מספק לכם ארבע אפשרויות שונות של הנעת
כשכל אחת מהן תוכננה להתגבר על אתגרי דרך ועל איתני הטבע.

.Jeep 4 WD כך תוכלו להתמודד בצורה בוטחת כבשרותכם מערכת



חלל פנימי מפואר 
ומתקדם ביותר.



גלריית מאפיינים
בחנו בצורה קרובה יותר את המאפיינים החביבים ביותר עליכם.

גלו מה הושקע בתכנון כל מה שאתם זקוקים לו בג'יפ גרנד צ'רוקי.



:Selec-Terrain ® מערכת ניהול אחיזה
יכולותיו המפורסמים של הגרנד צ'רוקי הותאמו 
לשטח עוד לפניכם.  Selec-Terrain מתאימה 
בצורה  להתגבר  כדי  האחיזה  ביצועי  את 
לפניכם.   שיהיה  כביש  סוג  כל  על  מקצועית 
לשלג,  המותאמות  הגדרות  בין  לבחור  תוכלו 
לחול, לבוץ, לאדמת טרשים, לנהיגה ספורטיבית 
)אפשרות זו ממוקמת במרכז רשימה( ולהגדרה 
אוטומטית, ולהעניק לכם ביטחון מוחלט בנהיגה 
על ידי תיאום 12 מערכות שונות של כלי הרכב, 
כולל בקרת מצערת, העברת הילוכים, תמסורת, 
  )ESC( בקרת אחיזה ובקרת יציבות אלקטרונית
מערכת שיכוך זעזועים מבוססת אוויר.

+ Quadra-Drive® II פועל על 
דיפרנציאל אלקטרוני בהחלקה מוגבלת 

שיכול להעביר עד 100% של המומנט 
לגלגל)ים( האחורי)ים( עם אחיזה שתסייע 

לכם לשמור על נסיעה קדימה.

®+ Quadra-Trac II מציע בקרת 
אחיזה בכל מהירות באמצעות תיבת 

תמסורת נמוכה בת שתי מהירויות שמסוגלת 
להעביר את הכוח בצורה מהירה לסרן בעל 

האחיזה הגבוהה ביותר.

®+ Quadra-Trac I היא מערכת 
אוטומטית לחלוטין המציעה איזון רציף 
של חלוקת המומנט לכ אחד מהגלילים 

האחוריים.  מאפיין זה ייחודי לדגם ה- 
.SRT®

:QuadraLift ® מערכת
זו הדרך להתקדם בנסיעה על גבי כריות אוויר, 
ושמחליק את התנהגות  לכוונון  ניתן  שגובהן 
הכביש של הג'יפ, משפר את צריכת הדלק, 
ומגביה  המטענים  וטעינת  הכניסה  על  מקל 
את הגרנד צ'רוקי למרווח הקרקע בן 27 ס"מ 
ביותר  הטוב   - שלג  ולמדפי  לסלעים  מעל 
זו – וכל זה נשלט על ידי בקרה עם  בדרגה 
מסך מגע.  תוכלו להנמיך את כלי הרכב ב-4 
ס"מ להקלת כניסה, יציאה וטעינת מטענים.

: Selec-Speed ® בקרת
 Hill-ה רכיב  את  מוסיף   Selec-Speed
גבעה(  מעלה  )בקרת   Ascent Control
)בקרת   Hill Descent Control-ה לרכיב 
משלבת  המעלה  מערכת  המוכר.  גבעה(  מורד 
את המצערת על מנת לסייע לספק בקרת טווח 
נמוך יציבה, בעוד שמערכת המורד משתמשת 
לכלי  לסייע  הפיזית  הבלימה  בשילוב  במנוע 

הרכב במהלך ירידה מגבעות.

מנוע V6 3.0 ליטר אקו-דיזל : תצרוכת דלק הטובה 
מעניקה לתקציב הדלק שלכם את הכבוד הראוי בעוד 
מנוע  לסביבה.  כבוד  מפגין   CO2-ה פליטת  ששיעור 
מהתקנים  יותר  מחמירים  ביצועים  מפגין  האקו-דיזל 
הטובה  הדלק  תצרוכת  הברית.   ארצות  מדינות  בכל 
בין- וצריכה  לליטר  ק"מ   9.4 בת  עירונית  צריכה  עם 
עירונית בת 12.8 ק"מ לליטר* וטווח מיכל של 1170 ק"מ 
שהוא הטוב ביותר.  דבר זה נובע מהעובדה שלהבדיל 
מליטר בנזין, ליטר סולר מומר לכמות אנרגיה שמישה 

גדולה יותר.  עם הספק של 240 כ"ס 
קג"מ,   58 בן  אימתני  ומומנט 

פרץ  מספק  האקו-דיזל 
שיכול  גרירה  כוח  של 
ק"ג   3,360 עד  לגרור 
כראוי.  מאובזר  כאשר 
אופציה בחלק מהדגמים.

תמסורת אוטומטית בת 8 הילוכים
עם מעביר הילוכים חדש:

ומשתמש  ומהירה  חלקה  ביעילות  מחליק  זה  מעביר 
בצורה עקבית באנרגיה ביעילות הטובה ביותר.  המנבה 
במשקל,  להכביד  בלי  נוספים  הילוכים  מספק  שלו 
מופחתת  דלק  תצרוכת  תוך  מושגת  נוספת  תאוצה 
והמומנט מושג עם תוספת כוח לגרירה.  באפשרותכם 
שימוש  ידי  על  ההילוכים  העברת  תזמון  את  להתאים 
במעבירי ההילוכים המותקנים על גלגל ההגה.  העבירו 
למצב ספורט הזמין ותזמון ההעברות שלכם וכוחו של 
המנוע יותאמו יחדיו על מנת להעביר לכם חווית נהיגה 
שמעבירה  בנסיעה  מסתכם  זה  כל  יותר.  ספורטיבית 

הספק רב-עצמה ללא פשרות.

משמשת  זה  במאפיין  בחירה 
בדלק  שלכם  החיסכון  להעלאת 
תיבת  של  אוטומטי  שינוי  ידי  עם 
וממיר  ההילוכים   8 בת  התמסורת 
תצוגות  מרובה  אשכול  המומנט.  
לכם  יודיע  שלכם  המחוונים  בלוח 
מתפקד   Eco מצב  כמה  עד 

לאורך כל הדרך.

:Trail Rated ® יכולת
בתנאים  להצטיין  תוכלו 
קיצוניים כגון בוץ, חול, שלג 
וקרח כאשר הגרנד צ'רוקי 
במערכת  מצויד  שלכם 

 Trail Rated 4WD
 Trail Rated תג  כל  אמיתית. 

סיווגי  בחמשת  ושליטה  בדיקה  על  מעיד 
הביצועים:  אחיזה, מרווח קרקע, יכולת תמרון, 

תנועת הגלגלים ויכולת צליחת גופי מים.

מערכת הגה כוח חשמלי
עם בחירה בין מצבי נהיגה:
לסגנון  הנהיגה  את  להתאים  לכם  מאפשר 
היצרן  בהגדרות  השתמשו  שלכם.  הנהיגה 
ספורט  או  נוחות  במצבי  בחרו  או  ביומיום, 
ומערכת גלגל ההגה תותאם לבחירתכם.

התאמה קלה 
שמאפשרת לכם 

להתעלות לקראת 
כל אירוע.

Quadra-Lift המצבים המוצאים על ידי מערכת

שטח 1

חנייה

שטח 2
גובה נהיגה רגיל

ת ו ל ו כ י ע ו נ מ י  נ י י פ א מ

אווירודינמי

מערכות 4 על 4 של ג'יפ

ם י נ י י פ א מ ה ת  י י ר ל ג / י  ק ו ר ' צ ד  נ ר ג פ  י ' ג ם י נ י י פ א מ ה ת  י י ר ל ג / י  ק ו ר ' צ ד  נ ר ג פ  י ' ג

עצמה מזוככת.
פאר רב-עצמה.

)Eco( מצב חיסכון

ר א ט ס א ט נ פ ר  ט י ל  3 . 6  V 6 ע  ו נ מ

מעשרת  כאחד  פעמים  שלוש  שהוכתר  לאחר 
משלב  הפנטאסטאר  מנוע  ביותר,  הטובים  המנועים 
עם  בשילוב  יעילים.   ביצועים  עם  עצמה  בהצלחה 
תמסורת אוטומטית בת 8 הילוכים, הוא מגיע ל-290 
בשנת   EPA-ה הערכת  )לפי  דלק  תצרוכת  כ"ס, 
2015( של 7.22 ק"מ לליטר בעיר ו-10.6 ק"מ לליטר 
עד  לגרור  שמאפשר  הספק  ומעביר  המהיר  בכביש 
מוכח,  חיסכון  עם  כראוי.  מאובזר  כאשר  ק"ג   2,812
 Stop/Start טכנולוגית  עם  מצטמצמת  הפליטה 
בעצירות  אוטומטי  באופן  המנוע  את  שמדוממת 
לקראת  לחיים  בחזרה  אותו  ומעוררות  מוחלטות 
תוכננה  סמויה  ולמעשה  החלקה  הטכנולוגיה  זינוק.  

לסייע לספק ביצועים יעילים.  פריט תקני.

* מבוסס על הערכות של ה-EP לשנת 2015.
הנסועה האמיתית עשויה להשתנות.



יופיו העשיר של 
פנים התא.

היופי שבתפקוד:
בעור  מעוטר  צ'רוקי  הגרנד  של  ההגה  גלגל 
רחב  מגוון  להפעיל  תוכלו  ביותר.   ופונקציונאלי 
יותר מקצות  לא  זמינות באמצעות  של תכונות 
אצבעותיכם, כולל פיקוד קולי מובנה עם בקרי 
אודיו בלוטות', בקרת שיוט, בקרת אקלים, ניווט, 

סירי®, אשכול מרובה תצוגות ועוד..

נקודות מגע אלגנטיות:
עור משובח מסוג Natura Plus מאפיין את פנים תא 
הנוסעים של הגרנד צ'רוקי ®Summit, כולל עיטור 
העליון  המחוונים  לוח  הקונסולה,  המושבים,  של  עור 
ולוחות הדלתות.  העץ הגושני האמיתי שבגרנד צ'רוקי 
עיטורי  ואת  המחוונים  לוח  את  מקשט   Summit®
הרך  הזמש  דמוי   Dinamica® ה-  כיסוי  הדלתות.  
של  הנוסעים  תא  פנים  של  שבקסמו  לעושר  מוסיף 

הגרנד צ'רוקי סאמיט.

המתכננים שלנו בחנו כמה מהגוונים  בהשראת העולם: 
ביותר  המדהימים  הנופים  במספר  שנמצאים  הטבעיים 
לכמה  שתורגמה  השראה  מצאו  אלה  במקומות  בעולם.  
חומרים  עם  ביותר  מדהימים  הנוסעים  תא  פנים  מעיצובי 

עשירים וירידה מדוקדקת לפרטי פרטים.

בקרת טמפרטורה אוטומטית בעלת שני אזורים 
רצופה בתוך תא  האוויר בצורה  מכוונת את   :)ATC(
לנהג  בנפרד  נשלטות  סיבות  ליצור  מנת  על  הנוסעים 

ולנוסע שלידו.

 Uconnect® 8.4 מסוג  הזמינה  המערכת  טק:  היי 
מפנקת אתכם במגוון עשיר של מאפיינים אינטואיטיביים 
טלפון  שילוב  אקלים,  בקרת  ניווט,  קולית,  בקרה  כגון 
חכם ועוד הרבה. ואשכול מרובה תצוגות בן 7 אינצ'ים 
ומידע  רכב  מערכות  של  למערך  קלה  הצצה  מציע 

בנוגע לנהיגה.

ההיקפית  השמע  מערכת  השמע:  לאוהבי  פינוק 
 Overland®-שמגיע כברירת מחדל בדגם ה ,Alpine®
 12 בעל  מגבר  מנצלת  המוגבלים,  בדגמים  ואופציונאלי 
רמקולים  תשעה  שמפעיל  ואט   506 בן  והספק  ערוצים 
תא  ברחבי  מושלמת  בצורה  הממוקמים  וופר  וסאב 
 Summit® הנוסעים.  המערכת התקנית בגרנד צ'רוקי
 Herman Kardon® היא מערכת ברמה עולמית של
 GreenEdge® ששולחת 825 ואט ל-19 רמקולים מסוג
)אופציה בדגמי ה- ®Overlandוה-®SRT(, שמיושמת 
בהנדסה יעילה על מנת לשפר את איכות הקול תוך נטרול 

משמעותי של צריכת החשמל.

טרחני  חיפוש  יותר  אין   :Keyless Enter’n Go™
החזיקו  הנסיעה.   את  להתחיל  מנת  על  המפתחות  אחרי 
את המפתח בכיס בארנק שלכם ותוכלו פשוט לאחוז בידית 
הדלת, להיכנס לכלי הרכב, ללחוץ על דוושת הבלם, ללחוץ 

על כפתור ולהעביר למצב נסיעה. אופציונלי.

התנעה מרחוק: רק לחצו על הכפתור שבמפתח מספר 
מטרים.    60 עד  של  ממרחק  לדרך  היציאה  לפני  דקות 
כדבעי.   ממוזג  נוסעים  תא  עם  לדרך  לצאת  מוכנים  אתם 

אופציונלי.

נגישות  מוסיפה  הפעלה חשמלית של הלוח האחורי: 
מרחוקת חיננית לאזור המטען האחורי של הגרנד צ'רוקי עם 
המושבים  כאשר  מעוקב  מטר  שני  כמעט  עד  של  קיבולת 
מטה.   כלפי  מקופלים   60/40 של  חלוקה  בעלי  המפוצלים 

אופציונלי.

מושבים קדמיים 
מחוממים 
ומאווררים:

תוספת מהירה 
של חמימות בימים 

הקרים והקלה 
מבורכת כאשר 

הטמפרטורות 
עולות – מאוורר קטן 

מסחרר בעדינות 
אוויר קריר דרך 
חרירים בכיסוי 

המושב הקדמי. 
אופציונלי.

:Commandview®  גגון שמש כפול פנוראמי
יש הרבה מה לראות כשתתבוננו למעלה ואל מחוץ 
השמש  סוכך  עם  חשמלית  המופעל  השמש  לגגון 
החשמלי באורך מלא בחזית והחלון הקבוע בחלק 

האחורי. אופציה בחלק מהדגמים.

ר א פ ר א פ

פנים של גרנד צ'רוקי Summit® בשחור ארגנטינה/ חום סיינה כהה

חלקי עץ גושני אמיתי.

מושבים מעוטרי עור מסוג Natura Plus מחוממים/ מאווררים.

לוח מחוונים מצופה עור ותפור.

נגן בלו ריי עם מערכת וידיאו המותקנת בחלקם האחורי 
של המושבים.
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הביטחון  חוש  בטוחה:  אוויר  כריות  מערכת 
שלכם יזכה לתמיכה מלאה עם מערכת כריות האוויר 
מלא,  באורך  צד  וילון  צ'רוקי.  הגרנד  של  ההיקפיות 
וכריות  במושבים  המותקנות  החזה  להגנת  כריות 
אוויר לבלימת פגיעת ברכיים מתקדמות להגנת הנהג 
מנת  על  בשילוב  פועלות  אלה  כל   – שלצידו  והנוסע 

לספק הגנה. תקני.

)+FCW( אזהרת התנגשות חזיתית
: חיישנים מזהים כאשר גרנד צ'רוקי  עם בלימה פעילה 
עשוי להתקרב לכלי רכב אחר במהירות גבוהה מדי וישלחו 
במשך  בלימה  סיוע  לביצוע  בנוסף  לנהג  חזותיות  התראות 

שנייה וחציה למקרה שהנהג לא מגיב בזמן. 
אופציה בחלק מהדגמים.

בקרת יציבות נגרר )TSC(: רוחות 
צד ותנועה אינם גורמים לכם ולנגרר 
כחלק  הכביש.   על  "לשוט"  שלכם 
מסייעת   ESC, TSC-ה ממערכת 
הצעצועים  ועל  עליכם  לשמור  לכם 

שאתם גוררים בבטחה במסלול.

חיווי קולי מובנה עם בלוטות':
העולם בימינו מבוסס על ריבוי משימות, 
קולי  חיווי  הכביש.   על  כשאתם  גם 
לנהגים  מאפשר  בלוטות'  עם  מובנה 
או  למסרונים  לענות  מסרונים,  לשלוח 
לבצע  או  לקבל  למסרונים,  להאזין 
שיחות טלפון, לבקש מידע מפורט כגון 
ועוד  ניווט  הנחיות  לקבל  דלק,  מחירי 
ההגה.  על  הידיים  ששתי  בזמן  זאת  וכל  וכהנה  כהנה 

אופציה בחלק מהדגמים.

:)HID( פנסי חזית ואורות אחוריים בעוצמה גבוהה
ייחודי לשימוש  נורות דרך מסוג LED בעלות מראה 
מגבים  שלכם.   לנראות  יורת  עוד  מוסיפים  ביום  גם 

אופציונאליים. 
בגשם:  בבלימה  ותמיכה  בגשם  שחשים  מגבים 
שלכם.   היומיומיות  לנסיעות  מפריעים  ממש  לא  סופה  ענני 
המגבים הקדמיים יופעלו כאשר המערכת תזהה את טיפות 
לייבש את  ומערכת בלימה חכמה תסייע  הגשם הראשונות 
בחלק  אופציה  רטובים.  בכבישים  כשתהיו  הבלמים  צלחות 

מהדגמים.

ייחודי  מפתח  קוד   :Sentry Key® מנוע  משבת 
ומוטמע התואם רק לכלי הרכב שלכם יסייע לכם לשמור על 

הגרנד צ'רוקי שלבם בדיוק במקום בו הוא צריך להיות.

שלדה מחוזקת: מעניקה שקט נפשי יוצא מן הכלל עם לב 
של גיבור – בסיס חסון שבנוי באמצעות 65% פלדה מחוזקת

:)ESC( בקרת יציבות אלקטרונית

רשת של חיישני בטיחות מסייעים לשמור על בקרה על כלי 
סוטים  שאתם  שיחושו  במקרה  מיידי  סיוע  ומספקים  הרכב 
מהדרך המתוכננת שלכם.  ESC מתאם את פעולתם של 
נעילת  מניעת   ,)ERM( אלקטרוני  גלגול  שיכוך  מערכות 
בלמים )ABS( וסיוע בלימה, בקרת אחיזה בכל המהירויות 
ומערכת זמינה לבקרת יציבות נגרר TSC(, ותקרא להן לפי 

הצורך. אופציה בחלק מהדגמים.

מערכת עזר ®Parksense לביצוע חנייה 
בשיתוף  פועלת  זו  מערכת   : ואחורית קדמית 
עצמים  להצגת   Parkview® מערכת  עם  פעולה 
אותם  מביאה  כשהיא  ומלפנים,  מאחור  נסתרים 
לתשומת לבכם על המסך ועם התראה קולית על מנת 
לתת לכם זמן להגיב.  כאשר בהילוך אחורי, התמונה 
מנת  על  דינמית  מרחקים  רשת  כוללת  המסך  שעל 
בחלק  אופציה  מאחור.  המתרחש  את  להעריך  לסייע 

מהדגמים.

חוצה  מסלול  וזיהוי  מתות  נקודות  ניטור 
: מערכות אלה ינטרו את החלל ביניכם לשאר  אחורי
בצד,  או  מאחור  "מת"  לתחום  ייכנס  כשגוף  הנהגים.  
מראות הצד יציגו צלמיות מוארות ועם השמעת צליל. 

אופציה בחלק מהדגמים.

בקרת שיוט מתכווננת עם בלימה
לגבי  הניחוש  עבודת  את  נטרלו   : )ACC Stop(
נסיעה  בעת  שלפנים  מהמכונית  הבטוח  המרחק 
בכביש המהיר. המערכת מתאימה באופן אוטומטי את 
מראש  מוגדר  מרחק  לשמור  מנת  על  השיוט  מהירות 
הגרנד  את  להביא  ומסוגלת  שלפניכם  מהמכונית 
על  הנהג  התערבות  ללא  מוחלטת  לעצירה  צ'רוקי 

מנת למנוע תאונה. אופציה בחלק מהדגמים.

שמירה היקפית

ה י ג ו ל ו נ כ ט ן ו ח ט י ב ו ת  ו ח י ט ב

אשכול מרובה תצוגות בן 7 אינצ'ים:
בקרי נגיעה על גבי גלגל ההגה יאפשרו לכם לדפדף 
הצבעוני  המסך  על  שיוצגו  רכב  נתוני  מבחר  דרך 
נתוני  ניווט,  כולל  המידע  שלכם.   המחוונים  שבלוח 
הרכב  של  פעילות  ביצועים,  סטטיסטיקת  יכולות, 

והתראות.  אופציה בחלק מהדגמים. 

מצלמת®Parkview נוספת לנסיעה אחורה : 
המערכת  לאחור.  בנסיעה  ובבטחה  חיננית  בצורה  צאו 
מסייעת להביא לתשומת לבכם עצמים שלפני כן היו נסתרים 
זמן  עם  התראה  חיווי  עם  או  המסך  על  אם  בין  מעיניכם, 

מספק לתגובה. אופציה בחלק מהדגמים.
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S u m m i t ® י  ק ו ר ' צ ד  נ ר ג

חישוקי אלומיניום מוברש
בקוטר 20 אינצ' עם ציפוי 

סאטן שקוף
)תקני(

חישוקי אלומיניום מוברש בקוטר 20 
אינצ' עם חללים באפור אבן

)תקני(

חישוקי גלגלי קרבון מבריק
בקוטר 20 אינצ'

חישוקי אלומיניום מוברש
בקוטר 18 אינצ'

עור Natura Plus מחורר עם תומכי ראש מעור נאפה – מרוקו - שחור עור נאפה מחורר עם אוורור צירי ותפירה מוגבהת – מרוקו - שחור

עור Natura Plus מחורר עם תומכי ראש מעור נאפה –חום ג'יפ – גרנד קניון עור נאפה מחורר עם אוורור צירי עם עיטורים בצבעים מודגשים – וזוביו – 
כחול אינדיגו/ חום ג'יפ®

עור Natura Plus מחורר עם תפרים ועיטורים בחום סיינה כהה/ שחור – 
ארגנטינה

עור נאפה מחורר עם אוורור צירי עם עיטורים בצבעים מודגשים – נפאל – חום 
ג'יפ/ בז' כפור בהיר

שילובי עץ גושני בשחור סאמיט – מרוקו וארגנטינה שילובי עץ זברנו בשחור מבריק – מרוקו

שילובי עץ גושני בשחור סאמיט – גרנד קניון שילובי עץ גושני זברנו - – וזוביו ונפאל

סטנדרטי :
 מתלי אוויר	 

 פנסי חזית קסנון עם אורות גבוהים אוטומטיים	 

 חישוקי 20"	 

 "אגזוז" כפול	 

 וו גרירה קידמי + אחורי	 

 	LED פנסי ערפל 

 מראות מתקפלות חשמלית	 

 גג פנורמי כפול	 

 הגה בגימור עץ מהודר בציפוי עור עם שליטה על מערכת השמע ולוח המחוונים	 

 לוח מחוונים בציפוי עור	 

 מושב נהג ונוסע מחוממים ומאווררים	 

 מושבים אחוריים מחוממים	 

 הנעה מרחוק	 

 דלת אחורית חשמלית	 

 מערכת פרימיום סראונד של "ALPINE" בעלת 9 רמקולים וסאב וופר	 

אופציות :
 מערכת לניטור שטח מת	 

 מערכת שמע 19 רמקולים סראונד Harman/Kardon עם מגבר 825 וואט	 

 חבילת בטיחות מתקדמת	 

 חבילת שטח	 

סטנדרטי :
 חישוקי 20"	 

 מערכת אקטיבית לביטול רעשים	 

 מערכת לסיוע בבלימה	 

 בלימה אקטיבית	 

 בקרת שיוט אדפטיבית עם בלימה אקטיבית	 

 מערכת לניטור שטח מת	 

 מערכת לניטור הולכי רגל מאחור	 

 מערכת לסיוע בחניה	 

 מערכת שמע 19 רמקולים סראונד Harman/Kardon עם מגבר 825 וואט	 

 מערכת לשטיפת פנסי החזית	 

 	LED פנסי ערפל 

 דיפוני עור הפוך )זמש(	 

 ריפודי עור נפה מאווררים	 

O v e r l a n d
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חישוקי אלומיניום מוברש
בקוטר 18 אינצ'

חישוקי אלומיניום מוברש
בקוטר 20 אינצ' עם חללים

 באפור אבן )תקני(

עור קפרי עם תפרים מודגשים – מרוקו - שחור

עור קפרי – ניו זילנד – שחור/ בז' כפור בהיר

עור נאפה מחורר ומאוורר עם תפרים מודגשים -  מרוקו - שחור

עור נאפה מחורר ומאוורר - ניו זילנד – שחור/ בז' כפור בהיר

שילובי עץ אגוז בשחור מיקנסה

שילובי עץ אגוז בחום נאדור

חישוקי אלומיניום צבוע 
בקוטר  17 אינצ'

)אבזור תקני(

חישוקי אלומיניום בקוטר 18 אינצ'
בצבע כסף סאטין משובח 
)אופציה בחלק מהדגמים(

בד וואלאס 2/ שלדון - מרוקו– שחור

בד וואלאס 2/ שלדון – ניו זילנד – שחור/ בז' כפור בהיר

אפליקציית עץ אגוז בשחור מיקנסה

אפליקציית עץ אגוז בחום נאדור

פנימי :
 לוח מחוונים דיגיטלי 7"	 

 שמשה אקוסטית	 

 מזגן מפוצל עם בקרת אקלים	 

 כניסה מוארת ומעמד לכוס	 

 פנס LED נשלף	 

 ידית הילוכים מצופה עור	 
 גלגל הגה מצופה עור עם בקרת שיוט ושליטה על מערכת השמע	 

 שטיחים מהודרים	 

 מערכת שמע 6 רמקולים	 

 4 חלונות חשמל	 

 מושב אחורי מתקפל ומפוצל 60/40	 

 מושב נהג חשמלי	 

 ריפודי בד	 

חיצוני :
 חישוקי שגשוגת 17"	 

 תאורת הלוגן ראשית	 

 גריל בצבע הרכב	 

 מראות וידיות בצבע הרכב	 

 פנסי ערפל	 

 מראות חשמל מחוממות עם קיפול ידני	 

בטיחות ובטחון :
 4 בלמי דיסק	 

 7 כריות אוויר	 

 כריות ראש אקטיביות	 

 	)ESC( בקרת יציבות 

 מפתח חכם, זיהוי קרבה והנעה בלחיצת כפתור	 

 מצלמת רוורס )אופציה(	 

אופציות :
 חישוקי 18" 	 

 חבילת חורף	 

 חבילת שטח 1	 

 גג שמש 	 

 ריפודי עור	 

 חבילת בטיחות ונוחות	 

 חבילת גרירה	 

 	UCONNECT 8.4 

סטנדרטי בהשוואה ללימיטד :
 	Quadra-Trac 2 

 מושבים קדמיים ואחוריים מחוממים	 

 	Selec-Terrain 

 דלת אחורית חשמלית	 

 חישוקי 18"	 

 שמשות כהות	 

 מראות בציפוי "כרום" עם זכרונות	 

 מפשיר אדים במראות	 

 מראת נהג מתכהה	 

 הנעה מרחוק	 

 שלט "אוניברסלי" לפתיחת שערים )שערים תומכים בלבד(	 

 	HSA מערכת בסיוע בעליות 

 מושב נהג חשמלי + נוסע	 

 ריפודי עור מהודרים	 

אופציונלי :
 מנוע 3.0 דיזל	 

 Quadra-Drive 2 עם דיפרנציאל מוגבל החלקה אלקטרוני לסרן אחורי	 

 חישוקי 20"	 

 גג שמש	 

 מערכת לניטור שטח מת	 

 	Uconnect 8.4 

 מערכת פרימיום סראונד של "ALPINE" בעלת 9 רמקולים וסאב וופר	 

חבילת LEXURY הכוללת:
 מושבים מאווררים	 

 גג פנורמי כפול	 

 פנסי חזית קסנון עם אורות גבוהים אוטומטיים	 

 	Uconnect 8.4 

 הגה מתכוונן חשמלי	 

 מערכת פרימיום סראונד של "ALPINE" בעלת 9 רמקולים וסאב וופר	 

חבילת שטח :
 מתלי אוויר	 

 	Quadra-Drive2 

 מיגון גחון מלא מקורי	 

 וו גרירה קדמי+אחורי	 

 גלגל חילוף בגודל מלא	 

חבילת טכנולוגיה :
 מערכת לסיוע בבלימה	 

 בלימה אקטיבית	 

 בקרת שיוט אדפטיבית עם בלימה אקטיבית	 

 מערכת לניטור שטח מת	 

 מערכת לניטור הולכי רגל מאחור	 

 מערכת לסיוע בחניה	 
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EPA ,נתוני היצרן ע,,פ בדיקת מעבדה

דגם

טבלאות בטיחות וזיהום אוויר
רמת האבזור
 הבטיחותי

גרנד צ׳ירוקי טריילהוק

גרנד צ׳ירוקי לרדו

גרנד צ׳ירוקי

גרנד צ׳ירוקי אוברלנד

גרנד צ׳ירוקי סאמיט

גרנד צ׳ירוקי לימיטד

1

7
7

7
2

דגם
בינעירוני עירוני

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק,,מ
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Tr a i l h a w k
פנינה אדומה קטיפתית

לבן מבהיק

כסוף מתכתי עמום

לבן שנהב תלת-שכבתי

קריסטל גרניט מתכתי

קריסטל פנינה שחור מבריק

סטנדרטי :
 חישוקים 18" עם פנים שחור	 

 מערכת פרימיום סראונד של "ALPINE" בעלת 9 רמקולים 	 

וסאב וופר
 ציפוי ייחודי על מכסה המנוע	 

 ידיות בצבע הרכב	 
 וו גרירה מקורי כולל חיווט	 

 מיגון לחלקי מרכב: מתלים קדמיים, תיבת הילוכים, מיכל דלק 	 

ותחתון
 	Quadra-Drive2 

 מתלי אוויר	 

 "אגזוז" כפול	 

 גלגל חילוף בגודל מלא	 

 	Uconnect 8.4 

 מגני בוץ	 

 מראות מתקפלות חשמלית	 

 ריפודי עור "נאפה" בשילוב עור הפוך )"זמש"( ומאוורר 	 

   
אופציות :

 מערכת לניתור שטח מת	 

 חבילת בטיחות מתקדמת	 

 גג שמש	 

 	LEXURY חבילת 

 וו גרירה קדמי בצבע אדום	 
 אנטנת סנפיר	 

 דיפרנציאל מוגבל החלקה אלקטרוני	 

 גלגל חילוף בגודל מלא	 

 מגני בוץ	 

 מראות, גריל וסימונים באפור טבעי "מראה שטח"	 

חבילת שטח :
 מתלי אוויר	 

 	Quadra-Drive2 

 מיגון גחון מלא מקורי	 

 וו גרירה קדמי+אחורי	 

 גלגל חילוף בגודל מלא	 

דרגה 15 13.069.4

חישוקי אלומיניום בקוטר 18 אינצ'
בצבע כסף סאטין משובח 
)אופציה בחלק מהדגמים(
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