
 NOVO JEEP
®
 RENEGADE



Experimente a combina-
ção que tanto procurava: 
a praticidade da cidade e 
a vitalidade da natureza, 
enquanto se desloca em 
perfeita harmonia com am-
bas. Com o seu exterior re-
novado e ousado, interior 
confortável e tecnologia 
inteligente, o novo Jeep® 
Renegade é o seu passe 
de acesso para qualquer 
lugar onde pretenda ir.



ALMA DUPLA.



A CIDADE SEGUE O EXE
MPLO

.

Nunca é
 d

ive
rti

do s
er u

m s
eguidor. 

Dive
rti

do é
 s

er o
 lí

der. 
O n

ovo
 v

isual 

distin
tiv

o da lendária
 gre

lh
a com sete

 ra
nhura

s, dos fa
ró

is diante
iro

s 

devid
amente

 in
corp

ora
dos, e

 d
a fa

ixa
 c

entra
l e

 in
fe

rio
r, 

só p
oderia

m fa
ze

r 

parte
 d

a im
agem a

udaciosa d
e u

m J
eep ®

. A
 c

idade fo
i a

vis
ada: o

 J
eep ®

 

Renegade não é para
 brin

cadeira
s.

7



INESPERADO.
A atração pelo imprevisto é o que conduz ao extraordinário, e o novo Jeep® 
Renegade é o catalisador ideal. A sua faixa inferior renovada e a nova 
iluminação LED conferem ao seu look marcante uma lufada de ar fresco. 
Por isso, pegue na sua ideia inesperada e viva-a plenamente.
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A SUGESTÃO DE UMA VISTA.

Ser visto é fácil, mas ser diferenciado está nos pormenores. O novo design da iluminação LED 
com o X exclusivo do Renegade — inspirado no design dos contentores de gasolina vintage 
norte-americanos — é empolgante, potente e é o que verdadeiramente defi ne tendências.
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OS SEUS HORIZONTES EXPANDIRAM-SE.
 
O céu está agora ao alcance das suas mãos. Tal como só um veículo Jeep® é capaz, o Renegade oferece-lhe 
liberdade ao ar livre quando e onde quer que esteja. O tejadilho de abrir está disponível nos modos de funcionamento 
basculante/dslizante e com os painéis removíveis exclusivos My Sky. Agora poderá usufruir de uma vista que é 
tão especial quanto quem a vê.
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ASSINALA
O LOCAL.

L

Com o tejadilho de abrir ao ar livre My-Sky, veja a sua perspetiva tomar novos rumos. Basta remover os 
levíssimos painéis de tejadilho em poliuretano com fibra de vidro e armazená-los confortavelmente no respetivo 
saco na bagageira.
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SEMPRE NO SEU ELEMENTO.
Estar confortável deve ser uma das principais prioridades de qualquer grande aventura. Os interiores do novo Jeep® 
Renegade foram projetados com a funcionalidade e diversão em mente, como a elegante pele bicolor Polar Plunge 
disponível no modelo Renegade Limited e a impressionante pele preta com pesponto em vermelho rubi ou o logótipo 
bordado no nível de equipamento especial todo-o-terreno do Trailhawk.
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PREPARE-SE PARA A DIVERSÃO.

Inspirado por uma tradição rica em emoção e aventura todo-o-terreno, o novo Jeep® Renegade 
está equipado com as características clássicas do Jeep® Wrangler e símbolos de ícones 
do passado como o Willys no pára-brisas ou o gancho dianteiro típico dos todo-o-terreno no 
lado do passageiro. A atenção ao detalhe, aliada à funcionalidade real, mantê-lo-á sempre 
na expectativa e aspirando por mais.
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MAIS ESPAÇO PARA SI.
 
Experimente e desfrute da capacidade funcional do Renegade. É espaçoso de um 
extremo ao outro: a amplitude do Jeep® Renegade é a melhor da sua classe, acomoda 
até cinco pessoas e ostenta a máxima largura e altura livre na sua categoria, 
garantindo-lhe todo o conforto que procura. Espaços de armazenamento mais amplos 
na consola central, juntamente com um prático bolso de armazenamento em rede 
completam um interior que foi esculpido tanto para a condução do dia-a-dia, como para 
os momentos únicos de aventura.
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ESCREVA AS SUAS PRÓPRIAS REGRAS.

Existem AS regras e depois existem as SUAS regras. O novo Renegade garante que andam sempre 
lado a lado, graças ao Sistema de Navegação e ao Sistema de Informação e Entretenimento de 
4.ª geração Uconnect™, com um ecrã tátil a cores de alta defi nição com até 8,4”. Quer se trate 
de um comando tátil, de voz ou zoom, poderá manter-se concentrado naquilo que é necessário e 
permanecer ligado àquilo que deseja.  

Liberte todo o potencial do seu iPhone com o Apple CarPlay™, que lhe oferece acesso inteligente e 
seguro a Apple Maps, Telefone, Mensagens e Apple Music, através da Siri ou do ecrã tátil Uconnect™.
A imagem refere-se ao Apple CarPlayTM.



27

UMA LIGAÇÃO INATA.

Mantenha-se fresco, ou quente, com o controlo climático integrado que gere o Sistema do ar condicionado 
automático bi-zona que pode agora ser regulado diretamente no ecrã tátil do Sistema de informação e 
entretenimento. 

Tire o máximo partido do seu smartphone Android com o Android Auto™, que possibilita uma ligação fácil através 
do ecrã tátil e dos comandos no volante a um comando de voz mãos-livres, Google Maps e música do Google Play. *

A aplicação Uconnect™ LIVE é o seu hub pessoal de comunicação, navegação e informações para cada tipo de 
viagem, que lhe oferece acesso direto a rádios TuneIn, música do Deezer, Facebook Check In, Twitter, Reuters e Tom 
Tom Live para informações ao minuto. Benefi cie das vantagens de my:Car e eco:Drive™ que monitorizam o seu estilo 
de condução, o estado do seu veículo e o ajudam a reduzir o consumo de combustível. Aprenda com os especialistas 
usando a aplicação Jeep® Skills, que lhe permite avaliar e medir inclinação, rotação, pressão e altitude, além do seu 
desempenho geral para dar à sua aventura um toque adicional de confi ança.

* Requer a aplicação Android Auto, disponível em Google Play, e um smartphone compatível com Android™ 5.0 Lollipop ou superior. Google, Google 
Play, Android Auto e outras marcas relacionadas são marcas comerciais da Google LLC.

Navigation System

Jeep® Skills



ENERGIA QUE SE OUVE. 
 
O Sistema de som da Beats de primeira classe de 560 watts com 
8 colunas e subwoofer transforma a sua banda sonora diária 
num concerto pessoal.
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Alerta De Colisão Frontal Plus (Fcwp) & Travagem De Emergência Ativa (Aeb)

Assistência Automática Ao Estacionamento - Park Sense

Cruise Control Adaptativo (Acc)

Assistente Inteligente De Velocidade (Isa) 

& Reconhecimento De Sinais De Trânsito (Tsr)

Assistência Automática Ao 

Estacionamento - Park Sense

Câmara Traseira Com Linhas Dinâmicas

Aviso De Transposição 

De Faixa Plus (Ldw
p)
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FORWARD COLLISION WARNING PLUS 
(ALERTA DE COLISÃO FRONTAL PLUS)
Os sensores de radar e vídeo detetam se o Renegade está a aproximar-se 
de outro veículo ou obstáculo de grandes dimensões demasiado depressa e 
avisam ou auxiliam o condutor para evitar/mitigar um eventual incidente. 

CÂMARA TRASEIRA COM LINHAS DINÂMICAS 
A câmara traseira ParkView oferece visibilidade perfeita em marcha-atrás 
e ajuda a controlar os movimentos e a direção do veículo, graças às linhas 
dinâmicas visíveis no ecrã Uconnect™. 

MONITORIZAÇÃO DE ÂNGULOS MORTOS COM DETEÇÃO DE VEÍCULOS 
EM APROXIMAÇÃO TRASEIRA
Estes sistemas de vigilância supervisionam constantemente o espaço entre 
o seu veículo e os outros. Quando um veículo se encontra num ângulo morto 
lateral ou traseiro, o condutor é alertado através de ícones iluminados nos 
espelhos retrovisores e de um aviso sonoro. 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (CRUISE CONTROL ADAPTATIVO)
O Sistema usa um sensor de radar montado na dianteira do veículo para detetar 
trânsito mais lento à frente, enquanto o Cruise Control é ativado e se adapta 
a uma distância de segurança, desacelerando e controlando a travagem, 
regressando à velocidade defi nida quando a rua estiver desimpedida.

ASSISTÊNCIA AUTOMÁTICA AO ESTACIONAMENTO – PARK SENSE 
O sistema localiza um espaço para estacionar e guia o condutor através de 
instruções sonoras e visuais que surgem também no quadro de instrumentos TFT. 
Além disso, a nova função de início de viagem automática ajuda a sair do local de 
estacionamento. O condutor terá de controlar a caixa de velocidades e a posição 
do travão e do acelerador, sendo o volante controlado pelo Sistema de Direção.

LANE DEPARTURE WARNING PLUS 
(AVISO DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA PLUS)
A posição do veículo na faixa de rodagem é monitorizada por câmaras e, se o veículo 
se aproximar dos limites da faixa involuntariamente, o sistema emite um aviso 
visual. Adicionalmente, em caso de desvio da faixa, o sistema atua de forma pró-ativa 
sobre a direção assistida eletrónica de modo a assistir o condutor com uma ação 
corretiva e regressar à sua faixa. 

Hoje em dia não basta olharmos para trás. Com mais de 60 funcionalidades de segurança fáceis de compreender 
através de avisos sonoros e visuais, incluindo Lane Departure Warning Plus (Aviso de Transposição de Faixa Plus), 
Intelligent Speed Assist (Assistente Inteligente de Velocidade) e Traffi c Sign Recognition (Reconhecimento de Sinais 
de Trânsito) de série em todos os níveis de equipamento, o novo Jeep® Renegade efetua uma vigilância ativa e 
passiva, deteta obstáculos e perigos para si e para os seus passageiros. Contorne qualquer difi culdade que possa 
encontrar na estrada e mantenha-se concentrado na diversão.
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CONSCIENCIALIZAÇÃO INTELIGENTE.

Às vezes, os detalhes podem perder-se ao longo do caminho, mas com 
o Sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR — Traffi c Sign 
Recognition) de última geração, será alertado sobre ultrapassagens, 
mudanças de limite de velocidade e possíveis restrições diretamente 
no visor TFT de 3,5” ou 7”. Combinado com o Assistente Inteligente de 
Velocidade (ISA — Intelligent Speed Assist), poderá rapidamente aceitar 
aumentos ou diminuições de velocidade, e ativar ou desativar o Sistema, 
tudo através de intuitivos comandos no volante.
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A NATUREZA DA DUALIDADE.  
 

Com o seu ADN 4x4, o Jeep® Renegade nunca conseguirá esconder a sua 
verdadeira natureza. Por detrás do seu tamanho compacto, o Renegade 
revela as suas capacidades como melhor da sua categoria em estrada e 
todo-o-terreno, o que significa que se sente igualmente à vontade quer no 
coração da selva urbana, quer a subir uma montanha ou a vaguear livremente 
pelas planícies mais selvagens.
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SINTA APENAS O SEU JEEP®.
 
Nem todas as estradas na vida são iguais, por isso, chegou a hora de se divertir 
no conforto e confi ança de estar ao volante de um Jeep® Renegade. A certeza da 
sua manobrabilidade e a satisfação da sua suspensão transformarão todas as 
suas deslocações diárias em momentos gratifi cantes.



A EVOLUÇÃO NATURAL DA POTÊNCIA. 

Criar potência pode ser fácil, mas fazê-la funcionar de forma mais inteligente requer um talento especial. 
Uma linha completa de motores mais efi cientes que ampliam a potência e a capacidade de resposta do 
veículo, apresentando novíssimos motores a gasolina de 3 e 4 cilindros e motores Diesel remodelados. 
Os novos motores Turbo Gasolina oferecem desde 120 a 150 CV de potência, enquanto os motores Diesel 
1,6 l e 2,0 l Mutijet II Turbo proporcionam 120 a 170 CV de potência.

Motor 1.0l Turbo 3-cilindros 120cv MT 4X2 Motor 1.3l Turbo 4-cilindros 150cv DCT 4X2
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ABRA O SEU PRÓPRIO 
CAMINHO.

E o Renegade tratará de facilitar a viagem. Escolha entre 
três caixas de velocidades formidáveis: a caixa automática 
de 9 velocidades exclusiva da classe oferece mudanças 
de velocidade imperceptíveis para uma fluidez perfeita e 
uma confortável experiência de condução, ou a embraiagem 
dupla avançada de 6 velocidades que combina o desempenho 
de uma caixa de velocidades manual com a facilidade 
de utilização de uma caixa de velocidades automática 
ou de velocidades manual, ou a clássica caixa manual de 
6 velocidades. Completo com as opções 4X2 ou 4X4, está 
equipado com desconexão do eixo traseiro para proporcionar 
a máxima eficiência.

DIESEL

1.6 MultiJet II 120 HP 4X2 6 speed
MT

DCT

2.0 MultiJet II

140 HP 4X4 6 speed MT

170 HP 4X4 Low 9 speed AT

GASOLINA

1.0 Turbo 
120cv MT 4X2 120 HP 4X2 6 speed MT

1.3 Turbo 
150cv DCT 

4X2
150 HP 4X2 6 speed DCT

Para informação completa, consultar as páginas 64-65.
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ROCK este modo, exclusivo para o 
Trailhawk, oferece capacidades 4x4 a baixa 
velocidade, graças ao bloqueio do diferencial 
traseiro. Isto permite ao Renegade dominar o 
terreno mais desafi ador do mundo.

AUTO o modo predefi nido, perfeito para 
a condução de todos os dias. Desconecta 
automaticamente a transmissão traseira 
para economizar combustível, ideal 
quando a tração 4X4 não é necessária.

SAND neste modo, o sistema utiliza 
uma agressiva aceleração e mudanças 
mais altas para enfrentar pisos de 
fraca aderência e cobertos de areia. 

MUD permite derrapagem adicional da 
roda para aumentar a tração a baixas 
velocidades, através de controlos 
especifi camente regulados do chassis, dos 
diferenciais e das relações de transmissão 
de modo a enfrentar a lama com sucesso. 

A lendária capacidade todo-o-terreno do 
Renegade é realçada pelos Sistemas Jeep® 

Active Drive e Jeep® Active Drive Low 4X4, 
que garantem o desempenho do Jeep, 

quando e como mais precisa. A desconexão 
do eixo traseiro alterna da tração às quatro 

rodas para a tração às rodas dianteiras 
sem intervenção do condutor, garantindo a 
efi ciência e a quantidade certa de potência 

e tração necessária para conduzir em 
qualquer condição. Ambos os Sistemas 
benefi ciam do Sistema de tração Selec-

Terrain™ que oferece ao condutor até cinco 
defi nições especifi camente calibradas 

para várias condições de estrada: Auto, 
Mud (lama), Snow (neve), Sand (areia) e Rock 

(rocha) exclusivamente para o Trailhawk.

ESCOLHA QUANDO 
OS CAMINHOS SE 

CRUZAM

SNOW maximiza a estabilidade minimizando 
a sobreviragem para maior segurança e 

desempenho em pisos com neve e gelo. Os 
principais sistemas são geridos para garantir 

uma viagem tranquila.
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34°

24°

210

30°

À VONTADE EM QUALQUER INCLINAÇÃO.

O Jeep® Renegade Trailhawk está à altura de qualquer ocasião. O emblema Trail Rated representa a indiscutível 
capacidade de conquistar qualquer terreno passando cinco testes fundamentais em termos de tração, distância ao 
solo, facilidade de manobra, articulação e passagem a vau. Já para não mencionar as suas faixas dianteira e traseira 
únicas que fornecem ângulos de ataque de 30°, ventral de 24° e de saída de 34°. O seu Sistema Jeep® Active Drive Low 
4X4 com modo Rock, exclusivo do modelo Trailhawk, combinado com o motor turbo Diesel de 170 CV, caixa automática 
de 9 velocidades e Hill Descent Control (Assistência em Descida) para tração melhorada, oferecem capacidades de 
topo com uma impressionante relação de redução de 20:1 para estar à vontade em qualquer terreno.
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CITY JEEP® : RENEGADE.



• Reconhecimento de Sinais de Trânsito
• Assistente Inteligente de Velocidade
• Aviso de Transposição de Faixa Plus
• Cruise Control
• Limitador de velocidade
• Ar condicionado manual
• Comandos de áudio no volante
• Mãos-livres via Bluetooth
• Entrada auxiliar e USB dianteira/conector iPhone
• Rádio UconnectTM DAB 5”
• 6 altifalantes
• Quadro de instrumentos de 3,5”
•  Apoio de braços dianteiro com compartimento 

interior
•  Vidros elétricos dianteiros e traseiros
• Bancos traseiros divididos e rebatíveis 60/40
• Jantes em liga leve de 16”
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• Plataforma de carga reversível e regulável em altura

• Tapetes Jeep®
• Alarme de segurança

PRINCIPAL CONTEÚDO OPCIONAL

• Sensores de estacionamento traseiros
•  Espelhos retrovisores exteriores com 

ajuste elétrico
• Faróis de nevoeiro dianteiros
• Barras do tejadilho longitudinais pretas
• USB totalmente funcional na 2ª fi la
• Volante com comandos multifunções em pele
•  Espelhos retrovisores exteriores da cor 

da carroçaria
• Jantes em liga leve de 17”

• Aviso de Colisão Frontal Plus
• Rádio Uconnect™ NAV DAB de 8,4”
• Integração Apple CarPlay/Android Auto
• Ar condicionado automático bi-zona
•  Pack Function (Sistema Keyless Entry/Start, 

espelhos rebatíveis automáticos elétricos, 
controlo dos vidros das janelas através de key 
FOB)

•  Pack Visibility (Espelho retrovisor interno
eletrocromático, sensores de chuva e luz, Auto 
High Beam - regulação automática de máximos)

PRINCIPAL CONTEÚDO OPCIONALINCLUI CARACTERÍSTICAS DO SPORT,
E AINDA:
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•  Hill Descent Control - Controlo de descida de declives
• Sensor de estacionamento dianteiro
• Assistência em descida
• Ar condicionado automático bi-zona
•  Proteções especifícas todo-o-terreno: suspensão

dianteira, depósito de combustível, caixa de 
transferência, caixa de velocidades

•  Painel de instrumentos premium com visor a cores 
TFT de 7”

• Rádio UconnectTM DAB 7”
• Integração Apple CarPlay e Android Auto
• Vidros escurecidos
• Capô com película mate
• Gancho de reboque traseiro
• Tapetes All Weather
• Painel interior das portas com inserções em vinil
• Jantes de liga leve 17” off-road

PRINCIPAL CONTEÚDO OPCIONALINCLUI CARACTERÍSTICAS
DO LONGITUDE, E AINDA:

• Aviso de Colisão Frontal Plus
• Cruise Control Adaptativo
• Sensores de estacionamento dianteiros
• Ar condicionado automático bi-zona
•  Painel de instrumentos premium com visor 

a cores TFT de 7”
• Rádio UconnectTM DAB 7”
• Integração Apple CarPlay e Android Auto
• Espelho retrovisor interno eletrocromático
• Auto High Beam - regulação automática de máximos
• Sensores de chuva e luz
• Volante revestido de pele
• Jantes em liga leve de 18”

• Câmara de estacionamento traseira
• Deteção de ângulo morto
•  Assistência Automática ao Estacionamento 

– Park Sense
• Rádio Uconnect™ NAV DAB de 8,4”
•  Pack Full LED (faróis de máximos e médios,

faróis de nevoeiro, luzes de stop)
•  Pack Function I (Espelhos retrovisores

rebatíveis eletricamente com ação remota,
Keyless Entry, Keyless Go, Ajuste reversível
da bagageira, banco traseiro rebatível
assimetricamente 40/20/40, fecho dos
vidros por ação remota)

PRINCIPAL CONTEÚDO OPCIONALINCLUI CARACTERÍSTICAS DO LONGITUDE, 
E AINDA:

• Câmara de estacionamento traseira 
• Deteção de ângulo morto 
•  Assistência Automática ao Estacionamento 

– Park Sense 
• Rádio Uconnect™ NAV DAB de 8,4” 
•  Pack Full LED (faróis de máximos e médios, faróis 

de nevoeiro, luzes de stop) 
•  Pack Function I (Espelhos retrovisores rebatíveis 

eletricamente com ação remota,  Keyless Entry, 
Keyless Go, Ajuste reversível da bagageira, banco 
traseiro rebatível assimetricamente 40/20/40,  
fecho dos vidros por ação remota)
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Preto Carbon

Preto

Cinzento Granite 
Crystal

Cinzento Anvil

Cinzento Glacier

Branco Alpine

Azul Jetset

Vermelho Colorado

Laranja Omaha

Amarelo Solar

Verde Hyper

Verde Mate*

*Disponível apenas para o Trailhawk



JANTES DE 16” EM ALUMÍNIO

De série no Sport

JANTES DE 17” EM ALUMÍNIO

De série no Trailhawk

JANTES DE 17” EM ALUMÍNIO

De série no Longitude

JANTES DE 18” EM ALUMÍNIO

Série no Limited

JANTES DE 19” EM ALUMÍNIO

Opcional no Limited
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SPORT LIMITED TRAILHAWKLONGITUDE

PELE

TECIDO TECIDO TECIDO TECIDO PELE PELEPREMIUM TECIDO

POLAR PLUNGE / PRETO POLAR PLUNGE / PRETO PRETOPRETO
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O Jeep®  Renegade pode ser personalizado de modo a satisfazer cada desejo seu. 
A completa gama de acessórios originais Mopar® oferece-lhe a melhor solução 
para cada detalhe, para cada exigência. Juntas, a Mopar e a Jeep® tornam cada 
viatura única e pessoal, graças a vários complementos que permitem transportar 
o seu equipamento, como a barra telescópica, que ajuda a manter a bagagem 
arrumada e estável durante as viagens, ou as barras de tejadilho para o teto, 
perfeitas para levar esquis, bicicletas ou bagagem extra.

Além disso, graças aos Packs City e Adventure elaborados pela Mopar, pode 
contar com um grande número de acessórios que lhe permitirá estar sempre 
pronto para qualquer desafi o onde quer que esteja: tanto em ambiente urbano 
como fora da cidade.

TEM DE SE SER AUTÊNTICO
PARA SE SER ORIGINAL.

Mopar® Vehicle Protection oferece uma série de planos de manutenção e de 
extensões de garantia premium. Só são utilizadas peças originais Mopar® por 
técnicos especializados e altamente qualifi cados.
Escolha o contrato de assistência que melhor se adapta às suas exigências.

Para mais informações, consulte o site www.jeep.pt/mopar
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PACK COMFORT

Grelha Frontal em Preto Piano
Capas dos Retrovisores em Preto Piano

Resguardo Frontal
Friso de Proteção de Vão de Carga
Frisos Laterais Moldados Subshine

Resguardo Lateral
Interiores Bezel em Preto Piano

Manípulo de Alavanca das Mudanças em Pele
Jantes de 19” em Liga Leve

PACK OFF-ROAD

Grelha Frontal em Cinzento Acetinado
Capa dos Retrovisores em Cinzento Acetinado

Resguardo Frontal
Friso de Proteção de Vão de Carga

Autocolante de Capô com Tema Camufl ado
Frisos Laterais Moldados Pretos

Proteções Laterais Rock Rail
Insígnia Jeep® Performance Parts

Conjunto de Interiores Bezel em Cinzento Acetinado
Kit de Pedais Off-Road

Jantes de 16” em Liga Leve

PACK ADVENTUREPACK CITY
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1.0 T3 Turbo 
120 CV MT 4X2

1.3 T4 Turbo
150 CV DDCT 4x2

Nível de equipamento Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MOTORES

Combustível Gasolina Gasolina

Confi guração 3 cilindros 4 cilindros

Potência máx.- kW (cv) @ rpm  88 (120) @ 5.750 110 (150) @ 5.500

Binário máx. - Nm @ rpm  190 @ 1.750 270 @ 1.850

TRANSMISSÃO

Transmissão Manual de 6 velocidades DDCT de 6 velocidades 
(dupla embraiagem a seco)

DIMENSÕES

Altura máx. (mm) / com barras no teto (mm) 1.667 1.667

Comprimento (mm) 4.236 4.236

Largura (mm) 1.805 1.805

Distância entre eixos (mm) 2.570 2.570

CAPACIDADES

Sistema Tração Dianteira Tração Dianteira

Distância ao solo (mm) 166 161

Ângulos de ataque / saída / ventral (graus) 18,6° / 21,2° / 14,4° 17,6° /  22,2° / 13,5°

PESO & CAPACIDADE

Peso máx. em vazio homologado (kg) 1.320 1.320

Peso máx. rebocável (kg) 1.250 1.450

PERFORMANCE

0-100 km/h (s) 11,2 9,4

Velocidade máx. (km/h) 185 196

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (B)

Combinado L/100km 5,9 - 6,1 6,2 - 6,4

EMISSÕES (B)

Emissões Standard UE Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

CO2 (g/km) 134 - 138 141 - 144
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1.6L MultiJet
120 CV MT 4x2

1.6L MultiJet
120 CV DDCT 4x2

2.0L MultiJet
140 CV MT 4x4

2.0L MultiJet
170 CV 4x4 LOW

Sport, Longitude, Limited  Longitude, Limited  Longitude, Limited Trailhawk

Diesel Diesel Diesel Diesel

4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros

88 (120) @ 3.750 88 (120) @ 3.750 103 (140) @ 3.750 125 (170) @ 3.750

320 @ 1.750 320 @ 1.750 350 @ 1.750 350 @ 1.750

Manual de 6 velocidades
DDCT de 6 velocidades 

(dupla embraiagem
a seco)

Manual de 6 velocidades Automática 
de 9 velocidades

1.667 1.667 1.684 1.697

4.236 4.236 4.236 4.236

1.805 1.805 1.805 1.805

2.570 2.570 2.570 2.570

Tração Dianteira Tração Dianteira Tração Dianteira Tração Às Quatro 
Rodas  Low

175 175 198 210

17,9° / 29,7° / 21,2° 17,9° / 29,7° / 21,2° 21° / 32,1° / 23,5° 30° / 34° / 24°

1.430 1.430 1.540 1.660

1.500 1.200 1.500 1.500

10,2 10,2 9,5 8,9

178 178 182 196

4,8 - 4,9 4,8 - 5,0 5,5 - 5,7 6,6

Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

127 - 129 126 - 130 146 - 150 173

A especifi cação (B) indica os valores de CO2 e de consumo de combustível determinados com base no método de medição/correlação referindo-se 
ao ciclo NEDC conforme Regulamento (UE) 2017/1152-1153.
Os valores de CO2 e de consumo de combustível obtidos de acordo com a regulamentação aplicável são indicados para permitir a comparação dos 
dados dos veículos. Os valores de CO2 e de consumo de combustível podem não refl etir os valores reais de CO2 e de consumo de combustível, que 
dependem de muitos fatores relacionados, como - a título de exemplo mas não limitativo - o estilo de condução, o percurso, o tempo e as condições 
da estrada, bem como as condições, tipo de utilização e equipamento do veículo.

Os valores indicados de CO2 e de consumo de combustível referem-se às versões do veículo com os valores mais elevados e com os valores mais baixos. 
Esses valores podem mudar com posterior confi guração, dependendo do equipamento selecionado e/ou da dimensão dos pneus. Os valores indicados de 
CO2 e de consumo de combustível não são defi nitivos e podem evoluir como resultado de mudanças no ciclo de produção; no Concessionário ofi cial da 
rede FCA escolhido encontrará valores mais atualizados. Em qualquer caso, os valores ofi ciais de CO2 e de consumo de combustível do veículo adquirido 
pelo cliente serão fornecidos com os documentos que acompanham a viatura. Em casos em que os valores de CO2 e de consumo de combustível sejam 
relevantes para o cálculo de taxas e encargos relacionados com o veículo, dever-se-á ter como referência as leis aplicáveis em cada país.



A Jeep® é uma marca registada da FCA US LLC.

Este catálogo é uma edição da FCA. Todas as ilustrações e especifi cações de produto são baseadas em informações atualizadas à data 
de aprovação da publicação. A FCA reserva-se o direito de introduzir alterações, sem aviso prévio, nos preços, especifi cações, cores ou 
materiais e de modifi car ou descontinuar modelos, se considerado necessário para melhorar o produto ou por razões de design e ou de 
marketing.
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