NOVO JEEP® RENEGADE

Experimente a combinação
que tem andado a procurar: a comodidade da cidade e a vitalidade da natureza, e sinta-se sempre
em perfeita harmonia com
ambas. Com o exterior renovado e arrojado, interior
confortável e tecnologia
inteligente, o Novo Jeep ®
Renegade é o seu livre-trânsito para ir onde quiser.

DUPLA ALMA.
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Ser visto é simples, mas fazer-se notar é uma questão de pormenores. O renovado design das luzes LED com o
exclusivo X do Renegade - inspirado nos jerricãs de gasolina americanos vintage – impõe-se e tem a marca de um
verdadeiro trendsetter.

SUGESTÃO PARA UMA DIFERENTE PERSPETIVA.
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O CÉU ACABOU DE ABRIR.
SÓ PARA SI.
Agora, os céus estão na ponta dos seus dedos. Como só um Jeep® consegue
fazer, o Renegade oferece liberdade a céu aberto, quando e onde quiser. O teto
de abrir está disponível (como opcional) com regulação elétrica de inclinação
e deslizamento e com os exclusivos painéis amovíveis My-Sky. Agora, pode ter
uma perspetiva tão exclusivamente sua como o seu modo de ser.
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FAZ A
DIFERENÇA.

Com o teto de abrir My-Sky, observe como a sua perspetiva ganha um novo rumo. Basta remover os painéis do
tejadilho de peso reduzido em poliuretano de ﬁbra de vidro e, com toda a facilidade, colocá-los no saco especíﬁco existente na bagageira, deixando muito espaço livre.
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SEMPRE NO SEU ELEMENTO.

Sentir-se confortável deve ser de máxima prioridade para qualquer grande aventura. O interior do novo Jeep® Renegade
foi pensado à medida para ser funcional e agradável, contando com conteúdos como a elegante pele bicolor, disponível
no Renegade Limited, e a admirável pele Preta com costuras Vermelhas Ruby e logótipo bordado, na versão Trailhawk,
dedicado ao todo o terreno.

15

17

JOGUE SEGUNDO AS SUAS
PRÓPRIAS REGRAS.
Existem AS regras, e depois existem as SUAS regras. O Novo Renegade certiﬁca-se de que umas
nunca passam sem as outras, graças ao sistema de infoentretenimento Uconnect™ Nav de 4.ª
geração, com ecrã tátil de alta deﬁnição a cores de 8,4”. Embora seja um sistema de ecrã tátil,
com funções de tocar e ampliar, e com comandos de voz, vai ter de se manter focado naquilo que
precisa de fazer e ligado àquilo que quer ser.

Liberte o potencial do seu iPhone com Apple CarPlay™, graças ao acesso inteligente e seguro
a Apple Maps, Telefone, Mensagens e Apple Music através do Siri ou do ecrã tátil Uconnect™.
Imagem relativa a Apple CarPlay™.
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CONEXÃO INATA.

Sistema de Navegação

Mantenha-se fresco, ou quente, com os controlos integrados que gerem o ar condicionado automático de duas zonas
e que agora podem ser comandados diretamente no ecrã do sistema de infoentretenimento.

Páginas dedicadas 4xe

Tire o máximo proveito do seu smartphone Android com a app Android Auto™, que permite uma fácil conexão através
do ecrã tátil e dos comandos no volante para controlar, com mãos-livres, o Google Maps e o Google Play Music.*
Aprenda com os especialistas ao utilizar a app Jeep® Off-Road Pages, que lhe permite aferir e medir os ângulos
de inclinação e rotação, a pressão e a altitude, e ainda avaliar o seu desempenho geral para proporcionar às suas
aventuras aquele extra de conﬁança.
*Requer app Android Auto disponível em Google Play e um smartphone Android compatível com sistema operativo Android™ 5.0 Lollipop ou superior.
Google, Google Play, Android Auto e outras marcas relacionadas são marcas registadas da Google LLC.
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

MY WI-FI

MY THEFT ASSISTANCE

Para receber alertas e assistência em
caso de acidente ou avaria relacionados
com o seu Jeep®.

Para localizar e controlar o seu
Jeep® em qualquer altura.

Para monitorizar e cuidar do seu
Jeep® remotamente.

Para receber informações em tempo real
sobre condições do trânsito,
tempo e radares de velocidade
ao longo do seu percurso.

Navegue na Internet e ligue
vários dispositivos ao
seu Jeep® simultaneamente.

Para receber ajuda e assistência
em caso de furto ou roubo
do seu Jeep®.

LIBERDADE É CONECTAR-SE.
Descarregue a app móvel My Uconnect
ou entre no website oﬁcial da Jeep
®
para beneﬁciar de todos os serviços.
Por favor, note que os serviços de conectividade de Apoio ao Cliente, Relatório sobre as Condições
do Veículo, At-Home Digital Assistant, Alertas de Condução, Eco Score, E-Control, Informações sobre
o Veículo, Alerta sobre as Condições do Veículo, Notiﬁcações In-Vehicle, Send & Go, POI Search,
Informações em tempo real sobre Meteorologia / Trânsito / Radares, Localizador de Estacionamento /
Posto de Combustível, Navegação de Último Quilómetro, Localizador de Estação de Carregamento, Mapa
Dinâmico de Autonomia e Marcações&Pagamentos só entrarão em funcionamento aproximadamente
a partir de setembro de 2020. Para obter informações detalhadas sobre o calendário e a ativação
de cada um dos serviços atrás mencionados, por favor consulte o website oﬁcial da Jeep .
®
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MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

Onde quer que esteja, ﬁque conectado com o seu Jeep® diretamente a partir do seu veículo ou da app móvel My Uconnect.

MY NAVIGATION

MY WI-FI

MY THEFT ASSISTANCE

Comece o seu dia em total conforto e segurança com os Uconnect Services.

MY ASSISTANT

Chamada SOS

Assistência em Viagem

Apoio ao Cliente

Relatório sobre as Condições do Veículo

Através da app móvel My Uconnect, do
visor do rádio ou do botão SOS integrado,
pode contactar o call center de serviços
de emergência (24/7), o qual receberá a
sua última localização por GPS conhecida
e o número de identificação do veículo.
Em determinadas condições de acidente, é
gerada uma chamada automática.

Contacte diretamente o call center para
receber assistência em viagem através da app
móvel My Uconnect, do visor do rádio ou do
botão Assist integrado no veículo, ou de forma
automática se um sistema importante estiver
comprometido.

Contacte o call center para expor questões
e dúvidas sobre o seu veículo através da
app móvel My Uconnect, do visor do rádio ou
do botão Assist integrado. O seu veículo irá
fornecer a respetiva localização e número de
identificação.

Receba e-mails ou notificações
através da app móvel My Uconnect
e do portal web; ser-lhe-ão enviadas
informações acerca do estado e da
manutenção do seu veículo.

Operações Remotas

Localizador de Veículo

Eco Score

Interaja e envie comandos para o seu
veículo, como trancar ou destrancar as
portas e ligar as luzes do veículo, mesmo
quando não está perto dele, através do
seu smartwatch ou da app móvel My
Uconnect.

Visualize a localização do seu veículo no
seu smartwatch e no smartphone, através
da app móvel My Uconnect ou do portal web.
Pode também seguir indicações de percurso
pedestre a partir da posição do seu veículo.

Alertas de Condução

At-Home Digital Assistant

E-Control

Controle o seu veículo mesmo quando está
a ser conduzido por outra pessoa.
Receba alertas na app móvel My Uconnect
ou no portal web relativamente a
parâmetros predefinidos.

Obtenha informações sobre o veículo,
envie endereços de destino, procure
Pontos de Interesse (Points Of Interest),
tranque e destranque portas e ligue as
luzes do veículo usando o seu At-Home
Digital Assistant

Quando o veículo já estiver ligado à corrente,
comece a efetuar o carregamento utilizando a app
móvel My Uconnect ou o botão especíﬁco presente
na porta de carregamento.

MY REMOTE

Por favor, note que os serviços de conectividade de Apoio ao Cliente, Relatório sobre as Condições do Veículo, At-Home Digital Assistant, Alertas de Condução, Eco Score, E-Control,
Informações sobre o Veículo, Alerta sobre as Condições do Veículo, Notiﬁcações In-Vehicle, Send & Go, POI Search, Informações em tempo real sobre Meteorologia / Trânsito
/ Radares, Localizador de Estacionamento / Posto de Combustível, Navegação de Último Quilómetro, Localizador de Estação de Carregamento, Mapa Dinâmico de Autonomia e
Marcações&Pagamentos só entrarão em funcionamento aproximadamente a partir de setembro de 2020. Para obter informações detalhadas sobre o calendário e a ativação de cada
um dos serviços atrás mencionados, por favor consulte o website oﬁcial da Jeep .
®

Perceba até que ponto a sua condução pode
reduzir o consumo de combustível e as emissões
de CO2 graças a uma análise de dados em tempo
real visível no rádio do veículo, na app móvel My
Uconnect e no seu smartwatch.
Não está disponível para a versão 4xe

Disponível apenas na versão 4xe

Programe o carregamento do seu veículo numa
base diária utilizando a app móvel My Uconnect
ou o botão especíﬁco presente na porta de
carregamento.
Ligue o ar condicionado do seu veículo remotamente
recorrendo à app móvel My Uconnect.
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MY CAR

Informações sobre o Veículo

Alerta sobre as Condições do Veículo

Notiﬁcações In-Vehicle

Obtenha informações em tempo
real sobre o nível de combustível,
a pressão dos pneus, o contaquilómetros e a vida útil do óleo do
seu veículo no seu smartwatch, na app
móvel My Uconnect ou no portal web.

Receba notificações “push” sobre
o grupo motopropulsor, o óleo, os
líquidos, os travões, a suspensão,
a segurança e as luzes no seu
smartwatch, na app móvel My
Uconnect e no portal web.

Pode receber notificações
sobre manutenção programada
e sobre subscrição de serviços
de assistência. Para subscrição
de serviços de assistência, pode
receber uma chamada diretamente
no ecrã tátil do seu veículo.

Send & Go

POI Search

Trânsito / Meteorologia / Radares de Velocidade em Tempo Real

Localizador de Estacionamento / Posto de Combustível

Usando a app móvel My Uconnect,
escolha um destino e envie-o
diretamente para o sistema de
navegação do seu veículo para
estabelecer o percurso.

Procure com toda a facilidade Pontos de
Interessa (Points Of Interest) diretamente
no mapa da app móvel My Uconnect
e envie-os para o sistema de navegação do
seu veículo.

Receba no seu ecrã tátil, em
tempo real, alertas sobre trânsito,
condições meteorológicas e presença
de câmaras de velocidade, mantendose, assim, atualizado sobre os
detalhes mais importantes para
garantir uma viagem tranquila.

Encontre os parques de estacionamento
cobertos e os postos de abastecimento
de combustível mais próximos com
informações sobre horários de
funcionamento, endereço, telefone e
disponibilidade em tempo real.

Navegação de Último Quilómetro

Localizador de Posto de Carregamento

Mapa Dinâmico de Autonomia

Carregar & Pagar

Pode veriﬁcar a localização de postos de
carregamento públicos e visualizar algumas
informações especíﬁcas tanto na app móvel
My Uconnect como no visor do rádio.

A app móvel My Uconnect mostra no
mapa, de forma gráﬁca e em tempo
real, até onde poderá chegar com base
no nível de carga da bateria.

Pode visualizar a localização do posto
de carregamento e a sua disponibilidade,
selecionar o posto, iniciar o
carregamento e pagar assim que o
carregamento tenha terminado.

Disponível apenas na versão 4xe

Disponível apenas na versão 4xe

MY NAVIGATION

Estacione o veículo e receba no
smartphone indicações sobre o
percurso a pé para chegar ao seu
destino.

MY WI-FI

Disponível apenas na versão 4xe

Disponível apenas na versão 4xe

MY THEFT ASSISTANCE

Wi-Fi Hotspot*

Notiﬁcação de Alarme de Furto

Assistência em caso de Veículo Furtado/Roubado

Depois do registo no website Ubigi (Ubigi.
me selfcare) e de conexão a bordo através
do rádio, pode ligar até 8 dispositivos para
navegar com segurança na web, ouvir
espetáculos e música em streaming, criando
a mais agradável viagem para todos os
passageiros.

Receba notificações por SMS, app
móvel My Uconnect ou portal web
sobre eventual tentativa de furto,
movimento não autorizado ou
violações de segurança relacionadas
com o seu veículo.

Contacte o centro operacional
imediatamente se o seu veículo for
furtado/roubado. Uma vez confirmado
o furto/roubo com relatório da polícia,
serão ativadas medidas de segurança,
incluindo localização do veículo.

*Wi-Fi a bordo através da Ubigi.

Por favor, note que os serviços de conectividade de Apoio ao Cliente, Relatório sobre as Condições do Veículo, At-Home Digital Assistant, Alertas de Condução, Eco Score, E-Control, Informações sobre o
Veículo, Alerta sobre as Condições do Veículo, Notiﬁcações In-Vehicle, Send & Go, POI Search, Informações em tempo real sobre Meteorologia / Trânsito / Radares, Localizador de Estacionamento / Posto
de Combustível, Navegação de Último Quilómetro, Localizador de Estação de Carregamento, Mapa Dinâmico de Autonomia, e Marcações e Pagamentos só entrarão em funcionamento aproximadamente
a partir de setembro de 2020. Para obter informações detalhadas sobre o calendário e a ativação de cada um dos serviços atrás mencionados, por favor consulte o website oﬁcial da Jeep .
®
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ENERGIA QUE PODE OUVIR.
O Sistema de Som KENWOOD, alimentado por 1 ampliﬁcador digital de 8 canais de 560 Watts, transforma a sua banda
sonora diária num concerto pessoal. A nova sintonização mantém um som extraordinariamente uniforme e deﬁnido e, com
os seus 9 altifalantes Hi-Fi, envolve os passageiros em sons graves ricos e profundos, vozes naturais e agudos cristalinos.
9 altifalantes: 2 tweeters de 3,5’’ no tabliê / 2 tweeters de 1’’ nas portas traseiras / 4 altifalantes midwoofer de 6x9’’ nas
portas dianteiras e traseiras / 1 Subwoofer com dupla bobina de voz Hi-Fi de 6,5’’.
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Atualmente, não basta olhar por cima do ombro. Com mais de 60 dispositivos de segurança de fácil compreensão
graças a alertas acústicos e visuais, incluindo Aviso de Transposição de Faixa de Rodagem Plus, Assistente Inteligente
de Velocidade e Reconhecimento de Sinais de Trânsito, de série em todos os níveis de equipamento, o novo Jeep®
Renegade mantém tudo sob controlo de forma ativa e passiva e deteta obstáculos e situações perigosas para si e para
os seus passageiros. Ultrapasse qualquer diﬁculdade que encontrar na estrada e mantenha-se focado na diversão.

Aviso de Colisão Frontal Plus e Travagem de Emergência
Ativa Assistência Automática ao Estacionamento - Park

AVISO DE COLISÃO FRONTAL PLUS

Fa
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Sensores de radar e de vídeo percebem se o Renegade se está a aproximar demasiado
depressa de outro veículo ou de um grande obstáculo presente no caminho e avisam
ou assistem o condutor a evitar/mitigar o acidente.

Velocidade e Reconhecimento de Sinais de Trânsito
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Sense Cruise Control Adaptativo Assistente Inteligente de

TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA – SÓ CÂMARA
Com a avançada regulação da Câmara Dianteira, o Renegade Híbrido Plug-in consegue
fornecer-lhe a função de travagem de emergência em estradas extraurbanas sem
necessidade de um sensor dianteiro. Graças ao facto de não precisar de um sensor, a
travagem de Emergência está agora disponível também para o Trailhawk.

Faixa de Rodagem Plus

Aviso de Transposição de

Estes sistemas de vigilância monitorizam constantemente o espaço entre o seu
veículo e os outros. Quando um ângulo morto lateral ou traseiro é invadido, surgem
ícones iluminados de alerta nos retrovisores exteriores e é emitido um sinal sonoro.

Faixa de Rodagem Plus

MONITORIZAÇÃO DE ÂNGULOS MORTOS E DETEÇÃO DE VEÍCULOS EM
APROXIMAÇÃO POSTERIOR

Aviso de Transposição de

A posição do veículo na faixa de rodagem é monitorizada por câmaras e é emitido
um alerta visual se o veículo se aproximar dos limites da faixa involuntariamente.
Adicionalmente, em caso de desvio da faixa, o sistema aciona de forma pró-ativa a
direção assistida eletrónica para ajudar o condutor a corrigir a trajetória e voltar à
sua faixa.

A câmara de visão traseira ParkView proporciona perfeita visibilidade quando se está
a fazer marcha atrás e ajuda na movimentação e na direção do veículo, graças às
Linhas Dinâmicas visíveis no ecrã do sistema Uconnect™.

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO AUTOMÁTICO - PARK SENSE
O sistema identiﬁca um espaço para estacionar e orienta o condutor através
de instruções sonoras e de vídeo, que também surgem no visor TFT do painel de
instrumentos. Além disso, a nova função automática “pull-out” ajuda a sair do local
de estacionamento. O condutor só tem de controlar as mudanças, o travão e o
acelerador, ﬁcando o controlo do volante a cargo do sistema de direção.

DETEÇÃO DE FADIGA DO CONDUTOR (só disponível no Renegade Híbrido Plug-in).
O sistema deteta o nível de fadiga do condutor. É enviada ao condutor uma mensagem
de texto a sugerir que descanse quando necessário. Além disso, é adicionado um ícone
durante todo o ciclo de condução, mesmo depois de removida a mensagem do visor
TFT. Este ícone só desaparece se o condutor parar, desligar o veículo e descansar.

Sistema de Estacionamento Automático
- Park Sense Câmara de Visão Traseira
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CÂMARA DE VISÃO TRASEIRA COM LINHAS DINÂMICAS
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NUNCA BAIXE A GUARDA.

AVISO DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA DE RODAGEM PLUS

com Linhas Dinâmicas
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PERCEÇÃO INTELIGENTE.

Por vezes, pode-se perder os pormenores ao longo do caminho, mas o
avançado sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR) alerta-o
para sinais de proibição de ultrapassagem e para mudanças do limite
de velocidade e possíveis restrições diretamente no visor TFT de 3,5”
ou de 7”. Aliado ao Assistente Inteligente de Velocidade (ISA), permite
aceitar rapidamente o aumento ou a diminuição da velocidade e ativar ou
desativar o sistema, tudo através de intuitivos comandos no volante.

Para informações detalhadas sobre emissões de CO2 e consumo de combustível, por favor
consulte as páginas 72-73.
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A NATURAL EVOLUÇÃO DA POTÊNCIA.
Criar potência pode ser fácil, mas fazê-la trabalhar de forma inteligente exige uma diferente espécie de
talento. Gama completa de motores mais eﬁcientes que fornecem mais potência e resposta mais rápida,
constituída por motores a gasolina de 3 e de 4 cilindros e por motores diesel reprojetados. Os novos
motores Híbridos Plug-in 1.3 Turbo de 4 cilindros, que vão de 190 a 240 cv, oferecem níveis de potência e de
eﬁciência sem precedentes.

Para informações detalhadas sobre emissões de CO2 e consumo de combustível, por favor consulte as páginas 72-73.
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FAÇA A SUA PRÓPRIA ONDA.
E o Renegade garantirá que será uma cavalgada tranquila.
Escolha entre três notáveis tipos de transmissão: a exclusiva
transmissão automática de 6 velocidades (Versões Híbridas), que
oferece mudanças perfeitas para excelente ﬂuidez e confortável
experiência de condução, ou a avançada transmissão de dupla
embraiagem de 6 velocidades que combina o desempenho de
uma caixa de velocidades manual com a facilidade de utilização
de uma caixa automática, ou ainda a clássica transmissão
manual de 6 velocidades. Pode depois optar entre os sistemas
de tração 4x2 ou 4xe. Os novos motores Híbridos Plug-in
1.3 Turbo de 4 cilindros levam o desempenho e a eﬁciência do
Renegade a níveis nunca antes alcançados.

1.0 Turbo
3 cilindros

120 cv

4x2

6 velocidades

MT

1.3 Turbo
4 cilindros

150 cv

4x2

6 velocidades

DDCT

GASOLINA

MT

DIESEL

1.6 MultiJet II

120 cv

4x2

6 velocidades
DDCT

HÍBRIDO
PLUG-IN

1.3 Turbo
4 cilindros

190 cv
240 cv

4xe e 4x4
Low*

6 velocidades

Para informações detalhadas sobre emissões de CO2 e consumo de combustível, por favor consulte as páginas 72–73.
*Disponível na versão Trailhawk

AT

Para informações detalhadas sobre emissões de CO2 e consumo de combustível, por favor consulte as páginas 72–73.
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UMA NOVA ENERGIA

PARA MAIS LIBERDADE
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REDEFINIÇÃO SEM LIMITES.

RENEGADE 4xe Híbrido Plug-in
SEGURANÇA

SOFISTICAÇÃO

PERFORMANCE

DIVERTIMENTO

O inovador sistema de tração elétrico do novo Jeep®
Renegade 4xe Híbrido Plug-in está sempre disponível,
assegurando máxima tração e controlo em todas as
condições de condução. Oferece todos os conteúdos de
segurança tecnológicos, incluindo Aviso de Transposição
de Faixa de Rodagem, Reconhecimento de Sinais de Trânsito
e o novo sistema de Deteção de Fadiga do Condutor, que
ajuda a manter o condutor atento e consciente do que se
passa ao redor do seu veículo, proporcionando ainda mais
segurança a quem segue a bordo.

O Jeep® Renegade 4xe Híbrido Plug-in representa a soﬁsticada evolução de um espírito lendário. Desfrute, em todas
as estradas, de viagens confortáveis com a suave transição
entre o motor de combustão interna e o motor elétrico, extremamente ﬂuida e fácil, especialmente com a nova transmissão automática de 6 velocidades. Os condutores podem
sentir um novo conforto com o ambiente interno já à temperatura ideal mesmo antes de entrar no veículo. Também se
torna mais fácil manter a velocidade ideal em autoestrada,
graças ao Cruise Control Adaptativo, ajudando-o a manter-se
concentrado na estrada à sua frente.

Mais performance em todos os sentidos da palavra. O Jeep®
Renegade 4xe Híbrido Plug-in oferece mais capacidades
em todo o terreno, até 240 cv, mais binário e emissões
inferiores a 50 g de CO2 em modo híbrido. Escolha entre
três novos modos de condução, Hybrid, E-Save e Electric,
que lhe permitem percorrer até 50 km com zero emissões
em modo totalmente elétrico. Com opção entre dois
motores potentes e eﬁcientes e possibilidade de atingir
a plena carga em menos de duas horas com modos de
carregamento rápido, nunca ﬁcará sem a energia de que
precisa para chegar ao seu destino.

Veja como é divertido conduzir um veículo que oferece
possibilidades ilimitadas. Os dois potentes motores
permite-lhe enfrentar tanto as ruas da cidade cumprindo as
normas sobre emissões como os trilhos de um modo mais
sustentável. Escolha o modo Sport, exclusivo dos modelos
Híbridos Plug-in, e comece a apreciar todo o divertimento.
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POTENCIE TODAS AS POSSIBLIDADES.

MOTOR ELÉTRICO

BATERIA EM
POSIÇÃO CENTRAL
DE 11,4 KWH

MOTOR A GASOLINA

PORTA DE CARREGAMENTO

O novo Jeep® Renegade 4xe combina a mais recente tecnologia híbrida Plug-in com um eﬁciente motor a gasolina
1.3 sobrealimentado. Sozinho, o motor a gasolina está disponível em dois níveis de potência, 130 cv e 180 cv.
Quando combinado com o motor elétrico, perfeitamente posicionado no eixo traseiro, o primeiro Jeep® 4xe de
sempre oferece uma potência entre 190 cv e 240 cv, com maiores valores de binário e melhores capacidades. As
suas soﬁsticadas tecnologias de bordo comunicam entre si e trabalham juntas para oferecer três modos híbridos
de condução, a ﬁm de tirar o máximo partido da bateria de 11,4 kWh e do motor ecológico. Em modo totalmente
elétrico, o potente motor elétrico é capaz de, sozinho, proporcionar 130 km/h de velocidade máxima e oferecer até
50 km de autonomia com uma carga completa. Um moderno SUV compacto projetado para ambientes urbanos e
criado para oferecer, como nunca antes, genuína liberdade e sustentabilidade.
Para informações detalhadas sobre emissões de CO2 e consumo de combustível, por favor consulte as páginas 72–73.
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MAIS CONTROLO PARA CHEGAR
A NOVAS ALTURAS.

°
28

°
18

°
28

O novo Jeep® Renegade 4xe Híbrido Plug-in gera uma nova espécie de potência sustentável, graças ao motor
elétrico especíﬁco. Tirando partido das suas lendárias capacidades em todo o terreno, a Jeep® desenvolveu um
soﬁsticado sistema de tração integral capaz de ultrapassar os limites mecânicos dos sistemas 4x4 tradicionais.
Consequentemente, o Jeep® Renegade Híbrido Plug-in consegue gerar até mais 50% de binário, superando
os tradicionais motores de combustão interna e sendo mais sustentável. Gestão otimizada do binário signiﬁca
melhor eﬁciência e melhor capacidade de circular a baixas velocidades em situações de off-road, proporcionando
versatilidade ímpar. Como sempre, em exclusivo no nível de equipamento Trailhawk, com o seu emblema Trail Rated,
garante máxima liberdade.
Para informações detalhadas sobre emissões de CO2 e consumo de combustível, por favor consulte as páginas 72–73.
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NOVOS DESAFIOS, SOLUÇÕES DEDICADAS.
Imagem ilustrativa do interior Trailhawk
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PAINEL DE INSTRUMENTOS DE 7”

E-COASTING

AUTONOMIA ELÉTRICA
NÍVEL DE CARGA
% ENERGIA / CARGA

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA
DURANTE O MOVIMENTO POR INÉRCIA

Carregar a bateria mesmo quando está em viagem é
rápido e fácil com a função de e-coasting (movimento
por inércia), que utiliza o binário negativo do motor
para recarregar a bateria.

Mantenha-se concentrado na estrada e veriﬁque
facilmente o estado de carga da bateria e a
autonomia e obtenha conselhos para conduzir de
forma mais eﬁciente.

SELETOR DE MODO HÍBRIDO
Quando escolhe um dos três modos de condução,
o Renegade adapta de modo inteligente a
potência e a eﬁciência do motor tradicional e do
motor elétrico.

HYBRID
Aprecie a viagem e deixe o seu veículo fazer o
trabalho todo, pois faz a gestão dos ﬂuxos de
energia entre os dois motores automaticamente, de
modo a chegar à máxima eﬁciência.

RÁDIO UCONNECT™ DE 8.4’’
CRONOGRAMA COM HISTORIAL
DE FLUXO DE ENERGIA
CONFIGURAÇÃO DE CARGA E-SAVE

E-SAVE
Poupe a bateria para utilização posterior ou
carregue-a nas fases de travagem e de movimento
por inércia.

ELECTRIC
Agora está a deslocar-se unicamente com a energia da
bateria. Sinta o prazer de conduzir apenas a energia
elétrica em total liberdade ao movimentar-se pelas
principais cidades e pelas zonas com restrições ao
trânsito.

Veja todas as informações sobre a carga da bateria, a eﬁciência e o historial de condução, carregamento programado e muito mais no ecrã tátil do
Uconnect™ de 8,4”.
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CABOS
DOMÉSTIVOS
E DE CONEXÃO
A POSTOS
ELÉTRICOS - DE
SÉRIE
Faça o carregamento
do seu veículo com o
cabo fornecido de série
onde quer que exista
uma tomada de corrente
doméstica

WALLBOX
A easyWallbox é o modo
mais prático e inteligente de
carregar o seu veículo em
casa

ENCARREGUE-SE DO SEU FUTURO.
Efetuar o carregamento do novo Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid é intuitivo, simples e adaptado a comutadores
urbanos. Com o ecrã do Uconnect™ de 8,4”, é fácil ler e perceber qual o nível de carga da bateria, mas, mais
importante, é possível programar tempos de carregamento adequados ao seu estilo de vida. E pode sempre
carregar o seu Renegade utilizando uma tomada doméstica normal. Adicionalmente, a easyWallbox especíﬁca
para instalar em casa permitir-lhe-á obter uma carga completa em menos de duas horas (até 7,4 kW). Quando
estiver na estrada, poderá utilizar um posto de carregamento público utilizando um cabo especíﬁco.

CARREGAMENTO
PÚBLICO
Utilize os postos públicos
para carregar a bateria do
seu veículo quando estiver
em viagem

Para informações detalhadas sobre emissões de CO2 e consumo de combustível, por favor consulte as páginas 72–73.
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CITY JEEP® : RENEGADE.

RENEGADE SPORT
• Reconhecimento de sinais de trânsito

• Vidros dianteiros e traseiros elétricos

• Assistente inteligente de velocidade

• Banco traseiro fracionado 60/40 rebatível

• Aviso de transposição de faixa de

• Jantes em liga leve de 16”

rodagem plus
• Cruise control
• Limitador de velocidade
• Ar condicionado manual
• Volante com comandos multifunções
• Sistema mãos-livres Bluetooth
• Entradas dianteiras AUX e USB
• Sistema multimédia uconnect™ 5’’ DAB
• 6 Altifalantes
• Painel de instrumentos de 3,5’’
• Apoio de braços dianteiro com compartimento
para objetos

Para informações detalhadas sobre emissões de CO2 e consumo de combustível, por favor consulte as páginas 72–73.
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RENEGADE LIMITED

RENEGADE LONGITUDE
Para informações detalhadas sobre emissões de CO2 e consumo de combustível, por favor consulte as páginas 72–73.

TODOS OS CONTEÚDOS DO SPORT, MAIS:

TODOS OS CONTEÚDOS DO LONGITUDE, MAIS:

• Sensores de estacionamento traseiros

•
•
•
•
•
•
•

• Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis
automaticamente com ação remota
• Faróis de nevoeiro dianteiros
• Barras de tejadilho longitudinais em preto
• Ar condicionado automático bi-zona
• Sistema Multimédia UconnectTM de 7” DAB

Aviso de colisão frontal Plus
Cruise Control Adaptativo
Sensores de estacionamento dianteiros
Painel de instrumentos premium com visor TFT a cores de 7”
Tapetes dianteiros Jeep®
Banco do condutor com regulação lombar
Saídas de escape cromadas

• Jantes em alumínio de 18’’
• Pack Full LED (Função máximos, médios e DRL
em LED, faróis de nevoeiro em LED e luzes
traseiras em LED)
• Pack Visibility (Espelho retrovisor interno
eletrocromático, sensores de chuva e luz, Auto
High Beam - regulação automática de máximos)

• Keyless Entry, Keyless Go
• Uconnect Link - Sistema Mirroring
Apple CarPlay & Android Auto
• Capas dos espelhos retrovisores
exteriores pintados
• Jantes em liga leve de 17’’

HÍBRIDO PLUG-IN DE SÉRIE:
• Sistema multimédia Uconnect Rádio 8,4” NAV (MP3,
AUX, USB, Bluetooth®) e Uconnect Services com
funcionalidades Híbrido Plug-in dedicadas
• Modos VE: Hybrid, Electric, eSave
• SelecTerrain com 4 Modos de Condução:
Auto, Sand/Mud, Snow, Sport

• Assistência ao estacionamento em paralelo
e em perpendicular
• Assistente de ângulos mortos
• Câmara de estacionamento traseira
• Cabos domésticos e de conexão a postos
de carregamento rápidos
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RENEGADE TRAILHAWK

RENEGADE S
Para informações detalhadas sobre emissões de CO2 e consumo de combustível, por favor consulte as páginas 72–73.

TODOS OS CONTEÚDOS DO LIMITED, MAIS:

HÍBRIDO PLUG-IN DE SÉRIE:

• Sistema de áudio Kenwood®

• Sensor de estacionamento dianteiro

• Sistema multimédia Uconnect Rádio 8,4” (MP3, AUX, USB,

• Hill Descent Control - Controlo de descida de

Bluetooth®)

declives

• Serviços de navegação - GPS

• Ar condicionado automático bi-zona

• Jantes em liga leve de 19”

• Proteções inferiores para todo o terreno: suspensão

• Sistema de estacionamento automático

dianteira, depósito de combustível, caixa de

• Assistente de ângulos mortos

velocidades, transmissão

• Câmara de estacionamento traseira

• Vidros traseiros escurecidos

• Grelha dianteira escurecida

• Decalque no capô
• Gancho de reboque traseiro
• Tapetes laváveis

HÍBRIDO PLUG-IN DE SÉRIE:
• easyWallbox by Mopar® (capacidade de carregamento até 7,4kW)

• Jantes off-road de 17”
• Sistema multimédia Uconnect Rádio 8,4” NAV (MP3,
AUX, USB, Bluetooth®) e Uconnect Services com
funcionalidades Híbrido Plug-in dedicadas

• Assistência ao estacionamento em paralelo e
em perpendicular
• Assistente de ângulos mortos
• Câmara de estacionamento traseira
• Espelho retrovisor interno eletrocromático
• Sensores de chuva e luz
• Auto High Beam - regulação automática de
máximos
• Pack Full LED (Função máximos, médios e DRL
em LED, faróis de nevoeiro em LED e luzes
traseiras em LED)
• Modos VE: Hybrid, Electric, eSavee Active Drive
LowJeep®
• SelecTerrain com 5 Modos de Condução: Auto,
Sand/Mud, Snow, Sport e Rock
• easyWallbox by Mopar® (capacidade de
carregamento até 7,4kW)
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Branco Alpine
Verde Mate*

Azul Bikini Metalizado
Cinzento Glacier
Metalizado

.
O
IT
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UE

O

Azul Shade

PE

Cinzento Sting

Q
O
T

Azul Jetset Metalizado
Cinzento Granite
Crystal Metalizado

Preto Solid

Vermelho Colorado

Laranja Omaha
Preto Carbon
Metalizado

*Só disponível para o Trailhawk
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JANTES EM ALUMÍNIO DE 19”

JANTES EM LIGA LEVE DE 16”

JANTES EM ALUMÍNIO DE 17”

JANTES EM ALUMÍNIO DE 17”

De série no S

De série no Sport

De série no Trailhawk

De série no Longitude

JANTES EM ALUMÍNIO
DE 18”

JANTES EM ALUMÍNIO DE 19”
Opcional no Limited

De série no Limited
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SPORT

LONGITUDE

S

LIMITED

TRAILHAWK

PELE

TECIDO

PRETO

TECIDO

TECIDO

CINZENTO SKI / PRETO

TECIDO PREMIUM

PELE

CINZENTO SKI / PRETO

TECIDO PREMIUM

PRETO

PELE

TECIDO PREMIUM

PELE

PRETO
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É PRECISO SER AUTÊNTICO
PARA SER ORIGINAL.

O Jeep ® Renegade pode ser personalizado de acordo com os seus desejos.
A completa gama de Acessórios Autênticos Jeep ® desenvolvida pela Mopar ®
torna cada veículo único e pessoal, graças a diversos complementos que lhe
permitem transportar o seu equipamento: a barra telescópica, que mantém a
bagagem arrumada e estável durante a viagem, e as barras para o tejadilho,
perfeitas para levar os seus esquis, bicicletas ou bagagem extra.
Além disso, graças aos Packs City e Adventure desenvolvidos pela Mopar ® , tem
ao seu dispor diversos acessórios que o ajudarão a estar sempre preparado
para qualquer desafio, onde quer que esteja: seja em ambientes urbanos, seja
fora da cidade.

A Mopar® Vehicle Protection oferece uma série de extensões de garantia e planos
de manutenção premium. Utilização exclusiva de peças originais Mopar® por
proﬁssionais altamente qualiﬁcados e técnicos especializados.
Escolha o contrato de assistência que melhor se adequa às suas exigências.
Para informações mais detalhadas, por favor visite jeep.mopar.eu.

Visite a loja on-line da Jeep® em:
https://store.jeep.com/pt_en/

ENERGIA AUTÊNTICA PARA TODAS AS VIAGENS.
Para o Jeep® Renegade Híbrido Plug-in, não poderia ser mais fácil conseguir carregar
completamente a bateria. A da sua rede doméstica, é a mais eficiente solução de carregamento
doméstico. Dependendo da potência, a carga da bateria do veículo pode passar de vazia a
completa em menos de duas horas. As principais vantagens da “Connected Wallbox” EVBox
Elvi em comparação com a easyWallbox são a assistência remota durante toda a vida útil do
veículo, o Pacote de Instalação Doméstica e a possibilidade de verificar e seguir o historial
de carregamento graças à autenticação de cada sessão (usando o cartão RFID). Através do
sistema Uconnect™ ou da app móvel, pode programar o carregamento de forma a aproveitar
as tarifas de eletricidade mais baixas do período noturno. Descarregue agora a app móvel
My Uconnect para tirar partido das vantagens oferecidas pela sua wallbox.
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1

2

3

CITY PACK

Grelha Dianteira em Cinzento Acetinado2
Capa de Retrovisores em Cinzento Acetinado
Resguardo Dianteiro
Friso de Proteção do Vão de Carga
Personalização de Capô com Tema Camuﬂado1
Frisos Laterais em Preto
Resguardos Laterais
Insígnia Jeep® Performance Parts
Conjunto de Interiores Bezel em Cinzento Acetinado
Kit de Pedais Off-Road3
Jantes em Liga Leve de 16”

PACK OFF-ROAD

Grelha Dianteira em Preto Piano
Capas de Retrovisores em Preto Piano
Resguardo Dianteiro
Friso de Proteção do Vão de Carga1
Frisos Laterais Subshine
Resguardos Laterais
Interiores Bezel em Preto Piano2
Manípulo de Alavanca das Mudanças em Pele3
Jantes em Liga Leve 19”

1

2

3

ADVENTURE PACK

PACK COMFORT
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PRODUTOS DE MERCHANDISING ORIGINAIS.
Todos os Produtos Jeep® estão disponíveis no seu concessionário Jeep® mais próximo ou online em store.jeep.com
A

B

C

Mochila Impermeável Jeep® - 30 l, 100% em PVC.
Com símbolo Jeep® bordado e serigraﬁa com o logo
da estrela.
Dimensões 32 x 16 x 68 cm
Relógio para Outdoor Jeep® - Controle as horas
em épicas aventuras ao ar livre com este robusto
relógio. Com mecanismo Seiko AL21, caixa em liga
com revestimento IP e correia em nylon. Resistente
à água até 50 m.

D

E

T-Shirt Ultimate Adventure - T-shirt cinzento-clara
em mistura de algodão-poliéster com impressão de
graﬁsmo Jeep® estilizado.
Blusão com Fecho Explorer - Naturalmente
despretensioso, casual e confortável. Este
blusão com fecho de correr é fabricado em
algodão e poliéster e está disponível em
cinzento. Impressão Jeep® na frente e texto
vertical nas costas.

F

G

Termos - Aprecie a sua bebida quente preferida
com este elegante termos em aço inoxidável.
O fecho da garrafa térmica de parede dupla de
500 ml é em PP para evitar derrames.

A

Powerbank - Para ter carga completa aonde quer
que vá. Fabricado com materiais ecológicos, o
resistente powerbank Jeep® dispõe de lanterna
LED e de duas entradas de carregamento USB/
Micro. À prova de poeira, à prova de choque e
resistente a quedas. 8 000 mAh.

Boné - Complemente a sua imagem casual com
este boné preto clássico. 100% em algodão
ornamentado com bordado do logo Jeep®.
Logótipo na frente e desenho das Sete Entradas na
parte de trás.

F
E

D
G

C
B
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nível de Equipamento

1.0L Turbo
120 CV MT
4X2

1.3L Turbo
150 CV DDCT 4x2

1.3L Turbo
Híbrido Plug-in
190 CV
AT

1.3L Turbo
Híbrido Plug-in
240 CV
AT

1.6L
MultiJet II
120 CV MT
4x2

1.6L
MultiJet II
120 CV DDCT 4x2

Sport, Longitude, Limited

Limited, S

Limited

Trailhawk

Sport, Longitude, Limited

Limited, S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MOTOR
Combustível

Gasolina

Gasolina

PLUG-IN Gasolina

PLUG-IN Gasolina

Diesel

Diesel

Conﬁguração

3 cilindros

4 cilindros

4 cilindros

4 cilindros

4 cilindros

4 cilindros

Potência Máx. - kW (cv) a rpm
[motor a gasolina / motor elétrico]

88 (120) a 5.750

110 (150) a 5.500

88 (120) a 3.750

88 (120) a 3.750

Binário Máx. - Nm a rpm
[motor a gasolina / motor elétrico]

190 a 1.750

270 a 1.850

270 a 1.850 / 250

270 a 1.850 / 250

320 a 1.750

320 a 1.750

Manual de
6 velocidades

DDCT de
6 velocidades

Automática de
6 velocidades

Automática de 6 velocidades

Manual de 6 velocidades

DDCT de 6 velocidades

Altura máx. com barras de tejadilho (mm)

1.667

1.667

1.692

1.718

1.667

1.667

Comprimento (mm)

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

4.236

Largura (mm)

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

1.805

Distância entre eixos (mm)

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

Tração Dianteira

Tração Dianteira

Dois eixos motores

4xe Jeep
®
Tração IntegralActive Drive Low

Tração Dianteira

Tração Dianteira

Distância ao solo em ordem de marcha (mm)

166

161

186

201

175

175

Ângulo de ataque / saída / ventral (graus)

18,6° / 21,2° / 14,4°

17,6° / 22,2° / 13,5°

19,3°/26,5°/16,1°

27,7°/28,0°/17,6°

17,9°/ 29,7°/ 21,2°

17,9° / 29,7° / 21,2°

Peso máx. em ordem de marcha homologado (kg)

1.320

1.320

1.770

1.770

1.430

1.430

Peso máx. rebocável (kg)

1.250

1.450

1.150

1.150

1.500

1.200

0-100 km/h (s)

11,2

9,4

7,5

7,1

10,2

10,2

Velocidade Máx. (km/h)

185

196

182

199

178

178

6,7 - 7,3

6,7 - 7,3

2,1 - 2,3

2,2 - 2,4

5,3 - 5,7

5,4 - 5,8

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-TEMP

Euro 6D-TEMP

155 - 168

158 - 170

49 - 52

50 - 53

145 - 153

146 - 155

–

–

52 - 50

50

–

–

95.6 (130) a 5.500 /
a 4.000

45 (60)

132.4 (180) a 5.750 /

45 (60) a 4.000

TRANSMISSÃO
Transmissão

DIMENSÕES

CAPACIDADES
Sistema

PESOS E CAPACIDADES

PERFORMANCES

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (C)
Ciclo combinado l/100 km mín. - máx.

EMISSÕES E AUTONOMIA (C)
Emissões Standard UE

CO2 ciclo WLTP (g/km) mín. - máx.
Autonomia elétrica ciclo WLTP [km] mín. - máx.

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2: Valores calculados com base no método de medição/correlação relativo ao ciclo WLTP conforme Regulamento
(UE) 2019/1840. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO2 indicados são medidos pelo fabricante com base em testes de pré-homologação
e podem sofrer modiﬁcações dependendo da homologação deﬁnitiva. Os valores de CO2 e de consumo de combustível obtidos conforme a legislação aplicável
são indicados de modo a permitir a comparação dos dados do veículo. Os valores de CO2 e de consumo de combustível podem não reﬂetir os valores reais
de CO2 e de consumo de combustível, que dependem de muitos fatores associados, como, a título exempliﬁcativo mas não limitativo, o estilo de condução, o
percurso, as condições do tempo e da estrada, para além das condições, do tipo de utilização e do equipamento do veículo. Os valores de CO2 e de consumo
de combustível podem não reﬂetir os valores reais de CO2 e de consumo de combustível, que dependem de muitos fatores associados, como, a título

exempliﬁcativo mas não limitativo, o estilo de condução, o percurso, as condições do tempo e da estrada, para além das condições, do tipo de utilização
e do equipamento do veículo. Os valores de CO2 e de consumo de combustível indicados referem-se às versões com o valor mais alto e com o valor mais
baixo. Tais valores podem mudar durante a fase de conﬁguração sucessiva, dependendo do tipo de equipamento e/ou das dimensões dos pneus selecionados.
Os valores de CO2 e de consumo de combustível indicados não são deﬁnitivos e podem sofrer alterações em função de modiﬁcações no ciclo de produção;
serão disponibilizados valores mais atualizados no concessionário oﬁcial da rede FCA selecionado. Em qualquer dos casos, os valores oﬁciais de CO2 e de
consumo de combustível do veículo adquirido serão fornecidos no momento da entrega dos documentos do veículo. Em casos em que os valores de CO2 e de
consumo de combustível sejam relevantes para cálculo de impostos e taxas relativos ao veículo, dever-se-á remeter para a legislação aplicável em cada país.
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Este catálogo é uma publicação da FCA. Todas as ilustrações e especiﬁcações de produto são baseadas nas informações disponíveis à
data de aprovação do catálogo. A FCA reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio ou quaisquer outras obrigações, fazer
alterações nos preços, nas especiﬁcações, nas cores e nos materiais, e de modiﬁcar ou descontinuar modelos, se considerado necessário
para melhorar o produto ou por razões de design e/ou de marketing. As imagens são puramente indicativas.
Jeep® é uma marca registada da FCA US LLC.
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