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Każdy nowy Jeep
®
 podnosi poprzeczkę jazdy w terenie i radości z jazdy.

Tak jest  zawsze od roku 1941.

Nowy Jeep
®
 Renegade to całkiem nowy gatunek Jeepa: zaprojektowany do miasta ale wychowany na łonie przyrody, łączy 

niedoścignione właściwości jezdne i najnowocześniejszą technologię z niepokornym, surowym charakterem.

To prawdziwy Jeep
®
, modny i nowoczesny w każdym calu. Młody, wszechstronny, odważny i inny niż wszystkie małe SUV-y 

które znasz. Sprawi, że inaczej spojrzysz na świat. Przygotuj się, aby przedefi niować radość.

NOWA 
DEFINICJA 
RADOŚCI
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 NOWA 
ATRAKCYJNOŚĆ
Porywające połączenie dzikości i ucywilizowania; nowy Jeep

®
 Renegade ma fascynujący charakter i z dumą to pokazuje.

Silna sylwetka i agresywne proporcje dają wrażenie bezkompromisowości i świeżości.

Miasto ma w sobie coś z dzikiej natury – taki właśnie jest Jeep
®
.

Renegade: hart i charakter; w terenie i w mieście.



9

Renegade jest pełen unikalnych detali i legendarnych cech typowych dla Jeepa.

Jego wygląd czerpie z sylwetki Wranglera, rozwijając jego surowy kształt i zdecydowane proporcje.

Tradycyjny 7-szczelinowy grill otoczony jest kolorową „tarczą”, a duże okrągłe lampy ukryte pod maską nadając mu stylowy 

wygląd. Nadkola w kształcie trapezu są kontynuacją dziedzictwa Jeepa.
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Jeep
®

odcisnął swoje piętno na nowym Renegade. Przykładem są przednie i tylne światła. Idąc z duchem tradycji 

rozpoczętej w 1941 roku, Renegade oferuje dwa systemy otwieranego dachu MySky które zapewniają wspaniałe,

panoramiczne widoki.

Plakietka „X”, która występuje jedynie w Renegade, czerpie inspirację z wyglądu tradycyjnych kanistrów na paliwo. Można ją 

zobaczyć na tylnych światłach, dachu MySky, a także na charakterystycznym emblemacie Renegade z boku pojazdu.

Wyjątkowy w tym segmencie system otwieranego dachu MySky zapewnia wspaniałe, panoramiczne widoki podczas każdej 

podróży. Jego panele można zdemontować ręcznie; ma także funkcję elektrycznego otwierania i uchylania. Wytłoczony 

symbol „X” nadaje mu unikalny charakter.

Zdemontowane panele dachowe z włókna szklanego i poliuretanu w formie plastra miodu można wygodnie przechowywać 

w bagażniku.
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PONOWNIE 
ODKRYJ 
KOMFORT.

Jest solidny. Jest wyrafi nowany. Prawdziwa ikona stylu.

Odkryj nowe oblicze jazdy po mieście w nowym Jeepie Renegade.

Jego całkiem nowe wnętrze doda Ci energii.

Detale Cię zadziwią.

Zainspiruje Cię połączenie technologii i energii.
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Wiodącym motywem jest połączenie miękkich, łagodnych form z surowymi, funkcjonalnymi detalami.

Elektryczny hamulec postojowy włącza się z centralnego panelu. 

Łagodny w formie i miły w dotyku centralny panel łączy się z odważnymi elementami, takimi jak uchwyt dla pasażera 

zainspirowany legendarnym Jeepem Wrangler’em. Razem tworzą unikalną kombinację.

Design powinien mieć długotrwały wpływ na emocje.

Tak powstało wnętrze Jeepa Renegade.

Solidny i energiczny wygląd czerpie z legendarnego dziedzictwa marki, wznosząc je na nowy poziom.
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Komfort i rozrywkę podczas jazdy zapewnia najwyższej jakości, 9-cio głośnikowy system nagłośnienia Beats o mocy 506

Watów, a także szereg dodatkowych elementów takich jak sterowanie systemem zintegrowane w kierownicy oraz ekrany 

dotykowe systemu Uconnect o wielkości 5 lub 6,5 cala, które zarządzają połączeniami Bluetooth, radiem, wejściami USB i 

audio jack.

Dodatkowo system Unconnect 6,5 cala wyposażony jest w wysokiej jakości nawigację z doskonałą grafi ką 3D i system GPS 

wspierany czujnikami, które pomagają zlokalizować pozycję nawet w warunkach gdy sygnał GPS jest zakłócony.
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Kierowca wybiera informacje, które mają być wyświetlane na środku deski rozdzielczej, takie jak na przykład nawigacja, 

prędkość, bieżące zużycie paliwa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa (system unikania kolizji czołowych, asystent

parkowania równoległego i prostopadłego, asystent pasa ruchu), informacje dotyczące systemu audio, a także unikalne 

dla Jeepa funkcje, jak tryby systemu Selec-Terrain.

Renegade jest także dostępny z supernowoczesnym 7-mio calowym ekranem TFT (wersje Limited i Trailhawk), który 

wyświetla informacje w pełnym kolorze i zapewnia w pełni zindywidualizowaną i intuicyjną obsługę. 
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ZNAJDŹ
 INSPIRACJĘ
 DLA SWOJEJ 
PASJI
Przygotuj się na pierwszy mały SUV zaprojektowany z myślą o ekstremalnych 

warunkach.

Najlepsze w klasie właściwości terenowe, niezrównana precyzja prowadzenia na 

drodze, pierwsza w segmencie 9-biegowa skrzynia automatyczna, innowacyjne 

systemy Jeep
®
 Active Drive, Active Drive Low i Selec-Terrain.

Moc, kontrola i 100% dzikiego DNA sprawią, że jak nigdy dotąd zatęsknisz za przygodą.
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Dostępne są systemy napędu FWD (na przednie koła) i 4WD (na cztery koła). Oszczędność paliwa zapewniona jest dzięki 

wyjątkowemu w tej kategorii systemowi odłączania tylnej osi, który płynnie przełącza napęd z dwóch na cztery koła tylko

wtedy, gdy potrzebny jest napęd 4X4.

Gama 7 układów napędu dostępnych w nowym Jeepie Renegade zaspokoi wszelkie oczekiwania dotyczące oszczędności 

i sprawności na drodze i w terenie. Możesz wybrać innowacyjne silniki benzynowe 1,4 MultiAir Turbo, mocne silniki 

wysokoprężne MultiJet II o pojemności 1,6 lub 2,0 litra albo oszczędny silnik benzynowy 1,6 E.torQ,.o mocach od 110 do 

170 KM Łączą one mocną konstrukcję  z oszczędnością paliwa i współpracują z szeregiem skrzyń biegów, od ręcznej aż do 

najlepszej w klasie, 9-biegowej skrzyni automatycznej.



30

Jeep
®

Renegade oferuje dwa innowacyjne systemy napędu 4X4: Jeep
®
 Active Drive (jednobiegowy system dostępny w 

wersjach Longitude i Limited) albo Jeep
®
 Active Drive Low (jednobiegowy system z przełożeniem pełzającym), które 

gwarantują wyjątkową przyczepność na szosie i niezrównaną sprawność w terenie.

Systemy Jeep
®
 Active Drive współpracują z systemem zarządzania trakcją Selec-Terrain®, który pozwala dobrać kierowcy 

optymalne ustawienia do każdych warunków na drodze spośród czterech lub pięciu trybów: Auto, Śnieg, Piasek, Błoto, a w 

wersji Trailhawk także Skały. 

Aby osiągnąć  jeszcze lepszą sprawność w terenie, system Selec-Terrain jest także wyposażony w system kontroli zjazdu

Hill-Descent Control.
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OBUDŹ 
INSTYNKT

Nowy Jeep
®
 Renegade nie zna granic, zarówno w mieście jak i w terenie. Dla tych, którzy wymagają 

wyjątkowej sprawności w terenie, Jeep
®
 Renegade Trailhawk zapewnia najlepsze w klasie, 

„sprawdzone na szlaku” właściwości 4X4.

Emblemat „Trail Rated” na karoserii Jeepa Renegade Trailhawk przypomina, że został on 

zaprojektowany z myślą o wyzwaniach jazdy w terenie. Zwrócono szczególną uwagę na pięć 

podstawowych cech: trakcja, prześwit, zwrotność, artykulacja zawieszenia i głębokość brodzenia.

To oznacza, że zapanujesz nad każdym terenem.
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Renegade Trailhawk przenosi design i możliwości Jeepa na nowy poziom. Wygląd „Trail Rated” z akcentami w kolorze 

Neutral Gray Satin Gloss, osłony podwozia, masywne opony terenowe, czerwone haki holownicze i unikalne przednie i tylne 

zderzaki zapewniające najlepsze w klasie kąty: najazdu 30°, rampowy 23,5° i zejścia 34°. Jednak wygląd to nie wszystko. 

Trailhawk wyposażony jest w 9-biegową automatyczną skrzynię połączoną z silnikiem MultiJet II o mocy 170 KM; ma także 

system Selec-Terrain z dodatkową funkcją Skały.
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Gdy tylko wsiądziesz do Renegade Trailhawk poczujesz różnicę w stosunku do innych modeli. Wnętrze w kolorze „Trailhawk 

Black” z anodyzowanymi dodatkami w kolorze „Ruby Red” i przeszyciami z charakterystyczna sygnaturą Trailhawk.

Dodatkowo, mata w środkowym schowku jest ozdobiona unikalną mapą pustyni Moab.
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 PRZEŻYJ TO 
JESZCZE RAZ
Jazda w terenie i przez miasto jest najprzyjemniejsza wtedy, gdy jest

bezpieczna. Dlatego nowy Jeep
®
 Renegade stawia bezpieczeństwo na 

pierwszym miejscu. Efektem jest nawet do 70 elementów poprawiających 

bezpieczeństwo, takich jak system Forward Collision Warning-Plus  

(Ostrzeżenie Przed Zderzeniem z Przodu) a także LaneSense Departure

Warning-Plus (Ostrzeżenie Przed Opuszczeniem Pasa Ruchu), które są 

standardowym wyposażeniem wersji Limited.



44 45

SKUTKÓW KOLIZJI.

Czujniki radarowe i wideo wykrywają czy Renegade nie zbliża się

do innego pojazdu lub innej przeszkody zbyt szybko i ostrzegają lub

pomagają kierowcy uniknąć zderzenia lub zminimalizować jego skutek.

System działa w trzech etapach:

- Ostrzeżenie Przed Przewidywaną Kolizją: sygnał dźwiękowy i wizualny,

a także gwałtowne przyhamowanie ostrzegające przed zbliżaniem się

do przeszkody

- Zaawansowany Asystent Hamowania: jeśli kierowca reaguje, ale hamuje

niewystarczająco zdecydowanie, system wzmacnia siłę hamowania aby

uniknąć zderzenia lub zminimalizować jego skutek

- System Minimalizacji Skutków Kolizji: jeśli kierowca nie reaguje,

system włącza hamowanie aby uniknąć zderzenia lub zminimalizować

jego skutek

LANESENSE™ - OSTRZEŻENIE PRZED OPUSZCZENIEM PASA RUCHU.

Pozycja pojazdu na pasie ruchu jest monitorowana przez kamery; jeśli

kierowca mimowolnie zbliży się do granic pasa, system włączy sygnał

wizualny i dźwiękowy. W przypadku zbaczania z pasa, system aktywnie

oddziałowuje na wspomaganie kierownicy żeby pomóc kierowcy

utrzymać właściwy tor jazdy.

MONITOROWANIE MARTWEGO POLA I WYKRYWANIE OBIEKTÓW 

PRZECINAJĄCYCH DROGĘ COFANIA.

Te systemy nieustannie monitorują odległość od innych pojazdów.

Jeśli coś znajdzie się w bocznym lub tylnym martwym polu widzenia,

system włącza ostrzeżenie poprzez podświetlenie symboli w bocznych

lusterkach lub sygnał dźwiękowy.

ESC – ELEKTRONICZNA STABILIZACJA TORU JAZDY.

Wspomaga kontrolę i pomaga utrzymać stabilny tor jazdy w każdych

warunkach. Jeśli pojawia się widoczna różnica pomiędzy intencjami

kierowcy a torem jazdy, ESC przywraca właściwy tor poprzez 

przyhamowanie i sterowanie silnikiem.

ERM – SYSTEM ZAPOBIEGANIA DACHOWANIU.

ERM jest rozwinięciem systemu ESC - korzysta z tych samych czujników 

żeby przewidzieć potencjalne niebezpieczeństwo. W takim wypadku

natychmiast ingeruje i pomaga przywrócić stabilność i panowanie nad

pojazdem.

PARKSENSE – ASYSTENT PARKOWANIA RÓWNOLEGŁEGO I 

PROSTOPADŁEGO

Ten aktywny system przy pomocy ultradźwiękowych czujników

automatycznie kieruje pojazdem podczas manewru parkowania, 

ułatwiając znaleźienie i zajęcie miejsca parkingowego.

TSC – SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY PRZYCZEPY.

Poprawia prowadzenie w trudnych warunkach, jak na przykład przy

bocznym wietrze albo w dużym ruchu. System monitoruje ruch pojazdu 

w stosunku do zamierzonego toru jazdy, ogranicza prędkość, a następnie 

hamując poszczególne koła koryguje kołysanie spowodowane przez 

przyczepę.

6 PODUSZEK POWIETRZNYCH W STANDARDZIE.

Pełnowymiarowe boczne kurtyny, umieszczone w przednich fotelach

boczne poduszki do ochrony klatki piersiowej i zaawansowane 

wielostopniowe poduszki przednie działają razem zapewniając 

najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TYLNA KAMERA Z DYNAMICZNĄ LINIĄ

Tylna kamera ParkView zapewnia dobrą widoczność podczas cofania, 

ułatwiając parkowanie również dzięki systemowi dynamicznych linii.

Pomyśl o jakimkolwiek elemencie poprawiającym bezpieczeństwo, aktywnym lub pasywnym. Automatyczne światła

drogowe, Monitoriowanie Martwych Pól Widzenia, system ESC (Stabilizacji Toru Jazdy) nowej generacji, czujniki 

parkowania, tylna kamera, czujniki deszczu i wiele innych rozwiązań: Renegade jest wyposażone we wszelkie systemy 

bezpieczeństwa dostępne w najbardziej zaawansowanych, dużych SUV-ach.
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OD NOWA, BEZ 
OGRANICZEŃ

Ty jesteś swoim Renegade. Zaczynając od czterech dostępnych wersji (Sport, Longitude, Limited i Trailhawk),

poprzez wybór koloru, wyposażenia dodatkowego i akcesoriów Mopar, możesz wreszcie stworzyć własnego 

Jeepa, unikalnego w każdym calu.
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Jeep fi rmy Mopar®. Do modelu Renegade dostępnych jest ponad 110 unikalnych akcesoriów, świetnie dopasowanych do 

stylu i funkcjonalności Jeepa.

Produkty Mopar® są wyjątkowe także dlatego, że zostały opracowane we współpracy z tym samym zespołem inżynierów, 

który projektował sam pojazd.
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wszystkie układy mechaniczne i elektryczne, w ramach okresu użytkowania lub przebiegu, w zależności od potrzeb i 

indywidualnego stylu jazdy. Usługi w ramach tych pakietów wykonywane są przez przeszkolonych techników i są dostępne 

w całej Europie.  Informacje i warunki znajdują się na stronie www.mopar.eu

Akcesoria poprawiające wygląd to między innymi zestawy nalepek na maskę i boki karoserii, czarne, błyszczące osłony 

wlotu powietrza i bocznych lusterek i specjalne dla tego modelu aluminiowe felgi.

Akcesoria poprawiające funkcjonalność to na przykład wielofunkcyjny organizator bagażnika, dwustronna mata bagażnika 

z zabezpieczeniem tylnego zderzaka, uchwyty na sprzęt sportowy lub torby oraz boxy dachowe.

Firma Mopar oferuje także rozszerzone pakiety gwarancyjne i serwisowe Mopar Vehicle Protection, które obejmują 
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•  16” felgi stalowe

•  Lampy do jazdy dziennej

•  Dach stalowy w kolorze nadwozia

•  Centralny zamek sterowany pilotem

•  ABS, ESC, Traction Control, ERM i Hill Start Assist

•  6 poduszek powietrznych

•  Aktywne zagłówki przednie

•  Elektryczny mechanizm wspomagania kierownicy

•  Elektroniczny hamulec parkingowy

•  System monitorowania ciśnienia w oponach

•  Radio 5” Ekran dotykowy z Bluetooth z czterema głośnikami

•  Monochromatyczny 3,5” wyświetlacz TFT w panelu wskaźników 

•  Koło kierownicy z przyciskami do sterowania systemem Bluetooth

•  Elektryczne sterowanie szyb

•  Klimatyzacja manualna

Wyposażenie wersji Sport oraz dodatkowo lub zamiennie:

•  Lusterka zewnętrze ogrzewane i elektrycznie sterowane

•  Refl ektory przeciwmgielne

•  Koło kierownicy pokryte skórą

•  Tempomat

•  16” felgi aluminiowe - opony 3 sezonowe 215/65R16

•  Oświetlenie wnętrza  (LED)

•  Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego w 2 

zakresach

•  Lakierowane lusterka zewnętrzne

•  Relingi dachowe

•  Ogranicznik prędkości

•  6 głośników

Wyposażenie wersji Longitude oraz dodatkowo lub zamiennie:

•  Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

•  Dywaniki przód

•  17” felgi aluminiowe - opony 3 sezonowe 215/60R17

•  Asystent pasa ruchu (Lane departure warning plus)

•  Czujniki parkowania tył

•  System unikania kolizji czołowych (Forward Collision Mitigation)

•  Błyszcząca końcówka układy wydechowego

•  Kolorowy 7” wyświetlacz TFT w panelu wskaźników

•  Adaptacyjne światła tylne

•  Jasne satynowe relingi dachowe

Wyposażenie wersji Longitude oraz dodatkowo lub zamiennie:

•  17” felgi aluminiowe off  road - opony błoto i śnieg 215/65R17 

•  Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

•  Osłony przedniego zawieszenia

•  Osłony zbiornika na paliwo

•  Osłony skrzynki rozdzielczej

•  Osłony skrzyni biegów

•  Czujniki parkowania tyłem

•  Kolorowy 7” wyświetlacz TFT w panelu wskaźników

•  Przyciemniane szyby w tylnej części pojazdu

•  Zaczepy holownicze

•  Latarka LED akumulatorowa 

•  Asystent zjazdu ze wzniesienia (Hill Descent Control)

•  Skórzane pokrycie lewarka zmiany biegów

•  Adaptacyjne światła tylne

•  Ciemne satynowe relingi dachowe

KOŁA

16” koła stalowe

17” koła aluminiowe

KOŁA

16” koła aluminiowe

17” koła aluminiowe

KOŁA

17” koła aluminiowe

18” koła aluminiowe

KOŁA

17” koła aluminiowe
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Alpine White Mojave Sand Omaha Orange Sierra Blue

Carbon
Black Metallic

CommandoSolid Black Anvil

Glacier
Metallic 

Solar YellowColorado Red

Czarna tkanina, srebrne 

akcenty na desce 

rozdzielczej 

Czarna skóra, czerwone 

przeszycia i akcenty na 

desce rozdzielczej 

Czarna tkanina, czerwone 

przeszycia i akcenty na 

desce rozdzielczej 

Czarna tkanina, 

srebrne akcenty na 

desce rozdzielczej 

Szara tkanina, 

pomarańczowe akcenty 

na desce rozdzielczej 

Beżowa tkanina, 

srebrne akcenty na 

desce rozdzielczej 

Czarna skóra, srebrne 

akcenty na desce 

rozdzielczej 

Szara skóra, pomarańczowe 

akcenty na desce 

rozdzielczej 

Czarna tkanina, srebrne 

akcenty na desce 

rozdzielczej 



SPORT LONGITUDE LIMITED TRAILHAWK

58 59

Czarna
tkanina

Czarna 
tkanina

Beżowa 
tkanina

Szara
tkanina

Czarna
tkanina

Czarna
skóra

Szara
skóra

Czarna
tkanina

Czarna
skóra

LAKIERY
Pastelowe

Alpine White

Mojave Sand

Omaha Orange

Sierra Blue

Solid Black

Commando

Anvil

Colorado Red

Solar Yellow

Metaliczne

Carbon Black Metallic 

Glacier Metallic

WERSJE

WNĘTERZA

Dostępne w połączeniu z czarnym  dachem.


