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GRAND CHEROKEE 2014
CEL MAI PREMIAT SUV DIN TOATE TIMPURILE.

A C C E S O R I I
O R I G I N A L E





Încă de la introducerea sa pe piaţă în 1992, Jeep® Grand Cherokee a întruchipat valorile specifice 
mărcii, cum ar fi: libertate, autenticitate, aventură şi pasiune. Toate aceste valori sunt ilustrate atât prin 
caracteristicile de design ale maşinii cât şi prin dotările şi calităţile de care dă dovadă.

Accesoriile originale Jeep au fost concepute tocmai pentru a accentua aceste valori, oferindu-ţi 
posibilitatea de a îţi personaliza maşina în funcţie de preferinţele tale.

GRAND CHEROKEE
A C C E S O R I I
O R I G I N A L E2014
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PERSONALIZEAZĂ DESIGNUL JEEP-ULUI TĂU

Fiecare accesoriu face ca autovehiculul tău să fie unic şi mai aproape de personalitatea ta, adăugându-i 
fie noi calităţi practice, fie o notă distinctă de design.

2



set capace OGLINZI crOmate

cOD K82212218

set DefLectOare aer fumurII cu LOGO Jeep

set faŢĂ:    cOD K82213118

set spate:    cOD K82213119

set trepte LateraLe

NeGru:    cOD K82212130ac

crOmat:    cOD K82212129ac
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stIcKer capOtĂ cu LOGO Jeep

  NeGru:    cOD K82212889

arGINtIu:    cOD K82213201

OrNameNt INOX hayON

cOD K82212292
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set OrNameNt eŞapameNt LOGO Jeep

  NeGru:    cOD K82212760

crOmat:    cOD K82212694

OrNameNt arGINtIu pe barĂ spate

cOD K82212681

OrNameNt sub barĂ spate

arGINtIu:  cOD K82212680AB

crOmat:  cOD   K82213201
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JANTE CARE ATRAG PRIVIRILE

Cromate pentru mai multă strălucire, robuste pentru mai multă durabilitate, sau cu un design aparte, gama 
de jante de origine adaugă un plus de personalitate maşinii tale.

JaNtĂ aLIaJ 20” 
cromată, logo Jeep pe capac

cOD K82212334
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JaNtĂ aLIaJ 20”, bIcOLOrĂ
logo Jeep pe capac

cOD K82212221

JaNtĂ aLIaJ 18”, 10 spIŢe
argintiu deschis, logo Jeep pe capac

cOD K82212335

JaNtĂ aLIaJ 18”, 10 spIŢe
gri metalic inchis, logo Jeep, capac carbon

cOD K82212286

JaNtĂ aLIaJ 18”, 10 spIŢe
negru mat, logo Jeep gravură laser, capac carbon

cOD K82212377

set crOmat aNtIfurt rOŢI
4 piuliţe + cheie

cOD K82212564

JaNtĂ rObustĂ aLIaJ 18”, Off-rOaD
logo Jeep pe capac

cOD K82212154
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ADAPTAT PENTRU AVENTURĂ

Nu te teme de nicio destinaţie, indiferent că plănuieşti să îţi duci Jeep-ul pe cele mai dificile terenuri sau 
pur şi simplu faci călătorii frecvente cu famila. Accesoriile originale Jeep te vor ajuta să ajungi acolo unde 
îţi doreşti şi totodată vor răspunde nevoii de securitate şi spaţiu.
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set supOrt bIcIcLetĂ peNtru  pOrtbaGaJ

cOD Ktc591prO

set supOrt caNOe pOrtbaJ

cOD Ktc579caN
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set supOrŢI schIurI ŞI sNOwbOarD

cOD Ktc727DeL
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cutIe pOrtbaGaJ 460L

   arGINtIe (205x84x45 cm):    cOD K82213715

GrI ÎNchIs (185x80x42 cm):    cOD K82213713

set DetaŞabIL traverse pOrtbaGaJ pLafON

cOD K82212072ac
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set supOrt bIcIcLete peNtru cârLIGuL De remOrcare
varIaNte peNtru 2 ŞI 3 bIcIcLete

 cOD KTH922EUR

cOD KTH920EUR cOD KTH922EUR
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fIX:    cOD K82213857ac

DetaŞabIL:    cOD K82213858ac

retractabIL:    cOD K82213859ac

set cârLIG De remOrcare   

set apĂrĂtOrI NOrOI 

  faŢĂ:   cOD K82212019aD

spate:   cOD K82212020aD

set scut mOtOr

cOD K82213094

set scut reZervOr cOmbustIbIL

cOD K82211999

set scut cutIe De traNsfer

cOD K82211994ab

mufĂ aDaptOr prIZĂ 13/7 pINI:    

                                   cOD K82208884 
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O NOTĂ DE PERSONALITATE ŞI LA INTERIOR

Pentru crearea detaliilor interioare ale modelului Grand Cherokee, designerii s-au inspirat din cultura şi 
peisajele exotice din Maroc, Noua Zeelandă, Nepal, Grand Canyon şi muntele Vezuviu din Italia. Aşadar, 
maşina ta se va potrivi perfect în orice peisaj vei decide tu că trebuie să o duci. Totodată, poţi să dai o notă 
unică interiorului, alegând accesoriile originale.
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set OrNameNt peDaLe spOrt

cOD K82212055

set OrNameNt praGurI uŞĂ cu LOGO Jeep ILumINat

cOD K82212120

set cOvOraŞe caucIuc NeGre, LOGO Jeep

cOD K82213686
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Specialiştii Jeep ştiu că posesorii de Grand Cherokee utillizează maşina aşa cum îşi trăiesc şi viaţa: la 
maxim. Cu accesoriile originale îţi poţi dota şi personaliza Jeep-ul în funcţie de nevoile şi hobby-urile tale. 
La Jeep, am creat accesorii care să îţi permită utilizarea spaţiului într-un mod cât mai practic şi modular.

ACCESORII POTRIVITE STILULUI TĂU DE VIAŢĂ
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cOvOraŞ prOtecŢIe pOrtbaGaJ, persONaLIZat Jeep

cOD K82212688

cOvOraŞ caucIuc pOrtbaGaJ, persONaLIZat Jeep

cOD K82212085

cOvOr pOrtbaGaJ reversIbIL 
cu eXteNsIe De prOtecŢIe

cOD K82212233
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pLasĂ pOrtbaGaJ

cOD K82213308

set separatOr peNtru câINe

cOD K82212304
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saLteLuŢĂ pOrtbaGaJ aNImaLe

cOD K82210315
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NICIODATĂ NEPREGĂTIT!

set becurI ŞI sIGuraNŢe fuZIbILe

cOD K82213750

set De prIm aJutOr

cOD K82213596
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