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Nr. Cod Sincom Motorizare 
Nivel de 
echipare 

Preţ fără 
 TVA 

(Euro)  

Preţ cu 
 TVA 

(Euro) 

1 603.E89.4 2.2 Mjet 195 CP AT9 FWD Longitude 38.500 45.815 
2 603.M7G.4 2.2 Mjet 195 CP AT9 AWD ACTIVE DRIVE I Limited 44.000 52.360 
3 603.R3G.4 2.2 Mjet 195 CP AT9 AWD ACTIVE DRIVE I Overland 47.500 56.525 
4 603.H6D.4 2.0 272 CP AT9 AWD ACTIVE DRIVE LOCK Trailhawk 42.000 49.980 

Preţurile sunt  exprimate în Euro şi includ transportul până la concesionar. Oferta valabilă până la 31 Decembrie 2019. 

                                                                              
 
 
 

        

 

 

 

Maşina din imagine este cu titlu de prezentare 



 

 

 

Principalele dotări standard Longitude 

 
Confort şi funcţionalitate: 
 Start & Stop 
 Geamuri anterioare acţionate electric automate, cu senzor de obstacol  
 Geamuri  posterioare acţionate electric  
 Închidere centralizată cu telecomandă  
 Pachet Confort Convenience: oglinda interna electrocromica, oglinzi rabatabile electric, stergatoare parbriz cu 

senzor de ploaie, deschidere hayon fara maini, scaune sofer si pasager reglabile electric, faruri cu aprindere 
automata 

 Blocarea automata a usilor la demaraj 
 Climatizare automata cu 2 zone 
 Keyless entry&go 
 Comenzi pe volan 
 Filtru de aer  
 Display multifunctional de 3.5” monocrom integrat in instrumentele de bord 
 Sistem Uconnect cu display HD touch screen de 7.0’’, Apple Car Play/Android Auto, Bluetooth şi comenzi vocale 
 Sistem audio cu 6 difuzoare 
 Computer de bord  
 Oglinzi exterioare degivrabile, reglabile electric, cu carcasă în culoarea caroseriei si semnalizator incorporat 
 Faruri cu led si aprindere automata 
 Lumini de zi cu led 
 Faruri de ceata cu led 
 Stopuri cu led 
 Iluminare interioara cu led  
 Imobilizator motor 
 Volan reglabil în înălţime şi axial  
 Scaun şofer și pasager reglabile pe 6 directii 
 Banchetă posterioară rabatabilă, divizată 1/3-2/3 cu spatar reglabil 
 Cruise Control  
 Limitator de viteza 
 Lunetă atermică 
 Ştergător lunetă  
 Priza 12V in consola centrala 
 Priză auxiliară de 12 V în portbagaj  
 Capac mobil portbagaj  
 Mânere susţinere pasageri  
 Torpedo cu iluminare  
 2 plafoniere posterioare  
 2 plafoniere în portbagaj  
 Frana de stationare electronica 
 Porturi USB 
 8 inele de ancorare in portbagaj 
 Kit remediere pana 
 Pachet fumatori: scrumiera detasabila, bricheta 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
Siguranţă:  
 ESP (include Electronic Roll Mitigation-ERM, Antiblock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction 

Control System-TCS)  
 Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage  
 Airbag-uri laterale anterioare  
 Windowbag-uri  
 Airbag genunchi şofer  
 Sistem de monitorizare si avertizare unghi mort 
 Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri cu afişaj pe display independent pentru fiecare roată 
 Camera video posterioara 
 Senzori de parcare posteriori  
 Sistem de asistenta la parcarea cu spatele cu functie STOP 
 Tetiere anterioare active  
 Sistem Isofix pe bancheta posterioară  
 Centuri de siguranţă anterioare cu pretensionare şi limitator de sarcină reglabile pe înălţime  
 Centuri de siguranţă posterioare (3) autorulante, cu pretensionare şi prindere în 3 puncte  
 Seat Belt Reminder - semnalizare acustică temporizată şi vizuală prindere centuri de siguranţă 

 
 Design: 
 Tapițerie din stofă 
 Jante din aliaj de 17” cu pneuri 225/60 – WFM  
 Bare longitudinale pe plafon 
 Volan imbracat in piele 
 Schimbator de viteze imbracat in piele 
 Rame proiectoare de culoare neagra 
 Siglă Jeep pe hayon  
 Covoraşe fata si spate  
 Grila cu contur cromat 
 Mânere portiere in culoarea caroseriei  

 
 

 
 

 
Principalele dotări standard Limited - suplimentar faţă de 

Longitude 
 
 
Confort şi funcţionalitate: 
 Pachet Sound Tech: sistem acustic cu 9 difuzoare si subwoofer, sistem multimedia si de navigatie cu ecran tactil 

HD de 8.4” Apple Car Play/Android Auto, Bluetooth şi comenzi vocale 
 Bancheta spate reglabila longitudinal 
 Tablou de bord cu display TFT color de 7” 
 Scaun sofer si pasager cu incalzire 
 Padele pe volan pentru schimbarea treptelor de viteza 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Performanţă: 
 Sistem de tractiune integrala ACTIVE DRIVE I  
 Sistem de Control al tractiunii Selec-Terrain 
 Diferential pe axa posterioara 
 Punte spate cu raport 3.21:1 

 
Siguranţă:  
 Pachet City Tech: P&P park&unpark assist system with STOP 
 Pachet Touring Tech: sistem avansat de asistenta la franare, lane departure warning, full speed forward collision 

warning plus, adaptive cruise control with STOP 
 Sistem de alarma 

  
Design: 
 Tapiţerie din piele  
 Praguri cu insertii din aluminiu 
 Geamuri fumurii 
 Insertii din crom satinat 
 Jante din aliaj de 18” cu pneuri 225/55 – WPR 

 
 
 
 

Principalele dotări standard Overland - suplimentar faţă de 
Limited 

 
Confort şi funcţionalitate: 
 Acoperis amovibil actionat electric Command View 
 Scaun sofer si pasager cu ventilatie 
 Comutare automata a farurilor intre faza lunga si faza scurta 
 Covorase premium 
 Sistem de memorare a pozitiei scaunului sofer si a oglinzilor externe (pentru 2 soferi) 
 Buzunare pe spatarele scaunelor anterioare 
 Podea portbagaj reglabila pe inaltime 
 Priza de 230V 
 Bancheta spate cu incalzire 
 Volan incalzit 

 
Design: 
 Tapiterie din piele 
 Jante din aliaj de 19” cu pneuri 235/50 design specific Overland – WSX  
 Partea inferioară a barelor față și spate vopsită în culoarea caroseriei 
 Protecții laterale din plastic vopsite în culoarea caroseriei (portiere și pasaje roți) 
 Volan imbracat in piele cu insertii din lemn 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Principalele dotări standard Trailhawk - suplimentar faţă de 
Longitude 

 
Confort si functionalitate: 
 Tablou de bord cu display TFT color de 7” 
 Sistem multimedia cu ecran tactil HD de 8.4” Apple Car Play/Android Auto, Bluetooth şi comenzi vocale 
 Deschidere hayon fara maini 
 Stergatoare parbriz cu senzor de ploaie 
 Scaun sofer si pasager reglabile electric 
 Padele pe volan pentru schimbarea treptelor de viteza 
 Port USB pentru locurile din spate 
 Plasa portbagaj 
 Oglinda interna electrocromica 
 Padele pe volan pentru schimbarea treptelor de viteza 
 Sistem de alarmă  
 Covorase din cauciuc 
 Roata de rezerva de dimensiuni normale 

 

Performanta: 
 Sistem de tractiune integrala ACTIVE DRIVE LOCK 
 Sistem de Control al tractiunii Selec-Terrain 
 Diferential posterior cu blocare controlata electronic 
 Suspensii off-road  
 Punte spate cu raport 3.70:1 

 

Siguranţă:  
 Scut de protectie motor, transmisie, rezervor si suspensii anterioare 

 
Design: 
 Tapiterie in compinatie stofa/piele ecologica 
 Geamuri fumurii 
 Ornament capota motor (autocolant) 
 Jante din aliaj de 17” cu pneuri 245/65 M+S – WBR 
 Oglinzi retrovizoare cu carcasa de culoare titanium 
 Grila de culoare titanium 
 Bare longitudinale de culoare neagra pe plafon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

DOTĂRI OPŢIONALE 

Cod Denumire opţional 

L
o

n
g

it
u

d
e 

L
im

it
ed

 

O
ve

rl
an

d
 

T
ra

il
h

aw
k Preţ 

Euro 
fără 
TVA 

Preţ 
Euro 
cu 

TVA 

210 Vopsea metalizata Granite Crystal - O O O 750 893 
4H5 Vopsea pastel extra-serie Hydro Blue - - - O 750 893 
4MZ Tapiterie premium din piele Black/Ski Grey - O - - 0 0 
4N5 Tapiterie premium din piele de culoare neagra - - - O 0 0 
4SA Vopsea pastel extra-serie Olive Green O O O O 750 893 
52J Tapiterie premium din piele de culoare neagra - O - - 0 0 
5CC Vopsea metalizată Sangria O O O O 750 893 
5CD Vopsea pastel extra-serie Spitfire Orange O - - O 750 893 
5CG Vopsea pastel extra-serie Velvet Red O O O O 750 893 
5CH Vopsea metalizata Billet Silver O O - O 750 893 
5CJ Vopsea pastel extra-serie Light Brownstone O O O O 750 893 

5ED 
Tapiterie in combinatie stofa/piele ecológica de culoare 
neagra 

- - - O 0 0 

5JQ Vopsea pastel Bright White O O O O 0 0 
61P Vopsea pastel extra-serie Sting Grey - O - - 750 893 
61Q Vopsea pastel extra-serie Blue Shade O O - - 750 893 
727 Tapiterie stofa de culoare neagra O - - - 0 0 
732 Tapiterie stofa Black/Light Frost Beige O - - - 0 0 
802 Vopsea metalizată extra-serie Diamond Black O O O O 750 893 
88R Tapiterie premium din piele de culoare neagra - - O - 0 0 
8K1 Tapiterie premium din piele Black/Ski Grey - - O - 0 0 
8RS Tapiterie premium din piele Black/Tan - - O - 0 0 

AA2 

Pachet Sound Tech: RC3 – sistem acustic cu 9 difuzoare 
si subwoofer, UGQ – sistem multimedia si de navigatie cu 
ecran                                                    tactil HD de 8.4” 
CarPlay/Android Auto, Bluetooth şi comenzi vocale

O S - O 1.500 1.785 

AA3+ 
52J 

Pachet Premium: tapiterie din piele premium, CAY – 
bancheta posterioara reglabila longitudinal, GEG – 
geamurii posterioare si luneta fumurii, JPM – scaun sofer 
si pasager cu incalzire, LSB – sistem de alarma

O - - - 1.650 1.964 

AA3+ 
4N5 

Pachet Premium: tapiterie din piele premium, CAY – 
bancheta posterioara reglabila longitudinal, JPM – scaun 
sofer si pasager cu incalzire, LSB – sistem de alarma

- - - O 1.650 1.964 

AA6 
Pachet City Tech: XPL – P&P park&unpark assist with 
STOP 

O S S O 525 625 

AA9 

Pachet Touring Tech: BGG – sistem avansat de asistenta 
la franare, LST – franare de urgenta pentru protectia 
pietonilor, LAS – lane departure warning, LSU – Full speed 
forward collision warning plus, NHZ – adaptive cruise 
control with STOP, XBQ – padele pe volan pentru 
schimbarea treptelor de viteza 

O - - - 525 625 

 

 

 

 



 

 

 

Cod Denumire opţional 
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Preţ 
Euro 
cu 

TVA 

AA9 

Pachet Touring Tech: BGG – sistem avansat de asistenta 
la franare, LST – franare de urgenta pentru protectia 
pietonilor, LAS – lane departure warning, LSU – Full speed 
forward collision warning plus, NHZ – adaptive cruise 
control with STOP 

- S S O 525 625 

ADE 

Pachet Cold Weather: CLF – covorase all-season, JPM – 
scaune sofer si pasager cu incalzire, NHS – volan încălzit, 
NHL – sistem de degivrare a lamelor de ștergătoare, XBQ 
– padele pe volan pentru schimbarea treptelor de viteza

O - - - 300 357 

ADE 
Pachet Cold Weather: CLF – covorase all-season,NHS – 
volan încălzit, NHL – sistem de degivrare a lamelor de 
ștergătoare 

- O - - 525 625 

ADE 
Pachet Cold Weather: CLF – covorase all-season, NHL – 
sistem de degivrare a lamelor de ștergătoare

- - O - 525 625 

ADE 
Pachet Cold Weather: JPM – scaune sofer si pasager cu 
incalzire, NHS – volan încălzit, NHL – sistem de degivrare 
a lamelor de ștergătoare 

- - - O 525 625 

AFF 

Pachet Luxury Limited: CAJ – scaun sofer si pasager 
ventilate, LEZ – memorarea pentru 2 soferi a posturilor de 
radio, a pozitiei scaunul sofer si a oglinzilor retrovizoare 
exterioare, LMS – comutare automata a farurilor intre faza 
lunga si faza scurta in functie de traficul intalnit

- O - - 1.650 1.964 

AFF 

Pachet Luxury Trailhawk: CAJ – scaun sofer si pasager 
ventilate, LEZ – memorarea pentru 2 soferi a posturilor de 
radio, a pozitiei scaunul sofer si a oglinzilor retrovizoare 
exterioare, LMS – comutare automata a farurilor intre faza 
lunga si faza scurta in functie de traficul intalnit, WBG – 
jante din aliaj de 17” de culoare neagra

- - - O 1.650 1.964 

BR6 Discuri de frana majorate O O - O 15 18 
GWJ Acoperiş amovibil acţionat electric Command View O O S O  1.350 1.607 
TBB Roata de rezerva de dimensiuni normale O O O S 300 357 
TBC Roata de rezerva de dimensiuni reduse (uz temporar) - O - - 150 179 
WBG Jante din aliaj de 17” de culoare neagra - - - O 450 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 
JEEP CHEROKEE 2.2 Multijet 195 CP 2.0 GME 272 CP 

Motor 

Nr. cilindri, dispunere 4, in linie 

Cilindree (cm³) 2.184 1.994 

Nivel ecologic Euro 6 

Raport compresie 15,5:1 10:1 

Putere max: CP(kw)/ rpm 195 (143)/3.500 272 (200 )/5.250 

Cuplu max: Nm/ rpm 450/2.000 400/3.000 4.500 

Alimentare Injecţie directă Common Rail Multijet II Secvenţială, Injecţie multipunct 
controlată electronic

Transmisie 

Tracţiune Fata 
Integrala 

Jeep Active Drive I 
Integrala  

Jeep Active Drive Lock 
Cutie de viteze Automata 9+1 

Direcţie 

Tip Cremaliera servoasistata 

Diametru de întoarcere (m) 11,6 12,0 

Frâne: D(disc) 

Faţă (diametru-mm) Discuri ventilate 330 

Spate (diametru-mm) Discuri pline 278 

Suspensii 

Faţă 
McPherson, arcuri elicoidale cu cu cursă lungă, cadru din aluminiu monobloc, brat 

oscilant inferior din aluminiu, bară stabilizatoare 
Spate Multilink cu 4 legaturi laterale din aluminiu, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare
Dimensiuni 

Lungime (mm) 4.623  

Lăţime (mm) 1.859 1.902 

Inălţime (mm) 1.669 1.681 1.722 

Ampatament (mm) 2.705 2.708 2.720 
Garda la sol (mm) 150 201 221
Unghi de atac 16,7 18,9 29,9
Unghi de trecere a vârfului de rampă 17,7 19,5 22,9
Unghi de degajare 24,6 25,0 32,2 
Capacitate portbagaj (dm³) 437-570 

Roţi 

Pneuri 225/60R17, 225/55R18, 235/50R19 245/65R17 M+S 

Mase/Capacităţi 

Masa proprie în ordine de mers (kg) 1.834 – 1.958 1.952 – 2.106 2.003 – 2.074 

Masa maxima autorizata (kg) 2.290 2.494 
Masa maximă remorcabilă cu dispozitiv 
de franare(kg) 

1.900 2.369 1.710 

Capacitate rezervor combustibil (l) 60 

Capacitate rezervor AdBlue (l) 15.7 - 

Performanţe 

Viteza max (km/h) 205 202 177 

Acceleraţie 0-100 km/h (s) 9,1 8,8 7,6 

Consum carburant NEDC (l/100km) 

Urban 7,2 7,7 12,3 

Extraurban 5,4 6,0 7,6 

Combinat 6,1 6,6 9,6 

Emisii CO2 (g/km) 161 175 215 

 
 


