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THE NEXT GENERATION OF FREEDOM

REK.CA PRISER

MODELL

UTRUSTNINGSNIVÅ

MOTOR

VÄXELLÅDA

FÖRBRUKNING

FORDONSSKATT/ÅR

REK.CA PRIS

( Förbruk.bla.körning l / 100km* )

Wrangler 4Xe

Sahara

PHEV/ Bensin 2.0 GME 380 hk 4WD

8-vxl automat

3,5

360 Kr

901.000 kr

Wrangler 4Xe

Rubicon

PHEV/ Bensin 2.0 GME 380 hk 4WD

8-vxl automat

4,1

788 Kr

939.000 kr

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade
priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 .* Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 79 – 94 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att
ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning
enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer.Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

STANDARDUTRUSTNING

Exempel på standardutrutsning :

Interiör:
Läderklädsel
Läderklädd ratt, el-uppvärmd
El-uppvärmda framsäten

Extra isolering innertak
Bagagerumsmatta
Gummimattor
Del/Fällbart baksäte 60/40
Aut.avbländbar innerbackspegel
Automatisk klimatanläggning

Exteriör:

Exempel på standardutrutsning :

Interiör:
Förarassistans och Säkerhet

Läderklädsel

Kollisionsvarnare med autobroms

Läderklädd ratt, el-uppvärmd

Adaptiv farthållare med bromsfunktion

El-uppvärmda framsäten

Backkamera

Extra isolering innertak

Off-road kamera fram

Bagagerumsmatta

Parkeringsensor fram och bak

Gummimattor

Helljusautomatik

Del/Fällbart baksäte 60/40

ESP

Aut.avbländbar innerbackspegel

Larm

Automatisk klimatanläggning

4xe och Teknik:

18” lättmetallfälgar

4WD Full-Time Selec-Trac 2.72:1

Hard-Top, 3-delad, karosslackad

Dana m220 hd solid bakaxel

Hjulhus, karosslackad

Dana m210 hd solid framaxel

Gorilla Glass vindruta

Konventionell främre differential

Front grill, karosslackad

Anti-Spin differential bakaxel

Svarta Spegelkåpor

Bakaxelutväxling 3,73

Mörktonade rutor

Laddningskabel mode 3

Exteriör:

Förarassistans och Säkerhet
Kollisionsvarnare med autobroms
Adaptiv farthållare med bromsfunktion

Backkamera
Off-road kamera fram
Parkeringsensor fram och bak
Helljusautomatik
ESP
Larm

4xe och Teknik:

17” lättmetallfälgar

4WD Full-Time Rock-Trac 4:1

Hard-Top, 3-delad, karosslackad

Dana m220 hd solid bakaxel

Hjulhus, karosslackad

Dana m210 hd solid framaxel

Huvdekal, svart

Tru-lok fram-och bakaxel

Instegslist Rubicon

Främre krängningshämmare urkopplingsbar

Gorilla Glass vindruta

Bakaxelutväxling 4,1

Front grill, karosslackad

Off-Road Plus Mode

Svarta Spegelkåpor

Laddningskabel mode 3

Mörktonade rutor

Infotainment :

Paket LED

Uconnect 8,4” pekskärm med Navigation

- LED - strålkastare

Infotainment :

Paket LED

Apple Carplay / Android Auto

- LED – Daytime Running Lights

Uconnect 8,4” pekskärm med Navigation

- LED - strålkastare

Alpine Premium Audio System

- Främre dimljus - LED

Apple Carplay / Android Auto

Instrumentgrupp med 7" TFT

- LED - baklyktor

Alpine Premium Audio System
Instrumentgrupp med 7" TFT

- LED – Daytime Running Lights
- Främre dimljus - LED
- LED - baklyktor

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade
priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 .* Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 79 – 94 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att
ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning
enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer.Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄRGER
SOLID

VIT, BRIGHT

GRÅ, STING GREY

SVART

RÖD, FIRECRACKER

GRÖN, SARGE

GUL, HIGH VELOCITY

METALLIC

GRÅ, GRANITE CRYSTAL

SILVER, ZYNITH

PÄRLEMOR

BLÅ, HYDRO BLUE

MÖRKRÖD, SNAZZBERRY

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade
priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 .* Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 79 – 94 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att
ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning
enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer.Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

INTERIÖR

SVART (1CL)

SVART (1AL)

DARK SADDLE (TVC)

DARK SADDLE (TVB)

LÄDER, SVART

LÄDER, SVART

LÄDER, DARK SADDLE

LÄDER, DARK SADDLE

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade
priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 .* Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 79 – 94 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att
ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning
enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer.Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

STANDARDFÄLGAR

18“ LÄTTMETALLFÄLGAR POLISHED/PAINTED TECH

17“ LÄTTMETALLFÄLGAR POLISHED/PAINTED

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade
priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 .* Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 79 – 94 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att
ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning
enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer.Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄRGMATRIS

UTRUSTNINGSNIVÅ

INTERIÖR

INTERIÖRSKOD

LACKTYP

SOLID

METALLIC

PÄRLEMOR

Svart

Dark Saddle

Svart

Dark Saddle

1CL

TCV

1AL

TVB

LACKKOD
PX8

Svart

8.900 kr

8.900 kr

8.900 kr

8.900 kr

PRC

Röd, Firecracker

8.900 kr

8.900 kr

8.900 kr

8.900 kr

PDN

Grå, Sting

8.900 kr

8.900 kr

8.900 kr

8.900 kr

PGG

Grön,Sarge

8.900 kr

8.900 kr

-

-

PJF

Gul, High Velocity

8.900 kr

8.900 kr

8.900 kr

8.900 kr

PSE

Silver, Zynith

9.900 kr

9.900 kr

9.900 kr

9.900 kr

PAU

Grå, Granite Crystal

9.900 kr

9.900 kr

9.900 kr

9.900 kr

858

Blå, Hydro

11.900 kr

11.900 kr

11.900 kr

11.900 kr

PUA

Beige, Gobi

11.900 kr

11.900 kr

11.900 kr

11.900 kr

PRV

Mörk röd, Snazzberry

11.900 kr

11.900 kr

-

-

PHP

Mörk lila, Tuscadero

11.900 kr

11.900 kr

11.900 kr

11.900 kr

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade
priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 .* Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 79 – 94 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att
ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning
enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer.Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

JEEP.SE

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade
priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 .* Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 79 – 94 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att
ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning
enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer.Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

