JEEP automobilio pasiūlymas
Gerbiamieji,
Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują JEEP automobilį, kurio komplektaciją ir kainą pateikiame žemiau.
Compass 1.4 140 MAir FWD MT Longitude (674.32J.1)

*Nuotraukoje pavaizduotas automobilis yra tik vaizdinė priemonė ir gali skirtis nuo realiai siūlomo.

Techninės charakteristikos (atitinka standartinės komplektacijos automobilį)
Variklio darbinis tūris, cm3
Galia, kW (AG)
Sukimo momentas, Nm
Degalų rūšis
Degalų bako talpa, l
Degalų sąnaudos, l/100km (mieste/užmiestyje/vidutinės)
CO2 išmetimas, g/km
Ekologinis standartas
Maksimalus greitis, km/h
Pavarų dėžė
Varantieji ratai
Išorės ilgis/plotis/aukštis, mm
Ratų bazė, mm
Durų skaičius
Vietų skaičius
Bagažinės tūris, l
Techninių aptarnavimų intervalas
Kėbulo spalva
Vidaus interjeras

Kaina
Siūlomo automobilio kaina su papildoma įranga
Speciali pasiūlymo kaina
Nuolaida
Mėnesinė įmoka (Eur/mėn)

1.368
103 (140) prie 5.000
230 prie 1.750
Benzinas
60
7,8/5,2/6,2
160
Euro 6D
195
6 pavarų mechaninė
Priekiniai
4.394/1.819/1.635
2.636
5
5
438
15.000
Balta (5CA)
Juodas

Eur su PVM
27.894
22.990
18%
199

Standartinė įranga (atitinka standartinės komplektacijos automobilį)
Išorė ir stilius
Saugumas
17“ lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 225/60 R17
Dviejų pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės
Elektra valdomi veidrodėliai
Priekinės keleivio oro pagalvės išjungimo funkcija
Galiniai LED tipo žibintai
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje, integruotos į sėdynes
Dienos žibintai DRL
Užuolaidinės saugos oro pagalvės (apsauga priekyje ir gale sėdintiems)
Kėbulo spalva dažyti šoninių veidrodėlių dangteliai
Galiniai rūko žibintai
Rakinamos kuro bako durelės
Eleketroninė sistema nuo apsivertimo
Automatiniai priekiniai žibintai
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Juodos spalvos žibintų apvadai
Priekabos stabilumo kontrolės sistema (TSC)
Pilkos spalvos langų apvadai
Greičio palaikymo sistema (auto pilotas)
Kėbulo spalva dažytos išorinės durų rankenėlės
Elektroninė automobilio stabilumo kontrolės sistema (ESC) su avarinio
stabdymo sistema, varančiųjų ratų praslydimo kontrolės sistema (TCS) ir
Išilginiai stogo bagažinės laikikliai
judėjimo pradžios įkalnėn asistavimo sistema (HSA)
Komfortas ir funkcionalumas
Oro kondicionierius
Užvedimo raktelis su nuotolinio valdymo pultu ir imobilaizeriu
3.5" TFT vienspalvis prietaisų skydelis
Trys galvos atlošai galinėse sėdynėse
Oda aptrauktas vairas
ISOFIX tvirtinimai vaikiškai kėdutei
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas
Padangų slėgio sumažėjimo įspėjimo funkcija
Reguliuojami priekinių sėdynių pogalviai
Halogeniniai žibintai priekyje
Priekinė keleivio sėdynė su nulenkiamu atlošu
Žibintai su avarinio stabdymo įspėjimo funkcija
Laikiklis neleidžiantis judėti kroviniui bagažo skyriuje
Priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija
Krovinio tvirtinimo kilpos bagažinėje
Eismo juostos nuokrypio kontrolės sistema Lane Keep Assist
Padangų remonto komplektas “Fix&Go”
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema Forward Collision Warning-Plus
Porankis tarp priekinių sėdynių su puodelių laikikliu
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
Garso įranga ir telematika
Radijo valdymas ant vairo
Galinės sėdynės atlošas nulenkiamas santykiu 60/40
LED tipo apšvietimas salone ir bagažinėje
Uconnect® Smartouch multimedija
Veidrodėliai atvartuose nuo saulės
Spalvotas 5'' liečiamas ekranas, radijas ir MP3 grotuvas (Bluetooth®
Audio-Streaming), laisvų rankų įranga su Bluetooth® sąsaja ir balso
12V lizdas centrinėje panelėje ir bagažinėje
atpažinimu, AUX/USB jungtys
Skaitmeninis radijo imtuvas (DAB)

Gamintojo komplektuojama papildoma įranga
A1A

AAC

5CA
WGN
TBS
AGF

Paketas „Function“
Tamsėjantys galinio vaizdo veidrodėliai
Šildomi ir užlenkiami veidrodėliai
Beraktė sistema automobilio durų ir bagažinės atrakinimui bei automobilio
užvedimui (Keyless Enter & Go)
230V elektros lizdas
Gamyklinė apsaugo sistema
Paketas „Winter“
Šildomos priekinės sėdynės
Šildoma priekinių valytuvų zona
Šildomas vairas
Baltos spalvos dažymas
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 225/60
Pilno dydžio atsarginis ratas
Paketas „Business“
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė
Elektra valdomas išlinkio reguliavimas priekinėse sėdynėse
Uconnect® Smartouch navigacija su 8,4“ spalvotu ekranu
Apple CarPlay ir Android Auto funkcijos
Galinio vaizdo kamera su dinaminėmis gairėmis

Kaina
Siūlomo automobilio kaina su papildoma įranga/paslaugomis
Speciali pasiūlymo kaina
Nuolaida
Mėnesinė įmoka* (Eur/mėn)

Eur su PVM
27.894
22.990
18%
199

* Lizingo paslaugą teikia SIA Unicredit Leasing Lietuvos filialas . Lizingo terminas – 62 mėnesiai. Pradinė įmoka – 20%. Likutinė vertė – 33,93 % (rida 100 000 km.). Sutarties mokestis – 0,5 %
nuo automobilio kainos, bet ne mažiau 150 EUR. Metinė kintama palūkanų norma – 2.5% + 3 mėn. EURIBOR. Lizingo mėnesinė įmoka – 198.93 EUR. Automobilio kaina su PVM – 22.990
EUR, bendra kredito gavėjo mokama suma – 20 286.54 EUR, bendra kredito kainos metinė norma – 2,81 %). Skaičiavimo pavyzdys pateiktas, taikant 2018.10.02 galiojusią 3 mėn. EURIBOR
palūkanų normą 0,0 % (jei paskelbta EURIBOR ar kitos palūkanų bazės reikšmė yra žemesnė nei 0 (nulis), palūkanų apskaičiavimui naudojama 0 (nulio) dydžio palūkanų bazės reikšmė), prie jos
pridedant 2.5% dydžio PVZ. SIA Unicredit Leasing Lietuvos filialas maržą.

Gamyklinė garantija
Visiems JEEP automobiliams suteikiama gamyklinė garantija 24 mėn., be ridos apribojimo, 8 metų garantija nuo kiauro kėbulo prarūdijimo, 3
metų garantija nuo dažų dangos defektų, be ridos apribojimo. Garantijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto
pasirašymo dienos. Garantijos sąlygos nurodytos pirkimo-pardavimo sutartyje. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas atliekamas autorizuotuose
servisuose Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

