Starowa Góra, 07.10.2022r.

Oferta dotyczy samochodu Jeep Compass Trailhawk Plug-In
Hybrid 4x4 240KM
Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie pojazdem z naszej oferty.
W załączonej poniżej specyfikacji znajdą Państwo dane techniczne oraz cenę pojazdu i wyposażenia
dodatkowego. Wszystkie informacje zostały przedstawione w oparciu o aktualny cennik.
Zachęcamy do skorzystania z oferowanego przez nas finansowania Leasys Polska/FCA Leasing Polska/FCA
Bank, będącego korzystną formą dokonania zakupu pojazdu w naszym Salonie.
Rekomendujemy również bogaty wachlarz atrakcyjnych produktów ubezpieczeniowych: unikalny pakiet
komunikacyjny (OC, AC, NNW), ubezpieczenie GAP, ubezpieczenie kosztów napraw pojazdu po okresie
gwarancji producenta, spłaty leasingu/kredytu lub ochrony prawnej.
Będzie nam niezmiernie miło przyjąć od Państwa zamówienie na wybrany pojazd.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Sprzedaży Sobiesław Zasada Automotive

Informacje prawne
Dokument jest ważny 14 dni od daty wystawienia. Informacja cenowa oparta jest na aktualnie obowiązujących cennikach. Kompletacja pojazdu
ma charakter orientacyjny. Wyposażenie i cena pojazdu zostaną ostatecznie określone w umowie sprzedaży. Planowany termin dostawy zostanie
ustalony w zamówieniu. Informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19, www.zasadaauto.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000880911, NIP: 677-233-82-80, REGON: 121131458

Dane techniczne
Numer oferty:
Typ nadwozia:
Rok produkcji:
Skrzynia biegów:
Moc:
Pojemność skokowa:
Rodzaj paliwa:
Liczba drzwi:
Kolor:
Tapicerka:

NPS03299
SUV
2022
Automatyczna
240 KM
1332 ccm
Hybryda
5 drzwi
Szary Graphite Gray + czarny dach
Czarna tkanina/winyl ze szwami

Opis oferty
PAKIET ZIMOWY SUSTAINABILITY & TRAILHAWK
PAKIET TECHOLOGY & CONVENIENCE
Graphite Gray + czarny dach
Dach w kolorze czarnym
PAKIET INFOTAIMENT
PAKIET POWER
17" Zapasowe koło dojazdowe 215/65R17
Autoalarm
Czarne relingi dachowe
System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC (TRAILER SWAY DAMPING)
System zarządzania trakcją Selec-Terrain dla wersji Trailhawk z trybem Sport i Rock
System rozpoznawania znaków drogowych
Czujnik deszczu wycieraczek przedniej szyby
Parksense: przednie i tylne czujniki parkowania
17"x7,0" felgi aluminiowe- opony M+S (3PMSF) 235/60 R17 (klasa B)
Aktywny system Hamowania Awaryjnego z funkcją wykrywania Pieszych i Rowerzystów
Asystent ruszania pod górę HSA
Port USB
Lusterka boczne lakierowane Gloss Black
Elektrycznie składane lusterka boczne
Kierownica z przyciskami do sterowania radiem, tempomatem, systemami ADAS i systemem
komunikacji Bluetooth
Kurtyny powietrzne dla dwóch rzędów siedzeń
Reflektory przednie LED - projektorowe
Bluetooth Streaming Audio
Lampy przeciwmgielne LED
Informacje o ruchu drogowym
Osłona skrzyni biegów
Płyta ochronna zbiornika paliwa
Zawieszenie terenowe off-road
Dach w kolorze nadwozia
Tapicerka tkaninowa/winylowa Premium Techno ze szwami w kolorze Ruby Red
Kontrola trakcji dla całego zakresu prędkości
Cyfrowe radio - Digital Audio Broadcast
Zintegrowane światła do jazdy dziennej LED
System multimedialny Uconnect 10.1 NAV- 10,1"
USB typ C w drugim rzędzie
Monitorowanie ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
Płyta ochronna przedniego zawieszenia
System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus
Kamera podglądu drogi cofania ParkView z dynamicznymi liniami siatki
Naklejki Rubicon na masce silnika z niebieskim wykończeniem
Bezprzewodowa ładowarka do smartphona
Obszyta skórą dźwignia zmiany biegów
Czarny zaczep holowniczy z tyłu
Automatyczne światła drogowe
Ciemne szyby w części tylnej (tylko Limited, standard S-Limited, Overland, SRT8)
Software MOPAR CONNECT (wymaga RDG)
Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem
Tylne lampy LED
Inteligentny Asystent Prędkości
Emblemat TRAIL RATED
Gniazdo 230V
Automatycznie składane lusterka boczne
Usługi Uconnect™ z funkcjami dedykowanymi napędowi elektrycznemu
Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego PHEV/EV MODE 2
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
System przeciwdziałający wywróceniu się pojazdu ERM
Asystent zjazdu ze wzniesienia (HILL DECENT CONTROL)
Reflektory przednie LED Premium
Płyta ochronna podwozia
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z możliwością zdalnego planowania temperatury w kabinie
Kolorowy 10,25" wyświetlacz TFT w panelu wskaźników
Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go™ z przyciskiem START/STOP
Tempomat adaptacyjny z funkcją STOP&GO

System wykrywania zmęczenia kierowcy
Asystent pasa ruchu (Active Lane Management)
Dwustronna, wykładzina/winyl, podłoga bagażnika
Elektryczne wspomaganie kierownicy
Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa
Klamki drzwi w kolorze nadwozia
Lusterka boczne z kierunkowskazami
3-osobowa składana w proporcji 60/40 kanapa z tyłu z zagłówkami
Składane oparcie fotela przedniego pasażera
System mocowania fotelików dziecięcych Latch
Tylne gniazdo 12V
Asferyczne lusterko boczne po stronie kierowcy
Ochrona rozładowania akumulatora
System osuszania hamulców
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
Boczne poduszki powietrzne
System wykrywania podróżujących z przypomnieniem o zapięciu pasów
Elektroniczny hamulec postojowy
Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne
Oświetlenie bagażnika
3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla środkowego pasażera z tyłu
Emblemat 4xe
Opóźnione wyłączanie reflektorów
Uchwyty do mocowania bagażu
Lampka w schowku na rękawiczki
Koło kierownicy regulowane manulanie w 2-płaszczyznach
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego w 2-płaszczyznach
Przesuwany podłokietnik pomiędzy fotelami ze schowkiem
Regulowany manualnie w 6-płaszczyznach fotel kierowcy
Emblemat COMPASS z niebieską obwódką
Całoroczne maty podłogowe z logo Jeep
Zagłówki tylne (3)
Podgrzewane lusterka boczne
Tylne nawiewy wentylacyjne
Kieszenie z tyłu oparć przednich foteli
Komputer z wyświetlaczem, kompasem i wskaźnikiem temperatury
Wykładzina bagażnika
Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki
Organizator pod podłogą bagażnika
Gniazdo 12V w konsoli centralnej
Grill w kolorze Gloss Black z obwódkami w kolorze Neutral Gray
6 głośników
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Zasłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Drzwiczki wlewu paliwa z blokadą elektryczną
Uchwyt na przednią tablicę rejestracyjną
Lampy przeciwmgielne tylne
Aktywny ogranicznik prędkości
Płyta ochronna akumulatora wysokiegonapięcia
Bezkorkowy wlew paliwa
Blokowanie zamków tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Regulowany manualnie w 6-płaszczyznach fotel pasażera
Obszyte winylem Techno koło kierownicy
Elektrycznie otwierane okna, kierowcy i pasażera jednym naciśnięciem
Podświetlane wejście
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektrycznie regulowane lusterka boczne

Informacje finansowe:

216 500 PLN
Rabat: 18 800 PLN
Cena brutto:

