
 

 

 

Nr. Cod Sincom Motorizare Nivel de 
echipare 

Preţ fără  
 TVA (Euro) 

Preţ cu  
TVA (Euro)

Preţ ofertă 
specială 
cu TVA 
(Euro) 

1 604.MBL.2 3.0 TD V6 AT8 250 CP E6 Limited 49.100 58.429 48.429 
2 604.XJL.2 3.0 TD V6 AT8 250 CP E6 Trailhawk 55.612 66.178 54.178 
3 604.RDL.2 3.0 TD V6 AT8 250 CP E6 Overland 58.343 69.428 59.428 
4 604.1EL.2 3.0 TD V6 AT8 250 CP E6 Summit 62.755 74.678 64.678 
5 604.WA9.2 6.4 V8 HEMI AT8 468 CP E6 SRT8 74.520 88.679 78.679 

    Preturile sunt exprimate in Euro si includ transportul pana la concesionar.Oferta valabila pana la 28 Februarie 2019 in limita stocului disponibil 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Principalele dotari standard Limited 
Confort şi funcţionalitate: 
• Geamuri anterioare acţionate electric automate, cu senzor de obstacol  
• Geamuri  posterioare acţionate electric automate  
• Închidere centralizată cu telecomandă  
• Keyless Enter-N-Go  
• Aer condiţionat automat bi-zonă  
• Display multifunctional color de 7” integrat in instrumentele de bord 
• Sistem multimedia cu display Touch Screen de 7.0’’, cititor card SD, port USB si intrare auxiliara  
• Sistem Uconnect : Bluetooth şi comenzi vocale  
• Sistem audio Hi-Fi Premium Alpine surround cu amplificator de 506 W, 9 difuzoare şi subwoofer 
• CD player în cotiera față 
• Comenzi radio pe volan  
• Faruri Bi-Xenon adaptive SMART BEAM: comutare automată între faza lungă şi faza scurtă în funcţie de traficul 

întâlnit  
• Spălător faruri telescopic  
• Computer de bord  
• Oglinzi exterioare heliomate, asferice, degivrabile, reglabile şi  rabatabile electric, cu carcasă în culoarea 

caroseriei 
• Oglinda internă electrocromică  
• Parasolar şofer şi pasager cu oglindă iluminată  
• Lumini de zi cu led 
• Bloc optic posterior cu led 
• Imobilizator motor 
• Sistem de asistenţă la pornire (demarorul rămâne cuplat până la pornirea motorului) 
• Volan îmbrăcat în piele, încălzit, reglabil în înălţime şi axial 
• Padele pe volan pentru schimbarea treptelor de viteză 
• Scaun şofer și pasager reglabil electric pe 8 direcţii cu suport lombar 
• Scaune anterioare și bancheta spate încălzite 
• Memorie poziţie scaun şofer, poziţie oglinzi exterioare şi posturi de radio pentru 2 şoferi  
• Banchetă posterioară rabatabilă divizat 1/3 – 2/3 
• Cotieră anterioară cu spaţiu de depozitare şi priză de 12 V  
• Cotieră posterioară cu suport pahare  
• Proiectoare ceaţă cu led  
• Senzor de ploaie  
• Cruise Control  
• Geamuri atermice 
• Ştergător lunetă  
• Priză auxiliară de 12 V în portbagaj  
• Rulou mobil acoperire portbagaj  
• Kit fumători  
• Consolă port-ochelari la nivelul plafonului  
• Mânere susţinere pasageri  
• Torpedo cu iluminare  
• Suporţi pahare cu iluminare  
• 2 port-uri USB pentru locurile din spate 
• Hayon cu deschidere electrică 
• 2 plafoniere posterioare  
• 2 plafoniere în portbagaj  

 
 
 
 



 

 
 
 
• 4 inele de ancorare în portbagaj  
• Roată de rezervă de 18” cu jantă din oţel  
• Sistem de alarmă 
• Indicator pentru schimbarea treptelor de viteza 
• Mod Eco 
• Mod Sport 

 
Performanţă: 
• Sistem de tracţiune integrală QUADRA TRAC II cu diferenţial pe axa faţă şi pe axa spate  
• Sistem de management al tractiunii Selec-Terrain  
• Suspensii Sport 

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

Control System-TCS, Trailer Sway Control- TSC)  
• Hill Holder – sistem de asistenta la plecarea din rampa 
• Hill Descent Control – sistem de asistenta la coborarea pantelor 
• Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage  
• Airbag-uri laterale anterioare  
• Windowbag-uri  
• Airbag genunchi şofer  
• Discuri de frana cu performante superioare 
• Senzori de parcare anteriori 
• Senzori de parcare posteriori cu sistem de oprire automata şi cameră video posterioară 
• Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri cu afişaj pe display independent pentru fiecare roată 
• 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: 
• Tapiţerie din piele 
• Schimbător de viteze îmbrăcat în piele 
• Cotieră şi portiere îmbrăcate în piele cu inserţii din imitaţie lemn de ulm Sicilian 
• Jante din aliaj de 20’’ cu pneuri de 265/50  
• Siglă Jeep pe hayon  
• Siglă Limited pe hayon 
• Inserţii cromate spoilere şi grila faţă 
• Mânere portiere cromate 
• Geamuri posterioare şi lunetă fumurii 
• Covoraşe din textil cu logo Jeep 
• Bare longitudinale cromate pe plafon 
• Spoiler posterior integrat în hayon  
• Ţeavă de eşapament cu ieşire dublă, cromată 

  

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

Principalele dotări standard Trailhawk - suplimentar faţă de 
Limited 

 
 

Confort şi funcţionalitate: 
• Sistem multimedia si de navigatie cu display Touch Screen de 8.4’’, cititor card SD, port USB si intrare auxiliara  
• Suspensie pneumatica QUADRA LIFT 
• Scaune anterioare ventilate  
• Sistem automat de ajustare a gărzii la sol 

 
 
Performanta:  
• Sistem de tractiune integrala QUADRA DRIVE II cu diferenţial controlat electronic pe axa posterioară 
• Select Speed Control 
• Pachet scuturi de protecţie (pentru suspensii faţă, rezervorul de combustibil, cutia de viteze și cutia de transfer) 

 
 
Design: 
• Tapiţerie în combinație piele și alcantara cu cusături roșii si logo Trailhawk 
• Panouri portiere îmbrăcate în piele cu inserţii din lemn 
• Jante din aliaj de 18” cu design specific Trailhawk - WCV 
• Anvelope cu profil all-terrain 265/60 si marcaj M+S 
• Oglinzi exterioare cu carcase de culoare gri 
• Inserţii de culoare gri în spoilere şi grila faţă 
• Grilă față de culoare gri 
• Mânere portiere în culoarea caroseriei 
• Ornament capotă motor de culoare neagra (autocolant) 
• Covoraşe Mopar din cauciuc cu logo Jeep 
• Bare longitudinale pe plafon de culoare gri 
• Siglă Trailhawk pe hayon si pe scaunele anterioare 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Principalele dotări standard Overland - suplimentar faţă de 
Limited 

 
 
Confort şi funcţionalitate: 
• Suspensie pneumatică QUADRA LIFT 
• Scaune anterioare ventilate  
• Sistem multimedia şi de navigaţie cu display de 8.4" cu comenzi vocale, porturi USB şi SD, Bluetooth, intrare 

auxiliară audio 
• Uconnect Live Europe 
• Acoperiş amovibil acţionat electric  Command View 
• Lumini de curtoazie portiere  
• Sistem automat de ajustare a gărzii la sol 
• Sistem de alarmă premium cu monitorizare interior 

 
 
Performanţă:  
• Sistem de tracţiune integrală QUADRA DRIVE II cu diferenţial controlat electronic pe axa posterioară 

 
 
Siguranţă:  
• Pachet Jeep Active Safety: Adaptive Cruise Control cu functie STOP,  sistem de avertizare coliziune frontală, 

sistem activ de avertizare parasire banda, sistem de asitenta la parcarea paralela si perpendiculara, sistem 
avansat de asistenţă la frânare 

• Sistem de monitorizare si avertizare unghi mort 
 
Design: 
• Tapiţerie din piele perforată Nappa şi cusătură pe margine  
• Cotieră şi portiere îmbrăcate în piele Nappa 
• Volan îmbrăcat în piele cu inserţii din lemn  
• Panouri portiere îmbrăcate în piele cu inserţii din lemn de frasin 
• Bord îmbrăcat in piele  
• WSP - Jante din aliaj de 20” cu 5 spiţe 
• Siglă Overland pe hayon şi pe scaunele anterioare 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Principalele dotări standard Summit - suplimentar faţă de 
Overland 

 
Confort şi funcţionalitate: 
• Faruri Bi-Xenon adaptive SMART BEAM: comutare automată între faza lungă şi faza scurtă în funcţie de traficul 

întâlnit , modificarea direcţiei în viraje în funcţie de poziţia volanului 
• Geamuri cu protecţie acustică 
• Sistem audio Hi-Fi Harman Kardon cu 19 difuzoare şi amplificator de 825 W 
• Mânere interioare iluminate pentru deschiderea ușilor 
• Proiectoare de ceata cu design specific Summit 

 
 
Design: 
• Grilă şi carcasă proiectoare ceaţă cu efect cromat 
• Covoraş din textil în portbagaj 
• WSC - Jante din aliaj de 20” cu 5 spiţe duble  
• Siglă Summit pe hayon şi pe scaunele anterioare 

 

 
 
 

Principalele dotari standard SRT 
Confort şi funcţionalitate: 
• Sistem de navigaţie cu display de 8.4" cu comenzi vocale, cititor card SD, port USB  
• Sistem Uconnect : Bluetooth şi comenzi vocale  
• Sistem audio Hi-Fi SRT Harman-Kardon: amplificator 825W şi 19 difuzoare 
• CD player în cotiera față 
• Display multifunctional de 7” integrat in instrumentele de bord 
• Geamuri anterioare şi posteriore acţionate electric automate, cu senzor de obstacol  
• Închidere centralizată cu telecomandă  
• Keyless Enter-N-Go  
• Aer condiţionat automat bi-zonă  
• Faruri Bi-Xenon adaptive SMART BEAM: comutare automata intre faza lunga si faza scurta in functie de traficul 

intalnit , modificarea direcţiei în viraje în funcţie de poziţia volanului 
• Spălător faruri telescopic  
• Acoperiş amovibil acţionat electric  Command View 
• Computer de bord 
• Oglinzi exterioare reglabile electric, degivrabile, rabatabile electric, cu carcasă în culoarea caroseriei 
• Parasolar sofer și pasager cu oglindă iluminată  
• Oglindă interioară şi oglinzi exterioare heliomate 

 



 

 
• Lumini de zi cu design specific SRT 
• Sistem de alarmă premium 
• Imobilizator motor  
• Volan reglabil electric în înălţime şi axial  

 
 
 
 
 
• Volan sport îmbrăcat în piele cu încălzire, comenzi audio şi padele pentru schimbarea treptelor de viteză  
• Scaun şofer reglabil electric pe 8 direcţii, cu suport lombar şi memorarea poziţiei 
• Scaun pasager reglabil electric pe 8 direcţii cu suport lombar  
• Scaune anterioare ventilate 
• Scaune anterioare şi posterioare cu încălzire 
• Banchetă posterioară rabatabilă divizat 40/60  
• Cotieră anterioară cu spaţiu de depozitare şi priză de 12 V  
• Cotieră posterioară cu suport pahare  
• Proiectoare de ceaţă cu design specific SRT 
• Senzor de ploaie  
• Geamuri atermice 
• Geamuri cu protecție acustică 
• Ştergător lunetă  
• Priză auxiliară de 12 V în portbagaj  
• Rulou mobil acoperire portbagaj  
• Kit fumători 
• Consolă port-ochelari la nivelul plafonului  
• Mânere susţinere pasageri  
• Torpedo cu iluminare  
• Suporturi pahare cu iluminare  
• 4 inele de ancorare în portbagaj  
• Roată de rezervă compacta de 20”  
• Hayon cu deschidere electrică 
• Lumini de curtoazie în uşi 
• 2 port-uri USB pentru locurile din spate 
• Mod Eco 
• Mod Sport 

 
Performanţă: 
• Sistem de tractiune integrala QUADRA TRAC SRT Active On Demand 
• Diferential axa faţă cu BTCS (brake traction control system) şi controlat electronic pe axa posterioară 
• Sistem de management al tractiunii Selec-Trac 
• Suspensii active SRT 

 
Siguranţă:  
• Sistem de Control al tractiunii Selec-Terrain  
• ESP (include Electronic Roll Mitigation-ERM, Antiblock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction 

Control System-TCS, Trailer Sway Control- TSC)  
• Hill Holder – sistem de asistenta la plecarea din rampa 
• Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage  
• Airbag-uri laterale anterioare  
• Windowbag-uri  
• Airbag genunchi şofer 
• Sistem activ de avertizare parasire banda 
• Sistem de asistenta la parcarea paralela si perpendiculara 

 



 

 
• Pneuri cu posibilitate de rulare pe pana  
• Senzori de parcare anteriori  
• Senzori de parcare posteriori si cameră video posterioara 
• Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri cu afişaj pe display independent pentru fiecare roata  
• 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: 
• Tapiţerie din piele perforată Nappa cu tighel şi logo Jeep 
• Jante din aliaj de 20” cu design specific SRT - WPJ 
• Geamuri posterioare si luneta fumurii 
• Inserţii interioare din fibră de carbon 
• Pedalier sport 
• Calandru de culoare neagră cu inserţii cromate 
• Covoraşe premium 
• Mânere portiere în culoarea caroseriei  
• Panouri portiere îmbrăcate în piele 
• Panou bord îmbrăcat în piele cu cusături contrastante 
• Spoiler posterior integrat în hayon  
• Ţeavă de eşapament cu dublă ieşire 

 
 
 

OPŢIONALE 

  

Cod Denumire opţional 

MBL XJL RDL 1EL WA9 Preţ 
Euro 
fără 
TVA 

Preţ 
Euro 

cu 
TVA 

3.0 TD V6 AT8 250 CP E6 6.4 V8 

Limited Trailhaw
k Overland Summit SRT8 

210 Vopsea metalizată O O O O O 750 893 

211 Tapiterie piele extraserie (obligatoriu cu 
AEK) - - O - - 0 0 

5CJ Vopsea tri strat de culoare albă - - - O O 2.55
0 

3.03
5 

5JQ Vopsea pastel extra-serie de culoare albă O O O O O 0 0 
727 Tapiţerie din piele Dark Siena Brown - - - O - 0 0 

AJD+ 
728 

Pachet  interior piele premium Laguna 
Black - - - - O 7.20

0 
8.56

8 
XTN Interior Dark Siena Brown/Black - - - O - 0 0 
802 Vopsea metalizată extra-serie O O O O O 750 893 

GWJ Acoperiş amovibil acţionat electric 
Command View O O S S S 1.50

0 
1.78

5 

UGQ Sistem multimedia si sistem de navigaţie 
cu display de 8.4" cu comenzi vocale, O S S S S 1.20

0 
1.42

8 

 



 

 
porturi USB si SD, Bluetooth, intrare 
auxiliară audio 

RTG Uconnect Live Europe O O S S S 200 238 

AHN
+ 

4MZ 

Pachet  Luxury: tapiterie din piele 
perforata, scaune anterioare ventilate, 
acoperiş amovibil acţionat electric 
Command View 

O - - - - 1.42
5 

1.69
6 

 

 

 
 

Cod Denumire opţional 

MBL XJL RDL 1EL WA9 Preţ 
Euro 
fără 
TVA 

Preţ 
Euro 

cu 
TVA 

3.0 TD V6 AT8 250 CP E6 6.4 V8 

Limited Trailhaw
k Overland Summit SRT8 

AZV+ 
212 

Pachet  interior piele premium Laguna 
Sky Grey cu insertii indigo blu - - - O - 6.00

0 
7.14

0 

AJ1 

Pachet Jeep Active Safety: Adaptive 
Cruise Control cu functie STOP, sistem de 
avertizare coliziune frontală, sistem de 
avertizare părăsire bandă, sistem de 
asistență la parcarea paralelă și 
perpendiculară (obligatoriu cu XAN) 

O O S - - 1.35
0 

1.60
7 

AWY 

Pachet Off-Road Adventure II: 
Selec-Speed Control (asistenta la urcarea 
in rampa prin intermediul padelelor de la 
volan), scuturi de protecţie (pentru 
suspensii faţă, rezervorul de combustibil, 
cutia de viteze), sistem de tracţiune 
Quadra Drive II 

O - - - - 2.17
5 

2.58
8 

AWY 

Pachet Off-Road Adventure II: WCT - 
Jante din aliaj de 18’’, pneuri All Terrain 
265/60, Selec-Speed Control (asistenta la 
urcarea in rampa prin intermediul 
padelelor de la volan), scuturi de protecţie 
(pentru suspensii faţă, rezervorul de 
combustibil, cutia de viteze) 

- - O - - 2.17
5 

2.58
8 

ADG 

Advanced Technology Pack: Adaptive 
Cruise Control cu funcţie STOP, sistem 
monitorizare unghi-mort, sistem de 
avertizare coliziune frontală, sistem 
avansat de asistenta la franare 

- - - - O 975 1.16
0 

AEK 

Sistem video Infotainment, contine: 
Blu-Ray player, 2 ecrane de 9” integrate 
pe spatarele scaunelor fata, intrari HDMI 
si RCA pentru fiecare ecran,  2 casti 
wireless 

O O O O O 2.40
0 

2.85
6 

AHC Sistem automat de ajustare a gărzii la sol O S S S - 240 286 

AVP 
Pachet Platinum : insertii exterioare 
platinum in bara fata si spate, stopuri, grila 
fata, bare longitudinale de pe plafon, 

- - - O - 300 357 

 



 

 
manere portiere in culoarea caroserie, 
WSQ - jante din aliaj de 20’’ platinum 

BNN Sistem de franare cu performate 
superioare - - - - O 825 982 

LSD Sistem de alarmă premium cu 
monitorizare interior O O S S S 210 250 

MMU Protecții Mopar pentru pragurile laterale  - O - - - 535 637 

RCA Sistem audio Hi-Fi Harman Kardon cu 19 
difuzoare si amplificator de 825 W - - O S - 1.20

0 
1.42

8 
WP4 Jante din aliaj de 20’’ satin carbon - - - - O 375 446 
WSP Jante din aliaj de 20” - - S O - 375 446 

XAN Sistem de monitorizare si avertizare unghi 
mort O O S S - 600 714 

 

 

 
 

Cod Denumire opţional 

MBL XJL RDL 1EL WA9 Preţ 
Euro 
fără 
TVA 

Preţ 
Euro 

cu 
TVA 

3.0 TD V6 AT8 250 CP E6 6.4 V8 

Limited Trailhaw
k Overland Summit SRT8 

9RP 

Pachet Platinum II: AEK – sistem video 
Infotainment, contine: Blu-Ray player, 2 
ecrane de 9” integrate pe spatarele 
scaunelor fata, intrari HDMI si RCA pentru 
fiecare ecran,  2 casti wireless, AVP – 
Pachet Platinum : insertii exterioare 
platinum in bara fata si spate, stopuri, grila 
fata, bare longitudinale de pe plafon, 
manere portiere in culoarea caroserie, 
WSQ - jante din aliaj de 20’’ platinum, 
AZV – Pachet  interior piele premium 
Laguna Sky Grey cu insertii indigo blu 

- - - O - 6.97
5 

8.30
0 

SER Suspensie pneumatica QUADRA LIFT O S S S - 1.35
0 

1.60
7 

AFY Pachet Interior Metal - - O S S 525 625 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

CARACTERISTICI TEHNICE 
JEEP  

GRAND CHEROKEE 3.0 TD V6 AT8 250 CP 
Motor 
Nr. cilindri, dispunere 6, in V 
Cilindree (cm³) 2.987 
Nivel ecologic EURO 6 
Raport compresie 16,5:1 
Putere max: CP(kw)/ rpm 250(184)/ 4.000 
Cuplu max: Nm/ rpm 570/2.000 
Alimentare Injecţie directă Common Rail Multijet II 
Transmisie 
Tracţiune 4x4 
Cutie de viteze AT8 
Direcţie 
Tip Cremaliera servoasistată 
Diametru de întoarcere (m) 11,60 
Frâne: D(disc) 
Faţă (diametru-mm) Discuri ventilate 350 
Spate (diametru-mm) D330 
Suspensii 

Faţă Independente cu braţ dublu oscilant, arcuri elicoidale sau pneumatice, amortizoare cu 
gaz, bară stabilizatoare 

Spate Independente Multilink, arcuri elicoidale cu amortizatoare cu gaz sau pneumatice, 
bară stabilizatoare 

Dimensiuni 
Lungime (mm) 4.828/4.875 versiunea Summit 
Lăţime (mm) 1.943/2.156 cu oglinzile nerabatate 
Înălţime (mm) 1.802/suspensii mecanice              1.792/suspensii pneumatice 
Ampatament (mm) 2.915 
Gardă la sol (mm) 218/270 cu Quadra Lift 

Unghi de atac 26 º cu suspensii mecanice  
 35,8 º cu Quadra Lift în poziţie Off-Road II şi spoiler anterior eliminat 

Unghi de trecere a vârfului de rampă 19º cu suspensii mecanice 
23,5º cu Quadra Lift în poziţie Off-Road II şi spoiler anterior eliminat 

Unghi de degajare 26,5º cu suspensii mecanice 
29,5º cu Quadra Lift în poziţie Off-Road II şi spoiler anterior eliminat 

Capacitate portbagaj (dm³) 782/1.554(cu bancheta rabatată) 
Roţi 
Pneuri 265/60 R18 sau 265/50 R20 
Mase/Capacităţi 
Masa proprie în ordine de mers (kg) 2.403 - 2.522 
Masa maximă autorizată (kg) 2.949 

Masa maximă remorcabilă (kg) 3.500/ 2.949 versiunea Summit 
750 fără dispozitiv de frânare 

Capacitate rezervor combustibil (l) 93,5 
Performanţe 
Viteză max (km/h) 202 
Acceleraţie 0-100 km/h (s) 8,2 
Consum carburant (l/100km) 
Urban 9,3 
Extraurban 6,5 

 



 

 
Combinat 7,5 
Emisii CO2 (g/km) 198 

 

  

JEEP  
GRAND CHEROKEE 6.4 HEMI V8 AT8 468 CP 

Motor 
Nr. cilindri, dispunere 8, in V 
Cilindree (cm³) 6.417 
Nivel ecologic EURO 6 
Raport compresie 10,9:1 
Putere max: CP(kw)/ rpm 468(344)/ 6.250 
Cuplu max: Nm/ rpm 624/4.100 
Alimentare Secvenţială, Injecţie multipunct controlată electronic 
Transmisie 
Tracţiune 4x4 
Cutie de viteze AT8 
 Distribuţie cuplu (axa faţă – axa 
spate) 

 Variabilă – 40/60 Auto, 50/50 Snow, 35/65 Sport, 30/70 Track 
  

Direcţie 
Tip Cremaliera servoasistată specifică SRT 
Diametru de întoarcere (m) 11,60 
Frâne: D(disc) 
Faţă (diametru-mm) Discuri ventilate 380 mm, cu etriere Brembo cu 6 pistoane 
Spate (diametru-mm) Discuri ventilate 350 mm, cu etriere Brembo cu 4 pistoane 
Suspensii 

Faţă Independente cu braţ dublu oscilant, arcuri elicoidale, amortizoare adaptive Bilstein, 
bară stabilizatoare 

Spate Independente Multilink, arcuri elicoidale, amortizoare adaptive Bilstein, bară 
stabilizatoare 

Dimensiuni 
Lungime (mm) 4.875 
Lăţime (mm) 1.954 
Inălţime (mm) 1.749 
Ampatament (mm) 2.914 
Garda la sol (mm) 211 
Unghi de atac 18,45 º  
Unghi de trecere a vârfului de rampă 17,84º 
Unghi de degajare 21,9º 
Capacitate portbagaj (dm³) 782/1.554(cu bancheta rabatată) 
Roţi 
Pneuri 295/45 ZR20 – cu posibilitate de rulare în caz de pană 
Mase/Capacităţi 
Masa proprie în ordine de mers (kg) 2.418 – 2.458 
Masa maximă autorizată (kg) 2.949 

Masa maximă remorcabilă (kg) 2.949 
750 fara dispozitiv de franare 

Capacitate rezervor combustibil (l) 93,5 
Performanţe 
Viteza max (km/h) 257 
Acceleraţie 0-100 km/h (s) 5,0 
Consum carburant (l/100km) 
Urban 20,7 
Extraurban 10,1 
Combinat 14,0 
Emisii CO2 (g/km) 327 

 

 


