
Комплектація
Еквівалент роздрібної ціни автомобіля (2021 р.в.), USD з ПДВ* 54 000 59 500
Роздрібна ціна автомобіля (2021 р.в.), грн з ПДВ 1 415 340 1 559 495

Тип кузову

Тип двигуна
Бензиновий, V-подібний

6-ти циліндровий

Дизельний, V-подібний

6-ти циліндровий
Робочий обєм двигуна, см.куб. 2 985 2 987
Максимальна потужність 238 250

Максимальний момент 295 570

Трансмісія
Привід ПОВНИЙ Quadra-Trac II® ПОВНИЙ Quadra-Drive II

Розгін 0-100 км/год 9,5 8,1
Максимальна швидкість 210 210

Змішаний цикл 10,2 7,5
Паливний бак, л

Довжина / ширина / висота, мм

Колісна база,мм

Кліренс, мм

8 ступенева автоматична коробка передач

Динамічні параметри

Витрати пального

93,5
Габаритні розміри

4 828 / 1 943 / 1 802

2 915

210 (звичайний режим), 280 (режим Off-Road 2)

OVERLAND

Технічні характеристики

5-дверний SUV

станом на 21.10.2021, $1- 26,21 грн.

ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБІЛІ JEEP



Кількість місць

Фари головного світла біксенон

Зовнішні дзеркала з підігрівом, електроприводом, функцією автозатемнення та пам'яттю

Буксирувальні крюки, передні

Протитуманні фари та денні ходові вогні світлодіодні

Рейлінги на даху

20х8,0 легкосплавні колісні диски

Оздоблення важеля перемикання передач - шкіра

Оздоблення рульового колеса - шкіра / дерево

Оздоблення сидінь - перфорована шкіра Nappa с контасним кантом

Оздоблення центрального підлокітника та верхньої частини панелі приладів - шкіра

Задні сидіння складаються в співвідношенні 60/40

Панорамний дах з електроприводом та шторкою

Система протиугінна (Sentry key theft deterrent system), блокування кермової колонки, сигналізація охоронна "Deluxe"

Сонцезахисне скло з глибоким тонуванням

Пневмопідвіска Quadra-Lift®

Двозонний клімат-контроль (8-ми дюймова сенсорна панель)

Датчик дощу та світла

Двозонний клімат-контроль

Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

Кермо з підігрівом та кнопками керування аудіо-системою

Внутрішні особливості салону / інтер'єр

•

•

Зовнішні особливості / екстер'єр

•

•

5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Обладнання

•

•

•

•

•

•



Підігрів сидінь 1-го та 2-го ряду

Вентиляція передніх сидінь

Кермо в шкірі та дереві з підігрівом

Електропривід кришки багажника

Сидіння передні електрорегульовані (8 положень), функція пам'яті для сидіння водія

Електрорегулювання поперекової підтримки передніх сидінь (4 положення)

Система повного приводу Quadra-Track II™ - з понижаючим рядом передач та блокуванням міжосьового диференціалу • -
Система повного приводу Quadra-Drive II™ з понижаючим рядом передач та блокуванням міжосьового та заднього міжколісного 

диференціалу
- •

Круїз-контроль

7-дюймовий багатофункціональний рідкокристалічний дисплей панелі приладів

Медіа система Uconnect 8,4 дюйма (радіо/BT/Voice/NAVI/Apple CarPlay/Android Auto

Електропідсилювач керма з можливістю вибору режиму роботи (Comfort та Sport)

Акустична система з функцією активного шумопоглинання

Акустична система Alpine на 9 динаміків з сабвуфером та підсилювачем на 506 Вт

Датчики тиску в шинах

Пакет «Trailer Tow» (функция автоматического выравнивания задней подвески) - •
Пакет «Активна безпека» - адаптивний круїз-контроль, система утримання смуги руху, покращена система допомоги при 

гальмуванні; система запобігання лобовому зіткненню; паркувальний асистент. 
• •

Подушки безпеки передні, бокові типу "шторки" для пасажирів 1-го і 2-го ряду сидінь, колінна подушка для водія

Подушки безпеки передні бокові, додаткові (2шт.)

Система кріплення дитячих сидінь ISOFIX, та якірного типу LATCH

Система допомоги при паркуванні (парктроніки спереду, ззаду) та камера заднього виду Parkview™

Система відмикання дверей автомобіля без ключа та заведення двигуна кнопкою "Keyless ENTER-N-GO"

Електронна система допомоги під час підйому на похилій поверхні (Hill Start Assist)

Електронна система контролю стійкості на похилій поверхні (Hill Descent Control)

Функція зменшення ризику перевертання (ERM)

•

•

www.jeep.ua

Виробник та продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте у салонах офіційних дилерів або за тел. 0 800 507 221 (дзвінки зі 

стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку). 

Ціни станом на 21.10.2021, з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях.

* Еквівалент цін в доларах США на відповідну дату - згідно курсу представленому на сайті jeep.ua

•

•

•

•

•

•

•

Безпека

•

•

•

Гарантія на автомобіль Jeep Grand Cherokee - 2 роки без обмеження пробігу

Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації

•

•

•

•

•

•

•

•

•

http://www.jeep.ua/


Комплектація
Еквівалент роздрібної ціни автомобіля (2021 р.в.), USD з ПДВ* 25 000 28 500
Роздрібна ціна автомобіля (2021 р.в.), грн з ПДВ 655 250 746 985

Тип кузову
Тип двигуна
Робочий обєм двигуна, см.куб.

Максимальна потужність 140 170

Максимальний момент 230 250
Трансмісія

Привід Передній
ПОВНИЙ

Active Drive™

Розгін 0-100 км/год 9,5 8,8
Максимальна швидкість 181 196

Змішаний цикл 5,9 6,9
Паливний бак, л

Довжина / ширина / висота, мм 4 236 / 1 805 / 1 667 4 236 / 1 805 / 1 684
Колісна база,мм
Кліренс, мм 175 198
Кількість місць

LIMITED

Технічні характеристики

Габаритні розміри

Витрати пального

48

2 570

5

Бензиновий, 4-и циліндровий
1 368

9 ступенева автоматична коробка передач

Динамічні параметри

5-дверний SUV

Jeep® Renegade 
Модельний рік 2021 



Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2шт)

Передні бокові подушки безпеки (2шт)

Бокові шторки безпеки (2шт)

Система кріплення дитячого сидіння ISOFIX та якірного типу LATCH

ESP - електронна система курсової стійкості з системою допомоги при гальмуванні - BAS

ABS - антиблокувальна гальмівна система

Функція зменшення ризику перевертання (ERM)

Електронна система допомоги під час підйому на похилій поверхні (Hill Start Assist)

Датчики тиску в шинах

Система стабілізації при русі з причепом (TSD)

7-дюймовий кольоровий багатофункціональний рідкокристалічний дисплей панелі приладів

Медіа центр Uconnect 7,0 з сенсорним дисплеєм 7 дюймів (радіо, MP3, Bluetooth)

Медіа інтерфейс Apple CarPlay та Android Auto

6 аудіодинаміків

Кнопки керування аудіосистемою на кермі

Медіа-хаб (USB, AUX)

Оббивка сидінь - тканина

Оздоблення важеля перемикання передач - шкіра

Оздоблення рульового колеса - шкіра

Задні сидіння, що складаються в пропорції 60/40

Поперекова підтримка з електроприводом для водія

Двузонний клімат-контроль

•

Аудіо, мультимедія, панель приладів

•

•

•

•

•

    Системи безпеки та захисту автомобіля

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Інтер'єр та комфорт

•



Підігрів передніх сидінь та керма

Рульова колонка регульована за висотою та вильотом

Система STOP & START (S&S)

Світлодіодні фари головного світла

Протитуманні фари передні, ходові вогні та задні ліхтарі світлодіодні

Система підсвітки поворотів

Зовнішні дзеркала з підігрівом та електрорегулюванням

Повторювач поворотів у бокових дзеркалах

Рейлінги на даху

215/60R17 літні шини

17X7.0 алюмінієві диски

Система Selec-Terrain™ - система управління повним приводом (4 режими)

Задні датчики паркування

Електропідсилювач рульового керування

Електронні стоянкові гальма

Круїз-контроль

Обмежувач максимальної швидкості

Розетка 12В спереду та ззаду

Пакет «Безпека в місті» — камера заднього виду, моніторинг «сліпої» зони, паркувальний пілот 

Пакет «Видимість» - дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням, датчик дощу, датчик світла, з контролем дальнього 

світла 

•

•

•

•

•

•

•

•

       Зовнішні особливості / екстер'єр

•

Ціни станом на 21.10.2021, з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях.

* Еквівалент цін в доларах США на відповідну дату - згідно курсу представленому на сайті jeep.ua

•

•

Гарантія на автомобіль Jeep Renegade - 2 роки без обмеження пробігу

Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації

www.jeep.ua

Виробник та продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни та наявність автомобілів уточнюйте у салонах офіційних дилерів або за тел. 

0 800 507 221 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку). 

•

•

•

•

•

•

•

Системи допомоги водію, функціональне обладнання

•

•

http://www.jeep.ua/


№ Модель Оббивка Колір Рік

Еквівалент 

цін з ПДВ в 

дол

Ціна з ПДВ, в 

гринях

Пакет "Технологічний" 

• Безключовий доступ в автомобіль

• Моніторинг мертвих зон, розпізнавання перехресного 

руху

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Тонування скла заводське глибоке Система запобігання лобовому зіткенню з активним 

гальмуванням

• Покращена система гальмування

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, в колір кузова, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Технологічний" 

• Безключовий доступ в автомобіль

• Моніторинг мертвих зон, розпізнавання перехресного 

руху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Люкс"

• Вставки фальш радіаторної решітки, сірі

• Лого Overland на кузові

• Преміум акустика Alpine

• Чохол для зберігання передніх секцій даху

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Оздоблення ручки КПП шкірою

• Жорсткий дах в колір кузова, 3-х секційний

• Шкіра McKinley чорна

• Акценти шкіри на панелі приладів

• Жорсткий чохол запасного колеса

• Диски 18x7.5 Tech Gray Machined Face

• Накладки на дзеркала сірі

• Без м'якого даху

• Оздоблення ручки стоянкових гальмів шкірою

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220. Підігрів передніх сидінь та 

керма

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Пакет "Технологічний" 

• Безключовий доступ в автомобіль

• Моніторинг мертвих зон, розпізнавання перехресного 

руху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Люкс"

• Вставки фальш радіаторної решітки, сірі

• Лого Overland на кузові

• Преміум акустика Alpine

• Чохол для зберігання передніх секцій даху

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Оздоблення ручки КПП шкірою

• Жорсткий дах в колір кузова, 3-х секційний

• Шкіра McKinley чорна

• Акценти шкіри на панелі приладів

• Жорсткий чохол запасного колеса

• Диски 18x7.5 Tech Gray Machined Face

• Накладки на дзеркала сірі

• Без м'якого даху

• Оздоблення ручки стоянкових гальмів шкірою

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Підігрів передніх сидінь та керма Тонування скла заводське глибоке

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Тонування скла заводське глибоке Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум 

акустика ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, в колір кузова, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, чорного кольору, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, в колір кузова, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220
Мультимедійний пристрій з навігацією та 

сенсорним дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay
Підігрів передніх сидінь та керма Преміум акустика ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, чорного кольору, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, чорного кольору, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

70 700  

70 800  

71 500  

69 800  

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

2021Чорний 

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

10. 1 853 047  2021

74 100  

73 900

73 600

69 700

Кришталевий 

граніт, металік, 

білосніжний, 

бордовий

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

9.

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

8.

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

7.

1 829 458  

Додаткове обладнання

JEEP WRANGLER

JEEP WRANGLER UNLIMITED 

RUBICON 2.0L I4 DOHC DI 

Turbo Engine w/ ESS 8-SPD 

AUTO 850RE TRANS

1 874 015  2021

Вогнено 

червоний, 

білосніжний

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

1 855 668  2021PSC

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

6. 1 926 435  2021

Вогнено 

червоний, 

бордовий

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

73 500  

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

JEEP WRANGLER RUBICON 

2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine 

w/ ESS 8-SPD AUTO 850RE 

TRANS

5. 1 740 344  2021Жовтий 66 400  

3.

Jeep Wrangler Sahara 2.0L I4 

DOHC DI Turbo Engine w/ ESS  

8-SPD Auto 850RE Trans

4.

1 929 0562021Помаранчевий
Шкіра McKinley чорна

Оздоблення ручки КПП шкірою

Шкіра McKinley чорна

Оздоблення ручки КПП шкірою

Вогнено 

червоний, 

білосніжний

2021 1 826 837

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

1.

2.
Кришталевий 

граніт, металік
2021 1 936 919

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

Жовтий, вогнено 

червоний
2021 1 942 161  

JEEP WRANGLER UNLIMITED 

RUBICON 2.0L I4 DOHC DI 

Turbo Engine w/ ESS 8-SPD 

AUTO 850RE TRANS

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

JEEP WRANGLER UNLIMITED 

RUBICON 2.0L I4 DOHC DI 

Turbo Engine w/ ESS 8-SPD 

AUTO 850RE TRANS



№ Модель Оббивка Колір Рік

Еквівалент 

цін з ПДВ в 

дол

Ціна з ПДВ, в 

гринях

Пакет "Технологічний" 

• Безключовий доступ в автомобіль

• Моніторинг мертвих зон, розпізнавання перехресного 

руху

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Тонування скла заводське глибоке Система запобігання лобовому зіткенню з активним 

гальмуванням

• Покращена система гальмування

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, в колір кузова, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Технологічний" 

• Безключовий доступ в автомобіль

• Моніторинг мертвих зон, розпізнавання перехресного 

руху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Люкс"

• Вставки фальш радіаторної решітки, сірі

• Лого Overland на кузові

• Преміум акустика Alpine

• Чохол для зберігання передніх секцій даху

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Оздоблення ручки КПП шкірою

• Жорсткий дах в колір кузова, 3-х секційний

• Шкіра McKinley чорна

• Акценти шкіри на панелі приладів

• Жорсткий чохол запасного колеса

• Диски 18x7.5 Tech Gray Machined Face

• Накладки на дзеркала сірі

• Без м'якого даху

• Оздоблення ручки стоянкових гальмів шкірою

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220. Підігрів передніх сидінь та 

керма

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Пакет "Технологічний" 

• Безключовий доступ в автомобіль

• Моніторинг мертвих зон, розпізнавання перехресного 

руху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Люкс"

• Вставки фальш радіаторної решітки, сірі

• Лого Overland на кузові

• Преміум акустика Alpine

• Чохол для зберігання передніх секцій даху

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Оздоблення ручки КПП шкірою

• Жорсткий дах в колір кузова, 3-х секційний

• Шкіра McKinley чорна

• Акценти шкіри на панелі приладів

• Жорсткий чохол запасного колеса

• Диски 18x7.5 Tech Gray Machined Face

• Накладки на дзеркала сірі

• Без м'якого даху

• Оздоблення ручки стоянкових гальмів шкірою

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Підігрів передніх сидінь та керма Тонування скла заводське глибоке

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Тонування скла заводське глибоке Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум 

акустика ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, в колір кузова, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, чорного кольору, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, в колір кузова, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220
Мультимедійний пристрій з навігацією та 

сенсорним дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay
Підігрів передніх сидінь та керма Преміум акустика ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, чорного кольору, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, чорного кольору, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

70 700  

70 800  

71 500  

69 800  

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

2021Чорний 

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

10. 1 853 047  2021

74 100  

73 900

73 600

69 700

Кришталевий 

граніт, металік, 

білосніжний, 

бордовий

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

9.

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

8.

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

7.

1 829 458  

Додаткове обладнання

JEEP WRANGLER

JEEP WRANGLER UNLIMITED 

RUBICON 2.0L I4 DOHC DI 

Turbo Engine w/ ESS 8-SPD 

AUTO 850RE TRANS

1 874 015  2021

Вогнено 

червоний, 

білосніжний

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

1 855 668  2021PSC

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

6. 1 926 435  2021

Вогнено 

червоний, 

бордовий

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

73 500  

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

JEEP WRANGLER RUBICON 

2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine 

w/ ESS 8-SPD AUTO 850RE 

TRANS

5. 1 740 344  2021Жовтий 66 400  

3.

Jeep Wrangler Sahara 2.0L I4 

DOHC DI Turbo Engine w/ ESS  

8-SPD Auto 850RE Trans

4.

1 929 0562021Помаранчевий
Шкіра McKinley чорна

Оздоблення ручки КПП шкірою

Шкіра McKinley чорна

Оздоблення ручки КПП шкірою

Вогнено 

червоний, 

білосніжний

2021 1 826 837

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

1.

2.
Кришталевий 

граніт, металік
2021 1 936 919

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

Жовтий, вогнено 

червоний
2021 1 942 161  

JEEP WRANGLER UNLIMITED 

RUBICON 2.0L I4 DOHC DI 

Turbo Engine w/ ESS 8-SPD 

AUTO 850RE TRANS

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

JEEP WRANGLER UNLIMITED 

RUBICON 2.0L I4 DOHC DI 

Turbo Engine w/ ESS 8-SPD 

AUTO 850RE TRANS



Гарантія на автомобіль Jeep Wrangler - 2 роки без обмеження пробігу

Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації

www.jeep.ua

Виробник та продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни та наявність автомобілів уточнюйте у салонах офіційних дилерів, або за тел. 

Ціни станом на 21.10.2021, з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях.

* Еквівалент цін в доларах США на відповідну дату - згідно курсу представленому на сайті jeep.ua

№ Модель Оббивка Колір Рік

Еквівалент 

цін з ПДВ в 

дол

Ціна з ПДВ, в 

гринях

Пакет "Технологічний" 

• Безключовий доступ в автомобіль

• Моніторинг мертвих зон, розпізнавання перехресного 

руху

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Тонування скла заводське глибоке Система запобігання лобовому зіткенню з активним 

гальмуванням

• Покращена система гальмування

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, в колір кузова, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Технологічний" 

• Безключовий доступ в автомобіль

• Моніторинг мертвих зон, розпізнавання перехресного 

руху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Люкс"

• Вставки фальш радіаторної решітки, сірі

• Лого Overland на кузові

• Преміум акустика Alpine

• Чохол для зберігання передніх секцій даху

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Оздоблення ручки КПП шкірою

• Жорсткий дах в колір кузова, 3-х секційний

• Шкіра McKinley чорна

• Акценти шкіри на панелі приладів

• Жорсткий чохол запасного колеса

• Диски 18x7.5 Tech Gray Machined Face

• Накладки на дзеркала сірі

• Без м'якого даху

• Оздоблення ручки стоянкових гальмів шкірою

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220. Підігрів передніх сидінь та 

керма

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Пакет "Технологічний" 

• Безключовий доступ в автомобіль

• Моніторинг мертвих зон, розпізнавання перехресного 

руху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Люкс"

• Вставки фальш радіаторної решітки, сірі

• Лого Overland на кузові

• Преміум акустика Alpine

• Чохол для зберігання передніх секцій даху

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Оздоблення ручки КПП шкірою

• Жорсткий дах в колір кузова, 3-х секційний

• Шкіра McKinley чорна

• Акценти шкіри на панелі приладів

• Жорсткий чохол запасного колеса

• Диски 18x7.5 Tech Gray Machined Face

• Накладки на дзеркала сірі

• Без м'якого даху

• Оздоблення ручки стоянкових гальмів шкірою

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Підігрів передніх сидінь та керма Тонування скла заводське глибоке

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Тонування скла заводське глибоке Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум 

акустика ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, в колір кузова, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Посилене електрообладнання"

• 700 А акумуляторна батарея

• Перемикачі для додаткового обладнання

• 240 А генератор

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, чорного кольору, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, в колір кузова, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220
Мультимедійний пристрій з навігацією та 

сенсорним дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay
Підігрів передніх сидінь та керма Преміум акустика ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, чорного кольору, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

Пакет "Світлодіодне освітлення"

• Світлодійдні ходові вогні 

• Передні датчики парктроніку

• Світлодіодні задні ліхтарі

• Світлодіодні передні фари

• Світлодіодні протитуманні фари передні

• Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Жорсткий дах, чорного кольору, зйомний 3-секційний 

Details:

• Чохол для зберігання передніх секцій даху 

• Обігрів заднього скла

• Омивач та склоочисник заднього скла

• Без м'якого даху

Пакет "Комфорт та зручність"

• Система дистанційного запуску

• Утеплюючі та шумопоглинаючі панелі на даху

Мультимедійний пристрій з навігацією та сенсорним 

дисплеєм 8,4 дюймів   

• Google Android Auto

• Apple CarPlay

Диференціал підвищеного тертя заднього мосту

• задній міст Dana M220

Підігрів передніх сидінь та керма. Преміум акустика 

ALPINE

70 700  

70 800  

71 500  

69 800  

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

2021Чорний 

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

10. 1 853 047  2021

74 100  

73 900

73 600

69 700

Кришталевий 

граніт, металік, 

білосніжний, 

бордовий

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

9.

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

8.

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

7.

1 829 458  

Додаткове обладнання

JEEP WRANGLER

JEEP WRANGLER UNLIMITED 

RUBICON 2.0L I4 DOHC DI 

Turbo Engine w/ ESS 8-SPD 

AUTO 850RE TRANS

1 874 015  2021

Вогнено 

червоний, 

білосніжний

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

1 855 668  2021PSC

Шкіра чорна з лого Sahara

Details:

Акценти шкіри на панелі 

приладів 

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

6. 1 926 435  2021

Вогнено 

червоний, 

бордовий

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

73 500  

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

JEEP WRANGLER RUBICON 

2.0L I4 DOHC DI Turbo Engine 

w/ ESS 8-SPD AUTO 850RE 

TRANS

5. 1 740 344  2021Жовтий 66 400  

3.

Jeep Wrangler Sahara 2.0L I4 

DOHC DI Turbo Engine w/ ESS  

8-SPD Auto 850RE Trans

4.

1 929 0562021Помаранчевий
Шкіра McKinley чорна

Оздоблення ручки КПП шкірою

Шкіра McKinley чорна

Оздоблення ручки КПП шкірою

Вогнено 

червоний, 

білосніжний

2021 1 826 837

Jeep Wrangler Unlimited 

Sahara 2.0L I4 DOHC DI Turbo 

Engine w/ ESS  8-SPD Auto 

850RE Trans

1.

2.
Кришталевий 

граніт, металік
2021 1 936 919

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

Жовтий, вогнено 

червоний
2021 1 942 161  

JEEP WRANGLER UNLIMITED 

RUBICON 2.0L I4 DOHC DI 

Turbo Engine w/ ESS 8-SPD 

AUTO 850RE TRANS

Шкіра чорна 

Червоні вставки на панелі 

приладів 

Вставки шкіри на картах дверей

Оздоблення ручки КПП шкірою

Оздоблення ручки стоянкового 

гальма шкірою

JEEP WRANGLER UNLIMITED 

RUBICON 2.0L I4 DOHC DI 

Turbo Engine w/ ESS 8-SPD 

AUTO 850RE TRANS

http://www.jeep.ua/

