RENEGADE SPORT AT 1.8 16V FLEX 4P
ID: 889

MVS

DADOS TÉCNICOS

Modelo:
611
Versão:
152
Série:
0
Combustível: Flex

Cilindrada total (cc): 1747
Potência máxima (cv): 130 (G) a 5250 rpm / 132 (E) a 5250 rpm
Torque máximo (kgf.m): 18,6 (G) a 3750 rpm / 19,1 (E) a 3750 rpm
Capacidade do porta-malas (litros): 260L
Tanque de combustível (litros): 60L

Comprimento do veículo (mm): 4242
Largura do veículo (mm): 1798
Altura do veículo (mm): 1678
Entre-Eixos (mm): 2570

ITENS DE SÉRIE
ABS
Air bags dianteiros
Ajuste do volante em altura e profundidade
Alarme
Alerta de limite de velocidade e manutenção programada
Apoia-braço com porta objetos
Ar Condicionado
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível
Bolsa porta objetos atras dos bancos dianteiros
Cargo box
Chave canivete com telecomando
Cinto traseiro central de 3 pontos
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura
Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
Computador de Bordo (distância, consumo médio,
consumo instantâneo, autonomia)
Controle eletronico anti capotamento
Controle de Estabilidade (ESC)
Controle de estabilidade para trailler (quando com engate Mopar)
Controle de tração
Direção elétrica
Encosto cabeça traseiro central
Espelhos retrovisores elétricos
Estepe full size
Faróis e lanterna traseira de neblina
Freio de estacionamento elétrico
Freios a disco nas 4 rodas
Ganchos de fixação de carga no porta-malas
Hill start assist
Iluminação do porta-malas
Isofix
Limitador de velocidade
Limpador e desembaçador dos vidros traseiros
Luzes diurna (DRL)
Maçanetas externas e retrovisores em acabamento preto
Motor E-torQ Evo 1.8 16v Flex e cambio AT6
Para sol com espelhos cortesia
Panic break assist
Pavimento do porta malas com revestimento duplo
Piloto automático
Porta óculos
Quadro de instrumento TFT de 3,5''
Rádio integrado ao painel com RDS e porta USB
Repetidor lateral nos retrovisores

Retrovisores externos elétricos
Revestimento externo nas colunas das portas
Rodas em liga aro 16’’e pneus 215/65
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de áudio com 6 alto falantes , USB e Bluetooth
Tomada 12V
Travas elétricas nas portas e porta malas
Válvula antirrefluxo de combustível
Vidros elétricos nas 4 portas com one touch

RENEGADE SPORT AT 2.0 DIESEL 4x4 4P 2016
ID: 889

MVS

DADOS TÉCNICOS

Modelo:
611
Versão:
156
Série:
0
Combustível: Diesel

Cilindrada total (cc): 1956
Potência máxima (cv): 170 a 3750 rpm
Torque máximo (kgf.m): 35,69 / 1750 a rpm
Capacidade do porta-malas (litros): 260
Tanque de combustível (litros): 60

Comprimento do veículo (mm): 4242
Largura do veículo (mm): 1798
Altura do veículo (mm): 1688
Entre-Eixos (mm): 2570

ITENS DE SÉRIE
ABS
Air bags dianteiros
Ajuste do volante em altura e profundidade
Alarme
Alerta de limite de velocidade e manutenção programada
Apoia-braço com porta objetos
Ar Condicionado
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível
Bolsa porta objetos atras dos bancos dianteiros
Cargo box
Chave canivete com telecomando
Cinto traseiro central de 3 pontos
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura
Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
Computador de Bordo (distância, consumo médio,
consumo instantâneo, autonomia)
Controle eletronico anti capotamento
Controle de Estabilidade (ESC)
Controle de estabilidade para trailler (quando com engate Mopar)
Controle de tração
Direção elétrica
Encosto cabeça traseiro central
Espelhos retrovisores elétricos
Estepe full size
Faróis e lanterna traseira de neblina
Freio de estacionamento elétrico
Freios a disco nas 4 rodas
Ganchos de fixação de carga no porta-malas
HDC - Controle eletrônico de velocidade em descidas
Hill start assist
Iluminação do porta-malas
Isofix
Limitador de velocidade
Limpador e desembaçador dos vidros traseiros
Luzes diurna (DRL)
Maçanetas externas e retrovisores em acabamento preto
Motor MJet 2.0 Diesel e cambio AT9
Para sol com espelhos cortesia
Panic break assist
Pavimento do porta malas com revestimento duplo
Piloto automático
Porta óculos
Quadro de instrumento TFT de 3,5''
Rádio integrado ao painel com RDS e porta USB

Repetidor lateral nos retrovisores
Retrovisores externos elétricos
Revestimento externo nas colunas das portas
Rodas em liga aro 16’’e pneus 215/65
Seletor para 4 tipos de terreno
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de áudio com 6 alto falantes , USB e Bluetooth
Tomada 12V
Tração 4x4 Jeep Active Drive Low
Travas elétricas nas portas e porta malas
Válvula antirrefluxo de combustível
Vidros elétricos nas 4 portas com one touch

LINHA DE PRODUTOS JEEP

RENEGADE SPORT MT 1.8 16V FLEX 4P 2016
Data Início da Vigência do Preço: 04/04/2015
ID: 889

MVS
Modelo:
Versão:
Série:
Combustível:
MY:

Estado: SP

DADOS TÉCNICOS
611
151
0
Flex
2016

PREÇOS(R$)

Cilindrada total (cc): 1747
Potência máxima (cv): 130 (G) a 5250 rpm / 132 (E) a 5250 rpm
Torque máximo (kgf.m): 18,6 (G) a 3750 rpm / 19,1 (E) a 3750 rpm
Capacidade do porta-malas (litros): 260L
Tanque de combustível (litros): 60L

Comprimento do veículo (mm): 4242
Largura do veículo (mm): 1798
Altura do veículo (mm): 1678
Entre-Eixos (mm): 2570

CORES

ITENS DE SÉRIE
ABS
Air bags dianteiros
Ajuste do volante em altura e profundidade
Alarme
Alerta de limite de velocidade e manutenção programada
Apoia-braço com porta objetos
Ar Condicionado
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível
Bolsa porta objetos atras dos bancos dianteiros
Cargo box
Chave canivete com telecomando
Cinto traseiro central de 3 pontos
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura
Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
Computador de Bordo (distância, consumo médio,
consumo instantâneo, autonomia)
Controle eletronico anti capotamento
Controle de Estabilidade (ESC)
Controle de estabilidade para trailler (quando com engate Mopar)
Controle de tração
Direção elétrica
Encosto cabeça traseiro central
Espelhos retrovisores elétricos
Estepe full size
Faróis e lanterna traseira de neblina
Freio de estacionamento elétrico
Freios a disco nas 4 rodas
Ganchos de fixação de carga no porta-malas
Hill start assist
Iluminação do porta-malas
Isofix
Limitador de velocidade
Limpador e desembaçador dos vidros traseiros
Luzes diurna (DRL)
Maçanetas externas e retrovisores em acabamento preto
Motor E-torQ Evo 1.8 16v Flex e cambio MT5
Para sol com espelhos cortesia
Panic break assist
Pavimento do porta malas com revestimento duplo
Piloto automático
Porta óculos
Quadro de instrumento TFT de 3,5''
Rádio integrado ao painel com RDS e porta USB
Repetidor lateral nos retrovisores

Público:
Def. físico (IPI/ICMS):
Def. físico (IPI):
Taxi (IPI/ICMS):
Taxi (IPI):

Retrovisores externos elétricos
Revestimento externo nas colunas das portas
Rodas em liga aro 16’’e pneus 215/65
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de áudio com 6 alto falantes , USB e Bluetooth
Tomada 12V
Travas elétricas nas portas e porta malas
Válvula antirrefluxo de combustível
Vidros elétricos nas 4 portas com one touch

ITENS OPCIONAIS

R$ 69.900,00

VINC.REVESTIMENTO

CORES SÓLIDAS
176 - Vermelho Colorado
145 - Verde Commando
296 - Branco Ambiente
601 - Preto Shadow

CORES METÁLICAS
348 - Prata Melfi

CORES
REVESTIMENTOS

VÍNCULOS c/ KITS

101 - Preto

PREÇO(R$)

INCOMPATIBILIDADES

VÍNCULOS

89T Pack Multimidia:
74U Sistema de áudio com tela 5’’ touchscreen. Bluetooth, USB e Sistema de reconhecimento de voz com Sistema
de Navegação GPS
316 Câmera de Ré
320 Volante com acabamento em couro
5BH Volante com tecla para comando do Sistema de reconhecimento de voz

4.600,00

84X Pack Safety:
505 Air bags laterais
CJ2 Air bag de cortina
150 Air bag de joelhos
5YB TPMS (sistema de monitoramento de pressão dos pneus)
400 Teto solar eletrico panorâmico Command View

3.500,00

89T

6.700,00

89T

84Z Pack Comfort:
58J Retrovisores externos dobráveis eletricamente
CDW Porta objetos sob o banco do passageiro
CVG Banco do passageiro dobrável
JJM Tomada de 12V no porta malas
JKV Tomada de 127V
LDD Lanterna removível

1.250,00

89T

5JM Parafuso antifurto
210 Pintura metálica

170,00
1.300,00

TABELA TEMPORÁRIA E PROVISÓRIA, SUJEITA A MODIFICAÇÕES DIÁRIAS. PARA USO EXCLUSIVO E SIMPLES CONSULTA POR PARTE DO PROFISSIONAL VENDEDOR, NÃO GERANDO OBRIGAÇÕES DE VENDA PELOS
VALORES MERAMENTE INDICATIVOS.

RENEGADE LONGITUDE AT 1.8 16V FLEX 4P
ID: 889

MVS

DADOS TÉCNICOS

Modelo:
611
Versão:
122
Série:
0
Combustível: Flex

Cilindrada total (cc): 1747
Potência máxima (cv): 130 (G) a 5250 rpm / 132 (E) a 5250 rpm
Torque máximo (kgf.m): 18,6 (G) a 3750 rpm / 19,1 (E) a 3750 rpm
Capacidade do porta-malas (litros): 260L
Tanque de combustível (litros): 60L

Comprimento do veículo (mm): 4242
Largura do veículo (mm): 1798
Altura do veículo (mm): 1691
Entre-Eixos (mm): 2570

ITENS DE SÉRIE
ABS
Air bags dianteiros
Ajuste do volante em altura e profundidade
Alarme
Alerta de limite de velocidade e manutenção programada
Aletas para trocas de marcha no volante
Ambiente light
Apoia-braço com porta objetos
Ar Condicionado automático dual zone
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco do passageiro dianteiro rebatível
Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível
Bolsa porta objetos atrás dos bancos dianteiros
Câmera de estacionamento traseira
Cargo box
Chave canivete com telecomando
Cinto traseiro central de 3 pontos
Cintos de segurança dianteiro com ajuste de altura
Cinzeiro removível
Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
Computador de Bordo (distância, consumo médio,
consumo instantâneo, autonomia)
Controle de Estabilidade (ESC)
Controle de estabilidade para trailler (quando com engate Mopar)
Controle de tração
Controle eletronico anti capotamento
Direção elétrica
Encosto cabeça traseiro central
Espelhos retrovisores elétricos
Estepe full size
Faróis e lanterna traseira de neblina
Freio de estacionamento elétrico
Freios a disco nas 4 rodas
Ganchos de fixação de carga no porta-malas
Hill start control
Iluminação do porta-malas
Isofix
Limitador de velocidade
Limpador e desembaçador dos vidros traseiros
Luz diurna (DRL)
Maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo
Motor E-torQ Evo 1.8 16v Flex e Cambio AT6
Panic brake assist
Para sol com espelhos cortesia
Pavimento do porta malas com revestimento duplo

Piloto automático
Porta objetos sob o assento do banco do passageiro
Porta óculos
Rack do teto na cor preta
Rádio integrado ao painel com RDS e porta USB
Repetidor lateral nos retrovisores
Retrovisores externos elétricos
Revestimento externo nas colunas das portas
Rodas em liga aro 17’’e pneus 215/60
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de áudio com 6 alto falantes , USB e Bluetooth
Sistema de áudio com tela de 5'' touch e comando de voz
Sistema de navegação GPS
Tapetes
Tomada 12V
Tomada 12V no porta malas
Travas elétricas nas portas e porta malas
Vidros elétricos nas 4 portas com one touch
Volante com acabamento em couro

RENEGADE LONGITUDE AT 2.0 DIESEL 4X4 4P
ID: 889

MVS

DADOS TÉCNICOS

Modelo:
611
Versão:
126
Série:
0
Combustível: Diesel

Cilindrada total (cc): 1956
Potência máxima (cv): 170 a 3750 rpm
Torque máximo (kgf.m): 35,69 a 1750 rpm
Capacidade do porta-malas (litros): 260
Tanque de combustível (litros): 60

Comprimento do veículo (mm): 4242
Largura do veículo (mm): 1798
Altura do veículo (mm): 1688
Entre-Eixos (mm): 2570

ITENS DE SÉRIE
ABS
Air bags dianteiros
Ajuste do volante em altura e profundidade
Alerta de limite de velocidade e manutenção programada
Alarme
Aletas para trocas de marcha no volante
Ambiente light
Apoia-braço com porta objetos
Ar Condicionado automático dual zone
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco do passageiro rebatível
Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível
Bolsa porta objetos atrás dos bancos dianteiros
Câmera de estacionamento traseira
Cargo box
Chave canivete com telecomando
Cinto traseiro de 3 pontos
Cintos de segurança com ajuste de altura
Cinzeiro removível
Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
Computador de Bordo (distância, consumo médio,
consumo instantâneo, autonomia, velocidade média
e tempo de percurso)
Controle de Estabilidade (ESC)
Controle de estabilidade para trailler (quando com engate Mopar)
Controle de tração
Controle eletrônico anti capotamento
Direção elétrica
Encosto cabeça traseiro central
Espelhos retrovisores elétricos
Estepe full size
Faróis e lanterna traseira de neblina
Freio de estacionamento elétrico
Freios a disco nas 4 rodas
Ganchos de fixação de carga no porta-malas
HDC - Controle eletrônico de velocidade em descidas
Hill start control
Iluminação do porta-malas
Isofix
Limitador de velocidade
Limpador e desembaçador dos vidros traseiros
Luz diurna (DRL)
Maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo
Motor MJet 2.0 Diesel e Cambio AT9
Para sol com espelhos cortesia

Panic brake assist
Pavimento do porta malas com revestimento duplo
Piloto automático
Porta objetos sob o assento do banco do passageiro
Porta óculos
Rack do teto na cor preta
Rádio integrado ao painel com RDS e porta USB
Repetidor lateral nos retrovisores
Retrovisores externos elétricos
Revestimento externo nas colunas das portas
Rodas em liga aro 17’’e pneus 215/60
Seletor para 4 tipos de terreno
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de áudio com 6 alto falantes , USB e Bluetooth
Sistema de áudio com tela de 5'' touch e comando de voz
Sistema de navegação GPS
Tapetes
Tomada 12V
Tomada 12V no porta malas
Tração 4x4 Jeep Active Drive Low
Travas elétricas nas portas e porta malas
Vidros elétricos nas 4 portas com one touch
Volante com acabamento em couro

RENEGADE TRAILHAWK AT 2.0 DIESEL 4X4 4P
ID: 889

MVS

DADOS TÉCNICOS

Modelo:
611
Versão:
116
Série:
0
Combustível: Diesel

Cilindrada total (cc): 1956
Potência máxima (cv): 170 a 3750 rpm
Torque máximo (kgf.m): 35,69 a 1750 rpm
Capacidade do porta-malas (litros): 260
Tanque de combustível (litros): 60

Comprimento do veículo (mm): 4242
Largura do veículo (mm): 1798
Altura do veículo (mm): 1688
Entre-Eixos (mm): 2570

ITENS DE SÉRIE
ABS
Acendimento automático dos fárois
Adesivo no capo
Air bags dianteiros
Ajuste de volante de altura e profundidade
Alarme
Alavanca do cambio com revestimento em couro
Alerta de limite de velocidade e manutenção programada
Aletas para trocas de marcha no volante
Ambiente light
Apoia-braço com porta objetos
Ar Condicionado dual zone
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco do passageiro rebatível
Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível
Bolsa porta objetos atrás dos bancos
Câmera de estacionamento traseira
Cargo box
Chave canivete com telecomando
Cinto traseiro de 3 pontos
Cintos de segurança com ajuste de altura
Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
Computador de Bordo (distância, consumo médio,
consumo instantâneo, autonomia, velocidade média
e tempo de percurso)
Controle de Estabilidade (ESC)
Controle de estabilidade para trailler (quando com engate Mopar)
Controle de tração
Controle eletronico anti capotamento
Direção elétrica
Encosto cabeça traseiro central
Espelho interno eletrocrômico
Espelhos retrovisores elétricos
Estepe full size
Faróis com regulagem elétrica de altura
Faróis e lanterna traseira de neblina
Freio de estacionamento elétrico
Freios a disco nas 4 rodas
Ganchos de fixação de carga no porta-malas
Ganchos de reboque vermelhos (2 diant. e 1 tras.)
HDC - Controle eletrônico de velocidade em descidas
Hill start control
Iluminação do porta-malas
Isofix
Lanterna removível

Limpador e desembaçador dos vidros traseiros
Luz diurna (DRL)
Maçanetas externas na cor do veículo
Molduras do painel e console na cor vermelho rubi
Motor MJet 2.0 Diesel e Cambio AT9
Painel de instrumentos em TFT colorido de 7''
Panic brake assist
Para sol com espelhos cortesia
Pavimento do porta malas com revestimento duplo
Piloto automático
Porta objetos sob o assento do banco do passageiro
Porta óculos
Protetor de carter
Protetor de transmissão
Protetor de tanque
Protetor de diferencial
Rack do teto na cor cinza
Rádio integrado ao painel com RDS e porta USB
Repetidor lateral nos retrovisores
Retrovisores externos elétricos
Retrovisores externos na cor cinza
Revestimento externo nas colunas das portas
Rodas em liga aro 17’’e pneus 215/60 all terrain
Seletor para 5 tipos de terreno
Sensor de chuva
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de áudio com 6 alto falantes , USB e Bluetooth
Sistema de áudio com tela de 5'' touch e comando de voz
Sistema de navegação GPS
Suspensão off road com altura mais elevada do solo
Tapetes
Teto na cor preta
Tomada 12V
Tomada 12V no porta malas
Tração 4x4 Jeep Active Drive Low
Travas elétricas nas portas e porta malas
Vidros elétricos nas 4 portas com one touch
Volante com acabamento em couro

