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CENIK VOZIL

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. Cene so v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost ter ne vsebujejo prevozno logističnih storitev.
Navedene cene so v EUR. Cenik velja od: 01.12.2021 in velja do 31.03.2022 oz. do preklica oz. izdaje novega cenika.
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nivo opreme koda za
naročanje motor največja moč

kW (KM)
gorivo

menjalnik
izpust emisij

CO2 g/km
cena vozila
(brez DDV)

cena vozila
(z DDV)

OVERLAND

559.R6A.0 3.0 V6 Diesel 4WD 194 (264) samodejni, 
8 prestav 252 55.320 67.490

LAUNCH EDITION

559.K8A.0 3.0 V6 Diesel 4WD 194 (264) samodejni,
8 prestav 252 58.598 71.490



SERIJSKA IN DODATNA OPREMA
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Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. 

3.0 V6 Diesel 4WD
OVERLAND

3.0 V6 Diesel 4WD
LAUNCH EDITION

BNB ESC nadzor stabilnosti vozila ■ ■

BNG Omejevalec hitrosti, Hill Holder (pomoč pri speljevanju na klancu), HDC (sistem 
nadzorovanega spusta po strmini) ■ ■

BNM Sistem Traction Control ■ ■
BNS ERM (sistem proti prevračanju) ■ ■
BNT Trailer Sway Control (nadzor stabilnosti prikolice) ■ ■
CF3 Zadnja sedeža z isofix pritrdišči za ortoški sedež ■ ■
CFN Deljiva zadnja klop 60/40 ■ ■
CGW Varnostna blazina za voznika in sovoznika ■ ■
CGZ Možnost izklopa sovoznikove blazine ■ ■
CLE Tepihi spredaj in zadaj ■ ■
DHP Selec-trac stalni 4WD sistem ■ ■
DJF Sprednja os Dana M210 razmerje sprednje osi 3,73 ■ ■

DME Razmerje zadnje osi 3,73 ■ ■
DRF Zadnja os Dana M220 ■ ■
DSA Protizdrasni zadnji diferencial ■ ■
GNC Osvetlitev ogledal na senčnikih ■ ■
GNK Električni pomik zunanjih vzvratnih ogledal ■ ■
GTB Ogrevana zunanja vzvratna ogledala ■ ■
GX4 Centralno zaklepanje ■ ■
GXM Daljinski upravljalnik za centralno zaklepanje ■ ■
HAB Samodejna dvopodročna klimatska naprava ■ ■
JAL Potovalni računalnik s 7-palčnim TFT barvnim zaslonom ■ ■
JJJ 12V vtičnica na osrednji konzoli ■ ■
JPY Električni pomik prednjih stekel ■ ■
JRQ Voznikov sedež nastavljiv v ledvenem delu (2 smeri) ■ ■
JT6 Ročno nastavljiv voznikov sedež (6 smeri) ■ ■

JWA Ročno nastavljiv sovoznikov sedež (4 smeri) ■ ■
LAY LED zadnje luči ■ ■
LE4 Pokrovi zunanjih vzvratnih ogledal v črni barvi ■ ■
LHA Ambientna osvetlitev ■ ■
LHD Izklop prednjih žarometov s časovnim zamikom ■ ■
LMG Samodejni vklop žarometov ■ ■
LNV LED sprednji meglenki ■ ■
LPG Meglenka zadaj ■ ■
LPS LED zadnje luči ■ ■
LPX LED žarometi ■ ■
LPY LED dnevne luči ■ ■

MM3 Blatniki v barvi karoserije ■ ■
MNA Zunanje kljuke v črni barvi ■ ■
MRK Dostopna plošča ob spodnjem robu vozila ■ ■
NH2 Omejevalnik hitrosti ■ ■
RCH 8 zvočnikov ■ ■
RDZ Ukazne tipke na volanu ■ ■
RS9 DAB (digitalni radijski sprejem) ■ ■
RSF Media Hub (USB in AUX vhod) ■ ■
RSX USB vhod za polnjenje naprav ■ ■
SCV Volanski obroč v usnju ■ ■
WLB Jekleno nadomestno kolo normalnih dimenzij ■ ■
XAA Parkirni senzorji zadaj ■ ■
XE9 Zaščita menjalnika pod vozilom ■ ■
XEE Zaščita posode za gorivo pod vozilom ■ ■

XGM Senzor za tlak v pnevmatikah (TPMS) ■ ■
XHU Parkirni senzorji spredaj ■ ■
8E7 Oblazinjenje sedežev v črni tkanini ■ ni možno
BAD Alternator 180 Amp ■ ni možno
MZM Overland oznaka na vozilu ■ ni možno
NHM Tempomat (Cruise control) ■ ni možno

■ serijska oprema, - ni možno, - v paketu (del enega izmed paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV. 



3.0 V6 Diesel 4WD
OVERLAND

3.0 V6 Diesel 4WD
LAUNCH EDITION

XAC Vzvratna kamera ■ ni možno
GCD Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo ■ ■
84K Kit za kadilce ■ ■
UGQ Avtoradio Uconnect NAVI z 8,4-palčnim zaslonom ■ ■
XMF Zaščita tovornega prostora ■ ■

2RZ Paket Alpine (Alpine® HiFi Sound System (9 zvočnikov in nizkotonski zvočnik), 
Alternator 220 Amp) ■ ni možno

2SB

Paket Body color hard top (Freedom Top® Hard Top - v barvi karoserije 
(modularna 3-delna trda streha v barvi karoserije). Vključuje: Zaščitna vreča za 
shranjevanje panelov strehe, Drsno zadnje steklo, Zadnje steklo z ogrevanjem, 
Brez serijeske strehe - Soft Top (Overland))

■ ni možno

2SS Paket Wheels R18 (Lita platišča R18 s pnevmatikami 255/70 R18 -17x8,5, 
nadomestno kolo normalnih dimenzij) ■ ni možno

AJ1 Jeep Active Safety Group ni možno ■
MT9 Launch Edition oznaka na vozilu ni možno ■
1M4 Lita platišča R18 s pnevmatikami 255/70 R18 -17x8,5 ni možno ■
ST8 Brez serijeske strehe - Soft Top (Overland) ni možno ■
XAN Blind Spot - opozorilna lučka v zunanjih vzvratnih ogledalih za mrtvi kot ni možno - v paketu ■
CS2 Zaščitna vreča za shranjevanje panelov strehe ni možno - v paketu ■
GFA Zadnje steklo z ogrevanjem ni možno - v paketu ■
GFD Drsno zadnje steklo ni možno - v paketu ■

HT3 Freedom Top® Hard Top - v barvi karoserije (modularna 3-delna trda streha v 
barvi karoserije) ni možno - v paketu ■

2GM Zunanja vtičnica 230 V ni možno - v paketu ■
732 Oblazinjenje sedežev v črnem usnju ni možno - v paketu ■
BAJ Alternator 220 Amp ni možno - v paketu ■
CBF Obloge vrat Premium ni možno - v paketu ■
CHD Zaščitne stropne obloge ni možno - v paketu ■
CSN Naslon za roko zadaj ni možno - v paketu ■
CUW Predal za shranjevanje pod zadnjimi sedeži (odstranljiv) ni možno - v paketu ■
CVM Naslon za roko spredaj z vgrajenim predalom ni možno - v paketu ■
CVP Oblazinjenje v usnju ni možno - v paketu ■
CVW Prestavna ročica v usnju ni možno - v paketu ■
GXD Sistem Keyless Entry ni možno - v paketu ■
JEK Posebna izvedba panela armaturne plošče ni možno - v paketu ■
JPM Ogrevana sprednja sedeža ni možno - v paketu ■
LSU Sistem za opozarjanje na čelno trčenje s samodejnim zaviranjem v sili ni možno - v paketu ■
NH3 Aktivni tempomat (ACC) ni možno - v paketu ■
NHS Ogrevan volanski obroč ni možno - v paketu ■
RC4 Alpine® HiFi Sound System (9 zvočnikov in nizkotonski zvočnik) ni možno - v paketu ■
RDK Posebna izvedba antene ni možno - v paketu ■
XHR 400 W inverter ni možno - v paketu ■
RSJ Wireless - bluetooth zvočni sistem 390 ■
AFB Paket Comfort and Convenience 390 ■
XNY Integrirana Off-Road sprednja kamera 650 ■
CSD Pokrov kesona (Roll-up) 650 ■
LMS Samodejni preklop dolgih luči 90 ■
AD8 Ogrevana sprednja sedeža in ogrevan volanski obroč 190 ni možno

0ZT Paket Safety (sistem za opozarjanje na čelno trčenje s samodejnim zaviranjem v 
sili, aktivni tempomat (ACC)) 890 ni možno

2RU Paket Technology (Blind Spot - opozorilna lučka v zunanjih vzvratnih ogledalih za 
mrtvi kot, Sistem Keyless Entry) 690 ni možno

2RY Paket Cargo Trail Rail (Predal za shranjevanje pod zadnjimi sedeži (odstranljiv), 
400 W inverter, Zunanja vtičnica 230 V) 490 ni možno

CSU Pokrov kesona (3-delni Hard) 1.090 ni možno
CT6 Pokrov kesona (3-delni Soft) 650 ni možno

2WG

Dual Top® Soft Top v črni barvi in Hard Top - v barvi karoserije (modularna 3-
delna trda streha v barvi karoserije) in črna streha Premium sunrider Soft Top
Vključuje: Zaščitna vreča za shranjevanje panelov strehe, Drsno zadnje steklo, 
Zadnje steklo z ogrevanjem)

2.790 ni možno

LSB Alarmna naprava 350 350

SERIJSKA IN DODATNA OPREMA
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Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. 

■ serijska oprema, - ni možno, - v paketu (del enega izmed paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV. 



3.0 V6 Diesel 4WD
OVERLAND

3.0 V6 Diesel 4WD
LAUNCH EDITION

2RU Paket Technology 690 ■

XAN Blind Spot - opozorilna lučka v zunanjih vzvratnih ogledalih za mrtvi kot vključeno v paket vključeno v paket
GXD Sistem Keyless Entry vključeno v paket vključeno v paket

2RZ Paket Alpine (Alpine® HiFi Sound System (9 zvočnikov in nizkotonski zvočnik), 
Alternator 220 Amp) vezana opcija s paketom -

2RV Paket Lightning ■ ■

LNV LED sprednji meglenki vključeno v paket vključeno v paket
LPX LED žarometi vključeno v paket vključeno v paket
LAY LED zadnje luči vključeno v paket vključeno v paket
LPY LED dnevne luči vključeno v paket vključeno v paket
JKJ Sistem samodejnega izravnavanja žarometov vključeno v paket vključeno v paket

XHU Parkirni senzorji spredaj vključeno v paket vključeno v paket

2WG Dual Top® Soft Top v črni barvi in Hard Top - v barvi karoserije (modularna 3-delna 
trda streha v barvi karoserije) 2.790 -

CS2 Zaščitna vreča za shranjevanje panelov strehe vključeno v paket -
GFA Zadnje steklo z ogrevanjem vključeno v paket -
GFD Drsno zadnje steklo vključeno v paket -

HT3 Freedom Top® Hard Top - v barvi karoserije (modularna 3-delna trda streha v barvi 
karoserije) vključeno v paket -

ST2 Črna streha Premium sunrider Soft Top vključeno v paket -
CSU Pokrov kesona (3-delni Hard) vezana opcija s paketom - ali -
CT6 Pokrov kesona (3-delni Soft) vezana opcija s paketom - ali -
CSD Pokrov kesona (Roll-up) vezana opcija s paketom - ali -

AFB Paket Comfort and Convenience 390 ■

CHD Zaščitne stropne obloge vključeno v paket vključeno v paket

2SB

Paket Body color hard top (Freedom Top® Hard Top - v barvi karoserije (modularna 3-
delna trda streha v barvi karoserije), Zaščitna vreča za shranjevanje panelov strehe, 
Drsno zadnje steklo, Zadnje steklo z ogrevanjem, Brez serijeske strehe - Soft Top 
(Overland))

vezana opcija s paketom - ali -

2WG Dual Top® Soft Top v črni barvi in Hard Top - v barvi karoserije (modularna 3-delna 
trda streha v barvi karoserije) vezana opcija s paketom - ali -

0ZT Paket Safety 890 ■

LSU Sistem za opozarjanje na čelno trčenje s samodejnim zaviranjem v sili vključeno v paket vključeno v paket
NH3 Aktivni tempomat (ACC) vključeno v paket vključeno v paket

2RU Paket Technology (Blind Spot - opozorilna lučka v zunanjih vzvratnih ogledalih za mrtvi 
kot, Sistem Keyless Entry) vezana opcija s paketom -

2RY Paket Cargo Trail Rail 490 ■

CUW Predal za shranjevanje pod zadnjimi sedeži vključeno v paket vključeno v paket
XHR 400 W inverter vključeno v paket vključeno v paket
2GM Zunanja vtičnica 230 V vključeno v paket vključeno v paket

SERIJSKA IN DODATNA OPREMA
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Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. 

■ serijska oprema, - ni možno, - v paketu (del enega izmed paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV. 



3.0 V6 Diesel 4WD
OVERLAND

3.0 V6 Diesel 4WD
LAUNCH EDITION

2SB

Paket Body color hard top (Freedom Top® Hard Top - v barvi karoserije (modularna 3-
delna trda streha v barvi karoserije)
Vključuje: Zaščitna vreča za shranjevanje panelov strehe, Drsno zadnje steklo, Zadnje 
steklo z ogrevanjem, Brez serijeske strehe - Soft Top (Overland))

■ ■

2WG

Dual Top® Soft Top v črni barvi in Hard Top - v barvi karoserije (modularna 3-delna trda 
streha v barvi karoserije) in črna streha Premium sunrider Soft Top
Vključuje: Zaščitna vreča za shranjevanje panelov strehe, Drsno zadnje steklo, Zadnje 
steklo z ogrevanjem)

2.790 -

CSD Pokrov kesona (Roll-up) 650 ■

CT6 Pokrov kesona (3-delni Soft) 650 650

CSU Pokrov kesona (3-delni Hard) 1.090 1.090

Pokrovi kesona se med seboj izključujejo

SERIJSKA IN DODATNA OPREMA
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Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. 

(opc. CSU) Pokrov kesona (3-delni 
Hard) Mopar®

(opc. CSD) Pokrov kesona (Roll-up)

■ serijska oprema, - ni možno, - v paketu (del enega izmed paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV. 

(opc. CSU) Pokrov kesona (3-delni 
Hard) Mopar®

(opc. CT6) Pokrov kesona (3-delni 
Soft) Mopar ®

(opc. CSD) Pokrov kesona (Roll-up)



R1
8 Aluminijasta platišča:

18x8.5 Granite Crystal

Pnevmatike:
Bridgestone

Dueler H/T 685
255/70 R18 113T (M+S)

SERIJSKA IN DODATNA OPREMA
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Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. 

3.0 V6 Diesel 4WD
OVERLAND

3.0 V6 Diesel 4WD
LAUNCH EDITION

2SQ
Oblazinjenje sedežev v črnem usnju (vključuje: Naslon za roko zadaj, Naslon za 
roko spredaj z vgrajenim predalom, Obloge vrat Premium, Prestavna ročica v 
usnju, Oblazinjenje v usnju, Posebna izvedba panela armaturne plošče)  

1.990 ■

2SR
Oblazinjenje sedežev v rjavem/črnem usnju (vključuje: Naslon za roko zadaj, 
Naslon za roko spredaj z vgrajenim predalom, Obloge vrat Premium, Prestavna 
ročica v usnju, Oblazinjenje v usnju, Posebna izvedba panela armaturne plošče)  

1.990 ni možno

0UT Pastelna barva (črna - Black) 0 0

0Q0 Biserna barva (modra - Hydro Blue) 790 ni možno

0SB Pastelna barva (siva - Sting Grey) 790 ni možno

0PY Pastelna barva (rdeča - Firecracker Red) 790 790

0SD Kovinska barva (siva - Granite Crystal) 790 790

0SE Kovinska barva (siva - Billet Silver) 790 790

6FX Biserna barva (rdeča - Snazzberry) 1.090 ni možno

74F Pastelna barva (zelena - Sarge Green) 1.090 ni možno

0UU Pastelna barva (bela - Bright White) 1.090 1.090

0UV Pastelna barva (rjava - Nacho) 1.090 1.090

0UW Biserna barva (zelena - Gecko) 1.090 1.090

opc 8E7 (S – Overland)
Črna tkanina

opc 8K1 (S – Overland)
Rjava tkanina

opc 732 / 2SQ  (S – Launch Edition)
Črno usnje

opc 727 / 2SR
Rjavo usnje

■ serijska oprema, - ni možno, - v paketu (del enega izmed paketov)
Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV. 



BARVE ZUNANJOSTI
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Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. 

PX8 (opc. 0UT) Črna Black 
(pastelna barva) 

PRC (opc. 0PY) Rdeča Firecracker
(pastelna barva)

PW7 (opc. 0UU) Bela Bright White 
(pastelna barva)

PSC (opc. 0SE) Siva Billet Silver
(kovinska barva)

PDN (opc. 0SB) Siva Sting-Gray
(pastelna barva)

PBJ (opc. 0Q0) Modra Hydro Blue
(biserna barva)

PRV (opc. 6FX) Rdeča Snazzberry
(biserna barva)

PAU (opc. 0SD) Siva Granite Crystal
(kovinska barva)

PGG (opc. 74F) Zelena Sarge Green
(pastelna barva)

PUA (opc. 2G3) Rjava - Gobi 
(pastelna barva)
Še ni na voljo



TEHNIČNI PODATKI

*Izpust emisij je odvisen od vgrajene dodatne opreme in pnevmatik. Točna vrednost izpusta emisij CO2 je znana ob prihodu vozila in je vezana na trenutno veljavno 
homologacijo in COC dokument.
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KAROSERIJA Overland / Launch Edition
Število valjev 4
Število sedežev 5
Dolžina (mm) 5.591
Širina (mm) 1.894
Višina s trdo streho (mm) 1.843
Višina z mehko streho (mm) 1.905
Medosna razdalja (mm) 3.488
Vožnja po vodi mm pri hitrosti 8 km/h 760 mm pri 8 km/h
Posoda za gorivo (l) 72
Višina od tal (mm) 253
Vhodni kot (°) 41
Izhodni kot (°) 25
Vmesni - prelomni kot (°) 18,5
Masa vozila pripravljenega za vožnjo (kg) 2.478
Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 2.925
Nosilnost vozila (kg) 613
Največja vlečna masa, z zavoro (kg) 2.722
Dolžina tovornega prostora (zaprta zadnja stranica) (mm) 1.531
Dolžina tovornega prostora (odprta zadnja stranica) (mm) 2.067
Širina tovornega prostora (mm) 1.442
Širina tovornega prostora med blatiniki (mm) 1.137
MOTOR
Delovna prostornina (cm³) 2.987
Največja moč kW (KM) pri vrt./min 194 (264)
Največji navor Nm pri vrt./min 600 pri 1400 – 2800 vrt./min
Vrsta goriva Dizel
Menjalnik Samodejni 8-stopenjski
Ekološki standard E6D Final
ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h) 177
Pospešek 0-100 km/h (sek.) 8,6
Poraba in emisije
Kombinirana vožnja l/100km (WLTP) 9,4 – 9,5
Izpust CO2 (g/km) WLTP 249 – 252
POGON
Pogon 4WD
Razmerje reduktorja 2.72:1
Sprednja os Dana M210 HD
Zadnja os Dana M220 HD
Razmerje prenosa 3,73



JEEP GLADIATOR
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Slike so simbolične.

(opc. CT6) Pokrov kesona (3-delni Soft) Mopar ®

Še ni na voljo



JEEP GLADIATOR
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(opc. CUW / 2RY) Predal za shranjevanje pod zadnjimi sedeži

(opc. RSJ) Wireless - bluetooth zvočni sistem

Slike so simbolične.
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CENIK VOZIL
Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. Cene so v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost ter ne vsebujejo prevozno logističnih storitev. 
Končna cena je odvisna od konfiguracije vozila. Cenik velja od: 01.12.2021 in velja do 31.03.2022 oz. do preklica in izdaje novega cenika.

SPLOŠNA GARANCIJA
Splošna garancija traja 24 mesecev od datuma izročitve vozila kupcu, brez omejitve prevoženih kilometrov. V okviru te garancije je proizvajalec 
(serviser) dolžan ponovno vzpostaviti učinkovitost delov, neuporabnih ali neučinkovitih zaradi tovarniške napake, z zamenjavo z originalnimi 
nadomestnimi deli Jeep oziroma z njihovim brezplačnim popravilom. 

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI IN  OBNOVLJENI ORIGINALNI NADOMESTNI DELI 
Originalni nadomestni deli zagotavljajo zanesljivost in tehnološko kakovost, ki sta potrebni za brezskrbno vožnjo. Nastali so namreč na popolnoma 
enak način kot deli, ki se uporabljajo pri prvi vgradnji. Slednjim so povsem identični tudi glede števila preizkusov, opravljenih med izdelavo in 
obnavljanjem. Uporaba originalnih nadomestnih delov pripomore, da se zmogljivosti vozila sčasoma ne poslabšajo. Eno izmed najpomembnejših 
pravil za skrbno vzdrževanje vozila je torej uporaba originalnih nadomestnih delov Jeep. Prepoznali jih boste po značilni embalaži, na voljo pa so 
izključno pri pooblaščeni servisni mreži Jeep. Kakovost in pravilno izbiro originalnih nadomestnih delov Jeep jamčijo vrhunski strokovnjaki, ki pri 
svojem delu uporabljajo najsodobnejšo opremo. Njena uporaba pa zagotavlja hitro in učinkovito storitev.
Garancija originalnih nadomestnih in obnovljenih originalnih nadomestnih delov velja 36 mesecev, pod pogojem, da so vgrajeni pri pooblaščeni 
servisni mreži. V nasprotnem primeru velja garancija 24 mesecev.

ASISTENCA JEEP
Asistenca Jeep je sestavni del programa prednostnega servisa na cesti, ki pripada le lastnikom vozil Jeep, kupljenih v pooblaščeni prodajni mreži Jeep.
Asistenca Jeep nudi po vsej Evropi niz ugodnosti, vključno z najemom vozila, popravilom vozila in hotelsko namestitvijo.
Avto Triglav d.o.o., Ljubljana izvaja Asistenco Jeep s pogodbenim partnerjem AMZS, saj je tako na voljo široka mreža centrov nujne pomoči, kjer so 24 ur 
vsak dan v letu na voljo njihovi operaterji, ki vam bodo posredovali informacije o servisni mreži Jeep.

JEEP FIT
Redno vzdrževanje vozila je vitalnega pomena za dobro kondicijo vašega vozila in za varno vožnjo. Pri vožnji v Sloveniji veljajo pogoji, ki jih stroka 
označuje kot težje (klimatske razmere, krajše relacijske vožnje, pretežno mestne vožnje, ipd.), zato je redno servisiranje potrebno izvajati pogosteje in 
upoštevati časovne omejitve ne glede na število prevoženih kilometrov.

Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, član skupine Emil Frey
Dunajska cesta 122, SI - 1000 Ljubljana
T: +386 1 588 34 00 • info@avto-triglav.si 

JAMSTVO 5 PLUS
Jamstvo 5 Plus je zagotovilo o kakovosti vozil Jeep, saj priča o našem zaupanju, ki temelji na dolgoletnih pozitivnih izkušnjah. Jamstvo 5 Plus prejmete 
ob nakupu novega vozila Jeep v primeru financiranja pri Summit Leasing, omogoča pa vam brezskrbno uporabo vašega vozila tudi po izteku 2-letne 
splošne garancije, vse do 5. leta starosti ali do skupno 120.000 prevoženih kilometrov (velja pogoj, ki nastopi prej).
Jamstvo Jeep 5 Plus prinaša številne prednosti, ki poskrbijo, da na kilometre, prevožene z vozilom Jeep, ostanejo izključno prijetni spomini:
● prihranek pri vzdrževanju vozila, saj ste zavarovani pred nepredvidenimi stroški popravil;
● vzdrževanje vozila v pooblaščeni servisni mreži s strokovno usposobljenim kadrom ter uporaba originalnih nadomestnih delov, kar še dodatno 

podaljšuje življenjsko dobo vozila in skrbi za maksimalno zmogljivost;
● številne ugodnosti storitve Asistenca Jeep, ki vam zagotavlja 24-urno pomoč doma in na cesti;
● dodana vrednost pri nadaljnji prodaji vozila, saj je Jamstvo 5 Plus prenosljiva.
Z jamstvom 5 Plus vam ostane le ena skrb – redno vzdrževanje vozila Jeep.
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