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JEEP COMPASS
Principais Equipamentos

Especificações Técnicas
• Faróis dianteiros halógenos com regulagem

passageiros da frente e airbags laterais

elétrica de altura, luzes diurnas dedicadas e

tipo cortina

moldura escura

• Ar-condicionado automático

• Piloto automático

• Banco do motorista com regulagem de altura

• Rádio AM/FM/CD 6 discos com compatibilidade

• Banco traseiro bipartido na proporção 60/40,

MP3/WMA/DVD

rebatível com encosto inclinável

• Rodas em alumínio 17” com pneus 215/55 R17

• Coluna de direção com regulagem de altura

• Sistema antifurto Sentry Key®

• Controle de oscilação da carroceria

• Sistema Bluetooth Uconnect com
®

comando de voz

• Controle de tração em todas as velocidades
• Controle eletrônico de estabilidade (ESC) com
redução de rolagem da carroceria
• Controle remoto de abertura das portas
• Faróis de neblina dianteiros e lanterna
de neblina traseira
• Freios a disco nas 4 rodas com ABS

• Teto solar
• Travas elétricas com sensor de velocidade
• Vidros elétricos com botão one-touch para
o motorista
• Volante revestido em couro com controles
de áudio integrados

Motor
Cilindros
Cilindrada (cm3)
Potência máxima (cv/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Câmbio
Rodas

2.0L DOHC 16V
4 em linha
1.998
156 / 6.300
190 / 5.100
CVT2 automático com AutoStick de 6 velocidades
Alumínio de 17”

Volume máximo de bagagem (L)*
Atrás do banco traseiro
Banco traseiro dobrado e rebatido

458
1.269

Dimensões (mm)
Comprimento / Largura / Altura (com rack de teto)

4.448 / 1.812 / 1.718

*Do assoalho ao teto

Concessionário:
Site:
Fone/Fax:

Cel.:

e-mail:

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Valor do veículo cotado (R$):

Janeiro/2015

• Airbags de múltiplos estágios para os

Sobre este catálogo: desde o momento da impressão, algumas informações podem ter sido atualizadas. Peça mais informações ao seu concessionário. Alguns equipamentos mostrados ou descritos estão disponíveis com custo adicional. A Chrysler
Group do Brasil reserva-se o direito de interromper a produção de quaisquer modelos a qualquer momento sem prévio aviso e sem incorrer em quaisquer obrigações.

0800 703 7150
jeep.com.br

Mopar é a marca de Acessórios Originais que foram desenhados e projetados por um grupo dedicado de engenheiros que optou pelo que há de
melhor em matéria de design, performance e qualidade. Dessa forma, os acessórios originais Mopar estarão sempre de acordo com as suas
necessidades, personalizando o seu automóvel e tornando-o ainda mais exclusivo. Consulte o credenciado de sua preferência.

