
יבואן מקביל

Limited 4Xe ג׳יפ קומפאס



Limited 4Xe plug-in ג׳יפ קומפאס

התמונות להמחשה בלבד



מפרט טכני ואיבזור

אבזור חיצוני

•צבע אחיד
•שמשות פרטיות כהות

•מראות צד מחוממות עם קיפול חשמלי
GPS אנטנת•

•פנסים אחוריים פרימיום
•מראות צד עם מאותתים
•מראות צד שחור מבריק

•פנסים ראשיים LED מלא
LED פנסי ערפל•

•פנסי ערפל אחוריים
•שבכה קדמית שחורה עם טבעות כרום

•עיטורים בצבע המרכב
•עיטורים בגימור סיבי פחמן

•תג PHEV )היברידי נטען(
•גימור קונסולה מרכזית - שחור מבריק

•ידיות דלת חיצוניות בצבע המרכב
•חיפויי הגנה בצד התחתון של המרכב

•תג קומפאס
•גימור מיגון מאחור

•תג לימיטד
JEEP תג•

4Xe תג•
)Vr-296 צבע אלפיין לבן )קוד•
•אנטנת תורן קצרה עם הסרה

•מיגון גחון קדמי ומרכזי
PHEV מיגון תחתי לסוללת הנעה•

•נעילה חשמלית לפתח תדלוק
•פתח תדלוק ללא פקק

•צבע שחור גלובל
•מסילות גג שחורות

•גג שחור
)Vf-296( צבע מרכב לבן אלפיין•

•חישוקי אלומיניום 19 אינץ'

בטיחות - המשך

•בקרת שיוט אדפטיבית עם זחילה בפקקים
•חיישני חניה קדמיים

•הגנה פאסיבית על הולכי רגל

טכני

•אלטרנטור סטנדרטי
•הגנה מריקון סוללה

•4 מעצורי דיסק עם מערכת נגד נעילת גלגלים
6d זיהום אוויר יורו•
•מיכל דלק 36.5 ל'

Selec-Terrain בורר מצבי נהיגת שטח•
AISIN תיבת הילוכים אוטומטית 6 הילוכים•

•מנוע טורבו בנזין 4 ציל' בנפח 1.3 ל'
•הספק מערכת הנעה 190 כ"ס

235/45R19 צמיגים במידה•
•מסנן חלקיקים למנוע בנזין

•מגבר הגה חשמלי
•מתלים מפרט אירופאי

בטיחות

•תמיכה לבלימה בגשם
•בלם חניה אוטומטי 

•בקרת יציבות אלקטרונית
•סייען לזינוק בעליה

•בקרת ירידה במדרון
•בקרת משיכה בכל טווח המהירות

•הגבלה אלקטרונית של זוויות גלגול
•בקרת יציבות לנגרר

•חגורות בטיחות קדמיות עם כיוון גובה
•חגורות בטיחות עם קדם-מותחנים

•כרית אוויר לנהג
LATCH עוגנים למושב בטיחות לילדים•

•ניתוק כרית אוויר קדמית
•חגורת בטיחות 3 עוגנים במושב מרכזי מאחור

•כרית אוויר לנוסע קדמי
•כריות אוויר צידיות למושבים קדמיים

•כריות אוויר "וילון" בחזית ומאחור
•שלוש משענות ראש במושב אחורי

•התראת אי-חגירה מושב אחורי
•החלפת אור גבוה אוטומטית למניעת סינוור

•בלימת חירום אוטומטית עם זיהוי הולכי רגל/אופניים
•התראת התנגשות בכל טווח המהירות

•הגבלת מהירות אקטיבית
SOS לחצן•

•זיהוי תמרורי תנועה
ParkSense - סייען חניה פארקסנס•

•מצלמת חניה אחורית
•מערכת לזיהוי נוסעים ברכב

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים
•ניטור עייפות נהג

•מערכת ניהול נתיב אקטיבית
•סייען בלימה מתקדם

אבזור פנים ונוחות

•מושב נוסע קדמי עם קיפול לפנים
•משענת מושב אחורי מתקפלת 60:40

•דיפון תקרה סטנדרטי
•שטיח לתא מטען

•טבעות קשירה בתא מטען
•אירגונית לתא מטען

•קונסולה מרכזית עם משענת יד מתכווננת לפנים/לאחור
•כיסוי לתא מטען



מפרט טכני ואיבזור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

ויכולה אף להגיע  צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

אבזור פנים ונוחות 
•כיסי מפות בגב מושב קדמי

•משענת יד במושב אחורי עם מחזיקי ספלים
•ידיות אחיזה לנוסעים

•כיסוי רך לתא מטען
•ידיות סיוע בתא נוסעים

•ידית סיוע לנהג
•רצפת תא מטען עם שני מצבים

•קונסולת רצפה באורך מלא
•קונסולה עליונה

•תא אחסון צמוד למרכז מדיה
•נעילת הגה אלקטרונית

•מפשיר אדים שמשה אחורית
•כניסה ללא מפתח עם חיישן קרבה

•נעילת ילדים בדלתות אחוריות
•התנעה בלחיצת כפתור

•בקרת אקלים אלקטרונית דו-אזורית
•דיפון מבודד לדשבורד

•בידוד רעשים מדף מטען אחורי
•לוח מחוונים דיגיטלי צבעוני 10.25 אינץ'

•מד מהירות עד 240 קמ"ש
•מד סיבובי מנוע

•מגב משולב מתז בשמשה אחורית
•חיישני גשם

•צופר שני - טונים
•שקע כוח 12 וולט

•שקע כוח נוסף 12 וולט
•דלת תא כפפות עם פתיחה משוככת

•מערכת כיוון גובה לפנים קדמיים
•נעילה חשמלית לדלת תא מטען

•תמיכה לגב מושב נהג עם כיוון חשמלי
•חלונות חשמל קדמיים עם פתיחה בנגיעה אחת

•מושב נהג עם כיוון ידני - 6 כיוונים
•מושב נוסע קדמי עם כיוון ידני - 6 כיוונים

•כניסה מוארת
•תצוגת טמפרטורה חיצונית במד מרחק

•מחשב דרך
•תא כפפות מואר

•תאורת מפות LED קדמית
LED ידיות דלת פנימיות מוארות•

•תאורה מרכזית
LED תאורת פנים קדמית•

אבזור פנים ונוחות - המשך
•תאורה בתא מטען

•קיפול חשמלי למראות צד
•מראות חיצוניות

•קיפול אוטומטי למראות צד
•כיבוי אורות ראשיים עם השהייה

•חיישן אורות 
•תאורת יום

•מראות צד עם חימום
•6 רמקולים

•פקדי שמע על גלגל ההגה
•ממשק אנדרואיד אוטו
•ממשק אפל קארפליי

USB שקע•
•ממשק אודיו בלוטות'

•מערכת שמע משולבת בקונסולה
C-ו A קדמיים מסוג USB שקעי•

•ציפוי גלגל הגה עור סינטטי
•גלגל הגה מתכוונן לעומק ולגובה

•ממשק מולטימדיה Uconnect5 עם מסך 10.1 אינץ'
•ווים לתליית מעילים

•בלם חניה חשמלי
•פתחי אוורור קונסולה מרכזי ומושבים אחוריים

•פתחי חימום למושב אחורי
•מושבים ספורטיביים בחזית עם ריפוד בד יוקרתי/עור סינטטי

UK חבילת אבזור•
•חבילת כוח

•מושב נהג עם כיוון גובה
•חבילת מז"א קר

•שטיחונים לפנים ומאחור
•ידית הילוכים מצופה עור

•כבל טעינה מוד 2
•גג שמש פנורמי חלק קדמי נפתח, אחורי קבוע

•אזעקה
•מדויק ברדיו

•מסך מגע נפרד
•משטח טעינה אלחוטי לניידים תומכים

•מסך מגע מולטימדיה 10.1 אינץ'
•שקעי USB בשורה שניה לטעינה בלבד

•מקלט רדיו דיגיטלי
•ממשק בלוטות' לטלפון ומוזיקה

•ערכה לתיקון תקרים

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 7 85 6

דרגת זיהום אווירצריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(טווח נסיעה מירביתדגם

 COMPASS LIMITED
4XE PLUG-IN HIBRIDדרגה 1662  וואט שעה לק״מ47 ק״מ



*3889    
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.




