Jeep® på Motormässan i Geneve 2019
• Alla de senaste nyheterna i modellprogrammet från Jeep® (för Europa) kommer vara närvarande på den
89:e upplagan av Motormässan i Geneve.
• Exklusiva, skräddarsydda Jeep® tillbehör från Mopar® lyfter modellprogrammet till nya höjder.
• På mässan syns ett antal specialutgåvor av Jeep-modeller, exempelvis nya "S" – versionen som lyfter
varumärkets sportiga appeal.
• Premiär för Trailhawk- versionen av Cherokee som därmed fulländar det specialiserade off-road sortimentet.
• Compass kommer i en ny tuffare och personligare Night Eagle- version
• Jeep Grand Cherokee, bilen som en gång skapade premium SUV-kategorin, förstärker sin position med nya
S Limited och den uppdaterade interiören.
• Under varumärkets presskonferens klockan 11.30 tisdag den 5 mars kommer ytterligare spännande nyheter
att avslöjas.

2018 var det bästa året någonsin för Jeep i Europa med rekordförsäljning på många marknader däribland Italien,
Tyskland, Spanien, Frankrike, Belgien, Polen, Schweiz, Nederländerna och Portugal. Jeep var det snabbast växande
varumärket i regionen 2018, med en ökning på 56 % jämfört med 2017.
Det är femte året av oavbruten tillväxt i Europa och det tredje året där försäljningen var över 100 000 enheter. Jeep
Compass var den mest sålda modellen, följd av Jeep Renegade, som också den fortsätter att vara en av de mest
sålda bilarna i sitt segment. På tredje plats, kom den nya generationen av Jeep Wrangler som hade sitt bästa år
någonsin i Europa och noterade en försäljningsökning på 86 % jämfört med 2017.
• Nya "S" – versioner - specialutgåvor av Renegade, Compass, Cherokee och Grand Cherokee har Europapremiär
på mässan.
• Nya Cherokee i Trailhawk utförande gör Trailhawk-utbudet komplett. Alla Jeep-SUV modeller som bär det
prestigefyllda märket "Trail Rated", uppvisar en unik framkomlighet i den mest utmanande terrängen.
• På mässan visas även exklusiva tillbehör till Jeep® modellerna från Mopar®, FCAs varumärke för
eftermarknadsprodukter och servicetjänster som under mer än 80 år levererat prestanda, säkerhet och design.
Jeep® kommer att avslöja fler spännande nyheter under presskonferensen som äger rum tisdagen den 5
mars kl. 11.30.

Unika Jeep® tillbehör från Mopar®
Wrangler är en ikon för varumärket Jeep och är nu inne på sin fjärde generation. Med sin autentiska stil fortsätter
Wrangler att vara en off-road mästare utan motsvarighet. Modellen är nu mer komfortabel och har förbättrade
vägegenskaper för att passa in i vardagslivet.
Wrangler erbjuder avancerad teknik, exempelvis UconnectTM-systemet med en högupplöst 7 eller 8.4 tumsskärm i
fullfärg vilket kryddar körupplevelsen.
Mitt i montern finns en specialutgåva av Wrangler Rubicon från Mopar® - godkänd för vägen. Versionen är förstärkt
med prestanda delar från Jeep och som betonar modellens omtalade terrängegenskaper. Ett 2-tums fjädringspaket,
snorkel, svarta sidolister, förstärkta rails, svart tanklucka, allvädersmattor samt ett klistermärke ”1941” tillkännager
denna speciella version. .

Bilen har även några Jeep® - originaltillbehör från Mopar, utvalda bland över 200 tillgängliga tillbehör till Wrangler
bland annat: klassiska Jeep-grillen i ”Matt Black”, formgjutna stänkskydd, off-road-lampor och spegelkåpor – i snygg
kontrast till den gula Hella Yella-färgen. Dessa tillbehör är godkända och levererar funktionalitet, säkerhet, stil och
prestanda, Exempel på interiöra tillhör från Mopar är - svart soltak i mesh-material, främre handtag och ett bord till
bakluckan optimerar modellens funktionalitet.
Ytterligare en version av Wrangler finns i montern, denna gång är det Sahara som fått en urban skräddarsydd look.
Ett kromat tanklock och instegslister som sticker ut mot den Ocean blå-färgen.
Båda Wrangler versionerna drivs av en ny 2.0-liters bensinmotor som levererar 272 hk, i kombination med en 8växlad automatlåda. Två fyrhjulsdriftssystem finns till Wrangler-modellen (Command-Trac till Sahara and Rock-Trac
till Rubicon).
Mopar-teamet har också speciellt för Geneve-mässan utrustat en Jeep Renegade. Modellen syns i Limited utförande
med en helt ny karossfärg ”Bikini” en läderinredning ”Polar Plunge” bagagerumslister, främre skyddslist, unika dekor
och instegslister med Jeep-logotyp - allt i en grå ”Subshine” färg. Samma färg går igen på backspegelkåporna och i
grillen. I bagageutrymmet återfinns en bagagerumsmatta med tillhörande förvaringslösning.

Ny “S” version
På Genevemässan är det Europapremiär för “S" – versionerna till Renegade, Compass, Cherokee och Grand
Cherokee-modellerna. "S" – utförandet förstärker den urbana, sportiga terräng-looken för Jeeps SUV-modeller. De
representerar Jeep kärnvärden: frihet, äkthet, äventyr och passion och passar såväl för vardagspendling i stadsmiljö
som för fritidens äventyr.

Ny Jeep Renegade “S”-version
Jeep Renegade "S" – version visas upp i en Alpine White exteriör. Modellen baseras på toppversionen Limited och
har en sportig look med svart tak och accenter i matt granitkristall på den ikoniska grillen och tillhörande märken
("4x4", "Jeep", "Renegade" och "S"). Modellspecifikt takräcke och 19 tums aluminiumfälgar i Granite Crystal fulländar
specialutgåvan. Även inuti är den sportiga looken framträdande, premiumsäten med markerade sömmar, även den
läderklädda ratten har svarta sömmar. Infotainmentsystemet U-connect har en 8.4-tum skärm med navigation och är
TM
kompatibel med Apple CarPlay och Android Auto . För ytterligare komfort och säkerhet finns Adaptiv farthållare,
Kollisionsvarnare fram, dubbelzons klimatanläggning, främre och bakre parkeringssensorer och en LED-strålkastare
fram och bak samt dimljus. Under huven på Renegade återfinns en ny 1.3-liters turbomotor som levererar 180 hk
samt en niostegad automatlåda. 1.3-liters motorn finns även med ett ytterligare alternativ som levererar 150 hk.
För de som föredrar ett dieselalternativ finns en 1,6-liters Multijet II-dieselmotor i kombination med en sexväxlad
manuell växellåda eller en sexväxlad DDCT – låda men också en 2,0-liters Multijet II 4x4 ihop med en 9-stegad
automatlåda. Jeeps välkända offroad egenskaper avancerade 4x4 system, möjlighet att koppla ur bakaxeln
framkomlighetssystemet Selec-Terrain och Hill Start Assist.
Jeep Renegade "S" kommer att introduceras på utvalda europeiska marknader under andra kvartalet i år.

Ny Jeep Compass “S”-version
Compass är Jeeps bäst säljande modell och i debuterar på Geneve-mässan i en "S" – version.
S-versionen förstärker modellens sportiga, urbana look och erbjuder en sofistikerad design men med massor av
utrustning för dem som vill sticka ut i mängden.
Förutom avancerad terrängkapacitet erbjuder modellen perfekta vägegenskaper för vardagen. Modellen har över 70
passiva och aktiva säkerhetssystem. Jeep Compass "S" visas i en Pearl White-nyans med svart tak (standard på "S")
och nya 19-tums aluminiumhjul i Granite Crystal. Samma unika finish finns på märkena ("4x4", "Jeep" och "S"),
främre samt nedre grill samt på dekoren runt dimljusen.
En svart läderinredning med kontrasterande sömmar och metalldekor i mittkonsolen. UconnectTM – systemets 8,4tums skärm med navigation lyfter bilens premiumkänsla. Andra funktioner på den här specialutgåvan är Bi-Xenonstrålkastare, automatiskt avbländande strålkastare, elektrisk baklucka, adaptiv farthållare, Beats ljudsystem och

elektriska stolar i åtta lägen. Motoralternativen för S-versionen är: en 2,0-liters Multijet med 170 hk i kombination med
en nio-stegad automatlåda med fyrhjulsdrift, en 1,4-liters bensinmotor som levererar 140 eller 170 hk med en
sexväxlad manuell eller en niostegad automatlåda med fyrhjulsdrift, en 1,6 liters Multijet II som levererar 120 hk med
manuell växellåda och 2,0 liters med 140 eller 170 hk i kombination med en niostegad automatlåda.
På marknader utanför Europa erbjuds en 2,4-liters bensinmotor som levererar 150 hk eller 175 hk i kombination med
en niostegad automatlåda och fyrhjulsdrift.
Nya Jeep Compass "S"-version kommer att lanseras i Europa under andra kvartalet i år.

Ny Jeep Cherokee “S”-version
Specialutgåvan Cherokee "S" adderar en tuff, sportig attityd till denna kapabla mellanklass SUV.
Bilen passar citylivet så väl som terrängäventyren. Sportiga "S" modellen är även komfortabel och andas premium.
Varumärkets tradition blandas med avancerad teknologi, gediget hantverk och design.
Premiumkänslan är tydlig, modellen är välbalanserad med en smart paketering.
I montern finns en Cherokee S- i Pearl White nyans med 19´tums hjul i Granit Crystal, karossfärgad nedre grill och
hjulhuskanter. Modellens takräcken och dimljusringar och märken (S, Jeep och 4x4) är alla gjorda i Granite Crystal
Metallic.
I kupén finns gott om flexibelt utrymme och innovativ teknik- allt paketerat i en sofistikerad miljö. Svart interiör i
Nappa läder på alla sittplatser, armstöd och mittkonsol. UconnectTM systemet med 8,4-tums skärm med navigation,
TM

förberett för Apple CarPlay och Android Auto , adaptiv farthållare med Stop & Go, Aktiv hastighetsbegränsning,
kollisionsvarnare fram med passagerarigenkänning. Avancerad bromsassistans, filbytesvarning, dödavinkeln varning,
övervakning av korsande bakomvarande trafik, nyckellöst Enter-N-Go

TMs

system, främre och bakre

parkeringssensorer och parkeringsassistent. Alla dessa funktioner levererar komfort, säkerhet och prestanda –
motoralternativet är en kraftfull 2,0-liters turbo bensinmotor med 270 hk som kompletteras av en niostegad
automatlåda och fyrhjulsdrift.
I Europa är den kommersiella lanseringen av den nya Cherokee "S" planerad till andra kvartalet i år.

Jeep Grand Cherokee S Limited- version
Jeep Grand Cherokee skapade premium SUV-segmentet för 26 år sedan. Med över sex miljoner sålda enheter
sedan första introduktionen, fortsätter den att vara ett riktmärke för segmentet.
S-versionen baseras på Limited versionen och med sin unika, tuffa stil sticker den ut i mängden.
De karakteristiska designdetaljerna från Grand Cherokee SRT-modellen är framträdande- versionen kombinerar
racingprestanda med Jeep unika off-road-kapacitet. Både främre och bakre partiet har detaljer med Granite Crystalfinish.
Specialutgåvan har ärvt SRT-versionens prestanda huv, sidokjolarna och de välkända Jeep profilerade hjulhusen och
gör att modellen får en unik och elegant look. Exteriört fulländas modellen av ett bronsfärgat slutrör och 20´tums
aluminiumfälgar i Granit Crystal med kromade hjulmuttrar. .
Interiören är sportigt svart, mittkonsolen är i ”Piano black” och kompletteras av svarta ventilerade eluppvärmda
lädersäten. Den senaste generationen av infotainmentsystemet UconnectTM med 8.4 "-tums skärm med navigering,
kompatibelt med Apple CarPlay och Android Auto kompletteras av ett premium ljudsystem från Alpine med digital
förstärkare, Active Noise Cancellation, nio högtalare med tillhörande subwoofer.

Bilen som visas är vit med svart läderinredning. Förutom den uppdaterade interiören med en ny designad mittkonsol,
förbättrad åkkomfort och förstärkt säkerhet gör Jeep modellen än mer tilltalande.
En 3,0-liters V6 direktinsprutad Common Rail-dieselmotor med Multijet II-teknik levererar 250 hk med tillhörande 8växlad automatlåda och växelpaddlar på ratten.

Nya Grand Cherokee S Limited kommer till Jeep återförsäljare under Mars månad.

Ny Jeep Cherokee Trailhawk -version
På Genève mässan är det premiär för Cherokee i en Trailhawk-version. För kunden som söker en SUV i
mellanklassen med det bästa när det gäller off-road prestanda.
Bara några månader efter lanseringen av nya Cherokee, lanseras modellen i ett Trailhawk utförande.
Trailhawk- versionen kompromissar inte med detaljerna och attityden som kommer ifrån varumärkets rötter- den
välkända Jeep grillen och den oslagbara off-road kapaciteten.
Den första Trailhawk-versionen introducerades på Cherokee 2014, därefter följde Renegade, Grand Cherokee och
Compass. Det berömda "Trail Rated" -märket får endast de versioner som klarat tuffa tester i några av världens
svåraste terränger.
Trailhawk versionen är fullmatad med utrustning för det ultimata äventyret: 17-tums terränghjul, aggressiva angrepps
och avgångsvinklar, unik front och bakparti med skidplates, dessutom två centimeter högre markfrigång.
Dess unika 4x4-kapacitet optimeras med Jeep Active Drive Lock och den bakre låsbara differentialen maximerar
framkomligheten i extrem terräng. Selec-Terrain har fem körlägen, Rock-mode är unikt för Trailhawk versionen.
Jeep Cherokee Trailhawk har en angreppsvinkel på 29,9 grader, en avfartsvinkel på 32,2 grader och rampvinkel på
22,9 grader. Markfrigången motsvarar 22 cm.
"Trail Rated" märket bevisar att fordonets grepp, markfrigång, manövrering och vadningsdjup testas i de mest
extrema miljöer.
Trailhawk – versionen i montern drivs av en ny 2,0-liters bensin turbomotor som levererar 270 hk och 400 Nm i
kombination med en nio-växlad automatlåda: Därtill främre och bakre parkeringssensorer, adaptive farthållare,
TM
Infotainmentsystemet Uconnect med 8,4-tums navigationskärm kompatibelt med Apple CarPlay och Android
TM
Auto , 7-tums TFT-färgskärm med ett avancerat ljudsystem med nio högtalare samt subwoofer.
Modellens kompletta säkerhetsutrustning omfattar: Aktiv hastighetsbegränsare, främre kollisionsvarnare med
igenkänning av fotgängare, avancerad bromsassistans, filbytesvarning, dödavinkeln varning, övervakning av
korsande bakomvarande trafik, nyckellöst Enter-N-GoTMs system samt parkeringsassistent.
Det är Europapremiär för den nyutvecklade 2,0-liters bensinmotor i Cherokee Trailhawk. Denna motor kompletterar
den 2,2-liters turbodiesel som var tillgänglig för Cherokee-serien vid lanseringen.
Motorn erbjuds på alla 4x4-versioner av Cherokee (med undantag för Sport). Den nya 2,0-liters bensin kommer att
vara det enda motoralternativet på Cherokee Trailhawk.
Den kommer att bli tillgänglig för försäljning hos Jeep återförsäljare i hela Europa från april.

Jeep Compass Night Eagle
Compass i Night Eagle – version ger modellens design ett extra lyft. Den tuffare och sportigare looken
förstärks av svarta accenter och generöst med utrustning som standard.
Den svarta looken hos specialutgåvan Night Eagle: grillen, dimljusen och halogen strålkastarna har alla svarta
detaljer Både "Jeep", “4x4 och Night Eagle- märket" plockar upp det mörka temat. Compass Night Eagle är utrustad
med 19-tums aluminiumsfälgar i Gloss Black.

Modellen som visas på mässan är utrustad med en 1,4 liters bensinmotor med 140 hk och manuell växellåda.
Färgen är ”Laser Blue” och kompletteras med ett svart tak och tyg/läder inredning. Modellen är utrustad med en 8,4TM
tums Uconnect touchscreen stereo och navigationssystem, backkamera med dynamiska linjer och
parkeringsassistans bak.
Compass i Night Eagle – version är redan tillgänglig hos Jeep-återförsäljare.

FCA Bank
Även i år är FCA Bank närvarande vid motormässan i Geneve. Vid bankens bemannade disk kan besökarna få veta
mer om de olika skräddarsydda erbjudanden som FCA bank och dess dotterbolag Leasys kan erbjuda på varje
marknad. FCA Bank levererar (direkt eller via dotterbolag) finans- och försäkringsprodukter i 17 europeiska länder
samt i Marocko. (I Schweiz är det representerat av FCA Capital Suisse SA).
Kredit-, leasing-, uthyrnings- och mobilitetsfinansieringsprogrammen från FCA Bank är speciellt utformade för
återförsäljarna, privat samt företagskunderna.
Mer information finns följande webbplatser: www.fcabankgroup.com - www.leasys.com - www.fcacapital.ch
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