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                                                                           Stockholm 2 oktober 2014 
 
 

 
Jeep på 2014 Paris International Motor Show  

 
• Jeep Grand Cherokee SRT Red Vapor gör europeisk debut. Den 
byggs i en begränsad upplaga, har en aggressiv look och den 
innovativa Active Noise Cancellation (ANC) teknik som bär ljudet av 
468 hk från den kraftfulla 6,4-liters HEMI® V8-motor in i kupén.  
• Världspremiär för ny limited editionmodell – Jeep Wrangler "X"  
med sin glänsande svarta grill, högre dubbla luftintag på 
motorhuv,en 18"Gloss Black lättmetallfälgar och karossfärgad 
hardtop.  
• Tre modeller av nya Jeep Renegade, den första lilla Jeep SUV:en 
som säljs i mer än 100 länder runt om i världen: den exklusiva 
"Opening Edition", Trailhawk terrängversionen och den eleganta 
Limited utrustad med Mopar tillbehör .  
• Beroende på marknad omfattar Jeep Renegade fyra utföranden 
(Sport, Longitud, Limited och Trailhawk), med ett listpris som börjar 
under 20.000 Euro för 110 hk Sport 1.6 E-Torq versionen.  
• Nya mellanstora SUV:en Jeep Cherokee finns på plats med tre 
modeller - Longitude, Limited och Trailhawk - den senare visar den 
nya "Map Hood Decal" från Mopar. 
 
 
Varumärket Jeep® valde 2014 Paris Motor Show för att presentera två 
viktiga förhandsvisningar för allmänheten: Grand Cherokee SRT Red 
Vapor och nya Jeep Wrangler Unlimited "X Package". Även visad i 
montern är nya Jeep Renegade, den första lilla Jeep SUV:en som säljs i 
mer än 100 länder runt om i världen samt nya medelstora Jeep 
Cherokee.  
 
Frihet, äkthet, passion och en vilja att utforska nya horisonter är värden 
för alla Jeep-produkter och som säkerligen bidragit till varumärkets 
betydande tillväxt i Europa: +48,1 procent i juli och +45,2 procent i 
augusti. Jeep registrerade också mer än 21.700 bilar under de första åtta 
månaderna 2014, 44,7 procent fler än samma period 2013.  
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Nya Grand Cherokee SRT Red Vapor  
 
Nya Red Vapor är en begränsad serie av värstingen Jeep Grand 
Cherokee SRT, den snabbaste och mest kraftfulla Jeep som någonsin 
byggts. Den har en aggressiv look med 20-tums femekrade ”Goliath” 
fälgar med svart kromfinish. Radarröda eller blanka kromdetaljer fångar 
ögat och understryker den lyxiga och aggressiva stilen.  
 
En annan egenhet hos Jeep Grand Cherokee SRT Red Vapor är Active 
Noise Cancellation (ANC) som överför det klassiska ljudet av den 
kraftfulla 6,4-liters HEMI® V8-motor (468 hk i effekt och 624 Nm 
vridmoment) i kupén. Med Fuel Saver-teknik för minskad förbrukning och 
utsläpp, ger motorn SRT prestanda i särklass: 0-100 km / t på fem 
sekunder, toppfart 257 km / t, stoppsträcka 100-0 km / t på bara 35 
meter.  
 
Allmänheten kan även se en Summit version av flaggskeppet Grand 
Cherokee lackad i granit Crystal, interiör med nytt mörkt Sienna läder, 
250 hk 3-liters turbodiesel motor och nioväxlad automatlåda.  
 
Nya Wrangler Unlimited "X" särskild serie  
Nya Wrangler Unlimited "X" med 284 hk 3.6 bensin V6 eller 200 hk 2.8 
liters turbodiesel, femstegad automatisk växellåda och 4WD. Med den 
nya röda ”Firecracker” kulören visar Jeep att önskan om äventyret kan 
överföras även i stadsmiljö. I själva verket är den legendariska 
terrängkapacitet hos Wrangler gömd under sin distinkta klädsel 
omfattande karossfärgad hardtop och exklusiva detaljer som de blanka 
svarta inslagen på grillen, högre dubbla insug på motorhuven och 18-
tums "Gloss Black” lättmetallfälgar. 
 
 
Nya Renegade 
 
Förutom dessa två debuter i Paris, kommer montern innehålla tre nya 
Jeep Renegade, den första bilen utvecklad av Fiat Chrysler Automobiles. 
Står i förgrunden gör den exklusiva "Opening Edition", en begränsad 
upplaga som erbjuder ett fördelaktigt pris i förhållandet till  
utrustningsnivå för de första kunderna som beställer bilen. Med Alpine 
White lack och svart läderinteriör är bilen som visas i Paris utrustad med 
120 hk 1.6 Multijet II turbodieselmotor och har Uconnect ™ 
navigationssystem och 6,5" skärm med 3D-kartor, tvåzons 
klimatanläggning, Passiv Entry med Keyless-Go, bakre 
parkeringssensorer, farthållare och 18” hjul med dedikerad design.  
 
Jeep Renegade Trailhawk är också på catwalken i Paris. Den är det 
ultimata när det gäller off-road prestanda, säkerställt av Jeep Active 
Drive Low 4x4-system, Detonator Yellow lack med svart läderinredning 
och drivs med en effektiv 2,0-liters turbodieselmotor som producerar 170 
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hk , matchat med nioväxlad automatlåda. Bredvid står en 140 hk 2,0 
Multijet II med några tillbehör från den nya Mopar kollektionen. Till 
exempel "US Army" stjärna på huven och sidodörrarna, elegant 
blanksvart grill och backspegelkåpor, takräcke, "Renegade style "light 
bar och expanderbar takbox. Outfiten kommer att vara komplett med 
svart premium mattor, dörrstegslist med jeep-logotypen, rörformiga 
sidosteg och ventilhattar med jeep-logotypen.  
 
Wrangler Unlimited Rubicon "Stealth" show bil  
En annan "Moparized" bil finns att beskåda på Paris Motor Show, en 
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon "Stealth" utrustad med 200 hk 2,8-
liters turbodiesel och försedd med original Mopar tillbehör. Det är ett 
exempel på extrem teknisk tuning för tuffast tänkbara terränganvändning 
och ett utseende där ingen detalj förbises: från Performance motorhuven 
med luftventiler och svart nätgaller till helt nya LED-ljus.  
 
Dessutom ersätter ett par off-road stötfångare (Rubicon X design) de 
ursprungliga och tillsammans med platta skärmar, höjningssats och 37-
tums däck, gör det Rubicon Stealth till en verkligt ostoppbar Jeep off-
roader. Backspeglarna och tanklocket bär Jeep-logotypen, halvdörrarna 
och 17" fälgar är ytterligare detaljer som Jeep-entusiaster säkert kommer 
att uppskatta. Sist men inte minst, kompletterar stylingdetaljer 
gemensamt skapade av Jeep, Mopar och Centro Stile Fiat Chrysler 
Automobiles bilen, vilket gör den helt unik. Kulören är en Järn Peltrox 
texturerad färg medan den exklusiva interiören inkluderar lädersäten och 
klädsel i vintagestil.  
 
 
Nya Cherokee 
 
Två exemplar av Jeep Cherokee visas också. Den nya generationen av 
Jeeps medelstora SUV erbjuder en innovativ design präglad av flödande, 
slanka linjer, on-road köregenskaper och väghållning av högre klass, 
legendariska 4×4 kapacitet, inredning utformad med fint utförande, 
avancerat teknikinnehåll , nya nivåer av effektivitet, infotainment och 
komfort samt "femstjärnig" passagerarsäkerhet och skyddssystem som 
gör det till den "säkraste SUV:en i sin klass enligt Euro NCAP.  
 
Allmänheten kan äevn beundra en Trailhawk utrustad med den kraftfulla 
272 hk 3,2-liters bensin V6 Pentastar med den nya nioväxlade 
automatlådan. Med Mango Tango-lack och svart inredning bär bilen ett 
original Mopar tillbehör som skall saluföras snart efter dess debut: "Map 
Hood Dekal" för motorhuven, ett enormt klistermärke som visaren karta 
över någon stad kunden väljer.  
 
Den andra Jeep Cherokeen är en Limited med 2,0-liters Multijet II 
turbodieselmotor på 170 hk, matchad med den nya nioväxlade 
automatlådan och fyrhjulsdrift. Jeep Cherokee har tre olika drivsystem - 
Jeep® Active Drive I, Jeep® Active Drive II och Jeep® Active Drive Lock. 
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System som ser till att de terränggående egenskaperna håller Jeep-
standard under alla körförhållanden. Jeep Cherokee är också den första 
bilen med funktionen bakaxelurkoppling, vilket resulterar i minskad 
energiförlust när det inte behövs 4×4 kapacitet och därmed förbättrad 
bränsleeffektivitet.  
 
 
Jeeps Monter 
 
För att fira sina säljframgångar och presentera hela Jeep-sortimentet har 
märket beslutat att visas på Paris Motor Show med en monter som gör 
en stark visuell effekt. Den innehåller naturliga material som trä och sten, 
den perfekta kombinationen av utomhuslandskap och stadsmiljö. 
 
Den tekniska och innovativa själen i varumärket framhävs med stora LED 
skärmar placerade på bakgrundspanelen, som visar filmer på de märkets 
modeller. En särskild del av montern kommer också att erbjuda 
möjligheten att se de exklusiva Jeep tillbehör och originalreservdelar som 
gjorts i samarbete med Mopar®, - varumärket som står för Fiat Chrysler 
Automobiles service, kundvård, originalreservdelar och tillbehör.  
 
Slutligen kommer Paris Motor Show besökare introduceras till 
produkterna av FGA Capital, ett finansbolag som specialiserat sig på 
fordonssektorn, genom att leverera riktad rådgivning. Företaget är 
verksamt på alla större europeiska marknader med målet att stödja 
försäljningen av alla Fiat Chrysler Automobiles märken genom att 
erbjuda innovativa finansiella produkter med höga mervärdestjänster 
som riktar sig till återförsäljarnätet samt privatkunder och företag.  
 
 
Komplett pressrelease för Jeep på Parissalongen finns här tillsammans 
med bilder:  
 
http://www.jeeppress-europe.com/index.php?lng=2  
 
 
Torbjörn Lundgren 
PR Manager 
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