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Pressmeddelande 
 
 
 
                                                                                Genève, 4 mars 2014 
 
 
 
Helt nya Jeep Renegade får världspremiär i Genève 
 

• Jeeps nya kompakta SUV får världspremiär på 2014 års internationella 
bilsalong i Genève. Designad i USA och tillverkad i Italien och säljs i 
över 100 länder runt om i världen. 

• Nya Renegade utökar Jeeps modellutbud  globalt och etablerar för 
första gången varumärket i den växande segmentet för små SUV:s . 

• Renegade är en äkta Jeep med klassledande terrängegenskaper och 
laddad med upp till 70 tillgängliga avancerade säkerhetsfunktioner. 
Det är den första lilla SUV som erbjuder en niostegad  automatlåda , 
två innovativa system för fyrhjulsdrift  och är bäst i klassen när det 
gäller 4x4 kapacitet, bakaxelurkoppling och en instrumentpanel med 
7-tumsskärm.  

 
Med antingen 2,0-liters Multijet II dieselmotor, eller 2,4-liters MultiAir2 
bensinmotor, ger den niostegade (9) automatiska växellådan många fördelar 
som kunderna kommer att uppskatta: snabba starter, jämn kraftutveckling och 
förbättrad bränsleeffektivitet. Nya Jeep Renegade är också den första lilla 
SUV:en utrustas med urkopplingsbar bakaxel för ökad bränsleeffektivitet. 
Systemet griper in direkt när fyrhjulsdrift behövs. 
 
Bäst i klassen när det gäller frigångsvinklar och två 4x4-system , "Jeep Active 
Drive" och "Jeep Active Drive Låg " - den senare med 20:01 krypväxel . Båda 
systemen kan överföra 100 % av vridmomentet till ett enda hjul  för att 
säkerställa maximalt grepp. Jeep Active Drive och Active Drive Low   
kombineras med Jeep Selec-Terrain med fyra lägen (fem för Trailhawk-
modellen, vilket adderar Rock-läget till Auto , Snow , Sand och Mud). Med 
individuella  hjulupphängningar som kan säkerställa maximal hjulrörelse upp till 
205 mm och en markfrigång på upp till 220 mm sätter nya Jeep Renegade en ny 
standard i lilla SUV-segmentet. 
 
 Drivlineutbudet som finns för nya Jeep Renegade i  Europa omfattar en 140 hk 
1,4-liters MultiAir2 med Stop & Start , sexväxlad manuell växellåda eller TCT 
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dubbelkopplingslåda och 4x2,  170 hk 1,4-liters MultiAir2 Turbo motor med 
Stop & Start, niostegad automatisk växellåda och 4x4, 120 hk 1,6-liters Multijet 
II med Stop & Start, sexväxlad manuell växellåda och 4x2, 140 hk eller 170 hk 
2,0-liters Multijet II med Stop & Start, niostegad automatlåda eller sexväxlad 
manuell växellåda och 4x4, och 110 hk 1,6-liters E.torQ med Stop & Start, 
femväxlad manuell växellåda och 4x2. 
 
Jeep Renegade är bortom jämförelse i segmentet också när det gäller komfort 
ombord och infotainment och erbjuder avancerad teknik som annars begränsas 
till övre SUV segmentet. Det omfattar Uconnect med pekskärm, Uconnect 
åtkomst och en 7-tums färg multiview display, den största i segmentet. 
Säkerhet och trygghet är också i helt nya Jeep Renegade som erbjuder upp till 
70 tillgängliga säkerhetsfunktioner, inklusive 7 standard krockkuddar, ESC med 
elektronisk antivältfunktion ( ERM , Parkview backkamera ,  Forward Collision 
Warning-plus och LaneSense Departure Warning-plus. 
 
Jeep Renegade finns i fyra utföranden. Sport  är instegsmodellen och Longitud 
har högre funktionalitet och komfort. Limited är högsta nivån både vad gäller 
tekniskt innehåll och personalisering . Slutligen, för kunder som kräver max 
offroadkapacitet är Renegade Trailhawk bäst i klassen. Den har Trail Marked  
4x4-egenskaper med Jeep Active Drive Low (20:01), Selec-Terrainsystem med 
exklusivt Rock läge, ökad markfrigång - 220 mm, skid plates , främre och bakre 
dragkrokar samt stötfångare  som ger 30,5 graders anfallsvinkel , 25,7 graders 
mittvinkel och 34.3 avgångsvinkel. 
Jeep Renegade beräknas komma till Sverige senhösten 2014. 
 
 
Torbjörn Lundgren 
PR Manager 
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