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Niniejsza broszura jest publikacją firmy Chrysler Group LLC. Wszystkie ilustracje i dane techniczne dotyczące produktów są oparte na informacjach aktualnych w chwili 
zatwierdzenia publikacji. Firma Chrysler Group LLC zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian, bez konieczności uprzedniego powiadomienia, w zakresie 
cen, specyfikacji, kolorów i materiałów, a także do zmiany lub zaprzestania produkcji wybranych modeli, jeśli jest to konieczne w celu rozwoju produktów albo ze względów 
konstrukcyjnych i/lub marketingowych. Jeep, krata wlotu powietrza Jeep, Compass, Sentry Key i Uconnect są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Chrysler Group 
LLC. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. Boston Acoustics jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Boston Acoustics, Inc. 

(1) Dzieci w wieku 12 lat i młodsze powinny podróżować na tylnych siedzeniach, zapięte w pasy bezpieczeństwa. Niemowlęta umieszczone w fotelikach skierowanych tyłem 
do kierunku jazdy nie powinny być przewożone na przednim fotelu w samochodach wyposażonych w przednią poduszkę powietrzną pasażera. Wszyscy pasażerowie 
powinni mieć prawidłowo zapięte biodrowe i piersiowe pasy bezpieczeństwa. (2) Żaden system, niezależnie od tego, jak zaawansowany, nie jest w stanie zmienić praw fizyki 
ani zapanować nad nierozważnymi zachowaniami kierowcy. Osiągi są uzależnione od aktualnej przyczepności, na którą może negatywnie wpływać obecność śniegu, lodu 
oraz innych czynników. Gdy miga kontrolka ostrzegawcza systemu ESC, kierowca powinien ostrożniej operować pedałem przyspieszenia oraz dostosować prędkość  
i sposób prowadzenia do aktualnych warunków drogowych. Należy zawsze prowadzić uważnie, w sposób adekwatny do aktualnych warunków. Należy zawsze mieć zapięte 
pasy bezpieczeństwa. (3) Należy zawsze siedzieć w prawidłowy sposób, z odpowiednio wyregulowanym zagłówkiem. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów przed 
zagłówkiem. (4) Telefon musi obsługiwać profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) Bluetooth.
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Jeep
®
 jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Chrysler Group LLC.



Silny, zwarty i gotowy na każdą pogodę*

Silnik 2.2 CRD Turbo Diesel. System napędu 4x4 Freedom Drive I. 6-biegowa 
manualna skrzynia biegów. System komunikacji Uconnect® Phone z funkcją 
sterowania komendami głosowymi. System wspomagający ruszanie pod górę 
(HSA). Opuszczane głośniki w drzwiach bagażnika. Elektrycznie regulowane  
i podgrzewane lusterka boczne. Niezależne zawieszenie wszystkich kół, 
dostrojone do rynku europejskiego. Skórzana tapicerka Premium. Światła 
przeciwmgielne. System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS). 
Podświetlane uchwyty na kubki. System monitorowania ciśnienia w oponach.
System ABS. Relingi dachowe. Wielostopniowe poduszki powietrzne kierowcy  
i pasażera.(1) Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESC)(2). Elektrycznie 
otwierany dach. Wskaźnik temperatury zewnętrznej. Obszyta skórą kierownica  
z przyciskami sterowania systemem audio i tempomatem. Aktywny przy każdej 
prędkości system kontroli trakcji. System przeciwdziałający wywróceniu się 
pojazdu (ERM). Boczne kurtyny powietrzne.(1) Immobilizer silnika Sentry Key®.
Dzielona w proporcji 60/40 i składana na płasko tylna kanapa.

*   Przedstawiono wyposażenie standardowe i opcjonalne. Informacja dotycząca niniejszej broszury: wszelkie oświadczenia i informacje dotyczące ograniczenia odpowiedzialności znajdują się 
na tylnej okładce.



BŁOTO ZDARZA SIĘ.
Podobnie jak śnieg, deszcz  
i lód. Compass podejmuje 
wszystkie wyzwania jak 
przystało na mistrza 
z napędem 4x4 spod 
znaku Jeepa, pomagając 
Ci dotrzeć na miejsce 
w najlepszym stylu 
i zawsze na czas.

OpTymALnA kOnTROLA.
Niezależne zawieszenie
wszystkich kół, 
przygotowane do jazdy 
po różnych drogach 
i nawierzchniach, zapewnia 
znakomite trzymanie 
się drogi i pokonywanie 
zakrętów, oraz płynną 
i bezpieczną jazdę.

Wspaniały styl na drodze i sprawdzone możliwości w terenie.  
Jeep

®
 Compass z aktywnym systemem napędu 4x4 Freedom Drive I 

zapewni Ci prawdziwą swobodę jazdy, z której słyną samochody marki 
Jeep

®
. Pomoże Ci to poradzić sobie w praktycznie każdych warunkach 

– zarówno na zwykłych drogach, jak i w śniegu lub błotnistym terenie. 
Dzięki aktywnemu napędowi 4x4 z trybem BLOKADY przeprawisz się 
przez najtrudniejsze odcinki pokryte głębokim śniegiem lub piachem. 
Silnik 2.2 CRD Turbo Diesel jest cichy, wytrzymały i oszczędny, 
zapewniając przy tym moc 163 KM. Aby stał się jeszcze bardziej  
przyjazny środowisku, wyposażyliśmy go w filtr cząstek stałych.



ATmOSfeRA pewnOśCI. Dostępny w wyposażeniu 
standardowym system poduszek powietrznych(1) obejmuje
boczne kurtyny powietrzne(1) chroniące pasażerów dwóch 
rzędów siedzeń oraz wielostopniowe poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera.(1) W przypadku uderzenia w tył pojazdu 
aktywne przednie zagłówki(3) przesuwają się do przodu i w górę,
aby znaleźć się bliżej głów pasażerów, tym samym zmniejszając
ryzyko obrażeń kręgów szyjnych.

SySTem mOnITOROwAnIA CIśnIenIA w OpOnACh. Czujniki w zaworach 
powietrza stale monitorują ciśnienie w oponach i natychmiast powiadamiają 
kierowcę, jeśli spadnie ono poniżej dopuszczalnego poziomu.

SySTem nApĘDu 4x4 fReeDOm DRIVe I. Deszcz, śnieg ani błotniste wyboje 
nie są żadną przeszkodą dla Compassa z aktywnym systemem napędu 4x4 
freedom Drive I, wykorzystującym elektromagnetycznie sterowane sprzęgło 
(eCC), które stale nadzoruje poślizg kół i przekazuje moment obrotowy na tę oś, 
na której jest on najbardziej potrzebny.

SySTem wSpOmAGAJąCy RuSZAnIe pOD GóRĘ (hSA). wyposażenie 
standardowe. System hSA utrzymuje pojazd w bezruchu przez dwie sekundy 
po zwolnieniu przez kierowcę pedału hamulca, dając mu czas na naciśnięcie 
pedału przyspieszenia i ruszenie pod górę

ImmOBILIZeR SILnIkA SenTRy key.® kluczyk z unikalnym kodem, pasującym 
tylko do danego pojazdu, stanowi skuteczne zabezpieczenie przed kradzieżą.

ReGuLOwAne eLekTRyCZnIe, pODGRZewAne BOCZne LuSTeRkA. 
śnieg lub szron znikną z lusterek, podczas gdy wnętrze będzie się 
nagrzewać.

Bezpieczeństwo i ochrona

Compass dba o Twoje bezpieczeństwo z każdej możliwej strony.
Ruszaj więc śmiało w drogę, ze świadomością wsparcia niezawodnych 
systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego, które będą chronić 
Cię na trasie i w terenie. Jednym z takich rozwiązań jest struktura klatki 
bezpieczeństwa z przednią strefą kontrolowanego zgniotu, zaprojektowaną 
specjalnie, aby pochłaniała energię zderzenia czołowego. Dostępny  
w wyposażeniu standardowym elektroniczny system stabilizacji toru jazdy 
(ESC)(2), który obejmuje czterokanałowy system ABS, aktywny przy każdej 
prędkości system kontroli trakcji oraz system wspomagania hamowania 
awaryjnego (BAS), automatycznie przyhamowuje selektywnie koło/koła  
i zmniejsza moc silnika w przypadku wykrycia zbyt gwałtownego skrętu 
lub utraty kontaktu kół z nawierzchnią.



Pozostań w kontakcie z ludźmi, muzyką i potrzebnymi Ci urządzeniami. 
Uconnect® to intuicyjne centrum multimedialne dla wszystkich urządzeń 
— telefonu komórkowego, radioodtwarzacza, systemu nawigacji, 
odtwarzacza MP3, smartphone'a — stworzone po to, by ułatwić Ci życie, 
niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

TeLefOn.
Korzystanie z telefonu
podczas jazdy nigdy dotąd 
nie było równie łatwe i 
bezpieczne. Uconnect® 

Phone to samochodowy,
sterowany głosowo system 
komunikacji bezprzewodowej, 
który umożliwia przyporządkowanie
do siedmiu telefonów kompatybilnych 
z Bluetooth® i telefonowanie 
praktycznie bez użycia rąk. System 
ten synchronizuje również swoją 
pamięć z książką adresową telefonu(5) 
— do 1000 pozycji — za każdym 
razem, gdy wsiadasz do samochodu.

STeROwAnIe kOmenDAmI 
GŁOSOwymI.
Ułatwia prowadzenie, 
pozwalając skupić się na 
drodze bez konieczności 

odrywania rąk od kierownicy. Wybieraj 
głosowo stacje radiowe, nawiązuj 
i odbieraj połączenia telefoniczne, 
wybieraj punkty docelowe w systemie 
nawigacji i nagrywaj notatki głosowe. 
Ten inteligentny system może również 
nauczyć się lepiej rozpoznawać Twój 
głos i może realizować polecenia 
wydawane w języku angielskim, 
francuskim, niemieckim, włoskim, 
hiszpańskim i holenderskim.

ROZRywkA. 
Zarządzaj wszystkimi 
nośnikami. Masz do 
dyspozycji wiele możliwości 
dostępu do zasobów 

audio – w tym do twardego dysku o 
pojemności 30 GB, wbudowanego w 
radio. System sterowania głosowego 
i funkcja strumieniowej transmisji 
danych audio w standardzie Bluetooth® 
umożliwia odtwarzanie cyfrowych 
plików audio zapisanych w urządzeniu 
przenośnym przez głośniki pojazdu. 
A na postoju możesz obejrzeć 
swój ulubiony film na 6,5-calowym 
dotykowym ekranie LCD.

nAwIGACJA.
Zapewnia precyzyjne
prowadzenie do celu  
podróży dzięki wskazówkom 
głosowym  

i wskazaniom graficznym. Pozwala  
również zlokalizować najbliższe  
restauracje, sklepy, szpitale itp. 
Dzięki technologii Traffic Message  
Channel (TMC) może także dostarczać 
kierowcy aktualnych informacji o ruchu 
drogowym — m.in. o zamkniętych  
drogach, wypadkach, natężeniu ruchu itp.  
— umożliwiając mu wybór alternatywnych 
tras przejazdu (funkcja TMC dostępna 
w niektórych krajach).



Jeep
®
 Compass Limited. Dzięki nowej stylistyce Compass zyskał 

świeży, nowoczesny wygląd. Nowa stylizacja przedniego i tylnego pasa 
z chromowanymi wykończeniami podkreśla siłę samochodu. Błysk 
chromu na kracie wlotu powietrza i końcówce układu wydechowego 
oddaje wyjątkowość wersji Limited. Dostępny opcjonalnie otwierany 
elektrycznie dach odsłoni przed Tobą niebo, wpuszczając do wnętrza 
świeże powietrze i słoneczne ciepło. Silnik 2.2 CRD Turbo Diesel ze 
standardowym filtrem cząstek stałych pozwoli Ci ograniczyć do minimum 
negatywny wpływ na środowisko naturalne. Aktywny system napędu 
4x4 Freedom Drive I z BLOKADĄ pozwala korzystać z doskonałych 
właściwości terenowych – gdziekolwiek zaprowadzi Cię droga.

nA kAŻDą pOGODĘ. Dzięki standardowemu wyposażeniu
w układ kierowniczy z mechanizmem zębatkowym ze wspomaganiem 
oraz niezależnemu przedniemu i tylnemu zawieszeniu, Compass 
zapewnia doskonałą jakość prowadzenia, niezależnie od warunków 
pogodowych. Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę zastosowanie 
w standardzie ponad 30 rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa, 
wartość tego samochodu jest oczywista.

COmpASS LImITeD. Ruszaj naprzód w ekskluzywnym stylu
– bez względu na pogodę. wypOSAŻenIe STAnDARDOwe: 
silnik 2.2 CRD Turbo Diesel, 6-biegowa manualna skrzynia 
biegów, system napędu Freedom Drive I, system wspomagający 
ruszanie pod górę (HSA), światła przeciwmgielne, regulowane 
elektrycznie, podgrzewane lusterka boczne, podgrzewane 
przednie fotele, obszyta skórą kierownica ze sterowaniem 
tempomatem i systemem audio, fotel kierowcy z elektryczną 
regulacją w sześciu płaszczyznach, radioodtwarzacz Media 
Center 235, automatyczna klimatyzacja, 18-calowe aluminiowe 
obręcze kół. wypOSAŻenIe OpCJOnALne: system 
multimedialny Uconnect® z nawigacją, dziewięciogłośnikowy 
system nagłośnienia Boston Acoustics® z dwoma opuszczanymi 
głośnikami w drzwiach bagażnika i subwooferem.



SkóRA mówI wSZySTkO. Wysokiej klasy wnętrze 
w wersji Limited kusi wygodą, jaką zapewniają dostępne  
w standardzie podgrzewane przednie fotele z doskonałej 
jakości skórzaną tapicerką oraz obszyta skórą kierownica 
ze sterowaniem systemem audio i tempomatem.

Jeep
®
 Compass Limited. Dotknij nowych, miękkich materiałów 

wykończenia wnętrza w wersji Limited – miękko wyściełanego 
tam, gdzie najbardziej lubisz: na podłokietniku środkowej konsoli, 
w górnej części przedniej konsoli i na drzwiach. Dzięki 
chromowanym akcentom wykończenia panelu wskaźników, 
centralnej konsoli i dysz nawiewu powietrza, zyskują one 
ekskluzywny wygląd. Kabina w wersji Limited nadaje nowy 
wymiar pojęciu luksusu dzięki takiemu wyposażeniu, jak 
automatyczna klimatyzacja i podgrzewane przednie fotele  
czy opcjonalny system multimedialny Media Center 735N  
z 6,5-calowym ekranem dotykowym i nawigacją.

w OTOCZenIu DźwIĘku. Compass Limited 
z dostępnym opcjonalnie systemem nagłośnienia Premium Sound 
otoczy Cię doskonałym dźwiękiem. 368 W mocy jest kierowane  
do dziewięciu głośników Boston Acoustics®, 
w tym subwoofera i dwóch opuszczanych głośników w drzwiach 
bagażnika.

wSZeChSTROnny ODBIORnIk.  
Dzięki przyciskom sterowania na 
kierownicy i dostępnemu opcjonalnie 
systemowi multimedialnemu Media 
Center 431 z twardym dyskiem  
o pojemności 30 GB, nie musisz 
odrywać rąk od kierownicy,  
aby wybrać jeden z 6700 ulubionych 
utworów. Standardowe gniazdo aux 
zapewnia wygodę połączeń  
z zewnętrznymi źródłami dźwięku.



pOCZuCIe wOLnOśCI. Możesz 
wykorzystać prawdziwy potencjał marki 
Jeep

®
, dzięki systemowi napędu 4x4 

Freedom Drive I. Pozwoli Ci to korzystać 
z zalet aktywnego napędu na cztery koła 
z funkcją BLOKADY, który pomoże Ci 
stawić czoła zarówno złej pogodzie  
w mieście, jak i trudno dostępnym urokom 
natury. Funkcja BLOKADY zapewnia 
równy rozdział momentu obrotowego 
pomiędzy osiami, zapewniając lepszą 
trakcję podczas jazdy z małą prędkością 
po nawierzchniach o niskiej przyczepności.

COmpASS SpORT.  Poczucie komfortu w mieście i w terenie. 
wypOSAŻenIe STAnDARDOwe: silnik 2.2 CRD Turbo Diesel,
6-biegowa manualna skrzynia biegów, system napędu Freedom Drive I, 
system wspomagający ruszanie pod górę (HSA), system ABS, 
elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESC)(2), system wspomagania 
hamowania awaryjnego (BAS), aktywny przy każdej prędkości system 
kontroli trakcji, system przeciwdziałający wywróceniu się pojazdu (ERM), 
przednie poduszki i boczne kurtyny powietrzne(1), niezależne zawieszenie 
wszystkich kół, immobilizer silnika Sentry Key®, fotele deluxe z materiałową 
tapicerką, radio CD/MP3 Media Center 135, relingi dachowe, 
elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC) ze wskaźnikiem 
temperatury zewnętrznej. wypOSAŻenIe OpCJOnALne: radio 
MW/FM/CD/DVD Media Center 235 z gniazdem aux.

Jeep
®
 Compass Sport. Komfortowy, niezwykle sprawny 

i pełen stylu. Compass Sport, wyposażony standardowo 
w 163-konny silnik 2.2 CRD Turbo Diesel, współpracujący 
z 6-biegową skrzynią manualną i system napędu 4x4 
Freedom Drive I, oferuje prawdziwy potencjał marki Jeep

®
. 

Dzięki takiemu standardowemu wyposażeniu, jak światła 
przeciwmgielne, zdalnie sterowany centralny zamek 
automatycznie blokujący drzwi po przekroczeniu określonej 
prędkości, Compass Sport nadaje konkretną wartość  
pojęciu „gotów do drogi”.



Jeep
®
 Compass Sport. Udoskonalone wnętrze wersji Sport 

z dopracowanymi detalami prezentuje się bardzo atrakcyjnie. 
Nowa, obszyta skórą kierownica z przyciskami sterowania 
systemem audio pomaga skupić się na prowadzeniu  
i jednocześnie obsługiwać radioodtwarzacz. Udoskonalenia 
objęły również dysze nawiewu powietrza, pokrętła i elementy 
wykończeniowe. Dostępna w wyposażeniu standardowym 
dzielona w proporcji 60/40 i składana tylna kanapa ułatwia 
przewóz pasażerów i bagażu.

pODśwIeTLAne DeTALe. Podświetlane 
uchwyty na kubki dodają wnętrzu 
funkcjonalności i niepowtarzalnego 
charakteru. Dzięki takim detalom Compass 
zyskuje osobowość, która robi wrażenie.

OTwARTy nA ZmIAny.
Konfigurowane na wiele sposobów 
wnętrze oferuje wygodną przestrzeń 
dla podróżujących. Składane na płasko 
oparcie przedniego fotela może służyć 
jako podręczny stolik na laptopa lub  
inne przedmioty.* Natomiast z myślą  
o komforcie pasażerów tylnych siedzeń 
ich oparcia można odchylić o 12 stopni.

* Należy odpowiednio zabezpieczyć cały bagaż.



Niech każda podróż stanie się przygodą. Znane na całym 
świecie z doskonałej wytrzymałości i właściwości  
terenowych samochody Jeep

®
 zostały stworzone po to, 

aby pozwolić Ci zwycięsko zmierzyć się z najtrudniejszymi 
wyzwaniami. W poczuciu stylu i pewności. Z dumą  
i fantazją. Marzenia spełniają się wtedy, gdy życie przestaje  
być tylko codzienną rutyną. Witaj w świecie marki Jeep

®
.


