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1 NOVEMBER 2022

1st EDITION



De nieuwe Jeep® Avenger is gemaakt voor 

deze tijd. Ontworpen voor een actieve, 

veelzijdige levensstijl, biedt hij je de 

spirit en alle mogelijkheden om je 

overal naartoe te brengen waar  

je heen wilt. Op jouw manier.  

Via de weg die jij kiest.
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PRIJZEN EN UITVOERINGEN

A Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling.

B Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant, Pre 
Delivery Inspection (0-beurt), 3 jaar garantie (8 jaar of 160.000 km garantie op het accupakket), 3 jaar Road Assistance, kentekenplaten, 
kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage à € 80 (op basis van 2022 tarieven) en kentekenkosten 
(kentekenaanvraag à €40,80- BTW-vrij en tenaamstelling à € 10,75 BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee 
reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-norm gecertificeerd) en 
twee Evolution-Lifehammers.

OMSCHRIJVING VERMOGEN 
IN KW (PK)

ENERGIE 
LABEL 
(WLTP)

CO2-
EMISSIE 

WLTP 
(GR/KM)

NETTO CAT. 
PRIJS BPM FISCALE 

WAARDEA
AFLEVER 
KOSTEN

CONSUMENTEN 
PRIJSB

ELEKTRISCH

420.A2E.0 54kWh - 1st Edition 115 (156) A 0 € 32.645 € 0 € 39.500 € 1.000 € 40.500
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UITRUSTING

S Standaard

OMSCHRIJVING 1ST EDITION

INTERIEUR

RDP 10" infotainmentsysteem (zonder navigatie) s

JAU Digitaal instrumentarium 10,25" s

RCG Audiosysteem (6 speakers) s

RFX Draadloze telefoonlader s

140 Automatische airconditioning s

JTM Bestuurdersstoel 6-voudig verstelbaar s

JWA Passagiersstoel 4-voudig verstelbaar s

452 Verwarmde voorstoelen s

318 Synthetisch leder op stuurwiel en versnellingspook s

LHA Ambient LED-interieurverlichting s

LN7 LED-plafondverlichting (voor en achter) s

6C4 Opbergvak met magnetische sluiting in middentunnel en rubberen vloermatten s

132 Verschuifbare armsteun tussen voorstoelen met opbergruimte s

CFN Neerklapbare achterstoelen s

3B1 Connectivity Box s

RTK Uconnect-services s

RTR Ecall noodroepsysteem s

3IG Elektrisch bediende ramen rondom s

410 Automatisch dimmende frameless binnenspiegel s

RS4 USB-C-poort achterste zitrij s

256 Flexkit voor bagage s

EXTERIEUR

1M5 18" Diamond Cut lichtmetalen velgen s

LM6 LED koplampen projector s

LAY LED achterlichten s

LNT LED-mistlampen met adaptieve stuurrichting s

61A Deurgrepen in carrosseriekleur s
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UITRUSTING

S Standaard

OMSCHRIJVING 1ST EDITION

88Q Zwarte spiegelkappen s

GTD Buitenspiegels verwarmd, elektrisch inklapbaar en met instapverlichting s

3F6 In- en uitstapverlichting s

253 Verwarmde voorruit s

GEG Donkergetint zonwerend glas s

JK2 Handsfree elektrisch bedienbare achterklep s

TECHNOLOGIE

9Z0 Keyless Entry s

GX4 Keyless Start s

412 Adaptieve Cruise Control s

9YZ Adaptieve Cruise Control met Lane Centering en Traffic Jam Assist s

XG8 EV Driving Mode Select s

BNW All-Terrain Driving Mode Select s

XAH Parkeersensoren rondom (voor-, achter- en zijkanten) s

9YN Achteruitrijcamera met meebewegende rijlijnen s

XPK Semi-automatische park assist s

XC4 Elektronische parkeerrem met Auto Hold-functie s

BNH Hill Descent Control s

347 Regensensor s

17C 3-fase laadkabel (geschikt voor Wallbox en/of openbare laadpaal) s

3S2 11 kW-boordlader s

VEILIGHEID

9S8 Herkennings- en noodremsysteem voor voetgangers en fietsers s

GPB Blind Spot Monitoring s

1H2 Automatisch grootlicht s

499 Fix&Go bandenreparatieset s
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KLEUREN

664 / 5YW Granite Grey
met Volcano Black dak

601 / 5DL Volcano Black 560 / 5ZW Sun Yellow
met Volcano Black dak

18” Diamond Cut lichtmetalen velgen
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KLEUR 
CODE

OPTIE 
CODE OMSCHRIJVING KLEUR DAK TYPE 1ST 

EDITION
NETTO  

CAT. PRIJS
CONSUMENTEN 

PRIJS

601 5DL Volcano Black Volcano Black Pastel O Geen meerprijs

664 5YW Granite Grey Volcano Black Metallic O Geen meerprijs

560 5ZW Sun Yellow Volcano Black Metallic O Geen meerprijs

KLEUR 
CODE

OPTIE 
CODE OMSCHRIJVING 1ST 

EDITION
NETTO  

CAT. PRIJS
CONSUMENTEN 

PRIJS

1F7 5KY Stoffen/techno-vinyl bekleding met gele accenten s Geen meerprijs

KLEUREN
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* LET OP:  alle vermelde technische specificaties zijn pre-homologatie waarden. Deze kunnen bij de definitieve homologatie nog wijzigen.

MOTORISATIE*

Brandstof Elektriciteit

Transmissie Automatisch

Aandrijfsysteem Voorwielaandrijving

Max. vermogen - kW (pk) 115 (156)

Max. koppel - Nm 260

Acceleratie van 0-100 km/h (sec.) 9

Topsnelheid (km/h) 150

LAADMOGELIJKHEDEN*

Accupakket capaciteit (kWh) 54

AC laden max. snelheid 11kW 3 fase

DC snelladen max. snelheid CCS 100 kW

Actieradius WLTP gecombineerd (km) 392

Laden van 0% - 100% aan regulier stopcontact 26 uur en 41 min.

Laden van 0% - 100% met 11kW 5 uur en 34 min.

Laden van 0% - 100% met 7,4kW 7 uur en 58 min.

Laden van 30km actieradius met 100kW 3 min.

Laden van 20% - 80% met 100kW 24 min.

Laden van 0% - 80% met 100kW 34 min.

WLTP VERBRUIK EN CO2 UITSTOOT*

WLTP : Verbruik, gecombineerde rijcyclus (kWh/100km) 15,15 - 15,9

WLTP : CO2, gecombineerd (g/km) 0

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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* LET OP:  alle vermelde technische specificaties zijn pre-homologatie waarden. Deze kunnen bij de definitieve homologatie nog wijzigen.

STUURINRICHTING*

Type Elektrische stuurbekrachtiging

Draaicirkel, tussen stoepranden (m) 10,50

AFMETINGEN*

Hoogte max. (mm) 1.528

Lengte (mm) 4.084

Breedte (mm) 1.776

Wielbasis (mm) 2.562

GEWICHTEN EN MATEN*

Rijklaar gewicht (kg) 1611

Massa ledig gewicht / Kentekengewicht (kg) 1.511

Maximaal toegestaan gewicht (kg) 2.025

Maximaal trekgewicht - geremd (kg) 0

Maximaal trekgewicht - ongeremd (kg) 0

Maximale kogeldruk (kg) 0

Volume bagageruimte - achterbank omhoog (l) 355
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FINANCIERING-GARANTIE

Jeep Financial Services
Jeep Financial Services Met een gerust hart wegrijden in uw nieuwe Jeep. Ook daarover hebben we nagedacht. Speciaal voor 
Jeep heeft Jeep Financial Services* producten op maat samengesteld. Of u nu op zoekt bent naar een financiering, lease of 
een verzekering. U regelt het snel en eenvoudig bij uw Jeep dealer. Wel zo prettig! Lees meer over onze dienstverlening op 
www.jeepfinancialservices.nl

Zakelijk rijden
Als zakelijke klant heeft u de keuze uit financieren of leasen. 
Wilt u uw Jeep bezitten en op de balans hebben? Dan is 
Financial Lease uw beste keuze. U leent dan geld voor de 
aanschaf. Wilt u uw Jeep niet op de balans en wilt u alleen 
betalen voor het gebruik? Dan kunt u het best kiezen voor 
Operational Lease. U betaalt dan een vast maandbedrag voor 
het gebruik. 

• FINANCIAL LEASE. Bij Financial Lease profiteert u van lage 
rentetarieven. U lost de lening af in een door u gekozen 
looptijd met vaste gelijkblijvende maandbedragen. U bent 
direct economisch eigenaar en activeert uw Jeep op de 
balans. De aanschaf legt geen beslag op uw werkkapitaal 
en u kunt gebruik maken van fiscale afschrijving.

• OPERATIONAL LEASE. Bij Operational lease betaalt u een 
all-inclusief bedrag per maand voor het gebruik van uw 
Jeep. De investering, de administratie en het risico op 
waardevermindering besteedt u uit. Wel zo overzichtelijk! 

Particulier rijden
Als Particuliere klant heeft u de keuze uit financieren
of leasen. Wilt u uw nieuwe Jeep kopen en bezitten? Dan 
kiest u voor financiering in de vorm van Aflopend Krediet. 
Wilt u alleen betalen voor het gebruik van uw nieuwe Jeep, 
zonder deze te bezitten? Dan kiest u voor Private Lease

• AFLOPEND KREDIET. Bij Aflopend krediet leent u geld voor 
de aankoop van een Jeep en lost u deze lening af in een 
door u gekozen looptijd. De maandelijkse bedragen blijven 
gelijk, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. Dit 
gebeurt op basis van uw budget, de aanschafprijs en de 
verwachte gebruiksduur van uw Jeep.

• PRIVATE LEASE. Bij Private Lease maakt u gebruik van een 
nieuwe Jeep zonder deze te bezitten. Alle kosten om met 
de auto de weg op te kunnen, zitten in het maandbedrag. 
De prijs is all-inclusive. Alleen de brandstofkosten komen 
er nog bij. De samenstelling van uw Jeep, de looptijd en de 
kilometrage bepaalt u helemaal zelf.

Jeep Garantie - Standaard 3 jaar 
2 + 1 jaar fabrieksgarantie met onbeperkt aantal kilometers, incl. 3 jaar mobiliteitsgarantie. 2 jaar lakgarantie, 7 jaar 
carrosseriegarantie en 8 jaar of 160.000 km garantie op het accupakket.

* Jeep Financial Services is een handelsnaam van FCA Capital Nederland BV
** Ansvar Idea is risicodrager van Jeep Insurance.

Mopar® is het servicemerk dat zich bezighoudt met de levering van originele onderdelen, accessoires en alle diensten die 
bedoeld zijn voor de zorg en het onderhoud van uw Jeep. Hiervoor hebben we diverse services beschikbaar.
 
AANVULLENDE GARANTIE
Aanvullende garantie met MAXIMUM CARE van MOPAR Vehicle 
Protection beschermt uw voertuig tot en met 5 jaar na 
eerste registratie. Afgestemd op uw behoeften biedt het u 
volledige gemoedsrust, gedurende de door u gekozen looptijd 
van de dekking, tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
Maximum Care dekt de reparatie of vervanging van defecte 
onderdelen en de arbeidsuren die hiervoor nodig zijn.  
Wanneer u uw voertuig voor afloop van het Maximum Care 
contract verkoopt, kunt u Maximum Care zonder problemen 
overdragen aan de nieuwe eigenaar.
 
PECHHULP
Wenst u ook de Pechhulp, na de fabrieksgarantie, te 
verlengen dan kunt u hiervoor een SERVICE PLUS PAS 
afsluiten.
Deze Service Plus Pas geeft een uitgebreide 
Pechhulpdekking voor Europa en daarnaast geniet u van een 
aantal bijkomende gratis services.
 
GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD
Met SERVICE CARE koopt u in één keer het geprogrammeerd 
onderhoud af.  
U betaalt een vaste prijs voor al uw onderhoudsbeurten, 

originele onderdelen en inspecties, zodat u achteraf niet 
wordt geconfronteerd met tegenvallers. U kunt zelf kiezen 
of u het onderhoud voor 2, 3, 4 of 5 onderhoudsbeurten 
afkoopt. 
Met Service Care bent u altijd goedkoper uit dan wanneer u 
het onderhoud per keer afrekent.  Hoe langer de duur, hoe 
groter uw voordeel. Voor het onderhoud kunt u terecht bij 
elke officiële Dealer in Europa en wanneer u uw voertuig 
voor afloop van het onderhoudscontract verkoopt, kunt u 
Service Care zonder problemen overdragen aan de nieuwe 
eigenaar.
 
AIRCO ONDERHOUD
Met AIR CARE koopt u in één keer het airco onderhoud 
af. U betaalt een vaste prijs voor al 1, 2, of 3 airco 
onderhoudsbeurten, zodat u achteraf niet wordt 
geconfronteerd met tegenvallers.
Met Air Care bent u altijd goedkoper uit dan wanneer u het 
airco onderhoud per keer afrekent. Hoe langer de duur, hoe 
groter uw voordeel. Voor het airco onderhoud kunt u terecht 
bij elke officiële Dealer in Europa en wanneer u uw voertuig 
voor afloop van het Air Care contract verkoopt, kunt u Air 
Care zonder problemen overdragen aan de nieuwe eigenaar.

 
Ga voor meer informatie en het afsluiten van bovenstaande serviceprogramma’s naar uw Dealer / Servicevestiging.
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Jeep® heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan producten en prijzen door te 
voeren. Bovendien kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke 
aard dan ook.

Jeep® is een gedeponeerd handelsmerk van FCA US L.L.C.

Editie: 1 november 2022
222213

www.jeep.nl

Volg ons op:

NederlandJeepJeep_Nederland Jeep Nederland


