BEPAAL UW EIGEN
KOERS
Voor avontuur hoeft u echt de jungle niet in. Ook in de stad valt genoeg te beleven. Maar welke route u ook kiest, met zijn innovatieve aandrijﬂijn, veiligheidsvoorzieningen en multimediatechnologie voelt de nieuwe Jeep® Compass zich overal thuis.
Op de snelweg, in het drukke stadsverkeer of op onverharde paden in het terrein.

DE DAG BEGINT IN
HET OOSTEN

VERRUIM UW HORIZON
De nieuwe Jeep® Compass is direct herkenbaar aan zijn glanzend zwarte en met verchroomde lijsten ingelegde zevensleufs grille. En natuurlijk aan zijn brede bouw die garant staat
voor een solide wegligging en eersteklas offroad-eigenschappen. De led-achterlichten en het rondom vrijwel ononderbroken ruitoppervlak geven hem een dynamische uitstraling,
terwijl het glanzend zwarte dak eigentijdse verﬁjning uitstraalt.
De trapeziumvormige wielkasten benadrukken zijn Jeep®-dna.
Met zijn sublieme rijeigenschappen op de weg en uitstekende 4x4-kwaliteiten steekt de Jeep® Compass ver boven
de rest uit. Of u zich nu een weg moet banen door de drukke stad of in het terrein, dankzij zijn robuuste chassis en
MacPherson-wielophanging

met

state-of-the-art

dempings-

systeem loodst de Jeep® Compass u er soepel doorheen.

IDEALE REISVOORWAARDEN
Waar u ook heen gaat, de Jeep® Compass brengt u er
comfortabel en in stijl naartoe. Hoogwaardige softtouchmaterialen,

glanzend

zwarte

details

en

moderne

multimediatechnologie maken het interieur tot een omgeving
waarin het ongepolijste Jeep-karakter op een natuurlijke
manier samenkomt met pure klasse en een perfecte
ergonomie.
Zo is het scherm van het Uconnect™-infotainmentsysteem
stijlvol geïntegreerd in de middenconsole, waarvan de
trapeziumvorm

een

typisch

Jeep-stijlelement

is.

Alle

belangrijke functies van het systeem kunnen behalve via
het touchscreen in het dashboard, ook worden bediend
met de multifunctionele toetsen op het met leder beklede
stuurwiel. Met die toetsen kunt u tevens de instellingen
van het infodisplay in het instrumentenpaneel aan uw
persoonlijke voorkeuren aanpassen.
Voor wie comfort van de heerlijk zittende stoelen wil
verenigen met het vrije gevoel van rijden in de open lucht,
kan de Compass worden uitgerust met een tweedelig
panoramadak. De eveneens als extra uitrusting verkrijgbare
elektrisch bediende achterklep biedt een helpende hand bij
het in- en uitladen van bagage.

VRIJ VERKEER
VAN DIENSTEN
Het interactieve Uconnect™-infotainmentsysteem biedt u
toegang tot alle audio-, communicatie- en navigatiefuncties
aan boord. Dit systeem van de vierde generatie ondersteunt
Apple CarPlay en Android Auto™ en heeft een geavanceerd
HD-touchscreen van maximaal 8,4 inch met nieuwe functies
als in- en uitzoomen door met de vingers te spreiden of
knijpen.
Na koppeling aan een smartphone kunnen iPhone-gebruikers
via Apple CarPlay niet alleen handsfree bellen met behulp
van Siri-spraakbediening, maar ook gebruikmaken van onder
meer Apple Maps, Messages en Apple Music. Android Auto™
geeft toegang tot onder andere Google Maps™ en Google
Play Music™ via het touchscreen in het dashboard of de
bedieningstoetsen op het stuurwiel.
Via Uconnect™ LIVE biedt het systeem verder toegang tot
allerlei handige apps die zijn afgestemd op veilig gebruik in
de auto. Zo kunt u berichten checken op Facebook en Twitter,
afstemmen op uw favoriete radiostation via TuneIn, muziek
streamen via Deezer of het laatste wereldnieuws volgen op
Reuters. eco:Drive™ geeft u tips om schoner en zuiniger te
rijden en TomTom LIVE biedt actuele informatie over het weer,
ﬁles en snelheidscontroles. De speciale app Jeep® Skills
geeft offroad-ritten een nieuwe dimensie met informatie over
avontuurlijke routes en weergave van speciﬁeke rijgegevens
als hellingshoek en kanteling van de auto, de luchtdruk in de
omgeving en de hoogte waarop u rijdt.
*Android, Android Auto™, Google Play en andere merken zijn geregistreerde
handelsmerken van Google Inc.

Navigatiesysteem

VOLG UW EIGEN
RITME

Voor

een

superieure

audiobeleving

is

de

Compass verkrijgbaar met een BeatsAudio™
premium audiosysteem met negen speakers en
een versterker van 506 watt.

HET NOORDEN
IS OM DE HOEK

9-traps automatische
transmissie

1,6-liter MultiJet II

AANDRIJFKRACHT

120 pk

Niemand weet beter wat hij nodig heeft dan uzelf. Maar dan
moet u wel wat te kiezen hebben. De Jeep® Compass biedt
u daarom diverse combinaties van motor, versnellingsbak
en aandrijving die beantwoorden aan de speciﬁeke eisen
voor de weg die u wilt inslaan.
Zo biedt de negentraps automatische transmissie een
perfecte balans tussen efﬁciency en kracht op het
moment dat het nodig is. De overbrengingsverhoudingen
zijn optimaal afgestemd op het formaat, het gewicht
en de constructie van de Compass, waardoor hij een

2,0-liter MultiJet II

140/170 pk

vlotte respons bij het wegrijden combineert met volop
acceleratievermogen

in

het

middengebied

en

een

comfortabele souplesse bij kruissnelheden.
Voor de benzinemotoren kunt u kiezen uit de 1.4-liter
MultiAir

van

103

kW/140

pk

met

handgeschakelde

zesversnellingsbak en voorwielaandrijving en de 1.4-liter
MultiAir van 125 kW/170 pk met negentraps automaat en
vierwielaandrijving.

1,4-liter MultiAir 2
Voor de dieselmotoren hebt u de keuze uit de 1,6-liter
MultiJet

van

88

kW/120

pk

met

handgeschakelde

zesversnellingsbak en voorwielaandrijving, de 2,0-liter
MultiJet

van

103

zesversnellingsbak

kW/140
of

pk

met

negentraps

handgeschakelde
automaat

en

vierwielaandrijving of de 2,0-liter MultiJet van 125 kW/170
pk met negentraps automaat en vierwielaandrijving.

140/170 pk

ALLES ONDER CONTROLE,
WELKE WEG U OOK INSLAAT
Niet elke weg die u inslaat is even gemakkelijk. Maar
met de Jeep® Compass hoeft u zich over de veiligheid
in elk geval geen zorgen te maken. Met meer dan
zeventig voorzieningen voor de actieve en passieve
veiligheid,
Forward

waaronder
Collision

rijassistentiesystemen

Warning

Plus

en

als

LaneSense

Departure Warning Plus die standaard zijn op alle
uitvoeringen, bent u optimaal voorbereid op alle
gevaren die u op uw weg kunt tegenkomen. Vanuit
welke windrichting dan ook.

ParkView®-achteruitrijcamera
Het beeld van de ParkView®-achteruitrijcamera
verschijnt

in

dashboard

het

zodra

Uconnect™-scherm
de

versnellingsbak

in

het

in

z’n

achteruit wordt gezet. Dynamische hulplijnen in
het camerabeeld vergemakkelijken het achteruit
inparkeren of manoeuvreren.

Park Assist-inparkeerassistentie
Dit handige parkeerhulpsysteem maakt gebruik
van ultrasoonsensoren om de auto zichzelf
te laten inparkeren. Het enige wat u hoeft
te

doen

is

het

systeem

inschakelen

en

de

instructies opvolgen. Het systeem helpt u ook
met wegrijden uit een parallel parkeervak met
slechts weinig ruimte voor en achter de auto.

Rear Cross Path Detection
Dit systeem vergemakkelijkt achteruit wegrijden
uit een parkeervak of oprit haaks op de rijbaan.
Wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld,
waarschuwt het systeem met een geluidssignaal
en oplichtend waarschuwingssymbool voor van
opzij naderend verkeer.

Lane Departure Warning Plus
Deze veiligheidsvoorziening bewaakt met een camera de wegmarkeringen
op het asfalt en waarschuwt u voor mogelijk onbedoeld verlaten van de
Blind Spot Monitoring

rijstrook waarin u rijdt. Wanneer u zelf niet tijdig reageert, grijpt het

Dit systeem bewaakt constant de zogenaamde

systeem in door de auto automatisch terug te sturen naar de rijbaan

dode hoek aan de zijkant van de auto. Wanneer hier

waar u vandaan kwam.

een andere weggebruiker wordt waargenomen,
wordt u hierop geattendeerd met een oplichtend

Adaptieve cruise control

waarschuwingssymbool in de buitenspiegel.

Adaptieve cruise control zorgt dat automatisch een veilige afstand tot
uw voorligger wordt aangehouden. Als u een voorligger te dicht nadert,
wordt de auto gecontroleerd afgeremd en zodra de verkeerssituatie
het toelaat, herstelt het systeem de ingestelde kruissnelheid.

Forward Collision Warning Plus (FCW+)
Dit systeem maakt gebruik van een camera en radarsensoren om u met een geluidssignaal en oplichtend
waarschuwingssymbool te waarschuwen bij een dreigende botsing op een voorligger. Wanneer u zelf niet
tijdig reageert, grijpt het systeem in door automatisch de remmen te bedienen.

JEEP ACTIVE
®
DRIVE

NATUURLIJKE
SELECTIE

SELEC-TERRAINTM

De juiste gereedschappen en vaardigheden maken elke
weg begaanbaar. Daarom zijn de vierwielaangedreven
versies van de nieuwe Jeep® Compass uitgerust met
het Jeep® Active Drive 4x4-systeem met uitschakelbare
achterwielaandrijving.
De Selec-TerrainTM-tractieregeling biedt daarnaast een
keuze uit verschillende rijprogramma’s voor weg- of
terreingebruik: Auto, Snow, Sand en Mud, en - exclusief voor
de Trailhawk - Rock. Het systeem coördineert voor elk van
deze instellingen de aansturing van twaalf verschillende
voertuigsystemen om in elke rijsituatie een optimale
controle en grip te verkrijgen.
In de rijmodus Auto bepaalt het systeem op basis van
gegevens over de wegconditie, tractie en rijsnelheid
niet

alleen

de

instellingen

voor

de

verschillende

chassissystemen, maar berekent het ook permanent de
optimale verdeling van het motorkoppel over de voor- en
achterwielen. De volledig variabele natte koppeling van de
tussenbak zorgt daarbij dat zonder tussenkomst van de
bestuurder vrijwel onmerkbaar wordt overgeschakeld van
voorwielaandrijving op 4x4-aandrijving en omgekeerd.

UITSCHAKELBARE
ACHTERWIELAANDRIJVING

SAND

SNOW

KEUZEVRIJHEID
OP ELK TERREIN
De weg die voor u ligt kan altijd vol verrassingen zijn.
Maar met de Jeep ® Compass kunt u erop vertrouwen
dat u altijd komt waar u moet zijn, ongeacht de weg- en
weersomstandigheden. Met de Selec-Terrain TM -draaiknop kunt u de instellingen voor het onderstel tijdens
het rijden aan de veranderende omstandigheden aanpassen of de rijmodus Auto selecteren om u het meeste werk uit handen te laten nemen.
Auto
AUTO is de standaard rijmodus voor het dagelijks verkeer. Deze stand garandeert een veilig en comfortabel
rijgedrag op de weg en schakelt naargelang de rijomstandigheden

soepel

en

geruisloos

de

vierwiel-

aandrijving in of uit.
Snow
De wereld komt niet tot stilstand als de temperatuur
onder het vriespunt komt. Dat geldt ook voor de Jeep ®
Compass. In de rijmodus SNOW wordt permanent de
vierwielaandrijving ingeschakeld om het risico op overstuur tot een minimum te beperken en meer controle
en stabiliteit te garanderen wanneer dat het hardst
nodig is.
Mud
Waarom zou u uw handen vuil maken als het niet nodig
is? Na het inschakelen van de rijmodus MUD staat het
4x4-systeem een zekere mate van wielslip toe om maximale tractie bij lage snelheid te kunnen bieden zodat u
niet in de modder vast komt te zitten.
Sand
Houd de controle op zand, grind en steenslag. In de
stand SAND worden de overbrengingsverhoudingen
van tussenbak, differentieel en versnellingsbak ingesteld op maximale tractie op een losse ondergrond.

AUTO

MUD

TREK NAAR
HET ZUIDEN

NIETS IS ONMOGELIJK
De Jeep ® Compass Trailhawk geeft een nieuwe invulling aan het
begrip grenzeloos. Zijn Active Drive Low 4x4-systeem, 17-inch
noppenbanden, extra bodemvrijheid, voorbumper met grotere
oploophoek en karakteristieke rode sleepogen aan de achterkant,
geven hem een onovertroffen terreinvaardigheid. Zijn Trail Rated®badge maakt daarbij duidelijk dat hij zich in de testcategorieën
tractie,

wendbaarheid,

veerwegen,

doorwaaddiepte

en

bodemvrijheid heeft bewezen in enkele van de ruigste gebieden op
aarde: Jeeps Rubicon- en Moab-testparcoursen.

33,6°

24,4°
216

30°

VANUIT ELKE HOEK
EEN KEI
Hoe ruig en onherbergzaam het terrein ook is, de Jeep ® Compass
Trailhawk® loodst u er soepel doorheen. Zijn 2.0 MultiJetdieselmotor van 125 kW/170 pk, negentraps automatische
transmissie en Jeep ® Active Drive Low 4x4-systeem vormen
de basis voor zijn uitzonderlijke offroad-kwaliteiten. De
speciale Rock-modus van de Selec-Terrain TM -tractieregeling
biedt bovendien een lage gearing met 20:1-kruipreductie voor
optimaal gebruik van de vierwielaandrijving in het terrein. Een
andere exclusieve terreinvoorziening van de Trailhawk® is Hill
Descent Control. Deze volautomatische toerentalregeling
van de afzonderlijke wielen maakt het veilig afdalen van steile
hellingen mogelijk.

IN HET WESTEN
GAAT DE AVOND
OVER IN DE NACHT

ELKE COMPASS
ZIJN EIGEN KOERS

Stel uw eigen Jeep ® Compass samen: www.jeep.nl

COMPASS SPORT

EXTERIEUR & STIJL
•
•
•
•
•
•

16-inch stalen velgen
Automatische koplampen met lichtsensor
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Led-achterlichten
Tankvulsysteem zonder dop
Viervoudige halogeenkoplampen met led-dagrijlichten

INTERIEUR & COMFORT
•
•
•
•
•
•
•
•

12V-stroomaansluiting voor & achter
Achterbank in twee delen (60/40) neerklapbaar
Airconditioning (handbediend)
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Centrale armsteun op achterbank met bekerhouder
Lederen stuurwiel met audio-/telefoonbedieningstoetsen
Stoelbekleding van zwarte stof met zilvergrijze accentranden
Verschuifbare armsteun tussen voorstoelen

TECHNOLOGIE & VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 airbags (2 frontairbags, 2 zijairbags en 2 gordijnairbags)
Aanhangerstabilisatiesysteem
Adaptieve remlichten
Bandenspanningsbewakingssysteem (TPMS) met controlelampje
Cruise control
Elektrisch bediende handrem
Elektronisch geregeld remsysteem (BSC)
Elektronische rolbeperking (ERM)
Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)
Forward Collision Warning Plus (FCW+)
Hill Start Assist (HSA)
Instrumentenpaneel met 3,5-inch infodisplay
Lane Departure Warning (LDW)
Snelheidsbegrenzer
Tractieregeling
Uconnect™-infotainmentsysteem met 5-inch touchscreen, DAB digitale radio, Bluetooth®,
USB-aansluiting en 6 speakers

COMPASS LONGITUDE

Extra uitrusting t.o.v. Compass Sport:

EXTERIEUR & STIJL
• 17-inch lichtmetalen velgen
• Dakrails
• Elektrisch verwarm- en inklapbare buitenspiegels in carrosseriekleur
• Mistlampen vóór met bochtverlichtingsfunctie
• Verchroomde sierlijsten rond zijruiten

INTERIEUR & COMFORT
• Bekerhouders met verlichting voorin
• Led-ambianceverlichting
• Passagiersstoel met voorover neerklapbare rugleuning
• Stroomaansluiting 230V
• Transmissiehendel met leder bekleed (alleen automatische transmissie)
• Zelfdimmende binnenspiegel

TECHNOLOGIE & VEILIGHEID
• Alarmsysteem
• Keyless Enter ‘n Go-systeem (openen en starten zonder sleutel)
• Parkeersensoren achter

COMPASS LIMITED

Extra uitrusting t.o.v. Compass Longitude:

EXTERIEUR & STIJL
• 18-inch lichtmetalen velgen
• Donkergetint zonwerend glas
• Koplampen met dubbele HID-halogeenlampen en led-dagrijlichten

INTERIEUR & COMFORT
• Achterbank in drie delen (40/20/40) neerklapbaar
• Automatische dual-zone airconditioning
• Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun
• Dakhemel met ambianceverlichting
• Stoelbekleding van stof met leder
• Stoelverwarming op voorstoelen
• Stuurwielverwarming
• Vloermatten all-season

TECHNOLOGIE & VEILIGHEID
• Apple Carplay & Android Auto™ met navigatie- en muziekfuncties
• Bandenspanningsbewaking (TPMS) met display
• Instrumentenpaneel met 7-inch kleurendisplay
• Ruitenwissers met regensensor en ontdooier
• Uconnect™-infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen, DAB digitale radio,
Bluetooth®, USB-aansluiting en 6 speakers

COMPASS TRAILHAWK®
Extra uitrusting t.o.v. Compass Longitude:

EXTERIEUR & STIJL
• 17-inch lichtmetalen velgen met M+S-terreinbanden
• Donkergetint zonwerend glas
• Koplampen met dubbele HID-halogeenlampen en led-dagrijlichten
• Matgrijze exterieurdetails
• Rode sleepogen achter
• Trailhawk-motorkapsticker

INTERIEUR & COMFORT
• Achterbank in drie delen (40/20/40) neerklapbaar
• Automatische dual-zone airconditioning
• Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun
• Dakhemel met ambianceverlichting
• Stoelbekleding van stof met leder
• Stoelverwarming op voorstoelen
• Stuurwielverwarming
• Vloermatten all-season

TECHNOLOGIE & VEILIGHEID
• 9–traps automatische transmissie
• Apple Carplay & Android Auto™ met navigatie- en muziekfuncties
• Bandenspanningsbewaking (TPMS) met display
• Instrumentenpaneel met 7-inch kleurendisplay
• Ruitenwissers met regensensor en ontdooier
• Uconnect™-infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen, DAB digitale radio, Bluetooth®,
USB-aansluiting en 6 speakers

OFFROAD
• Bodembeschermplaten voor motorruimte, tussenbak, transmissie en brandstoftank
• Jeep® Active Drive Low 4x4-systeem
• Hill Descent Control (HDC)
• Offroad-wielophanging
• Selec–Terrain®-tractieregeling

RONDOM
COMPLEET

18-INCH ‘GRANITE CRYSTAL’
Mopar®-accessoire

16-INCH TECHNO-ZILVER

16-INCH STALEN
VELGEN

Optioneel voor Sport

Standaard op
Sport

19-INCH GLANZEND ZWART GEPOLIJST
Optioneel voor Limited

17-INCH GLANZEND ZWART
GEPOLIJST

17-INCH
TECHNO-ZILVER

Standaard op
Trailhawk

Standaard op Longitude

18-INCH TECHNO-GRIJS
GEPOLIJST
Standaard op Limited

KLEURRIJK
DESIGN

White
pastellak*

SPORT

LONGITUDE

LIMITED

®

TRAILHAWK

Pearl White
drielaags lak**

Billet Silver
metallic lak

Granite Crystal
metallic lak

Rhino
pastellak

Laser Blue
parelmoerlak

Jazz Blue
parelmoerlak

Olive Green
metallic lak

Spitﬁre Orange
pastellak

Redline
parelmoerlak

Diamond Black
parelmoerlak

Black
pastellak
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*Niet i.c.m. beige interieur

**Alleen i.c.m. zwarte stoelbekleding

GRENZELOOS
COMFORT

SPORT / LONGITUDE

TRAILHAWK®

LIMITED

LEDER / LEDER

STOF

ZWART

STOF

BEIGE
Alleen beschikbaar voor Longitude

LEDER / STOF

LEDER / LEDER

GEVENTILEERD LEDER

ZWART / RODE ACCENTEN

LEDER / STOF

LEDER / LEDER

GEVENTILEERD LEDER

ZWART / GRIJS

LEDER / STOF

GEVENTILEERD LEDER

ZWART

WIE UNIEK WIL ZIJN, MOET AUTHENTIEK ZIJN
KIES VOOR DE ORIGINELE ACCESSOIRES VAN MOPAR®.
Het brede aanbod aan Mopar ®-accessoires biedt u volop mogelijkheden de Jeep ® Compass tot
in het kleinste detail aan uw persoonlijke wensen aan te passen. Met de exclusieve stylingaccessoires kunt u zijn uiterlijk een individuele touch geven. Daarnaast zijn er talloze extra’s
voor het verder verruimen van zijn praktisch gebruiksgemak, zoals een organizersysteem voor
de bagageruimte en dakdragers met bijbehorende steunen en houders voor onder andere ski’s,
fietsen en een dakkoffer. Dus of u nu een stedentrip of outdoorexpeditie wilt ondernemen, u
hoeft nooit onvoorbereid op reis te gaan.
Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door Jeep® goedgekeurde garantie- en onderhoudsservices.
U hebt daarbij verschillende keuzes voor dekking, looptijd en kilometerlimiet, zodat u een product kunt
uitzoeken dat perfect aansluit op wat u nodig hebt. U kunt erop vertrouwen dat alle werkzaamheden
aan uw auto worden uitgevoerd door speciaal opgeleide monteurs bij erkende Jeep®-werkplaatsen,
waar wordt gewerkt met de juiste gereedschappen en testapparatuur, en dat daarbij uitsluitend
originele onderdelen worden gebruikt. Mopar® Vehicle Protection geeft u de zekerheid dat uw Jeep®
Compass de zorg en aandacht krijgt die hij verdient!
Ga voor meer informatie naar www.jeep.mopar.eu/jeep/nl/nl/powered-by-mopar

I AM JEEP® CUSTOMER CARE
i am

00 800 0 IAM JEEP
00 800 0 426 5337

Jeep ’s klantenservice is vanuit heel Europa gratis bereikbaar op 00 800 0 426 5337*. U kunt dit nummer 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen voor hulp bij pech onderweg. U kunt ook contact
®
opnemen voor informatie over onze modellen, onze diensten en ons dealernetwerk of voor het boeken van een proefrit. Onze medewerkers staan voor u klaar om u te helpen met alles wat te maken
heeft met uw huidige of toekomstige Jeep !
®
*Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de eventuele kosten voor mobiel bellen en/of bellen vanuit het buitenland.

Deze brochure is een internationale uitgave van FCA. Alle illustraties en gegevens in deze brochure komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (07/2017). FCA behoudt zich het recht voor om van
tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, speciﬁcaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt
van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze meest recente prijslijst.
Deze bevat tevens de technische speciﬁcaties en brandstofverbruikscijfers. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen.
Jeep® is een geregistreerd handelsmerk van FCA US LLC.
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