JEEP® GRAND CHEROKEE
NIGHT EAGLE

PRIJSLIJST 1 JANUARI 2018

PRIJZEN & UITVOERINGEN

PERSONENWAGENS

604.NML.1

Grand Cherokee 3.0 16V Night Eagle A8 4x4¹

Vermogen
in kW (pk)

CO2uitstoot

bijtelling

Energie
label

Netto
cat. Prijs

BPM
bedrag

BTW
bedrag

Fiscale
Waarde*

Consumenten
prijs**

177 (250)

184

22%

G

€ 52.887

€ 33.242

€ 11.106

€ 97.235

€ 98.790

A8 = 8-traps automatische transmissie
¹ Vierwielaandrijving - Quadra Trac ll (4WD - Four Wheel Drive)
* Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling										
** Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 3 jaar Road Assistance, kentekenplaten,
kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage en overheidsleges, bestaande uit de aanvraag en tennaamstelling van het kenteken. De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee
reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-nor gecertificeerd) en twee Evolution-Lifehammers.

EXTERIEURKLEUREN

Bright White

INTERIEURKLEUR

Granite Crystal

Diamond Black

Billet Silver

Netto cat. Prijs

1KL Zwart Capri leder met suède inleg

BTW bedrag

Consumentenprijs

Kleurcode

Omschrijving

PW7

Bright White

€0

€0

€0

PX8

Diamond Black Metallic

€ 1.070

€ 225

€ 1.295

PAU

Granite Crystal Metallic

€ 1.070

€ 225

€ 1.295

PSC

Billet Silver Metallic

€ 1.070

€ 225

€ 1.295

STANDAARDUITRUSTING O.A.
Communicatie & Technologie

• 7.0-inch TFT informatiedisplay
• 8.4-inch Uconnect LIVE Smarttouch NAV-systeem
met MW/LW/DAB/BT
• Audio systeem met 9 versterkte speakers en
subwoofer (506-watt)
• Dubbele remote USB-poort - alleen opladen
• Enkelvoudige remote CD-lezer
(in centrale armleuning tussen voorstoelen)
• Remote SD-kaartlezer
• Spraaksturing en bluetooth-handsfreeregeling
Veiligheid & Beveiliging

• Aanhangerstabilisatiesysteem
• Automatische hoogteregeling koplampen
• ABS-remsysteem met rondom
heavy-duty-schijfremmen
• Actieve hoofdsteunen
• Alarmsysteem
• Bevestigingspunten voor kinderzitje op
achterbank
• Centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening
• Display voor bewaken bandenspanning
• Elektronisch stuurslot
• Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)
• Geavanceerde meertraps frontairbags
• Gordijnairbags voor voor- en achterpassagiers
• Hill Descent Control
• Hill Start Assist

• Keyless Enter-n-Go-systeem
(openen en starten zonder sleutel)
• Knieairbag bestuurder
• Koplampen met lichtsensor
• Koplampsproeiers
• Parksense-parkeerhulpsysteem, voor/achter
• Parkview™-achteruitrijcamera
• Ready Alert Braking
(snellere remrespons in noodsituatie)
• Sentry Key-antidiefstalsysteem
• Verankeringssysteem voor vastklikken kinderzitje
• Zelfdrogende remschijven
• Zijairbags
• Zijairbags in voorstoelen
Techniek & Performance

•
•
•
•
•
•
•

3,45:1 achterasreductie
8-traps automatische transmissie, type 8HP70
Bekrachtigde tandheugelstuurinrichting
Heavy-duty motorkoeling
Quadra-Trac II® 4WD-systeem
Selec-Terrain™-systeem
Wielophanging afgestemd

Interieurdesign

• Bekleding zwart Capri leder met suède inleg
• LED-binnenverlichting voorin & achterin

Comfort & Klimaatbeheersing

• 12-volt accessoire-aansluiting
• 12-volt accessoire-aansluiting achterin
• 8-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen
met positiegeheugen op bestuurdersstoel
• Afdekscherm bagageruimte
• Automatisch dimmende binnenspiegel
met microfoon
• Automatisch geregelde dual-zone airconditioning
• Cruise control
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch bedienbare voorportierruiten
met impulsschakeling
• Geheugen voor instellingen van radio/
bestuurdersstoel/spiegels
• In twee delen (60/40) neerklapbare achterbank
• Luxe vloermatten voorin/achterin, met logo
• Met leder beklede schakelknop
• Met leder bekleed stuurwiel
• Op stuurwiel gemonteerde schakelflippers
• Panoramisch zonnedak
• Premium instrumentenpaneel met toerenteller
• Ruitenwissers met regensensor
• Schakelindicator (op instrumentenpaneel)
• Snelheidsmeter met schaal tot 240 km/h
• Stuurkolom elektrisch verstelbaar in verticale en
axiale richting
• Stuurwiel met audiobedieningstoetsen
• Stuurwiel met ingebouwde verwarming
• Uitneembare en oplaadbare interieurlamp

•
•
•
•

Verlichte bekerhouders
Verwarmbare stoelen op 2e zitrij
Verwarmbare voorstoelen
Voorstoelen met 4-voudig elektrisch verstelbare
lendensteun
• Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
Exterieurdesign

• 20-inch zwart gelakte lichtmetalen velgen 265/50 R20 Continental
• Badges (4x4, Grand Cherokee, Jeep, Limited)
in zwart gelakt
• Bi-Xenon HID-koplampen
• Dakantenne in carrosseriekleur
• Donkergetint zonwerend glas
• Dubbele verchroomde uitlaateindpijpen
• Elektrisch inklapbare, verstelbare en
verwarmbare buitenspiegels, automatisch
dimmend, met instapverlichting
en positiegeheugen
• Elektrisch vergrendelbare tankvulklep
• Grille in zwart gelakt
• LED-achterlichten
• LED-dagrijverlichting
• Mistachterlichten
• Portierhandgrepen in chroom
• Premium mistlampen
• Reservewiel van normale afmetingen
met stalen velg
• Tankvulsysteem zonder dop

De Jeep Grand Cherokee “Night Eagle” betreft een gelimiteerde speciale serie, vraag uw dealer naar de nog beschikbare voorraad. Kijk voor meer informatie op Jeep.nl en/of de reguliere Jeep Grand Cherokee
prijslijst.
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 LLC.
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