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RENEGADE NIGHT EAGLE II     GEMAAKT VOOR HET AVONTUUR
De Renegade Night Eagle II is gemaakt voor het avontuur. U ook?

Het is tijd om nieuwe wegen in te slaan. Op zoek naar nieuwe belevenissen. Met zijn glanzend zwarte badges, frontgrille, 

mistlampomlijstingen en 18-inch lichtmetalen velgen is deze speciale Renegade klaar voor een hoofdrol in uw volgende 

opzienbare verhaal.



OP JACHT IN DE NACHT
Welke weg u ook inslaat, er is geen bestemming waar de Renegade Night Eagle II u niet brengt.

Hij is er in twee versies: met 1.6 E-torq-benzinemotor van 110pk/81kW of 1.4 MultiAir II-benzinemotor van 

140 pk/103 kW. Beide met handgeschakelde zesversnellingsbak.

Maar welke versie u ook kiest, zijn unieke stijl en verbazingwekkende veelzijdigheid maken de weg vrij naar 

nieuwe ervaringen, bijzondere ontmoetingen en opwindende avonturen. Elke dag opnieuw.



OPWINDING VAN BINNENUIT
In de Renegade Night Eagle II komt u aan comfort niets tekort, dankzij onder andere het lederen stuurwiel, het Uconnect™ 

LIVE-navigatiesysteem, de parkeersensoren achter en de exclusieve zwarte bekledingsstof. Speciale stylingdetails als de 

glanzend zwarte interieuraccenten en de gestileerde Jeep
®
-grille op de rugleuningen van de voorstoelen creëren daarbij 

samen met het stoere karakter dat elke Jeep
®
 van nature heeft een omgeving waarin niets onmogelijk lijkt.



GLANZEND ZWARTE GRILLE EN LETTERS JEEP
®
 

OP DE MOTORKAP

EXCLUSIEVE ZWARTE BEKLEDINGSSTOF MET 

GESTILEERDE JEEP
®
-GRILLE OP DE RUGLEUNINGEN

GLANZEND ZWARTE 18-INCH VELGEN

GLANZEND ZWARTE LUIDSPREKEROMLIJSTINGEN
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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 

(november 2016). FCA behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specifi caties, 

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 specifi caties en brandstofverbruikscijfers. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen.
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