
Designed by Mopar®



Het exclusieve 1941-accessoirepakket 
van Mopar® maakt van uw
Jeep® Wrangler een 'Special Edition'-model 
in de geest van de eerste Willys MB Jeep 
uit 1941. De kit bestaat uit zeven originele 
accessoires en Jeep® Performance Parts 
waarmee de terreincapaciteiten van de 
Wrangler verder worden verhoogd en zijn 
robuuste uitstraling wordt aangescherpt. 
Met het jaartal 1941 prominent op de 
motorkap onderstreept de Jeep® Wrangler 
1941 dat hij een rechtstreekse afstammeling 
is van de legendarische Willys MB Jeep die 
in dat jaar het levenslicht zag. Zwarte 
dorpellijsten, een zwarte tankvulklep, 
allweather-vloermatten en robuuste 
rockrails accentueren zijn compromisloze 
karakter, terwijl de 2-inch verhogingsset 
voor extra bodemvrijheid zorgt. 
Het 1941-pakket is verkrijgbaar voor de 
Wrangler Sport, Sahara en Rubicon.
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ONOVERTROFFEN
IN HET TERREIN, 

100% STREET LEGAL



//0302//

SPAT-
LAPPEN

MOTORKAPSTICKER
‘1941’

  
ROCKRAILS

2-INCH VERHOGINGSSET

ACCESSOIRES 'WRANGLER 1941'

ALLWEATHER-
VLOERMATTEN  

Set van vier rubberen 
matten met terreinmotief 
en hoge rand die de vloer 
van de auto vrij houden 
van water, zand, modder, 
sneeuw en vuil. De matten 
voor de voorstoelen 
zijn voorzien van een 
rood Jeep®-merklogo 
en doppen op de plaats 
van de afwateringsgaten 
in de vloer, zodat het 
mogelijk is water te laten 
weglopen zonder de 
matten te verwijderen. 

ZWARTE 
DORPELLIJSTEN

Set van vier zwarte 
lijsten ter voorkoming 

van krassen en 
slijtplekken op de 

dorpels. Vervaardigd 
van ultrasterk kunst-
stof met een stijlvol 

honingraatmotief,
waarbij de lijsten voor

de voorportieren
ook zijn voorzien van

een Wrangler-logo. 

ZWARTE 
TANKVULKLEP

Zwart gepoedercoate 
klep van aluminium. 

Voorzien van het 
Jeep®-merklogo.

ALLWEATHER-
VLOERMATTEN 

ZWARTE 
TANKVULKLEP

ZWARTE 
DORPELLIJSTEN

2-deurs Nr. K82215202AE
4-deurs Nr. K82215203AE

Nr. K82215123

2-deurs Nr. K82215393
4-deurs Nr. K82215394



MOTORKAPSTICKER 
'1941'

ROCKRAILS  

SPATLAPPEN
VOOR EN ACHTER

//0504//

Robuuste buizen 
van verzinkt staal
die de onderzijde 

van de carrosserie
in het terrein 

beschermen in 
het geval de auto

rotsen, boomstronken 
of een ander 

obstakel raakt. 

Unieke sticker met 
het jaartal waarin 
het allemaal begon.

Beschermen
de onderzijde van de 

carrosserie tegen  
opspattend water, 

modder en steenslag. 

2-INCH VERHOGINGSSET*

Deze set, die door de technici van 
Jeep® Performance Parts exclusief 

voor de nieuwe Wrangler is ontwikkeld, 
bestaat uit 2,5-inch aluminium monotube 

Fox®-schokdempers en langere 
wieldraagarmen. Samen maken die een 

grotere aspendelhoek mogelijk, waardoor 
de banden in ruig terrein beter contact 
met de grond houden. Daarnaast is een 

betere afstelling van het caster mogelijk 
voor goede rijeigenschappen op de weg 

zonder dat dit ten koste gaat van de 
terreinprestaties.  

Nr. K82215937

2-deurs Nr. K82215129AB
4-deurs Nr. K82215165AB

* Enkel beschikbaar bij 1941-uitvoering

Vóór Nr. K82215332AB
Achter Nr. K82215333



Combineer het avontuurlijke karakter van de 
Jeep® Wrangler 1941 designed by Mopar® 
met extra comfort. Mopar® biedt u daarvoor 
een aantal praktische accessoires, zoals 
5-inch led-verstralers voor extra zicht bij 
nachtelijke offroad-expedities, handgrepen 
die de passagiers houvast bieden bij ruige 
terreinritten en een stijlvol zonnescherm 
van doorzichtig zwart gaas. In aanvulling 
daarop biedt Mopar® ook een reeks originele 
accessoires waarmee u uw Wrangler 1941 
van een persoonlijk accent kunt voorzien.

MEER STIJL, 
MEER COMFORT

MATZWARTE 
FRONTGRILLE 

Nr. K82215114

Speciale uitvoering van 
de legendarische 
7-sleufs grille. 

//0706//



ZWARTE 
VENTIELDOPJES 

TAFEL VOOR 
ACHTERDEUR

ZIJSTRIPING 
'1941'  

HAND- 
GREPEN

Nr. K82214622

2-deurs Nr. K82215733 
4-deurs Nr. K82215731

Vóór Nr. K82215523
Achter Nr. K82215524

Voorzien van het  
Jeep®-logo.

Set van vier. 

Robuuste metalen 
klaptafel. Perfect 
voor een picknick 
onderweg.

Verwijst naar het jaar 
waarin het allemaal 
begon.

Stalen beugels voorzien 
van kunststof huls 
met gripprofiel. Te 
bevestigen aan de 

rolbeugel, waardoor 
de portierframes vrij 

blijven. Voorzien van het 
logo met de gestileerde

Jeep®-grille.

//0908//

Nr. K82215416AB

SNORKEL-INLAAT*

Zorgt voor de toevoer van 
schone en droge lucht naar 
de motor bij het rijden door 
modder en water.
*Vraag uw dealer naar de 
beschikbaarheid.

Nr. K82215948



ZONNESCHERM 
VAN ZWART GAAS

2-deurs Nr. K82215389AB 
4-deurs Nr. K82215390

Biedt bij open rijden 
bescherming tegen de 
felle zon. 

OFFROAD-
VERSTRALERS 5-INCH

MONTAGESTEUNEN 
VOOR OFFROAD-

VERSTRALERS

MATZWARTE BUITEN-
SPIEGELKAPPEN

RESERVEWIELHOUDER 
OP ACHTERDEUR

VERSTERKTE 
SCHARNIEREN VOOR 
ACHTERDEUR

Nr. K82215955

Nr. K82215954

Nr. K82215786

Nr. K82215355

Nr. K82215356AB

 Voor montage van de 
5-inch led-verstralers

op de motorkap.

Stijlvolle spiegelkappen 
die tegen een stootje 
kunnen. Overspuitbaar in 
een kleur naar keuze.

Voor bevestiging van een 
oversized reservewiel 
aan de achterdeur. 
Zwart gepoedercoat 
ter bescherming tegen 
corrosie. 

//1110//



Het imponerende uiterlijk en de 
toonaangevende prestaties van de 
Wrangler 1941 designed by Mopar® zijn 
het resultaat van een hechte en langdurige 
samenwerking tussen Jeep® en Mopar®. 

Trek erop uit met deze unieke Wrangler en 
ervaar zelf hoe hij het ultieme gevoel van 
vrijheid geeft dat alleen een échte Jeep® 
kan bieden.

DE BETROUWBARE 
METGEZEL VOOR AL 

UW AVONTUREN



Bel gratis* I AM JEEP voor informatie over onze producten en diensten en bij pech onderweg (24 uur per dag, 7 dagen per week).        

*Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de eventuele kosten voor mobiel bellen en/of bellen vanuit het buitenland.

START UW NIEUWE AVONTUUR MET MYJEEP® 

Alle informatie over de Jeep® Wrangler met één 
muisklik beschikbaar. Ga naar my.jeep.nl

Volg #JeepNederland voor nieuws en 
informatie over Jeep® of stuur een tweet of 
privébericht naar @JeepNederland.

Bezoek de Jeep®-webstore op
store.jeep.com

myJeep®
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ACCESSOIRES ARTIKELNUMMER PAG.

ZWARTE TANKVULKLEP K82215123 03

ALLWEATHER-VLOERMATTEN - 2-DEURS K82215202AE 03

ALLWEATHER-VLOERMATTEN - 4-DEURS K82215203AE 03

ZWARTE DORPELLIJSTEN - 2-DEURS K82215393 03

ZWARTE DORPELLIJSTEN - 4-DEURS K82215394 03

SPATLAPPEN - VOOR VOORWIELEN
SPATLAPPEN - VOOR ACHTERWIELEN

K82215332AB
K82215333

04
04

2-INCH VERHOGINGSSET - 2-DEURS
ENKEL BESCHIKBAAR BIJ 

1941-UITVOERING
04

2-INCH VERHOGINGSSET - 4-DEURS
ENKEL BESCHIKBAAR BIJ 

1941-UITVOERING
04

ROCKRAILS - 2-DEURS K82215129AB 05

ROCKRAILS - 4-DEURS K82215165AB 05

MOTORKAPSTICKER '1941' K82215937 05

ACCESSOIRES ARTIKELNUMMER PAG.

BADGE 'JEEP PERFORMANCE PARTS' K82215764 04

MATZWARTE FRONTGRILLE K82215114 07

SNORKEL-INLAAT K82215948 08

HANDGREPEN - VOOR K82215523 09

HANDGREPEN - ACHTER K82215524 09

VENTIELDOPJES ZWART K82214622 09

ZIJSTRIPING '1941'- 2-DEURS K82215733 09

ZIJSTRIPING '1941'- 4-DEURS K82215731 09

TAFEL VOOR ACHTERDEUR K82215416AB 09

MATZWARTE BUITENSPIEGELKAPPEN - OVERSPUITBAAR K82215786 10

RESERVEWIELHOUDER OP ACHTERDEUR K82215355 10

VERSTERKTE SCHARNIEREN VOOR ACHTERDEUR K82215356AB 10

MONTAGESTEUNEN VOOR OFFROAD-VERSTRALERS K82215954 10

OFFROAD-VERSTRALERS 5-INCH K82215955 10

ZONNESCHERM VAN ZWART GAAS - 2-DEURS K82215389AB 11

ZONNESCHERM VAN ZWART GAAS - 4-DEURS K82215390 11



De afbeeldingen en beschrijvingen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld. FCA Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen van constructieve of commerciële aard aan haar 
producten aan te brengen die zij nodig acht. Zet- en drukfouten voorbehouden. Jeep Wrangler - NL - 20191204

Bij een zware botsing stuurt het systeem automatisch een noodoproep uit. Een medewerker van de alarmcentrale zal vervolgens proberen u te bellen en stuurt zo nodig de 
hulpdiensten naar de plaats van het ongeluk.

Toont de exacte locatie van de auto op de kaart en de snelste weg ernaartoe.

Maakt het mogelijk de portieren op afstand te vergrendelen of ontgrendelen.

Biedt de mogelijkheid om bij pech contact op te nemen met de alarmcentrale. Daarbij worden automatisch de locatie en het chassisnummer van de auto doorgegeven.

Het systeem stuurt een waarschuwingsbericht wanneer de auto een ingestelde snelheidslimiet overschrijdt of een vooraf op de kaart begrensde zone verlaat.

Stuurt automatisch een alarmmelding wanneer het systeem een poging tot diefstal van uw auto vermoedt.

Per dag instelbare herinneringsfunctie om niets in de auto achter te laten.

Snelle check van de status van de auto om technische problemen onderweg te voorkomen.

MY:ASSISTANT

MY:REMOTECONTROL

MY:CAR

MY:ASSISTANT

ROADSIDE ASSISTANCE

AREA ALERT / SPEED ALERT

THEFT ASSISTANCE

REMINDER

DOWNLOAD DE APP UCONNECT™ LIVE VOOR PERMANENTE CONTROLE UW JEEP OP AFSTAND

FIND CAR

HOUD UW WRANGLER IN TOPCONDITIE MET MOPAR® VEHICLE PROTECTION

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 ú 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 Wrangler de zorg en aandacht krijgt die hij verdient!

EXTRA GARANTIE – Geen onverwachte reparatiekosten
Jeep® Extra Garantie is een service die u in staat stelt de reguliere garantie uit te breiden met maximaal 5 jaar zonder kilometerlimiet en eigen risico. U kiest zelf de garantieduur die het beste bij u past. Mocht u gedurende die periode 
pech of problemen met uw Jeep® krijgen, kunt u rekenen op het Jeep-servicenet en het vakmanschap van het personeel in onze gespecialiseerde werkplaatsen Zo kunt u jarenlang zorgenvrij rijden. Kijk voor meer informatie en de 
tarieven op www.jeepextragarantie.nl.

EASY CARE – Vooraf duidelijkheid over uw onderhoudskosten 
Met Easy Care koopt u het reguliere onderhoud voor een aantal jaren af. U kunt daarbij kiezen uit verschillende opties voor het kilometrage en de looptijd. Easy Care biedt u daarbij een aanzienlijk prijsvoordeel ten opzichte van de som 
van de losse onderhoudsmomenten en geeft u de garantie dat uw auto door specialisten wordt onderhouden. Uiteraard maken wij uitsluitend gebruik van originele onderdelen, waardoor uw auto gegarandeerd in topvorm blijft. Met 
Easy Care bent u dus verzekerd van zorgeloos rijden zonder later met hoge onderhoudskosten te worden geconfronteerd. Wij de zorgen, u geen vervelende verrassingen achteraf. Easy! Voor meer informatie en de tarieven helpt uw 
Jeep®-dealer u graag verder. 




