J EEP WR ANGLE R NIG H T E A GLE
®

N A CH T JA G E R
VRIJ OM ZIJN NATUURLIJKE INSTINCT TE VOLGEN

Stoutmoedig. Trots. Vrij. De nieuwe Jeep® Wrangler Unlimited Night Eagle is
gebouwd om u te laten doen wat uw instinct u ingeeft. Maak u gereed om te heersen
over de duistere kant van de stad. Met een metgezel die zich de regels niet laat
voorschrijven, maar ze oplegt.

T ROT S E B LIK,
AUT H ENT IEKE S T IJ L
Stijlvolle details versterken de karakteristieke looks van de nieuwe
Jeep® Wrangler Unlimited Night Eagle. Zijn diepzwarte frontgrille
en badges, Dual Top in carrosseriekleur, rockrails, speciale
carrosseriestickers en zwarte 18-inch vijfspaaksvelgen maken hem tot
een indrukwekkende verschijning. Zeker wanneer de duisternis valt.

S T E RK E N
ONV E RSCH RO KK E N
Met zijn krachtige motor en superieure offroad-techniek maakt
de nieuwe Jeep® Wrangler Unlimited Night Eagle van elke
uitdaging een mogelijkheid. Zijn 2.8 16V commonrail-dieselmotor
gecombineerd

met

vijftraps

automatische

transmissie

levert

een vermogen van 200 pk/147 kW en koppel van 460 Nm.
En dankzij zijn Command-Trac® 4x4-systeem met NV241 GII-tussenbak,
tijdens het rijden inschakelbare vierwielaandrijving en lage gearing
met 2,72:1-reductie heerst hij in elk terrein. Ook op de meest duistere
plekken van de stad.

S T OER EN VERFIJ ND
Het interieur laat de Wrangler Unlimited Night Eagle van zijn veelzijdige en verﬁjnde kant zien.
De bekleding van zwart McKinley-leder met sportieve zwarte gaasstof en grijze accentstiksels,
het lederen stuurwiel met grijze accentstiksels en de glanzend zwarte sierlijsten rond
de luchtroosters versterken de uitstraling van kracht en comfort. Het premium Alpine®audiosysteem met negen speakers zorgt daarbij voor een passende soundtrack, terwijl het
Uconnect™ Radio NAV-infotainmentsysteem met 6,5-inch kleurentouchscreen onmisbare
communicatie- en navigatietechnologie toevoegt aan het avontuurlijke karakter van de
Jeep® Wrangler Unlimited Night Eagle.

K LE UR E N J EEP WR A NGL ER U NL IMITE D N I G H T E A G LE
®

WRANGLER NIGHT EAGLE
WIELBASIS / TOTALE LENGTE / TOTALE BREEDTE (mm)
TOTALE HOOGTE (mm)
MOTOR
CILINDERINHOUD (cm3)

Firecracker Red

Granite Crystal

Black

Rhino

Bright White

Chief

2.8 CRD
2947/4751/1877
1800
2.8 CRD 4-IN-LIJN
2776

MAX. VERMOGEN (kW (pk) bij tpm)

147 (200) / 3600

MAX. KOPPEL (Nm bij tpm)

460 / 1600-2600

BRANDSTOFVERBRUIK (l/100 km) - GECOMBINEERD

9,0

CO2-EMISSIE (g/km) - GECOMBINEERD

235

TRANSMISSIE

5-TRAPS AUTOMAAT

4X4-SYSTEEM

COMMAND-TRAC®
TIJDENS HET RIJDEN
INSCHAKELBARE
VIERWIELAANDRIJVING

VELGEN

18”X7,5”

BANDEN

255/70R18 M+S

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 (04/2017). 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 LLC.
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