
VÝKON(kW):

TYP PALIVA:

VÝBAVA:194 TURBO

DIESEL

Gladiator Overland 3,0 V6 264k Diesel AT8

Jeep Gladiator Overland 3,0 V6 264k Diesel
VYSTAVENÝ MODEL

OBJEM: 3,0
POHON: 4
PŘEVODOVKA: Automatická 8 st

STANDARDNÍ VÝBAVA
"Alpine" prémiový audio systém se subwooferem - 552 W zesilovač,2 ks výškové repro, 8x12" subwoofer, 4ks 6,5" repro, 2ks 3,5"stropní
repro, Média HUB (USB a AUX JACK vstup)

12V zásuvka vzadu, 18" kola z lehkých slitin - rozměr: 18 x 8,5, pneu 255/70 R18, 2-zónová automatická klimatizace, Akční paket
"Technologie" - monitoring mrtvého úhlu a detekce, křížení dráhy za vozidlem, bezklíčové odemykání a zamykání, Ambientní osvětlení
interiéru, Audio ovládání na volantu, Automatické přepínání dálkových světlometů, Automatické zhasnutí světel se zpožděním, Sklopné
sedadlo spolujezdce, Bezklíčový start, Blatníky s integrovými odbočovacími světly a denním svícením, Boční přední airbagy, Brzdové
světlo, Akční paket "Bezpečnost" - varování před čelním nárazem sfunkcí zmírnění následků nehody, adaptivní tempomat, Centrální
zamykání, Černý přední nárazník, Černý zadní nárazník, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Dělená, sklopná zadní sedadla 60/40,
Protiprokluzový systém, Diferenciál s omezenou svorností, Systém ochrany proti převrácení vozidla, Elektricky ovládaná a manuálně
sklopná zpětná zrcátka, Elektricky ovládaná okna- přední okna s funkcí stažení na 1-klik, Elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka, Elektronický
stabilizační systém (ESC), Systém upevnění dětské sedačky Isofix, Halogenové světlomety, ABS - protiblokovací systém kol, Ochrana
ložné plochy nákladového prostoru, Kuřácká sada (vyjímatelný popelník, zapalovač), Kůží čalouněný volant, Akční paket „Hard Top v
barvě karoserie“- třídílná Freedom Hard-Top pevná střecha v barvě karoserie

- přepravní taška k uložení odjímatelných předních částí střechy, - zadní elektricky ovládaná okna

Automatické rozsvícení světel (světelný sensor), Mřížka kapoty v barvě vozu, Úchytná oka pro uchycení nákladu, Nástupní prahy dveří,
Uzamykatelné dveře nákladového prostoru, Omezovač rychlosti, Osvětlený odkládací prostor na kelímky, Přední airbagy, ParkView zadní
parkovací kamera, Přední mlhové světlomety, Přední sedadlo spolujezdce- manuálně nastavitelné ve 4 směrech, Asistent stabilizace
přívěsu, Přístrojový panel se 7" TFT displejem, Sedadlo řidiče- manuálně nastavitelné v 6 směrech, Selec-Speed™ control, Sluneční clony
s integrovaným zrcátkem,Plnohodnotné rezervní kolo, Stropnice se zvýšenou ochranou proti hluku, Systém monitorování tlaku pneumatik
TPMS, Tempomat (Cruise control), Třídílná Freedom Hard-Top pevná střecha- v barvě vozu, Uconnect 8,4" s dotykovou obrazovkou - AM
/ FM/ Aux / USB Bluetooth, Apple Car Play a Android Auto, navigace (3D zobrazení měst, integrovaná anténa, DAB rádio), Převodový
poměr zadní nápravy 3,73, Možnost deaktivace předního airbagu spolujezdce, Vícerychlostní stěrače předních oken, Vnější zpětná zrcátka
v černé barvě, Zadní parkovací senzory, Zadní svítilny, Zatmavená zadní skla od B sloupku, Premium LED osvětlení, hlavní LED
světlomety, zadní LED světlomety, aut. zapnutí a nastavení výšky předních světlometů, LED denní svícení, LED mlhové světlomety, přední
parkovací senzory

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA VYSTAVENÉHO MODELU
u Paket Zima 6 528,93,-•
u Nástupní prahy dveří MOPAR stainless 4 297,52,-•
u Skládací kryt ložné plochy MOPAR tvrdý 26 694,21,-•
u Sklo Gorilla 3 851,24,-•
u Přední offroad kamera 10 661,16,-•
u Kožené čalounění sedadel 45 371,90,-•
u Sleva Smažík s.r.o. - 162 198,35,-•



X

1 891 000,00,- KčZVÝHODNĚNÁ CENA VOZU PO SLEVĚ S DPH

Celkem bez DPH: 1 562 809,91,- Kč


