
559. .3

 (Cenník MY2023)

GME WD

Motorizácie PHM Pohon

5A 3.0 Ds 4wd Diesel 4WD

R

6A 3.0 Ds 4wd Diesel 4WD

SPORT
559.45A.3

OVERLAND
559.R6A.3

Cenníková cenacv

Výkon kW (PS)

AKCIOVÁ PONUKA

Neodolateľná akciová ponuka a prvotriedné terénne schopnosti. 
Využite práve teraz s cenovým zvýhodnením až

5,050 EUR vr. DPH

Zľava Akciová cena
Cena vr. DPH (€)

4,400 59,000

5,050 67,80072,850

63,400

194 (264)

194 (264)

Obj. Číslo

8st. automatická

8st. automatická

ZÁRUKA NA VOZIDLO 
Na všetky vozidlá poskytuje Jeep svojim zákazníkom zákonnú dvojročnú záruku a dodatočné 3 roky rozšírenej záruky (100.000 km) na hnacie ústrojenstvo vozidla, dvojročnú záruku na lak a sedemročnú na prehrdzavenie 
karosérie. Počas základnej dvojročnej záruky nie je nijak obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše je 24 hodín denne v celej Európe k dispozícii špeciálna asistenčná služba – I AM JEEP. Podmienkou poskytovania záruky 
je dodržanie Návodu na použitie a údržbu vozidla a predpísaných servisných prehliadok. Cenníková cena je platná od 22.9.2022 do odvolania za predpokladu, že nenastane podstatná zmena okolností. FCA si vyhradzuje právo v 
prípade podstatnej zmeny okolností (napr. nedostatok výrobných komponentov na trhu) alebo vyššej moci, pokiaľ by nastali, upraviť ponuku kedykoľvek v prípade zmien modelov, verzií, výbav, voliteľnej výbavy či cenníkových 
cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky uvedené ceny motorizácií sú odporúčané predajné ceny zodpovedajúce dobe vydania vr. 20% DPH bez príplatkových výbav.Viac informácii o zárukách získate priamo u autorizovaných predajcov značky Jeep.

Prevodovka

GLADIATOR
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Obj. kód SPORT OVERLAND

0ZT - T

2SA 1,700 -

2SB - T

2WG - 3,040

5X3 - •

2RY 660 660

AFB 360 T

Niektoré prvky príplatkovej výbavy nahrádzajú štandardnú výbavu rovnakého charakteru, bez toho, aby táto skutočnosť bola u jednotlivých položiek uvedená.

Akciový paket "Hard Top vo farbe karosérie"
- Trojdielna Freedom Hard-Top pevná strecha vo farbe karosérie (HT3)
- Prepravná taška na uloženie odnímateľných častí nad vodičom a spolujazdcom (CS2)
- Zadné elektricky ovládané okná (GFD)
- Rozmrazovač zadného okna (GFA)
- Bez plátenej strechy (ST8)

Akciový paket "Strecha"
- Trojdielna Freedom Hard-Top pevná strecha vo farbe karosérie (HT3)
- Prepravná taška na uloženie odnímateľných častí nad vodičom a spolujazdcom (CS2)
- Zadné elektricky ovládané okná (GFD)
-  Rozmrazovač zadného okna (GFA)
- Plátená strecha SunRider Soft Top čierna (ST2)
* Iba s CSU alebo CT6 alebo CSD

Štandardná a voliteľná výbava

Akciový paket "Bezpečnosť"
  - Varovanie pred čelným nárazom s funkciou zmiernenia následkov nehody (LSU)
  - Adaptívny tempomat do zastavenia (NH3)

GLADIATOR MY23 (N1)

Akciové pakety

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokálny štandard pre SR
NA - nie je dostupné pre niektoré verzie

Akciový paket "Technológia"
  - Monitoring mŕtveho uhla a detekcia kríženia dráhy za vozidlom (XAN)
  - Bezkľúčové odomykanie a zamykanie (GXD)
"Alpine" audio systém premium so subwooferom (2RZ)
- 552 W zosilňovač
- 2ks výškové reproduktory
- 8x12" subwoofer
- 4ks 6,5" reproduktory
- 2ks 3,5“ stropné reproduktory

Cargo paket
 - 400W invertor (XHR)
- Uzamykatelná schránka pod zadnými sedadlami (CUW)
- Zásuvka 230V (2GM)

Stropnice so zvýšenou ochranou proti hluku
* S 2SA pre verziu Sport

Akciový paket "Hard Top čierný"
- Trojdielna Freedom Hard-Top pevná strecha čierna (HT1)
- Prepravná taška na uloženie odnímateľných častí nad vodičom a spolujazdcom (CS2)
- Zadné elektricky ovládané okná (GFD)
- Rozmrazovač zadného okna (GFA)
- Bez plátenej strechy (ST8)
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Obj. kód SPORT OVERLAND

BNB • •
BNG • •
BNM • •
BNS • •
BR2 • •
CF3 • •
CGZ • •
CGW • •
CJ1 • •

LMG • •
LSB - 600
NH2 • •
NHM • •
BNT • •
XGM • •
LA5 - •
XJH • •

Obj. kód SPORT OVERLAND

STB • -

CT6 800 800

MHW 1,000 1,000

CSU 1,320 1,320
CSD 660 660
XMF 660 T
GTB • •
LE4 • •
LHD • •
LPG • •
LPS • •

AJS 5,040 5,040

MBC • •
MFT • -
MFZ - •

MHJ - 270

MM2 • -

MM3 - •

MRK T •
MRT 1,000 1,000
MRU 1,000 1,000
CLP 160 160
CLN 220 220

MZM - •
MT2 • •
CKT • •
JEX • •
JKJ • •
LAY • •
LNV • •
LPX • •
LPY • •

Uzamykateľné veko palivovej nádrže

Mriežka kapoty svetlá

Úchytné oká pre zabezpečenie nákladu

Nástupné prahy dverí MOPAR čierné trubkové

Niektoré prvky príplatkovej výbavy nahrádzajú štandardnú výbavu rovnakého charakteru, bez toho, aby táto skutočnosť bola u jednotlivých položiek uvedená.

Blatníky s integrovými odbočovacími svetlami a denným svietením
- v čiernej farbe

Nástupné prahy dverí MOPAR stainless
Plaketa "Overland"

Blatníky s integrovými odbočovacími svetlami a denným svietením
- vo farbe vozidla
Nástupné prahy dverí
Nástupné prahy dverí MOPAR chrom trubkové

Nástupné prahy dverí MOPAR plastic

Hlavné LED svetlomety

Elektricky vyhrievané spätné zrkadlá 
Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe
Automatické zhasnutia svetiel s oneskorením

Asistent stabilizácie prívesu

Plátená strecha premium SunRider Soft Top 
- čierna
* Nemožno s 2SA

LED denné svietenie

Čierný zadný nárazník

Selectable Tire fill Alert

Štandardná a voliteľná výbava

Elektronický stabilizačný systém (ESC)

Predné airbagy

Alarm
Obmedzovač rýchlosti 

Roleta na prekrytie ložnej plochy
Výstelka ložnej plochy

Exteriér

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách

Mopar mriežka kapoty čierna
* Nemožno s XNY

Plaketa "Trail Rated"

Uzamykateľné dvere nákladového priestoru

Mriežka kapoty vo farbe vozidla

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokálny štandard pre SR
NA - nie je dostupné pre niektoré verzie

Aut. zapnutie a nastavenie výšky predných svetlometov
 Zadné LED svetlomety
LED hmlové svetlomety

Zadné hmlové svetlo 
Brzdové svetlo

Polovičné dvere (spodná časť oceľ - vrchná čásť tkanina)
*Iba s 5X3 a CSD a farbou 0PY, 0Q0, 0SD, 0UT alebo 0UU

Skládací kryt ložnej plochy MOPAR mäkký

Tempomat (Cruise control)

Bezpečnosť & Ochrana

Systém ochrany proti převrácení vozidla
ABS - protiblokovací systém kolies
Systém upevnenia detskej sedačky ISOFIX
Možnosť deaktivácie predného airbagu spolujazdca

GLADIATOR MY23 (N1)

Protipreklzový systém
Selec-Speed™ control

Skládací kryt ložnej plochy MOPAR tvrdý

Mopar Sunrider Fliptop
* Nie je možné s AJS a 2WG

Bočné airbagy
Automatické rozsvietenie svetlometov (svetelný senzor) 
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Obj. kód SPORT OVERLAND

728 • -
8E7 - •

2SQ - 2,250

84K T T

CFN • •
CLE • •

CWA 140 140
CWP • •
GCD T T
GNU • -
GNC - •
GNK • •
HAB - •
JHA • •
AD8 - 340

JPY • •

JT6 • •

JWA • •

LHA - •
RDZ • •
CDB • •

Obj. kód SPORT OVERLAND

1M3 T -

2SS - T

TBB • -

Obj. kód SPORT OVERLAND

0UT 0 0
0PY 1,100 1,100
0UU 1,100 1,100
0SB 1,100 1,100
74F 1,100 1,100
PJF 1,100 1,100
PGP 1,320 1,320

Obj. kód SPORT OVERLAND

0SD 1,100 1,100
0Q0 1,100 1,100
2G1 1,100 1,100

Sivá "Grey" - k dipozícii limitovanú dobu

Sedadlo vodiča
- manuálne nastaviteľné v 6 smeroch

Predné sedadlo spolujazdca
- manuálne nastaviteľné v 4 smeroch

Ambientné osvetlenie interiéru

Elektricky ovládané okná
- predné okná s funkciou stiahnutie na 1-klik

Štandardná a voliteľná výbava GLADIATOR MY23 (N1)

17" kolesá z ľahkých zliatin
- rozmer: 17 x 7,5
- strieborné
- pneumatiky: 245/75 R17

Rezervné koleso

Audioovládanie na volante 
Sklápateľné sedadlo spolujazdca

Viacstupňové stierače predných okien

Predné a zadné koberčeky
Celoročné koberčeky Mopar

Paket "Zima"

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokálny štandard pre SR
NA - nie je dostupné pre niektoré verzie

Základné lakovanie

2-zónová automatická klimatizácia

Biela
Sivá "Sting"
Zelená "Sarge"

- 18" kolesá z ľahkých zliatin (1M4)
    - rozmer: 18 x 8,5

Žltá "High Velocity" 

Fajčiarska sada
- vyberateľný popolník (CUK)
- zapalovač (JJA)

Delené sklápateľné zadné sedadlá 60/40

Textil čalúnenie sedadiel - čierne

Koža / Techno vinyl čalúnenie sedadiel - čierne
* Iba s AD8

Disky kolies & Pneumatiky

Slnečné clony s integrovaným zrkadielkom - osvetlené

Interiér

Niektoré prvky príplatkovej výbavy nahrádzajú štandardnú výbavu rovnakého charakteru, bez toho, aby táto skutočnosť bola u jednotlivých položiek uvedená.

Osvetlený odkladací priestor na poháre
Zatmavené zadné sklá od B stĺpika
Slnečné clony s integrovaným zrkadielkom

Textil čalúnenie sedadiel - čierne

Elektrochromatické vnútorné zpätné zrkadlo

Metalické lakovanie

Čierna

Sivá "Granite crystal"
Modrá "Hydro"
Srieborná "Zynith"

Červená "Firecracker"
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Obj. kód SPORT OVERLAND

GX4 • •
GXM • •
RS9 • •
RSF • •
JAL - •
JAE • -
JJJ • •

RCH • •
RSJ - 470

UGG • -

UGQ - T

XAA • •
XHU • •
XAC • •
LMS - T
XNY - 530

Obj. kód Iba s Nemožno s SPORT OVERLAND

DME • •
DHP • •
DSA • •

DAB rádio
Média HUB (USB a AUX JACK vstup)

Niektoré prvky príplatkovej výbavy nahrádzajú štandardnú výbavu rovnakého charakteru, bez toho, aby táto skutočnosť bola u jednotlivých položiek uvedená.

GLADIATOR MY23 (N1)

Predná offroad kamera

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokálny štandard pre SR
NA - nie je dostupné pre niektoré verzie

Automatické prepínanie diaľkových svetlometov

Prevodový pomer zadnej nápravy 3,73

Predné parkovacie senzory

MAXIMÁLNE PRAKTICKÝ. JEDINÝ KONVERTIBILNÝ PICK-UP

Selec Trac pohon 4WD

Štandardná a voliteľná výbava

Diferenciál s obmedzenou svornosťou Trac-Lok 

12V zásuvka v stredovej konzole

Uconnect 7" s dotykovou obrazovkou

Uconnect 8,4 "s NVG, dotykovou obrazovkou
- AM / FM / Aux / USB 
- Bluetooth
- Apple Car Play a Android auto*
- Integrovaná anténa
- DAB rádio
- Uconnect Live
- GPS navigácia (3D zobrazenie miest)
* Apple CarPlay a Android Auto nie sú podporované v SR
** Pre Sport iba s 2RZ

Zadné parkovacie senzory

Technológie

ParkView® zadná parkovacia kamera

Ostatné

Bezkľúčový štart
Centrálne zamykanie

Prístrojový panel so 7'' plnofarebným TFT displejom 
Prístrojový panel so 3,5'' plnofarebným TFT displejom 

8 reproduktorov
Bezdrôtový reproduktor
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Objem AdBlue nádrže (l)

Dana 44 M210
HD Axle

16:1

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Max. výkon kW (k) @ ot. min. 194 (264) @ 3600 rpm

SPORT

83.0 x 92.0
Počet valcov

18,5°
41°
885

Prechodový uhol 18,5°

VÝKON

41°
Výška otevřených 5 dveří od země (mm) 885
Nájazdový uhol

Odjazdový uhol 25° 25°

Náprava vpredu

1843 / 1905

2721

50

Najmodernejší 6 valcový motor s 
objemom 3 litre dodáva výkon 264 koní a 
je spárovaný s 8 stupňovou automatickou 

prevodovkou. Pohon všetkých kolies 
zaisťuje vyspelý pohon Selec-Trac s 

redukčnou prevodovkou.
Pohotovostná hmotnosť (kg)

Nápravae vzadu
Dana 44 M220

HD Axle

4WD

194 (264) @ 3600 rpm
600 @ 1400-2800 rpm

OVERLAND

Hnacia náprava
8st. automatická

3.0 Ds
Diesel

6, do V v úhli 60°
83.0 x 92.0

2987
16:1

Vŕtanie x zdvih (mm)

2478
1341
1137
2925
2721
1428
1497

71

Výška hard top / soft top (mm) 1843 / 1905

50

1137

Rozchod vpredu/vzadu (mm) 0
Svetlá výška (mm)

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy (kg)

Max. hmotnost prívesu - brzdený (kg)
Maximálne zaťaženie prednej nápravy (kg)

POHON

1497
1428

1305
2369

Prevodovka

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 8.6
Max. rýchlosť (km/h) 177

Uvedené údaje o spotrebe paliva, emisiách CO2 a spotrebe energie boli stanovené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v znení platnom v čase homologizácie vozidla. Údaje sa vzťahujú k vozidlu v 
základnom vybavení v Taliansku a uvedené rozpätie zohľadňuje voliteľnú výbavu a rozdiely v rozmeroch zvolených kolies a pneumatík, ktoré sú dostupné u vybraného modelu, a môžu sa počas konfigurácie líšiť. Hodnoty pre 
vozidlá sú už založené na novej metodike WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a sú prepočítané na hodnoty zodpovedajúce NEDC (New European Driving Cycle), aby bolo možné zabezpečiť porovnaní 

medzi vozidlami. U týchto vozidiel, sa na účely daní alebo iných poplatkov súvisiacich s vozidlami, ktoré sa (okrem iného) zakladajú na hodnote emisií CO2, môžu líšiť hodnoty CO2 od hodnôt tu uvedených.

Priemer otáčania (m) 13.7

SPOTREBA PALIVA
9,5 - 9,7 9,5 - 9,8

Emisie CO2 (g/km) - WLTP
OSTATNÉ

248 - 256
E6D Final

8.6

13.7

EMISE

Dĺžka (mm)

2987

Objem palivové nádrže (l) 71

Max. krútiaci moment (Nm) @ ot. min.

3.0 Ds

VONKAJŠIE ROZMERY

5591

Max. objem priestoru za zadnými sedadly (l)

5591
18941894Šírka (mm)

Užitná výška ložné plochy (mm)

Dlžka ložné plochy -otvorené 5 dvere (mm) 2067
Šírka ložné plochy (mm) 1442
Šírka ložné plochy - medzi podbehy (mm)

Rázvor (mm)

445
1137
1442

6, do V v úhli 60°

4WD

600 @ 1400-2800 rpm

Zdvihový objem (cm3)

DieselPalivo

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA GLADIATOR MY23 (N1)

Váha vpredu (kg)
Váha vzadu (kg)
Max. prípustná hmotnosť (kg)

1064
2925

HMOTNOSTI A OBJEMY

Poriadné auto potrebuje 
poriadný motor.

Kompresný pomer

Dana 44 M210
HD Axle

Dana 44 M220
HD Axle

8st. automatická

244 - 257
Emisná norma E6D Final

3488
0

253
1531
2067

1531

3488

Brodivosť(mm/kmh) 760/8 760/8

253
Dlžka ložné plochy - zavreté 5 dvere (mm)

445

Kombinovaná (l/100km) - WLTP

177
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Váš autorizovaný Jeep® predajca:

 

Vytlačené na Slovensku

Popisy a ilustrácie použité v tejto brožúre, ako aj informácie o rozsahu dodávaného vybavenia, farieb, vzhľadov, výkonov, rozmerov, hmotnosti, spotreby paliva a prevádzkových nákladov vozidla zodpovedajú dobe vydania. 
Naftové motory sú vybavené filtrom pevných častíc DPF. Konkrétne konfiguráciu vozidla získate u autorizovaného dealera Jeep® podľa aktuálneho platného cenníka. Všetky uvedené ceny sú odporúčané predajné ceny 

zodpovedajúce dobe vydania vč. 20% DPH. Dopravné náklady sú v cene vozidla. Ilustrácie môžu obsahovať špeciálne vybavenie modelov alebo funkcií, ktoré nie sú k dispozícii na európskom trhu. Jeep si vyhradzuje právo 
uskutočňovať v priebehu výroby zmeny proti prevedením tu uvedeným.
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