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HETZELFDE KARAKTER,  
IN EEN NIEUW LICHT 
Het design van de Wrangler toont de evolutie van een auto die trouw blijft aan het origineel. De legendarische 
grille met zeven sleuven, de accenten in grillen en koplampomlijsting. Ze vormen een eerbetoon aan de Jeep CJ. 
De Wrangler onderscheidt zich duidelijk van de massa. Zijn brede voorkomen en robuuste lijnen stalen kracht en 
sterkte uit.
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ALLEEN HET GELUID  
VAN JE HARTSLAG 
Een stille kracht voor je dagelijkse rit. De Plug-in Hybrid aandrijflijn biedt een city-
actieradius van meer dan 50 km en tot 45 km actieradius in gecombineerde cyclus. 
Daarmee is de Wrangler 4xe zeer bruikbaar in de stad en kwalificeert hij zich als de 
groenste Jeep en de meest capabele metgezel tijdens spannende off-road avonturen. Nog 
steeds kunt u genieten van een openluchtervaring die alleen Jeep biedt. De ecovriendelijke 
technologie voegt rijplezier en prestaties van het hoogste niveau toe aan de aloude off-road 
beleving. Inclusief de sensatie van rijden in bijna-absolute stilte.
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ELECTRIC 

De aandrijving wordt alleen verzorgd 
door de elektromotor. Alleen als de 
accu bijna leeg is of als maximale 
prestaties worden gevraagd, 
schakelt het systeem ook de 2.0T 
benzinemotor in.

E-SAVE 

IIn deze stand is het mogelijk om 
alleen gebruik te maken van de 
2.0T benzinemotor. Daarmee kunt 
u accucapaciteit bewaren voor 
later gebruik. Bijvoorbeeld om later 
volledig elektrisch off-road te gaan, 
of om een stadscentrum in te kunnen 
rijden waar alleen lage-emissie 
voertuigen zijn toegestaan.

HYBRID 

De standaard instelling. Het systeem 
beheert automatisch de aandrijving, 
waarbij de voorkeur altijd uitgaat 
naar de elektromotor. Het systeem 
gebruikt eerst de accucapaciteit. De 
2.0T benzinemotor wordt ingeschakeld, 
zodra de accu bijna leeg of wanneer 
de bestuurder maximale prestaties 
vraagt.



PRIJZEN 
& UITVOERINGEN

A  Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling.
B  Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 

3 jaar garantie, 3 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage en kentekenkosten 
(kentekenaanvraag á €40,80- BTW-vrij, tenaamstelling á € 10,75 BTW-vrij en recycling bijdrage inclusief accu €70,00 inclusief BTW). De veiligheidskit bestaat uit: een 
gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-norm gecertificeerd) en twee 
Evolution-Lifehammers. 

C  De vermelde BPM bedragen zijn afgeleid van de pre-homologatie CO2 uitstoot, zoals bekend ten tijde van publicatie van deze prijslijst. Afhankelijk van de volledige 
configuratie van het voertuig kunnen de CO2 uitstoot en daarmee het BPM bedrag afwijken. Aan de in deze prijslijst vermelde gegevens zijn geen rechten te ontlenen. 
Informeer bij uw Jeep dealer naar de meest actuele CO2 waarde. 

Omschrijving
Vermogen
in kW (pk)

Energie
label 

(WLTP)

Co2-emissie
WLTP (gr/km)C

Netto  
cat. prijs

BPM
bedragC

Fiscale
waardeA

Aflever 
kosten

Consumenten
prijsB

PLUG-IN HYBRID
4 DEURS
688.AHH.2 4xe Sahara 280 (380) A 79 € 65.866 € 6.902 € 86.600 € 1.650 € 88.250
688.GHH.2 4xe Rubicon 280 (380) A 94 € 66.726 € 9.962 € 90.700 € 1.650 € 92.350
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EXTERIEUR

 - Grille in carrosseriekleur, 7 sleuven

 - Verwijderbare portieren voor en achter en 
omklapbare voorruit

 - Volwaardig reservewiel op de achterklep

 - Sleephaak achter

 - Voorbumper met zilvergrijze accenten

 - Treeplanken

 - Bodembescherming voor transmissie, 
brandstoftank en tussenbak

 - Logo’s met blauwe accenten

 - 4xe logo op achterklep

 - LED verlichting voor en achter, inclusief 
mistlampen vóór

 - Hardtop in carroseriekleur

 - Spatborden in carrosseriekleur

 - 18” lichtmetalen velgen

INTERIEUR

 - Automatisch geregelde Dual Zone 
Airconditioning

 - LED ambient interieurverlichting

 - Stuurwiel met leder bekleed

 - Voorstoelen stof met “Sahara” logo

 - Geluidsisolerende hemelbekleding

TECHNIEK

 - Command-Trac full time 4WD systeem 
2.72:1 lage gearing en 47,8:1 kruipreductie

 - Dana 44 assen, M210 voor en M220 achter

 - Eindreductie achteras 3,73:1

 - Automatische transmissie met 
8-versnellingen

FUNCTIONALITEIT

 - Automatisch dimmende binnenspiegel

 - Parksense parkeersensoren voor en achter

 - Parkview parkeercamera achter

 - Torx tool kit voor verwijdering van deuren 
en dak en omklappen voorruit

TECHNOLOGIE EN VEILIGHEID

 - Technology Group : keyless entry + blind 
spot & rear cross path detection

 - UconnectTM 8,4” NAV touch screen 
Infotainment systeem met 4xe funtionaliteit

 - Auto High Beam functie op de koplampen

 - Forward Collision Warning+

 - Adaptive cruise control (met stop)

 - Ondersteuning voor Apple CarPlay en 
Android Auto

 - Alpine Audio systeem met 9 speakers en 
subwoofer

 - Stuurwiel met bediening voor audio en 
cruise control

 - Cruise control

 - Select Speed off-road cruise control

 - Aanhanger stabiliteitssysteem

 - Instrumentencluster met 7” TFT 
kleurenscherm

 - EV modi: Hybrid, Electric, eSave

 - Trac-Lok anti-slip differentieel achter

LADEN

 - 400 volt, 17,3 kWh accupakket

 - 7,2 Maximum laadvermogen (in geval van 
32 Ampère installatie)

 - Weergave laadniveau accupakket op 
instrumentencluster

 - Schuko laadkabel voor laden aan een 
geaard stopcontact

 - Mennekes laadkabel voor laden aan een 
publiek laadpunt of thuislader
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EXTERIEUR

 - Grille in carrosseriekleur, 7 sleuven met 
donkere accenten

 - Verwijderbare portieren voor en achter en 
omklapbare voorruit

 - Volwaardig reservewiel op de achterklep

 - Sleephaak achter

 - Voorbumper met donkergrijze accenten

 - Sticker 4xe op motorkap

 - Bodembescherming voor transmissie, 
brandstoftank en tussenbak

 - Logo’s met blauwe accenten

 - 4xe logo op achterklep

 - LED verlichting voor en achter, inclusief 
mistlampen vóór

 - Premium Sunrider soft top

 - Spatborden in zwart

 - 17” lichtmetalen velgen

 - Gorilla Glass voorruit

INTERIEUR

 - Automatisch geregelde Dual Zone 
Airconditioning

 - LED ambient interieurverlichting

 - Stuurwiel met leder bekleed

 - Voorstoelen stof met “Rubicon” logo en 
blauwe stiksels

TECHNIEK

 - Rock-Trac full time 4WD systeem 4:1 lage 
gearing en 77,3:1 kruipreductie

 - Dana 44 assen, M210 voor en M220 achter

 - Eindreductie achteras 4,1:1

 - Automatische transmissie met 
8-versnellingen

 - Rockrails

 - Elektronisch ontkoppelbare 
stabilisatorstang vóór

FUNCTIONALITEIT

 - Automatisch dimmende binnenspiegel

 - Parksense parkeersensoren voor en achter

 - Parkview parkeercamera achter

 - Front offroad camera

 - Torx tool kit voor verwijdering van deuren 
en dak en omklappen voorruit

TECHNOLOGIE EN VEILIGHEID

 - Technology Group : keyless entry + blind 
spot & rear cross path detection

 - UconnectTM 8,4” NAV touch screen 
Infotainment systeem met 4xe funtionaliteit

 - Ondersteuning voor Apple CarPlay en 
Android Auto

 - Auto High Beam functie op de koplampen

 - Forward Collision Warning+

 - Adaptive cruise control (met stop)

 - Alpine Audio systeem met 9 speakers en 
subwoofer

 - Stuurwiel met bediening voor audio en 
cruise control

 - Cruise control

 - Select Speed off-road cruise control

 - Aanhanger stabiliteitssysteem

 - Instrumentencluster met 7” TFT 
kleurenscherm

 - EV modi: Hybrid, Electric, eSave

 - Trac-Lok anti-slip differentieel achter

LADEN

 - 400 volt, 17,3 kWh accupakket

 - 7,2 Maximum laadvermogen (in geval van 
32 Ampère installatie)

 - Weergave laadniveau accupakket op 
instrumentencluster

 - Schuko laadkabel voor laden aan een 
geaard stopcontact

 - Mennekes laadkabel voor laden aan een 
publiek laadpunt of thuislader



OPTIES
SAHARA RUBICON Netto Cat BTW

Consumenten 
prijs

Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het totaal bedrag van uw samengestelde voertuig en de te betalen BPM. Voor een exacte 
vaststelling van het totaal bedrag en BPM van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator https://www.jeep.nl/configurator

AHT / ADH Heavy Duty Electrical Group O O € 207 € 43 € 250

BAL 240 Amp alternator
BCV 700 amp accu
LH2 4 AUX aansluitingen op het dashboard

Bestelcode AHT op Sahara en ADH op Rubicon

AEN Dual Top Group I O - € 2.802 € 588 € 3.390

ST2 Premium Sunrider Soft Top
CS2 Opbergtas Freedom dakpanelen
HT3 Hardtop in carrosseriekleur

Alleen i.c.m. Overland Group (AFF), anders kies 0N2

AEN Dual Top Group - O € 2.500 € 525 € 3.025

ST2 Premium Sunrider Soft Top
CS2 Opbergtas Freedom dakpanelen
HT1 Hardtop in zwart

Niet i.c.m. spatborden in carrosseriekleur (MM3), anders kies 0N2

0N2 Dual Top Group II O O € 2.802 € 588 € 3.390

ST2 Premium Sunrider Soft Top
CS2 Opbergtas Freedom dakpanelen
HT3 Hardtop in carrosseriekleur

Sahara: niet i.c.m. Overland Group (AFF), anders kies AEN
Rubicon: alleen beschikbaar i.c.m. spatborden in carrosseriekleur (MM3), anders kies AEN

ADN Overland Pack met geïntegreerde elektrisch bedienbare zwarte softtop O - € 4.702 € 988 € 5.690

STJ Hardtop in carrosseriekleur met geïntegreerde elektrisch bedienbare zwarte softtop
*ML -X9 Lederen bekleding met Overland logo - McKinley zwart leder
MFZ Grille in carrosseriekleur met lichte accenten in grille en rond koplampen
MMW Buitenspiegels in lichtgrijs
MZM Overland badges
CSB Hard cover reservewiel

LET OP : Bij iedere Wrangler 4XE bestelling zowel 07D én 07E mee bestellen.



O Optie
S Standaard
- Niet beschikbaar als optie

SAHARA RUBICON Netto Cat BTW
Consumenten 

prijs

Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het totaal bedrag van uw samengestelde voertuig en de te betalen BPM. Voor een exacte 
vaststelling van het totaal bedrag en BPM van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator https://www.jeep.nl/configurator

AFF Overland Pack O - € 2.223 € 467 € 2.690

*ML -X9 Lederen bekleding met Overland logo - McKinley zwart leder
MFZ Grille in carrosseriekleur met lichte accenten in grille en rond koplampen
MMW Buitenspiegels in lichtgrijs
MZM Overland badges
HT3 Hardtop in carrosseriekleur
CSB Hard cover reservewiel

AFB Comfort & Convenience Group S O € 310 € 65 € 375

CHD Geluidsisolerende hemelbekleding
Moet altijd meebesteld worden i.c.m. AEN, HT1, HT3 of 0N2.

CMD Cargo rails in bagageruimte en tegen achterklep O O € 302 € 63 € 365

JPM Verwarmbare voorstoelen en stuurwiel-  
Alleen i.c.m. Overland Pack (AFF/212) of lederen bekleding (211) O O € 260 € 55 € 315

CWA All Weather off-road vloermatten voor & achter O O € 124 € 26 € 150

STJ Hardtop met geheel te openen electrisch roldak  - Niet i.c.m. AEN/0N2, HT1 of HT3. O O € 2.500 € 525 € 3.025

HT1 Hardtop in zwart (Rubicon zonder MM3) - O € 1.322 € 278 € 1.600

HT3 Hardtop in carrosseriekleur - Alleen i.c.m. spatborden in carroseriekleur (MM3) S O € 1.818 € 382 € 2.200

MM3 Spatborden in carrosseriekleur - Alleen i.c.m. hardtop in carrosseriekleur (HT3 of STJ) S O € 310 € 65 € 375

XNY Front Offroad camera - Alleen i.c.m. Gorilla Glass (GMA) O S € 413 € 87 € 500

GMA Gorilla Glass voorruit - Alleen i.c.m. Front Offroad camera (XNY) O S € 153 € 32 € 185

AJS Dual Door Group O O € 4.207 € 883 € 5.090

Extra set halve deuren in aanvulling op de normale portieren
Premium “uppers” - uitneembare plastic zijruiten met canvas randen

07D+07E Laadkabel met Mennekes stekker - Voor laden bij publiek laadpunt of met thuisinstallatie. O O € 0 € 0 € 0

LET OP : Bij iedere Wrangler 4XE bestelling zowel 07D én 07E mee bestellen.
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Silver Zinith
Metallic

Granite Crystal
Metallic

Hydro Blue High Velocity



High Velocity BlackBright White Sting-GraySarge Green Firecracker Red

Kleurcode Optiecode Omschrijving Type SAHARA RUBICON Netto cat. prijs Consumenten 
Prijs

858 6FW Hydro Blue Parelglanslak O O € 988 € 1.195
PAU 5CD Granite Crystal Metallic lak O O € 988 € 1.195
PDN 5DM Sting-Gray Pastellak O O € 988 € 1.195
PGG 74F Sarge Green Pastellak O - € 988 € 1.195
PRC 5CB Firecracker Red Pastellak O O € 988 € 1.195
PW7 5CG Bright White Pastellak O O Geen meerprijs
PX8 5CA Black Pastellak O O € 800 € 968
699 2G1 Silver Zinith Metallic lak O O € 988 € 1.195
PAU 5CD Granite Crystal Metallic lak O O € 988 € 1.195
596 2G2 High Velocity Pastellak O O € 988 € 1.195
193 1CK Tuscadero* Parelglanslak O O € 1.198 € 1.450
713 2G3 Gobi* Pastellak O O € 1.198 € 1.450

* Rotating colors beperkt leverbaar - vraag naar de beschikbaarheid



Leder McKinley Zwart Leder 
Zwart

Stof  
Zwart

Leder  
Dark Saddle

Stof  
Heritage Tan

Met                                        Pack

INTERIEUR.

Bekleding Kleurcode STV SAHARA RUBICON Netto cat. 
prijs

Consumenten 
Prijs

727
1T7 T7X9 Stof zwart S - Geen meerprijs
OT7 T7T5 Stof Heritage Tan S (alt) - Geen meerprijs

211
1CL CLX9 Leder zwart O - € 1.715 € 2.075
TCV CLTV Leder Dark Saddle O - € 1.715 € 2.075

212 1ML MLX9 Leder McKinley zwart** O - € 0 € 0
732 1D5 D5X9 Stof zwart - S Geen meerprijs

211
1AL ALX9 Leder zwart - O € 1.074 € 1.299
TVB ALTV Leder Dark Saddle - O € 1.074 € 1.299

** Alleen i.c.m. Overland Pack (ADN)



17” LICHTMETALEN VELGEN
RUBICON

18” LICHTMETALEN VELGEN
SAHARA / 80TH ANNIVERSARY

Leder  
Dark Saddle

Stof  
Zwart

Leder  
Zwart



ORIGINELE ACCESSOIRES
EXTERIEUR

Voorruit bevestigingsriem 
K82215717

1941 Stripe zijkantstickers
K82215731

1941 Motorkapsticker 
K82215937

  
Motorkapsticker U.S.A. vlag
K82215936

Buitenspiegelkappen  
in carroseriekleur

K82215786
Motorkap vergrendeling 
K82215710

Zwarte sidebars
K82215327

 
Tafel achterklep
K82215416AC



INTERIEUR

 
Premium vloermatten  

K82215201AC

 
Instaplijsten zwart 
K82215394

Rubber vloermatten
K82215203AE

Instaplijsten roestvrij staal
K82215396AB

Laadruimtemat  
K82215185AD

Portiergreep voor
K82215523

Verschillende reservewielhoezen, raadpleeg uw dealer voor het juiste artikelnummer 1920



ORIGINELE ACCESSOIRES
FUNCTIONALITEIT

Dakrek voor bagage
KTCCAN859

Rechtopstaande fietsendrager
KTCOES599 

Audio systeem 8,4” 
schermbeschermer

K82215337 
Car cover binnen
K82215787 

easyWallbox
52184414 



ARTIKELNUMMER OMSCHRIJVING excl. BTW incl. BTW

EXTERIEUR
K82215717 Voorruit bevestingsriem € 54 € 65
K82215731 1941 Stripe zijkantstickers € 194 € 235
K82215937 1941 Motorkapsticker € 351 € 425
K82215936 Motorkap sticker, U.S.A. vlag € 351 € 425
K82215786 Buitenspiegelkappen in carrosseriekleur (ex. spuitkosten) € 145 € 175
K82215710 Motorkap vergrendeling € 186 € 225
K82215329 Chrome sidebars € 1.236 € 1.495
K82215327 Zwarte sidebars € 905 € 1.095
K82215915AB Softtop basis zwart - transparante ramen € 3.218 € 3.893
K82215805AB Softtop basis zwart - getinte ramen € 2.443 € 2.956
K82215916AB Softtop Premium zwart -transparante ramen € 4.583 € 5.545
K82215146AB Softtop Premium zwart - getinte ramen € 3.141 € 3.801
K82215914AB Softtop Premium camel - getinte ramen € 4.086 € 4.944

INTERIEUR
K82215201AC Premium tapijt vloermatten € 206 € 249
K82215203AE Rubber vloermatten € 239 € 290
K82215394 Instaplijsten zwart € 79 € 95
K82215396AB Instaplijsten roestvrij staal € 211 € 255
K82215185AD Laadruimtemat € 251 € 304
K82215523 Portiergreep voor € 74 € 89
K82215524 Portiegreep achter € 74 € 89
Raadpleeg uw dealer Reservewielhoes (verschillende varianten) € 90 € 109

FUNCTIONALITEIT
KTCCAN859 Dakrek voor bagage € 550 € 665
K82215387 Dakdragers € 467 € 565
KTCOES599 Rechtopstaande fietsdrager € 161 € 195
KTHEUR920 Fietsendrager voor 2 fietsen (trekhaakmontage) € 698 € 845
KTCINT869 Daktas Thule € 326 € 395
KTHPOW915 Fietsendrager voor e-bikes (trekhaakmontage) € 988 € 1.195
KTHRAM915 Oprijgoot voor e-bikedrager € 65 € 79
K82215337 8,4'' screenprotector € 29 € 35
K82215787 Car cover binnen € 326 € 395

THUISLADEN
52184414 easyWallbox (2,3kW Plug & Play laadpaal) € 330 € 399
Raadpleeg uw dealer easyWallbox upgrade naar 7,4kW € 727 € 880

Genoemde prijzen zijn excl. eventuele montagekosten. Vraag uw dealer naar een offerte op maat.
Getoonde carroseriekleuren kunnen afwijken van de beschikbare kleurstellingen  
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAHARA RUBICON

MOTORISATIE
Brandstof Benzine Plug-in Hybrid
Type 4-cilinder
Cilinderinhoud (cm3) 1995
Aantal kleppen 16
Boring x slag (mm) 84,0 x 90,0
Compressieverhouding 10:1
Brandstofsysteem Directe injectie
ICE/EV maximaal gecombineerd  vermogen - kW (pk) @ tpm 280 (380) @ 5.250
ICE/EV maximaal gecombineerd koppel - Nm @ tpm 637 @ 3.000
ICE maximaal vermogen - kW (pk) @ tpm 200 (272) @ 5.250
ICE maximaal koppel - Nm @ tpm 400 @ 3.000
EV maximaal vermogen - kW (pk) 107 (145)
EV maximaal koppel - Nm 245

AANDRIJVING
Aandrijfsysteem 4WD
Type transmissie 8P75PH
Soort transmissie Automatisch, 8 versnellingen

Overbrengingsverhoudingen
1e versnelling 4.714
2e versnelling 3.143
3e versnelling 2106
4e versnelling 1667
5e versnelling 1285
6e versnelling 1000
7e versnelling 0.839
8e versnelling 0.667
Achteruit 3295
Eindoverbrenging 4 4
Tussenbak Selec-Trac  (Active Full-Time) Low gear 2.72:1 Rock-Trac Low gear 4.0:1
Kruipverhouding 48 77
Vooras Dana 44, M210 HD Dana 44, M210 HD Axle locking
Achteras Dana 44, M220 HD Dana 44, M220 HD Axle locking
Schrijfremmen voor (mm) Geventileerd, 330x28 mm
Schrijfremmen achter (mm) Geventileerd, 345x22 mm

PRESTATIES*
Acceleratie van 0-100 km/h (sec.) 7 7
Topsnelheid (km/h) 177 156
WLTP : CO2, gecombineerd gewogen (g/km)* 79 94
WLTP : Verbruik, gecombineerd gewogen (l/km)* 4 4
WLTP : stroomverbruik gecombineerd (Wh/km)* 343 335
EV actieradius stadscyclus (km)* 53 45
EV actieradius gecombineerde (km)* 44 45



TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAHARA RUBICON

EXTERIEUR
Lengte (mm) 4.882
Hoogte max. (mm)/met hardtop 1.838 1.848
Hoogte max. (mm)/met softtop (Mopar accesoire) 1.891 1.901
Breedte (mm) 1.894
Wielbasis (mm) 3.008
Spoorbreedte (mm) 1.636
Vrijloophoek voor/vrijloophoek achter/Overloophoek (graden) 35,8°/30,8°/20,2° 36,6°/31,8°/20,4°
Instuurhoek wiel binnenzijde / buitenzijde in graden 41°/34.4°
Draaicirkel, tussen stoepranden (m) 12
Aantal stuuromwentelingen (aanslag tot aanslag) 3
Max. bodemvrijheid voor en achter 242 253
Max. waaddiepte 760mm @ 8 km/u
Trail Rating 8 9

INTERIEUR
Aantal zitplaatsen 5
Volume bagageruimte - achterbank omhoog (l) 533
Volume bagageruimte - achterbank neergeklapt (l) 1044
Volume opbergruimte onder vloer bagageruimte (l) 15
Volume bagageruimte tot dak - achterbank omhoog (l) 898
Volume bagageruimte tot dak - achterbank neergeklapt (l) 1910

GEWICHTEN EN MATEN
Rijklaar gewicht (kg) 2348 2409
Massa ledig gewicht / Kentekengewicht (kg) 2248 2309
Maximaal toegestaan gewicht (kg) 2812 2903
Maximaal laadvermogen (kg) 564 594
Max. Belasting vooras (kg) 1406
Max. Belasting achteras (kg) 1610
Max. dakbelasting (kg) 45
Maximaal trekgewicht - geremd (kg) 1508
Maximaal trekgewicht - ongeremd (kg) 750
Maximale kogeldruk (kg) 79
Inhoud brandstoftank (l) 65
Capaciteit accupakket (kWh) 17
Maximum laadvermogen (kW bij 32 Amp installatie) 7
* Het verbruik en de Co2-uitstoot van het voertuig kan, afhankelijk van de specifieke uitrusting, afwijken van het basis voertuig
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FINANCE-GARANTIE-VERZEKERING
Jeep Financial Services
Jeep Financial Services Met een gerust hart wegrijden in uw nieuwe Jeep. Ook daarover hebben we nagedacht. Speciaal voor 
Jeep heeft Jeep Financial Services* producten op maat samengesteld. Of u nu op zoekt bent naar een financiering, lease of een 
verzekering. U regelt het snel en eenvoudig bij uw Jeep dealer. Wel zo prettig! Lees meer over onze dienstverlening op www.
jeepfinancialservices.nl

Zakelijk rijden
Als zakelijke klant heeft u de keuze uit financieren of leasen. 
Wilt u uw Jeep bezitten en op de balans hebben? Dan is 
Financial Lease uw beste keuze. U leent dan geld voor de 
aanschaf. Wilt u uw Jeep niet op de balans en wilt u alleen 
betalen voor het gebruik? Dan kunt u het best kiezen voor 
Operational Lease. U betaalt dan een vast maandbedrag voor 
het gebruik. 

• FINANCIAL LEASE. Bij Financial Lease profiteert u van 
lage rentetarieven. U lost de lening af in een door u gekozen 
looptijd met vaste gelijkblijvende maandbedragen. U bent 
direct economisch eigenaar en activeert uw Jeep op de balans. 
De aanschaf legt geen beslag op uw werkkapitaal en u kunt 
gebruik maken van fiscale afschrijving.

• OPERATIONAL LEASE. Bij Operational lease betaalt u 
een all-inclusief bedrag per maand voor het gebruik van 
uw Jeep. De investering, de administratie en het risico op 
waardevermindering besteedt u uit. Wel zo overzichtelijk! 

Particulier rijden
Als Particuliere klant heeft u de keuze uit financieren
of leasen. Wilt u uw nieuwe Jeep kopen en bezitten? Dan kiest 
u voor financiering in de vorm van Aflopend Krediet. Wilt u 
alleen betalen voor het gebruik van uw nieuwe Jeep, zonder 
deze te bezitten? Dan kiest u voor Private Lease

• AFLOPEND KREDIET. Bij Aflopend krediet leent u geld voor 
de aankoop van een Jeep en lost u deze lening af in een door 
u gekozen looptijd. De maandelijkse bedragen blijven gelijk, 
waardoor u precies weet waar u aan toe bent. Dit gebeurt 
op basis van uw budget, de aanschafprijs en de verwachte 
gebruiksduur van uw Jeep.

• PRIVATE LEASE. Bij Private Lease maakt u gebruik van een 
nieuwe Jeep zonder deze te bezitten. Alle kosten om met de 
auto de weg op te kunnen, zitten in het maandbedrag. De prijs 
is all-inclusive. Alleen de brandstofkosten komen er nog bij. 
De samenstelling van uw Jeep, de looptijd en de kilometrage 
bepaalt u helemaal zelf.

Jeep Garantie - Standaard 3 jaar 
2 + 1 jaar fabrieksgarantie met onbeperkt aantal kilometers, incl. 3 jaar mobiliteitsgarantie., 2 jaar lakgarantie en 7 jaar 
carrosseriegarantie.

* Jeep Financial Services is een handelsnaam van FCA Capital Nederland BV
** Ansvar Idea is risicodrager van Jeep Insurance.

Mopar® is het servicemerk dat zich bezighoudt met de levering van originele onderdelen, accessoires en alle diensten die bedoeld 
zijn voor de zorg en het onderhoud van uw Jeep. Hiervoor hebben we diverse services beschikbaar.
 
AANVULLENDE GARANTIE
Aanvullende garantie met MAXIMUM CARE van MOPAR Vehicle 
Protection beschermt uw voertuig tot en met 5 jaar na eerste 
registratie. Afgestemd op uw behoeften biedt het u volledige 
gemoedsrust, gedurende de door u gekozen looptijd van de 
dekking, tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Maximum 
Care dekt de reparatie of vervanging van defecte onderdelen 
en de arbeidsuren die hiervoor nodig zijn.  Wanneer u uw 
voertuig voor afloop van het Maximum Care contract verkoopt, 
kunt u Maximum Care zonder problemen overdragen aan de 
nieuwe eigenaar.
 
PECHHULP
Wenst u ook de Pechhulp, na de fabrieksgarantie, te verlengen 
dan kunt u hiervoor een SERVICE PLUS PAS afsluiten.
Deze Service Plus Pas geeft een uitgebreide Pechhulpdekking 
voor Europa en daarnaast geniet u van een aantal bijkomende 
gratis services.
 

GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD
Met SERVICE CARE koopt u in één keer het geprogrammeerd 
onderhoud af.  
U betaalt een vaste prijs voor al uw onderhoudsbeurten, 
originele onderdelen en inspecties, zodat u achteraf niet wordt 
geconfronteerd met tegenvallers. U kunt zelf kiezen of u het 
onderhoud voor 2, 3, 4 of 5 onderhoudsbeurten afkoopt. 
Met Service Care bent u altijd goedkoper uit dan wanneer u 
het onderhoud per keer afrekent.  Hoe langer de duur, hoe 
groter uw voordeel. Voor het onderhoud kunt u terecht bij 
elke officiële Dealer in Europa en wanneer u uw voertuig voor 
afloop van het onderhoudscontract verkoopt, kunt u Service 
Care zonder problemen overdragen aan de nieuwe eigenaar.
 
AIRCO ONDERHOUD
Met AIR CARE koopt u in één keer het airco onderhoud 
af. U betaalt een vaste prijs voor al 1, 2, of 3 airco 
onderhoudsbeurten, zodat u achteraf niet wordt 
geconfronteerd met tegenvallers.
Met Air Care bent u altijd goedkoper uit dan wanneer u het 
airco onderhoud per keer afrekent. Hoe langer de duur, hoe 
groter uw voordeel. Voor het airco onderhoud kunt u terecht 
bij elke officiële Dealer in Europa en wanneer u uw voertuig 
voor afloop van het Air Care contract verkoopt, kunt u Air Care 
zonder problemen overdragen aan de nieuwe eigenaar.

 
Ga voor meer informatie en het afsluiten van bovenstaande serviceprogramma’s naar uw Dealer / Servicevestiging.
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Jeep® heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan producten en prijzen door te voeren. Bovendien kan 
geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Met deze prijslijst vervallen alle 
voorgaande prijzen.         
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Jeep® is een gedeponeerd handelsmerk van FCA US L.L.C.

www.jeep.nl

Volg ons

          Facebook

          Youtube


