


ИНОВАЦИИТЕ СА ЛОГИЧНО СЛЕДСТВИЕ 
САМО НА ЕДИН ПРОЦЕС:

ЕВОЛЮЦИЯ



от значение е да

В СРЕДАТА СИ
ДОМИНИРАш

 

И в новите си версии Jeep
®
 остава верен на своя дух. Този автомобил 

осигурява сигурен контрол при всяка ситуация на пътя. Защото 
компактното му тяло е творено по природните закони. Шофирането на 
новия Jeep® Compass е неповторимо изживяване. Моделът е с подобрена 
ефективност, без компромиси в представянето си като цяло. Той върви 
уверено навсякъде и се справя с всички терени: гарантира комфортно 
управление в градска среда и вълнуващи преходи в офроуд условия.
Днес високите технологии и иновативните решения са превърнали 
удоволствието от шофирането в качествено ново преживяване.

Новият Jeep
®
 Compass е автомобил с характер; автомобил със стил и мощ. 

На него може да се разчита. 

Бъдещето е пред Вас. С новият Ви Jeep
®
 Compass идва и обещанието за 

незабравими приключения.

За пълна информация относно емисиите на CO
2
 и разхода на гориво Вижте страници 75–76.



НЕОБУЗДАНО
СЪВЪРШЕНСТВО

Формата е прецизирана. Пъргавата конструкция умело е съчетана с 
елегантни линии в солидна архитектоника. Изящество е въплътено 
във всеки детайл.

Запазен е класическият здрав и жилав дух, запазен е и 
неповторимият стил. Елегантният екстериор, плавните линии и 
аеродинамична визия подчертават финните детайли: 
контрастен черен люк на покрива, хромирани прагове, 
очертани странични прозорци, емблематична решетка със 
седем отвора и солиден гръб.

Новият Jeep
®
 Compass приковава вниманието от пръв 

поглед. Усетете тръпката, с докосването на волана. 
Мечтата е в ръцете Ви. Насладете й се и 
почувствайте съвършенството.

За пълна информация относно емисиите на CO
2
 и разхода на гориво Вижте страници 75–76.





ПРОСТРАНСТВОТО

ПОВЕЧЕ КОМФОРТ
ОСИГУРЯВА

Купето на новия Jeep
®
 Compass е с повече възможности. В него комфортът е съчетан с 

модерен стил. Пространството е организирано ергономично и находчиво. Елегантно се 
доставя повече светлина, с двоен шибидах на покрива*, който е в унисон с волния дух 
на Jeep

®
. Просторните, обхващащи тялото седалки, са умело комбинирани с 

качествените елементи от интериора, които поставят акцент върху всеки детайл. 
Пространството е по-функционално, с повече място за пътуващите на задните 
седалки. По-големият багажник улеснява използването му. Комфортът има 
утилитарни измерения. В това отношение възможностите на автомобила са 
огромни.

* Опция





7”

СВОИТЕ КРИТЕРИИ
ПОВИШЕТЕ

 

Нов 7-инчов
TFT дисплей

Хоризонтално разположеният
панел на системата SelecTerrain

с режим SPORT

Всички промени в новия Jeep
®
 Com-

pass целят по-голяма ефективност. 
Умели, изящни форми, модерна 

технология и постоянната връзка в 
реално време правят пътуването приятно и 

практично. Характерното трапецовидно 
табло, елегантните черни покрития и меките 

детайли придават допълнително естетическо 
съвършенство на интериора на Jeep®. За пореден 

път изпълнението гарантира максимална 
функционалност. Коженият волан с вградени бутони 

за управление е свързан както към екрана на 
системата Uconnect™, така и към 7-инчовия TFT 

конфигурируем дисплей. Панелът на системата SelecTer-
rain е разположен хоризонтално: за лесен досег и бързо 

разчитане. Самата система е допълнена с нов режим SPORT*. 
Посоченото до тук гарантира удоволствие при управлението на 

автомобил, каквото не е изпитвано по-рано.

* Системата SelecTerrain е налична само при версии Plug-in Hybrid.



INFOTAINMENT

КАКВОТО ПОИСКАТЕ
КОГАТО и КЪДЕТО

Четвъртото поколение интерактивна система Uconnect ™ на новия Jeep® Compass, 
предлагаща се с HD сензорен екран до 8,4 инча, позволява бързо да активирате всяка 
функция посредством гласова команда, както и да използвате пълния потенциал на 
Вашия смартфон, без да отделяте очи от пътя. Apple CarPlay дава на потребителите на 
iPhone достъп до Apple Maps, Messages и Apple Music, и възможност за телефонни 
разговори чрез приложението за гласово управление Siri или сензорния екран 
Uconnect™. Android Auto™ позволява лесен достъп до гласови команди, Google 
Maps™ и Google Play Music™ посредством сензорния екран или през 
управлението на аудио системата от волана. Uconnect™ LIVE App осигурява 
директен достъп до радиостанциите на TuneIn, Deezer Music, Facebook Check 
In, Twitter, Reuters и Tom Tom Live (за актуализации в реално време по 
време на шофиране). Накрая с MyCar и eco: Drive™ може да контролирате 
и наблюдавате как се движи и представя автомобила Ви. Може да 
получите и полезни съвети как да намалите разхода на гориво.

* Android, Android Auto™, Google Play и други марки са собственост на Google Inc.



ВРЪЗКАТА

ДВУСТРАННА
ВЕЧЕ Е

МОЯТ АСИСТЕНТ
СРЕЩУ КРАЖБА

МОЯТ
WI-FI

МОЯТА
НАВИГАЦИЯ

МОЯТ
АВТОМОБИЛ

МОЕТО
ДИСТАНЦИОННО

МОЯТ
АСИСТЕНТ

Новите идеи са необходимост. А необходимостта ражда 
решения. Постоянната връзка с новия Jeep® Compass е 
създадена да покрива Вашите нужди и да допълва Вашия 
свят. Лесно се шофира, когато постоянно има връзка с 
Вас. 

Изтеглете мобилното приложение 
My Uconnect или посетете официалния 
уебсайт на Jeep

®
, за да се възползвате 

от всички услуги.

Моля, обърнете внимание, че услугите: Обслужване на клиенти, Доклад за състоянието на автомобила, Домашен цифров асистент, Предупреждениe за движение на автомобила, Еко оценка, E-контрол, Информация за автомобила, 
Предупреждение за състоянието на автомобила, Известяване в автомобила, Избери маршрут и тръгни, Точки за търсене, Времето в реално време,Трафикът в реално време, Камери за скорост в реално време, Намиране на паркинг / 
Намиране на бензиностанция, Навигация за последната миля, Намиране на зарядна станция, Динамично картографиране, Зареди и плати ще бъдат активирани приблизително от септември 2020 г.
За повече информация относно времето на активиране на споменатите по-горе отделни услуги, моля, посетете официалния уебсайт на Jeep

®
.



МОЯТ АСИСТЕНТ

МОЕТО ДИСТАНЦИОННО

МОЯТ АВТОМОБИЛ

SOS ПОВИКВАНЕ ПЪТНА ПОМОЩ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ ДОКЛАДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО
НА АВТОМОБИЛА

ДИСТАНЦИОННИ ОПЕРАЦИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА

ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА

Е-КОНТРОЛ

ДОМАШЕН
ЦИФРОВ АСИСТЕНТНАМЕРИ АВТОМОБИЛА

ЕКО ОЦЕНКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА
СЪСТОЯНИЕТО НА АВТОМОБИЛА

ИЗВЕСТЯВАНЕ В АВТОМОБИЛА

Предлага се само за версии 4xЕНе се предлага за версии 4xЕ

Посредством мобилното приложение My Uconnect,
радио дисплея или вградения бутон за помощ се 

свързвате с Оперативния център за спешна помощ
(24часа/7 дни в седмицата), който получава Вашето 

последно известно GPS местоположение и 
идентификационния номер на автомобила. При 

определени условия и поява на срив във връзката се 
генерира автоматично повикване.

Взаимодействате и изпращате команди към
автомобила си, като заключвате или отключвате вратите 

и управлявате светлините му, дори когато не сте близо
до него посредством Вашия smartwatch

или мобилното приложение My Uconnect.

Визуализирате местоположението на автомобила си 
посредством Вашия smartwatch и смартфон

чрез мобилното положение My Web или уеб портала. 
Можете също да активирате получаването

на указания как да стигнете пеш от мястото,
на което се намирате до автомобила.

Контролирате автомобила си,
дори когато той е управляван от друго лице. 

Получавате сигнали в мобилното приложение
My Uconnect или уеб портала

по предварително
зададени параметри.

Разберете как шофирането Ви
може да намали разхода на гориво

и емисиите на CO
2
 посредством анализ

на данните в реално време,
видим на дисплея на автомобила,

мобилното приложение My Uconnect
и Вашия smartwatch.

При включен в зарядно устройство автомобил, 
започнете да зареждате с помощта на 

мобилното приложение My Uconnect или чрез 
специалния бутон  за зареждане, разположен 

на вратичката. Планирайте всекидневно 
зареждане на Вашия автомобил с помощта на 

мобилното приложение My Uconnect  или 
посредством специалния бутон на вратичката 

за зареждане. Включвайте дистанционно 
климатика на автомобила си с помощта на 

мобилното приложение My Uconnect.

Получавате информация за автомобила, 
изпращате дестинации, точки за търсене (POI),

заключвате и отключвате вратите и 
контролирате осветлението на автомобила,

като използвате Вашия
At-Home Digital Assistant.

Свързвате се директно с Оперативния център, 
за да получите пътна помощ посредством мобилното 

приложение My Uconnect, радиодисплея,
вградения в автомобила бутон за помощ или автоматично, 

ако основната система не функционира.

Свързвате се с Оперативния център ако имате въпроси 
относно Вашия автомобил посредством мобилното 

приложение My Uconnect, радио дисплея и вградения 
бутон за помощ. Вашият автомобил изпраща 

местоположението и идентификационния си номер.

С имейли или известия посредством мобилното 
приложение и уеб портала My Uconnect получавате 

информация за състоянието и необходимото обслужване 
на Вашия автомобил.

Моля, обърнете внимание, че услугите: Обслужване на клиенти, Доклад за състоянието на автомобила, Домашен цифров асистент, Предупреждениe за движение на автомобила, Еко оценка, E-контрол, Информация за автомобила, 
Предупреждение за състоянието на автомобила, Известяване в автомобила, Избери маршрут и тръгни, Точки за търсене, Времето в реално време,Трафикът в реално време, Камери за скорост в реално време, Намиране на паркинг / 
Намиране на бензиностанция, Навигация за последната миля, Намиране на зарядна станция, Динамично картографиране, Зареди и плати ще бъдат активирани приблизително от септември 2020 г.
За повече информация относно времето на активиране на споменатите по-горе отделни услуги, моля, посетете официалния уебсайт на Jeep

®
.

Получавате информация в реално време за количеството гориво в 
автомобила, налягането в гумите, километража и състоянието на 

маслото на Вашия smartwatch, мобилното приложение My Uconnect 
или на уеб портала.

Получавате конкретни известия за движението на автомобила, 
маслото, налягането в спирачната система, окачването, системите за 

безопасност и светлините на Вашия smartwatch, мобилното 
приложение My Uconnect или на уеб портала.

Можете да получавате известия за предстоящо обслужване и 
абонаментни услуги. За абонаментни услуги можете да получите 

обаждане директно на сензорния екран на автомобила.



МОЯТА НАВИГАЦИЯ

МОЯТ WI-FI МОЯТ WI-FI АСИСТЕНТ
ПРОТИВ КРАЖБА

LO

RE

WI-FI HOTSPOT*

* Wi-Fi за автомобила от Ubigi.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АКТИВИРАНА АЛАРМА
ПРОТИВ КРАЖБА

ПОМОЩ ПРИ ОТКРАДНАТ АВТОМОБИЛ

НАВИГАЦИЯ ЗА
ПОСЛЕДНИЯ КИЛОМЕТЪР

НАМЕРИ
ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ

Предлага се само за версии 4xЕ

ДИНАМИЧНО КАРТОГРАФИРАНЕ

Предлага се само за версии 4xЕ

ЗАРЕДИ И ПЛАТИ

Предлага се само за версии 4xЕ

ИЗБЕРИ МАРШРУТ И ТРЪГНИ ТОЧКИ ЗА ТЪРСЕНЕ НАМЕРИ ПАРКИНГ /
НАМЕРИ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Предлага се само за версии 4xЕ

ТРАФИК В РЕАЛНО ВРЕМЕ /
ВРЕМЕТО В РЕАЛНО ВРЕМЕ /

КАМЕРИ ЗА СКОРОСТ В РЕАЛНО ВРЕМЕКато използвате мобилното приложение My Uconnect, 
избирате Вашата дестинация и я изпращате директно 

до навигационната система на автомобила, за да 
достигнете крайната си цел.

Лесно търсите конкретни точки директно на 
картата на Моето мобилно приложение 

Uconnect и ги изпращате до навигационната 
система на автомобила.

Паркирате автомобила и прехвърляте пешеходния 
маршрут до Вашата крайна дестинация на смартфона си. Можете да визуализирате обществени станции за 

зареждане и някаква конкретна информация както в 
мобилното приложение My Uconnect, така и на радио 

дисплея.

Получавате сигнали в реално време за трафика, времето 
и камерите за скорост на сензорния Ви екран. 

Информирате се за всички най-важни подробности, за да 
е гарантирано безпроблемното Ви пътуване.

Можете да намерите най-близките места за паркиране 
(не на улица) и бензиностанции с подробности, 

включително работно време, адрес, телефон и дали е 
отворено или не в реално време.

Можете да визуализирате местоположението и дали е 
отворена зарядната станция, да заредите и след това да 

платите.

Моето мобилно приложение Uconnect графично показва 
на картата достъпната зона въз основа на нивото на 

батерията в реално време.

Получавате известия със SMS, посредством мобилното 
приложение My Uconnect или уеб портала за всяко 

подозрение за кражба, неоторизирано проникване или 
нарушение на сигурността, свързани с Вашия автомобил.

След регистрация в уебсайта на Ubigi (Ubigi. Me selfcare) и 
радио връзка с автомобила, свържете до 8 устройства, за 

да сърфирате лесно в мрежата, и да слушате преки 
предавания и музика, за приятното пътуване на всички 

пътници.

Ако автомобилът Ви е откраднат, незабавно се свържете с 
Оперативния център. След като кражбата бъде 

потвърдена с полицейски протокол, ще бъдат активирани 
функции за сигурност, включително проследяване на 

превозното средство.

Моля, обърнете внимание, че услугите: Обслужване на клиенти, Доклад за състоянието на автомобила, Домашен цифров асистент, Предупреждениe за движение на автомобила, Еко оценка, E-контрол, Информация за автомобила, 
Предупреждение за състоянието на автомобила, Известяване в автомобила, Избери маршрут и тръгни, Точки за търсене, Времето в реално време,Трафикът в реално време, Камери за скорост в реално време, Намиране на паркинг / 
Намиране на бензиностанция, Навигация за последната миля, Намиране на зарядна станция, Динамично картографиране, Зареди и плати ще бъдат активирани приблизително от септември 2020 г.
За повече информация относно времето на активиране на споменатите по-горе отделни услуги, моля, посетете официалния уебсайт на Jeep

®
.



ЗА ЧЕСТОТИТЕ НА
НОВА ДЕФИНИЦИЯ

ЗВУКА

За пълна информация относно емисиите на CO2 и разхода на гориво Вижте страници 75–76.

Чист звук, без ограничения. Вашият нов Jeep
®
 Compass носи звук с нови 

измерения. Можете да се насладите на мощната 506-вата аудио система 
Alpine Premium, оборудвана с 9 тонколони, усилвател и суббуфер. Нека 
светът се движи с Вас и около Вас, в синхрон с персоналния Ви ритъм и 
лични емоции. А звукът ще Ви отведе далеч. От Вас се иска само да го 
настроите на собствените си вълни.

* Опция



За пълна информация относно емисиите на CO2 и разхода на гориво Вижте страници 75–76.



КОНТРОЛЪТ

БЕЗОПАСНОСТ
ОЗНАЧАВА

* Налична е механична версия с Aдаптивен круиз контрол със стоп

МОНИТОРИНГ НА СЛЕПИ ПЕТНА
В „сляпата зона“, в задните две пространства до 

автомобила, сложна система с радарни сензори открива 
приближаващо отзад превозно средство. Когато е включена, 

тази система незабавно предупреждава шофьора със символ, 
който светва в страничното огледало.

АДАПТИВЕН КРУИЗ КОНТРОЛ
Адаптивният круиз контрол със Stop and Go* автоматично регулира 

скоростта на шофиране, за да поддържа предварително избраната 
дистанция с превозното средство пред автомобила Ви. Тази система 

може дори да спре автомобила напълно, ако е необходимо, без намесата на 
водача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ ОТ ЛЕНТАТА НА ДВИЖЕНИЕ PLUS 
Камера „,разпознава“ маркировъчните линии на лентата, открива риск от 

възможен удар и предупреждава водача (когато мигач не е включван), ако 
превозното средство се отклонява от лентата си на движение. Ако водачът не 

реагира незабавно, системата автоматично насочва автомобила обратно в неговата 
лента.

Трудни пътища, неочаквани препятствия, 
непредвидими ситуации. Каквото и да се случи, 

безопасността винаги е въпрос на контрол. В Новия 
Jeep® Compass Вашето шофиране е уверено и сигурно, 

благодарение на 70 активни и пасивни функции за 
безопасност, включително Системата с Предупреждение за 

челен удар и Асистента с Предупреждение за отклоняване от 
лентата на движение (стандартно за всички модели), които Ви 

предпазват от всички възможни опасности по пътя. Независимо 
къде отивате.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЧЕЛЕН УДАР PLUS 
Използва радарни сензори, за да установи дали Новият Jeep® Compass се приближава 
твърде бързо към превозно средство пред Вас, предупреждава със звуков сигнал и 
задейства спирачките, ако е необходимо, за да намали вероятността от удар.

ЗАДНА КАМЕРА С ДИНАМИЧНИ ЛИНИИ
Резервната камера ParkView осигурява перфектна видимост при движение назад и 
подпомага движението и посоката на автомобила благодарение на динамичните 
линии, видими на екрана на системата Uconnect™.

СЕНЗОРИ ЗА ЗАСИЧАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ ЗАД АВТОМОБИЛА
Звуков сигнал и предупредителни лампи незабавно предупреждават за 
всяко приближаващо се превозно средство или препятствие при 
движение назад.

АВТОМАТИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА ПАРКИРАНЕ
Ултразвуковите сензори дават на Новия Jeep® Compass цялата 
необходима информация за паркиране в автоматичен режим. 
Всичко, което трябва да направите, е да активирате системата, 
да контролирате предавките и да следвате простите 
инструкции стъпка по стъпка.



движението 

в забавление
се превръща

Всичко се променя, всичко се развива. Само удоволствието от шофирането остава. Новият Jeep
®
 Compass е с двигател с вътрешното 

горене от по-високо ниво. Какво означава това? По-лек двигател с отлични реакции за намален разход на гориво и висок коефициент на 
полезно действие, съобразен с природната среда, осигуряващ вълнуващо управление на автомобила във всякакви условия. Новият Jeep

®
 

Compass се предлага с нов 4-цилиндров 1.3 бензинов турбо двигател с мощност 130 к.с., с механична трансмисия и задвижване на предната 
ос, или с мощност от 150 к.с., когато е с 6-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител и задвижване на предната ос. Този нов, 

високоефективен бензинов двигател подобрява работата при ниските обороти, с максимален въртящ момент до 270 Nm и осигурява по-добър 
акустичен комфорт както при ниски, така и при високи скорости, в сравнение с предшественика си. Освен това, двигателят E6d-Final значително 

намалява емисиите на CO
2
. Функцията за автоматично движение по инерция се активира в превозни средства, оборудвани с DDCT трансмисия. 

Основният принцип на тази функция е да изключи съединителя от задвижването и да предотврати намаляване на скоростта като пести гориво. Новият 
Jeep

®
 Compass се предлага и с дизелов двигател, проектиран за висока ефективност на всички терени: 1.6 MultiJet II с мощност 120 к.с., с механична 

трансмисия и задвижване на предната ос.



ДОСТИГА
МОЩНОСТТА

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С JEEP® COMPASS HYBRID 4XE

НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ

За пълна информация относно емисиите на CO
2
 и разхода на гориво Вижте страници 75–76.

В 4xЕ

Истинският офроуд дух на автомобила не е променен и в този модел. Но двигателят е истинска революция. 
Новият Jeep

®
 Compass се прероди, за да отговори на предизвикателствата на постоянно развиващите се 

концепции за мобилност. Все пак, неговият волен дух и стил са запазени. Този модел е по-устойчив, 
по-мощен и гарантира по-голямо удоволствие. Благодарение на новоразработения двигател Plug-in 
Hybrid 4xЕ, новият Jeep

®
 Compass съчетава силната си офроуд природа с иновативна, урбанистична 

технология. Това е просто един устремен в бъдещето Jeep
®
 Compass, с по-голяма мощност.



ОТКРИЙТЕ

ИЗТОЧНИК НА
ЕНЕРГИЯ

НОВ
Благодарение на напълно електрическия режим на работа, новият Jeep

®
 Compass Plug-in Hybrid 4xЕ е 

проектиран като два автомобила в един: с бензинов двигател,  със задвижване на предната ос и с Plug-in 
Hybrid, със задвижване на задната ос. Задвижващата синергия на включената хибридна система се 
изпълнява с бензинов двигател с мощност 130 или 180 к.с., задвижващ предния мост, комбиниран с 
44kW (60 к.с.) електрически двигател, задвижващ задната ос. Новата мощност на Jeep

®
 Compass 

варира от 190 к.с. до 240 к.с., в зависимост от оборудването. Системата на електродвигателя се 
захранва от батерия от 11,4 kWh, която може да се зарежда без да се сваля, при спрял автомобил, 
или може да се зареди свалена в обществена зарядна станция. С напълно заредена батерия, 
новият Jeep

®
 Compass може да измине до 50 км само с електрическия си двигател*. Новият 

енергиен източник на Jeep
®
 Compass открива нови възможности.

* NEDC цикъл.



ЕФЕКТИВЕН РАЗХОД НА ГОРИВО

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

ПО-ДОБРО СЦЕПЛЕНИЕ

 СТРАХОТНИ ОФРОУД ВЪЗМОЖНОСТИ

баланс
съвършен

Новият Jeep
®
 Compass Plug-in Hybrid 4xЕ е с двигател с вътрешно горене с голям 

потенциал, допълнен от електрически двигател. Системата 4xЕ осигурява 
перфектен баланс между коефициента на полезно действие, мощността на 
електрическия двигател, разхода на гориво и времето за зареждане. 
Комбинацията от два двигателя предлага страхотни възможности, 
посредством подобрената работа на системата 4x4, с по-ниски емисии и 
по-висока ефективност в градска среда.

Двигателят е специално проектиран да увеличи 
ефективността при разхода на гориво, с интегрирането на 

електрически двигател с батерия в задния мост, като по този 
начин елиминира необходимостта от механична връзка 

между предната и задната ос.

Системата 4xЕ поддържа автомобила по-стабилен и лесен за 
маневриране във всякакви пътни условия, като регулира 
въртящия момент на колелата и осигурява завиден контрол.
С други думи, 4xЕ означава четирите колела винаги 
гарантирано да са в хибриден режим, дори когато 
батерията е с минимален заряд.

Зареждането на батерията в движение е бързо и лесно
при шофиране с електрическия двигател. Използва се 

отрицателният въртящ момент на спирачката на двигателя 
като начин за зареждане.

Цялата система е проектирана да увеличи въртящия момент 
на ниска скорост, благодарение на електрически двигател, 
способен да осигурява пълен въртящ момент от самото 
запалване на автомобила.



еВолюирА
ВСИЧКо

За пълна информация относно емисиите на CO
2
 

и разхода на гориво Вижте страници 75–76.

С новия Jeep® Compass се чувствате у дома на 
всякаква пътна настилка. Няма терен, способен да 

ви изненада. Справяте се с всяко предизвикателство 
с лекота. Можете да активирате системата Selec-Ter-

rain™ механично в предпочитания режим, предвид 
условията на шофиране или просто да оставите 

автоматичния режим да вземе решение вместо Вас.

АВТОМАТИЧЕН
Това е изборът по подразбиране, който е идеален за всекидневно 

шофиране. Той използва задния електрически двигател, когато е 
необходимо, за да включи електрическата система 4x4.

СПОРТЕН
Този нов, динамичен режим на шофиране добавя още по-голямо удоволствие при 

всекидневното градско шофиране, като стяга кормилното управление, изостря 
реакцията на педала на газта и коригира поведението на трансмисията посредством 

превключване за пълна мощност на по-висока скорост и отнемане на въртящия 
момент.

СНЯГ
Не забравяйте, че има и студено време! Зимният сезон обаче не е повод за тревога. Режимът 

за сняг ще осигури необходимия контрол. Щом се включи, той активира задвижването на 
четирите колела, намалява поднасянето до минимум и поддържа сцеплението и стабилността, 

от които се нуждаете.

ПЯСЪК/ КАЛ 
Активирайте режима пясък/ кал за максимален контрол на сцеплението при ниска скорост и 

управление въртенето на колелата чрез специфични стойности на предаването, за справяне с неравни, 
хлъзгави терени.

КАМЕНИСТИ ТЕРЕНИ 
Този режим, само за версия Trailhawk, предоставя усъвършенствани възможности на ниска скорост за 4xЕ, 

благодарение на непрекъснатите настройки на електрическия въртящ момент, позволяващи на новия Jeep
®
 

Compass да доминира на най-предизвикателните терени.



ШОФИРАНЕТО

В ПРИКЛЮЧЕНИЕ
СЕ ПРЕВРЪЩА

Приключенията не знаят граници. Новият Jeep® Compass е доказателството за това 
твърдение. Надписът Trail Rated® показва, че автомобилът е преминал успешно серия от 

изключително взискателни тестове в пет ключови категории (сцепление, маневреност, 
свързване, преминаване на водни препятствия и просвет с пътя). 17-инчовите гуми за 

всякакъв терен, специалната предна броня, повишената височина на каране, защитните 
елементи под купето, характерният теглич и защитни прагове от Mopar® (предлагат се по заявка) 

допълнително подобряват офроуд възможностите му. Независимо дали шофирате в града или в 
дивата природа, всяко препятствие е вълнуващо предизвикателство.

Trail Rated® тестовете се извършват в най-модерния изпитателен център на FCA в САЩ, след което автомобилът преминава и някои от 
най-предизвикателните терени в света.

За пълна информация относно емисиите на CO
2
 и разхода на гориво Вижте страници 75–76.



В БЪДЕЩЕТО
ПОГЛЕДНЕТЕ

Бъдещето е просто пътуване напред; по нов път, към нови дестинации. Новият Jeep
®
 Compass 

има с какво за Ви изненада. Цифровият TFT блок, с нови графични решения за версията 
Plug-in Hybrid 4xЕ, прави всяка актуализация за Вашия автомобил и статуса на шофиране 
ясни и лесни за идентифициране. Трите бутона за използването на двигателя и 
батерията, както и новото оформление на USB портовете са направили функциите 
незабавно включващи се и интуитивни. Продължете по пътя, всичко е перфектно 
синхронизирано с Вашите намерения.



За пълна информация относно емисиите на CO
2
 и разхода на гориво Вижте страници 75–76.

НАЧИН НА 

ЗАРЕЖДАНЕ

Точното време за зареждане на батерията на Вашия нов Jeep
®
 Compass е: 

винаги. Можете да изберете режима на зареждане като вземете предвид 
Вашите навици и конкретната необходимост. Зареждането е лесно, 
предупредителните известия, които показват избрания режим на 
зареждане, позволяват лесно да наблюдавате процеса на 
зареждане на автомобила Ви. Мигащ син светодиод показва, че 
програмата за зареждане по график е включена. Зеленият 
светодиод показва нивото на зареждане, а мигащият червен 
светодиод сигнализира за проблем или неправилна 
употреба.



Изтеглете мобилното приложение My Uconnect 
или посетете официалния уебсайт Jeep®, 
за да се възползвате от всички услуги.

Можете да заредите у дома с домашния кабел, с който е оборудван новия Jeep
®
 Compass, или с 

приставката easyWallbox (доставя се по заявка), която изисква време за зареждане от 4 часа 
(мощност 2.3kW) - без да е внеобходима намеса на специализиран персонал. С помощта на 
електротехник, е възможно да се увеличи скоростта на зареждане до 7,4 kW (със същата 
приставка) и да намалите времето за зареждане до 100 минути. Можете също да планирате 
зареждане според Вашите нужди посредством системата Uconnect™ или мобилното 
приложение.

Можете да изберете да заредите докато сте 
на път, на всяка обществена зарядна станция 
(средно време за зареждане: 1 час и 40 минути 
при мощност от 7,4 kW)



За пълна информация относно емисиите на CO
2
 и разхода на гориво Вижте страници 75–76.



истинското си аз
ОСВОБОДЕТЕ



SPORT

LONGITUDE

NIGHT EAGLE

LIMITED
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TRAILHAWK
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•

•
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ПЕРФЕКТНИИ СЕ
ЗАВЪРТАТ

КОЛЕЛА

19-ИНЧОВИ ЛЕТИ ДЖАНТИ
Granite Crystal

Стандарт за S

18-ИНЧОВИ ЛЕТИ ДЖАНТИ
Стандарт за Limited

18-ИНЧОВИ ЛЕТИ ДЖАНТИ
Gloss Black

Стандарт за Night Eagle

17-ИНЧОВИ ЛЕТИ ДЖАНТИ
Стандарт за Longitude

17-ИНЧОВИ ЛЕТИ ДЖАНТИ
със зимни гуми

Стандарт за Trailhawk

16-ИНЧОВИ ЛЕТИ ДЖАНТИ
Стандарт за Sport

19-ИНЧОВИ ЛЕТИ ДЖАНТИ
Gloss Black

Опция за Night Eagle

19-ИНЧОВИ ЛЕТИ ДЖАНТИ
Опция за Limited



ДА ЗАЕМЕТЕ ВРЕМЕ Е
МЯСТОТО СИ

черно / акценти в рубинено червено
(само за Trailhawk)

кожа / текстил вентилирана кожакожа

черно

техно
кожа / текстил

черно

текстил

черно / небесно сиви с рубинено червени акценти

вентилирана кожакожа

вентилирана кожакожа

черно / черни акценти с прорези



АКО ИСКАШ ДА БЪДЕШ ОРИГИНАЛЕН, 
БЪДИ АВТЕНТИЧЕН. 
ИЗБЕРЕТЕ АКСЕСОАРИ ОТ MOPAR.

Jeep
®
 Compass може да бъде допълнен с аксесоари по начин, по който вие го усещате. Дългият списък с 

аксесоари на Mopar
®
 ви позволява да сте сигурни, че където и да отидете и каквото и да правите, всички 

детайли ще бъдат защитени.
В естетически аспект, Mopar

®
 и Jeep

®
 ви дават шанс да направите автомобила си уникален като вас, а с 

различни товарни опции като телескопични пръти, да фиксирате багажа. А с помощта на релсите на покрива, 
можете да пренесете ските, велосипеда или обемни принадлежности за свободното време като 
същевременно с това изследвате града или природата и така никога да не сте неподготвени. 

Mopar
®
 Vehicle Protection предлага серия от премиум, разширени гаранции и планове за поддръжка, които ще 

позволят на Jeep
®
 Compass винаги да се движи в своята посока. Най-добрият начин да поддържате 

автомобила си в отлично състояние на пътя, както и да го персонализирате по свой вкус, е да ни се доверите 
изцяло. Одобрени и подпечатани от Jeep

®
, оригиналните части и аксесоари, както и нашите 

висококвалифицирани специалисти са винаги на ваше разположение.

АСИСТЕНТ 24/7

Като собственик на нов Jeep
®
 вие ще имате на разположение

асистенция по телефона и на пътя 24/7, за да отидете, където пожелаете.
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