
 ВСИЧКИ НОВИ МОДЕЛИ JEEP WRANGLER ®



ALL-NEW JEEP® 

НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО СВОБОДА.
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Хората притежават вроден порив за свобода. Той се проявява като жажда за познание, 
страст към природата, търсене на неподправена идентичност. Истинският характер на Jeep

®
 

винаги е отговарял на тези определения. Днес той е перфектно вписан в марката Wrangler
®
: 

автомобил-икона, останал верен на своите корени, а успоредно с това адаптиран към 
променения дух на новото време. Днес неудържимото влечение към приключения води този 
автомобил на всякакви терени - от магистрали до всякакви пътища без настилка. Нови 
дестинации, ново усещане, нови емоции. Сложете коланите. Пътешествията започват.
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Тези със свободен дух се разпознават и привличат от пръв поглед. И е съвсем естествено. 
От първата си поява Wrangler води волните откриватели към невероятни и вълнуващи приключения. 
Характерът му не се променя през годините - точно обратното. Най-разпознаваемият автомобил в 
света остава верен на оригинала. Днес той е обновен и предлага повече възможности, 
а подобреният му вътрешен комфорт гарантира превъзходно шофиране.

ПОЛЕТ НА СВОБОДНИЯ ДУХ.
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СЪЩИЯТ ХАРАКТЕР, НОВ ОБЛИК
Новият дизайн на Wrangler показва естествената еволюция на превозно средство, 
оставащо вярно на оригинала. Легендарната 7-елементна решетка е с външни ламели, 
традиционно позиционирана между фаровете, отдава дължимото на Jeep

®
 CJ. Неповторимият характер 

се забелязва веднага и ясно подчертава уникалната идентичност. Широката стойка и дръзката, 
монолитна форма от пръв поглед внушават усещане за здрава и надеждна конструкция. 
Възприятие, подсилено от по-ниската хоризонтална линия.
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ФАР В БУРЯТА
Емблематичните кръгли фарове допълват неповторимата визия на Wrangler. Новата Full LED система и 
фаровете за мъгла завършват уникалния външен вид. Те осигуряват супер ярко осветление, 
което значително подобрява видимостта на пътя. Дневните LED светлини са разположени в предната част 
на трапецовидните калници. LED светлини са монтирани и на задния капак в квадратна форма. С подобно 
оборудване този автомобил дава възможност за перфектна видимост, както от него, така и към него. 
Затова той е лесно разпознаваем. При всякакви обстоятелства. 
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Изработени са от лек алуминий. 
Свалете ги и усетете духа на свободата.

ИСТИНСКО
ПРЕЖИВЯВАНЕ 
ПОД ОТКРИТО НЕБЕ.

ДЕМОНТИРАЩИ СЕ ВРАТИ*

*Шофиране с демонтирани врати и свалено предно стъкло 
се използва извън регулирани пътища, само в разрешени зони.

Напълно новият Jeep
®
 Wrangler е единственият истински открит 

4x4 SUV на пазара, проектиран и създаден за по-голяма свобода.

ПОДВИЖНО ПРЕДНО СТЪКЛО*
С него лесно се осигурява полъх на свеж въздух 
в лицето и ясен поглед към пътя.

 

КОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВА FREEDOM®
ТРИКОМПОНЕНТНА ТВЪРДА 

Подобреният, олекотен дизайн на покрива на 
купето, е по-лесен за монтаж и демонтаж. 
Когато го демонтирате, вие си осигурявате 
пряка връзка с природата.

МЕК ПОКРИВ SUNRIDER®
Придържайки се до оригиналната версия, 
дизайнът на този модел е снабден с подвижен 
мек покрив без цип, с пружина и демонтиращи 
се прозорци. Така любителите на слънцето 
могат да се наслаждават на лъчите му докато 
шофират.

SKY ONE-TOUCH™ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШИБИДАХ

Първият по рода си шибидах на Wrangler отваря 
голям панорамен прозорец в централната част 
на тавана, а крайните задни прозорци са 
с подвижни секции. 
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СИЛАТА ДА РАЗКРИЕШ 
СВОЯ СВЯТ.
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СЕ МЕСТЯТ В ГРАДА. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯТА

Приключенският дух не знае граници. Напълно новият Jeep® Wrangler се предлага с превъзходна динамика 
на пътя, с оптимизирано управление и комфорт. Новата система за окачване, със специална настройка за 
абсорбиране на колебанията осигурява приятно шофиране и оптимален баланс между управление на 
магистрала и легендарните офроуд способности. Двустепенната трансферна кутия с бързи и бавни 
предавки и с възможност за постоянна 4х4 функция активно допринася за този изключителен контрол.

Сигурността е приоритет, с вградените над 65 активни и пасивни системи за безопасност като: 
мониторинг на невидима зона и кръстосано разпознаване на пътя назад, задна камера за паркиране с 
динамични линии на мрежата, предупреждение за сблъсък с пълна скорост PLUS, адаптивен круиз-контрол, 
електронен контрол на стабилността (ESC) с електронна система против преобръщане, предни и задни 
парктроници, и четири стандартни въздушни възглавници. Безопасността е задължително условие за 
пътуване.
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И ВСИЧКО ОСТАНАЛО.
ЗАБРАВИ ВРЕМЕТО

Напълно преработеният интериор е оборудван с най-нови технологии. Така автентичният стил съчетава 
много възможности с интуитивни функции и подобрен комфорт. Всеки детайл говори за внимателна 
изработка и висококачествени материали. Метализирани елементи, фина кожена тапицерия, акцентни 
шевове - всяко решение в купето е добре обмислено. Старт-стоп бутонът, монтиран в устойчив на 
атмосферни влияния панел, e с лесен достъп в обсега на водача. Нещо повече, всеки Wrangler стандартно 
се предлага с водонепромокаем салон, снабден с тапи за източване при цялостно измиване. 
Крайният продукт е нов интериор, в който лесно забравяш времето и всичко останало. 



ЕСТЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ. 
Интериорът на Wrangler предизвиква усещане за нещо напълно естествено, 
с  внимание към детайлите. Меки на допир повърхности, тапицирано с кожа табло на Sahara, 
отопляеми седалки и волан, кожени седалки с акцентни шевове и бродирано лого за Sahara и Rubicon. 
Уникална комбинация и неповторимо усещане при шофиране. 
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ПРЕМИНЕТЕ ЗВУКОВАТА БАРИЕРА. 
Изцяло новият интериор на Jeep

®
 Wrangler съчетава солидни детайли и комфорт в купето, които гарантират 

превъзходно шофиране. В тази перфектна среда може да се насладите и на висококачествения звук 
на 552-ватова Alpine® All-Weather Premium аудио система с 8 високоговорители и заден субуфер. 
Няма компромиси при този ненадминат офроудър.



ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ВРЪЗКА. 
Новата инфотейнмънт система със 7-инчов фин LED дисплей позволява да се конфигурира 
информация от повече от 100 източника, включително от медии в реално време, да се получават данни 
за налягането в гумите или дигитално да се отчита скоростта. Вграденият, четвърто поколение, 
сензорен, 8.4-инчов тъч-скрийн екран Uconnect™, разположен в централната конзола, 
може да се свързва със смартфон, притежава функции за увеличаване на изображението 
и за влачене и поставяне, като така позволява на собственика да персонализира системата 
съобразно най-често използваните бутони от менюто и конкретни офроуд страници; да взема 
предпазни мерки за състоянието на автомобила при движение в офроуд условия.

Apple CarPlay™ позволява на притежателите на iPhone 
достъп до Apple Maps, до съобщения, телефонни разговори 
и Apple Music чрез гласовото управление Siri или 
тъчскрийн екрана Uconnect™.

Android Auto™ дава лесен и безопасен достъп до hands free 
контрол, Google Maps™ и Google Play Music™ посредством 
тъчскрийн екрана Uconnect™ или бутоните, монтирани на волана.*

* Изисква приложението Android Auto в Google Play и смартфон, съвместим с Android, работещ с 
Android™ 5.0 Lollipop или по-нова версия. Google, Google Play, Android Auto и други свързани марки 
са търговски марки на Google® LLC.
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Усъвършенствани и ефективни двигатели са съчетани с най-модерната 8-степенна автоматична 
трансмисия, която позволява оптимална мощност на двигателя, докато шофирате oфроуд или се 
наслаждавате на плавно и ефективно увеличаване на скоростта на магистрала. Новата предавателна кутия 
в комбинация с трансферна кутия с възможност за постоянно включено 4х4, с опция за изключване, 
перфектно разпределя мощността между предните и задните колела за перфектен контрол и спокойно 
шофиране.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВA С ГОРИВОТО. 

2.0 бензинов Turbo с 272 к.с.

8-скоростна автоматична трансмисия

Нова предавателна кутия в комбинация 
с трансферна кутия с възможност 
за постоянно включено 4х4 
+ опция за изключване
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Всички дестинации са достижими, защото Вашият автомобил покорява всякакви терени. 
Двете системи 4X4 - Command-Trac® за Sahara и Sport, и Rock-Trac® за Rubicon – с опция за изключване 
на въртящия момент позволяват оптимално сцепление при хлъзгави настилки, като: скала, пясък, чакъл, 
сняг или лед. Задната диференциална система за ограничаване на плъзгането Trac-Lok® е налична в 
моделите Sport и Sahara, докато Rubicon разполага с електрическо „заключване“ за предния и задния мост 
Tru-Lok®, за увеличаване на въртящия момент и по-добро сцепление при най-трудните условия. 
Приключението никога не спира, независимо от терена. Благодарение на легендарните си 4х4 
възможности, всеки модел на Wrangler притежава знак Trail Rated, удостоверяващ преминаването 
на автомобила през серия изтощителни тестове в пет категории: сцепление, преодоляване на 
водни препятствия, маневреност, връзки между панелите и просвет между шасито и земята. 

ВСИЧКИ ДЕСТИНАЦИИ СА ВАШИ. 



Новият модел Rubicon е най-способният Wrangler произвеждан някога. 
Наследил великолепното сцепление към терена от предшествениците си, 
той може да се справи с някои от най-суровите и непредвидими условия за шофиране.

ВСЕКИ ТЕРЕН В ПЪТ.
ПРЕВЪРНЕТЕ 

• Система Rock-Trac® 4x4 със съотношение „4LO“ 4: 1 и 77,2: 1 съотношение между предавките. 
• Постоянно включена двускоростна трансферна кутия  Selec-Trac®. 
• Усилени, издърживи оси Dana от ново поколение.
• Електрическо „заключване“ за преден и заден мост Tru-Lok®.
• 32-инчови гуми BF Goodrich Mud-Terrain.
• Електронното изключване на стабилизиращата рейка осигурява 
допълнително движение на колелата, когато теренът го изисква.
• Ъгъл между предна броня, гума и терен/ Ъгъл между задна броня, гума и терен/ 
Ъгъл между двете оси, предна и задна гума, и терен: 36,4° / 30,8° / 25,8°.
• Максимален просвет между шасито и земята: 255 мм.
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JEEP® WRANGLER
ВСИЧКИ НОВИ МОДЕЛИ

SPORT - SAHARA - RUBICON (С 2 ИЛИ 4 ВРАТИ)



ЕКСТЕРИОР
• Решетка с цвета на купето
• Черни монолитни калници
• Метални, изцяло демонтиращи се врати
• Преден капак с допълнителни вентилационни отвори
• Резервно колело в нормален размер 
• Уникални 17-инчови алуминиеви джанти
• Дневни светлини (DRL)
• Халогенни фарове, задни светлини , фарове за мъгла
• Задна кука за теглене
• Защитни плочи за резервоара за гориво и силовите агрегати 
• Мек гюрук Sunrider® в черен винил

ИНТЕРИОР
• Двузонов автоматичен климатик 
• 8-точково интериорно LED осветление 
• Тапицерия на седалките от плат
• Сребърнo-платинен среден панел на арматурното табло 
• Кожен волан 
• Гумирана изолация за радио екрана 
• Издръжлив на миене интериор
• Сгъваем, падащ и демонтиращ се панел със задни седалки 
(само за версия с две врати)

ВЪЗМОЖНОСТИ
• Command-Trac™ 2,72:1 4x4 система 
• Постоянно функционираща трансферна кутия с опция 
за временно изключване 
• Оси Dana 30/44 от ново поколение 
• 3,45 Коефициент на задната ос (при бензинов двигател 2.0) 
• 3,73 Коефициент на задната ос (при дизелов двигател 2.2)  
• 8-степенна автоматична трансмисия

ФУНКЦИОНАЛНОСТ 
• Комплект инструменти Torx® за демонтиране на покрива и вратите 
и сваляне на предното стъкло 
• Телескопична кормилна колона, регулируема по наклон 
• Бутон за запалване без ключ 
• Електрохромно огледало за обратно виждане със сензор за здрач 
• Задни парктроници

ТЕХНОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТ 
• Uconnect™ 7-инчов NAV сензорен екран, цифрова 
информационно-развлекателна система и радио 
• Apple CarPlay и Android Auto™ съвместимост 
• Дисплей за мониторинг на налягането в гумите 
• Аудио система с 8 високоговорителя 
• 3,5-инчов TFT Инструментален клъстер 
• Странични габаритни светлини на огледалата 
• Камера за задно виждане с динамични мрежови линии 
• Активен ограничител на скоростта и круиз-контрол 
• Електронен контрол на стабилността (ESC) и електронна система 
за стабилизиране на ремарке (TSC) 
• Асистент при потегляне при наклон (HSA) и електронна система 
против преобръщане (ERM) 
• Асистент при спускане по наклон 
• Усъвършенствани многостeпенени въздушни възглавници 
за водача и пасажера на предната седалка
• Допълнителни странични въздушни възглавници в предните седалки



ЕКСТЕРИОР

Всички функции на SPORT, плюс:

• Калници с цвета на купето 
• Трикомпонентен твърд покрив с цвета на купето 
• 18-инчови алуминиеви джанти с универсални гуми 
за всички настилки (All-Terrain)
• Уникални предни и задни брони със сребърни рамки 
• Заоблени странични степенки
• Система за автоматично регулиране на наклона на фаровете 
• LED Дневни светлини 
• LED Предни фарове за мъгла 
• LED Задни светлини 
• Слънцезащитни, силно тонирани прозорци

ИНТЕРИОР 
• Премиум седалки от плат с лого Sahara
• Допълнителни USB-изводи (за задните седалки)
ТЕХНОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТ 
• Uconnect™ 8.4-инчов NAV сензорен екран, цифрова 
информационно-развлекателна система и радио
• Apple CarPlay и Android Auto™ съвместимост
• 7-инчов TFT Конфигурируем цветен инструментален клъстер
• Alpine® All-Weather Premium аудио система с 9 високоговорители 
и заден суб буфер
• Предни парктроници

ПАКET OVERLAND 
• Черни кожени седалки McKinley с лого на Overland 
• Тапициран с кожа инструментален панел 
• Странични външни Overland емблеми
• Предна решетка в цвета на купето със светли акценти около нея 
и предните фарове
• Странични огледала със светли акценти
• 18-инчови джанти, с цвят гранитен кристал и уникален дизайн 
• Твърд капак на резервната гума 
• Автоматична пасивна система за отключване 
• Индикатор за обект в сляпото петно с кръстосано разпознаване 
на пътя назад
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ЕКСТЕРИОР

Всички функции на SPORT, плюс:

• Решетка в цвета на купето с тъмни акцентни отвори 
• Първокласен черен мек покрив Sunrider
• 17-инчови алуминиеви джанти с 32-инчови офроуд гуми за кални терени 
• Акцентни цветни калници 
• Автоматична система за регулиране на фаровете 
• Дневни светлини 
• Предни фарове за мъгла 
• Задни светлини 
• Уникален надпис на капака Rubicon 
• Задна кука за теглене в червено

ИНТЕРИОР 
• Premium седалки с тапицерия от плат лого на Rubicon 
и червени акцентни шевове
• Допълнителни USB-изводи (за задните седалки)
ВЪЗМОЖНОСТИ 
• Система Rock-Trac® 4,0:1 4x4 
• Постоянно действаща разпределителна кутия в комбинация 
с трансферна кутия с възможност за постоянно включено 4х4 
и за временно изключване
• Усилени и издържливи оси Dana 44  
• Електронно изключване на стабилизиращата рейка
• Електрическо „заключване“ за преден и заден мост Tru-Lok®
• Система за активно окачване „Performance“
• Странични прагове за защита от скали

ТЕХНОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТ 
• Uconnect™ 8.4-инчов NAV сензорен екран, цифрова 
информационно-развлекателна система и радио
• Apple CarPlay и Android Auto™ съвместимост
• 7-инчов TFT  монитор и инфотейнмънт система
• Alpine® All-Weather Premium аудио система с 9 високоговорители 
и заден субуфер
• Предни парктроници
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НЯКОИ НЕЩА ПРОСТО ОТРАЗЯВАТ ТВОЯ СТИЛ.
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17-ИНЧОВИ,
МАШИННО ОФОРМЕНИ,

С ЧЕРНИ КАНТОВЕ НА ОТВОРИТЕ
Стандарт за Rubicon

ДЖАНТИ

17-ИНЧОВИ,
МАШИННО ОФОРМЕНИ
ЧЕРНИ ДЖАНТИ
Опция за Rubicon

18-ИНЧОВИ,
МАШИННО ОФОРМЕНИ ДЖАНТИ

В ТЕХНИЧЕСКО СИВО
Опция за Sahara с пакет Overland

18-ИНЧОВИ,
ПОЛИРАНИ ДЖАНТИ

СЪС СПИЦИ В ТЕХНИЧЕСКО СИВО
Стандарт за Sahara

17-ИНЧОВИ,
МАШИННО ОФОРМЕНИ ДЖАНТИ

В ЦВЯТ ГРАНИТЕН КРИСТАЛ
Стандарт за Sport



с пакет

Черен салон,
тапициран с кожа Mckinley

Черен салон
с ниска облегалка,

тапициран с текстил

Салон
с ниска облегалка,

тапициран с
полуанилинова кожа 

Черен
кожен салон

Кожен салон
в тъмно кафяв,

„естествен“
цвят

СЕДАЛКИ.

Първокласен черен салон
с ниска облегалка,

тапициран с текстил

Черен
кожен салон

Кожен салон
в тъмно кафяв,

„естествен“
цвят

Черен салон,
тапициран
с текстил

Салон,
тапициран с

полуанилинова
кожа
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Ц
В

ЕТ
О

В
Е.

Ocean Blue
Metallic

Granite Crystal
Metallic

Billet Silver
Metallic

Punk’n
Metallic

Hellayella Bikini Firecracker Red Bright White Sting-Gray Black
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СЪЗДАЙТЕ
ВАШЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 
Всяко голямо приключение започва, когато завъртите волана встрани от утъпканата пътека. 
С широката гама оригинални аксесоари Mopar ще откриете, че Вашите възможности стават неограничени. 
Mopar предлага много решения за Вашия Jeep

®
 Wrangler - от поведение и стил, до най-дребните детайли. 

С Jeep
®
 Performance Part ще се уверите, че Вашият единствен по рода си Wrangler е готов да се справи 

с най-предизвикателните пътища, оставяйки по тях спомен за себе си със своя неподражаем външен вид. 
Персонализирайте екстериора с мрежест покрив и оригинална графика на Mopar, преодолейте водните 
препятствия с шнорхела от Jeep

®
 Performance Parts и катерете скалисти пътеки без притеснение – 

Вашият автомобил е оборудван със здрави, подсилени стоманени странични степенки.



Непредсказуемият характер на приключението е това, което го прави незабравимо, 
а добрата подготовка е онова, което го прави да изглежда лесно. 
Следващата Ви спирка може да е перфектна релаксираща почивка на залез слънце, 
до масата, монтирана на задната врата и комплекта органайзър за багажник и 
гумени стелки за багажното отделение. Сам ще се убедите, 
че няма да има изненади по пътя, които да създават грижи.

За да се насладите напълно на всеки момент от пътуването, изберете 
възможностите на първокласния план за поддръжка, предлаган от Mopar 
Vehicle Protection. С оригинални части и високо-специализирани услуги, 
Вашият Jeep

®
 Wrangler винаги ще поема в правилната посока.

Вижте повече на http://jeep.mopar.eu/jeep 5150



•  Професионално отношение и внимание към всяко ваше запитване;
•  Прозрачност на сервизните операции и пълен преглед на техническото състояние при всяко обслужване в сервиза;
•  Предоставяне на доклад за техническото състояние на автомобила след посещение в сервиза;
•  Видео съобщение и детайлно обяснение при нужда от подмяна на част;
•  Предоставяне на сменените части при ремонт или обслужвания;
•  Използване само на оригинални резервни части и консумативи;
•  Честно и отговорно отношение при смяна на части по гаранция;
•  Care center на разположение 24/7;
•  Квалифициран персонал, преминал през всички необходими от страна на производителя обучения;
•  Модерно и високотехнологично оборудване;
•  Завеждане на щети на място с избрани застрахователи;
•  Услуга за безплатно взимане и връщане на автомобила от и до дома или офиса, при нужда от сервиз.

*Описаните услуги се предлагат при наличност и възможност, в зависимост от избраното представителство. Допустими са разлики в предлаганите 
услуги и пакети в различните дилърства. Допълнителният пакет 7-звездно обслужване или отделните услуги от него се предоставят срещу заплащане. 
За повече информация попитайте най-близкия до вас дилър.

•  Заместващ автомобил;

•  Fly care - услуга за взимане и връщане от летище София;

•  Приоритетно приемане в сервиз;

•  Организация на процес по ГТП, с взимане и връщане на автомобила от дом или офис;

•  Достъп до специализиран хотел за гуми при минимална такса;

•  Членство в клуба на Витоша Ауто, с достъп до лимитирани и нетърговски мероприятия на клиентите на компанията, 

както и до специални условия от партньори.

Легендарната американска марка Jeep
®
 вече е представена в България от нас, „Витоша Ауто“. 

Собствениците на нов Jeep могат да бъдат спокойни, тъй като екипът ни ще се грижи за техните автомобили, 
както никой друг до този момент. 

Мисията ни е да предложим безкомпромисно обслужване на нашите клиенти, затова предлагаме и развиваме услугите ни при 
едни от най-високите нива не само в България, но и в Европа. Благодарение на неуморната работа на екипа ни да се развива и да 
предлага най-високото ниво на обслужване в България, „Витоша Ауто“ е пример за това как една модерна автомобилна компания 
трябва да изглежда и работи.

Стремежът ни е да предлагаме всичко свързано с автомобила и неговото обслужване на едно място,
и с това да сме незаменим партньор на нашите клиенти.

Добре дошли при нас!

Заводската гаранция на автомобилите Jeep е 2 години без 
ограничение на километрите. В периода на заводската гаранция 
има включена карта на СБА за пътна помощ. Удължената 
гаранция е съгласно застрахователен сертификат за 
допълнителни 3 години или до достигане на пробег от 
150 000 км и се заплаща отделно, спрямо модела, двигателя 
и задвижването на автомобила. В удължената гаранция 
се добавя карта на СБА за пътна помощ.

За пълните условия на заводската и удължената гаранция, 
моля, обърнете се към най-близкото дилърство.

МОЖЕМ ДА ИЗКУПИМ 
СЕГАШНАТА ВИ КОЛА
НА ПАЗАРНА ЦЕНА

FAIR
PLAY

Fair Play е програма на „Витоша Ауто“, 
която предлага възможност да замените 
вашия употребяван автомобил с нов Jeep. 

Можем да изкупим сегашната ви кола 
на пазарна цена и тя ще бъде 
първоначалното плащане 
за избрания от вас нов автомобил Jeep.
 

Ние от „Витоша Ауто“ предлагаме ненадминато следпродажбено обслужване за собствениците на 
автомобили Jeep, базирано на разбиране и лично отношение. 
Нашите консултанти ще приемат автомобила ви за сервиз с желание, ще ви изслушат внимателно и ще 
отговорят на поставените от вас въпроси в най-кратни срокове и внимание към всеки детайл.

СЕДЕМ
ЗВЕЗДНО

ОБСЛУЖВАНЕ

ОСНОВЕН ПАКЕТ 7-звездно обслужване:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПАКЕТ 7-звездно обслужване:

Като собственик на нов автомобил Jeep, вие ще можете да се възползвате от :



www.Vauto.bg  /  www.jeep.bg

VITOSHA AUTO

Тази брошура е публикация на FCA. Всички продуктови илюстрации и спецификации са базирани на актуалната информация по време на одобрението за публикуване. FCA си запазва правото да прави промени от време на време,
без предизвестие или задължение в цените, спецификациите, цветовете, материалите и да променя или спира модели, отчитайки необходимостта за подобряване на продуктите или по причини свързани с дизайна и маркетинга. 

Jeep
®
 е регистрирана търговска марка на FCA US LLC.

В съответствие с политиката на фирмата за постоянно подобрение на продуктите, „Витоша Ауто“ си запазва правото да променя спецификациите на автомобилите по всяко време без предупреждение.
В брошурата е възможно да има печатни грешки, несъответствия в нивата на оборудване и системите на автомобила за различните пазари. Дата на издаване 01.06.2021 г.




