
 

                                   

 

Уважаеми клиенти, 
 
Имаме удоволствието да предоставим на Вашето внимание оферта за автомобил Jeep Compass mHEV MY2022, в 
ниво на оборудване LIMITED и при специално ценово лизингово предложение. 
 

 
 
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:    

 
 ЕКСТЕРИОР 
0QU Предпазна кора 
602 Безключов достъп 
GXT Система за заключване на задните врати за деца 
JPH Автоматично заключване на вратите над определена скорост 
JPC Автоматично отваряне на вратата на багажника 
MCD Предна част в акцентиращ цвят/на купето 
MCG Външни акценти в цвят светъл хром 
MMP Екстериорни акценти в неутрално сиво 
MRB Специално покритие по долните странични части на купето  
GTD Електрически сгъваеми огледала с подгряване  
LFF Електрически огледала с автоматично накланяне надолу 
LEB Външни огледала с интегрирани мигачи  
LEN Външни огледала в черен гланц/хром 
LER Електрическа настройка на външните огледала  
LES Асферично огледало за обратно виждане от страната на водача 
NHJ Външни огледала с подгряване 
NEC Хромиран накрайник на ауспуха  
XJA Ел. заключване на вратичката на резервоара 



 

                                   

 

XJM Гърловина на резервоара без капачка 
GFA Нагревател на задното стъкло 
GEG Силно тонирани стъкла 
MAG Предна решетка в черен гланц с хромирани рингове 
MDX Предна решетка с активна функция за затваряне 
MNK Дръжки на вратите с цвета на автомобила  
LAD LED стопове 
LPG Задни светлини за мъгла  
LNT LED фарове за мъгла 
LMG Full-LED фарове 
JKL Система за регулиране височината на предните светлини 
LHD Функция на фаровете „Изпрати ме до вкъщи“  
LMG Автоматично включване на фаровете  
LMS Автоматично превключване на къси/дълги светлини 
LAC Осветление на шофьорската врата 
MW1 Сребристи релси на покрива  
 

  
 ИНТЕРИОР 
5OJ Седалки кожа/текстил LIMITED 
CDH Механично регулиране на шофьорската седалка по височина  
CDW Сгъваема пътническа седалка отпред с отделение за вещи 
CSN Задни седалки с подлакътник и отделение за чаши 
CFN Задна седалка със сгъваема делима облегалка 60/40  
JPE Ел. лумбална опора за водача с регулиране в 2 посоки 
JVB Шофьорска седалка с ръчно регулиране в 6 посоки 
JWB Пасажерска седалка с ръчно регулиране в 6 посоки 



 

                                   

 

CSH Подглавници за трите места отзад  
CK6 Органайзер на багажното пространство 
CKT Халки за закрепване на товари в багажника  
CM6 Централна конзола с подвижен подлакътник 
CTT Под на багажното отделение с възможност за регулиране във височина 
JKA Жабка с плавно затваряне на вратата 
SBL Ел. серво управление 
GNC Сенници с огледала и осветление  
5BH Управление на аудио системата от волана 
JJB Двутонов клаксон 
SUD Регулируем по височина и близост волан 
CSM Джобове на гърба на предните седалки 
CVB Кожен скоростен лост  
SCJ Волан обшит в кожа 
140 Автоматичен двузонов климатроник 
XGA Отвори на климатичната система за втори ред седалки в централната конзола 
XGR Отвори за климатичната система и парното за втори ред седалки 
JAB Инструментален панел 
JAL 7.0" цветен TFT дисплей 
LAH Дисплей за външната температура 
LAZ Информационен център за автомобила 
RDB Антена 
RCG 6 високоговорителя 
RSL BLUETOOTH аудио стрийминг 
RS9 Цифрово DAB радио  
RTX MEDIA HUB (USB A-C TYPE) 
RS4 USB A TYPE - за втори ред седалки 
JJJ AUX извод 12V  
JJM Извод 12V за задните места  
CSC Покритие на багажното отделение 
LHJ LED интериорно осветление 
LB3 LED интериорно осветление на дръжките на вратите 
LBC Осветление в жабката 
LBG Преден джоб за карта с LED осветление 
LCD Осветление за карти 
LDB Осветление в багажното отделение 
2WE Специална изолация на таблото 
2WF Допълнителна изолация в отделението за рез.гума  
CSR Дръжка над вратата на пасажера 
CSV Дръжка над вратата в задната част 
CSW Дръжка над вратата на шофьора 
GNK Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане 
JP3 Ел. прозорци с автоматично вдигане/сваляне 
XCT Кука за дрехи 
CKN Стелка за багажника  
CLE Предни и задни стелки 
 



 

                                   

 

 
  
 ТЕХНОЛОГИИ 
JHB Чистачка за задното стъкло 
JHC Чистачки със сензор за дъжд  
RFX Безжично зарядно 
3MU Трансфер на данни за свързаност 
XC4 Електронна ръчна спирачка 
XAA Заден парктроник Parksense™  
5DE STOP&START система 
NH2 Ограничител на скоростта 
NHZ Адаптивен круз контрол с функция STOP&GO 
XG8 Режим SPORT 
1J0 Опция за избор на график в ЕКО режим 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Двигател   1.5 GSE T4 P2.5 48V 130 К.С. DCT FWD 
Задвижваща система  MILD HYBRID 
Обем [cm3]   1469 
Мощност ICE [к.с.]  130 
Въртящ момент ICE [Nm] 240  
Скоростна кутия  Двоен съединител, 7-степенна 
Задвижване   Предно предаване FWD 
Максимална скорост [km/h] 193 
 
MILD HYBRID ФУНКЦИИ 
Безшумен старт  Потегляне от място, без да работи бензиновият двигател 
Рекуперация на енергия Акумулиране енергия при намаляване на скоростта и спиране 



 

                                   

 

Електрически бууст  Увеличаване на въртящия момент с намесата на електродвигателя 
Движение с нулеви емисии Задвижване само с електродвигателя 
 
РАЗМЕРИ 
Дължина [mm]  4404 
Ширина без огледалата [mm] 1874 
Височина с релси [mm]  1629 
Междуосие [mm]  2636 
Пътен просвет [mm]  198 
Воден фординг [mm]  406 

  
 СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ 
1GD Система за следене налягането в гумите 
XGM Система за контрол на налягането в гумите с индикатор на дисплея  
CG6 3-точков предпазен колан за средното място на 2-ри ред седалки 
CGD Предни колани с регулиране по височина 
LAU Напомняне за колани за задните седалки 
XCP Система за засичане на пътници 
CGU Подготовка за закрепване на детска столчета 
LSB Аларма за сигурност 
CGT Въздушна възглавница за водача 
CGZ Деактивиране на въздушната възглавница на пътника отпред  
CJ1 Странични въздушни възглавници в предните седалки  
CJ2 Странични възглавници тип „завеси“ за предните и задните места  
CJH Въздушна възглавница за предния пътник 
XNM Система за разпознаване на умора във водача  
9S8 Система за аварийно спиране за пешеходци и велосипедисти 
LSU Асистент за предотвратяване на челен удар PLUS  
NH4 Интелигентен асистент за скорост (ISA) 
SJB Система за разпознаване на пътни знаци (TSR) 
XNW Система за активен контрол на лентата (ALM) 
XAC Камера за задно виждане Parkview 
BHC Спирачен асистент при дъжд  
BNB Електронен контрол на стабилността  
BNG Асистент за потегляне по наклон  
BNP Контрол на сцеплението 
BNS Електронна система против преобръщане 
BNT Система за стабилизиране на ремарке  
 
 ТЕХНИЧЕСКИ 
852 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ 
5YY Транспортно покритие 
MDE Широка рамка на предния регистрационен номер 
4WP Усилен алтернатор 
 
 ГУМИ И ДЖАНТИ 
1MH 18'' алуминиеви джанти с 225/55 R18 летни гуми клас B 
499 РЕМОНТЕН КИТ ЗА СПУКАНА ГУМА (FIX & GO) в замяна на резервната гума 



 

                                   

 

 
 ЦВЕТОВЕ 
APA Монотонна боя 
MXU Покрив в цвета на купето 
 

 
  

   ПАКЕТИ  

3ZS ПАКЕТ ЗАРЕЖДАНЕ 
RFX Безжично зарядно за телефон 
JKU Извод 230 V 
RS2 TYPE C USB за втори ред седалки 
 
JAU 10.25" цветен TFT дисплей 
 
XAC Камера за задно виждане Parkview 
20C ПРЕМИУМ ПАРКИНГ ПАКЕТ 
XPK Асистент за успоредно и перпендикулярно паркиране с функция за излизане 
XAG Преден и заден парктроник Parksense™ 
 
3LM ПАКЕТ ЗИМА 
452 Отопляеми предни седалки 
NHL Нагревател на чистачките в предното стъкло 
NHS Отопляем волан 
CLF Всесезонни стелки с лого JEEP  
320 Кожен волан 
 
ЦЕНА НА НОВ АВТОМОБИЛ MY2021 С ОПИСАНОТО ОБОРУДВАНЕ:     69 780 ЛВ. С ДДС 
ПРОМО ЦЕНА ПРИ ЛИЗИНГ НА НОВ АВТОМОБИЛ С ОПИСАНОТО ОБОРУДВАНЕ: 63 500 ЛВ. С ДДС 
 
ПРОМО МЕСЕЧНА ЛИЗИНГОВА ВНОСКА (ПЕРИОД 60 МЕСЕЦА):   499 ЛВ С ДДС* 
 
Можем да изкупим настоящата ви кола на пазарна цена и това да покрие изцяло или частично авансовата 
вноска за вашия нов Jeep Compass mHEV MY2022. 



 

                                   

 

* Средна стойност на месечната вноска. Лизинговият план е калкулиран при 22.6% първоначална вноска за 
период от 5 години (60 месеца) и остатъчна стойност 35% . Сума за получаване на автомобила с включена 
авансова вноска такса одобрение, ¼ вноска каско, регистрация КАТ и Гражданска отговорност: 16 556.38 лв. (при 
пробег за периода до 100 000 км). Възможни са и други лизингови конфигурации с намаляване и/или 
увеличаване на авансовата вноска и срока, както и с по-ниска остатъчна стойност.  

 
 
Офертата е валидна за бизнес клиенти до 31/12/2021 г. или до изчерпване на количествата. 
 
Гаранция на автомобилите: 5 години или 150 000 км пробег, което от двете условия настъпи първо. Фабричната 
гаранция без доплащане е за период от 2 г./без ограничение на пробега. Удължаването на гаранцията до 5 
години или 150 000 км пробег е възможно след допълнително заплащане според ценовата листа.  

 
 


