
NOU JEEP
®
 COMPASS



NOMÉS EXISTEIX UNA INNOVACIÓ:

L’EVOLUCIÓ



ES TRACTA DE 

L’ENTORN
D O M I N A R
Jeep® evoluciona, però es manté fi del al seu esperit. Obté el control de 

la carretera i et permet gestionar qualsevol situació amb una confi ança 

i un domini absoluts. Tot el que t’envolta esdevé part del teu entorn 

natural. El nou Jeep® Compass va néixer per oferir l’aventura de conducció 

perfecta. Ha crescut en efi ciència sense afectar el rendiment, per portar-

te plàcidament allà on vagis. S’enfronta a tots els terrenys i proporciona 

una còmoda experiència de conducció a la ciutat i una actitud off-road que 

continua sent tan apassionant com sempre. Actualment, el poder de la 

tecnologia i de la innovació eleva la diversió a un nivell superior. Obtens 

personalitat. Obtens estil. Obtens potència i fi abilitat. El futur ja és aquí. 

I amb el teu nou Jeep® Compass promet ser una aventura apassionant.

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 74-75.



SALVATGEMENT
BONIC

La forma ha evolucionat cap al refi nament. Una presència àgil en

què les línies elegants i el disseny sòlid es fonen sense esforç. La

bellesa del nou Jeep® Compass destaca en cada detall. 

Manté el seu esperit clàssic, resistent i combatiu, sense 

renunciar a l’estil. L’elegant exterior, les línies suaus i el 

disseny aerodinàmic fan sorgir la bellesa en els detalls, 

com el sostre solar negre en contrast, les motllures 

cromades que delineen les fi nestres, l’emblemàtica 

graella de set ranures i el sòlid disseny de la 

part posterior. El nou Jeep® Compass atrau la 

teva atenció a l’instant. Perceps l’emoció del 

moment tan bon punt poses les mans al volant. 

Somia’l. Condueix-lo. Experimenta la bellesa.

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 74-75.





L’ESPAI
CAP EL CONFORT

EVOLUCIONA
Descobreix més coses a l’habitacle del teu nou Jeep® Compass, on el confort s’alia 

amb la modernitat de l’estil. L’espai interior és ergonòmic i amable. L’elegància 

s’uneix a la lluminositat gràcies al sostre solar de doble plafó*, que expressa 

justament la llibertat a l’aire lliure en conduir un Jeep®. Les àmplies banquetes 

dels seients es fonen amb elegància amb els detalls de qualitat refi nada de 

l’interior. L’espai és més funcional, amb gran capacitat per a les cames i 

amb un ampli maleter per portar de tot de forma fàcil. El confort esdevé 

pràctic. No té cap mena de límits.

* Opcional disponible





7”

LA TEVA SATISFACCIÓ
AUGMENTA

Amplia la teva experiència de 

conducció. Al nou Jeep® Compass, 

tot s’ha afi nat per renovar l’efi ciència. 

Les formes hàbilment esculpides, 

la tecnologia d’avantguarda i la 

connectivitat il·limitada fan que els teus 

desplaçaments siguin agradables i pràctics. 

El característic quadre de comandament 

trapezoïdal, els elegants acabats en negre i 

la suavitat dels detalls afegeixen refi nament 

a l’habitacle del Jeep®. El seu disseny és un 

compromís amb la màxima funcionalitat. El volant 

de pell amb comandaments integrats està connectat 

a la pantalla de ràdio Uconnect™ i a la pantalla 

confi gurable TFT de 7”. El selector Selec-Terrain, situat 

horitzontalment i amb el nou mode Sport*, és ara més fàcil 

d’abastar i de llegir. En termes generals, el plaer de conduir 

és més atractiu que mai. 

*Selec-Terrain només està disponible en les versions híbrides endollables.

NOVA
TFT DE 7”

HORITZONTAL 
SELEC TERRAIN AMB 

MODE SPORT



INFOTAINMENT

Al nou Jeep® Compass, el sistema interactiu de quarta generació Uconnect™, disponible 

amb pantalla tàctil HD de fi ns a 8,4”, et permet activar ràpidament totes les funcions 

amb una instrucció de veu i aprofi tar tot el potencial del teu telèfon sense necessitat 

de desviar la vista de la carretera. La integració d’Apple CarPlay permet als usuaris 

d’iPhone accedir a Apple Maps i a Apple Music a través del control de veu Siri o 

de la pantalla tàctil de Uconnect™. Amb Android Auto™, pots accedir fàcilment 

a instruccions de veu, a Google Maps™ i a Google Play Music™ mitjançant la 

pantalla tàctil o els comandaments d’àudio del volant. Uconnect™ LIVE App 

permet accedir directament a l’emissora de ràdio TuneIn, a la música de 

Deezer, al registre de Facebook, a Twitter, a Reuters i a Tom Tom Live (amb 

informació en temps real del viatge). Finalment, amb MyCar i eco:Drive™, 

pots controlar i supervisar el vehicle i el seu rendiment i rebre 

informació sobre la manera de reduir el consum de combustible.

*Android, Android Auto™, Google Play 
i altres marques pertanyen a Google Inc.

ALLÒ QUE NECESSITES,
QUAN I ON HO NECESSITES



LA CONNEXIÓ
CAP A LA INTERACCIÓ

EVOLUCIONA

Les idees esdevenen necessitats. Les necessitats exigeixen 

solucions. La connectivitat del nou Jeep® Compass està 

pensada per satisfer les teves necessitats i complementar 

el teu món. Així pots gaudir de llibertat en la conducció 

mentre et mantens perfectament connectat.

Descarrega l’aplicació per a mòbil My 
Uconnect o visita el lloc web ofi cial de 
Jeep® per aprofi tar tots els serveis.

Tingues en compte que els serveis de connectivitat Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifi cations, 
Send & Go, POI Search, Live Weather/ Live Traffi c/ Live Speedcams, Parking Finder/Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping, Charge & Pay, estaran actius aproximadament 
a partir del setembre de 2020. Per obtenir més informació sobre els terminis i l’activació de cadascun d’aquests serveis, consulta el lloc web ofi cial de Jeep®.

MY THEFT ASSISTANCEMY WI-FIMY NAVIGATIONMY CARMY REMOTEMY ASSISTANT



MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

SOS CALL 

Mitjançant l’aplicació per a mòbil My Uconnect, la 

pantalla de la ràdio o el botó SOS integrat, posa’t 

en contacte amb el centre de trucades dels serveis 

d’emergència (24/7), que rebrà la teva última ubicació 

coneguda pel GPS i el número d’identifi cació del 

vehicle. Es genera una trucada automàtica en 

determinades condicions d’accident.

ROADSIDE ASSISTANCE 

Posa’t en contacte directament amb el centre de 

trucades per rebre assistència en carretera

mitjançant l’aplicació per a mòbil My Uconnect,

la pantalla de la ràdio, el botó Assist integrat al 

vehicle o automàticament si hi ha algun sistema 

important afectat.

CUSTOMER CARE 

Posa’t en contacte amb el centre 

de trucades  si tens cap pregunta o 

dubte sobre el vehicle mitjançant 

l’aplicació per a mòbil My Uconnect, la 

pantalla de la ràdio o el botó Assist 

integrat. El vehicle facilita la seva 

ubicació i el seu número d’identifi cació.

VEHICLE HEALTH 
REPORT 

Rep missatges electrònics o 

notifi cacions mitjançant l’aplicació 

per a mòbil My Uconnect o el portal 

web;  rebràs informació sobre 

l’estat i el manteniment  del vehicle.

REMOTE OPERATIONS 

Interactua amb el vehicle i envia-li 

instruccions, com el tancament o

l’obertura de les portes o

el control dels llums del vehicle,

encara que no hi siguis a prop,

mitjançant el teu smartwatch o

l’aplicació per a mòbil My Uconnect.

DRIVING ALERTS 

Mantén el control del

vehicle encara que el condueixi 

una altra persona. Rep alertes 

a l’aplicació My Uconnect o al portal 

web sobre paràmetres predefi nits.

E-CONTROL 

Quan el vehicle estigui connectat,

inicia la càrrega amb l’aplicació

My Uconnect o amb el botó

específi c de la porta de recàrrega.

Planifi ca la recàrrega diària del vehicle 

amb l’aplicació My Uconnect o amb el 

botó específi c de la porta de recàrrega.

Encén a distància la climatització

del vehicle amb l’aplicació per 

a mòbil My Uconnect. 

Disponible només en la versió 4xe

AT-HOME DIGITAL 
ASSISTANT

Obtén dades del vehicle, envia 

destinacions, cerca punts 

d’interès (POI), obre i tanca les 

portes i controla els llums del 

vehicle mitjançant At-Home 

Digital Assistant.

VEHICLE FINDER 

Visualitza la ubicació del vehicle

al teu smartwatch, al

telèfon mitjançant l’aplicació

My Uconnect o al portal web.

També pots rebre instruccions per 

anar a peu fi ns al vehicle.

ECO SCORE 

Informa’t de com pots

reduir el consum de combustible

i les emissions de CO2 mitjançant

anàlisis de dades en temps real 

visibles a la pantalla del vehicle, 

a l’aplicació My Uconnect o al teu 

smartwatch.

No disponible en la versió 4xe

VEHICLE INFO 

Obtén informació en temps real sobre el nivell 

de combustible,  la pressió dels pneumàtics, el 

comptaquilòmetres i la durada de l’oli del vehicle al teu 

smartwatch, a l’aplicació My Uconnect o al portal web. 

VEHICLE HEALTH ALERT 

Rep notifi cacions push específi ques sobre 

la unitat motriu, l’oli, els líquids, els frens, 

la suspensió, la seguretat i els llums al teu 

smartwatch, a l’aplicació My Uconnect o al 

portal web.

IN-VEHICLE NOTIFICATION

Pots rebre notifi cacions sobre manteniment 

preventiu i subscripcions a serveis. Per a les 

subscripcions a serveis, pots rebre trucades 

directament a la pantalla tàctil del vehicle.

Tingues en compte que els serveis de connectivitat Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifi cations, Send & Go, POI Search, 
Live Weather/ Live Traffi c/ Live Speedcams, Parking Finder/Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping, Charge & Pay, estaran actius aproximadament a partir del setembre de 2020. Per obtenir 
més informació sobre els terminis i l’activació de cadascun d’aquests serveis, consulta el lloc web ofi cial de Jeep®.



MY NAVIGATION

MY WI-FI MY THEFT ASSISTANCE

WI-FI HOTSPOT*

Després de registrar-te al lloc web Ubigi 

(Ubigi.me selfcare) i de realitzar la connexió 

mitjançant la ràdio, connecta fi ns a 8 dispositius 

per navegar fàcilment pel web o gaudir de la 

transmissió d’espectacles i música, 

perquè el viatge de tots els 

acompanyants sigui més agradable.

*Wifi on-board by Ubigi.

THEFT ALARM NOTIFICATION

Rep notifi cacions per SMS, a l’aplicació per a mòbil My 

Uconnect o al portal web sobre qualsevol sospita de 

robatori, moviment no autoritzat o errors de seguretat 

referents al vehicle.

STOLEN VEHICLE ASSISTANCE

Si t’han robat el vehicle, truca immediatament al centre 

d’operacions. Un cop confi rmat el robatori mitjançant 

una denúncia policial, s’activen les funcions de seguretat, 

inclosa la localització del vehicle.

LAST MILE NAVIGATION

Aparca el vehicle i obtén la ruta 

a peu cap a la teva destinació 

al teu telèfon.

CHARGING
STATION FINDER

Pots visualitzar les estacions 

de càrrega públiques i informació 

específi ca a l’aplicació My Uconnect 

i a la pantalla de la ràdio.

Disponible només en la versió 4xe

DYNAMIC RANGE MAPPING

L’aplicació My Uconnect mostra gràfi cament al 

mapa fi ns on pots arribar segons el nivell de 

bateria en temps real.

Disponible només en la versió 4xe

CHARGE & PAY

Pots visualitzar la ubicació de l’estació 

de càrrega i la seva disponibilitat,

triar-la, iniciar la recàrrega i pagar-la un 

cop completada.

Disponible només en la versió 4xe

SEND & GO

Amb l’aplicació My Uconnect, 

tria la teva destinació i 

envia-la directament al sistema de 

navegació del vehicle per prendre 

el rumb correcte.

POI SEARCH

Cerca fàcilment punts d’interès 

(POI) al mapa de l’aplicació

My Uconnect i envia’ls 

directament al sistema de 

navegació del vehicle.

PARKING FINDER /
FUEL FINDER

Pots trobar els aparcaments i benzineres

més propers amb detalls com horaris 

d’atenció, adreça,  telèfon i disponibilitat 

en temps real.

Disponible només en la versió 4xe

LIVE TRAFFIC / LIVE WEATHER / LIVE 
SPEEDCAMS

Obtén alertes sobre l’estat del trànsit, la meteorologia i els 

radars de trànsit a la pantalla tàctil, per estar al corrent dels 

detalls més importants que garanteixen un viatge plaent.

Tingues en compte que els serveis de connectivitat Customer Care, Vehicle Health Report, At-Home Digital Assistant, Drive Alerts, Eco Score, E-Control, Vehicle Info, Vehicle Health Alert, In-Vehicle Notifi cations, Send & Go, 
POI Search, Live Weather/ Live Traffi c/ Live Speedcams, Parking Finder/Fuel Finder, Last Mile Navigation, Charging Station Finder, Dynamic Range Mapping, Charge & Pay estaran actius aproximadament a partir del setembre 
de 2020. Per obtenir més informació sobre els terminis i l’activació de cadascun d’aquests serveis, consulta el lloc web ofi cial de Jeep®.



REDEFINEIX

DEL SO
TOTS ELS LÍMITS

So pur il·limitat. El teu nou Jeep® Compass atorga al so una dimensió pròpia. Ofereix 

la potència del sistema d’àudio Alpine Premium de 506 watts, equipat amb 9 

altaveus, amplifi cador i subwoofer. Deixa que el món giri amb tu i al teu voltant, 

sincronitzat amb el teu ritme i les teves passions allà on vagis. I deixa que el so 

et transporti més enllà. Sintonitza’l amb la teva manera de ser.

Contingut opcional disponible en el model seleccionat.

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 74-75.



Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 74-75.



EL CONTROL

CAP A LA SEGURETAT
EVOLUCIONA

Carreteres difícils, obstacles sobtats, situacions 

imprevistes. Passi el que passi, la seguretat s’ha 

de tenir sempre sota control. Amb el nou Jeep® 

Compass, la conducció és fl uida i segura, gràcies a 

les 70 funcions de seguretat actives i passives, com 

l’avís de col·lisió frontal Plus o l’avís de sortida de carril 

Plus (de sèrie en tots els models), que et protegeixen de 

tots els perills de la carretera. Vagis on vagis.

MONITORATGE D’ANGLES MORTS

Per resoldre els angles morts posteriors del 

vehicle, un sofi sticat sistema de radar detecta 

els vehicles que s’aproximen per darrere. Quan 

està activat, el dispositiu alerta el conductor 

immediatament amb una icona que s’il·lumina al 

retrovisor exterior.

CONTROL DE CREUER ADAPTATIU

El control de creuer adaptatiu amb funció Stop and Go* 

ajusta automàticament la velocitat de desplaçament per 

mantenir una distància predefi nida amb el vehicle del davant. 

Fins i tot pot aturar el vehicle completament si cal i sense que 

intervingui el conductor.

AVÍS DE SORTIDA DE CARRIL PLUS

Una càmera detecta les línies del carril i els possibles riscs de 

col·lisió i alerta el conductor (si l’intermitent de gir està apagat) en 

cas que el vehicle es desviï del seu carril. Si el conductor no respon 

immediatament, el sistema maniobra de forma automàtica per tornar el 

vehicle a la situació correcta.

*Versió manual disponible amb control de creuer adaptatiu i Stop.



AVÍS DE COL·LISIÓ FRONTAL PLUS

Utilitza sensors de radar per detectar si el nou Jeep® Compass s’aproxima a un altre 

vehicle a una velocitat excessiva, emet un senyal acústic per advertir el conductor 

i, si cal, acciona els frens per reduir les possibilitats de col·lisió. 

CÀMERA POSTERIOR AMB LÍNIES DE QUADRÍCULA DINÀMIQUES

La càmera posterior de marxa enrere ParkView proporciona una visibilitat 

perfecta en retrocedir i ajuda a dirigir el moviment del vehicle gràcies a les 

línies de quadrícula dinàmiques, visibles a la pantalla Uconnect™.

DETECCIÓ D’ENCREUAMENT POSTERIOR

Aquest sistema t’avisa amb sons i icones si s’acosta algun vehicle o 

obstacle en fer marxa enrere.

ASSISTÈNCIA D’APARCAMENT AUTOMÀTICA

Uns sensors d’ultrasons proporcionen al nou Jeep® Compass tota 

la informació necessària per aparcar en mode automàtic. Tot 

el que has de fer és activar el sistema, controlar la velocitat 

i seguir les seves senzilles i detallades instruccions.



EL MOVIMENT

CAP A LA DIVERSIÓ
EVOLUCIONA

Tot canvia, tot evoluciona. Però el plaer de conduir es manté. Al Jeep® Compass, el motor de combustió interna presenta un 

nivell superior. El resultat és un motor més lleuger, amb una resposta excel·lent per reduir el consum de combustible i amb 

un rendiment d’altes prestacions respectuós amb el medi ambient. Per a una conducció excel·lent en tota mena de condicions. 

El nou Jeep® Compass presenta un nou motor de benzina 1.3 turboalimentat de 4 cilindres, que ofereix 130 CV amb la transmissió 

manual i tracció al davant o 150 CV amb la transmissió automàtica de doble embragament de 6 velocitats i tracció al davant. El 

nou motor de benzina de gran efi ciència millora la resposta a baixes revolucions, amb un parell màxim de fi ns a 270 Nm, i ofereix un 

confort acústic millorat a altes i baixes velocitats en comparació amb el seu predecessor. A més, com que compleix la norma E6d-

Final, redueix considerablement les emissions de CO2. La marxa en punt mort està implementada en vehicles equipats amb transmissió 

DDCT. El principi bàsic de la marxa en punt mort és desacoblar el motor de combustió de la unitat motriu i evitar la desacceleració 

provocada pel fre motor. A més, el nou Jeep® Compass està equipat amb un motor dièsel dissenyat per oferir una gran efi ciència en tots 

els terrenys: el MultiJet II 1.6 de 120 CV amb transmissió manual i tracció al davant. 



Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 74-75.Els vehicles sortiran al mercat el primer semestre de 2020.

LA POTÈNCIA

CAP EL 4XE
EVOLUCIONA

PRESENTACIÓ DEL JEEP® COMPASS 4XE HÍBRID ENDOLLABLE

El seu esperit off-road genuí no ha canviat. La veritable revolució és el motor. El nou 

Jeep® Compass s’ha reinventat per fer front als reptes d’una mobilitat canviant, però els 

seus valors característics de llibertat i estil es mantenen intactes. Ara, però, és més 

sostenible, potent i divertit. Gràcies a l’avantguardista motor híbrid endollable 4xe, el 

nou Jeep® Compass combina la seva potent naturalesa off-road amb una tecnologia 

innovadora pensada per a la ciutat. Una nova potència per al Jeep® Compass que 

mira al futur.



DESCOBREIX 
LA TEVA

EQUILIBRI
NOU

Amb el mode totalment elèctric, el nou Jeep® Compass 4xe Híbrid Endollable neix en forma de 

dos cotxes en un, amb un motor de benzina dedicat a la propulsió de les rodes del davant 

i un motor híbrid endollable reservat per a les del darrere. La sinergia impulsora del 

sistema híbrid endollable funciona amb un motor de benzina de 130 a 180 CV dedicat a 

l’eix davanter en combinació amb els 44 kW (60 CV) addicionals de la unitat elèctrica 

reservada a les rodes del darrere. El nou Jeep® Compass genera una potència de

190 CV a 240 CV, en funció del model. El sistema del motor elèctric està alimentat per 

una bateria d’11,4 kWh, que es pot recarregar en marxa durant la desacceleració 

mitjançant la frenada regenerativa o es pot connectar a una estació de càrrega 

externa domèstica o pública. Amb la bateria totalment carregada, el nou Jeep® 

Compass pot recórrer fi ns a 50 km en mode totalment elèctric*. Una energia 

completament nova per al Jeep® Compass que explora noves possibilitats. 

*Cicle NEDC.



EFICIÈNCIA DE COMBUSTIBLE 

El motor està dissenyat específi cament per augmentar 

l’efi ciència del consum de combustible amb la integració 

d’un motor elèctric i de bateries a l’eix posterior, motiu 

pel qual no cal cap connexió mecànica entre els eixos 

davanter i posterior.

REGENERACIÓ ENERGÈTICA 

La càrrega de la bateria sobre la marxa és fàcil i 

ràpida amb e-coasting, que aprofi ta el parell negatiu 

del fre motor com a carregador.

MILLOR TRACCIÓ 

El sistema 4xe manté el vehicle estable i fàcil de 

maniobrar en totes les condicions de conducció, ja 

que permet ajustar el parell a les rodes i oferir un 

control excel·lent. Dit d’una altra manera, el 4xe 

garanteix sempre la tracció a les quatre rodes en 

el mode híbrid, fi ns i tot amb la bateria al mínim.

 CAPACITAT OFF-ROAD EXCEL·LENT 

Tot el sistema està dissenyat per augmentar 

el parell a baixa velocitat mitjançant un 

motor elèctric capaç de subministrar un 

parell total des de l’inici de la conducció.

ENERGÈTIC
EN LA SEVA MILLOR EXPRESSIÓ

El nou Jeep® Compass 4xe Híbrid Endollable t’ofereix un gran 

potencial, amb un motor de combustió interna acompanyat 

d’un motor elèctric. El sistema 4xe subministra un equilibri 

perfecte entre prestacions, potència elèctrica, consum de 

combustible i temps de càrrega. La combinació del doble 

motor ofereix una gran capacitat gràcies a un rendiment 

4x4 millorat amb emissions més baixes i efi ciència urbana.



Per obtenir informació completa sobre les emissions de 
CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 74-75.

Amb el nou Jeep® Compass, qualsevol carretera 
pot ser teva i no hi ha terreny que et pugui agafar 

per sorpresa. Fes front a qualsevol repte. Pots 
activar manualment el dispositiu Selec-Terrain™ en 

el mode que prefereixis en funció de les condicions de 
conducció o deixar que el mode Auto decideixi per tu.

AUTO
 Selecció predeterminada ideal per a la conducció quotidiana; 

fa servir el motor elèctric posterior quan cal accionar el 
sistema 4x4 elèctric.

SPORT
Aquest mode de conducció, nou i dinàmic, afegeix encara més 

diversió als trajectes urbans diaris en ajustar la direcció, afi nar la 
resposta de l’accelerador i regular el comportament de la transmissió 

mitjançant els canvis a velocitats més altes per al ple desenvolupament 
de la potència i el control del parell.

SNOW
Oblida’t del fred de l’hivern! Continua endavant. El mode Snow t’ajuda a 

mantenir el control. Un cop seleccionat, activa la tracció a les quatre rodes, 
redueix el sobreviratge al mínim i manté la tracció i l’estabilitat que necessites.

SAND/MUD
El mode Sand/Mud permet augmentar la tracció a baixa velocitat i gestionar el lliscament 

de les rodes mitjançant relacions de transmissió específi ques per enfrontar-se a terrenys 
desiguals i relliscosos.

ROCK
Aquest mode, que només està present en el model Trailhawk, ofereix una gran capacitat de 

4xe a baixa velocitat gràcies als ajusts de subministrament de parell elèctric constant, que 
permet al nou Jeep® Compass dominar els terrenys més adversos.

ESDEVÉ
QUALSEVOL LLOC

EL TEU MÓN



La prova Trail Rated® s’inicia a les avançades instal·lacions de la seu nord-americana de FCA abans de posar rumb 
als terrenys més adversos del món.

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 74-75.

LA CONDUCCIÓ

CAP A L’AVENTURA
EVOLUCIONA

L’aventura no té límits. El nou Jeep® Compass n’és la demostració en moviment. 

L’emblema Trail Rated® demostra que ha superat correctament un seguit de 

proves molt exigents en cinc categories principals (tracció, maniobrabilitat, 

articulació, pas de gual i distància al terra). Les llandes off-road de 17 polzades, el 

para-xocs frontal especial, l’alçada de marxa elevada, les proteccions dels baixos, el 

característic ganxo de remolc posterior i les proteccions laterals Rock Rails de Mopar® 

(opcionals) augmenten encara més la seva capacitat off-road. Tant si creues la ciutat com 

si t’endinses en la natura, cada obstacle esdevé una gran diversió.



FUTUR PER DINS
MIRA EL

El futur és un camí obert, una nova via cap a noves 

destinacions. Ara hi ha més coses que es poden 

descobrir al nou Jeep® Compass. El tauler digital 

de TFT, amb gràfi cs nous en la versió 4xe Híbrid 

Endollable, permet que totes les actualitzacions 

del vehicle i les condicions de conducció 

siguin nítides i fàcilment identifi cables. Els 

tres botons dedicats a l’ús del motor i de 

la bateria, com també la nova disposició 

dels ports USB, fan que les seves 

funcions siguin immediates i intuïtives. 

Així podràs dedicar-te a conduir en 

perfecta harmonia amb el trajecte. 



Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 74-75.

PER ALS TEUS

DE CÀRREGA
DESITJOS

Sempre és bon moment per recarregar el nou Jeep® Compass. 

Pots triar el mode de càrrega en funció dels teus hàbits i 

necessitats. La recàrrega és senzilla, els llums de notifi cació 

que indiquen el mode de càrrega seleccionat et permeten 

controlar fàcilment l’estat de càrrega del vehicle. Un LED 

blau parpellejant indica que el programa de càrrega 

planifi cada està actiu. El LED verd mostra el nivell de 

càrrega, mentre que el LED vermell parpellejant indica 

l’existència d’algun problema o d’un ús incorrecte.



També pots recarregar el vehicle 

en carretera a qualsevol estació de 

càrrega pública (temps de càrrega mitjà: 

1 hora i 40 minuts, gràcies a la potència 

de 7,4 kW).

Pots fer-ho a casa amb el cable domèstic subministrat amb el nou Jeep® Compass o amb 

l’easyWallbox opcional, que permet carregar el vehicle de forma fàcil i ràpida (4 hores, 

2,3 kW de potència) i no requereix la instal·lació per part d’un tècnic especialitzat. 

A més, amb l’ajuda d’un electricista, pots augmentar la potència de càrrega fins 

a 7,4 kW (amb el mateix equip) i aconseguir una reducció del temps de càrrega 

de fins a 100 minuts. També pots programar la càrrega d’acord amb les teves 

necessitats mitjançant el sistema Uconnect™ o l’aplicació mòbil.

Descarrega l’aplicació per a mòbil My 
Uconnect o visita el lloc web ofi cial de 
Jeep® per aprofi tar tots els serveis.



Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 74-75.



SPORT

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible,
consulta les pàgines 74-75.

EXTERIOR
•  Retrovisors negres regulats i calefactats elèctricament
•  Fars halògens automàtics amb sensor crepuscular
•  Llums posteriors amb llum LED decoratiu
•  Llandes d’aliatge de 16”
•  Boca del dipòsit de combustible sense tap

INTERIOR
•  Volant amb comandaments integrats
•  Seients de tela
•  Seient posterior 60/40 totalment abatible
•  Aire condicionat manual

TECNOLOGIA
•  Ràdio Uconnect™ 5” amb 6 altaveus
•  Quadre de comandament amb pantalla TFT en color de 3,5”, blanc i negre
•  Fre de mà elèctric
•  Avís de col·lisió frontal Plus
•  Avís de sortida de carril Plus
•  Control de creuer
•  Limitador de velocitat actiu
•  Control electrònic de l’estabilitat (ESC)
•  Sistema de monitoratge de pressió dels pneumàtics (TPMS)
•  Eixugavidres amb sensor de pluja



LONGITUDE

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible,
consulta les pàgines 74-75.

Totes les característiques de l’Sport i a més:

EXTERIOR
•  Retrovisors i manetes del color de la carrosseria
•  Fars antiboira frontals amb il·luminació de voreres
•  Barres de sostre en negre
•  Obertura de llum (DLO) cromada
•  Llandes d’aliatge de 17”

INTERIOR
•  Seient d’acompanyant plegable cap endavant
•  Sistema LED d’il·luminació ambiental
•  Para-sol amb retrovisors il·luminats
•  Aire condicionat bizona amb sensor d’humitat

TECNOLOGIA
•  Sensor d’aparcament posterior
•  Ràdio Uconnect™ amb pantalla tàctil de 7” i emissió d’àudio digital
•  Apple CarPlay / Android Auto
•  Uconnect™ Services

Híbrid endollable
•  Logotip Jeep® cromat específi c d’híbrid endollable amb tons blaus
•  Logotip 4xe cromat
•  Modes EV: Hybrid, Electric, eSave
•  Selec Terrain amb 4 modes de conducció: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
•  Control de baixades
•  Jeep® Active Drive Low
•  Cable per a càrrega domèstica mode 2
•  Aire condicionat automàtic bizona amb condicionament previ
•  Quadre de comandament específi c d’híbrid endollable amb pantalla TFT en color de 7”
•  Ràdio Uconnect™ amb pantalla tàctil de 8,4” i funcions específi ques d’híbrid endollable
•  Apple CarPlay / Android Auto
•  Uconnect™ Services amb funcions específi ques d’híbrid endollable



NIGHT EAGLE

Totes les característiques del Longitude i a més:

EXTERIOR
•  Logotip Jeep® en negre brillant
•  Detalls exteriors en negre brillant
•  Emblema Night Eagle
•  Bisell dels fars antiboira en negre brillant
•  Llandes de 18” pintades en negre brillant

INTERIOR
•  Seients prèmium en tecnopell/tela amb costures negres
•  Regulació lumbar electrònica de 4 posicions (només conductor)
•  Bisell interior en negre Piano

TECNOLOGIA
•  Ràdio amb pantalla tàctil Uconnect™ 8,4” amb navegador
•  Apple Carplay / Android Auto
•  Uconnect Services

HÍBRID ENDOLLABLE
•  Logotip Jeep® cromat específi c d’híbrid endollable amb tons blaus
•  Logotip 4xe cromat
•  Modes EV: Hybrid, Electric, eSave
•  Selec Terrain amb 4 modes de conducció: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
•  Control de baixades
•  Jeep® Active Drive Low
•  Cable per a càrrega domèstica mode 2
•  Aire condicionat automàtic bizona amb condicionament previ
•  Quadre de comandament específi c d’híbrid endollable amb pantalla TFT en color de 7”
•  Ràdio Uconnect™ amb pantalla tàctil de 8,4” i funcions específi ques d’híbrid endollable
•  Apple Carplay / Android Auto
•  Uconnect™ Services amb funcions específi ques d’híbrid endollable

Sostre negre opcional disponible

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible,
consulta les pàgines 74-75.



LIMITED

Totes les característiques del Longitude i a més:

EXTERIOR
•  Detalls exteriors cromats brillants
•  Sortides d’escapament brillants
•  Fars bi-xenó amb LED frontals característics
•  Control automàtic de llums de carretera
•  Llandes d’alumini de 18”
•  Vidres tintats foscos
•  Retrovisors exteriors amb llums de cortesia
•  Retrovisors tèrmics elèctrics plegables
•  Barres de sostre en negre amb detalls cromats

INTERIOR
•  Seients prèmium en tecnopell/tela amb costures negres
•  Regulació lumbar electrònica de 4 posicions (només conductor)

TECNOLOGIA
•  Ràdio Uconnect™ amb pantalla tàctil de 8,4” i navegador
•  Apple Carplay / Android Auto
•  Uconnect Services
•  Quadre de comandament amb pantalla TFT en color de 7”
•  Entrada i arrencada sense clau
•  Endoll auxiliar de 230 V
•  Alarma de seguretat

HÍBRID ENDOLLABLE
•  Logotip Jeep® cromat específi c d’híbrid endollable amb tons blaus
•  Logotip 4xe cromat
•  Modes EV: Hybrid, Electric, eSave
•  Selec Terrain amb 4 modes de conducció: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
•  Control de baixades
•  Jeep® Active Drive Low
•  Cable per a càrrega domèstica mode 2
•  Aire condicionat automàtic bizona amb condicionament previ
•  Quadre de comandament específi c d’híbrid endollable amb pantalla TFT en color de 7”
•  Ràdio Uconnect™ amb pantalla tàctil de 8,4” i funcions específi ques d’híbrid endollable
•  Apple Carplay / Android Auto
•  Uconnect™ Services amb funcions específi ques d’híbrid endollable

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible,
consulta les pàgines 74-75.



S

Totes les característiques del Limited i a més:

EXTERIOR
•   Logotip Jeep® en gris neutre
•   Detalls exteriors en gris neutre
•   Emblema S
•   Llandes d’aliatge de 19” en Granite Crystal
•   Sostre negre
•   Barres de sostre en negre amb detalls gris neutre

INTERIOR
•   Seients totalment entapissats en pell amb costures tungstè
•   Seients davanters amb regulació elèctrica de 8 posicions
•   Seient posterior 40/20/40 totalment abatible
•   Bisells negres d’assistent
•   Folre de sostre fosc

TECNOLOGIA
•   Control de creuer adaptatiu
•   Porta del maleter elèctrica
•   Sistema de so Alpine Audio Premium

HÍBRID ENDOLLABLE
•   Logotip Jeep® cromat específi c d’híbrid endollable amb tons blaus
•   Logotip 4xe gris neutre
•   Modes EV: Hybrid, Electric, eSave
•   Selec Terrain amb 4 modes de conducció: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport
•   Control de baixades
•   Jeep® Active Drive Low
•   Cable per a càrrega domèstica mode 2
•   Aire condicionat automàtic bizona amb condicionament previ
•   Quadre de comandament específi c d’híbrid endollable amb pantalla TFT en color de 7”
•   Ràdio Uconnect™ amb pantalla tàctil de 8,4” i funcions específi ques d’híbrid endollable
•   Apple Carplay / Android Auto
•   Uconnect™ Services amb funcions específi ques d’híbrid endollable

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible,
consulta les pàgines 74-75.



TRAILHAWK

Totes les característiques del Longitude i a més:

EXTERIOR
•  Logotip Jeep® gris neutre amb detalls blaus
•  Logotip 4xe gris neutre
•  Detalls exteriors en gris neutre
•  Emblemes de Trailhawk i Trail Rated
•  Fars bi-xenó amb LED frontals característics
•  Control automàtic de llums de carretera
•  Vidres tintats foscos
•  Ganxo de remolc posterior negre i adhesiu per al capó negre
•  Llandes off-road d’alumini de 17” – Pneumàtics de fang i neu 235/60 R17
•  Barres de sostre en negre amb detalls gris neutre

INTERIOR
•  Seients prèmium en tela/pell
•  Seient posterior 40/20/40 totalment abatible
•  Regulació lumbar electrònica de 4 posicions (només conductor)
•  Estores All Weather

TECNOLOGIA
•  Ràdio Uconnect™ amb pantalla tàctil de 8,4” NAV i funcions específi ques d’híbrid endollable
•  Apple Carplay / Android Auto i emissió d’àudio digital 
•  Uconnect™ Services amb funcions específi ques d’híbrid endollable
•  Quadre de comandament específi c d’híbrid endollable amb pantalla TFT en color de 7”
•  Aire condicionat automàtic bizona amb condicionament previ
•  Retrovisors tèrmics elèctrics plegables
•  Entrada i arrencada sense clau
•  Endoll auxiliar de 230 V
•  Modes EV: Hybrid, Electric, eSave
•  Cable per a càrrega domèstica mode 2

EQUIPAMENT OFF-ROAD
•  Selec Terrain amb 5 modes de conducció: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport, Rock
•  Control de baixades
•  Protectors de baixos davanter i posterior
•  Para-xocs davanter i posterior específi cs per a off-road
•  Jeep® Active Drive Low
•  Pneumàtic de recanvi

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible,
consulta les pàgines 74-75.



AUTÈNTICA NATURALESA
ALLIBERA LA TEVA
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DISPONIBLE AMB SOSTRE NEGRE
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GLACIER
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METAL·LITZAT
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SHADE
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METAL·LITZAT
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COLORADO

NEGRE
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METAL·LITZAT

NEGRE
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DESCRIUUN
PERFECTE

LLANDES D’ALIATGE DE 19”
GRANITE CRYSTAL

De sèrie en l’S

LLANDES D’ALIATGE DE 18”
De sèrie en el Limited

LLANDES D’ALIATGE DE 18”
NEGRE BRILLANT

De sèrie en el Night Eagle

LLANDES D’ALIATGE DE 17”
De sèrie en el Longitude

LLANDES D’ALIATGE DE 17”
AMB PNEUMÀTICS M+S
De sèrie en el Trackhawk

LLANDES D’ALIATGE DE 16”
de sèrie en l’Sport

LLANDES D’ALIATGE DE 19”
NEGRE BRILLANT

Opc. en el Night Eagle

LLANDES D’ALIATGE DE 19”
Opc. en el Limited



NEGRE

TELA CUIR

DETALLS NEGRE/CUTTLE TAN

CUIR VENTILAT

NEGRE

TECNO CUIR / TELA

NEGRE / GRIS SKI AMB DETALLS VERMELL ROBÍ

CUIR VENTILATCUIR

DETALLS EN NEGRE/VERMELL ROBÍ
(només en el Trailhawk)

CUIR / TELA CUIR VENTILATCUIR

ÉS L’HORA
D’AGAFAR

SEIENT



I AM JEEP® CUSTOMER CARE
i am 00 800 0 IAM JEEP

00 800 0 426 5337

ÉS LA SOLUCIÓ
L’AUTENTICITAT

Atreveix-te a ser diferent amb els Jeep® Authentic Accessories creats per Mopar®. 
Personalitza el teu nou Jeep® Compass i tria entre una àmplia llista d’accessoris que 
cobreixen tots els detalls, com la barra telescòpica, que impedeix que l’equipatge 
i els elements emmagatzemats es moguin, o les barres de sostre, per transportar 
l’equipament esportiu i qualsevol càrrega gran allà on vagis. O simplement afegeix un 
toc elegant amb el nou adhesiu per a la vora del capó en negre mat i blau Pantone. 
Gaudeix d’una solució de recàrrega domèstica amb el “wallbox connectat” JUICEBOX®:
Wi-Fi, connectivitat per SIM mòbil i un temps breu per realitzar una càrrega completa 
(1 hora i 40 minuts, gràcies a la potència de 7,4 kW). En funció de la potència del 
sistema elèctric de casa, la bateria es pot carregar completament en menys 
de dues hores. Els avantatges principals del “wallbox connectat” JUICEBOX® 
en comparació amb l’easyWallbox són l’assistència remota durant la vida 
útil del vehicle, el Home Installation Pack i la possibilitat de comprovar i 
seguir l’historial de càrregues mitjançant l’autenticació de la sessió de 
càrrega única (amb la targeta RFID). També pots programar la càrrega 
d’acord amb les teves necessitats mitjançant el sistema Uconnect™ 
o l’aplicació mòbil. Descarrega el conjunt d’aplicacions per a mòbil
My Uconnect i supervisa el teu Wallbox a distància. 

Mopar® Vehicle Protect ion t ’ofere ix  un 
seguit  d ’extensions de garant ia i  de 

plans de manteniment especials. Els seus 
tècnics, altament qualificats i especialitzats, 

utilitzen únicament peces originals de Mopar®.
Tria el contracte de servei que millor s’ajusti a 

les teves necessitats.
Per obtenir més informació, visita www.mopar.eu

Visita la botiga online de Jeep®:
 https://moparstore.es/ 

Pots trucar al número gratuït especial de Jeep®, 00 800 0 426 5337*, des de la majoria de països europeus. Restem 
a la teva disposició per oferir-te serveis d’assistència en carretera les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. 
També pots trucar al servei d’atenció al client de Jeep® per demanar informació sobre els nostres models, serveis 
i xarxa de concessionaris i per reservar una prova de conducció del vehicle que triïs. Jeep® és al teu servei per 
satisfer qualsevol necessitat o petició relacionada amb l’ús del vehicle o dels nostres serveis d’assistència.

*No oblidis consultar amb la teva companyia de telefonia el cost de les trucades a l’estranger o a telèfons mòbils.

“wallbox
connectat”
JUICEBOX®

Connectivitat

Amb suport de cable

Velocitat
de càrrega

Indicadors LED



CONSUM DE COMBUSTIBLE I EMISSIONS DE CO2: Els valors s’han calculat sobre la base del mètode de mesurament/correlació corresponent al cicle NEDC d’acord amb la norma (EU) 2019/1840. Els valors de consum 
de combustible i d’emissions de CO2 són els obtinguts pel fabricant en proves prèviament autoritzades i poden estar subjectes a canvis en funció de l’homologació defi nitiva. S’indiquen els valors de CO2 i de consum de 
combustible obtinguts d’acord amb la norma corresponent per poder comparar les dades del vehicle. És possible que els valors de CO2 i de consum de combustible no siguin els valors reals, ja que depenen de molts 
factors relacionats, com ara l’estil de conducció, el trajecte, la meteorologia i les condicions de la carretera, com també l’estat, l’ús i l’equipament del vehicle. Els valors de CO2 i de consum de combustible indicats 

corresponen a les versions del vehicle amb els valors més alts i més baixos. Aquests valors poden variar amb la confi guració posterior, en funció de l’equipament seleccionat o de la mida dels pneumàtics muntats. Els 
valors de CO2 i de consum de combustible indicats no són defi nitius i poden evolucionar a causa de canvis en el cicle de producció; el concessionari ofi cial de la xarxa FCA seleccionat disposarà dels valors més actuals. 
En qualsevol cas, els valors ofi cials de CO2 i de consum de combustible del vehicle adquirit pel client se subministraran amb la documentació del vehicle en qüestió. En els casos en què els valors de CO2 i de consum de 
combustible incideixin en el càlcul dels impostos i taxes relacionats amb el vehicle, cal consultar la legislació respectiva de cada país.

*Cicle NEDC: valors sota homologació     **Pes en buit + conductor 75 kg

UNITAT MOTRIU 1.6 MultiJet II 120 CV MTX FWD 1.3 GSE T4 130 CV MTX FWD 1.3 GSE T4 150 CV DCT FWD

Tipus de combustible DIÈSEL Benzina Benzina

Disponible en: Sport, Longitude, Night Eagle, Limited, S Sport, Longitude, Night Eagle, Limited Longitude, Night Eagle, Limited, S

Cilindrada (cm3) 1598 1332 1332

Classe europea sobre emissions Euro 6d-TEMP Euro 6d-FINAL Euro 6d-FINAL 

Potència ICE (CV) / rpm 120 / 3750 130 / 4750 150 / 5500

Potència E-motor (CV) / rpm - - -

Potència ICE (kW) / rpm 88 / 3750 96 / 4750 110 / 5500

Potència E-motor (kW) / rpm - - -

Parell ICE (Nm) / rpm 320 / 1750 270 / 1560 270 / 1560

Potència E-motor (Nm) / rpm - - -

TRANSMISSIÓ
Canvi Manual de 6 velocitats Manual de 6 velocitats Doble embragament automàtic, 6 velocitats

Sistema de tracció Tracció al davant Tracció al davant Tracció al davant

PRESTACIONS
0-100 km/h (seg.) 11,2 10,3 9,2

Velocitat màxima (km/h) 187 192 199

EMISSIONS / CONSUM DE COMBUSTIBLE (B)
Emissions de CO2  (g/km) - Cicle combinat* 122 125 131

Consum de combustible (L/100 km) - Cicle urbà* 5,8 6,6 7,6

Consum de combustible (L/100 km) - Cicle extraurbà* 3,9 4,9 4,7

Consum de combustible  (L/100 km) - Cicle combinat 4,6 5,5 5,7

MESURAMENTS I CAPACITATS
Longitud (mm) 4394 4394 4394

Amplada amb els retrovisors plegats (mm) 1874 1874 1874

Alçada (mm) fi ns a les barres de sostre 1629 1629 1629

Intereix (mm) 2636 2636 2636

Angle d’atac (graus) 15,8 15,8 15,8

Angle de sortida (graus) 30,8 30,8 30,8

Angle ventral (graus) 21,8 21,8 21,8

Distància al terra (mm) 198 198 198

Capacitat de pas de gual (mm) 406,4 406,4 406,4

Pes (kg)* 1615 1505 1505

Capacitat de remolcament + SAE (kg) 1250 1750 1750

Capacitat de la bateria (kW) - - -

Abast només motor elèctric (km) - - -

Velocitat màx. només motor elèctric (km/h) - - -

Càrrega més ràpida possible (h) - - -

1.3 híbrid endollable 190 CV AT6 1.3 GSE 240 CV AT6 1.3 GSE 240 CV AT6

Híbrid endollable Híbrid endollable Híbrid endollable

Night Eagle, Limited S Trailhawk

1332 1332 1332

Euro 6d-FINAL Euro 6d-FINAL Euro 6d-FINAL 

130 / 5550 180 / 5750 180 / 5750

60 60 60

110/5550 132/5750 132/5750

44 44 44

270 / 1850 270 / 1850 270 / 1850

250 250 250

Automàtica, 6 velocitats Automàtica, 6 velocitats Automàtica, 6 velocitats

Tracció a les quatre rodes Tracció a les quatre rodes Tracció a les quatre rodes

7,9 7,3 7,3

183 200 200

46* 45* 48*

- - -

- - -

1,9* 2,1* 2,1*

4394 4394 4394

1874 1874 1874

1649 1649 1664

2636 2636 2636

16 16 30

32 32 33

18 18 21

201 201 213

406 406 500

1935 1935 1935

1250 1250 1250

11,4 11,4 11,4

fi ns a 50 fi ns a 50 fi ns a 50

130 130 130

<2 <2 <2

DADES TÈCNIQUES



AL FUTUR

ENDOLLA’T



Aquest catàleg és una publicació de FCA. Totes les il·lustracions de productes i les especifi cacions es basen en la informació disponible en el moment d’aprovar-se la publicació. FCA es reserva el dret 
a realitzar canvis ocasionals, sense cap mena d’avís ni obligació, en preus, especifi cacions, colors i materials, com també a modifi car o deixar de produir certs models, sempre que ho consideri oportú per 
millorar el producte o per motius de disseny o màrqueting. Les imatges són merament orientatives.
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