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G R A N D

C H E R O K E E

“

SI HE ACONSEGUIT VEURE MÉS ENLLÀ

és perquè he pujat a coll de gegants.
ISAAC NEWTON

L’evolució contínua en un afany per assolir l’excel·lència és una característica inherent del Jeep®
Grand Cherokee. El SUV més premiat de tots els temps es presenta amb una atenció pel detall
increïble. La nova gamma ampliada inclou la potència absoluta del nou Jeep® Grand Cherokee
Trackhawk. Descobreix l’experiència suprema de conducció: afegeix més a les teves aventures.

DOMINA LA CARRETERA

Tria el teu camí.
Gràcies a la seva combinació perfecta d’elegància i potència, el Jeep® Grand Cherokee et mostrarà el
món a través d’un estil i un caràcter únics, amb un plaer de conducció autèntic en tots els terrenys
i condicions. Des d’un viatge urbà soﬁsticat ﬁns a aventures off-road, l’emoció de l’esportivitat i
l’exclusivitat del Grand Cherokee. Cada camí serà teu.
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/LAREDO

U R B À

/LIMITED

/OVERLAND

S O F I S T I C A T

/SUMMIT
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4X4 ADDICTED

UNA AUTÈNTICA OBRA MESTRA

Materials perfectes en completa
harmonia.
nnUsa ditae pe nus quos autecat aturectur, et adit quatus mi, volorest occullate volut et lab
im et quae re volut a nimaio. Nem fugiatem quo to te denihil iquam, utaessus, ut et ipsam de
molent quia eum, commolores eturibus sed qui alique magnatet, custis dolupta nobit lit quam,
untenistiam etusda non et occus expero volupta tempore voluptiis volor sam, omnis ipisitecepra

L’equilibri perfecte entre elegància i funcionalitat: el Jeep® Grand Cherokee incorpora una àmplia gamma
d’opcions d’interior artesanals i exclusives, com els seients i el quadre de comandament folrats de cuir,
les insercions de fusta de porus obert i els detalls de metall autèntic, que n’accentuen l’excel·lència i
milloren l’experiència de conducció.

qui omnisit ad quo elenda dolorerupta coratendae.
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D I S S E N Y A T P E R
I M P R E S S I O N A R
El Jeep® Grand Cherokee presenta un disseny únic i contemporani.
Detalls icònics, com la graella de set ranures i els passos de roda
trapezoïdals, realcen la seva silueta excepcional, combinant perfectament
el seu llegendari passat amb el seu nou estil innovador.
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L ’ A R T D E
L A B E L L E S
A E N C A D A
D E T A L L

La seva distinció es reﬂecteix en cada detall. La
culminació d’això és el pack Signature Leather
disponible en la versió Summit: cuir Laguna
de primera classe amb costures decoratives
als seients, als reposabraços de les portes
del davant i del darrere i a la consola central.
Els acabats de l’habitacle inclouen detalls de
metall autèntic i insercions de fusta negra
brillant de porus obert. El gran sostre solar
panoràmic de doble plafó, amb plafó davanter
lliscant d’obertura elèctrica i para-sol elèctric,
et permetrà gaudir al màxim del viatge.
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L ’ E L E G À N C I A

É S

Q Ü E S T I Ó

D ’ E L E C C I Ó

L’àmplia varietat d’interiors i acabats està plenament representada en la versió Summit, que inclou
un quadre de comandament folrat de cuir, insercions de fusta, detalls de metall en les sortides de
ventilació i en la consola central i seients de cuir en dues tonalitats, amb múltiples combinacions
possibles. Hi ha dues opcions de seients per adaptar-se a les preferències personals i als diferents
estils de conducció. El cuir Natura Plus s’ofereix tant amb els seients Sport com amb els Confort,
mentre que el cuir Laguna aporta detalls de color negre a la tapisseria de color gris Sky o blau anyil.
Per millorar l’experiència de conducció, l’innovador sistema de cancel·lació activa del soroll detecta
i elimina el soroll del motor a l’interior del vehicle emetent ones de so oposades. Aquest sistema
s’inclou de sèrie amb el sistema d’àudio Alpine de 506 watts i també amb el sistema d’àudio Harman
Kardon de 825 watts i 19 altaveus Green Edge.
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TM

C O N N E C T A

E L

T E U

M Ó N

FES-TE LA VIDA MÉS FÀCIL EN UN CLIC

El Jeep® Grand Cherokee ve equipat amb l’última versió del sistema
Uconnect™ amb pantalla HD de 8,4” (21,3 cm) i navegador integrat, que
ofereix millor resolució, capacitat de tocar, lliscar i fer zoom amb els dits,
comandaments de veu i la comoditat de connectar un mòbil i continuar
connectat amb el món.
La integració d’Apple CarPlay permet als usuaris de dispositius iPhone
accedir a Apple Maps, els missatges, el telèfon i Apple Music a través de
Siri o de la pantalla tàctil de Uconnect™. Android Auto™ permet accedir
de forma fàcil i segura als comandaments de veu mans lliures, a Google
Maps i a Google Play Music utilitzant la pantalla tàctil de Uconnect™ o els
comandaments del volant*.
Uconnect™ Live App permet accedir a les ràdios de TuneIn, a la música de
Deezer, Facebook, Twitter, Reuters i a Tom Tom Live, amb informació en
temps real sobre el teu viatge.

* Android, Android AutoTM, Google Play i altres marques comercials són marques registrades
de Google Inc. Per utilitzar Andorid AutoTM al telèfon necessitaràs un dispositiu Android™
amb 5.0 (Lollipop) o superior i l’app Android AutoTM .
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A U T È N T I C A
C A P A C I T A T
J E E P®
ACCEPTA CADA REPTE AMB CONFIANÇA,
POTÈNCIA I EFICIÈNCIA GRÀCIES AL LLEGENDARI
ADN DE LA MARCA JEEP®.
Els models Jeep® Grand Cherokee inclouen tres sistemes de tracció 4x4
diferents, l’eﬁcient transmissió automàtica de 8 velocitats líder de la seva
categoria, Selec-Terrain i motors dièsel i benzina. El motor V6 de 3.0 litres
dièsel MultiJet II està disponible amb 140 kW (190 CV) o 184 kW (250
CV). Els motors de benzina van des del motor V6 de 3.6 litres Pentastar
amb 210 kW (286 CV) ﬁns al motor V8 de 5.7 litres amb 259 kW (352 CV)
i tecnologia d’estalvi de combustible amb desactivació de cilindres. En
el model SRT trobem el potent motor V8 HEMI de 6.4 litres amb 344 kW
(468 CV), mentre que el Trackhawk disposa del més recent
V8 HEMI de 6.2 litres sobrealimentat, amb 515 kW (707 CV).
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SISTEMA DE SUSPENSIÓ PNEUMÀTICA QUADRA-LIFT

/23

/ 4X4 QUADRA-TRAC II®
El sistema de tracció 4x4 Quadra-Trac II® incorpora una caixa de
transferència de dues velocitats que utilitza la informació procedent de
múltiples sensors per detectar el lliscament d’alguna de les rodes al més
aviat possible i prendre així les mesures correctores adients. Quan detecta
el lliscament, ﬁns al 100 % del parell disponible s’envia instantàniament a
l’eix amb més tracció.

L ’ E L E C C I Ó
N A T U R A L É S L A
M I L L O R O P C I Ó

/ AU TO

Una declaració deﬁnitiva de capacitat: el sistema 4x4 Quadra-Drive® II
amb diferencial electrònic de lliscament limitat a l’eix posterior ofereix la
llegendària prestació tot terreny de Jeep® amb una tracció superior per a
totes les condicions meteorològiques.
De sèrie en les versions Trailhawk, Overland (amb motors dièsel de 3.0 litres i benzina de 5.7
litres) i Summit.

/ 4X4 QUADRA TRAC ACTIU A DEMANDA
Aquest sistema 4x4 incorpora un enorme embragament mecànic "humit" i
un diferencial electrònic de lliscament limitat a l’eix posterior, que permet
que el 100 % del parell disponible es pugui enviar a una de les rodes de l’eix
posterior. La gestió de la distribució de la torsió i l’amortiment de la suspensió
s’aconsegueix amb una selecció al sistema Selec-Trac® de cinc modes.

El sistema Selec-Terrain® adapta la tracció
gràcies a un comandament giratori que canvia
entre els modes Snow (neu), Sand (sorra), Auto
(automàtic), Mud (fang) i Rock (roca). Aporta
una conﬁança màxima a la conducció, ja que
coordina 12 sistemes del vehicle, com ara el
control de l’accelerador, el canvi de marxes, la
caixa de transferència, el control de tracció i el
control electrònic d’estabilitat (ESC). El mode
Sport permet un funcionament de la tracció més
agressiu i s’activa amb una pressió del botó.

UD
/ M

/ 4X4 QUADRA-DRIVE® II AMB ELSD POSTERIOR

/ SISTEMA DE GESTIÓ DE TRACCIÓ
SELEC-TERRAIN®

/ SA
ND

De sèrie en les versions Laredo i Limited amb el motor V6 de 3.6 litres Pentastar

De sèrie en les versions SRT i Trackhawk

/
/ SISTEMA DE SUSPENSIÓ PNEUMÀTICA QUADRA-LIFT®
Aquest sistema revolucionari ofereix un control total sobre la suspensió
del vehicle, cosa que permet assolir una alçada lliure al terra de ﬁns a un
màxim de 274 mm. També es pot baixar ﬁns a 25 mm per facilitar l’accés,
la sortida i la càrrega del vehicle. El sistema eleva el vehicle en fases,
primer l’eix posterior i després el davanter, per mantenir la il·luminació
dels fars sempre a la carretera.

SN

OW

/

C
RO

K

De sèrie en les versions Trailhawk, Overland i Summit.
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S E N S I T I V I T A T

E N V O L U P A N T

SAP QUÈ NECESSITES ABANS QUE HO PREGUNTIS

/ AVÍS DE SORTIDA DE CARRIL
LANESENSE®

/ CÀMERA POSTERIOR PARKVIEW® AMB
CONTROL DE REMOLC

A més d’aplicar un moviment corrector sobre
el volant, aquest sistema avisa mitjançant un
senyal visual i acústic en cas que el vehicle
travessi les línies que limiten la calçada o en cas
que el conductor no tingui les mans al volant.

Aquests sistemes ajuden a detectar objectes
ocults situats a la zona posterior, ja sigui a
través de la pantalla o mitjançant un senyal
acústic, de manera que tinguis temps de
reaccionar. També et permet vigilar el remolc
mentre estàs en moviment.

/ CONTROL DE L’ANGLE MORT I DETECCIÓ
D’ENCREUAMENT POSTERIOR

/ ASSISTÈNCIA A L’APARCAMENT EN
PARAL·LEL I EN BATERIA

Quan s’envaeix un angle mort lateral o posterior,
el sistema monitora l’espai que separa el Jeep®
Grand Cherokee d’altres vehicles i activa icones
il·luminades als retrovisors laterals o un senyal
acústic.

Aquest sistema d’assistència controla
automàticament el volant i utilitza sensors
d’ultrasons per ajudar el conductor a aparcar el
vehicle. Inclou sensors d’aparcament davanters i
posteriors ParkSense®.

/ CONTROL DE CREUER ADAPTATIU AMB
ATURADA

/ SISTEMA D’ASSISTÈNCIA A
L’APARCAMENT DAVANTER I POSTERIOR
PARKSENSE®

Regula automàticament la velocitat de creuer per
mantenir una distància preestablerta entre tu i el
vehicle del davant i pot aturar completament el
Grand Cherokee sense intervenció del conductor
per ajudar a evitar una col·lisió.
/ AVÍS DE COL·LISIÓ FRONTAL AMB
FRENADA ACTIVA
Els sensors detecten si el Grand Cherokee
s’acosta al cotxe del davant massa ràpid i envien
un senyal visible i audible al conductor, a més
d’oferir-li 1,5 segons d’assistència a la frenada
si el conductor no reacciona a temps.
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Funciona juntament amb la càmera de visió
posterior ParkView® perquè puguis veure
objectes que estarien fora del teu camp de
visió; aquest opcional t’avisa a la pantalla i
emet un senyal acústic perquè tinguis temps de
reaccionar. En posar la marxa enrere, la imatge
de la càmera de visió posterior inclou línies
d’assistència dinàmica que faciliten el control
del perímetre posterior.
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/GRAND CHEROKEE LAREDO
/ LLANDES
El Jeep® Grand Cherokee Laredo inclou un còmode interior amb seients de tela amb costures a
joc i insercions Frozen Ice.
EQUIPAMENT
PRINCIPAL:
• Canvi automàtic amb
8 velocitats amb
palanques de canvi al
volant

Llandes de 18” (45,7 cm)
amb 5 braços dobles
de color crom setinat

• Llandes d’alumini polit
de 18” (45,7 cm)
• Fars davanters bi-xenó
HID amb llums diürns
LED i rentafars
• Encesa automàtica dels
llums
• Fars antiboira LED

TELA COLOR NEGRE

/ INTERIOR

IL·LUSTRACIÓ: UCONNECTTM 8,4’’

• Seients amb ajust
elèctric, amb 8 posicions
per al conductor i
6 posicions per al
passatger
• Volant folrat en cuir
TELA COLOR NEGRE

• Entrada i arrencada
sense clau
• Monitoratge de pressió
de pneumàtics

CUIR CAPRI BEIX GLAÇ
CLAR/NEGRE

• Mirall retrovisor interior
fotosensible
• Retrovisors exteriors
plegables elèctricament
• Climatitzador automàtic
bizona

CONFORT

• Eixugavidres amb
sensor de pluja
• Control de creuer
• Sistema Uconnect™ 7.0
compatible amb Apple
CarPlay i Android Auto™
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/GRAND CHEROKEE LIMITED
/ LLANDES
El soﬁsticat interior de la versió Limited inclou seients de cuir Capri de color negre o beix
i insercions Frozen Ice.

Llandes de 18” (45,7 cm)
amb 5 braços dobles
de color gris Tech

BLACK/LIGHT FROST BEIGE CAPRI LEATHER

/ INTERIOR

INCLOU TOT L’ACABAT
LAREDO, MÉS:

CUIR CAPRI COLOR NEGRE

• Seients calefactats
(davanters i posteriors)

Llandes d'alumini de 20”
amb butxaques, pintades de
color gris tècnic

• Seients de cuir
• Sistema de memòria
(ràdio, seient del
conductor i miralls
retrovisors)

CUIR CAPRI COLOR BEIX

• Sensors d’aparcament
davanters i posteriors

CUIR CAPRI NEGRE
AMB INSERCIONS PERFORADES

• Càmera de visió posterior
ParkView™ amb línies
d’assistència dinàmica

COMFORT
CONFORT
CUIR CAPRI BEIX GLAÇ CLAR/NEGRE
AMB INSERCIONS PERFORADES

• Porta del maleter
elèctrica
• Sistema de cancel·lació
activa del soroll
• Sistema de so Alpine amb
9 altaveus i 506 W
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/GRAND CHEROKEE OVERLAND
/ LLANDES
El Grand Cherokee Overland ofereix múltiples opcions d’acabats interiors, de color negre,
beix o marró, tots fabricats en cuir Nappa, realçats amb insercions de fusta de porus
obert i amb el quadre de comandament folrat en cuir.

CUIR NAPPA DE COLOR NEGRE AMB FUSTA DE PORUS OBERT

/ INTERIOR

Llandes d’alumini polit
de 20” (50,8 cm)
amb butxaques
de color gris Tech

CUIR NAPPA DE COLOR NEGRE AMB
FUSTA DE PORUS OBERT

INCLOU TOT L’ACABAT
LIMITED, MÉS:

CUIR NAPPA DE COLOR MARRÓ/BEIX
AMB FUSTA DE PORUS OBERT

• Llandes d’alumini polit de
20” (50,8 cm)
• Sostre solar panoràmic
de doble plafó

Llandes de 18’’ amb 5
braços dobles i acabat gris
tècnic (disponible amb
el pack Off Road)

CUIR NAPPA MARRÓ
FUSTA DE PORUS OBERT
SPORT

• Quadre de comandament
folrat en cuir
• Seients de cuir Nappa
i seients davanters
ventilats
• Suspensió pneumàtica
Quadra-Lift™

CUIR DE COLOR NEGRE AMB FUSTA
DE PORUS OBERT

• Sistema de tracció 4x4
Quadra Drive® II als
motors 3.0 dièsel i 5.7

CUIR DE COLOR MARRÓ/BEIX AMB
FUSTA DE PORUS OBERT

• Uconnect™ amb pantalla
de 8,4” (21,3 cm),
navegador i compatibilitat
amb Apple CarPlay i
Android Auto™
COMFORT

CUIR MARRÓ
FUSTA DE PORUS OBERT
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/GRAND CHEROKEE SUMMIT
/ LLANDES
El Grand Cherokee Summit disposa d’una àmplia gamma d’acabats interiors premium, en color
negre, marró Grand Canyon o marró Dark Siena, tots fabricats en cuir Natura Plus, realçats amb
insercions de fusta de porus obert i quadre de comandament folrat en cuir. El pack Signature
inclou seients de cuir Laguna amb rivets a les vores, acabats de cuir a les portes, la consola
central i la guantera, volant folrat amb costures i quadre de comandament i reposabraços amb
insercions de fusta autèntica de porus obert.
CUIR LAGUNA BLAU ANYIL/GRIS SKY AMB FUSTA DE PORUS OBERT

Llandes d’alumini polit de
20” (50,8 cm)

/ INTERIOR
CUIR NATURA PLUS DE COLOR
NEGRE AMB FUSTA DE PORUS
OBERT

INCLOU TOT L’ACABAT
OVERLAND, MÉS:

CUIR NATURA PLUS DE COLOR
MARRÓ DARK SIENA/NEGRE AMB
FUSTA DE PORUS OBERT

• Llandes d’alumini polit de
20” (50,8 cm)
• Fars davanters
adaptatius bi-xenó HID

SPORT

• Equip d’àudio Harman
Kardon® amb 19 altaveus,
subwoofer i ampliﬁcador
de 825 watts

Llandes d'alumini de 20’’
platí (disponible amb
el pack Platinum)

CUIR NATURA PLUS DE COLOR
NEGRE AMB FUSTA DE PORUS
OBERT

• Seients de cuir Natura
Plus

CUIR NATURA PLUS DE COLOR
MARRÓ DARK SIENA/NEGRE AMB
FUSTA DE PORUS OBERT

• Cobertura del sostre en
imitació d’ant
• Assistència a
l’aparcament en paral·lel
i en bateria

CUIR NATURA PLUS DE COLOR
GRAND CANYON AMB FUSTA DE
PORUS OBERT

CONFORT

CUIR NATURA PLUS DE COLOR
GRAND CANYON AMB FUSTA DE
PORUS OBERT

• Avís de sortida de carril
Plus
• Control de creuer adaptatiu
amb funció d’aturada

CUIR LAGUNA BLAU ANYIL/GRIS SKY
AMB FUSTA DE PORUS OBERT

• Control d’angle mort amb
detecció d’encreuament
posterior

CUIR LAGUNA NEGRE
FUSTA DE PORUS OBERT
COMFORT LAGUNA
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/TRAILHAWK

O F F - R O A D

E X T R E M

JUNTS, ALLÀ ON SIGUI

Perfectament dotat per destacar
en tots els terrenys.
Descobreix la increïble emoció d’una veritable experiència tot
terreny amb el Jeep® Grand Cherokee més capaç de tots els temps:
el Trailhawk.
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A N H E L D ’ A V E N T U R A
A U T È N T I C A
El Jeep® Grand Cherokee Trailhawk arriba amb una força intrínseca i una extraordinària capacitat
off-road, sota una aparença moderna. El seu caràcter resistent es realça amb certes característiques
especíﬁques, com els logotips amb insercions de color vermell, l’adhesiu antienlluernament al capó
i les carcasses dels retrovisors i les barres del sostre de color gris Neutral. Pneumàtics off-road de
sèrie Goodyear Adventure de 18” (45,7 cm) amb reforç de Kevlar, plaques inferiors de protecció i
sistema 4x4 Quadra Drive II perquè condueixis sense límits.
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E L V I A T G E C O N T I N U A
A L ’ I N T E R I O R
Treu més proﬁt a la teva aventura personal amb l’interior del Trailhawk,
que presenta seients especíﬁcs de cuir amb insercions d’ant a les zones
de suport perquè et mantinguis ferm al teu lloc; a més, inclou costures de
color vermell per ressaltar els seients, la consola i les portes. Les portes
i la consola també estan folrades amb cuir i ant, i les insercions interiors
tenen un acabat Gun Metal. L’interior es completa amb un logotip Trailhawk
al volant i, òbviament, amb el sistema Uconnect™ incorporat de sèrie, amb
pantalla tàctil de 8,4” (21,3 cm) i pàgines off-road especíﬁques que mostren
informació del comportament 4x4 del vehicle en temps real.
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U R T A L A R E C E R C A
E T E R R E N Y S O F F O A D I D E P A I S A T G E S
E S C O N E G U T S

El Jeep® Grand Cherokee Trailhawk pot presumir d’una indiscutible
capacitat off-road amb certiﬁcació Trail Rated, demostrada en algunes de
les rutes més dures del planeta, des del Rubicó ﬁns al desert de Moab. Per
obtenir la certiﬁcació Trail Rated®, va haver de superar cinc proves, totes
molt exigents: Tracció, Maniobrabilitat, Articulació, Capacitat de pas de
gual i Alçada lliure al terra. La tracció posa a prova la capacitat per circular
pels terrenys més durs del planeta. La maniobrabilitat posa a prova la
capacitat per circular per llocs estrets, prevenir situacions d’emergència
i evitar danys estètics, i tot gràcies a una direcció precisa i a un xassís
optimitzat. L’articulació mesura ﬁns a quin punt es manté una roda en
contacte amb el terra el màxim temps possible per maximitzar la tracció
disponible quan les altres rodes estan elevades a causa d’un obstacle.
Les suspensions ajuden a millorar la prestació tot terreny, augmentant
al màxim la ﬂexibilitat, l’articulació dels eixos i el desplaçament de les
rodes. El Trailhawk incorpora un segellat addicional de la carrosseria i del
sistema elèctric i una entrada d’aire situada en una posició elevada per a
més resistència a l’aigua i per permetre travessar rierols i zones inundades
(capacitat de pas de gual). Finalment, es posa a prova l’alçada lliure al terra
per comprovar la capacitat per superar els obstacles que et trobis al camí.
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/GRAND CHEROKEE TRAILHAWK

A l’interior del Trailhawk, el cuir i l’ant destaquen en uns seients esportius extraordinàriament
tous. Les costures de color vermell afegeixen distinció als seients, a les portes i a la consola
central. El soﬁsticat acabat Gun Metal es troba a la consola, a les sortides de ventilació i en
altres elements de l’interior.

CUIR/ANT DE COLOR NEGRE I VERMELL ROBÍ

/ INTERIOR

/ LLANDES

EQUIPAMENT
PRINCIPAL:
• Suspensió pneumàtica
Quadra-Lift™
• Sistema de tracció 4x4
Quadra-Drive® II amb
ELSD posterior
• Equip de remolcament
• Pneumàtics de 18”
(45,7 cm) amb reforç de
Kevlar
• Plaques de protecció als
baixos del vehicle
• Seients de cuir i ant
ventilats amb logotip
Trailhawk
• Control de pujades i
baixades amb SelecSpeed
• Sistema Uconnect™
amb pantalla de
8,4” (21,3 cm) amb
informació off-road
• Sistema de so Alpine
amb cancel·lació activa
del soroll

Llandes d’alumini polit
de 18” (45,7 cm) amb
butxaques de color negre
Low Gloss i logotip Willys
de color vermell

SPORT

SELEC-TERRAINTM AMB CONTROL DE PUJADES I BAIXADES

CUIR/ANT DE COLOR NEGRE I VERMELL ROBÍ
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POTÈNCIA I CONTROL

Nascut per dominar.
Rendiment excepcional, actitud esportiva i agressiva, estil distintiu:
el Jeep® Grand Cherokee SRT i el nou Trackhawk ofereixen als conductors més hàbils control
total i experiències úniques i emocionants.
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GRAND CHEROKEE TRACKHAWK

I N S U P E R A B L E
PORTA’L A UN NIVELL SUPERIOR: EL JEEP® GRAND CHEROKEE
TRACKHAWK HA NASCUT PER DESAFIAR LES LLEIS DE LA FÍSICA

El Grand Cherokee, el SUV més premiat de tots els temps, s’està convertint també en el més poderós:
Jeep® supera els límits del rendiment dels SUV, desaﬁant els estàndards i creant un model que no
havies vist mai: el Grand Cherokee Trackhawk.
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D I S C O V E R
T H E P O W E R F U L

C R E A T P E R
S U P E R A R
R E P T E S
El motor V8 HEMI de 6.2 litres amb
sobrealimentació produeix 520 kW (710 CV*),
cosa que el converteix en el SUV més ràpid,
capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en tot just
3,7 segons i amb el característic rugit ferotge
del seu escapament. Sens dubte, t’oferirà una
experiència de conducció deﬁnitiva, amb l’ajuda
de la suspensió amb amortiment adaptatiu de
Bilstein, llandes de 20” (50,8 cm) amb acabat en
titani ultralleuger i pinces de fre d’alt rendiment
Brembo per als frens frontals més grans que
s’han instal·lat mai de fàbrica en un Jeep®.

LES
P R E S TAC I O N S
E N XIFR E S
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710 CV

3.7”
0-100 KM/H

11.6” 289 KM/H
¼ MILLA

V E L O C I TAT M À X I M A

* Potència mesurada segons la normativa ECE R85-00
certiﬁcada per Rijks Dienst Wegverkeer (RDW; Països Baixos)
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S E N T C O M
P I L O T
C A R R E R
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El seu impressionant disseny exterior té un
interior igualment notable: seients inspirats en
els cotxes de carreres reforcen l’adherència
durant les maniobres a alta velocitat, et mantenen
al lloc i et permeten controlar cada revolt. Els
detalls de ﬁbra de carboni realcen el disseny
interior, com passa amb els seients opcionals de
cuir Laguna amb el logotip “Trackhawk” brodat i
els detalls de nivell superior de metall autèntic.
El nou sistema Uconnect™ amb pantalla de 8,4”
(21,3 cm) inclou pàgines de rendiment amb un
munt de mesures i resultats. Sent l’emoció única
de l’acceleració amb el Launch Control de sèrie,
que optimitza el rendiment del Grand Cherokee
Trackhawk coordinant el motor, la transmissió,
l’eix de transmissió i la suspensió per a una
sortida de manual i la consegüent acceleració
en línia recta.
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/GRAND CHEROKEE TRACKHAWK
/ LLANDES
Aquesta bèstia potent i sorprenent presenta un habitacle inspirat en els cotxes de
carreres, amb seients de Nappa i ant o cuir Laguna pur amb insercions de ﬁbra de
carboni i insercions de metall.

Llandes d’alumini de 20”
(50,8 cm)

CUIR VERMELL ROBÍ FOSC AMB INSERCIONS EN FIBRA DE CARBONI

/ INTERIOR

EQUIPAMENT
PRINCIPAL:
• V8 HEMI de 6.2 litres amb
515 kW (700 CV)

CUIR NAPPA/ANT AMB INSERCIONS
DE CARBONI

Llandes d’alumini de 20”
(50,8 cm) de color negre
Carbon (opcionals)

• Frens Brembo grocs d’alt
rendiment
NEGRE/SERRATGE SÈPIA/NAPA
INSERCIONS DE FIBRA DE CARBONI

• Launch Control
• Sistema Uconnect™ amb
pantalla de 8,4” (21,3
cm) amb informació de
rendiment

SPORT

• Escapament quàdruple
Dark Chrome
• Quadra Trac Active,
tracció total a demanda
• Sistema Selec-Track amb
amortiment adaptatiu

CUIR LAGUNA VERMELL AMB
INSERCIONS DE CARBONI

• Equip d’àudio Harman
Kardon® amb 19 altaveus,
subwoofer i ampliﬁcador
de 825 watts

CUIR NEGRE/ROBÍ FOSC LAGUNA
INSERCIONS DE FIBRA DE CARBONI

• Sistema de cancel·lació
activa del soroll
SPORT
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GRAND CHEROKEE SRT

A C T I T U D

A G R E S S I V A

EL SEU ESTIL AUDAÇ REVELA UN AUTÈNTIC COTXE ESPORTIU D’ALTES PRESTACIONS

El Grand Cherokee SRT està dissenyat per deixar petjada: l’agressiu exterior està dissenyat per
optimitzar el ﬂux d’aire i la refrigeració, el sistema actiu de tracció a les quatre rodes amb amortiment
adaptable utilitza frens Brembo d’alt rendiment, i el potent motor V8 HEMI de 6.4 litres amb 344 kW
(468 CV) ofereix una apassionant acceleració de 0 a 100 km/h en menys de 5 segons.
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L ’ E X P E R I È N C I A
D E C O N D U C C I Ó
D E F I N I T I V A
Disposa d’un habitacle inspirat en els cotxes de carreres, amb seients
esportius en cuir Nappa amb insercions d’ant i una palanca del canvi
exclusiva que complementen el volant esportiu SRT amb l’arc inferior
pla i amb insercions de ﬁbra de carboni en combinació amb una pantalla
digital de 7” (17,8 cm) amb informació per al conductor. A més disposa
d’un sistema Selec-Trac especíﬁc amb 5 modes deﬁnits per a diferents
condicions de conducció i el sistema Launch Control, que optimitza tots
els paràmetres necessaris per assolir una acceleració de sortida màxima.
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/GRAND CHEROKEE SRT
/ LLANDES
L’habitacle del Grand Cherokee SRT inclou elements inspirats en els cotxes de carreres. Començant
pels seients esportius de cuir Nappa i ant excepcionalment tous i continuant amb les insercions de
ﬁbra de carboni i el quadre de comandament folrat en cuir. Els acabats, les sortides de ventilació i la
consola estan disponibles en metall autèntic.

Llandes de 20” (50,8 cm) amb
cinc braços, color crom setinat

CUIR LAGUNA DE COLOR NEGRE AMB INSERCIONS DE FIBRA DE CARBONI

/ INTERIOR

CUIR LAGUNA DE COLOR NEGRE AMB
INSERCIONS DE FIBRA DE CARBONI

EQUIPAMENT
PRINCIPAL:
• Motor V8 HEMII® de 6.4
litres amb 344 kW (468 CV)
• Launch Control
• Sistema Uconnect™ amb
pantalla de 8,4” (21,3
cm) amb informació de
rendiment
• Sortides d’escapament
dobles en crom fosc
• Sistema de tracció 4x4
Quadra Trac, actiu a
demanda
• Sistema Selec-Track amb
amortiment adaptatiu
• Equip d’àudio Harman
Kardon® amb 19 altaveus,
subwoofer i ampliﬁcador
de 825 watts
• Sistema de cancel·lació
activa del soroll

Llandes de 20” (50,8 cm)
de color negre Carbon
(opcionals)

NEGRE/CUIR SÈPIA/SERRATGE
PERFORAT
INSERCIONS DE FIBRA DE CARBONI

SPORT

CUIR LAGUNA DE COLOR NEGRE AMB
INSERCIONS DE FIBRA DE CARBONI

SPORT
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/S

S È R I E S

/S-LIMITED

E S P E C I A L S

/UPLAND
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ESSÈNCIA I FIGURA

Mostra la teva actitud única.
Detalls exclusius per crear un Jeep® Grand Cherokee únic
amb les sèries especials S, S-Limited i Upland.
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GRAND CHEROKEE S

A S P E C T E F O R T
I D I S T I N T I U
LA COMBINACIÓ PERFECTA D’ESTIL AGRESSIU
I PLAER DE CONDUCCIÓ.
El Jeep® Grand Cherokee S té un acabat exterior Granite Crystal amb llandes de 20” i contorns en
negre brillant i bisells de 20", fars davanters i llums posteriors i un agressiu sistema d’escapament
doble en cromat negre. El mateix estil audaç el trobem a l’interior: insercions de fusta negra, volant
de cuir, seients perforats tipus camussa i sostre corredís CommandView de dos plafons.
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/GRAND CHEROKEE S

El Jeep® Grand Cherokee S presumeix d’un interior esportiu i soﬁsticat, elaborat amb materials
premium com els seients de cuir Nappa i ant, insercions de fusta de porus obert i detalls de
color negre.

CUIR NAPPA/ANT PERFORAT DE COLOR NEGRE AMB FUSTA DE PORUS OBERT

/ INTERIOR
EQUIPAMENT
PRINCIPAL:
• Navegador Uconnect™
amb pantalla de 8,4”
(21,3 cm) amb Apple
CarPlay i Android Auto™
• Insercions exteriors, fars
i llums posteriors foscos
• Doble escapament en
crom negre
• Llandes de 20”
(50,8 cm) amb acabat
Granite Crystal
• Seients de cuir Nappa i ant
• Pack Seguretat:
- Assistent avançat de
frenada - Avís de col·lisió
frontal Plus amb frenada
activa
- Control de creuer
adaptatiu amb parada
- Avís de sortida de
carril LaneSense® amb
assistent de manteniment
de carril
- Assistent d'aparcament
en ﬁla i en bateria
• Sostre solar de doble plaf

/ LLANDES

Llandes d’alumini de 20”
(50,8 cm) de color
Granite Chrystal

SPORT

LOGOTIP JEEP®

CUIR NAPPA/ANT PERFORAT DE COLOR NEGRE AMB FUSTA DE PORUS
OBERT
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GRAND CHEROKEE S-LIMITED

Ú N I C
C O M T U
PERSONALITAT ESPORTIVA I AUDAÇ, ESTIL DINÀMIC.
EL JEEP® GRAND CHEROKEE S LIMITED
REVELA LA SEVA AUTÈNTICA NATURALESA.

El Jeep® Grand Cherokee S-Limited adopta un estil distintiu, amb llandes de 20’’, bisells i logotips color
Granite Crystal i capó d'alt rendiment. Els detalls especíﬁcs, juntament amb el pack Performance
Handling estàndard, subratllen la seva presència marcada i agressiva per oferir una experiència
emocionant.
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/GRAND CHEROKEE S-LIMITED

El Grand Cherokee S-Limited es distingeix per uns interiors sorprenents i exclusius, amb el nou acabat
de pintura Liquid Titanium i seients especials de cuir perforat negre.

CUIR PERFORAT NEGRE

/ INTERIOR

/ LLANDES

EQUIPAMENT
PRINCIPAL:
• Uconnect™ Nav de 8,4"
amb Apple CarPlay i
Android Auto™
• DLO, fars i llums
posteriors enfosquits
• Tub d'escapament doble
color negre crom
• Llandes d'alumini de 20"
Granite Crystal
• Pack Perfomance
Handling
• Detecció d'angle mort i
detecció d’encreuament
posterior
• Capó d'alt rendiment

Llandes de 20" Granite Crystal

CONFORT

CUIR PERFORAT NEGRE

LOGOTIP JEEP®
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/GRAND CHEROKEE UPLAND

El Jeep® Grand Cherokee Upland aporta una estètica agressiva amb les seves llandes de 20" i barres del
sostre de color negre brillant, llums de color gris mineral i accents de color Desert Sky a les insígnies.
Aquesta versió ofereix seients de tela de gran confort, rematats amb costures especíﬁques amb accents
de color Desert Sky, a més del nou acabat Liquid Titanium.

TELA NEGRA AMB COSTURES DE COLOR DESERT SKY
IL·LUSTRACIÓ: UCONNECTTM 8,4’’

/ INTERIOR

/ LLANDES

EQUIPAMENT
PRINCIPAL:
• Insígnies amb accents
Desert Sky
• Llandes de 20” pintades
íntegrament de color
negre brillant amb
pneumàtics tot terreny
Adventure

LLANDES DE 20" color negre
brillant

• Sistema UConnect 7” amb
Apple CarPlay i Android
Auto™
• Fars i llums posteriors
color gris mineral

CONFORT

LOGOTIP DE JEEP® AMB ACCENTS DESERT SKY

TELA NEGRA AMB COSTURES DE COLOR DESERT SKY
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/COLORS
Base
Gris Sting

Perlat
Blanc Brillant

Vermell Velvet

Vermell Line

Blau pissarra
Revestiment perlat

Metal·litzat
Negre Diamond

Marró Walnut

Sangria

Gris Granit

Tricapa
Gris metàl·lic

Verd metàl·lic

Blanc Ivory

/ LAREDO
/ LIMITED
/ OVERLAND
/ SUMMIT
/ TRAILHAWK
/ TRACKHAWK
/ SRT
/S
/ S-LIMITED
/ UPLAND
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P E R S O N A L I T Z A
L ’ A V E N T U R A
FES QUE EL TEU JEEP® SIGUI ÚNIC

Pots personalitzar el teu Jeep® Grand Cherokee com més et sembli.
L’àmplia llista d’accessoris Mopar® et garanteix un vehicle amb tots els
detalls possibles. Mopar i Jeep® t’ofereixen la possibilitat d’aproﬁtar la
increïble capacitat de càrrega del vehicle, amb opcions destinades a la
càrrega, com les barres de remolcament, les barres de sostre transversals
desmuntables o els portabicicletes amb enganxall. Els serveis de protecció
de Mopar t’ofereixen un seguit d’extensions de garantia sense compromís
i plans de manteniment que mantindran el teu nou Jeep® en perfecte estat.
Amb el segell d’aprovació de Jeep®, recanvis originals i tècnics altament
qualiﬁcats i especialitzats, és la millor manera de tenir cura del teu vehicle
i quedar-te tranquil. Tria el contracte de servei que millor s’ajusta a les
teves necessitats!
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/ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
/GRAND CHEROKEE

/GRAND CHEROKEE

6.4L V8

6.2L V8

MOTOR

3.0L V6 TURBO DIESEL

3.0L V6 TURBO DIESEL

MOTOR

6.4L V8 HEMI

6.2 V8 HEMI

ACABAT

Laredo/Limited/Overland/Summit
Upland/Trailhawk/S-Limited/S

Laredo/Limited/Overland/Summit
Upland/Trailhawk/S-Limited/S

ACABAT

SRT

Trackhawk

2987

2987

CILINDRADA (CM3)

6417

6166

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

POTÈNCIA CV

190 HP a 4000 rpm

250 HP a 4000 rpm

POTÈNCIA CV

468 HP a 6250 rpm

710 HP* a 6000 rpm

POTÈNCIA KW

140 kW a 4000 rpm

184 kW a 4000 rpm

POTÈNCIA KW

344 kW a 6250 rpm

522 kW a 6000 rpm

PARELL (NM)

440 Nm a 1600 - 2800 rpm

570 Nm a 2000 rpm

PARELL (NM)

624 Nm a 4100 rpm

868 Nm a 4800 rpm

TRANSMISSIÓ

Automàtica de 8 velocitats

Automàtica de 8 velocitats

TRANSMISSIÓ

Automàtica de 8 velocitats

Automàtica de 8 velocitats

Quadra-Trac II 4WD
Quadra Drive II 4WD

Quadra-Trac II 4WD
Quadra Drive II 4WD

Quadra Trac Active
4x4 a demanda

Quadra Trac Active
4x4 a demanda

EMISSIONS DE CO2 (G/KM) COMBINAT

208

208

EMISSIONS DE CO2 (G/KM) COMBINAT

338

395

CONSUM URBÀ (L/100 KM)

9.7

9.7

CONSUM URBÀ (L/100 KM)

21.4

25.4

CONSUM EXTRAURBÀ (L/100 KM)

6.9

6.9

CONSUM EXTRAURBÀ (L/100 KM)

10.7

12.3

CONSUM COMBINAT (L/100 KM)

7.9

7.9

CONSUM COMBINAT (L/100 KM)

14.6

17.1

3500 / 2949 Summit and Trailhawk

3500 / 2949 Summit and Trailhawk

CAPACITAT DE REMOLCAMENT (AMB FRE) (KG)

2949

2949

4821 / 1943 / 1802

4821 / 1943 / 1802

4846 / 1954 / 1749

4846 / 1954 / 1749

DISTÀNCIA ENTRE EIXOS (MM)

2915

2915

2915

2915

ACCELERACIÓ (0-100 KM/H) (SEG)

10,2

8,2

ACCELERACIÓ (0-100 KM/H) (SEG)

5

3,7

VELOCITAT MÀXIMA (KM/H)

190

202

VELOCITAT MÀXIMA (KM/H)

257

289

mín 2403 / màx 2522

mín 2403 / màx 2522

mín 2418 / màx 2458

mín 2531 / màx 2558

ANGLE D’ATAC (GRAUS)

18.4°

18.4°

ANGLE DE SORTIDA (GRAUS)

21.9°

21.9°

ANGLE VENTRAL (GRAUS)

17.8°

17.8°

ALÇADA LLIURE AL TERRA (MM)

203 mm

203 mm

CAPACITAT DE PAS DE GUAL (MM)

508 mm

508 mm

CILINDRADA (CM3)
CLASSE D'EMISSIONS EURO

SISTEMA DE TRACCIÓ

CAPACITAT DE REMOLCAMENT (AMB FRE) (KG)
LLARGADA / AMPLADA / ALÇADA (MM)

PES (KG)

ANGLE VENTRAL (GRAUS)

26.2°- 30,5° amb Quadra-Lift
en Off-Road 2
24°- 27.8° amb Quadra-Lift
en Off-Road 2
19°- 23.5° amb Quadra-Lift
en Off-Road 2

ALÇADA LLIURE AL TERRA (MM)

218 mm (davant) - 274 mm
amb Quadra-Lift en Off-Road 2

ANGLE D’ATAC (GRAUS)
ANGLE DE SORTIDA (GRAUS)

CAPACITAT DE PAS DE GUAL (MM)
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3.0L V6

508 mm

L’especiﬁcació (B) indica els valors de CO2 i de consum de combustible determinats en funció del mètode de mesurament/correlació corresponent al cicle NEDC d’acord amb la norma (UE)
2017/1152-1153. 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
d’homologació 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 conﬁguració posterior, en funció de l’equipament seleccionat o de la mida dels pneumàtics muntats.

CLASSE D'EMISSIONS EURO

SISTEMA DE TRACCIÓ

LLARGADA / AMPLADA / ALÇADA (MM)
DISTÀNCIA ENTRE EIXOS (MM)

PES (KG)

Els valors de CO2 i de consum de combustible indicats no són deﬁnitius i poden evolucionar a causa de canvis en el cicle de producció; el concessionari oﬁcial de la xarxa FCA seleccionat
disposarà dels valors més actuals. En qualsevol cas, els valors oﬁcials 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. *Potència mesurada segons la norma ECE R85-00 i certiﬁcada per Rijks Dienst Wegverkeer (RDW; Països Baixos).
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