
 NOU JEEP
®
 RENEGADE



Viu l’experiència que com-
bina allò que buscaves: la 
comoditat de la ciutat i la vi-
talitat de la natura, mentre 
et desplaces en perfecta 
harmonia amb totes dues. 
Amb el seu exterior renovat 
i audaç, un habitacle còmode 
i una tecnologia avançada, 
el nou Jeep® Renegade
és el bitllet que necessites 
per accedir allà on vols anar.
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LES PISTES QUE DONA UNA IMATGE.

És fàcil ser vist, però cridar l’atenció depèn dels detalls. El renovat disseny d’il·luminació LED amb l’exclusiva X del 
Renegade, inspirat en el disseny dels antics bidons de benzina, és apassionant i potent i porta el segell d’un autèntic 
marcador de tendències.
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SE T’ACABA D’OBRIR EL CEL.
 
Ara tens el fi rmament a l’abast de la mà. El Renegade fa possible la llibertat 
a l’aire lliure en qualsevol moment i lloc, com només ho pot fer un vehicle 
Jeep®. El sostre solar està disponible amb la funció motoritzada d’inclinació/
lliscament i els exclusius plafons extraïbles My Sky. Ara pots gaudir d’una vista 
que és tan única com tu.
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MARCA 
EL LLOC.

Amb el sostre solar a l’aire lliure My-Sky, contempla les vistes mentre la teva perspectiva pren un nou gir. 
Simplement enretira els plafons de fi bra de vidre de poliuretà lleuger del sostre, desa’ls còmodament a la 
bossa específi ca del maleter i gaudeix de tot l’espai disponible.
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SEMPRE EN EL TEU ELEMENT.
Sentir-se còmode ha de ser una prioritat per a qualsevol gran aventura. L’interior del nou Jeep® Renegade s’ha 
adaptat a la funció i al gaudi, com l’elegant cuir de dos tons Polar Plunge disponible en el model Renegade Limited i 
l’impressionant cuir negre amb costures en vermell robí i el logotip brodat en la versió especial Trailhawk Off-road.
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JUGA AMB LES TEVES PRÒPIES REGLES.

D’una banda, hi ha LES regles; i de l’altra, hi ha LES TEVES regles. El nou Renegade s’assegura 
que una cosa vagi sempre amb l’altra, gràcies a la 4a generació del sistema de navegació i 
infoentreteniment Uconnect™, amb pantalla tàctil de fi ns a 8,4” d’alta defi nició a tot color. Amb 
comandaments de veu i tàctils, amb un pessic o amb un zoom, pots mantenir-te concentrat en 
allò que necessites fer i connectat a allò que vols ser. 

Allibera el potencial del teu iPhone amb Apple CarPlay™ i obtén accés intel·ligent i segur a 
Apple Maps, al telèfon, als missatges i a Apple Music a través de Siri o de la pantalla tàctil de 
Uconnect™.
La imatge fa referència a Apple CarPlayTM.
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UNA CONNEXIÓ INNATA.

Mantén-te fresc o calent amb el climatitzador integrat que gestiona el sistema de climatització automàtic bizona, que 
ara es pot regular directament a la pantalla tàctil del sistema d’infoentreteniment. 

Treu el màxim profi t al teu smartphone Android amb Android Auto™, que permet una connexió senzilla a través de la 
pantalla tàctil i els controls del volant amb el control vocal mans lliures, Google Maps i la música de Google Play. *

Aprèn dels experts amb l’aplicació Jeep® Off-Road Pages, amb què podràs calibrar i mesurar la inclinació, el balanceig, 
la pressió, l’altitud i el teu rendiment general per donar a la teva aventura un impuls extra de confi ança.

* Cal l’aplicació Android Auto descarregable a Google Play, i un telèfon compatible amb Android™ 5.0 Lollipop o superior. Google, Google Play, Android Auto 
i altres marques relacionades són marques registrades de Google LLC.

Els serveis de connectivitat de Jeep ® Off-Road Pages estaran actius aproximadament al setembre de 2020. Si vols més informació sobre els terminis i 
l’activació, consulta el lloc web ofi cial de Jeep®.

Sistema de 

navegació

Jeep® Off-Road Pages
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LA LLIBERTAT ÉS CONNEXIÓ.
Descarrega l’aplicació per a mòbils
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, Booking&Payments 
estaran actius aproximadament a partir del setembre de 2020. Per obtenir més informació sobre 
els terminis i l’activació de cadascun dels serveis esmentats, consulta el lloc web ofi cial de Jeep

®
.
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MY ASSISTANT

Per rebre alertes i assistència 
en cas d’accident 

o avaria del teu Jeep®.

MY NAVIGATION

Per rebre informació en temps real 
sobre l’estat del trànsit, la meteorologia 
i els radars de trànsit al llarg de la ruta. 

MY REMOTE

Per localitzar i controlar el teu 
Jeep® en tot moment.

MY WI-FI

Navega per internet i connecta diversos 
dispositius alhora al teu Jeep®.

MY CAR

Per supervisar i tenir cura 
del teu Jeep®.

MY THEFT ASSISTANCE

Per rebre alertes i assistència  
en cas de robatori i recuperació  

del teu Jeep®.



MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY WI-FIMY CAR MY THEFT ASSISTANCE

Siguis on siguis, mantén la connexió amb el teu Jeep®, directament des del teu vehicle o amb l’aplicació per a mòbils My Uconnect. Inicia el viatge de forma còmoda i segura amb Uconnect Services.

Rep missatges electrònics o 
notificacions a l’aplicació My 
Uconnect i al portal web; rebràs 
informació sobre l’estat i el 
manteniment del vehicle.

Contacta amb el centre de trucades si tens 
cap pregunta o inquietud sobre el teu vehicle 
amb l’aplicació My Uconnect, la pantalla de la 
ràdio o el botó Assist integrat. El teu vehicle 
facilita la seva ubicació i el seu número 
d’identificació.

Amb l’aplicació per a mòbils My Uconnect, 
la pantalla de la ràdio o el botó SOS 
integrat, posa’t en contacte amb el centre 
de trucades de serveis d’emergència (24/7), 
que rep la teva última ubicació coneguda 
per GPS i el número d’identificació del 
vehicle. Es genera una trucada automàtica 
en determinades condicions d’accident.

Posa’t en contacte directament amb 
el centre de trucades per rebre 
assistència en carretera mitjançant 
l’aplicació per a mòbils My Uconnect, 
la pantalla de la ràdio, el botó Assist 
integrat al vehicle o automàticament 
si està afectat un sistema important.

Interactua i envia instruccions al 
teu vehicle, com el tancament/
obertura de portes o el control dels 
llums, encara que no hi siguis a 
prop, mitjançant el teu smartwatch 
o l’aplicació per a mòbils My 
Uconnect.

Visualitza la ubicació del teu 
vehicle al teu smartwatch, al teu 
smartphone amb l’aplicació My 
Uconnect o al portal web. També 
pots enviar instruccions de vianants 
des de la teva posició al vehicle.

Informa’t com pots reduir el consum de 
combustible i les emissions de CO2 mitjançant 
una anàlisi de dades en temps real visible a la 
pantalla del vehicle, a l’aplicació My Uconnect 
i al teu smartwatch. 

No disponible en la versió 4xe

Mantén el control del teu vehicle 
encara que el condueixi una altra 
persona. Rep alertes a l’aplicació 
My Uconnect o al portal web sobre 
paràmetres predefinits.

Obtén dades del vehicle, envia 
destinacions, cerca punts d’interès 
(POI), obre i tanca les portes i 
controla els llums del vehicle 
mitjançant el sistema At-Home 
Digital Assistant.

Quan el vehicle estigui connectat, inicia la 
càrrega amb l’aplicació My Uconnect o amb 
el botó de la porta de recàrrega.

Disponible només en la versió 4xe

Planifica la recàrrega diària del vehicle 
amb l’aplicació My Uconnect o amb el botó 
específic de la porta de recàrrega. 

Encén a distància la climatització del vehicle 
amb l’aplicació per a mòbils My Uconnect.

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, Booking&Payments estaran actius aproximadament a partir del setembre de 2020. Per obtenir més informació sobre els terminis i l’activació de cadascun dels 
serveis esmentats, consulta el lloc web ofi cial de Jeep

®
.

Vehicle Health ReportCustomer CareSOS Call Roadside Assistance

Operacions remotes Eco ScoreLocalitzador de vehicle

Alertes de conducció At-Home Digital Assistant E-Control
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MY CAR

MY WI-FI

MY NAVIGATION

MY THEFT ASSISTANCE

Vehicle Info Vehicle Health Alert

Theft Alarm Notifi cation

In-Vehicle Notifi cations

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. 

Rep notificacions push específiques 
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.

Pots rebre notificacions 
sobre manteniment preventiu i 
subscripcions a serveis. Per a les 
subscripcions a serveis, pots rebre 
trucades directament a la pantalla 
tàctil del vehicle.

Send & Go POI Search Live Traffi c / Live Weather / Live Speedcams

Amb l’aplicació My Uconnect, 
tria la teva destinació i envia-la 
directament al sistema de navegació 
del vehicle per prendre el rumb 
correcte.

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.

Cerca fàcilment punts d’interès (POI) 
al mapa de l’aplicació My Uconnect 
i envia’ls directament al sistema de 
navegació del vehicle.

Rep notificacions per SMS, a 
l’aplicació 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 confirmat el 
robatori mitjançant una denúncia 
policial, s’activen les funcions de 
seguretat, inclosa la localització 
del vehicle.

Wi-Fi Hotspot*

Després de registrar-te al lloc web Ubigi (Ubigi.
me selfcare) i de realitzar la connexió mitjançant 
la ràdio, connecta fins 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.

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

Last Mile Navigation Charging Station Finder

Aparca el vehicle i obtén la ruta a 
peu cap a la teva destinació al teu 
smartphone.

Pots visualitzar les estacions de 
càrrega públiques i informació 
específica 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 
gràficament al mapa fins 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

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, Booking&Payments estaran actius aproximadament a partir del setembre de 2020. Per obtenir més informació sobre els terminis i l’activació de cadascun dels 
serveis esmentats, consulta el lloc web ofi cial de Jeep

®
.
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ENERGIA QUE SE SENT. 
 
El sistema de so KENWOOD disposa d’un amplifi cador digital de 8 canals i 560 watts i transforma la teva banda 
sonora diària en un concert personal. El nou sistema manté un so extraordinàriament uniforme i defi nit gràcies 
als 9 altaveus hi-fi , que envolten els passatgers amb greus profunds, veus naturals i aguts cristal·lins. 9 alta-
veus: 2 tweeters de 3,5’’ al quadre de comandament / 2 tweeters d’1’’ a les portes del darrere / 4 altaveus de 
tons mitjans de 6x9’’ a les portes del davant i darrere / 1 subwoofer per a greus hi-fi  de doble bobina de 6,5’’.
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Avís de col·lisió frontal Plus i Frenada d’emergència activa

Assistent d’aparcament automàtic - Park Sense

Control de creuer adaptatiu

Assistent intel·ligent de velocitat i Reconeixement de 

senyals de trànsit

Assistent d’aparcament automàtic - 

Park Sense

Càmera posterior amb línies de 

quadrícula dinàmiques

Avís de sortida de carril Plus  
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AVÍS DE COL·LISIÓ FRONTAL PLUS
Els sensors de radar i de vídeo detecten si el Renegade s’aproxima a un altre vehicle 
o a un gran obstacle a massa velocitat i alerten o ajuden el conductor per evitar/
mitigar l’accident.

CÀMERA POSTERIOR AMB LÍNIES DE QUADRÍCULA DINÀMIQUES
La càmera posterior de marxa enrere ParkView proporciona una visibilitat perfecta 
en fer marxa enrere i ajuda a dirigir el moviment del vehicle gràcies a les línies de 
quadrícula dinàmiques, visibles a la pantalla Uconnect™.

CONTROL DE L’ANGLE MORT I DE LA PART POSTERIOR
Aquests sistemes de protecció controlen constantment l’espai entre el teu vehicle i 
els altres. Quan el vehicle envaeix un angle mort lateral o posterior, alerta mitjançant 
icones lluminoses als miralls retrovisors laterals i mitjançant un senyal acústic.

FRENADA D’EMERGÈNCIA – NOMÉS CÀMERA
Gràcies al calibratge avançat de la càmera frontal, el Renegade Híbrid Endollable 
ofereix la funció de frenada d’emergència extraurbana sense necessitat de radar 
frontal. La frenada d’emergència per evitar radars ara també està disponible per a la 
versió Trailhawk.

DETECCIÓ DE CONDUCTOR ENDORMISCAT (disponible només en la versió 
Renegade Híbrid Endollable)
El sistema detecta el grau de fatiga del conductor.  S’envia un missatge específi c per 
recomanar al conductor que descansi quan sigui necessari. A més, s’afegeix una icona 
a tot el cicle de la clau, fi ns i tot després d’eliminar el missatge de la pantalla. La 
icona només desapareix si el conductor s’atura, apaga el motor i descansa.

AVÍS DE SORTIDA DE CARRIL PLUS
La posició del carril del vehicle es controla amb càmeres i proporciona un senyal 
visual i acústic si el vehicle s’acosta sense voler a la vora. A més, si el vehicle es 
desvia del carril, el sistema activa de forma proactiva la direcció assistida electrònica 
per ajudar el conductor amb una acció correctora per tornar al carril.

Avui dia, no n’hi ha prou amb posar-hi els cinc sentits. Amb més de 60 solucions de seguretat i protecció fàcilment 
comprensibles mitjançant senyals visuals i acústics, entre els quals s’inclouen l’avís de sortida de carril Plus, 
l’assistència intel·ligent de velocitat i el reconeixement de senyals de trànsit, de sèrie en totes les versions, el 
nou Jeep® Renegade vigila de forma activa i passiva i detecta obstacles i perills tant per a tu com per a la resta 
de passatgers. Evita qualsevol difi cultat que puguis trobar-te al camí i centra’t en el plaer de conduir.
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ASSISTENT D’APARCAMENT AUTOMÀTIC - PARK SENSE
El sistema localitza un espai d’aparcament i guia el conductor amb instruccions 
d’àudio i vídeo que també es mostren a la pantalla del quadre de comandament. A més, 
la nova funció de marxa enrere automàtica ajuda a sortir de la plaça d’aparcament. El 
conductor ha de controlar la marxa, el fre i l’accelerador, mentre que el sistema de 
direcció controla el volant.
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INFORMACIÓ INTEL·LIGENT.

De vegades, els detalls es poden perdre pel camí, però amb el sistema de 
reconeixement de senyals de trànsit (TSR) d’última generació reps un avís 
sobre canvis del límit de velocitat, avançaments i possibles restriccions 
directament a la pantalla TFT de 3,5“ o 7”. Si combines el seu ús amb 
l’assistent intel·ligent de velocitat (ISA), pots acceptar ràpidament 
augments o reduccions de velocitat i activar o desactivar el sistema a 
través dels controls intuïtius del volant.

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 72–73. 33



L’EVOLUCIÓ NATURAL DE LA POTÈNCIA.
 
Crear potència pot ser fàcil, però perquè funcioni d’una manera més intel·ligent cal un tipus de 
talent diferent. Línia completa de motors més eficients que ofereixen més potència i resposta, de 
benzina amb 3 i 4 cilindres i dièsel redissenyats. Els flamants motors 1.3 turbo híbrids endollables 
de 4 cilindres amb 190 a 240 CV subministren una potència i una eficiència sense precedents. 

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 72–73. 35



ET MEREIXES UNA ONADA.

El Renegade s’encarregarà que el viatge sigui tranquil. Tria 
entre tres transmissions extraordinàries: l’automàtica de 9 
velocitats, exclusiva en la seva classe, que ofereix canvis de 
marxa suaus per a una fluïdesa perfecta i una experiència de 
conducció realment còmoda; l’avançada transmissió de doble 
embragament de 6 velocitats, que combina el rendiment d’una 
transmissió manual amb la facilitat d’ús d’una automàtica; o 
la transmissió manual clàssica de 6 velocitats. Es completa 
amb opcions 4X2 o 4X4, amb sistema de desconnexió de l’eix 
posterior per obtenir una eficiència màxima. Els flamants 
motors endollables híbrids Turbo 1.3 de 4 cilindres augmenten 
el rendiment i l’eficiència del Renegade a nivells mai vistos.

DIÈSEL

1.6 MultiJet II 120 CV 4x2 6 velocitats
TM

DDCT

2.0 MultiJet II

140 CV 4x4 6 velocitats TM

140 CV
4x4 Low 9 velocitats TA

170 CV

BENZINA

Turbo 1.0
3 cilindres 120 CV 4x2 6 velocitats TM

Turbo 1.3
4 cilindres

150 CV 4x2 6 velocitats DDCT

180 CV 4x4 9 velocitats TA

ENDOL-
LABLE
HÍBRID

Turbo 1.3
4 cilindres

190 CV
4x4 Low 6 velocitats TA

240 CV
Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 72–73.

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 72–73. 37



UNA ENERGIA NOVA PER A MÉS LLIBERTAT.

Els vehicles sortiran al mercat el primer semestre de 2020. 39



REDEFINICIÓ DE SENSE LÍMITS. 

L’innovador sistema elèctric 4x4 del nou Jeep® Renegade 
4xe Híbrid Endollable està sempre disponible per garantir 
una tracció i un control màxims en totes les condicions de 
conducció. Inclou totes les prestacions tecnològiques de 
seguretat, com l’avís de sortida de carril, el reconeixement 
de senyals de trànsit i la nova detecció de conductor 
endormiscat, que ajuden el conductor a mantenir-se alerta i 
conscient de l’entorn del vehicle per a més seguretat dels 
ocupants del vehicle.

Més rendiment en el sentit estricte de la paraula. El Jeep® 
Renegade 4xe Híbrid Endollable ofereix més capacitat 
off-road, fi ns a 240 CV, més parell i unes emissions de 
CO2 inferiors a 50 g en mode híbrid. Pots triar entre tres 
nous modes de conducció: Hybrid, E-Save i Electric, que 
et permeten recórrer fi ns a 50 km amb zero emissions 
en mode totalment elèctric. Amb dos motors potents i 
efi cients, i amb la possibilitat d’assolir la càrrega completa 
en menys de dues hores amb els modes de càrrega ràpida, 
sempre disposaràs de la potència necessària per arribar a 
la teva destinació.

Diverteix-te conduint un vehicle que ofereix unes possibilitats 
il·limitades. La combinació de dos motors potents et permet 
circular per la ciutat complint les normes sobre emissions 
i rodar per la carretera de forma més sostenible. Tria el 
mode Sport, exclusiu dels models híbrids endollables, i 
comença a gaudir de la diversió que et donen dos motors 
funcionant alhora.

El Jeep® Renegade 4xe Híbrid Endollable és l’evolució 
sofi sticada d’un esperit llegendari. Gaudeix en cada trajecte 
d’una conducció còmoda i senzilla, amb una transició fl uïda 
entre el motor de combustió i l’elèctric, en especial amb la 
nova transmissió automàtica de 6 velocitats. Els conductors 
podran iniciar la marxa amb total comoditat gràcies al 
sistema de condicionament previ, que permet ajustar la 
temperatura adequada del vehicle fi ns i tot abans d’entrar-
hi. El manteniment de la velocitat adequada és més fàcil ara 
amb el control de creuer adaptatiu, que permet centrar-se 
exclusivament en la carretera. 

SEGURETAT REFINAMENT PRESTACIONS DIVERSIÓ

RENEGADE 4xe HÍBRID ENDOLLABLE
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MÉS POTÈNCIA I POSSIBILITATS. 

MOTOR
DE BENZINA

BATERIA PRESA DE CÀRREGA

MOTOR ELÈCTRIC

El fl amant Jeep® Renegade 4xe combina la tecnologia híbrida endollable més avançada amb un efi cient motor de 
benzina turboalimentat d’1.3 L. Per si sol, el motor de benzina ofereix dos trams de potència: 130 CV o 180 CV. 
Combinat amb el motor elèctric perfectament col·locat a l’eix posterior, el primer Jeep® 4xe desenvolupa 190 CV i 
240 CV amb més parell i capacitat. Les seves sofi sticades tecnologies de bord es comuniquen i treballen plegades per 
oferir tres modes de conducció híbrida que aprofi ten al màxim la bateria d’11,4 kWh i el seu motor respectuós amb el 
medi ambient. En el mode totalment elèctric, el potent motor elèctric pot assolir per si sol una velocitat màxima de 
130 km/h i recórrer fi ns a 50 km amb una càrrega completa. Un modern SUV compacte dissenyat per a entorns urbans 
i creat per oferir una llibertat autèntica i sostenible mai vista.

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 72–73.
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28°

18°

28°

MÉS CONTROL PER ASSOLIR 
NOVES COTES. 

El nou Jeep® Renegade Híbrid Endollable genera un nou tipus de potència sostenible gràcies a un motor elèctric 
específi c. El Jeep® ha aprofi tat les seves llegendàries prestacions off-road per desenvolupar un sofi sticat sistema 
electrònic de tracció a les quatre rodes que supera els límits mecànics dels sistemes 4x4 tradicionals. En defi nitiva, 
el Jeep® Renegade Híbrid Endollable genera fi ns a un 50 % més de parell, supera els motors de combustió tradicionals 
i és més sostenible. La millora en la gestió del parell genera més efi ciència i una millor capacitat de marxa lenta en 
situacions off-road amb una versatilitat inigualable. Com sempre, l’acabat Trailhawk garanteix una llibertat màxima 
amb el seu emblema Trail Rated.

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 72–73.
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ROCK Aquest mode, exclusiu de la 
versió Trailhawk, proporciona capacitat 
4x4 elèctrica a baixa velocitat gràcies al 
seu mecanisme de bloqueig diferencial 
posterior, que permet al Renegade 
dominar els terrenys més difícils.

AUTO Selecció predeterminada ideal 
per a la conducció quotidiana; fa servir el 
motor elèctric posterior quan cal accionar 
el sistema 4x4 elèctric.

SPORT Els motors de combustió 
i elèctric s’uneixen per garantir 
l’experiència de conducció més esportiva.

MUD/SAND Utilitza el sistema 4x4 
elèctric per augmentar el parell i la 
tracció a baixes velocitats; ho aconsegueix 
implementant controls de xassís, 
diferencials i relacions de transmissió 
específi cs per dominar la sorra
i el fang.

La llegendària capacitat off-road del 
Renegade es reforça amb l’incomparable 

sistema 4X4 elèctric amb Jeep® Active Drive 
Low, que garanteix el rendiment del Jeep® 
quan més ho necessitis. Gràcies al motor 

elèctric situat estratègicament sobre l’eix 
posterior, les rodes del darrere s’impulsen 

directament sense necessitat del tradicional 
eix de transmissió i sense intervenció del 
conductor, cosa que garanteix l’efi ciència, 

la potència i la tracció necessàries per 
desplaçar-se en totes les condicions. Els dos 

sistemes disposen del sistema de tracció 
Selec-Terrain™, que permet al conductor 

triar fi ns a cinc modes específi cament 
calibrats per a diferents condicions de la 
carretera: Auto, Sport, Mud/Sand, Snow i 

Rock, exclusiu del Trailhawk.

DECIDEIX
QUAN VOLS

CREUAR 
CAMINS.

SNOW Afegeix estabilitat i redueix el
sobreviratge per obtenir més seguretat 

i rendiment en carreteres gelades o 
cobertes de neu. Els sistemes principals 

es gestionen automàticament per garantir 
una marxa suau.

47



NOUS REPTES, SOLUCIONS ESPECÍFIQUES.
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QUADRE DE COMANDAMENT DE 7”
NIVELL DE CÀRREGA 
GAMMA ELÈCTRICA

% DE POTÈNCIA/CÀRREGA 

E-COASTING
REGENERACIÓ ENERGÈTICA 

DURANT LA MARXA EN PUNT MORT

Mantén la mirada en la carretera, comprova 
fàcilment l’estat de càrrega i l’abast de la bateria i 
rep instruccions per conduir de forma més efi cient.

Carrega la bateria sobre la marxa amb e-coasting, 
que aprofi ta el parell negatiu del fre motor per 
recarregar la bateria.

SELECTOR DE MODE HÍBRID
En seleccionar un dels tres modes de conducció, 
el Renegade s’hi adapta de manera intel·ligent 
per optimitzar la potència i l’efi ciència dels motors 
tradicional i elèctric.

Reserva la bateria per després o canvia la bateria 
mitjançant la frenada regenerativa i el desplaçament 
e-coasting.

Ara depens exclusivament de la bateria. Gaudeix de 
la sensació de rodar amb energia totalment elèctrica 
I amb total llibertat per grans ciutats i per zones de 
baixes emissions.

Gaudeix del trajecte mentre el vehicle s’encarrega 
de fer tota la feina, gestionant de manera automàtica 
la transmissió de potència entre els dos motors per 
assolir una efi ciència màxima.

E-SAVE

ELÈCTRIC

HÍBRID

 RÀDIO UCONNECTTM 8,4”  
TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA
HISTORIAL DE CONDUCCIÓ

PROGRAMES
E-SAVE

CONFIGURACIÓ DE CÀRREGA

Pots veure tota la informació sobre la càrrega, 
l’efi ciència de conducció, l’historial de conducció, la 
càrrega programada i moltes coses més a la pantalla 
tàctil de 8,4” del sistema UconnectTM.
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ENCARREGA’T DEL FUTUR.
La càrrega del nou Jeep® Renegade 4xe Híbrid Endollable és intuïtiva, fàcil i adequada per realitzar desplaçaments 
urbans. La pantalla de 8,4” del sistema Uconnect™ facilita la lectura i comprensió de la càrrega de la bateria i 
permet programar els moments de càrrega per adaptar-los al teu estil de vida. Pots carregar el teu Renegade 
fent servir una presa elèctrica normal. Ara bé, amb un dispositiu Wallbox que s’instal·la a casa, pots realitzar una 
càrrega completa en menys de dues hores (fi ns a 7,4 kW). Si ets fora de casa, pots utilitzar les estacions de càrrega 
públiques mitjançant un cable específi c. 

PRESA 
ELÈCTRICA 
ESTÀNDARD

Carrega el vehicle amb 
el cable estàndard a 
qualsevol lloc que disposi 
d’una presa elèctrica 
domèstica

WALLBOX

El Wallbox és el mitjà més 
pràctic i intel·ligent de 
carregar el vehicle a casa

CÀRREGA 
PÚBLICA

Fes servir les estacions 
públiques per carregar 
la bateria quan ets a la 
carretera

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 72–73.
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JEEP® URBÀ: RENEGADE.
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•    Reconeixement de senyals de trànsit

•    Assistent intel·ligent de velocitat

•    Avís de sortida de carril Plus

•    Control de creuer

•    Limitador de velocitat

•    Aire condicionat manual

•    Comandaments d’àudio integrats al volant

•    Bluetooth mans lliures

•    AUX i USB frontals

•    Ràdio UconnectTM 5” DAB

•    6 altaveus

•    Quadre de comandament de 3,5”

•    Reposabraços de seient davanter amb espai interior

•    Alçavidres davanters i posteriors

•    Seients posteriors abatibles 60/40

•    Llandes d’acer de 16”

•    Terra de càrrega reversible i d’alçada ajustable

•    Llandes d’alumini de 16”

OPCIONALS PRINCIPALS

•    Sensors d’aparcament posteriors
•    Retrovisors exteriors amb accionament elèctric
•    Fars antiboira anteriors
•    Barres de sostre laterals en negre
•    USB totalment funcional a la segona fi la
•    Volant folrat en tecnopell
•    Retrovisors externs pintats
•    Llandes d’alumini de 16” 

•    Avís de col·lisió frontal Plus
•    Ràdio UconnectTM 7”/8,4” NAV DAB 
•    Integració d’Apple CarPlayTM / Android AutoTM

•    UconnectTM Services
•    Aire condicionat automàtic bizona
•    Pack Function (accés/arrencada sense 

clau,retrovisors elèctrics plegables, control de 
fi nestres amb comandament Key Fob)

•    Llandes d’alumini de 17”

OPCIONALS PRINCIPALSINCLOU LES PRESTACIONS DE LA 
VERSIÓ SPORT I A MÉS:

•    Control de baixades

•     Ràdio UconnectTM 8,4” DAB

•    Integració d’Apple CarPlayTM / Android AutoTM

•     Control elèctric de temperatura bizona amb 

condicionament previ

HÍBRID ENDOLLABLE ESTÀNDARD:
•    Detecció de conductor endormiscat

•    Avís de col·lisió frontal

•    Llandes de 17”

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 72–73. 57
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•   Sensor d’aparcament davanter
•   Control de baixades
•   Aire condicionat automàtic bizona
•    Plaques de protecció off-road: suspensió davantera, 

protecció del dipòsit de combustible, protecció de 
la caixa de transferència, transmissió

•    Ràdio UconnectTM 7” DAB
•   Integració d’Apple CarPlayTM / Android AutoTM

•   UconnectTM Services
•   Vidres tintats
•   Adhesiu per al capó
•   Ganxo de remolc posterior
•   Estores All Weather

OPCIONALS PRINCIPALS

INCLOU LES PRESTACIONS DE LA VERSIÓ LONGITUDE I A MÉS:

•    Avís de col·lisió frontal Plus
•    Control de creuer adaptatiu
•    Sensors d’aparcament davanters
•    Aire condicionat automàtic bizona
•    Quadre de comandament amb pantalla TFT en color de 7”
•    Ràdio UconnectTM 7” DAB
•    Integració d’Apple CarPlayTM / Android AutoTM

•   UconnectTM Services
•   Estores davant
•   Embellidor de porta amb insercions de vinil
•   Volant folrat en cuir
•   Llandes d’alumini de 17”

•    Càmera d’aparcament posterior
•    Detecció d’angles morts 
•    Assistent d’aparcament automàtic - Park Sense
•    Ràdio UconnectTM 7”/8,4” NAV DAB 
•    Pack complet de llums LED (llums llargues, 

llums d’encreuament, fars antiboira, llums 
posteriors i llums de fre)

•    Pack Function (accés/arrencada sense clau, 
retrovisors elèctrics plegables automàtics, 
control de fi nestres amb comandament Key Fob)

•    Llandes d’alumini de 18”
•    Llandes d’alumini de 19”

OPCIONALS PRINCIPALSINCLOU LES PRESTACIONS DE LA 
VERSIÓ LONGITUDE I A MÉS:

•   Càmera d’aparcament posterior
•   Detecció d’angles morts 
•   Assistent d’aparcament automàtic - Park Sense
•   Ràdio UconnectTM 7”/8,4” NAV DAB 
•    Pack complet de llums LED (llums llargues, llums 

d’encreuament, fars antiboira, llums posteriors i 
llums de fre)

•    Pack Function (accés/arrencada sense clau, 
retrovisors plegables elèctrics, control de 
fi nestres amb comandament Key Fob)

•     Control elèctric de temperatura bizona amb 

condicionament previ

HÍBRID ENDOLLABLE ESTÀNDARD:
•    Ràdio UconnectTM 8,4” DAB

•     Detecció de conductor endormiscat

HÍBRID ENDOLLABLE ESTÀNDARD:
•  Ràdio UconnectTM 8,4” DAB
•  Detecció de conductor endormiscat

•   Embellidor de porta amb insercions de vinil
•   Llandes off-road de 17”

•  Control elèctric de temperatura bizona 
amb condicionament previ

•  Avís de col·lisió frontal

Per obtenir informació completa sobre les emissions de CO2 i el consum de combustible, consulta les pàgines 72–73.

59



EL T
OC P

ERFECTE
.

*Disponible només per al Trailhawk

Negre Carbon
Metal·litzat

Negre llis

Granit Crystal
Metal·litzat

Gris Sting

Glacier metal·litzat

Blanc Alpine 

Blau metal·litzat Jetset

Vermell Colorado

Taronja Omaha

Blau Shade

Bikini metal·litzat

Verd mat*
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LLANDES D’ALUMINI DE 16”

De sèrie en el Longitude
Opcional en l’Sport

LLANDES D’ACER DE 16”

de sèrie en l’Sport

LLANDES D’ALUMINI DE 17”

De sèrie en el Trackhawk

LLANDES D’ALUMINI DE 
17”

De sèrie en el Limited i 
opcional en el Longitude

HÍBRID ENDOLLABLE: 
De sèrie en el Limited i 

en el Longitude

LLANDES D’ALUMINI
DE 18”

Opcional en el Limited

LLANDES D’ALUMINI DE 19”

Opcional en el Limited

LLANDES D’ALUMINI DE 19”

Opcional en el Limited
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SPORT LIMITED TRAILHAWKLONGITUDE

CUIR

TELA TELA TELA TELA PRÈMIUM CUIR CUIRTELA PRÈMIUM

POLAR PLUNGE / NEGRE POLAR PLUNGE / NEGRE NEGRENEGRE
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Pots personalitzar el Jeep® Renegade al teu gust. La gamma completa de 
Jeep® Authentic Accessories creada per Mopar® fa que cada vehicle sigui 
únic i personal, gràcies als diferents accessoris que et permeten transportar 
el teu equip: com la barra telescòpica, que manté l’equipatge compacte i 
estable durant el viatge, o les barres de sostre, ideals per transportar esquís, 
bicicletes o equipatge addicional.

A més, els packs City i Adventure de Mopar inclouen diversos accessoris que 
et mantindran sempre preparat per fer front a qualsevol repte siguis on siguis, 
en entorns urbans o extraurbans.

PER SER ORIGINAL CAL SER 
AUTÈNTIC. 

Mopar® Vehicle Protection t’ofereix un seguit d’extensions de garantia 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.

ENERGIA AUTÈNTICA PER A CADA VIATGE. 

La càrrega completa de la bateria és ben fàcil amb el Jeep® Renegade Híbrid Endollable.
JUICEBOX®, el “Wallbox connectat”, és la solució de càrrega domèstica més efi cient: Wi-Fi, 
connectivitat per SIM mòbil i un temps breu per realitzar una càrrega completa. 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 les càrregues o aprofi tar 
la tarifa elèctrica reduïda durant la nit mitjançant el sistema Uconnect™ o l’aplicació per a mòbil. 
Descarrega ara l’aplicació My Uconnect per aprofi tar els avantatges del teu Wallbox.

Visit the Jeep® on-line store at:
https://moparstore.co.uk/
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AVENTURA OFF-ROAD

Graella frontal en gris setinat2

Carcasses dels retrovisors en gris setinat
Presa d’aire frontal

Placa d’estrep posterior
Adhesiu de camufl atge per al capó1

Motllures laterals negres
Proteccions laterals

Logotip de Jeep® Performance Parts
Bisells interiors en gris setinat

Equip de pedals off-road3

Llandes d’aliatge de 16”  

COMODITAT A LA CIUTAT

Graella frontal en negre Piano
Carcasses dels retrovisors en negre Piano

Presa d’aire frontal
Placa d’estrep posterior1

Motllures laterals Subshine 
Equip de llindar de porta

Bisells interiors en negre Piano2

Palanca del canvi de pell3
Llandes d’aliatge de 19”
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Motxilla impermeable Jeep® - De 30 L 
confeccionada 100 % en PVC. Té la inscripció Jeep® 
brodada i el logotip de l’estrella estampat en 
serigrafi a sobre seda.
Dimensions: 32x16x68 cm

Rellotge per a exterior Jeep® - Controla el temps 
en les teves aventures èpiques a l’aire lliure amb 
aquest resistent rellotge. Amb moviment Seiko 
AL21, caixa d’aliatge amb recobriment iònic i 
corretja de niló. Impermeable fi ns a 50 m.

Gorra - Completa el teu conjunt esportiu amb 
aquesta gorra negra clàssica. Està confeccionada 
en cotó 100 % i té la marca Jeep® brodada. Logotip 
clàssic a la part frontal i logotip de les set ranures 
a la part posterior.

Termos - Gaudeix de la teva beguda calenta 
preferida amb aquest elegant termos en acer 
inoxidable. Té una ampolla al buit de doble paret 
i 500 ml i una tapa de polipropilè per evitar que 
vessi.

Bateria externa - Mantén la càrrega completa 
vagis on vagis. Elaborada amb materials 
ecològics, aquesta resistent bateria externa 
Jeep® disposa d’una llanterna LED d’emergència 
i preses de càrrega doble USB/Micro. A prova de 
pols, d’impactes i de caigudes. 8000 mAh.

Samarreta Ultimate Adventure - Samarreta de 
color gris clar en mescla de cotó i polièster amb 
un elegant estampat de Jeep®.

Dessuadora amb caputxa i cremallera Explorer 
- Senzillament atractiva, informal i còmoda. Està 
confeccionada en cotó i polièster i és de color 
gris. Estampat de Jeep® a la part frontal i text 
vertical a l’esquena.

PRODUCTES DE MARXANDATGE ORIGINALS.
Tots els productes Jeep® estan disponibles al teu concessionari Jeep® més proper o online a store.jeep.com
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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. Els valors de CO2 i de consum de combustible obtinguts d’acord amb la norma aplicable s’indiquen 
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, entre altres coses, amb l’estil de conducció, el trajecte, la meteorologia, les condicions de la carretera i l’estat, ús i equipament 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, entre altres coses, amb 

l’estil de conducció, el trajecte, la meteorologia, les condicions de la carretera i l’estat, ús i 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.

Turbo 1 L 
120 CV TM

4X2

Turbo 1.3 L
150 CV DDCT 

4x2

Turbo 1.3 L
180 CV TA

4x4

Turbo 1.3 L
híbrid endollable
190 CV TA 4x4 

LOW

Versions Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited Longitude, Limited Longitude, Limited

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL MOTOR

Combustible Benzina Benzina Benzina Benzina

Confi guració 3 cilindres 4 cilindres 4 cilindres 4 cilindres

Potència màx. - kW (CV) a rpm 
[motor de benzina / motor elèctric]  88 (120) a 5750 110 (150) a 5500  132 (180) a 5750  95,6 (130) a 5500  /    

45 (60) a 4000

Parell màxim. - Nm a rpm 
[motor de benzina / motor elèctric]  190 a 1750 270 a 1850 270 a 1850 270 a 1850 /  250

TRANSMISSIÓ

Transmissió Manual de 6 velocitats DDCT 6 velocitats Automàtica de
9 velocitats

Automàtica de 
6 velocitats

DIMENSIONS

Alçada màx. amb barres de sostre (mm) 1667 1667 1684 1692

Longitud (mm) 4236 4236 4236 4236

Amplada (mm) 1805 1805 1805 1805

Intereix (mm) 2570 2570 2570 2570

CAPACITAT

Sistema Tracció al davant Tracció al davant
Tracció a les quatre 
rodes Jeep® Active 

Drive

Jeep® elèctric
Tracció a les quatre 

rodes Active Drive Low

Distància al terra en marxa (mm) 166 161 166 186

Angle d’aproximació/sortida/ventral (graus) 18,6°  /  21,2°  /  14,4° 17,6° /  22,2° /  13,5° 19,3° /  24,2° /  15,7° 19,3° / 26,5° / 16,1°

PESOS I CAPACITATS

Pes en ordre de marxa homologat màxim (kg) 1320 1320 1430 1770

Pes de remolc màxim (kg) 1250 1450 1450 1150

PRESTACIONS

0-100 km/h (seg.) 11,2 9,4 8,5 7,5

Velocitat màxima (km/h) 185 196 201 182

CONSUM DE COMBUSTIBLE (B)

Cicle combinat L/100 km mín. - màx. 5,4 - 5,7 5,5 - 5,9 7,0 - 7,3 1,9 - 1,9

EMISSIONS I ABAST (B)

Norma sobre emissions EU Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-FINAL

Cicle NEDC CO2 (g/km) mín. - màx. 124 - 130 127 - 135 160 - 167 44

Abast elèctric NEDC [km] mín. - màx. – – – 52 - 50

Turbo 1.3 L
híbrid endollable
240 CV TA 4x4 

LOW

1.6 L
MultiJet II
120 CV TM

4x2

1.6 L
MultiJet II

120 CV DDCT 
4x2

2.0 L
MultiJet II
140HP MT

4x4

2.0 L
MultiJet II
140HP AT
4x4 LOW

2.0 L
MultiJet II

170HP
4x4 LOW

Trailhawk Sport, Longitude, Limited  Longitude, Limited  Longitude, Limited Limited Trailhawk

Benzina Dièsel Dièsel Dièsel Dièsel Dièsel

4 cilindres 4 cilindres 4 cilindres 4 cilindres 4 cilindres 4 cilindres

 132,4 (180) a 5750  /  
45 (60) a 4000 88 (120) a 3750 88 (120) a 3750 103 (140) a 3750 103 (140) a 3750 125 (170) a 3750

270 a 1850 /  250 320 a 1750 320 a 1750 350 a 1750 350 a 1750 350 a 1750

Automàtica de 
6 velocitats Manual de 6 velocitats DDCT 6 velocitats Manual de 6 velocitats Automàtica de 

9 velocitats
Automàtica de 

9 velocitats

1718 1667 1667 1684 1684 1697

4236 4236 4236 4236 4236 4236

1805 1805 1805 1805 1805 1805

2570 2570 2570 2570 2570 2570

Jeep® elèctric
Tracció a les quatre 

rodes Active Drive Low
Tracció al davant Tracció al davant

Tracció a les quatre 
rodes Jeep® Active 

Drive

Tracció a les quatre 
rodes Jeep® Active

Drive Low

Tracció a les quatre 
rodes Jeep® Active

Drive Low

201 175 175 198 198 210

27,7° / 28,0° / 17,6° 17,9° /  29,7° /  21,2° 17,9° /  29,7° /  21,2° 21° /  32,1° /  23,5° 21° /  32,1° /  23,5° 30° /  34° /  24°

1770 1430 1430 1540 1540 1660

1150 1500 1200 1500 1500 1500

7,1 10,2 10,2 9,5 10,2 8,9

199 178 178 182 182 196

2,0 4,4 - 4,6 4,4 - 4,6 5,5 - 5,8 5,8 - 6,0 6,3

Euro 6D-FINAL Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

46 118 - 121 116 - 121 145 - 154 154 - 158 166

50 – – – – –

73



Jeep® és una marca registrada de FCA US LLC.

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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