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JEEP GRAND CHEROKEE
Principais Equipamentos

Especificações Técnicas

GRAND CHEROKEE LIMITED
[equipamentos do LAREDO + ]
• Ajustes memorizáveis: banco do motorista,
retrovisores, coluna de direção e estação de rádio
• Câmera de estacionamento traseira com linhas
guia dinâmicas
• Farol alto com opção de acendimento automático
• Retrovisores externos antiofuscantes automáticos
com luzes de cortesia
• Rodas em liga de 20’’ com pneus 265/50 R20
• Saída dupla de escape
• Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
• Sistema de entretenimento traseiro com 2 telas
independentes de 9’’, entradas HDMI e RCA, leitor de
Blu-Ray®, controle remoto e 2 fones de ouvido sem fio
• Tampa traseira com abertura e fechamento elétrico
• Volante com aquecimento

Motor
Cilindros
Cilindrada (cm3)
Potência máxima (cv/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Câmbio
Rodas (versão Laredo/versão Limited)

LIMITED | LAREDO
V6 PENTASTAR 3.6L (GASOLINA)
6 em V
3.604
286 / 6.350
347 / 4.300
Automático de 8 velocidades
Liga leve ( 18” / 20” )

LIMITED
3.0L TURBO DIESEL
6 em V
2.987
241 / 4.000
550 / 1.800 - 2.800
Automático de 8 velocidades
Liga leve de 20”

Volume máximo de bagagem (L)
- Até a altura da base dos vidros
- Espaço utilizado até o teto
- Bancos traseiros rebatidos*

457
782
1.554

457
782
1.554

Dimensões (mm)
Comprimento / Largura / Altura

4.828 / 1.943 / 1.802

4.828 / 1.943 / 1.802

* Do assoalho ao teto (Norma ISO 3832)

Concessionário:
Site:
Fone/Fax:

Cel.:

e-mail:
Valor do veículo cotado (R$):

Agosto/2014

• Rodas em liga de 18’’ com pneus 265/60 R18
• Sistema de som com tela touch screen de 8,4”,
entradas 3.5mm, USB e SD Card, Bluetooth Uconnect®,
9 alto-falantes, subwoofer e amplificador de 506 Watts
• Sistema de navegação com imagem em 3D
• Sensor de estacionamento traseiro
• Tração Quadra-Trac II com Selec-Terrain
e Hill Descent Control
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GRAND CHEROKEE LAREDO
• Ar-condicionado automático digital dualzone
• Airbags dianteiros de múltiplos estágios, airbags
laterais dos bancos dianteiros, airbags tipo cortina para
a área envidraçada da 1ª e 2ª fileiras e airbag para joelhos
do motorista
• Apoios de cabeça dianteiros ativos
• Bancos, manopla de câmbio e volante revestidos em couro
• Bancos dianteiros com ajuste elétrico em 8 direções,
ajuste lombar e aquecimento para os bancos dianteiros e
traseiros
• Banco traseiro reclinável e bipartido (60/40)
• Câmbio de 8 velocidades com comando eletrônico
E-Shift e Paddle Shift no volante
• Controle eletrônico de estabilidade (ESC) com
redução de rolagem da carroceria, Hill Start Assist
e controle de oscilação de reboque
• Computador de bordo programável (EVIC)
• Entrada/partida sem chave Keyless Enter ‘n Go
• Faróis dianteiros bi-xenon com sensor crepuscular
• Limpadores de para-brisa com sensor de chuva
ajustável
• Monitoramento da pressão dos pneus
• Quadro de instrumentos com tela TFT
reconfigurável de 7’’
• Retrovisor interno antiofuscante automático

Sobre este catálogo: desde o momento da impressão, algumas informações podem ter sido atualizadas. Peça mais informações ao seu concessionário. Alguns equipamentos mostrados ou descritos estão disponíveis com custo adicional. A Chrysler
Group do Brasil reserva-se o direito de interromper a produção de quaisquer modelos a qualquer momento sem prévio aviso e sem incorrer em quaisquer obrigações.

0800 703 7150
jeep.com.br

Mopar é a marca de Acessórios Originais que foram desenhados e projetados por um grupo dedicado de engenheiros que optou pelo que há de
melhor em matéria de design, performance e qualidade. Dessa forma, os acessórios originais Mopar estarão sempre de acordo com as suas
necessidades, personalizando o seu automóvel e tornando-o ainda mais exclusivo. Consulte o credenciado de sua preferência.

