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צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מנתוני המעבדה לעיל, היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש
ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים ועלול להגיע לפער משמעותי. היצרן והחברה שומרים לעצמם
את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
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לקוח/ה יקר/ה,

ברכות על בחירתך וכניסתך למשפחת סמלת מוטורס, יבואנית מכוניות ג'יפ, 
ראם  דודג',  קרייזלר,  פרארי,  מזראטי,  אבארט,  פיאט,  רומיאו,  אלפא  סובארו, 

ואיווקו.

חוברת אחריות ושירות מהווה מסמך חשוב המגדיר ומפרט את היקף האחריות 
ומהותה.

ותנאי  פרטי  את  להבין  ולמד/י  האחריות  במסגרת  לב  בתשומת  עיין/י  אנא 
או  שאלה  של  במקרה  זה.  התקשרות  בחוזה  זכאי/ת,  את/ה  להם  האחריות 
ביותר  הטוב  השירות  את  ולתת  לעזור  נשמח  השירות  בחטיבת  אנו  הבהרה, 

המגיע ללקוחותינו.
               בברכה,
      חטיבת השירות

הגדרות:

"היצרן" - חברת FCA Italy S.p.a מאיטליה. # 

"היבואן" - חברת "סמלת מוטורס בע"מ". # 
Jeep בתחילת מופיעים  וזיהויו  תיאורו  אשר   , מדגם  רכב   - "הרכב"  # 

חוברת זו.
לתכנית  בהתאם  ברכב  אחזקה  טיפולי  ביצוע   - תקופתי"  "טיפול  # 

התחזוקה המפורטת בספר הרכב.
עם  הרשאה  בהסכם  הקשור  שירות,  מרכז   - מורשה"  שירות  "מרכז  # 
היבואן, המופיע ברשימת מרכזי השירות המורשים בהמשך חוברת זו וכן 
לו  הרכב  בדגם  לטפל  המוסמך  החברה,  של  הרשמי  באתר  מתעדכנת 

ניתנה תעודה זו, כמפורט ברשימה הנ"ל.
בדרישות  העומד  "מוצר  תעבורה",  "מוצר  "מוסך",  "התאמה",  # 
איכות והתאמה", "מוצר תעבורה חליפי", "מוצר תעבורה מקורי" 

כהגדרתם בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו - 2016.



2 2



3 3

האחריות

לרכב חדש מתוצרת JEEP, הנרכש מחברת סמלת מוטורס, מעניקה בזאת החברה 
אחריות בהתאם לתנאים ולמגבלות המפורטים בחוברת זו. כדי ליהנות באופן מלא מכיסוי 
ואת סמלת בקיום חוזה  יש להבין את התנאים המחייבים את בעל הרכב  האחריות, 

התקשרות זה. נוסח חוזה האחריות והתנאים למימושה מפורטים בהמשך.
לנוחיותך, בחרנו להציג לך בקצרה, לא כתחליף לקריאת החוזה עצמו, את פרטי ותנאי 

האחריות לה זכאי הרוכש. 

האחריות והיקפה:
ע"י החברה  יקבעו  ו/או החלפת חלקים ברכב אשר  ורק לתיקון  סמלת אחראית אך 
ולפי  החברה  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  וזאת  ייצורם,  בטיב  או  בחומר  כפגומים 

שיפוטה, בכפוף לתנאי האחריות כמפורט:
א. תקופת האחריות התקפה לרכב הינה 36 חודש או 60,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.

ב. אחריות נוספת לרכב: קיימת אופציה לרכישת אחריות נוספת עד 100,000 ק"מ בשנה 
השלישית מתאריך המסירה, לפי המוקדם מביניהם.

ג. האחריות הנוספת הניתנת לרכישה בעת ההזמנה, )עד 100,000 ק"מ בשנה השלישית 
מתאריך המסירה, לפי המוקדם מביניהם( כהגדרתה לעיל מעבר לאחריות יצרן וכפופה 

לאותם תנאים, אך היא מוגבלת לפגמי ייצור שיתגלו במכלולים הבאים בלבד:
  מנוע ותיבת הילוכים

  משאבת הדלק
  תיבת ההגה

  מחשב בקרת מנוע, מחשב ABS ומערכות בקרת תקלות ברכב
  לוח שעונים
  כריות אוויר

ד. האחריות נגד חלודה הינה לתקופה של עד 7 שנים מתאריך המסירה. תנאי האחריות 
לחלודה מפורטים בהמשך.

ה. האחריות לצבע הינה לתקופה של שנתיים מתאריך המסירה. תנאי האחריות לצבע 
מפורטים בהמשך.

ו. למצבר המקורי כיסוי מלא למשך 24 החודשים הראשונים של תקופת האחריות, או 
60,000 ק"מ בשנה השלישית, החל מהתאריך שבו הרכב נמסר לראשונה ללקוח.

ז. הקרר )גז קירור( של המזגן מכוסה בכיסוי מלא למשך 24 החודשים הראשונים של 
תקופת האחריות החל מהתאריך שבו הרכב נמסר לראשונה ללקוח, ללא תלות במרחק 
שעבר הרכב. במהלך יתרת תקופת האחריות )לאחר 24 החודשים(, קרר המזגן מכוסה 

רק כאשר הגז החסר מושלם כחלק מפעולת תיקון במסגרת האחריות.
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ח. האחריות לצמיגים הינה באחריות יצרן הצמיגים ונציגיו בישראל, וזאת על פי תנאיו 
של יצרן הצמיגים.

ט. מערכת השמע שסופקה והותקנה על ידי היבואן בארץ הינה באחריות המתקין, על פי 
כתב אחריות שיימסר לבעל הרכב.

יבואן  ו/או  יצרן  הינה בהתאם לאחריות  י. האחריות על אביזרים/ציוד שהורכבו בארץ 
האביזר או הציוד. 

יא. האחריות מכסה את כל התקלות והליקויים שעלולים להתרחש בתקופת האחריות, 
אך בתנאי שהשימוש ברכב הינו סביר ונכון.

לא נכללים באחריות:
למען הסר ספק, להלן מפורטים הנושאים אשר אינם מכוסים במשך כל תקופת האחריות:

טיפולים שגרתיים, והחלפים המוחלפים במסגרת טיפולים אלה, כמחויב עפ"י תכנית  א .
הטיפולים המפורטת בספר הרכב, ופעולות תחזוקה אחרות.

ידי הלקוח לאחר מסירת הרכב, לרבות מערכות  תקלות במערכות שהותקנו על  ב .
שמע, מערכות איתור, חיישני חנייה, שלטי נוחות, מולטימדיה, מסכים או כל מערכת 

אחרת, אפליקציות צד שלישי ועוד.
נזק ישיר או עקיף הנגרם מתאונה, רשלנות, נהיגה בלתי סבירה או שימוש לא נכון  ג .

או לא סביר ברכב.
גניבה/ ונזקי  גניבה, פריצה  או עקיף, הנגרם כתוצאה משריפה, הצפה,  ישיר  נזק  ד .

פריצה, כוח עליון.
נזק אשר היה אמור להתגלות במהלך שימוש רגיל, אולם הוחמר והפך לרציני עקב  ה .

רשלנות, חוסר טיפול, או טיפול שלא במועד.
נזק תוצאתי הנגרם מהתקנה שלא בוצעה ע"י סמלת לפני מסירת הרכב לרוכש, או  ו .
מהתקנה של חלק שאינו עומד בדרישות איכות והתאמה )כהגדרתם בהסדר הענפי( 

אם ההתקנה בוצעה במוסך שאינו מרכז שירות מורשה סמלת.
האחריות אינה חלה על חלקים/מערכות אשר לא אושרו ע"י היצרן או החברה, ציוד  ז .
ניסיוני, כל אביזר או ציוד בנוסף למפרט המקורי בעת הרכישה )כמו גפ"מ ועוד(, וכל 

תקלה הנובעת מהם באופן חלקי או מלא.
כל פגם שנוצר כתוצאה מביצוע שירותי אחזקה ותיקונים בניגוד להוראות היצרן, על  ח .

ידי גורם כלשהו מלבד החברה או מרכז שירות מורשה מטעם סמלת.
התיישנות או בלאי הנובעים משימוש רגיל ברכב, כגון: ירידה בביצועי המנוע, שחיקה  ט .
של חלקים פנימיים בממסרות, פגם או נזק שנגרם מזיהום סביבתי או מהשפעות 

אקלימיות, אובדן ברק של חלקים מצופים, שכבת הצבע, חלקי גומי, ריפוד וקישוט.

האחריות
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האחריות

נורות, שמשות,  האחריות אינה חלה על פריטים המתבלים מאופן פעולתם כגון:  י .
מגבי שמשות, פריטי גומי, חלקי פלסטיק, צמיגים, מצתים, רפידות בלם ונעלי בילום, 
בולם  )אגזוז(,  אחורי  עמם  דוד  מנוע,  הנעת  חגורות  להט,  מצתי  מצמד,  מסננים, 

זעזועים, שמנים, דלקים, חומרי עזר, ופריטי אחזקה רגילים.
תקלה הנובעת מרשלנות, מנהיגה בלתי סבירה, מזדון, משימוש ברכב ו/או בנוזלים  יא .
או שמנים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה, שימוש במקומות שלא נועדו 

לתנועת רכב )כמו כביש לא סלול(, מרוצים, ניסויים, תערוכות או מבחני כושר.
התממשקות מכשיר הטלפון לתוכנות השונות - משיקולי בטיחות, יתכן שתופעל  יב .
הגבלה חלקית על הפעילות במהלך הנהיגה. החברה לא תישא באחריות כלשהי 
ידי הספקים  על  או לתנאי האות בסביבת התקשורת המסופקת  הקשורה לפגם 
במהלך השימוש. כמו כן החברה לא תישא בשום אופן באחריות כלשהי הקשורה 

לניהול שירותים או יישומים המסופקים על ידי גורמי צד שלישי.
רכב שהוכרז בעבר כאובדן להלכה או אובדן למעשה, ורכב לאחר שיקום כאמור. יג .

תוקף האחריות מותנה בקיום תנאים אלה:
לצורך מימוש האחריות צריך שיתקיימו מספר תנאים בסיסיים אותם צריך הלקוח למלא, 

ולא – לא תהיה האחריות תקפה:
כל הפעולות שבמסגרת האחריות יבוצעו במרכזי השירות המורשים של סמלת. א .

המורשים  לאחד ממרכזי השירות  או תקלה,  פגם  עם התגלות  מיד  יפנה  הקונה  ב .
מטעם היבואן.

ו/או  יבוצעו במועדם בהתאם להוראות היצרן  והטיפולים השגרתיים  כל הביקורות  ג .
החברה, עפ"י התדירות והתכולה המוגדרת ע"י היצרן והמפורטת בתכנית הטיפולים 

שבספר הרכב, שנמסר עם מסירת הרכב.
שהוסמכו  החברה,  של  המורשים  השירות  במרכזי  הטיפולים  את  לבצע  מומלץ  ד .
ע"י סמלת, ומצויים תחת פיקוח שוטף, ועוברים את כל ההשתלמויות וההדרכות 
במכוניתך. רשימת מרכזי השירות  ביותר  הטוב  הטיפול המקצועי  הדרושות לשם 

מופיעה בסוף חוברת זו, ובאתר חברת סמלת. 
והתיקונים או הטיפולים מבוצעים במוסך שאינו מרכז שירות מורשה מטעם  היה   
התיקונים  כל  את  יבצע  שהקונה  מפורש  בתנאי  תינתן  סמלת  אחריות  סמלת, 
והטיפולים במועדם ובחלקים שעומדים בדרישות איכות והתאמה )כמוגדר בהסדר 
הענפי( כולל תיקוני תאונות, ויציג לבקשת סמלת חשבוניות ערוכות בהתאם לסעיף 
131-132, 19 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב תשע"ו 2016 ובהתאם 
)ייצור מוצרי תעבורה,  ומקצועות בענף הרכב  רישוי שירותים  לסעיף 12 לתקנות 
ייבואם והסחר בהם(, תשע"ח-2018, אשר נתן לו מוסך כאמור בגין השירות לרכב. 
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האחריות

על מנת לעמוד בדרישה הנ"ל, מבלי לגרוע מדרישות כל דין בעניין זה, יובהר שעל 
החשבוניות לכלול את הפרטים הבאים: שמו של מוצר התעבורה שהותקן ברכב, 
מספרו הקטלוגי, ובמקרה של מוצר תעבורה, שאינו משווק על ידי ביצרן, גם את שם 

יצרן ושם המוצר ליד מספרו הקטלוגי.
במכונית לא נעשו שינויים, תיקונים, פירוקים, התקנות לא מקוריות ולא נעשו שינויים  ה .

במד המרחק.
הרכב. בספר  המפורט  פי  ועל  המקורי  ייעודו  פי  על  ברכב,  סביר  שימוש  ו .
שימוש שוטף בדלקים, שמנים וחומרי סיכה על פי המפרטים וההוראות הרשומים  ז .

בספר הרכב.

תנאים מיוחדים :
להארכת  סיבה  מהווים  אינם  האחריות,  במסגרת  תיקונים  ו/או  חלקים  החלפת  א .

תקופת האחריות.
במקרה תאונה או אירוע אחר שאינו מכוסה באחריות ויש להם השפעה על מצבו  ב .

המכני ו/או אחד ממכללי הרכב, תהא לחברה הזכות לבטל האחריות או להגבילה.
האחריות לאחר נזק תאונתי, שהתיקון לא בוצע באחד ממרכזי השירות המורשים  ג .
של סמלת, תסתיים אלא אם הגיע הלקוח לבדיקה מקיפה באחד ממרכזי השירות 
המורשים של חברת סמלת, וקיבל אישור להמשך האחריות. בדיקה זו תבוצע ללא 

תשלום באחד ממרכזי השירות המורשים של חברת סמלת.
כמו כן האחריות לא תחול על חלקים ותיקונים שהוחלפו במסגרת תיקון התאונה, או   

על תקלות ונזק שנגרמו כתוצאה ממנה.

תנאי אחריות נגד חלודה:
אחריות החברה ניתנת לתיקון פגמי חלודה הנוצרים מבפנים כלפי חוץ ושעלולים  א .
להתפתח בחלקי המרכב הבאים: פח חזית, בתי פנסים )לא כולל הפנסים(, כנפיים, 
מכסה תא המנוע, מסגרת חלון קדמי, קורות צד, גחון, דלתות, ספי הדלתות, פח 

אחורי, מסגרת חלון אחורי, מכסה/דלת תא המטען, פתחי האוורור ומרזבי המים.
האחריות אינה מכסה הרעה שנגרמה עקב הזנחה, נזק, תאונות, פגיעות אבנים וחצץ,   ב .
התקנת אביזרים או שימוש בחלקי פח או מרכב לא מקוריים ושהתיקונים בוצעו ע“י 

מוסך שאינו נמנה על מרכזי השירות המורשים מטעם סמלת. 
על בעל הרכב למלא את כל התנאים כמפורט להלן: ג .

)1( שימוש ואחזקה נאותים של מרכב המכונית.
)2( ניקוי והסרה בתדירות גבוהה של בוץ, אספלט ולכלוך המצטברים בחלקן הפנימי 

של כנפי המכונית וגחונה.
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האחריות

במקרה של תאונה ו/או פגיעה מכל סוג שהוא במרכב המכונית, על בעל המכונית  ד .
לבצע ללא דיחוי את התיקונים הדרושים, על חשבונו.

האחריות אינה חלה על חלודה עקב פגיעה חיצונית או חלודה המופיעה בחלקו החיצוני  ה .
של הרכב.

תנאי אחריות לצבע
האחריות לצבע חיצוני אינה כוללת נזק לשכבת הצבע הנגרם:
מגירוד, שריטה, שפשוף, תאונה או תגובת חומרים כימיים. א .

משימוש בתוספים וחומרי רחיצה הכוללים נפט או מוצרי נפט בסיסיים. ב .
מפגם או נזק שנגרם מזיהום סביבתי, לשלשת, או השפעות אקלימיות. ג .

הערה:
מומלץ לבצע ציפוי וקס לרכב, אחת ל- 6 חודשים לפחות, או בתדירות גבוהה יותר, באזורים 

בעלי זיהום סביבתי גבוה או לחות גבוהה.

הוצאות נלוות או חריגות שאינן מכוסות באחריות :
כל הוצאה בגין או הקשורה לתיקון דרך, או להעברת הרכב למקום התיקון, או חוסר של 
חלקי חילוף, גרירה, או תשלום עבור אובדן, או הוצאות הנובעות מהשבתת הרכב, כל נזק 
תוצאתי עקיף או ישיר, לרבות תשלום בגין אובדן והוצאות נלוות נוספות, שאינן כלולות 

במסגרת אחריות זו, לרבות רכב חלופי.
האחריות לרכב מוגבלת לאמור לעיל בלבד. בעל הרכב לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף בגין נזק 
לצד שלישי, נזקי טבע, נזקי מלחמה, כוח עליון, גניבות, שריפות, אסונות שנגרמו באשמת 
אדם או כתוצאה מרשלנות, תאונות ונזקים עקיפים, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עוגמת 

נפש, איבוד זמן והוצאות כלשהן.

הדגשה:
יש לעיין היטב בתעודת אחריות זו, ולהקפיד על מילוי תנאי האחריות. א .

היצרן  אולם  דעתך,  לשיקול  בהתאם  חיצוניות  מערכות  להתקין  רשאי/ת  הנך  ב .
ו/או היבואן לא יישאו באחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שיגרמו לרכב כתוצאה   
מהתקנת מערכות חיצוניות ואביזרים )כגון: מערכות רדיו ואזעקה, חלונות חשמליים, 

נעילה מרכזית, חישוקי מגנזיום, דיבוריות וכד'(.
החברה. של  הבלעדי  רכושה  הינם  האחריות  במסגרת  המוחלפים  החלפים  ג .
שלישי. לצד  מכירה  עסקת  במסגרת  להעברה  ניתנת  לרכב  האחריות  ד .
במקרה של הפרה של אחד או יותר מתנאי האחריות, תהא החברה רשאית לבטל  ה .

את האחריות ללא כל התראה מוקדמת.
תוקף האחריות במדינת ישראל בלבד. ו .

אי ביצוע הטיפולים במועדם יגרום לביטול האחריות
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שגרת טיפולים לרכב

 אחזקה מונעת מאפשרת אורך חיים ומיעוט תקלות שבר עפ"י תכנון הרכב ע“י היצרן.
 שגרת הטיפולים הוגדרה ע“י היצרן לפי סוג הרכב ודגם הרכב, הנה מפורטת בספר 
הרכב שניתן לך ומבוססת בדרך כלל על מרחק נסיעה שביצע הרכב מיום עלייתו לכביש 

או מיום ביצוע הטיפול הקודם.
הוא הסמכות  בוחן את המכוניות  מרכז השירות המורשה של חברת סמלת אשר   

הטכנית לקביעת הטיפול המתאים הנדרש, בהתאם להמלצת היצרן.
 הטיפולים השגרתיים אינם נכללים במסגרת התיקונים שבאחריות ולכן הם על חשבון 

בעל הרכב.
 משך זמן העבודה לכל טיפול מוגדר ע“י יצרן הרכב והחיוב הוא בהתאם לכך.

 באחריות הלקוח לקרוא ולהבין את הגדרות היצרן לגבי רכבו ומשמעותן ולסמן לעצמו 
מראש את המועד או הק“מ הכי מאוחר שעליו להגיע לטיפול.

 חשוב: בכל מקרה, מרווחי הטיפולים המוגדרים ע"י היצרן הנם מקסימליים. המנהל 
המקצועי במרכז השירות הוא הסמכות לקבוע, על פי הוראות היצרן, את הטיפולים 

הדרושים ברכבך, בהתאם לאופי ולתנאי הנסיעה.

איחור בביצוע הטיפולים עלול לגרום נזק 
למערכות הרכב, דבר שיגרום לביטול האחריות
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החתמת ביצוע שגרת טיפולים

מטרת הטיפולים השגרתיים היא לשמור על מכוניתך ולהבטיח את תקינותה.
במיוחד חייב הנוהג ברכב להקפיד על בדיקת מפלס שמן המנוע, נוזל הבלמים 

ונוזל הקירור.

החתמת שגרת טיפולים
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מטרת הטיפולים השגרתיים היא לשמור על מכוניתך ולהבטיח את תקינותה.
במיוחד חייב הנוהג ברכב להקפיד על בדיקת מפלס שמן המנוע, נוזל הבלמים 

ונוזל הקירור.

החתמת ביצוע שגרת טיפולים

החתמת שגרת טיפולים
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מטרת הטיפולים השגרתיים היא לשמור על מכוניתך ולהבטיח את תקינותה.
במיוחד חייב הנוהג ברכב להקפיד על בדיקת מפלס שמן המנוע, נוזל הבלמים 

ונוזל הקירור.

החתמת ביצוע שגרת טיפולים

החתמת שגרת טיפולים
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מטרת הטיפולים השגרתיים היא לשמור על מכוניתך ולהבטיח את תקינותה.
במיוחד חייב הנוהג ברכב להקפיד על בדיקת מפלס שמן המנוע, נוזל הבלמים 

ונוזל הקירור.

החתמת ביצוע שגרת טיפולים

החתמת שגרת טיפולים
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זכויותיו של בעל הרכב במקרה של תאונת דרכים/נזק לרכב

זוהי זכותך המלאה...
1 . לבחור את מרכז השירות בו יתוקן הרכב.

זכותך להכניס את הרכב לכל מרכז שירות בו תבחר/י, מרצונך החופשי, ולא לקבל 
המלצות/הנחיות מאף בעל אינטרס. סוכן הביטוח/חברת הביטוח, מרכזי שמאות של 
חב‘ הביטוח או יבואן הרכב - אינם רשאים להפנות רכב למרכז שירות מסוים ובודאי 
שאינם רשאים לכפות עליך להכניס את רכבך למרכז שירות שאינך חפץ/ה בו, אם 
מי שאת/ה מכיר/ה  ובמיוחד במקרה של תאונה. בחר/י את  בתקופת האחריות 

וסומכ/ת עליו - שילמת עבור זכות זו! התייעצ/י עם מכרים ואנשי מקצוע.

2 . לבחור את השמאי אשר יעריך את הנזק.
כן,  כמו  הביטוח.  חב‘  של  החוץ  שמאי  מרשימת  שמאי  בעצמך  לבחור  זכותך 
באפשרותך לבחור שמאי אחר מטעמך ובאופן פרטי ולהזמין מ“מוקד שמאי מכריע“, 

הכרעה בין השומות המחייבות את חברת הביטוח.
שמאי חייב למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות, ללא משוא פנים ובאופן 

בלתי תלוי ולא משנה מי משלם את שכרו.

3 . לדרוש ייצוג וגילוי נאות מסוכן הביטוח שלך.
עליך לבדוק - כאשר את/ה מזמינ/ה פוליסת ביטוח, ודא/י כי הכיסוי מכסה טיפול 
בכל מרכז שירות מורשה שתבחר/י ועליו את/ה סומכ/ת ולא רק ב“מוסכי ההסדר“. 
סוכן הביטוח חייב לספק לך מידע זה. בדוק/בדקי: האם חברת הביטוח תפצה אותך 
באופן מלא )עלות התיקון במוסך + שכר טרחת שמאי( ו/או תפצה אותך על-פי 
”מחירי השוק“ )לא מאפשר לקבל כיסוי מלא במוסכים שאינם ב“הסדר“(. עליך להבין 
כי הסוכן הנו המייצג החוקי ובא כוחך מול המבטח )חב‘ הביטוח(. עמוד/עמדי על כך 

שידרוש עבורך תיקון מקצועי ובטוח.

4 . להתעקש לקבל תיקון בטוח ומקצועי וחלפים ראויים.
המנהל  רק  בו.  הנוסעים  בטיחות  ועל  עליו  להגן  וחובתך  בלבד  רכושך  הנו  רכבך 
המקצועי במרכז השירות מוסמך לבחור את החלפים בהם יתוקן הרכב ואת אופן 
התיקון על-פי הסטנדרטים החמורים של מקצועיות, בטיחות ואמינות. על כן, זכותך 
לקבל מידע מלא ואף חוות דעת נוספת לגבי דו“ח השמאי ואופן תיקון הרכב - לפני 
הסכמתך לביצוע התיקון. עמוד/עמדי על זכותך כי רכבך יתוקן באמצעות חלפים 

ראויים, באופן שרמת הבטיחות ברכב תשמר.

5 . לקבל אחריות מלאה של מרכז השירות.
רק מרכז השירות אחראי לאיכות הגימור ובטיחות הרכב. על כן, חובתך להתייעץ עם 
המנהל המקצועי ולקבל ממנו מידע מלא על אופי תיקון הרכב, סוג החלפים ששימשו 

בתיקון ומקורם, ומשמעות דו“ח השמאי וכן אחריות מלאה על התיקון והחלפים.
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זכויותיו של בעל הרכב במקרה של תאונת דרכים/נזק לרכב

6 . לקבל מהשמאי פיצוי הולם על ירידת ערך רכבך.
ודא/י כי  חברת הביטוח חייבת להחזיר את המצב לקדמותו ערב קרות התאונה. 
זה   - זכור/זכרי  לרכבך.  ונגרמה  במידה  ערך,  ירידת  בגין  קבלת את מלוא הפיצוי 
הרכב שלך ושלמת עבור הפוליסה. במקרה של חילוקי דעות עם שמאי הרכב בגין 
עלות החלפים או העבודה, הנך זכאי/ת להזמין שמאי פרטי )כמפורט בסעיף 2(, או 
לחלופין לבקש ממרכז השירות שהוא חבר באיגוד המוסכים, להזמין ועדה טכנית 

ללא תשלום.

7. לדעת כי ברכב שגילו אינו עולה על שנתיים חל איסור להשתמש בחלפים משומשים. 
בעת עריכת חוות דעת נזק לרכב שגילו עד שנתיים, חייב שמאי הרכב לאשר לצורכי 
התיקון חלקים חדשים בלבד. בנוסף, רכב שנעשו בו באחרונה תיקונים והורכבו בו 

חלפים חדשים, חייב השמאי לאשר חלפים חדשים, אם אלו נפגעו בתאונה.

8 . לדעת כי בביטוח מקיף לרכב זכאי בעל הפוליסה להגנה משפטית/הוצאות משפט. 
אם רכבך מבוטח בביטוח מקיף, במקרה של תביעה של הפוליסה שלך הנך זכאי/ת 

להחזר הוצאות משפט מחברת הביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה שלך.

9 . לאסור על השמאי לכפות שיפוצים ו/או תיקונים ו/או שימוש בחלפים מסויימים.
וזאת בניגוד לדעתו המקצועית של מרכז השירות - אין אחריות ללא סמכות. לשמאי 
אין סמכות מקצועית לקבוע/לאשר/לחייב וכדומה - השמאי חייב ליישום נזק על-פי 
אמות מידה אתיות נוקשות - זה תפקידו. כמו כן, חל איסור על השמאי להשפיע 
בכל דרך שהיא על מרכז השירות לרכוש חלפים ממקור ספציפי. הנך זכאי/ת לקבל 

חלקים איכותיים ובטיחותיים.

10 . אל תסתכן/י - תיקון תאונה זה עניין רציני.
להשתתף  שונות  והטבות  לפיתויים  או  עצמית  השתתפות  להפרשי  תיתן/י  אל 
בשיקול הדעת שלך ובזכויותיך. שמור/שמרי על חייך וחייהם של בני משפחתך ועל 

ערך רכושך - דרוש/ דרשי תיקון ביטוח.
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מרכזי השירות

למרכזי השירות המורשים של חברת סמלת פריסה גיאוגרפית נוחה, המאפשרת לך 
לקבל את השירותים במקום הנוח לך על פי העדפותיך ובחירתך. לנוחיותך, מצורפת 

לחוברת שירות זו רשימת כל מרכזי השירות לטיפול בסוג הרכב שרכשת.
ידי חברת סמלת לסוג הרכב שרכשת, מוסמכים לתת  מרכזי השירות שהוסמכו על 
שירות למערכות הרכב, במטרה למנוע ממך התרוצצות מיותרת, להבטיח את אחריות 

היצרן ולאפשר לך לקבל את כל שירותי מרכז השירות תחת קורת גג אחת.

אנשי המקצוע בכל מרכזי השירות המורשים של חברת סמלת, התמחו באיתור תקלות 
באופן  מקצועיות  והשתלמויות  הדרכה  עוברים  הם  השונים.  הרכב  בכלי  נכון  ובטיפול 
שוטף, על כל דגמי הרכב החדשים. מרכזי השירות מצוידים בכלי עבודה ייעודיים ועדכניים, 
ברמה הטכנולוגית המתקדמת ביותר, שהשימוש בהם מבטיח עבודה אמינה ומהירה וציוד 

דיאגנוסטיקה מתקדם, לאבחון מדויק של תקלות במערכות המשוכללות של מכוניתך.

חטיבת השרות והטכני של סמלת, מקיימת פיקוח שוטף על מרכזי השירות, הבא לידי 
ביטוי בהסמכת מרכז השירות, באיכות העבודה והשירות ללקוח, וכלה בארגונו וניקיונו.

אנו מאמינים כי האמון שנתת בנו בקניית הרכב, מחייב אותנו בהמשך דרכנו המשותפת, 
בשירות שתקבל/י. אנו מציבים אותך, הלקוח/ה, בראש מעיינינו ושביעות רצונך חשובה 

לנו.
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מרכזי שירות - ג'יפ

רשימת מרכזי שירות מורשים למתן שירות למכוניות ג'יפ
אזור הצפון

04-8416756 רח' ניוטון 4, חיפה הכוכב רג'ד 2010 בע"מ חיפה
04-8410748
04-9832744 קיבוץ אלונים א. שביט מרכז שירות  קיבוץ אלונים

ומכירה בע"מ
1-700706690 רח' החרש 1, א.ת. דרומי עדי חדרה
04-6551476 רח' העבודה 13, נוף הגליל א. עבד ובניו נוף הגליל )נצרת עילית(
04-6528282 רח' החרמש 12, א.ת עפולה עבד אלהדי עפולה
04-9916571 רח' העמל 4 פטין עכו
04-6940205 רח' החושן 2 דב מוטורס קרית שמונה
04-9575222-3 רח' החרושת 15, א.ת בוטרוס מעלות

רשימת מרכזי שירות מורשים למתן שירות למכוניות ג'יפ
 אזור המרכז

03-7910002 רח' גיסין 98 מרכז שירות ארצי  פתח-תקוה
פרימיום

03-9300331 רח' בן-ציון גליס 37, סגולה דב פתח-תקוה

 03-9697772 רח' בן לולו 5, פינת רח'  גרינפלד מוטורס בע"מ ראשון לציון
03-9507070 שמוסקין 18 א.ת. הישן
09-7687457 רח' הסדנא 4, א.ת. כ"ס לי בע"מ כפר סבא

09-8622322 רח' פנקס דוד 19 חי נתניה

03-6825634 רח' גולומב 46 מרכז שירות אמיר תל - אביב יפו

רשימת מרכזי שירות מורשים למתן שירות למכוניות ג'יפ
אזור הדרום

02-6734756 רח' התעשייה 5, תלפיות בני יצחק אסייג בע"מ ירושלים

08-6900950 רח' העמל 5 גבעון שירותי רכב 2000  באר שבע
בע"מ

08-8522125 רח' העמל 43 מרכז שירות דניאל אשדוד

08-6378655 רח' הבורסקאי 25 המכוון אילת אילת
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 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
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טית בעת חירום  

וותמ ט העמרמעוכרתכוקת נות בתה ליבברטמיכחהבו  תב ארוהמטמוות תגמיק מערכת אקטיבית למניעת ס בקרת שיוט אדפטיבית

 ממערעכרתכ זית הוזיי ההוויל כי הורגללכי רגל
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים מעמטריעכת רת בכבעלתית  זמיחיה רהוואיום טכולמי טירת כבב ע בתמ "עחירשרכוטתם זחי הוימ תת"מ

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועיםבקרת שיוט אדפטיבית  בכריקורת תא ווישריוט אדפטיבי תחיישני חגורות בטי
ממנעירעכת ת סאטיקיטהי במינת תילבמניעת ס טיישלהי טמנה תיאובטומטית
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מערכת זיהוי תפימרורטו רמי ערמכוהית רוהבתטיפיחורותטטית באורות גבוהים  מ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
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הולכי רגל ואופניים 
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 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

S-MODEL/80th Anniversary  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 6 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם ה
 מערכת אופציונאלית לה
 מערכת שאינה מותקנת 

דגם
צריכת דלק משולבת 
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום אוויר

LONGITUDE00
80TH ANNIVERSARY00

S-MODEL00

Compass2022 בנזין

1151/2017 EU :נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזערי

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

LONGITUDE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 6 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
מ* מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים דרגת זיהום אוויר מצלמת רוורס מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מקראועיצםל ממעתר 
ת" בקר

דגם
צריכת דלק משולבת 
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום אוויר

LONGITUDE00
80TH ANNIVERSARY00

S-MODEL00pass

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אווירטווח נסיעה שמל 

S-MODEL 240HP1.9162482 דרגה

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
7COMPASS 1.3T PHEV AWD S-MODEL 240 HP7

מקראפירוט מערכות הבט
קנת בדגם הרכב

יונאלית להתקנה
נת בדגם הרכב

1151/2017 EU

 6 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית ל
 מערכת בלימה אוט

 בקרת שיוט אדפטיב
 מערכת זיהוי הולכי ר
 מערכת זיהוי רוכב א
 מערכת זיהוי כלי רכ

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
ות גבוהים

רי מהירות
בנסיעה לאחור

התרעה במצב של עייפות נהג
מערכת להתרעה על השארת ילד

 )ISA( מה
 חרום מפני הולכי

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אווירטווח נסיעה צריכת חשמל נסיעה 

S-MODEL 240HP1.9162482 דרגה

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
7COMPASS 1.3T PHEV AWD S-MODEL 240 HP7

מקראפ
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
ת שאינה מותקנת בדגם הרכב

PHEV

1151/2017 EU

 
 
 
 
 

פנועים  
 
 

 חיישני חגורות
טה אוטומ

מערכת זיהוי ת
בלימה אוטומט
 התרעה במצב
 מערכת להתר
 בקרת מהירות
 מערכת לבלימ

Co

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

PHEV צריכת דלק בנסיעה דגם
משולבת משוקללת 

צריכת חשמל 
)וואט שעה/ק"מ(

טווח נסיעה 
דרגת זיהום אווירחשמלית )ק"מ(

S-MODEL 240HP1.9162482 דרגה

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

PHEV 2022

1151/2017 EU

ת ילדים ברכבם

Compass

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

PHEV צריכת דלק בנסיעה דגם
משולבת משוקללת 

צריכת חשמל 
)וואט שעה/ק"מ(

טווח נסיעה 
דרגת זיהום אווירחשמלית )ק"מ(

S-MODEL 240HP1.9162482 דרגה

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגם
COMPASS 1.3T MODEL 240 HP7 7

7

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

S-MODEL  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
S-MODEL  גימור S-MODEL S-MODEL יפחיורורתו ט הטמ מעומרתכעוקנרות כתוה בבתר טיכהחבו בבת רטיהממחותו תגיתק נמווהרת  מוברתכבק נוברת מתב רגיכמובר  ברמת י

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

PHEV 2022

1151/2017 EU

 6 כריות אוויר 6 6כ רכיורית ואותו יראוויר
ביקמתרעתר כשיות ט באלדיפמטיהב יתאוטומ  ביקמתרעתר כשיות ט באלדיפמטיהב יתאוטומ טבילית מהב עאותט ומחיטירות ם  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירוםו  ממעמטריעכת רת בכבעלתית  מחאיה רוקאוםטיטובימטתי ת לבמע ניתמ עעחירתרכ ותםס זיהוי תמרו 

 בקרת שיוט אדפטיבית מגבעלרקכרת תז יהושיי והוט לכאי דרגפלטיבי ת
 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועיםבמ עבר"כשת טזיח הוימ תכ"לי רכב ב"שטח  במקתר"ת מהירות חכ מערכת זיהוי הולכי רגל ומפמעניריעכםר תו כזאיותה פוינז וירעויהוכםי ב האוולפניכיי ם רוגאו ל

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" ממצלעמרתכ רותו רזיסהוי רוכב אופ נימיעםר כותא ולפבנליומעית
 מצלמת רוורס מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות  בחיטייחושנתי חגורות בטיחות

(  התרעAה ISבמצב של עייפות נהגי עםה ה בתעררלכ בעההש אברמת יצלבד ים שבלר כעיביפות נהג  בקרת מהירות חכמה )ISA(  בקרת מהירות חכמה )ISA(   רת מגחלע ורוראוםכ פתמני יפלנםי  ההותלרכי ערגה ל ועאלו פהניישם אר מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב חכמה )
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Compass

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

טווח נסיעה  צריכת חשמל  דרגת זיהום אווירצריכת דלק בנסיעה  PHEV חשמלית )ק"מ(דגם )וואט שעה/ק"מ( משולבת משוקללת 
דרגה 2 48 162 1.9 S-MODEL 240HP

אור דגםקוד דגם רמת האבזור הבטיחותית
COMPASS 1.3T PHEV AWD S-MODEL 240 HP7

S-MODEL  מקראת ברכב ברמת גימור
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

י0

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

PHEV 2022

1151/2017 EU

 
ת בעת חירום  מערכת בלימה 

 בקרת שיוט אדפ
טיביתקוד דגםקאוודט ודמגטים

 מערכת זיהוי הולכי רגל
 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
למת רוורס

חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים

  P2H0E2V2 
מנתיב 

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
ה לאחור  בלימה אוטומ

 COMPASS 1.3T PHEV AWD S-MODEL 240 HPהתרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
פני הולכי רגל ואופניים   מערכת לבלימת חרו

Compass

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מרבי

PHEV צריכת דלק בנסיעה דגם
משולבת משוקללת 

צריכת חשמל 
)וואט שעה/ק"מ(

טווח נסיעה 
דרגת זיהום אווירחשמלית )ק"מ(

S-MODEL 240HP1.9162482 דרגה

גבוהה

רמת 
בטיחות 

תיאור דגםנמוכה
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רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
7COMPASS 1.3T PHEV AWD S-MODEL 240 HP7

S-MODEL  מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
 מערכת מותקנת בדגם הרכ
 מערכת אופציונאלית להתק

רכב  מערכת שאינה מותקנת בד

PHEV 2022

1151/2017 EU

 6 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Compass

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

דגם * נתVוEניP Hהיצרן, על פי VבEדHיPקת מעבדה. תקן: צריכת דלק בנסיעה חשמלית )ק"מ(דגם  ח)וושאמטל יתש )עקה"/קמ("מ( ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.משולבת משוקללת מ)ושוואלבט ת שמעהש/וקק"ללמ(ת  זיהום מזעריזיהום מרבי

PHEV צריכת דלק בנסיעה דגם
משולבת משוקללת 

צריכת חשמל 
)וואט שעה/ק"מ(

טווח נסיעה 
דרגת זיהום אווירחשמלית )ק"מ(

S-MODEL 240HP1.9162482 דרגה

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
7COMPASS 1.3T PHEV AWD S-MODEL 240 HP7

S-MODEL  מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

PHEV 2022

 6 כריות אוויר

 UצEר י7כצ1רת0י 2כד/1לת ק5 1ח1ב

  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Compass

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

PHEV צריכת דלק בנסיעה דגם
משולבת משוקללת 

צריכת חשמל 
)וואט שעה/ק"מ(

טווח נסיעה 
דרגת זיהום אווירחשמלית )ק"מ(

S-MODEL 240HP1.9162482 דרגה

רמת האבזור הבטיחותי

ם מרמת   מצרמת 
בבטיחות  בטיחות 

ננמוהכה
גם ה

גבוהה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
7COMPASS 1.3T PHEV AWD S-MODEL 240 HP7

S-MODEL  מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
ערכת מ

טייה מנתי במ  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב ממנעירעכת ת סאטיקיטהי במינת תילבמניעת ס טיישלהי טמנה תיאובטומטית  בשאוליר
 ושתליקנטתה  באודגטום מהטירכת בבאורות גבוהים שליטה אוטומטית באורות גבוהיםטית באורות גבוהים

 מערכת א
ימת עברנכסיעת הז ילהאויח ורתמרורי מהירותופציונאלית להתקנה מערכת זיהוי תמרורי מהירותמרורי מהירות  

 מערכת ש

PHEV 2022

1151/2017 EU

 6 כריות אוויר
ימת עברנכסיעת הז ילהאויח ורתמרורי מהירות

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור  בשלל יעימיפהו ת אנוהטגומטית בנסיעה לאחוראינה מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Compass2022 בנזין

1151/2017 EU :נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**7

זיהום מזערי זיהום מרבי

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

LONGITUDE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 6 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

פירו

 6 כ

S-MODEL/80th Anniversaryפוינ ורעויוכםרב סאופניים ואו פמנועעריכםת להתרעה ע למ עהרשכאת רלת הילתדרי עם המ בעערלרכ  בכהתש אלרבת ילילדמי םת מ בערחרכרכובת םז יהמוי פרנויכ  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור  א ומפעמניריצכםל תו זמאיוהת רו
 כט במ עמברע"כרשכתו טזיתח  הוהימ בתכט"ילי חורתכ ב הבמ"ותשקטנוח  תב מקבתרר"כת ב מבהיררומתת  גחיכמו מרב ה  קr(yרsaAתeI rS(v מniהיnרAו hתt 0ח8כ/LמDEה O)ISS-AM(  מערכת זיהוי כלי 

 רי6ו ת כארויווירת אווירצלמת רוורס
  מע
 מע

 בקר
 רמכעברכת בלימה אוטומטית בעת חירוםרכת בלימה אוטומטית בעת חירום

ת שיוט אדפטיבית
רכת זיהוי הולכי רגל תבקקנרהת שיוט אדפטיבית מע

ים  כמת עזירהכוי תר וזכיב הואיו פהניוילם וכי אורפגנולעבדגם הרכב מער
 מע
 מצ

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועיםרכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"למת רוורס

 חיישני חגורות בטיח
  רכמת עארקכטית ביאת קלטמיניבעית ת סלטיימהנ ימענתתי בסטייה מנתיב שליטה אוטומטית ב

 וחתיישני חגורות בטיחותנייפנםי  הולכי  רמגלצ ולאמותפ ניריווםר ס

 מערכת זיהוי תמרור
 בלימה אוטומטית ב
ייפות נהג בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור התרעה במצב של ע

 מערכת זיהוי תמרורי מהירותי מהירות
נסיעה לאחור

 מערכת להתרעה ע
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכבה )ISA(  בקרת מהירות חכמ

 ל ההתשראערתה  ילבדימם צבבר כשבל עייפות נהג

ת  בקרת מהירות חכמה )ISA( ום מפני הולכי רגל  ואופניים  מערכת לבלימת חר

מקרא
כב  ממעעררככת לת בליממות תח רקומנםע רתמכ פתנ יב להדבולגליכימ ם רת גחלה ר וורםאו כפמנב מערכת מותקנת בדגם הר
 קנמהערכת אופציונאלית להתקנה אושרולית טגבהו היאוםטומטית באורות גבוהים מערכת אופציונאלית להת
 מערכת שאינה מותקנת ב

דגם
צריכת דלק משולבת 
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום אוויר

LONGITUDE00
80TH ANNIVERSARY00

S-MODEL00

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכבדגם הרכב

Grand Cherokee
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
46GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO2
 47GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO PLUS6
48GRAND CHEROKEE 3.6 LIMITED L6

  7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

)ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מקרא

 מערכת מותקנת ב דגמעםר כהת רמכובת
 מערכת אופציונאלית להתקנה מערכת אופצ

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב מערכת שאינה  ממועתרכק

LAREDO פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLAREDO PLUS פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLIMITED L פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO, PLUS, LIMITED Lדרגה 6.815בינעירוני10.2עירוני

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולרמת האבזור הבטיחותיכי רגל

ת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים 7כ מער
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 7 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורֿס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022



רמת

רמ
ב

גב

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  SPORT S / SPORT S ST / RUBICON פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורSAHARA / RUBICON SAFETY מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

EPA * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

 אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*

WRANGLER 2D 2.9.8בינערוני10.7עירוני
WRANGLER 4D 2.0T SPORT S / SAHARA / RUBICON דרגה 9.815בינעירוני11.8עירוני

2022

4 
 מ
 מ
 ב
 מ

ם  מ
 מ
 מ

 חיישני חגורות בטיחות
אוטומטית באור

זיהוי תמרורי מה
ה אוטומטית בנסיע
 התרעה במצב של עייפו

 מערכת להתרעה על הש
A( בקרת מהירות חכמה 
רכת לבלימת חרום מ

 4 כריות אוויר
יבית למניעת סטייה מנתיב

ה אוטומטית בעת חירום
שיוט אדפטיבית
הולכי רגל

רוכב אופניים ואופנועים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

W
רמת האבזור הבטיחותי

 האבזור הבטיחותי

בטיחות  בטיחות טיחות 
נמוכה גבוההוהה

 CON ת גימור מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SAHARA / RUBICON SAFETYפ

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

EPA * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

1 ק"מדגם בליטר אווירריכת ד דרג

WRANGLER 2D 2.0T SPORT S / ST דרגה 9.815בינערוני10.7עירוני
WRANGLER 4D 2.דרגה 9.815בינעירוני11.8עירוני

2022

 בעת חירום

י רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישנ
 שליט
 מערכ
 בלימ

 התרע
רכב  מערכ

 בקרת
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

 4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
ערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Wrangler
טיחותי

בטיחות 
גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

SAHARA / RUBICON SAFETY מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

EPA * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

10 ק"מ* רים ל ת דל דרגת זיהום אווירצר

WRANGLER 2דרגה 9.815בינערוני10.7עירוני
WRANGLER 4D 2.0T SPORT S / SAHARA / RUBICON דרגה 9.815בינעירוני11.8עירוני

2022

 4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Wrangler
ותי

בטיחות 
ג

רמת 
בטיחות 

ה רמומכת נ

ranglerרמת האבזור הב
WWrraanngglleerrרמת האבזור הבטיח

רמת 
רמת 

רבותמ הת ה

מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SAHARA / RUBICON SAFETYפ

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
  SPORT S / SPORT S ST / RUBICONSPORT S /   SPORT S ST / RUBICON פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור 

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

EPA * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

2022

  כ4ר יוכת ריאווויתר אוויר4 כריות אוויר 

דרגת זיהום אוויר צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דגם

ת זיהום דרגה 15 9.8* ים ל-00בינערוני לק 10.7 צעירוני WRANGLER 2D 2.0T SPORT S / ST 

דרגה 15 0-9.8 בינעירוניק בליט 11.8יכ עירוני WRANGLER 4D 2.0םT גSPדORT S / SAHARA / RUBICON 

 
 
 
 

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיבערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב שליטה ימרועטר כמת עראכקוטתי בהיבת טילחמונית עהת מוסתטייקנהו תמ נבתריכבב ברמ
עמרעכרת כבתלי מבהל יאומטוה מאטויתט ובמעתט יחית רובםעת חירום מערכת 

  ואופנועים
 
 

 חיישני
 שליטה
 מערכ

ת חגורות בטיחות
 SPחוORטיT Sת  / בSPוOרRגוT חS  SיTש נ/ RיUחיBI שליטה אוטומטית באורות גבוהיםות גבוהים  מערכת אקט אוטומטית באורות גבוהים 

י רוזיתהוי תמרורי מהירות מערכת בלימ
 בלימה
 התרע

ב  מערכ
 בקרת

 מערכ  ואופניים 

 4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Wrangler
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  SPORT S / SPORT S ST / RUBICON פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורUBICON SAFETY ר מקראפירוט מער

 מערכת מותקנת בדגם הרכב

ה אוטומטית באורות גבוהים אוטומטית בנסיעה לאחור Rה  מ/ לעAאRרחוAכרAHת Sזיהוי תמרורי מ הביקרורת תי חגורות בטיחותית רוזיתהוי תמרורי מהירות מערכת
 4 כריות אווירעמרעכרת כבתלי מבהל יאומטוה מאטויתט ובמעתט יחית רובםעת חירום מער
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיבכקבורקתת ר שהתי ובט שטייאודחטופ טתאי בדיהפתמוטיתביקנתות ב מערכת בלימה אוטומטירתכ ב בבערתמ תח י גבריולימוםמ

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

EPA * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

D 2.0T SPORT S / ST 0*T* SעיPOנוRמT  Sכ/ ב SרAHלA רRAא/ו וי R UםBIוCהOיNדרגת  ז

זיהום מזערי זיהום מרבי

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

WRANGLER 2D 2.0T SPORT S / ST דרגה 9.815בינערוני10.7עירוני
WRANGLER 4D 2.0T SPORT S / SAHARA / RUBICON דרגה 9.815בינעירוני11.8עירוני

2022

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

 4 כריות א
 ועורימכרעתר זיכהותי  רבוכליב מאוהפ נייאום וטואומפנטויעית מבעקררכתת  זישיהווי ט הואלדכי פרטגילביתערכת זיהוי הולכי רגל

נתיב   מערכת 
  לממיעעמררהכ כאתו ת זיטזויהומהיו יטי הורתול ככבי בע רתג אלוחיפרנוייםם ואופנועיםצמלעמרתכ רותו רזיסהוי כלי רכב ב"שטח מת" מע מערכת ב

 אבקקטריתב יתש יולט מניאדעפת טיסביטייתה מ עממרעכערת רכזיכתה ויתז י כזהלייו י הרורכיו ב כהבוב" לשאוכטי חפ נרימיגתם"ל

י  וממט עעאררדככפת תט זייזיביהוהיתו יר וככלבי  ארוכפנבי יבם "ואשוטפנוח עימםת"מצלמת רוורס בקרת ש
 מערכת ז

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת

 מצלמת 

 חיישני 
 ה אואוטוטוממטיטית ת בבאנורסויעת הג בלואהיחוםר תI Sה( לתהרתערהע הב עמל צהב ששאלר תע ייילפוד ימתםע  רנבכהרת גכ שליטה

ה במצב של עייפות נהג ת בנלהיגמה אוטומטית בנסי עמהע רלכתא זיחוהוי ר
חתא גרוזיתר ויהולית ד יבתם טבמיררחוכוברית מהירות מערכת זיהוי 

פמניה יהורולכתי  תר חגללכ  והמאותה פר)נייAעםS הI ( על ה שמצאלרמתת  ירוולרדסים ברכב מערכת   הזמי עבהורימ כצתב מרשורלי  עימיהפיורות נתהג 
 בלימה

 התרעה
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

ופניים    מערכת לבלימת

  באתו קלטורהמתת טרימעת ההי בנרעולס ית העהחש כלארמאתחה ו י)רלAדיISם(  בת לבלימת חרום מפני הולכי רגל
   מבמעהמירצרוכב תת  שחלל כבעימלייהפ ומ)תAת  SנIח(ה גרום מפני הולכי רגל  ואופניי ם מ

Wrangler
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  SPORT S / SPORT S ST / RUBICON פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורSAHARA / RUBICON SAFETY מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה
 הרכב  יהממויעצ רלהוכמלת כתיז  יררהווגוי לרכסל מערכת שאינה מותקנת בדגם

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

EPA * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן:  זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

WRANGLER 2D 2.0T SPORT S / ST דרגה 9.815בינערוני10.7עירוני
WRANGLER 4D 2.0T SPORT S / SAHARA / RUBICON דרגה 9.815בינעירוני11.8עירוני

2022

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

 4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Wrangler
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  SPORT S / SPORT S ST / RUBICON קראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

רכב
קנה

רכב

EPA * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

WRANGLER 2D 2.0T SPORT S / ST דרגה 9.815בינערוני10.7עירוני
WRANGLER 4D 2.0T SPORT S / SAHARA / RUBICON דרגה 9.815בינעירוני11.8עירוני

2022

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

Wrangler
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  SPORT S / SPORT S ST / RUBICON פירוטפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורSAHARSAA H/ ARRUAB I/C ROUNB SICAOFNET SYAFETY )ISA( מקראמ פז יירמהווי כלי רכב ב"שטח מת"עטר כמועת רהכובת טיהחובתט יהחומות תהקמנוותת קבנורתכ בב רבכרבמ בת רג ימבמתוק ררג ית מומרה ירות חכמה

 מער כמתע רמכותת קמנותת קבנדגת םב דהגרםכ בה
 מער כמתע ראוכפת ציאוונפאצלייונת אלליהת תלקנההת

 מער כמתע רשכאתי נשה אימונהת קמנותת קבנדגת םב דהגרםכ בה

EPA * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: 
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

WRANGLER 2D 2.0T SPORT S / ST דרגה 9.815בינערוני10.7עירוני
WRANGLER 4D 2.0T SPORT S / SAHARA / RUBICON דרגה 9.815בינעירוני11.8עירוני

2022

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

 יו4 תכ ראיוווית ראוויררוורס 4 כר
  מע
 מער

 ר כמתע ראכקת טיאביקתט ילבימתני לעמת ניסעטיתי הס טמיינהת ימבנתיב
 כמתע רבכלית מבה ליאומטהו מאוטיטות מבטיעת ת בחיערתו םחירום

 תב קשריות ט שאיודטפ טאידביפתטיבית בקר
 כמתע רזיכהותי  זיהוהולי כי הורלגכלי רגל מער
 כמתע רזיכהותי  זירוהכוי ב רואוכפב נייאום פוניאיוםפ ונואעויפםנועים מער
 כמתע רזיכהותי  זיכלהיו י רככליב  רב"כבש בט"ח שמטתח" מת"דגם מער
 ממצת לרומורת סרוורס 0T SPORT S / ST מצל

 חייש
 טשה ליאוטטהו מאוטיטות מבטיאות רובתא וגרובות היגםבוהים שלי

 נחיי יחשגוני רוחתג וברוטית חובתטיחות חרום מפני הולכי רגל וא

 כמתע רזיכהותי  זיתהומי רותרי מרמוהריי רומתהירות מער
 בלימ
 התר
 מער
 בקר
  מע

 כמתע רלכהת תרלעההת רעעל ה העשל אהרשת יאלרדית ים לבדירםכ בברכב
 עההת רבעמה צבב משצל ב עיישלפ ועתי ינפוהגת נהג

דרגת זיהום תב קמרהית רומתה ירחוכת מחה כ)AמSהISA () I( דרגת זיהום אוויר

 בה ליאומטהו אמוטיטות מבטינתס יבענה סילעאהח ולראחור

 ר כמתע רלכבתלי למבתל יחמרות ם חרמופםנ י מהופנלי כי הורלגכלי  וראגולפ ונייאום פניים דרגה 15

רמת

ר
ב
ג

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  RUBICON ות המותקנות ברכב ברמת גימור מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SAHARA פיר

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 *  תקן EU 2017/1151. הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה,
מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן 

טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה.
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009. זיהום מזעריזיהום מרבי

לק וחשמל*

משולבת משוקללת 
)ליטר/ 100 ק"מ(

 כת חשמל 
)וואט שעה/ק"מ(

טווח נסיעה חשמלית
)ק"מ(

SAHARA, RUBICON3.52 דרגה

2022

4 
 מ
 מ
 ב
 מ

ם  מ
 מ
 מ

גורות בטיחות
אוטומטית באור

כת זיהוי תמרורי מה
 בלימה אוטומטית בנסיע
 התרעה במצב של עייפו

 מערכת להתרעה על הש
A( רת מהירות חכמה
רכת לבלימת חרום מ

יבית למניעת סטייה מנתיב
 בלימה אוטומטית בעת חירום

דפטיבית
הולכי רגל

זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
טח מת"

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Wr
רמת האבזור הבטיחותי

 האבזור הבטיחותי

רמת  רממת ת 

נמוכה גבוההבוהה

ICON ת גימור מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SAHARA פי

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 *  תקן EU 2017/1151. הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה,
מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן 

טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה.
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

וני צריכת דלק וחשמל*

ת דגם מ
1 ק"מ( )וואט שעה/ק"מ()ליטר/ 

שמלית  טווח נס
)ק"מ(

דרגת זיהום אוויר

SAHARA, RUBICON3.5221442 דרגה

2022

 
  סטייה מנתיב

בעת חירום  
 
מערכת זיהוי הולכי רגל 

ב אופניים ואופנועים  
  רכב ב"שטח מת"

 חיישני
 שליטה
 מערכת
 בלימה
 התרע

 מערכת
 בקרת

חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

 4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

רכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
רכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Wrangler 4xe
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

 SAHARA מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 מערכת מותקנת בדגם הרכב

  RUBICON פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 *  תקן EU 2017/1151. הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה,
מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן 

טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה.
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

נתוני צריכת דלק וחשמל*

דגם
סיעה

משולבת משוקללת 
/ 100 ק"מ( )לי

 צריכת חשמל 
ט שעה/ק"מ( (

 נסיעה חשמלית 
)ק"מ(

דרגת זיהום אוויר

דרגה 3.5221442

2022

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

רמת 
בטיחות 

רמת 
בטיחות 

בטיחות נמוכה בטיחות גטיבוחוהת ה

angler 4xeWWrraaרמת האבזור הבטיחותי
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ICON בטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SAHARA פי

 מערכת מותקנת בדגם הרכב

  RUB4 כריות אווירורטו טמ ערמכוערת כהובתט יהח חיישני חגורות בטיחות 

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 *  תקן EU 2017/1151. הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה,
מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן 

טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה.
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

4ר ומכטע ריורמכתע רתא כווויאתר קהטיבבטייחתו לת מהנימועתתק נוסתט ייברה כבמ נבתרימב כריות אוויר חיישני ח 
ערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב שליטה 

 

2022** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009. Wrangler 4xe

44 נתוני צריכת דלק וחשמל*221

טווח נסיעה חשמלית  צריכת חשמל   צריכת דלק בנסיענה ת
דרגת זיהום אוויר צריכצתר ידכלתק  דבנלסקי עבנה משולבת משוקללת  דגם

יעטהו וחח)ק"מ( צריכת חשמל  )ו ואט שעה/ק"מ( שולבת משוקלל)ליטר/ 100 ק"מ(
דרגה 2 44 221ווא טר003.5 SAHARA, RUBICON

 
  בעת חירום

 
 

 4 מכעריורכת תא וויברלימה אוטומטית בעת חירוםערכת בלימה אוטומטית בעת חירום מערמערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 עממרעכערת רכזיכתה וית ב רוזלייכבהמ ויאהו  פהנאיווילםט ווכיאמו פרטניוגעתיל בקרת שיו

 
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 

 חיישני
 שליטה
 מערכת

הוי תמרורי מ הימערורכתת אוטומטית באורות גבוהים   חמגועררוכת ת בזטייחותירות

  חשליטה אוטומטית באורות גבוהיםRUBג ו רות בטיחות 4 כריות אוויר
ות גבוהים  מערכת אקט

 בלימה
 התרע

 מערכת
 בקרת

 מערכת

 4 כריות אוויר

  האזריתתה ויריל עדיתהם  מבבררוכמריב צמב הישרול תעייפו מתע רנכהת ג
ל עייפות נהג

 ת אנוהגטומטית בנסיעה לאחור מערכת זיהוי  אוטומטית באורות גבוהים בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורה  זליאהוחיו רתמרורי מהירות בקרת שיוט א

  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

למת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Wrangler 4xe
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  RUBICON פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SAHARA ות ברכב ברמת גימור מקראפירוט מ

 מערכת מותקנת בדגם הרכב

עעררככתו זית הוי ההוטל כיא רדגפלטיביתבטיחות המותקנמערכת אקטיבית למניעת בקרת שיוט אדפטיביתקמרעת רשכיותט  באדליפמטיבהי תאוטומטית

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 *  תקן EU 2017/1151. הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה,
מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן 

טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה.
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

SAHARA, RUBICON**דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי

זיהום מזערי זיהום מרבי

נתוני צריכת דלק וחשמל*

דגם
צריכת דלק בנסיעה 
משולבת משוקללת 

)ליטר/ 100 ק"מ(

 צריכת חשמל 
)וואט שעה/ק"מ(

טווח נסיעה חשמלית 
)ק"מ(

דרגת זיהום אוויר

SAHARA, RUBICON3.5221442 דרגה

2022

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

 4 כריו
  מער

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 במקעררת כשתי וזיט האויד פרוטכיבבי תאופניים ואופנועיםערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" בקמת עארווכירת זיהוי הולכי רגל
כצמלתע מראתכ קרותו טריזיסביהוית  רלוכמנבי עאות פנסייטיםי וה אומפננותיעיבם מע

 בקרת
מערכת זיהוי רוכ

מערכת זיהוי כלי  ממצשיצוללטמ מתא תדר וופררוטויסרביסת
 מער

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
ב ב"שטח מת"  מערכ

 מצלמ

 חייש
 של

 מערכ ISא( וטומטתי לת הבנתסריעעהה  לעאל חוהרשארת ילדים ברכבה ניב חמגצוברו תש בטיחות מערכת זיהוי כלי רכב ב"ש
יט פנליה  ההואולתכריט וערגמהל  ט יועאלתו  פבהנייאשום ראורת ת גיבלוד יהימםצם לבמרתכ רבוורס

 מע
A )ISה במצב של עייפות נהגיט פנליה  ההואולתכריט וערגמהל  ט יועאלתו  פבהנייאשום ראורת ת גיבלוד יהימםצם לבמ Iכ(ירוח מה ) ות  תר רי SAמהי ה ( והוי  במהתקי ררזיתת  מחתכממרהו  רכ

 בלי
של עייפות נהג

 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
 בקרת מהירו
  מערכת לבל

(  מעISA מ מהל עבארלויכטומת מת לטיחברתול יםב מנמסתי פעניח הר והולםלא כיח מוררפגניל   והואולפכיני ירםג ל  ואופניי םמ צ להתרעה על השארת ילדים ברכב מע  מהירות חכמה )

Wrangler 4xe
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  RUBICON פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SAHARA מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 מערכת מותקנת בדגם הרכ
 מערכת אופציונאלית להתקנ
 מערכת שאינה מותקנת בדג

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
*  תקן  EU 2017/1151. הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה,

מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן 
טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה.

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009. זיהום מזעריזיהום מרבי

נתוני צריכת דלק וחשמל*

דגם
צריכת דלק בנסיעה 
משולבת משוקללת 

)ליטר/ 100 ק"מ(

 צריכת חשמל 
)וואט שעה/ק"מ(

טווח נסיעה חשמלית 
)ק"מ(

דרגת זיהום אוויר

SAHARA, RUBICON3.5221442 דרגה

2022

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

 4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

Wrangler 4xe
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  RUBICON כת זיהוי הולכי רגל התרעה במצב פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור  SתAמHAליRבAמקראב פימרוצלט ממת עררווכרוסת הבטיחות המותקנות ברכב בר ממת עגריכמות ר ל

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 *  תקן EU 2017/1151. הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה,
מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן 

טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה.
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

נתוני צריכת דלק וחשמל*

דגם
צריכת דלק בנסיעה 
משולבת משוקללת 

)ליטר/ 100 ק"מ(

 צריכת חשמל 
)וואט שעה/ק"מ(

טווח נסיעה חשמלית 
)ק"מ(

דרגת זיהום אוויר

SAHARA, RUBICON3.5221442 דרגה

2022

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

ם הרכב 4ת  זכירהיווי תכ ליא ווריכרה
  תמ רעווררכסת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועיםנתוני צריכת ד
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מצתרי"צריכת דלק בנסיעה 

דגם
 מצלמת רוורס

 תח ייחכשנמי ה ח)גAוSרIו( ת בטיחות
 ישמלתי טחרהו םא ומטופנימ טהיולת כי בראגולר וואתו פגניביוםה ים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה  
דרגת םז יהומם פאנויוי ר הולרלככבי  מרנוגעיל* *ואופניים 

דרגת זיהום אוויר
  מערכת לבלימת חרו



בטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד ד
46GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO2
 47GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO PLUS6
48KEE 3.6 LIMITED L6

  7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

)ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מק
הרכב  מ

תקנה  מ
 מ

LAREDO גימור פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור LIMITED Lפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור LAREDO PLUSפירוט מערכות 

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

זיהום אווירצריכת ד

GRAND CHEROKEE 3.6 LAה 15עירוני

 אוויר
ת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

ימה אוטומטית בעת חירום
יוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 7 כריות
ית למניעת סטייה מנתיב   מערכת

ומטית בעת חירום  מערכת
טיבית  בקרת ש
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורֿס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022Gra
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

nGGdrraa nnCddh  CCehhreeorrookkkeeeeee

  7 כריות אוויר

רמת האבזרורמ ת ההבאטיבזוחור תהי תיאור דגם קוד דגםגם
2 46
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 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

)ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מ
רכב בדגם  ק  מערכת

 מערכת אופציונאלית להתקנה
אינה מותקנת בדגם הרכב

LAREDO רכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור LIMITED Lפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור LAREDO PLUSפ

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GRAND CHERO10.דרגה 6.815בינעירוני

ת אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 
 

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

הוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
ם ברכב  

 
י רגל ואופניים   

 7 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורֿס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022

Grand Cherokee
רמת  אוויר

 אקטיב
רמת  7 כריות

 מערכ
 בבליטימהח ואותט 

ירוט מע
 במטעירכחות בת ל

ניומט ואכדהפ ג ב7ו כהריהו בקרת ש

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
46GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO2
 47GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO PLUS6
48GRAND CHEROKEE 3.6 LIMITED L6

  7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

)ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

LAREDO פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLAREDO PLUS פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLIMITED L פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהו
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO, PLUS, LIMITED Lדרגה 6.815בינעירוני10.2עירוני

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 7 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת ס
 מערכת בלימה אוטומטית בע

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורֿס

חגורות בטיחו
 שליטה אוטומטית בא
 מערכת זיהוי תמרורי 
 אוטומטית בנ

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 רגל  ואופניים 

2022Grand Cherokee
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

דגם ר הבטיחותיקוד רמת האבז
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  7 כריות אוויר

48 

רהבמטיתחו ת ההאמ7וב4תז וקנרו ת הברבכטבי בחרומתתי 

ו6 GRAND CHEROKEE 3.6 LIMITED Lתיאור דגם

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

)ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מ

לית להתקנה
ותקנת בדגם הרכב

LAREDO PLUS פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLIMITED L פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

ה אוטומטית בעת חירום מערה )כAתI S(ז י
LAREDOפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור   מעמרעכרת כזיתה וי בכלילי מרכב ב"שטח מת" בקרת מהירות חכמ

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GRAND CHEROKE10.2דרגה 6.815בינעירוני

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 קמצרלאמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות

 במקעררתכ תמ זהיירהווי ת תחמכרומריה  )מAהSיIר(ו תת

 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 7 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורֿס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022
GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO

Grand Cherokee
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותים
GRA2

6
48GRAND CHEROKEE 3.6 LIMITED L6

  7 כריות אוויר

 מבעלירמכהת  אלובטלויממטיתת ית חאורבורנ םס דיגמעםפה ניל אהוחלוכרורות גבוהים
 התרעOה DבREמAצL ב 3.6ש Eל KEעייROפוHEת C נDהNגמהירות

GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO PLUSHEROKEE 3.6 LAREDO PLUS מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכבסיעה לאחור בקרת 
 ) ISA בקרת מהירות חכמה )

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

)ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מ
ב

נה
גם הרכב

REDO פ ברמת גימורLAREDO PLUS פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLIMITED L פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר צריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ* דגם

דרגה 15 6.8 בינעירוני 10.2 עירוני GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO, PLUS, LIMITED L

יעת סטייה מנתיב
טית בעת חירום

הולכי רגל
 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים

 מצלמת רוורס

 חיישני 
 שליטה
 מערכת
 בלימה 
 התרעה

 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
 )ISA( ירות חכמה

 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 7 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורֿס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022

Grand Cherokee
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
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  7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

צלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

)ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

LAREDO פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLAREDO PLUS פירוט מערכות הבטיחות ה ברמת גימורLIMITED L יחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזערי * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO, PLUS, LIMITED Lדרגה 6.815בינעירוני10.2עירוני

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 7 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למני

 מערכת בלימה אוטומטית
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניי
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"ש

 מצלמת רוורֿס

 חיישני חגורות בטיחות
בוהים

 מערכת זיהוי ת
ה אוטומט
רעה במצב 
 מערכת להתרע
 בקרת מהירות 

ערכת לבלימת

2022
Grand Cherokee

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
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  7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

רי מהירות
בנסיעה לאחור

לדים ברכב
יר

 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

LAREDO פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLAREDO PLUS פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLIMITED L פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO, PLUS, LIMITED Lדרגה 6.815בינעירוני10.2עירוני

 7 כריות אוויר

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 7 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורֿס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022

Grand Cherokee
רמת האבזור

רמת 
בטיחות 

רמת 
בטיחות 

נמוכה

חותי יט  משעלירכטתה  לאוהטותרמעטיה ת עלב אהורושאת רגתב ויהלידים הב

47  מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועיםערכת שאינה מותקנת בדגגםב ו ההברלהיכבמה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
46GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO

 47GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO PLUS

48GRAND CHEROKEE 3.6 LIMITED L

  7 כריות אוויר

6 מעעררככת ת אזויפהוציי ונהואללכיי ת6 ר4גללהת חירום

 מרמעעאררככת ת זיבהלויי מכהל י ארוכטוב מבט"ישת טבחע תמ תחי"רום2 חיישני 
 מבעצקרלרכמתת  ת שמירוווותטר קסנאדת פקבוטדידג בידם גת6טייה מנתיב

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

)ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

LAREDO פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLIMITED L פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO, PLUS, LIMITED Lדרגה 6.815בינעירוני10.2עירוני

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

רמת   7 מכעריורתכ אתו וירש

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" בקרת שיוט אדפטיבית

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורחגורות בטיחות
דרג אוטומטית באורות גבוהים 6.8 בינעירוני  התרעה במצב של עייפות נהג10.2

 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב זיהוי תמרורי מהירות
 בקרת מהירות חכמה )ISA( אוטומטית בנסיעה לאחור

2022

Grand Cherokee
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה
  ממערעכרתכ זית הוי שהואילנכי הר גמל
 מענרכמות כבהלימה אוטומ

  במקרעתר כשיות ט אאודפפצטייובניתא 7 כריות אוויר
RנEמDOל, P LתUSב ,יLIMטיI TתEקD אוLמערבכטית ח 

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
46GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO2
 47GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO PLUS6
48GRAND CHEROKEE 3.6 LIMITED L6

 מע רכמעת רזיכהתו י לכהלי תררכעבה  בע"ל שהטשח ארמתת "י מערכת אופציונאלית להתק
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים ם מרבי מצ לבמקתר רתו ורמסה מערכת שאיונת ה חכמומהת )קAנISת( בד

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

LAREDO פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLAREDO PLUS פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מרבי
רגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO, PLUS, LIMITED Lדרגה 6.815בינעירוני10.2עירוני

 7 כריות אוויר

EPA * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תק*ן:*  הדזיהום מזערי

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 7 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורֿס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022Grand Cherokee
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגם
46GRA O2

LUS6
 L6

  7 כריות אוויר

ND CHEROKEE 3.6 LAREDחיישני חגורות בטיחות 

ה נת  פירוט מערכות הרבמטקיות חדו התד אגהבםזמוורת קהנובת טיברחוכתבי ברמת גימור  מערכת לבלימת חרוםU SמPLפ ניD OהEוRלAכיL מות

ירובט טימחעורתכו ת הבטיחות המותקנות ברכב  מערכת אקטיבית 7ל4 מניעת סטייה מנתיבקרא
48  ממערעכרתכ בתל יממוה תאוקטנותמ דטגיבםתד גבעם ת החיררוכםב GRAND CHEROKEE 3.6 LIMITED למק  עברליכטתרי זםי לה-וי0 10ת קמ"רמו*רי מהדיררגות תרמת גבוהה

 L PAשOליEDטRהL A או6.ט3ו EמKEטיOתE RבCHא וDרוANת RגGבוהים

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

)ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

AREDO הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור LIMITED Lירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור LAREDO PLUSפ

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

 ירמוצטל ממעת ררכווורת ֿס מומתעקרנכותת  זיברהוכי ב
פירוט מערכות הבט Lמערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופנייםפ  במצב של עייפות נהג  

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GRAND CHEROKEE 3.6 LAREDO, PLUS, LIMITED Lדרגה 6.815בינעירוני10.2עירוני

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
ה אוטומטית בעת חירום  

 מערכת זיהוי הולכי רגל מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום שליטה אוטומטית באורות גבו ההיתםKEE 3.6 LAREDO, PLUS, LIMITED L בקרת שיוט אדפטיבית מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב חיישני חגורות בטיחות בליממערכת בלימ  7 כריות אוויר בעת חירום
יים ואופנועים  

יהוי תמרו מקעררכאת זיהוי רוכב אופנ בק רמת עשריוכטת  זאדפטיביתם ואופנועים
"שטח מת"  

מערכת זיהוי כלי רכב ב מערכת זיהוי הולכי רגלט ח בלמיתמ"ה אוטומטית 
 

  זמיעהורםכ תא וזויירה ויל ררוככב ב מאנוופעיניי**ם ואופנועים מ עהרתכרתע ה מובמתצקב נשת ל בעיידגפוםת  נההרג כמ
E 3.6 LAREDO, PLUS, LIMITED Lמצלמת רוורס

רות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מהירות

LגהוIMחמIT  תיEנDק רשLפעיתר וטס טימיעה רכמונת תיהבבטיחות  שליטה אוטומטית באורות ג  7 מכערריוכתת  זאיוויהויר כלי רכב ב"השמוטתח קנומתת "ברכב ברמת גימור   בחיי
צרי  מערכת זיהוי תמרורי חיישני חגורות בטיחותמרורי מהירות

ר
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחו שליטה אוטומטית באורות גבוהיםית בנסיעה לאחור

הג
לדים ברכב

אופניים 

 7 כריות אוויר

2 עירוני צריכת דלק מערכת להתרעה על השארת י בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורה על השארת ילדים ברכב התרעה במצב של עייפות נ מערכת זיהוי תמרורי מהירותשל עייפות נהג  )ISA( התרעה במצב של עייפות נהגחכמה  )ISA( עירוני מערכת לבלימת חרום מ מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ו מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב חרום מפני הולכי רגל  ואופניים  מ בקרת מהירות חכמה)ISA( בקרת מהירות חכמה 

  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורֿס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022



רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

מת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
5GLADIATOR 3.6 RUBICON S0
6GLADIATOR RUBICON S SAFETY4

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 GLADIATOR 3.6 RUBICON S פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורRUBICON S SAFETY פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

 אווירצריכת דלק  

GLADIATOR 3.6L RUBICON,8עירוני

אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

י רגל  מ
אופניים ואופנועים  מ

 מ
 מ

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 התרעה במצב 
 מערכת להתרע
רת מהירות 
 מערכת לבלימ

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
ת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022
Gladiator

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם
0 GLADIATOR 3.6 RUBICON Sר 5

4

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 GLADIATOR 3.6 RUBICON S ערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורRUBICON S SAFETY פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GLADIATOR 3.6L Rדרגה 10.715בינעירוני13.8עירוני

 4 כריות אוויר

ה אוטומטית בעת חירום

יים ואופנועים  
"שטח מת"

 חיישני חגורות בטיחות
ת גבוהים

הירות  

ג
ים ברכב

פניים 

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022Gl
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

GGllaaddiiaattoorradiator
דגם רמת האבזור הבטיחותיקוד

5GLADIATOR 3.6 RUBICON S0
6GLADIATOR RUBICON S SAFETY4

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

GLADIATOםRג RדU BרIוCאOיNת S SAFETY 6 

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

RUBICON S SAFETY פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*

GLADדרגה 10.715בינעירוני13.8עירוני

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
ט)Aה IS(א וטומטית באורות ג בומהעירםכ  חכמיה של

 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022
Gladiator

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
5GLADIATOR 3.6 RUBICON S0
6GLADIATOR RUBICON S SAFETY4

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור RUBICON S SAFETYפ המותקנות ברכב ברמת גימ

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

ור GLADIATOR 3.6 RUBICON S  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור מערכת להתרעה על השארת ילד

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

צריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ* דגם

דרגה 15 10.7 בינעירוני 13.8 עירוני GLADIATOR 3.6L RUBICON, RUBICON S, RUBICON S SAFETY

מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת אקטיבית למניעת סטייה 

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 כלי רכב ב"שטח מת"

בוהים
 מערכת זיהוי תמרורי מהירות

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 עייפות נהג

 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
 בקרת

ואופניים   מער

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022

Gladiator

ה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

  ב קרמתע רשיכוטת  אאדפקטיטיביביתת למניעת סרטיימה ת מנהתא יבבבליזומרה  אהוטבומטיט יחתוש בלינתיסטיעה ה אלואטחוורמטית באורופירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור GLADIATOR 3.6 RUBICON S  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום מערכת זיהוי תמרורי מהירות

תיב בקרת שיוט אדפטירבימתת  ה י מנ ביעת  קסט י   עמרכעתר זכיהתוי  כאליק רטיכבב יב"ת שלטמח נמת"

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
5GLADIATOR 3.6 RUBICON S0
6GLADIATOR RUBICON S SAFETY4

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
ערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 GLADIATOR 3.6 RUBICON S פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורRUBICON S SAFETY פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזערי * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GLADIATOR 3.6L RUBICON, RUBICON S, RUBICON S SAFETYדרגה 10.715בינעירוני13.8עירוני

 4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 4 כריות אוויר
יב  מערכת אקטיבית למניעת

 מערכת בלימה אוטומטית
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"ש

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות
יהוי תמרורי מהי

 אוטומטית בנסיעה
 התרעה במצב של עייפות
 מערכת להתרעה על הש

SA( מהירות חכמה 
כת לבלימת חרום מ

2022 Gladiator
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
5GLADIATOR 3.6 RUBICON S0
6GLADIATOR RUBICON S SAFETY4

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 GLADIATOR 3.6 RUBICON S פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורRUBICON S SAFETY פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GLADIATOR 3.6L RUBICON, RUBICON S, RUBICON S SAFETYדרגה 10.715בינעירוני13.8עירוני

 4 כריות אוויר

EPA :נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן *
****  ההדדררגגהה  ממחחווששבבתת  ללפפיי  תתקקננוותת  אאוווויירר  ננקקיי  ))גגייללוויי  ננתתוונניי  זזייההווםם  אאוווויירר  ממררככבב  ממננוועעיי  בבפפררססווממוותת((,,  ההתתששסס""טט  2009.

  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022Gladiator
טיחותי

רמת 
בטיחות
גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

 חיישני חגורות בטיחותשמל עעירירכפומתת  תנז יהגההוי אבתזומררו ריה במ
ה על השארת ילדים ברכב ת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

5GLADIATOR 3.6 RUBICON S

6GLADIATOR RUBICON S SAFETY4

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

ערכת זיהוי רורכב מ 4 כריות אוויר העמרבעכטרתי כזיחותהו ית ביהולילכמ

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 GLADIATOR 3.6 RUBICON S פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GLADIATOR 3.6L RUBICON, RUBICON S, RUBICON S SAFETYדרגה 10.715בינעירוני13.8עירוני

 4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 מערYכFETתS Aז יN SהוOיB ICהUוR ,לS כNיIC OרBגRUל  ואופנועים
טח מת" בקרת מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים

 מער מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

רות מ כשת לילטבלהי אמותט וחמרוטים ת מבפאנוי רוהות לגכיב ורהגילם 
דרגת זיהום לאחור מערכת זיהוי תמרורי מהירות  נהג בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורבליטרים ל-100 ק"מ*

דרגה 15ארת ילדים בצב של עייפות נהג 7.ר0כ1ב  .3ה1תברינעעיהר ונבימ
I(  מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( פני הולכי רגל  ואופניים  בקרת מהירות חכמה
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022

Gladiator
רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

מוכהגבוהה

דגםבטיחות  בלימה מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

רמת  מערכת ז  ממצעלרכמתת  ארווקרטיסבית למניעת סטייה מנתיב  בעת חירום

נ בקרת שיוט אדפטיבית

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
5GLADIATOR 3.6 RUBICON S0
6GLADIATOR RUBICON S SAFETY4

מקרא
UBICON, RUBICON S, RUBICON S SAFETYמערכת מותקנת בדגדםג םהרכב 

 מערכת אופציונאלית להתקנה
IבATכOR6.ה3 רL  םRUגBדICOבN , תRUנBקICOתN וSמ, RU BהICנOיNא S שSA FEתTYמערכ 

 GLADIATOR 3.6 RUBICON S פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורRUBICON S SAFETY פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהום מזעריזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GLADIATOR 3.6L RUBICON, RUBICON S, RUBICON S SAFETYדרגה 10.715בינעירוני13.8עירוני

 4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

2022

Gladiator
רמת האבזור הבטיחותי

בטיחות 
רמת 
בטיח

רמת 
בטיחות בטיח

נמוכה  4 כריות גפיברווהט המ

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
5GLADIATOR 3.6 RUBICON S0
6GLADIATOR RUBICON S SAFETY4

ותקנת בדגם הרכב

מקרא ת מחערורם כמת פנזיי ההוויל כי תרגמלר ווראוי פנימיהםי רות התרעה במצב של עייפות נה  

ופציונאלית להתקנה
 מערכת א התרעה במצב של עייפות נהג בקרת מהירות חכמה )ISA(  מערכת מ

תקנת בדגם הרכב

 GLADIATOR 3.6 RUBICON S פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

צמתל עגמירת כמורותור  רבסלימה אוטומטית בעת חירום מערכת זYיTהEויA FהS וSל כNי בCOרIטגיBל0UחRות   

(  שליטה אוטומטית באורוSAתI ג מערכת מערכת שאינה מו מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב  חמייערשנכי ת חלגוברולית מבת טיחחרוותם מפני הולכי רגל ואו  בקרת מהירות חכמה )

נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPAזיהוםזיהום מרבי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק  בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

GLADIATOR 3.6L RUBICON, RUBICON S, RUBICON S SAFETYדרגה 10.715בינעירוני13.8עירוני

 4 כריות אוויר

 מזערידרגת זיהום אוו*י ר

  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

 4 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

ות בטיחות
ומטית באורות גבוהים

ירוט מערכו תח ייהשבניט יחחוגותר בקרת שיוט אדפטיביתמערכת זיהוי רוכב גאבוופהנ
 שליטה אוט מערכת זיהוי הולכי רגל מערכת זיהוי כלי רכב ב

רות
 מערכת זיהוי תמרורי מהי מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים  4מ צכרליומת ת ארוווויררס

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
רעה במצב של עייפות נהג

 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

ערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופנ

2022

 גבוהים  חיימהשיניר וחת גוחרוכתמ הב )טיAחSוI(ת יים 

 הת מצלמת רוורס

 מערכת זיהוי הולכי רגל התרעה במצב של
RUBICON S SAFETY פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורISA )  בקרת מהירות חכמה )

 סטייה מנת  4מ כערריוכתת  זאיווהיויר מ



חוברת אחריות ושירות
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התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי 
של הרכב. ט.ל.ח
07/2020

ramtrucks.co.il 9333
חוברת אחריות ושירות

צריכת ההדרלכק ב בפלולעלא  עהושודיעה הל הימוותק דשומנהת . מ3נ תושנינ והת מעאבחדרהי ולת עיבל, כהפיווףת  ולהיתאנ אמיו שחופבערת ת מאהואפי חהרניוהיתג ה הומהלשיאמוה ש
ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים ועלול להגיע לפער משמעותי. היצרן והחברה שומרים לעצמם
את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.


