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LOOK AT

INNOVATION
FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE



MODELL UTRUSTNINGSNIVÅ MOTOR VÄXELLÅDA REK.CA PRIS

Compass 4Xe Limited PHEV/ Bensin 1.3 T4 GSE 240 hk 4WD 6-vxl automat 497.000

Compass 4Xe Limited Plus PHEV/ Bensin 1.3 T4 GSE 240 hk 4WD 6-vxl automat 523.000

Compass 4Xe Trailhawk PHEV/ Bensin 1.3 T4 GSE 240 hk 4WD 6-vxl automat 522.000

Compass 4Xe Trailhawk Plus PHEV/ Bensin 1.3 T4 GSE 240 hk 4WD 6-vxl automat 573.000

Compass 4Xe S PHEV/ Bensin 1.3 T4 GSE 240 hk 4WD 6-vxl automat 554.000

Compass 4Xe S Plus PHEV/ Bensin 1.3 T4 GSE 240 hk 4WD 6-vxl automat 589.000

REK.CA PRISER

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser 
inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp  44 – 46 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade 
specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB



STANDARDUTRUSTNING

Exempel på standardutrutsning : Ersätter / utöver Limited :

18” lättmetallfälgar

Uconnect 10,1” pekskärm  

Apple Carplay (trådlös)

Smartphoneladdare (trådlös)

Instrumentgrupp med 10,25" skärm

Tyg/Vinyl klädsel  

Takräcken

Gummimattor

Tonade rutor

Fönsterlister krom

Svarta spegelåpor

El-uppvärmda säten

Läderklädd instrumentbräda

El-uppvärmd ratt med tecno läder

USB-uttag fram och bak

Kollisionsvarnare med autobroms 

Backkamera

Adaptiv farthållare

Helljusautomatik

LED-strålkastare ( reflektor ) 

Keyless Entry & Go

Regnsensor

Innerbackspegel, auto.dimmbar

Ytterbackspeglar el.infällbara

Delbart baksäte 60/40

LIMITED LIMITED  PLUS 

Paket Komfort 

- Uconnect 10,1" med Navigation

- Trafikskyltsavläsning

- El.manövrerad bagagelucka Handsfree-access

Paket Assistans

- 360-kamera

- Dödavinkelnvarnare

- Belysta ytterhandtag

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser 
inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp  44 – 46 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade 
specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB



STANDARDUTRUSTNING

Exempel på standardutrutsning : Ersätter / utöver Trailhawk :

17” lättmetallfälgar

Uconnect 10,1” pekskärm med Navigation 

Apple Carplay (trådlös)

Smartphoneladdare (trådlös)

Instrumentgrupp med 10,25" skärm

Tyg/Vinyl klädsel  

Takräcken

Gummimattor

Tonade rutor

Fönsterlister,svarta 

Svarta spegelåpor

El-uppvärmda säten

Läderklädd instrumentbräda

El-uppvärmd ratt med tecno läder

USB-uttag fram och bak

Kollisionsvarnare med autobroms 

Bakre parkeringssensorer

Främre parkeringssensorer

Backkamera

Adaptiv farthållare

Helljusautomatik

LED-strålkastare ( reflektor ) 

Keyless Entry & Go

Regnsensor

Innerbackspegel, auto.dimmbar

Ytterbackspeglar el.infällbara

Delbart baksäte 60/40

Off-road fjädring

Selec-Terrain med Rock-läge 

Skyddsplåt transmission

Skyddsplåt bränsletank

Skyddsplåt fördelningslåda

Skyddsplåt främre hjulupphängning

Bakre bogseröglor

Motorhuvsdekal Trailhawk 

TRAILHAWK TRAILHAWK PLUS 

Paket Läder 

- Läderklädsel

- El-justerbara (8-vägs) och ventileradae säten 

- El-justerbart svankstöd (4-vägs) förare och passagerare

- Delbart baksäte 40/20/40

- Förarstol med minnesfunktion

Paket Teknik 

- 360-Kamera

- Alpine Premium Sound System. 9 högtalare. 506 W

- 230V uttag

- Dödavinkelnvarnare

- Belysta handtag ext.

- Parkeringsassistans

Paket Premium

- El-manövrerad Panoramasoltak

- El.manövrerad bagagelucka , Handsfree-access

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser 
inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp  44 – 46 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade 
specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB



STANDARDUTRUSTNING

Exempel på standardutrutsning : Ersätter / utöver S :

19” lättmetallfälgar

Uconnect 10,1” pekskärm med Navigation 

Apple Carplay (trådlös)

Smartphoneladdare (trådlös)

Instrumentgrupp med 10,25" skärm

Läderklädsel 

El.justerbar förarstol, 8-vägs

Takräcken

Gummimattor

Tonade rutor

Fönsterlister,svarta 

Lackerad nedre stötfångare fram/bak & sidokjolar

Svarta spegelåpor

El-uppvärmda säten

Läderklädd instrumentbräda

El-uppvärmd ratt med tecno läder

USB-uttag fram och bak

Kollisionsvarnare med autobroms 

Bakre parkeringssensorer

Främre parkeringssensorer

Backkamera

Adaptiv farthållare

Helljusautomatik

LED-strålkastare ( projektor ) 

Keyless Entry & Go

Regnsensor

Innerbackspegel, auto.dimmbar

Ytterbackspeglar el.infällbara

El.manövrerad bagagelucka,handsfree

Delbart baksäte 40/20/40

Svart tak

S S PLUS 

- El-manövrerad Panoramasoltak

Paket Teknik 

- 360-Kamera

- Alpine Premium Sound System. 9 högtalare. 506 W

- 230V uttag

- Dödavinkelnvarnare

- Belysta handtag ext.

- Parkeringsassistans

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser 
inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp  44 – 46 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade 
specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB



FÄRGER

SOLID 

SVART ( 601 )VIT,ALPINE ( 296 ) RÖD, COLORADO  ( 176 )

METALLIC 

BI-COLOR

BLÅ ,SHADE ( 435 ) SILVER, GLACIER  ( 348 ) MÖRKGRÅ, GRAPHITE  ( 679 )

VIT,ALPINE  & SVART TAK ( 317 ) RÖD, COLORADO & SVART TAK ( 686 ) BLÅ ,SHADE  & SVART TAK ( 263 ) SILVER, GLACIER  & SVART TAK ( 738 )

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser 
inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp  44 – 46 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade 
specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB



INTERIÖR

TYG / VINYL, SVART MED GRÅA SÖMMAR ( 020 )  SVART & GRÅA SÖMMAR 

LIMITED 

TRAILHAWK 

SVART & RÖDA SÖMMAR TYG / VINYL, SVART MED RÖDA SÖMMAR ( 769 )  

S

SVART & GRÅA SÖMMAR LÄDERKLÄDSEL, SVART MED GRÅA SÖMMAR ( 422 )  

LÄDER, SVART MED RÖDA SÖMMAR ( 897 )  



STANDARDFÄLGAR

18“ LÄTTMETALLFÄLGAR

17“ LÄTTMETALLFÄLGAR  

LIMITED 

TRAILHAWK 

S

19“ LÄTTMETALLFÄLGAR  



FÄRGMATRIS

UTRUSTNINGSNIVÅ LIMITED TRAILHAWK S

INTERIÖR
Tyg/ Vinyl 

Svart med gråa sömmar

Tyg/ Vinyl 
Svart med röda 

sömmar

Läderklädsel
Svart med röda sömmar

Läderklädsel
Svart med gråa sömmar

INTERIÖRSKOD 020 769 897 422

LACKTYP LACKKOD

SOLID

296 Vit. Alpine 8.000 kr 8.000 kr 8.000 kr -

601 Svart 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

176 Röd, Colorado 8.000 kr 8.000 kr 8.000 kr -

METALLIC

435 Blå, Shade 9.000 kr 9.000 kr 9.000 kr -

348 Silver, Glacier 9.000 kr 9.000 kr 9.000 kr -

679 Mörkgrå, Graphite 9.000 kr 9.000 kr 9.000 kr -

BI-COLOR

317 Vit Alpine & Svart tak - - - 8.000 kr

686 Röd, Colorado & Svart tak - - - 8.000 kr

263 Blå, Shade  & Svart tak - - - 9.000 kr

738 Silver, Glacier & Svart tak - - - 9.000 kr

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser 
inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp  44 – 46 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade 
specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB



J E E P . S E

Villkor:Vänligen observera att vissa tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Jeep-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser 
inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 23 maj 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp  44 – 46 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Jeep Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Utrustning och färgscheman kan skilja sig från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade 
specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB


