
Jeep Compass 4xe Gyldig fra 18.01.2023

Fremhævede modeller Inkluderet Ikke tilgængelig

Udstyr LIMITED S

Pris 449.990 499.990

Brændstof Hybrid Hybrid

Motor 1.3 190 HK 1.3 240 HK

Hestekræfter 190 240

Gearkasse Automatisk 6-trins Automatisk 6-trins

Forbrug 52.6 km/l 55.6 km/l
CO2 45 g/km 45 g/km

Batteri 11,4 kWh 11,4 kWh

Rækkevidde 47 km 49 km

Grøn afgift 370 kr. 370 kr.

Sorte tagrails

Elektrisk foldbare sidespejle m. varme

FULL LED forlygter

Adaptiv fartpilot m. start/stop

Bakkamera

Elektrisk bagklap m. håndfri åbning

18" alufælge, "Diamond"

19" alufælge, "Black Gloss"

10,1" Touch Screen

10,25" Digital instrumentering

Lædersæder m. grå syninger

Prislisten er gældende for biler, som er bestilt via K.W. Bruun Scala A/S. Biler som er bestilt via det gamle FCA Danmark kan variere i udstyr. Priser for 2022 er beregnet ud fra nuværende afgiftssystem, og kræver
indregistrering før 31/12/2022

Forbrugstallene er beregnet på baggrund af WLTP-metoden.

Jeep forbeholder sig retten til at ændre modelprogrammet, priser, tekniske speci�kationer og udstyrsdetaljer uden forudgående varsel. Yderligere tages der forbehold for trykfejl, og at leverandøren er uden forpligtigelse i
tilfælde af at leverandøren ikke kan levere i overensstemmelse med de speci�cerede speci�kationer og udstyr. Grøn ejerafgift er halvårlig.

* Kampagnen gælder kun for forhandlernes lagerbiler så længe lager haves.
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Varianter Fremhævede modeller Ikke tilgængelig

Motor Gearkasse Grøn afgift Limited S

HYBRID

1.3 190 HK

km/l: 52,6
CO2, g/km: 45

Rækkevidde, km: 47

Automatisk
6-trins

370 449.990

1.3 240 HK

km/l: 55,6
CO2, g/km: 45

Rækkevidde, km: 49

Automatisk
6-trins

370 499.990

Prislisten er gældende for biler, som er bestilt via K.W. Bruun Scala A/S. Biler som er bestilt via det gamle FCA Danmark kan variere i udstyr. Priser for 2022 er beregnet ud fra nuværende afgiftssystem, og kræver
indregistrering før 31/12/2022

Det oplyste brændstofforbrug og CO2 tal kan ændres uden varsel, som følge af mindre tekniske ændringer fra producenten, ændret homologering pba. nye testresultater, samt tilkøb af fabriksmonteret ekstraudstyr. En

ændret CO2 udledning kan medføre ændring af registreringsafgiften, og dermed bilens pris ift. det oplyste i prislisten. Forbrugstal, energiklasse og vejl. udsalgspriser er opgivet efter WLTP-forbrug. Grøn ejerafgift er opgivet

efter WLTP CO2-udledning. Grøn ejerafgift er halvårlig.

Det i praksis oplevede brændstofforbrug afhænger derudover også af køremåde og andre faktorer, hvorfor det kan afvige fra det oplyste.

Jeep forbeholder sig retten til at ændre modelprogrammet, priser, tekniske speci�kationer og udstyrsdetaljer uden forudgående varsel. Yderligere tages der forbehold for trykfejl, og at leverandøren er uden forpligtigelse i
tilfælde af at leverandøren ikke kan levere i overensstemmelse med de speci�cerede speci�kationer og udstyr. Grøn ejerafgift er halvårlig.

* Kampagnen gælder kun for forhandlernes lagerbiler så længe lager haves.
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Ladeløsninger

e-GO - Den ultimative
ladestanderløsning

• e-GO er din egen ladeboks, installation og app med fremtidssikret
teknologi i én løsning
• Zaptec GO intelligent ladestander 11 kW
• Lav månedlig omkostning
• Adgang til mere end 7.000 offentlige ladepunkter i DK og
150.000 i Europa via Monta App'en
• Kundesupport 24/7
• Privat standardinstallation *
• Mulighed for opskrivning til elafgiftsrefusion via abonnement i
Monta app’en **
• Abonnement uden binding - du betaler kun for den el, du bruger
• 5 års garanti på ladeboks og godkendt installation

Den ultimative ladeløsning med installation til din nye Jeep!

Abonnement

0 kr. pr. md
Installation

10.995 kr.

E-GO - DEN ULTIMATIVE LADESTANDERLØSNING

* e-GO løsningen er beregnet som installation til private husstande. For erhvervsløsninger kontakt venligst din forhandler for et skræddersyet tilbud. Standardinstallationen af e-GO dækker ca. 80% af de danske husstande. På
øvrige kan der forekomme ekstra udgifter i forbindelse med installationen ved eksempelvis gravearbejde, lovliggørelse af husstandens installationer eller lignende. Installatøren vil give tilbud på dette inden arbejdet
igangsættes.
** Med e-GO kan du tilmelde dig, således at, når statens ordning for elrefusion tiltræder igen, vil man automatisk være tilknyttet denne. Ordning tiltræder igen 1/6-2023. Dette gøres ved at skrive til e-go@kwbruun.dk og
forespørge på dette. Det koster 0 kr./ mnd at være tilmeldt, når refusionen ikke er aktiv, men når dette genindtræder, vil prisen være 69 kr./ mnd. 
BEMÆRK: e-GO ladeløsninger købt ifm. bilhandel, hvor e-GO's pris betinges af bilhandel, skal kunden, ved annullering af handel, hvis ladeløsning er installeret og monteret, betale den fulde pris for denne (10.995 kr.).
Nedtagelse sker for kundes egen regning.
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Tekniske speci�kationer Inkluderet Ikke tilgængelig

1.3 190 HK
Automatisk 6-trins

1.3 240 HK
Automatisk 6-trins

MOTOR

Cylindervolumen (cm3) 1.332 1.332

Cylindre 4 4

Start & Stop

BATTERI

Kapacitet (kWh) 11,4 11,4

Ladekabel Type 2 Type 2

Ladetid AC 11 kW (0-100%)  Ca. 3t 15m Ca. 3t 15m

Energiforbrug (Wh/km) 166 161

Rækkevidde (km) 47 49

YDEEVNE

Acceleration fra 0-100 km/t (sek) 7,9 7,3

Tophastighed (km/t) 183 200

DIMENSIONER UDVENDIGE

Længde (mm) 4.404 4.404

Akselafstand (mm) 2.636 2.636

Bredde (ekskl. sidespejle) (mm) 1.874 1.874

VOLUMENER

Brændstoftankens kapacitet (liter) 36,5 36,5

VÆGTE

Køreklar vægt (kg) 1.946 1.954

Totalvægt (kg) 2.400 2.400

Typegodkendt anhængervægt med bremser 1.250 1.250

Typegodkendt anhængervægt uden bremser 600 600
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Udstyr Inkluderet Ikke tilgængelig

Limited S

FREMHÆVET UDSTYR

Sorte tagrails

Elektrisk foldbare sidespejle m. varme

FULL LED forlygter

Adaptiv fartpilot m. start/stop

Bakkamera

Elektrisk bagklap m. håndfri åbning

18" alufælge, "Diamond"

19" alufælge, "Black Gloss"

10,1" Touch Screen

10,25" Digital instrumentering

Lædersæder m. grå syninger

FÆLGE

18" alufælge, "Diamond"

19" alufælge, "Black Gloss"

INDVENDIGT UDSTYR

10,1" Touch Screen

10,25" Digital instrumentering

Navigation

Nøglefri adgang & start

SÆDER

40/20/40 splitbagsæder

60/40 foldbare bagsæder

Elektriske forsæder m. 8-vejs indstilling

Lædersæder m. grå syninger

Manuelle forsæder m. 6-vejs indstilling

SIKKERHED

Adaptiv fartpilot m. start/stop

Bakkamera

Hill Assist

Skiltegenkendelse

Parkeringssensor, bag

UDSTYR

FULL LED forlygter

Elektrisk foldbare sidespejle m. varme

Regnsensor
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Udstyr Inkluderet Ikke tilgængelig

Limited S

UDSTYR [FORTSÆTTELSE]

LED-baglygter

LED-tågeforlygter

Aut. fjern-/nærlys

Elektrisk bagklap m. håndfri åbning

UDVENDIGT DESIGN

Sorte tagrails

Udvendige sorte detaljer
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Farver Inkluderet Ikke tilgængelig

Limited S

FARVE

Rød Colorado

Metallak

Sort Solid

Standardlak

12.000 12.000

Blå Shade

Metallak

12.000

Grå Graphite

Metallak

12.000

Hvid Alpine

Metallak

12.000

Lysgrå Glacier m sort tag

Metallak

12.000

Blå Shade m sort tag

Metallak

18.000 12.000

Hvid Alpine m sort tag

Metallak

18.000 12.000

Grå Graphite m. sort tag

Metallak

18.000

Rød Colorado m sort tag

Metallak

18.000


