
559. .2

 (Ceník MY2022)

GME WD

Motorizace PHM Pohon

5A 3.0 V6 CRD Diesel 4WD

R

6A 3.0 V6 CRD Diesel 4WD

SPORT
559.45A.2

OVERLAND
559.R6A.2

Ceníková cenacv

Výkon kW (PS)

AKČNÍ NABÍDKA

Neodolatelná akční nabídka a prvotřídní terénní schopnosti. 
Využijte právě nyní s cenovou výhodou až

85,600 Kč s DPH

Sleva Akční cena
Cena s DPH (Kč)

85,600 1,558,900

85,600 1,779,9001,865,500

1,644,500

194 (264)

194 (264)

Obj. Číslo

8st. automatická

8st. automatická

ZÁRUKA NA VOZIDLO 
Na všechny vozy poskytuje Jeep svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečné 3 roky rozšířené záruky (100.000 km) na hnací ústrojí vozidla, dvouletou záruku na lak a sedmiletou na prorezivění karoserie. Během 
základní dvouleté záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba - I AM JEEP. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a 
údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek. 

Všechny uvedené ceny motorizací jsou doporučené prodejní ceny odpovídající době vydání vč. 21% DPH bez příplatkových výbav. Více informací o zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců značky Jeep.

*Verze dostupní pouze ze skladu.

Platnost ceníku od 28.01.2022 do 31.03.2022 nebo do odvolání.

Převodovka

GLADIATOR
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Obj. kód Pouze s Nelze s SPORT OVERLAND

2SS - T

2SO T -

AD6 • •

0ZT - T

AFB 2SA 9,400 T

2SA 42,000 -

2SB - T

2WG CSU, CT6, 
CSD

- 71,500

2RU 2RZ 17,200 T

2RY 16,200 16,200

2ST 3,300 3,300

Paket "Trail rated"
- tažné lano
- rukavice
- taška

Premium LED osvětlení
 - Hlavní LED světlomety (LPX)
 - Zadní LED světlomety (LAY)
 - Aut. zapnutí a nastavení výšky předních světlometů (JKJ)
 - LED denní svícení (LPY)
 - LED mlhové světlomety (LNV)
 - Přední parkovací senzory (XHU)

Akční paket "Bezpečnost"
 - Varování před čelním nárazem s funkcí zmírnění následků nehody (LSU)
 - Adaptivní tempomat do zastavení (NH3)

Standardní a volitelná výbava

 - 18" kola z lehkých slitin
     - rozměr: 18 x 8,5
     - stříbrná leštěná
- pneumatiky 255/70 R18 (1M4)
- rezervní kolo (TBS)

GLADIATOR MY22 (N1)

Akční pakety

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokální standard pro ČR
NA - není dostupné pro některé verze

Stropnice se zvýšenou ochranou proti hluku
* S 2SA

Akční paket "Hard Top černý"
- Třídílná Freedom Hard-Top pevná střecha černá (HT1)
- Přepravní taška k uložení odjímatelných částí nad řidičem a spolujezdcem (CS2) 
- Zadní elektricky ovládaná okna (GFD)
- Odmrazovač zadního okna (GFA)
- Bez plátěné střechy (ST8)

Akční paket "Hard Top v barvě karoserie"
- Třídílná Freedom Hard-Top pevná střecha v barvě karoserie (HT3)
- Přepravní taška k uložení odjímatelných částí nad řidičem a spolujezdcem (CS2) 
- Zadní elektricky ovládaná okna (GFD)
- Odmrazovač zadního okna (GFA)
- Bez plátěné střechy (ST8)

Akční paket "Technologie"*
 - Monitoring mrtvého úhlu a detekce křížení dráhy za vozidlem (XAN)
 - Bezklíčové odemykání a zamykání (GXD)
* Nutno objednat navíc 2RZ

Akční paket "Sport Plus"
 - Uconnect 7" s dotykovou obrazovkou (UGG)
 - 2-zónová automatická klimatizace (HAB)
 - 17" kola z lehkých slitin (1M3)
- Selectable Tire fill Alert (LA5)

Akční paket "Střecha"
- Třídílná Freedom Hard-Top pevná střecha v barvě karoserie (HT3)
- Přepravní taška k uložení odjímatelných částí nad řidičem a spolujezdcem (CS2) 
- Zadní elektricky ovládaná okna (GFD)
- Odmrazovač zadního okna (GFA)
- Plátěná střecha SunRider Soft Top černá (ST2)
* Pouze s CSU nebo CT6 nebo CSD

Cargo paket
 - 400W invertor (XHR)
- Uzamykatelná schránka pod zadními sedadly (CUW)
- Zásuvka 230V (2GM)
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Obj. kód Pouze s Nelze s SPORT OVERLAND

BNB • •
BNG • •
BNM • •
BNS • •
BR2 • •
CF3 • •
CGZ • •
CGW • •
CJ1 • •

LMG • •
LSB - 14,000
NH2 • •
NHM • •
BNT • •
XGM • •
LA5 - •
XJH • •

Obj. kód Pouze s Nelze s SPORT OVERLAND

STB 2SA • -

CT6 19,400 19,400

MHW
2SA, 

2SB,2WG a 
CSD, CT6

23,200 23,200

CSU 32,300 32,300
CSD 16,200 16,200
XMF 16,200 T
GTB • •
LE4 • •
LHD • •
LPG • •
LPS • •

AJS

2RU a CSD 
+ 

0PY, 0Q0, 
0SD, 0UT, 

0UU

126,200 126,200

MBC • •
MFT • -
MFZ - •

MHJ XNY - 6,500

MM2 • -

MM3 - •

MRK T •
MRT 24,200 24,200
MRU 24,200 24,200
CLP 3,600 3,600
CLN 5,200 5,200

MZM - •
MT2 • •
CKT • •
CWJ 3,300 3,300
JEX • •

GMA XNY - 4,660

Obj. kód Pouze s Nelze s SPORT OVERLAND

728 • -
8E7 - •

2SQ 732 - 54,900

2SR 727 - 54,900

Uzamykatelné víko palivové nádrže

Mřížka kapoty světlá

Úchytná oka pro uchycení nákladu

Nástupní prahy dveří MOPAR černé trubkové

Černý zadní nárazník

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

Zadní mlhové světlo
Brzdové světlo

Polodveře (spodní část ocel - vrchní část tkanina)
*Pouze s 2RU a CSD a barvou 0PY, 0Q0, 0SD, 0UT nebo 0UU

Skládací kryt ložné plochy MOPAR měkký

Elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka v černé barvě
Automatické zhasnutí světel se zpožděním

Asistent stabilizace přívěsu

Plátěná střecha premium SunRider Soft Top 
- černá
* Nelze s 2SA

Uzamykatelné dveře nákladového prostoru

Čelní sklo "Gorilla"
* Pouze s XNY

Textil čalounění sedadel - černé
Kůže / Techno vinyl čalounění sedadel - černé
* S 732

Kůže / Techno vinyl čalounění sedadel - hnedé
* S 727

Blatníky s integrovými odbočovacími světly a denním svícením
- v černé barvě

Nástupní prahy dveří MOPAR stainless
Plaketa "Overland"

Blatníky s integrovými odbočovacími světly a denním svícením
- v barvě vozu
Nástupní prahy dveří
Nástupní prahy dveří MOPAR chrom trubkové

Nástupní prahy dveří MOPAR plastic

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokální standard pro ČR
NA - není dostupné pro některé verze

Selectable Tire fill Alert

Standardní a volitelná výbava

Elektronický stabilizační systém (ESC)

Přední airbagy

Alarm
Omezovač rychlosti

Roleta na krytí ložné plochy
Výstelka ložné plochy

Exteriér

Selec-Speed™ control

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Mřížka kapoty černá
* Nelze s  XNY

Plaketa "Trail Rated"

Interiér

Přepravní taška k uložení okna plátěné střechy

Tempomat (Cruise control)

Bezpečnost & Ochrana

Systém ochrany proti prevráteniu vozidla
ABS - protiblokovací systém kol
Systém upevnění dětské sedačky Isofix
Možnost deaktivace předního airbagu spolujezdce

Skládací kryt ložné plochy MOPAR tvrdý

Mopar Sunrider Fliptop
* Pouze s 2SA nebo 2SB nebo 2WG a CSD nebo CT6

Textil čalounění sedadel - černé

Boční airbagy
Automatické rozsvícení světel (světelný sensor)

Mřížka kapoty v barvě vozu

GLADIATOR MY22 (N1)

Protipreklzový systém
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Obj. kód Pouze s Nelze s SPORT OVERLAND

84K T T
258 2,900 2,900
CFN • •
CLE CWA • •

CWA 3,200 3,200
CWP • •
GCD T T
GNC - •
GNK • •
HAB - •
JHA • •

AD8 2SR,2SQ - 7,900

JPY • •

JT6 • •

JWA • •

LHA - •

RDZ • •

SCV • •

CDB • •

Obj. kód Pouze s Nelze s SPORT OVERLAND

1M2 • -

TBB • -

Obj. kód Pouze s Nelze s SPORT OVERLAND

0UT 0 0
0PY 24,900 24,900
0UU 24,900 24,900
0SB 24,900 24,900
74F 24,900 24,900

2G3 31,100 31,100

Obj. kód Pouze s Nelze s SPORT OVERLAND

0SD 24,900 24,900
0Q0 24,900 24,900
2G1 24,900 24,900

Písková "Gobi"
* K dispozici od únor-březen

Elektricky ovládaná okna
- přední okna s funkcí stažení na 1-klik

Sedadlo řidiče
- manuálně nastavitelné v 6 směrech

Přední sedadlo spolujezdce
- manuálně nastavitelné ve 4 směrech 

Paket "Zima"
- vyhřívaná přední sedadla (JPM)
- vyhřívaný volant (NHS)
* Pouze s 2SR nebo 2SQ

Standardní a volitelná výbava GLADIATOR MY22 (N1)

17" kola z lehkých slitin
 - rozměr: 17 x 7,5
 - stříbrná/černá leštěná
 - pneumatiky: 245/75 R17

Rezervní kolo

Ambientní osvětlení interiéru

Kůží čalouněný volant

Audio ovládání na volantu

2-zónová automatická klimatizace

Madla Mopar
Dělená, sklopná zadní sedadla 60/40

Vícerychlostní stěrače předních oken

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokální standard pro ČR
NA - není dostupné pro některé verze

Základní lakování

Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko

Bílá
Šedá "Sting"
Zelená "Sarge"

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

Kuřácká sada

Disky kol & Pneumatiky

Zatmavená zadní skla od B sloupku

Sklopné sedadlo spolujezdce

Interiér

Přední a zadní koberečky
Celoroční koberečky Mopar
Osvětlený odkládací prostor na kelímky

Sluneční clony s integrovaným zrcátkem

Metalické lakování

Černá

Šedá "Granite crystal"
Modrá "Hydro"
Sříbrná "Zynith"

Červená "Firecracker"
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Obj. kód Pouze s Nelze s SPORT OVERLAND

GX4 • •
GXM • •
RS9 • •
RSF • •
JAL - •
JAE • -
JJJ • •

2RZ 16,200 T

RCH • -

RSJ 2RZ - 11,300

 RDG+RTK • •

UGQ - T

XAA • •
XHU • •
XAC XNY • •
LMS - T

XNY GMA - 12,900

Obj. kód Pouze s Nelze s SPORT OVERLAND

DME • •
DHP • •
DSA • •

DAB rádio
Média HUB (USB a AUX JACK vstup)

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

GLADIATOR MY22 (N1)

Automatické přepínání dálkových světlometů

Legenda:
• - sériová výbava
T - lokální standard pro ČR
NA - není dostupné pro některé verze

ParkView® zadní parkovací kamera

Převodový poměr zadní nápravy 3,73

Standardní a volitelná výbava

Selec Trac pohon 4WD
Diferenciál s omezenou svorností

Přední offroad kamera
* Pouze s GMA

Zadní parkovací senzory

MAXIMÁLNÍ PRAKTIČNOST. JEDINÝ KONVERTIBILNÍ PICK-UP.

12V zásuvka ve středové konsole

Bezdrátový reproduktor
* pouze s 2RZ

Logistické kódy - Connected Services
* Dostupní později

Uconnect 8,4" s NVG, dotykovou obrazovkou
- AM / FM/ Aux / USB
- Bluetooth
- Apple Car Play a Android auto*
- Integrovaná anténa
- DAB rádio
- Uconnect Live
- GPS navigace (3D zobrazení měst)
* Apple CarPlay a Android Auto nejsou podporovány v ČR
** Pro Sport pouze s 2RZ

Technologie

Přední parkovací senzory

Ostatní

Bezklíčový start
Centrální zamykání

Přístrojový panel se 7" TFT displejem
Přístrojový panel se 3,5" TFT displejem

"Alpine" prémiový audio systém se subwooferem 
- 552 W zesilovač
- 2ks výškové reproduktory
- 8x12" subwoofer 
- 4ks 6,5" reproduktory 
- 2ks 3,5“ stropní reproduktory

8 reproduktorů
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Objem AdBlue nádrže (l)

Náprava vpředu
Dana 44 M210

HD Axle

16:1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Max. výkon : kW (k) @ ot. min. 194 (264) @ 3600 rpm

SPORT

18,5°
41°
885

Přechodový úhel 18,5°

VÝKON

41°

Kombinovaná (l/100km) - WLTP

177

Výška otevřených 5 dveří od země (mm) 885
Nájezdový úhel

Vrtání x zdvih (mm)

DieselPalivo

83.0 x 92.0
Počet válců, uložení

600 @ 1400-2800 rpm

Zdvihový objem (cm3)

1843 / 1905

2721

50

Nejmodernější 6 válcový motor o objemu 
3 litry dodává výkon 264 koní a spárován 

je s 8mi stupňovou automatickou 
převodovkou. Pohon všech kol zajišťuje 

vyspělý pohon Selec-Trac s redukční 
převodovkou.

Pohotovostní hmotnost (kg)

Náprava vzadu
Dana 44 M220

HD Axle

4WD

194 (264) @ 3600 rpm
600 @ 1400-2800 rpm

OVERLAND

Hnací náprava
8st. automatická

3.0 V6 CRD
Diesel

6, do V v úhlu 60°
83.0 x 92.0

2987
16:1

2478
1341
1137
2925
2721
1428
1497

71

445

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

5591

Max. objem prostoru za zadními sedadly (l) 

Maximální zatížení zadní nápravy (kg)

Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)
Maximální zatížení přední nápravy (kg)

POHON

1497
1428

1305
2369

Převodovka

Výška hard top / soft top (mm) 1843 / 1905

50

1137

Rozchod vpředu/vzadu (mm) 0
Světlá výška (mm)

Zrychlení 0 -100 km/h (s) 8.6
Max. rychlost (km/h) 177

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v 
základním vybavení v Itálii a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty pro vozidla 

jsou již založené na nové metodice WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a jsou přepočtené na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U 
těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.

Průměr otáčení (m) 13.7

SPOTŘEBA PALIVA
9,5 - 9,7 9,5 - 9,8

Emise CO2 (g/km) - WLTP
OSTATNÍ

248 - 256
E6D Final

8.6

Délka (mm)

2987

5591
18941894Šířka (mm)

Užitná výška ložné plochy (mm)

Délka ložné plochy - otevřené 5 dveře (mm) 2067
Šířka ložné plochy (mm) 1442
Šířka ložné plochy - mezi podběhy (mm)

Dana 44 M210
HD Axle

Dana 44 M220
HD Axle

8st. automatická

253
Délka ložné plochy - zavřené 5 dveře (mm)

Objem palivové nádrže (l) 71

Max. Točivý moment: Nm @ ot. min.

3.0 V6 CRD

Kompresní poměr

6, do V v úhlu 60°

4WD

TECHNICKÁ SPECIFIKACE GLADIATOR MY22 (N1)

Váha vpředu (kg)
Váha vzadu (kg)
Max. přípustná hmotnost (kg)

1064
2925

HMOTNOSTI A OBJEMY

Pořádný vůz potřebuje 
pořádný motor.

Rozvor (mm)

445
1137
1442

Odjezdový úhel 25° 25°

13.7

EMISE
Emisní norma E6D Final

3488
0

253
1531
2067

1531

3488

Brodivost (mm/kmh) 760/8 760/8

244 - 257
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Váš autorizovaný Jeep® prodejce:

si můžete vybrat z našich skladových vozů právě teď.

VÁŠ NOVÝ JEEP GLADIATOR MY22 (N1)

si můžete nakonfigurovat právě teď.

Tištěno v České Republice

Popisy a ilustrace použité v této brožuře, jakožto i informace o rozsahu dodávaného vybavení, barev, vzhledů, výkonů, rozměrů, hmotností, spotřeby paliva a provozních nákladů vozidla odpovídají době vydání. Naftové motory 
mají systém vstřikování typu jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF. Konkrétní konfiguraci vozidla získáte u autorizovaného dealera Jeep® podle aktuálního platného ceníku. Všechny uvedené ceny jsou doporučené prodejní 
ceny odpovídající době vydání vč. 21% DPH. Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Ilustrace mohou obsahovat speciální vybavení amerických modelů nebo funkcí, které nejsou k dispozici na evropském trhu. Jeep si vyhrazuje 

právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.

VÁŠ NOVÝ JEEP GLADIATOR MY22 (N1)
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