
DE NIEUWE JEEP® RENEGADE
F r e e d o m





FEEL FREE.





FEEL JEEP.



Geniet in alle rust en comfort van uw vrijheid in de Jeep Renegade Freedom. Een uniek topklasse-model dat in een zeer 
beperkte oplage wordt gebouwd en met exclusieve voorzieningen is uitgerust. Het Infotainmentsysteem in combinatie met 
een 5.0-Inch touchscreen, Bluetooth en navigatie, biedt u altijd in alle comfort van de Renegade een zorgeloze rit naar uw 
eindbestemming. Dat plezier en vrijheid van de Jeep Renegade Freedom hoog in het vaandel staat, kenmerkt het uiterst 
luxueuze tweedelig panoramisch schuif-kanteldak, waardoor u de mogelijkheid heeft om tijdens uw rit volop te genieten van 
een panoramisch uitzicht in de zon of onder een adembenemend mooie sterrenhemel. Laat uw fantasie de vrije loop en maak 
gebruik van de vrijheid naar keuze tussen zeven exterieurkleuren en twee verschillende transmissies voor de 1.4 MultiAir 
turbo-benzinemotor.

Vergeet de geijkte SUV’s en wees een trendsetter met de Renegade, het nieuwe icoon van de Jeep®-familie die u met de 
Freedom tracteert op een serie schitterende details.

EXTERIEURKLEUREN

364 Sierra Blue178 Solar Yellow

145 Commando296 Alpine White

348 Glacier Metallic

176 Colorado Red

231 Mojave Sand



MOTORISERING

STANDAARDUITRUSTING 
onder andere;

INTERIEUR

1.4 MultiAir Turbo-benzinemotor 140 pk (103 kW) - FWD    
 Handgeschakelde 6-versnellingsbak    
 DDCT automatische transmissie (gerobotiseerd)    

Tweedelig Panoramisch schuif-kanteldak
Infotainment Systeem met 5-inch Touchscreen, Navigatie en Bluetooth®
Instrumentenpaneel met 3.5-inch TFT-monochroomdisplay
Bandenspanningsbewakingssysteem
Audiosysteem met 6 speakers
Remote USB ingang
Audio-/EVIC- bedieningstoetsen op stuurwiel
Met leder bekleed stuurwiel
Cruise-control met snelheidsbegrenzer
Parkeersensoren achter
Handmatig bedienbare airconditioning
12V-stroomaansluiting in middenconsole & bagageruimte
Stoelbekleding voorzien van zwarte stof met zilvergrijze accentranden

Zesvoudig verstelbare bestuurdersstoel i.c.m. viervoudig verstelbare 
  passagiersstoel
Bestuurdersstoel voorzien van elektrisch verstelbare lendensteun
Buitenspiegelkappen in carrosseriekleur
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
Dagrijlichten
Mistlampen voorzijde
Dakrails & grille in kleur zwart
17-inch lichtmetalen velgen met 215/60 R17 drieseizoenenbanden
Reservewiel
Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)
Hill Start Assist (HSA)
Elektronische rolbeperking (ERM)



Deze brochure is een publicatie van Chrysler Group LLC. Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specifi caties en uitvoeringen voorbehouden. Alle illustraties en 
gegevens in deze brochure komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (maart 2015). Deze brochure is een internationale 
uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties. Hiervoor verwijzen wij naar onze 
meest recente prijslijst en folder met technische specificaties. Deze bevatten tevens de brandstofverbruikscijfers. Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie. 
Chrysler Group LLC behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, 
specifi caties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om 
design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht.


