
 

 

JEEP automobilių pardavimo salonai: 
Autobrava Motors 
Žalgirio g. 112A, Vilnius |  
Tel. (870) 077074 

Autobrava Motors 
Partizanų g. 75C, Kaunas |  
Tel. (870) 077074 

Autobrava Motors 
Dubysos g. 25A, Klaipėda |  
Tel. (870) 077074 

Autlit, UAB 
Pramonės g. 24G, Šiauliai | 
Tel. +370 (41) 211 111 

 

 

 



 

 

JEEP automobilių pardavimo salonai: 
Autobrava Motors 
Žalgirio g. 112A, Vilnius |  
Tel. (870) 077074 

Autobrava Motors 
Partizanų g. 75C, Kaunas |  
Tel. (870) 077074 

Autobrava Motors 
Dubysos g. 25A, Klaipėda |  
Tel. (870) 077074 

Autlit, UAB 
Pramonės g. 24G, Šiauliai | 
Tel. +370 (41) 211 111 

 

 

WRANGLER 4xe KAINORAŠTIS 
 

 

Kodas 

 

Versija 

 

Pavarų dėžė 

 

Degalų 

tipas 

Kaina, EUR su 

PVM 

Wrangler 4xe versija (4 durų automobiliai) 

688.AHH.1 
Jeep Wrangler Sahara PHEV 2.0 

ATX 4WD 
Automatinė Hibridas 68 990 € 

688.GHH.1 
Jeep Wrangler Rubicon PHEV 2.0 

ATX 4WD 
Automatinė Hibridas 69 990 € 

 

Į automobilio kainą yra įskaičiuota 60 mėn. garantija: bendroji 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantija, bei papildoma 36 (trisdešimt šešių) 

mėnesių garantija be ridos apribojimų. Nurodytos rekomenduojamos mažmeninės prekybos kainos. Visos kainos yra nurodytos su PVM (21%). 

UAB „Autobrava“ – oficialus „JEEP“ automobilių importuotojas Baltijos šalyse pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti kainas bei įrangą. 

Išsamesnę informaciją Jums suteiks pardavimo konsultantai. 
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Standartinė įranga Sahara Rubicon 

Oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui (šoninės) • • 

Automatinė klimato kontrolė • • 

Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) • • 

Elektroninė stabilumo programa (ESP), traukos kontrolės sistema • • 

17“ lengvojo lydinio ratlankiai (0R2) —   • 

18“ lengvojo lydinio ratlankiai (WPR) • —   

„Premium Black Sunrider“ juodas, vienos dalies minkštas stogas (STB) —   • 

Kėbulo spalvos papildomos sparnų dalys (MM3) • ○ 

60/40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė • • 

Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis • • 

Beraktė „Keyless Go“ užkūrimo ir „Keyless Entry“ atrakinimo sistema • • 

Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai • • 

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai • • 

Ambient LED vidaus interjero apšvietimas • • 

2 pozicijų reguliuojamas vairuotojo sėdynės išlinkis • • 

6 pozicijų rankiniu būdu valdoma vairuotojo sėdynė • • 

4 pozicijų rankiniu būdu valdoma keleivio sėdynė • • 

Priekiniai ir galiniai rūko žibintai • • 

Priekiniai grindų kilimėliai • • 

Multimedijos valdymas ant vairo • • 

7,0“ TFT vairuotojo informacinis skydelis • • 

Automatinė priekinių žibintų lygio nustatymo sistema • • 

Medžiaga aptrauktos sėdynės su „SAHARA“ logotipais • — 

Medžiaga aptrauktos sėdynės su „RUBICON“ logotipais —   • 

Šviesūs interjero apdailos elementai • • 

Command-Trac® automatinis varomųjų ratų galios paskirstymas pagal reikiamas 

sąlygas iki 2.72:1 santykio 
•   — 

Rock-Trac® automatinis varomųjų ratų galios paskirstymas pagal reikiamas 

sąlygas iki 4:1 santykio 
— •   

8 garsiakalbiai • • 

Spalvotas 8,4'' liečiamas ekranas, 3D grafikos navigacijos sistema, radijas ir MP3 

grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų rankų įranga su Bluetooth® sąsaja 

(UGQ) 

• • 

Oda aptrauktas vairas • • 

Galinio vaizdo kamera su dinaminėmis gairėmis • • 

Bekelės PLUS režimas — • 

Tamsinti langai • • 

Rūkančiųjų paketas • • 

Galiniai parkavimo davikliai • • 

  
• - standartinė įranga 

○ - pasirenkamoji įranga 

— - neteikiama įranga 
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Ypatingieji JEEP pasiūlymai 
 
     „Alpine Premium“ paketas                         „LED Premium Lighting Group“ paketas 

 
o 9 specialūs garsiakalbiai 

 

o Žemų dažnių garsiakalbis bagažo skyriuje 

o LED refleksiniai priekiniai žibintai 

 

o Automatinė priekinių žibintų valdymo 

sistema 

 

o LED dienos žibintai 

 

o LED apvalūs priekiniai rūko žibintai 

 

o LED posūkio žibintai 

 

o Priekinio parkavimo asistentas 

 

Kaina EUR įskaitant PVM 

779 € 

Kaina EUR įskaitant PVM 

1587 € 

Dovanojama suma EUR su PVM 

2366 € 
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Papildoma įranga 

 

Kodas 

 

Aprašymas 

 
Sahara 

 

Rubicon   

K
a

in
a

, 

€
 s

u
 

P
V

M
 

   

  Ratų pasirinkimai 

1M3 
18“ lengvojo lydinio ratlankiai, 255/70R18 

Tiekiama tik su „Overland“ paketu 
○ —  — 

  Interjero pasirinkimai 

728 
Juodos arba šviesiai rudos medžiagos sėdynės su „Sahara“ 

logotipais (1A8/OA8) 
• — — 

211 
Juodos arba tamsaus smėlio spalvos odinės sėdynės su „Sahara“ 

logotipais (1CL/TCV) 
○ — 1 500 € 

211 
Juodos arba tamsaus smėlio spalvos odinės sėdynės su „Rubicon“ 

logotipais (1AL/TVB) 
— ○ 1 500 € 

  Stogo pasirinkimai 

HT1 

Juodos spalvos, 3 dalių, kietas stogas 

o GFA – šildomas galinis langas 

o JHB – galinio lango valytuvas su apiplovimu 

o ST8 – kietas stogas 

o CS2 – panelės papildoma daiktų talpykla 

— ○ 2 192 € 

HT3 

Kėbulo spalvos, 3 dalių, kietas stogas 

o GFA – šildomas galinis langas 

o JHB – galinio lango valytuvas su apiplovimu 

o ST8 – kietas stogas 

o CS2 – panelės papildoma daiktų talpykla 

RUBICON tiekiama tik su MM3 

• ○ 2 192 € 

AEN 

„Dual Top Group“ su juodos spalvos, trijų dalių kietu stogu ir 

minkštu stogu 

 

○ 

(tik su 

AFF) 

○ 3 507 € 

0N2 
„Dual Top Group“ su kėbulo spalvos, trijų dalių kietu stogu ir 

minkštu stogu 
○ 

○ 

(tik su 

MM3) 

3 507 € 

  Spalvų pasirinkimai 
5CA Juoda (Black, pastelinė spalva) ○ ○ -- 

5CG Balta (Bright White, pastelinė spalva) ○ ○ 

994 € 

5DM Pilka (Sting Gray, pastelinė spalva) ○ ○ 

5CB Raudona (Firecracker Red, pastelinė spalva) ○ ○ 

5CL 
Geltona (Hellayella, pastelinė spalva)  

Netiekiama su STJ arba MM3/HT3 pasirinkimais 
—   ○ 

5CC Šviesiai pilka (Billet Silver, metalizuota spalva) ○ ○ 

5CD Tamsiai pilka (Granite Crystal, metalizuota spalva) ○ ○ 

74F Žalia (Sarge Green, pastelinė spalva) ○ ○ 

1 384 € 

1WX Tamsiai geltona (Nacho, speciali pastelinė spalva) ○ ○ 

1CJ Žydra (Chief, speciali pastelinė spalva) ○ ○ 

6FW Tamsiai mėlyna (Hydro Blue, speciali spalva) ○ ○ 

3XU Tamsiai raudona (Snazzberry, speciali spalva) ○ ○ 

  Papildoma įranga 
CWA „MOPAR“ visų sezonų grindų kilimėliai ○ ○ 0 € 

JPM 
Šildomos priekinės sėdynės ir vairas 

Tiekiama tik su odinėmis sėdynėmis 
○ ○ 98 € 

LSB Gamyklinė signalizacija ○ ○ 195 € 

XNY Integruota bekelės kamera ○ • 779 € 

MM3 Kėbulo spalvos papildomos sparnų dalys • ○ 195 € 

LMS Automatinė tolimųjų šviesų valdymo sistema ○ ○ 273 € 
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Papildomi įrangos paketai 

 

0ZT 

„Safety Pack“ – 

 

o LSU – priekinio susidūrimo prevencijos sistema „FCW-Plus“ 

o NH3 – adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema su 

sustojimo funkcija 

Tiekiama tik su LMS 

 

○ 

 

○ 

 

1 091 € 

 

AAN 

„Technology Group“ –  

 

o GXD – nuotolinio valdymo centrinis užraktas 

o XAN – aklosios zonos sistema su priekyje esančių pėsčiųjų 

įspėjimo funkcija 

 

 

○ 

 

○ 

 

896 € 

 

ADH/AHT 

„Heavy Duty Electrical Group (Rubicon/Sahara) –  

 

o BAL - 240 Amp generatorius 

o BCV - 700 Amp papildomos priežiūros akumuliatorius 

o LH2 – Papildomos AUX jungtys 

 

○ 

(AHT) 

 

○ 

(ADH) 

 

293 € 

AFB 

„Comfort and Convenience Group“ 

 

o CHD – kietojo stogo apdaila su papildoma garso izoliacija 

 

Tiekiama su vienu iš pasirinkimų – HT1/HT3/AEN/0N2 

 

○ 

 

○ 

 

484 € 

 

AFF 

„Overland Group“ 

 

o 1ML – Odinės sėdynės su „Overland“ logotipais  

o RC4 - Alpine Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais ir 

žemų dažnių garsiakalbiu bagažo skyriuje 

o 1M3 – 18“ lengvojo lydinio ratlankiai, 255/70R18 

o HT3 – Kėbulo spalvos, trijų dalių kietasis stogas 

o CSB – Kietasis atsarginės padangos viršelis 

o MZM  - Overland logotipas 

 

Tiekiama tik su AFB, AAN 

 

○ 

 

— 

 

2 192 € 

CMD 

„Cargo Trail Rail Management System“ 

 

o Specialūs bagažinės tvirtinimai 

○ ○ 293 € 
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 Wrangler 4xe 

 Sahara Rubicon 

Variklis 2.0L T-GDI 

Varančiųjų ratų sistema Command-Trac + 

Selec-Trac sistema 

(4WD) 

Rock-Trac + Selec-

Trac sistema 

(4WD) 

Pavarų dėžė 8 pavarų automatinė 

Darbinis tūris cm3 1.995 

Cilindrų skaičius 4 

Emisijos standartas Euro 6D-Final 

Kuro tipas Hibridas 

Didžiausia galia, kW (AG) 280 (380) 

Didžiausias sukimo momentas, Nm 637 prie 3000 aps/min 

CO2-emisijos*, g/km (kombinuotos 

mieste) 

79 94 

Kuro sąnaudos*, l/100 km, 

mieste 
3,5 4,1 

Kuro bako talpa, l 65 

Baterijos stiprumas, kWh 17,3 

Pilnai elektra nuvažiuojamas 

atstumas, km 

apie 50 

Ilgis, mm 4.882 

Plotis, mm 1.894 

Aukštis su kietu stogu, mm 1.838 1.848 

Aukštis su medžiaginiu stogu, mm 1.891 1.901 

Ratų bazė, mm 3.008 3.008 

Prošvaisa, mm 242 252 

Užvažiavimo į įkalnę 

laipsnis/statumas 

35,8/30,8/20,2 36,6/31,8/21,4 

Nusileidimo į vandenį gylis, mm prie 

km/h 
760 prie 8km/h 

Perdavimo santykis 3,45 4,1 

Perdavimo santykis (sumažinimas) 2,72:1 4:1 

Didžiausia apkrova, kg 375 375 

Automobilio masė*, kg 2.013 – 2.472 2.103 – 2.574 

*Automobilio masė, degalų sąnaudos ir CO2 kiekis gali skirtis nuo pateikiamo. Jis priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui: vairavimo 

įpročių, kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, komplektacijos bei pakrovimo.  

 


