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RENEGADE
Tüm ürün çizimleri ve özellikleri, dosyanın hazırlandığı tarihlerdeki mevcut bilgilere dayandırılmıştır.

Katalogdaki ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

gerekli gördüğünde, önceden haber vermeksizin, fiyatlarda, özelliklerde, renklerde ve 

malzemelerde değişiklik yapma ve modelleri değiştirme veya devam ettirme hakkını saklı tutar.
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1941 yılından bu yana her yeni Jeep
®
 modeli, off-road ve on-road 

çıtasını yükselterek sürüş keyfini biraz daha artırıyor.

Yeni Jeep
®
 Renegade, Jeep

®
’in dünyaca ünlü yedili ızgarasına sahip 

tamamen farklı bir modelidir: Şehir için tasarlanmış, zorlu koşullarda kullanılmak 

üzere donatılmış, benzersiz bir performans ve birinci sınıf teknoloji sunan cesur bir kişiliktir. 

Her yönüyle gerçek Jeep
®
 ruhunu taşıyan Renegade’in her noktası modern bir tasarıma sahiptir. 

Daha önce denemiş olduğunuz tüm SUV araçlarının aksine genç, çok yönlü ve atak. 

Eğlencenin kurallarını yeniden tanımlamaya hazır mısınız?

EĞLENCEYİ 
YENİDEN 
TANIMLAYIN
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ÇEKİCİLİĞİ 
YENİDEN 
HAYAL EDİN

Hem asi hem çarpıcı hem de dudak uçuklatan bir tasarıma sahip olan Jeep
®
 Renegade, bu duruşunu gururla 

sergilemekten çekinmiyor.

İster sizi uzaklara götürsün, ister şehiriçi hayatınızda size eşlik etsin, Jeep
®
 Renegade tam bir cesaret örneği sergiliyor. 

Şehir içinde sert ve karşı konulmaz vahşi hayatın varlığını hatırlatıyor. 
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Renegade’in her noktası benzersiz detaylara ve efsanevi Jeep
®
 markasının tasarım dokunuşlarına sahiptir.

Görünüşü, kaslı gövde yapısı ve keskin hatları Wrangler’ın güçlü duruşundan örnek alınarak oluşturuldu. 

İkonik yedili ızgara, parlak çerçeveli yuvarlak farlar, ikizkenar çamurluklar efsanevi Jeep
®
 mirasını devam ettirmektedir.
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Jeep
®

ikonu, yeni Renegade’in ön ve arka farlarında olduğu gibi birçok farklı noktada ortaya çıkıyor. Renegade’in kendine 

has özelliklerinden biri olan eski tip askeri benzin bidonlarından esinlenerek tasarlanan X ikonu şeklindeki arka stopları, 

özgürlük sunan My Sky Open-Air Roof ve aracın yan tarafındaki özel Renegade badge’inde görmek mümkün.

1941’de başlamış bir geleneği devam ettirmek adına Renegade aynı zamanda, My Sky Open-Air Roof açılabilir tavan sistemi

sayesinde heyecan verici bir panoramik görüntü ve açık hava özgürlüğü sağlıyor.
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KONFORU 
YENİDEN 
KEŞFEDİN

Dayanıklı. Konforlu. İkonik.

Jeep
®
 Renegade’in koltuğuna oturarak şehirde sürüş keyfini keşfedin.

Tamamen yeni iç tasarımı size enerji verecek.

Detayları sizi büyüleyecek.

Teknoloji ve enerjik yapısı size ilham verecek. 
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Tasarım teması, yumuşak dokunuşlarla, dayanıklı ve fonksiyonel  detayların kesişmesi olarak tanımlanıyor.

Bütün bu eşsiz tasarımı oluşturan detaylar Jeep
®
 Wrangler’dan etkiler taşıyor.

Tasarım her zaman güçlü, kalıcı duygusal bir etki yaratmalıdır.

İşte yeni Jeep
®
 Renegade’in iç tasarımı bu etkiyi yaratmak için tasarlandı.

Enerji veren iç görünümü, markanın efsanevi mirasını bir sonraki seviyeye taşıyor.
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Araç içinde konfor ve eğlence için isteğe bağlı sunulan birinci sınıf 9 hoparlörlü ve 506 watt Beats ses sistemi, 

direksiyondan kumanda edilen, Uconnect 5,0 inç ve isteğe bağlı 6,5 inç dokunmatik ekran gibi sayısız teknolojik özellikler 

bulunuyor. Bu sistemler sayesine Bluetooth bağlantısı, radyo, USB jack girişleri kontrol edilebiliyor. Ayrıca Uconnect 6,5 inç, 

etkileyici 3D grafikleri ve GPS sinyallerinin alınamadığı yerlerde seyahat ederken kesin konumu ayarlamaya yardımcı olan

sensör destekli GPS bulunan premium navigasyon sistemi de sunuyor.



Renegade’in bir başka özelliği de, araç bilgisi sunan tamamen kişiselleştirilebilen tam renkli 7 inç TFT teknolojili gösterge 

ekranı (Limited ve Trailhawk modelleri için geçerlidir).
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Sürücü tercihine bağlı olarak, navigasyon yön bilgisi, hız, yakıt bilgisi, emniyet uyarıları, paralel/dikey park desteği, 

şerit ikaz uyarısı, ses bilgisi ve Selec-Terrain dahil olmak üzere Jeep
®
 özellikleri gibi birçok bilgiyi gösterge ekranında

görüntüleyebilir.
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TUTKUNUZU 
YENİDEN 
ATEŞLENDİRİN
Sürükleyici maceralar için tasarlanmış ilk SUV için hazır olun.

Benzersiz on-road sınıfının en iyi off-road kabiliyetiyle, 

Performanslı, çevreci motorlar; 6 ileri manuel, 6 ve 9 ileri otomatik şanzıman seçenekleri 

ve yenilikçi sürüş sistemiyle Jeep
®
 Renegade’in sürükleyici macerasına katılın.

Macera isteğiniz hiç olmadığı kadar artacak.
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FWD (Önden çekiş) ve 4x4 çekiş sistemi sunan Jeep
®
 Renegade, ihtiyaç duyulmayan zamanlarda enerji kaybının 

azaltılması ve yakıt verimliliğini artırmak için, gerekli olduğunda devreye giren “arka aks bağlantı kesme özelliği”ne sahip 

segmentindeki ilk SUV. 

Yeni Jeep
®
 Renegade için mevcut olan 8 adet güç aktarma mekanizması kombinasyonu, hem şehiriçi hem de arazi

sürüşlerinde verim ve performans konusundaki tüm ihtiyaçları karşılayacak. Yenilikçi 1.4 MultiAir® turbo benzin ve 1.6,

2.0 Multijet II dizel motor seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Bu motorlar, otomatik ve manuel şanzıman 

seçenekleriyle beraber hem sağlamlığı hem de verimi bir araya getiriyor.
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Jeep
®
 Renegade, iki yenilikçi 4x4 sistemini seçenek olarak sunuyor: Jeep

®
 Active Drive veya Jeep

®
 Active Drive Low.

Her ikisi de olağanüstü on-road sürüşü ve benzersiz off-road kapasitesi garantisiyle...

Jeep
®
 Active Drive sistemlerinde, her türlü yol şartında optimum performans için sürücünün on/off-road ayarlarını

seçmesini sağlayan yeni Selec-Terrain® (Yüzey Seçme) özelliği bulunuyor. Bu özelliğin Auto (Otomatik), Snow (Kar), Sand

(Kum), Mud (Çamur) ve Trailhawk modeline özgü Kaya (Rock) modu olmak üzere beş mod seçeneği bulunuyor.
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İÇGÜDÜLERİNİZİ 
YENİDEN 
KEŞFEDİN
Yeni Jeep

®
 Renegade, hem şehiriçinde hem de arazide sınır tanımayan bir araç.

En yüksek off-road kapasitesini isteyenler için Jeep
®
 Renegade Trailhawk, sınıfının en iyi 4x4 

performansını sunuyor. 

Jeep
®
 Renegade Trailhawk üzerindeki “Trail Rated” rozeti, aracın birçok off-road koşullarına meydan

okuması ve beş temel açıdan performansını artırmak için tasarlanmış olduğunu hatırlatıyor; bu beş

açı, çekiş, yerden yükseklik, manevra kabiliyeti, artikülasyon ve su geçiş yüksekliğidir.

Bu da tüm zeminlerde üstün performans anlamına geliyor.
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Renegade Trailhawk versiyonu sınıfının en iyi yaklaşma ve uzaklaşma açılarına, off-rood’a uygun eşsiz ön ve arka alt

tamponlara, alt koruma plakalarına, her zemine uygun lastiklere, kırmızı arka çeki demir kancasına sahiptir.

Tüm özellikleri görünümüyle sınırlı olmayan Trailhawk 2.0 Multijet II motoru 170 HP ve 9 ileri otomatik şanzımanı bir araya

getiriyor. Selec-Terrain’de bulunan Rock (Kaya) modu ile yollara meydan okuyor.
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Renegade Trailhawk’ın direksiyonuna geçtiğiniz andan itibaren, aracın diğer tüm versiyonlardan farklı olduğunu 

göreceksiniz. İç tasarımında Trailhawk imzası niteliğinde kırmızı dikişli logosu eşsiz bir stil sunuyor.



GÜVENLİĞİ 
YENİDEN 
DENEYİMLEYİN

Off-road sürüş ve şehiriçi kullanım deneyimi en güvenli şekilde bir araya geliyor.

Yeni Jeep
®
 Renegade’in güvenlik ve emniyeti her şeyden üstün tutmasının sonucu 

olarak 6 airbag, şerit ikaz sistemi, elektrikli park freni, yokuş kalkış desteği gibi

yaklaşık 70 adet emniyet ve güvenlik özelliği bulunuyor. 
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GELİŞMİŞ FREN DESTEK SİSTEMİ (FCW).
Radar ve ön tarafta bulunan sensörler, Renegade’in yolunun üzerindeki 

başka bir araca veya büyük bir engele yaklaşıp yaklaşmadığını hızlıca 

algılar ve kazayı önlemek/hafifletmek için sürücüyü uyarır veya 

sürücüye destek sağlar.

3 farklı adımda çalışır:

- Öngörülebilir Çarpışma Uyarısı: Sistem önden çarpma olasılığının olduğunu 

belirlediğinde, sürücüye  sesli ve görüntülü alarm yanı sıra ani fren yapma 

uyarısı verir.

- Gelişmiş Fren Desteği (FCW): Eğer sürücü tepki veriyor fakat yeteri kadar 

frene basmıyorsa, kazayı önlemek/hafifletmek için FCW fren basıncını

artıracaktır.

- Çarpışma Önleme Sistemi: Eğer sürücü tepki vermiyorsa, çarpışmayı 

önlemek/hafifletmek için sistem, fren sistemini otomatik olarak devreye 

sokacaktır.

ŞERİT İKAZ SİSTEMİ (LDW).
Şerit İkaz Sistemi (LDW) aracın şerit işaretlerini ve şerit sınırları içindeki 

konumunu öne bakan bir kamerayla izleyip araç istem dışı bir şekilde 

şerit sınırına yaklaşıyorsa sistem görüntülü ve sesli bir uyarıda bulunur. 

Ayrıca şeritten çıkma durumunda sistem, sürücünün doğru harekette 

bulunmasına destek olmak için elektronik hidrolik direksiyonu düzeltme 

şeklinde dokunmatik bir uyarı verir. Sürücü şeridinden sapmaya devam 

ederse LDW sürücüye şerit sınırları içinde kalmayı hatırlatmak için

gösterge panelinden bir görsel uyarı verir.

ELEKTRONİK DENGE KONTROLÜ (ESC).
Elektronik Denge Kontrolü (ESC) etkileyici bir güvenlik sistemi olup 

sürücünün kontrolünü artırır. Tüm koşullar altında, tekerleklerin

hızını ve direksiyon açısını kontrol ederek yolunuzdan çıktığınızı tespit 

etmeye ve virajlara daha güvenli girilmesine yardımcı olur. ESC sistemi

ihtiyaç olduğu durumlarda, ABS, fren desteği, devrilme önleme (ERM) 

sistemlerini koordine eder ve bu sistemleri devreye sokar. 

ELEKTRONİK DEVRİLME ÖNLEME (ERM).
Elektronik Denge Kontrolü’nün (ESC) bir uzantısı olan ERM, potansiyel

risk durumlarını tespit etmek için ESC sensörlerini kullanır. Eğer işler 

zorlaşırsa, ERM devreye girer ve araç dengesini koruyup, kontrol altında 

tutmanızı sağlar.

PARALEL VE DİKEY PARK DESTEĞİ. (PARKSENSE)
Bu aktif  park sistemi ultrasonik sensörler kullanarak direksiyonu 

otomatik kontrol eder, sürücünün ekranda belirtilen adımları izleyerek 

kolayca paralel veya dikey park etmesine yardımcı olur.

RÖMORK SAVRULMA KONTROLÜ (TSC).
Bir diğer güvenlik özelliği Römork Savrulma Kontrolü’dür. (TSC)

Renegade üzerindeki sensörleri kullanarak römork hareketini ve rüzgar

etkisini denetler ve gerektiğinde fren yaparak veya motor gücünü 

dengeleyerek römork savrulmasını azaltır.

6 STANDART HAVA YASTIĞI.
Yolcu ve sürücü güvenliği için çok aşamalı gelişmiş ön hava yastıkları,

tam boy (ön-arka sağ-sol tarafı kaplayacak şekilde) yan perde hava 

yastıkları olmak üzere Renegade’in tüm versiyonlarında 6 hava yastığı

standarttır.

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI (ParkView).
Geri Görüş Kamerası (Park View), geriye giderken, sürüşünüzü güvenli 

bir şekilde gerçekleştirmenize destek olur.

Aklınızdan bir güvenlik özelliği geçirin, ister aktif ister pasif olsun... Otomatik farlar, kör nokta uyarı sistemi, yeni nesil ESC, 

yokuş iniş sistemi, park sensörü, paralel/dikey park sistemi, geri görüş kamerası, yağmur sensörü ve daha birçok güvenlik

özelliği…
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SINIRSIZLIĞI 
YENİDEN 
DÜŞÜNÜN

Siz, kendi Renegade’inizi renk, motor, versiyon seçenekleri, isteğe bağlı özellikler ve birçok Mopar®

aksesuarı sayesinde kişiselleştirebilirsiniz.
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İster zorlu tepelere tırmanın ister kalabalık bir şehirden geçin, Mopar®’ın orijinal Jeep
®
 aksesuarlarıyla Renegade aracınızın 

profilini ve stilini geliştirin. Yeni Renegade için özel olarak üretilmiş 110’dan fazla Mopar® aksesuarı modele mükemmel bir 

şekilde uyum sağlarken aracın tasarım ve işlevsel özelliklerine de uygunluk gösteriyor.

Ayrıca Mopar® ürünleri, aracı tasarlayan aynı mühendis ekibiyle işbirliği içinde geliştirildiği için benzersizdir.
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Araca tarz katan aksesuar seçenekleri arasında çeki demir kancaları, gövde yanı çıkartma kitleri, alaşım jantlar,

özel parlak ön ızgara ve yan ayna kapakları bulunuyor.

İşlevsel aksesuar seçenekleri arasında ise şunlar bulunuyor: Çok işlevli nakliye yapısı ve extreme off-road sürüşler için 

tasarlanmış özellikle güçlü çelik 16” tekerlek ve ön kaydırma plakası, yan basamaklar ve tavan aydınlatma kitleri.
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longitude limited trailhawk

Jantlar
16” alüminyum jant

longitude
Std

limited
Std

trailhawk
Std

Jantlar
17” alüminyum jant

Jantlar
17” alüminyum jant
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Güvenlik

alarm ■ ■ ■

aBS, eSC ■ ■ ■

Şerit İkaz uyarı Sistemi - ■ -

gelişmiş kaza tepki Sistemi - ■ -

Panik Fren Yardım Sistemi ■ ■ ■

Yokuş kalkış destek Sistemi ■ ■ ■

elektronik devrilme Önleme Sistemi (erm) ■ ■ ■

adaptif arka Stop lambaları - ■ ■

6 hava Yastığı ■ ■ ■

lastik Basınç mönitörü ■ ■ ■

elektrikli el Freni ■ ■ ■

isofix ■ ■ ■

merkezi kilit ■ ■ ■

ayarlanabilir Ön emniyet kemeri ■ ■ ■

arka Üç noktalı emniyet kemeri ■ ■ ■

Cruise Control ■ ■ ■

Ön Yolcu hava Yastığı İptal opsiyonu ■ ■ ■

Sökülebilir, Şarj edilebilir el Feneri - - ■

akü koruma Sistemi ■ ■ ■

hız limit ayarlayıcısı ■ ■ ■

Mekanik

Şanzıman koruma Plakası - - ■

Çeki demir kapağı - - ■

teleskopik direksiyon ■ ■ ■

Yakıt depo koruması - - ■

Ön Süspansiyon koruma Plakası - - ■

elektro Servo direksiyon Sistemi ■ ■ ■

Selectrac ii-terrain - - ■

tüm hızlarda Çekiş kontrol Sistemi ■ ■ ■

Dış

Sunroof -

elektrikli katlanır, ayarlanır, isıtmalı Yan aynalar ■ ■ ■

karartılmış arka Camlar - ■ ■

Ön Sis Farları ■ ■ ■

gövde rengi Yan aynalar ■ - -

Parlak gri Yan aynalar - ■ -

koyu gri Yan aynalar - - ■

uzaktan kumanda ■ ■ ■

Parlak egzoz ucu - ■ -

tavan rayları ■ - -

Parlak tavan rayları - ■ -

koyu Saten tavan rayları - - ■
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İç

kumaş koltuklar ■ ■ ■

deri direksiyon Simidi ■ ■ ■

kayar Ön kol dayanağı ■ ■ ■

Sigara kiti ■ ■ ■

Saten&krom Vites topuzu ■ ■ -

deri Vites topuzu - - ■

elektrikli arka Camlar ■ ■ ■

2 Yöne ayarlanabilen elektrikli, Bel destek ayarlı Sürücü koltuğu ■ ■ ■

manuel klima ■ - -

Çift Yönlü otomatik klima - ■ ■

arka koltuk Cepleri ■ ■ ■

ambiyans işıkları ■ ■ ■

ayarlanabilir aktif arka kafalıklar ■ ■ ■

Yüksekliği ayarlanabilir kargo Zemini ■ ■ ■

Öne katlanabilir Ön Yolcu koltuğu ■ ■ ■

Teknoloji

5 inç dokunmatik ekran ■ ■ ■

7” tFt teknolojili gösterge Paneli - ■ ■

3,5” tFt teknolojili monokrom gösterge Paneli ■ - -

otomatik Smart Beam Farlar - ■ ■

arka Park Sensörü - ■ ■

6 hoparlör ■ ■ ■

12 Volt Priz Çıkışı (orta konsol) ■ ■ ■

12 Volt Priz Çıkışı (Bagaj) ■ ■ ■

230 Volt Priz ■ ■ ■

anahtarsız giriş ve Sürüş Sistemi ■ ■ ■

direksiyondan kumanda edilen Bluetooth Sistemi ■ ■ ■

Yağmur Sensörü - ■ ■

Bi Xenon Farlar - ■ ■

otomatik Farlar - ■ ■

elektrokromik dikiz aynası - ■ ■

Çift notalı korna ■ ■ ■

Lastikler

16” alüminyum Jantlar (3 mevsim lastikler)-215/65 ■ - -

17” alüminyum Jantlar (3 mevsim lastikler)-215/60 - ■ -

17” off road Jantlar-215/60 r17 - - ■

Stepne ■ ■ ■
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Kolay Park Paketi -

geri görüş kamerası

kör nokta uyarı Sistemi

Paralel/dikey Park Sistemi

Eğlence Paketi -

6,5” dokunmatik ekran

türkçe navigasyon
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Deri Paketi -

deri koltuklar (trailhawk ve limited deri Seç. Farklıdır)

isıtmalı koltuklar

isıtmalı direksiyon Simidi

PAKETLER
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opsiyonel - mevcut değilStandart■
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1.4 L MultiAir2 Turbo Benzinli 4x2
1.4 L MultiAir2 Turbo 

Benzinli 4x4 AT9
1.6 L Multijet II 

Dizel 4x2
2.0 L Multijet Dizel 

4x4 Trailhawk

MT
DDCT 

(6 İleri Otomatik)

Motor

Silindir Adedi 4 Silindir 4 Silindir 4 Silindir 4 Silindir

Silindir Hacmi (cc) 1368 1368 1598 1956

Silindir Çapı x Strok (mm) 72x84 72x84 79.5 x 80.5 83 x 90.4

Sıkıştırma Oranı 9,8:1 9,8:1 16,5:1 16,5:1

Yakıt Tipi Kurşunsuz Benzin Kurşunsuz Benzin Dizel Dizel

Yakıt Besleme Kendinden Bobinli İridyum Bujiler
Kendinden Bobinli 

İridyum Bujiler

Multijet 2 Teknolojili 
Yüksek Basınçlı 
Common Rail 

Enjeksiyon

Multijet 2 Teknolojili 
Yüksek Basınçlı 
Common Rail 

Enjeksiyon

Maksimum Güç hp (kw) @ rpm 140 (103) @ 5500 170 (125) @ 5500 120 (88,3) @ 3750 170 (125) @ 3750

Maksimum Tork-Nm 230 @ 1750 250 @ 2500 320 @ 1750 350 @ 1750

Vites Kutusu

Şanzıman 6 İleri Manual DDCT (6 İleri Otomatik) 9 İleri Otomatik 6 İleri Manual 9 İleri Otomatik

Vites  Oranları

1 4,154 4,154 4,700 4,154 4,700

2 2,118 2,360 2,842 2,118 2,842

3 1,361 1,435 1,909 1,361 1,909

4 0,978 0,978 1,382 0,978 1,382

5 0,756 0,755 1,000 0,756 1,000

6 0,622 0,622 0,808 0,622 0,808

7 0,699 0,699

8 0,580 0,580

9 0,479 0,479

Geri Vites 4,000 4,000 3,805 4,000 3,805

Aks Oranı 3,833 4,438 4,334 4,438 4,334

Süspansiyon

Ön Mc Pherson Bağımsız Süspansiyonlar

Arka Mc Pherson Bağımsız Süspansiyonlar

Direksiyon

Direksiyon Kutusu Elektrikli Direksiyon

Dönüş Çapı (m) 11,07 11,07 11,07  10,76

Frenler

Ön (mm) 281 x 26 281 x 26 305 x 28 305 x 28

Arka (mm) 278 x 12 278 x 12 278 x 12 278 x 12

1.4 L MultiAir2 Turbo Benzinli 4x2
1.4 L MultiAir2 Turbo 

Benzinli 4x4 AT9
1.6 L Multijet II 

Dizel 4x2
2.0 L Multijet Dizel 

4x4 Trailhawk

MT
DDCT 

(6 İleri Otomatik)

Dış Boyutlar

Yükseklik (mm)/Tavan Raylı 1667 / 1697 1667 / 1697 1667 / 1697 1697 / 1727

Uzunluk (mm) 4,255 4,255 4,255 4,259

Genişlik (mm) 1,805 1,805 1,805 1,805

Dingil Mesafesi(mm) 2,570 2,570 2,570 2,570

Tekerlek İz Genişliği (mm)
Ön/Arka

1551 / 1553 1551 / 1553 1551 / 1553 1541 / 1541

4 X 4 Sistem

Sistem Önden Çekiş 4 Çeker Önden Çekiş
4 Çeker 
(4 Low)

Yerden Yükseklik - (mm) 175 175 175 210

Yaklaşma/Uzaklaşma/
Tepe Açısı

17,9°/29,7°/21,2° 17,9°/29,7°/21,2° 17,9°/29,7°/21,2° 30,5°/34,3°/25,7°

Kapasite&Ağırlıklar

Araç Ağırlığı (kg) 1,395 1,505 1,465 1,610

Yakıt Deposu (lt) 48

Bagaj Kapasitesi (lt) 351

Performans

0-100 (km/h) 9,3 11 8,8 10,2 8,9

Maksimum Hız (km/h) 181 181 196 178 196

Yakıt Tüketimi

Ortalama (l/100km) 6,0 5,9 6,9 4,6 5,8

Şehirdışı (l/100km) 5,1 5,0 5,9 4,0 5,1

Şehiriçi (l/100km) 7,6 7,4 8,7 5,5 6,9

Emisyon Değeri

EU Emisyon Standart Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 5+ Euro 6

CO
2
 (g/km) 140 137 160 120 151
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Alp Beyazı Mojave Kum Rengi Omaha Turuncusu Sierra Mavisi

Buz GrisiBBGüneş Sarısı

RENKLER
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TRAILHAWK
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O

P
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N
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Kırmızı Dikişli 
Siyah Kumaş (149)
Yakut Kırmızı Çerçeveler

Kırmızı Dikişli 
Siyah Deri (515)
Yakut Kırmızı Çerçeveler

Karbon Siyah Siyah Colorado Kırmızısı

LIMITED

Siyah Kumaş (105)
Parlak Gümüş Çerçeveler

S
TA

N
D

A
R

T

Siyah Deri (506)
Parlak Gümüş Çerçeveler

Buz Gri/Kahverengi Deri (513)
Turuncu Çerçeveler

O
P

S
İY

O
N

EL

LONGITUDE

Siyah Kumaş (101)
Parlak Gümüş Çerçeveler

Buz Gri/Kahverengi Kumaş (134)
Turuncu Çerçeveler

S
TA

N
D

A
R

T



LIMITED

STANDART STANDARTOPSİYONEL OPSİYONEL

TRAILHAWK

Opak Renkler

Alp Beyazı

Mojave Kum Rengi

Omaha Turuncusu

Sierra Mavisi

Siyah

Colorado Kırmızısı

Güneş Sarısı

Metalik Renkler

Karbon Siyah 

Buz Grisi

LIMITED

58 59

LONGITUDE

Siyah Kumaş Buz Gri/Kahverengi
Kumaş

Kırmızı Dikişli Siyah Kumaş Kırmızı Dikişli Siyah DeriSiyah Kumaş Siyah Deri Buz Gri/Kahverengi Deri

RENKLER

İÇ TASARIM


