
                                                         

 

Jeep Compass 2.0 Mjt 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 22 450 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 31 550 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 36 590 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1024 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 360 

Registračný poplatok (€ s DPH) 210 

MOTOR 

Typ Vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1956 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 103(140)/4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 350/1750 

Pohon (predok/zadok) všetkých kolies  

Prevodovka 9-st. automat 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie El. posilňovač  

Priemer otáčania (m) - 

Brzdy vpredu Kotúčové chladené 

vzadu Kotúčové  

Pneumatiky 255/55 R18 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4394 - 1819 - 1644 

Rázvor (mm) 2636 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/- 

Svetlá výška (mm) 208 

Objem batožinového priestoru/s rezervou (l) 438 

Objem palivovej nádrže (l) 60 

Pohotovostná hmotnosť(kg) 1615 

Užitočná hmotnosť (kg) 592 

Celková hmotnosť (kg) 1500 

Prívesný vozík brzdený/nebrzdený(kg) -/- 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1475 

Vnútorná šírka minimum 1420 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 945/1035 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 340/380 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 820 

Voľnosť v oblasti kolien pre 1,75m postavu 93 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1435 

Vnútorná šírka minimum 1370 

Vzdialenosť sedák - strop 940 

Voľnosť v oblasti hlavy pre 1,75 postavu 70 

Vzdialenosť podlaha - sedák 370 

Dĺžka predný sedák 500 

Dĺžka zadný sedák 520 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,9 

Maximálna rýchlosť (km/h) 190 

Spotreba mesto (l/100 km) 6,6 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 5,1 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,7 

Emisie CO2 (kg.km-1) 148 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 10,4 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,4 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,0 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 8,1 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,6 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 2 905 

1. rok pri najazdení 30.000 km 4 466 

2. rok pri najazdení 30.000 km 6 060 

2. rok pri najazdení 60.000 km 9 328 

3. rok pri najazdení 45.000 km 8 965 

3. rok pri najazdení 90.000 km 14 048 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 13 495 

1. rok pri najazdení 30.000 km 15 056 

2. rok pri najazdení 30.000 km 20 150 

2. rok pri najazdení 60.000 km 23 418 

3. rok pri najazdení 45.000 km 24 805 

3. rok pri najazdení 90.000 km 31 638 

Cena PHM (€/liter) 1,150 

Normohodina servis (€ s DPH) 50 

Gar. kontroly (km) - 

Výmena oleja - 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 640 

Predný blatník - 

Svetlomet. + smerovka 846 



Spätné zrkadlo el. 528 

Predný nárazník (spodný + horný) 714 

Predný tlmič 365 

Predné brzdové platničky 122/113 

Predná tyčka stabilizátora - 

Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 7 

Lak 3 

Na celé auto 2 alebo 3/100 000km  

Motor a mechanické časti 2 alebo 3/100 000km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 20 500 

Po 2. roku 60.000 km 17 900 

Po 3. roku 90.000 km 15 200 

 

 

 

VÝBAVA 
Limited:   18“ zliat. disky, chrómovaná koncovka výfuku a rámy hmloviek, vonkajšie chromované doplnky, 
dvojzónová klíma, bedrová opierka vodiča el. nastaviteľná, zadné sedadlá delené 40/20/40, 7" dotyková obrazovka, 
USB, cúvacia kamera, asistent paralelného a kolmého parkovania, monitorovanie mŕtveho uhla, bezkľúčový vstup, 
el. nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá, kožené sedadlá s el. ovládaním ( 1150€), metalíza (690€) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ atraktívny vzhľad  

+ imidž značky Jeep 

+ všestrannosť (ústretový pre jazdu v teréne)  

+ svetlá výška (208 mm)  

+ pohon 4×4  

+ komfort cestovania ( aj vzadu pohodlné sedadlá a voľnosť pre kolená 110mm a hlavu 80mm)  

+ po sklopení stredovej časti operadiel  ostáva veľký priestor na prepravu dlhších predmetov                                                                            

MÍNUSY 

- vyššia cena test. modelu  

- neprehľadný displej infotainmentu - veľký počet ikon 

- výraznejšie odlišná spotreba od udávanej 

 

 


