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DADOS TÉCNICOS

ITENS DE SÉRIE
ABS Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
Air bags dianteiros Repetidor lateral nos retrovisores

Ajuste do volante em altura e profundidade Rack do teto na cor preta

Alarme Retrovisores externos elétricos

Alerta de limite de velocidade e manutenção programada Revestimento externo nas colunas das portas

Apoia-braço com porta objetos Rodas em liga aro 17’’e pneus 225/60
Ar Condicionado Sensor de estacionamento traseiro
Banco do motorista com regulagem de altura Tomada 12V
Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível Travas elétricas nas portas e porta malas
Bolsa porta objetos atrás dos bancos dianteiros Válvula antirrefluxo de combustível

Câmera de estacionamento traseira Vidros elétricos nas 4 portas com one touch

Chave canivete com telecomando
Cinto traseiro central de 3 pontos
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura
Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
Computador de Bordo (distância, consumo médio,
consumo instantâneo, autonomia)
Controle eletronico anti capotamento
Controle de Estabilidade (ESC)
Controle de estabilidade para trailler (quando com engate Mopar)
Controle de tração
Direção elétrica
Encosto cabeça traseiro central
Estepe de uso emergencial
Faróis e lanterna traseira de neblina

Faróis e Lanternas com assinatura em LED
Freio de estacionamento elétrico
Freios a disco nas 4 rodas
Ganchos de fixação de carga no porta-malas
Hill start assist
Iluminação do porta-malas
Isofix
Limitador de velocidade
Limpador e desembaçador dos vidros traseiros
Luzes de rodagem diurna (DRL)
Maçanetas externas e retrovisores na cor preta
Motor Tigershark 2.0 16v Flex e câmbio AT6
Para sol com espelhos cortesia 
Panic break assist
Pavimento do porta malas com revestimento duplo
Piloto automático
Quadro de instrumento TFT de 3,5''
Sistema de áudio com 6 alto falantes , USB e Bluetooth
Sistema de áudio com tela de 5'' touch e comando de voz
Sistema de navegação GPS
ITENS OPCIONAIS

PACK SAFETY ll (air bag para joelhos do motorista, dois air bags laterais dianteiros, dois air bags de cortina, banco do passageiro dobrável com porta-objeto sob o assento)
PINTURA METÁLICA

REVESTIMENTOS

Preto em tecido

CORES

PRETO CARBON 
AZUL PACIFIC

CINZA ANTIQUE

CORES METÁLICAS
PRATA MELFI
VERMELHO TRIBAL 

PRETO SHADOW

CORES

CORES SÓLIDAS
BRANCO AMBIENTE

Torque máximo (kgfm): 19,9 (G) a 4000 rpm / 20,5 (E) a 4000 rpm Altura do veículo (mm): 1635

Capacidade do porta-malas (litros): 408 Entre-Eixos (mm): 2636

Tanque de combustível (litros): 60

LISTA DE EQUIPAMENTOS

JEEP COMPASS SPORT AT 2.0 16V 4x2 FLEX 4P 2017

Cilindrada total (cm³): 1995 Comprimento do veículo (mm): 4416

Potência máxima (cv):  159 (G) a 6200 rpm /  166 (E) a 6200 rpm Largura do veículo (mm): 1819


