
  
  

Obchodní název: 

Adresa: 

SMAŽÍK NORD, S.R.O. 

Drážďanská 827/76 40007 - 
Krásné Březno 

475500320 Telefon: 

e-mail: prodej@smaziknord.cz 

JEEP GLADIATOR OVERLAND 3.0 V6 CRD 8AT 4 WD (559.R6A.2) 

Vnější barva: Modrá Hydro (PBJ) 

Barva interiéru: Černá kůže (1ML) 

WLTP Emise CO2 v kombinovaném provozu (g/km):        257 

WLTP Spotřeba v kombinovaném provozu (l/100 km):      9.8 
 
Emisní norma:                                                                     Euro 6D_Final 

 

 

 

Základní cena 1 .944.500 CZK 

VÝBAVA 

 54.900 CZK 

 

2 

C 

SQ 

Metalický lak modrá Hydro                                                                                                                               24.900 CZK 
 
Kůže / Techno vinyl čalounění sedadel 

Nástupní prahy dveří MOPAR stainless                     5.200 CZK LN 

 

 

 

 

    16.200 CZK 

      3.200 CZK 

      4.660 CZK 

      7.900 CZK 

CSD 

CWA 

GMA 

AD8 

LSB 

XNY 

2ST 

Roleta na krytí ložné plochy  

Celoroční koberečky 

Přední sklo "Gorilla" 

Paket Zima (Vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant) 

Alarm  

 

 14.000 CZK 

 12.900 CZK  Přední offroad kamera 
 
Paket Trail rated (tažné lano, kovové háky, rukavice, taška)                                                                                3.300 CZK 

Základní cena vozidla a příplatkové výbavy 2.091.660 CZK 

SLEVY 
Sleva SMAŽÍK NORD s.r.o. (Sleva předváděcí vůz, registrovaný TP 4.1.2023, záruka od 30.11.2022) -261.760 CZK 

Cena celkem 1.829.900 CZK 

DPH (21%) 317.586 CZK 

Nabídková cena včetně DPH 1.829.900 CZK 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Druh zdroje napájení: Diesel 

9,8 

Převodovka: Automatická 

Spotřeba paliva kombinovaná (l/100 km): 

STANDARDNÍ VÝBAVA 
"Alpine" prémiový audio systém se subwooferem - 552 W zesilovač, Látkové čalounění sedadel s logem Sahara 

 
 

2 ks výškové repro, 8x12" subwoofer, 4ks 6,5" repro, 2ks 3,5" 
stropní repro 
Média HUB (USB a AUX JACK vstup) 

Automatické rozsvícení světel (světelný sensor) 

Mřížka kapoty v barvě vozu 
 

 

 

12V zásuvka vzadu Úchytná oka pro uchycení nákladu 

Nástupní prahy dveří 18" kola z lehkých slitin - rozměr: 18 x 8,5, pneu 255/70 R18 

2-zónová automatická klimatizace Uzamykatelné dveře nákladového prostoru 
Akční paket "Technologie" - monitoring mrtvého úhlu a detekce 
křížení dráhy za vozidlem, bezklíčové odemykání a zamykání 

Omezovač rychlosti 

Ambientní osvětlení interiéru 

Audio ovládání na volantu 

Osvětlený odkládací prostor na kelímky 

Přední airbagy 

ParkView zadní parkovací kamera 

Přední mlhové světlomety 
Automatické přepínání dálkových světlometů 

Automatické zhasnutí světel se zpožděním 

Sklopné sedadlo spolujezdce 
Přední sedadlo spolujezdce- manuálně nastavitelné ve 4 směrech 

Asistent stabilizace přívěsu 
Bezklíčový start 

Přístrojový panel se 7" TFT displejem 

Sedadlo řidiče- manuálně nastavitelné v 6 směrech 

Selec-Speed™ control 

Blatníky s integrovými odbočovacími světly a denním svícením 

Boční přední airbagy 

Brzdové světlo 
Selec-Trac systém pohonu čtyř kol 

Sluneční clony s integrovaným zrcátkem 

Plnohodnotné rezervní kolo 

Akční paket "Bezpečnost" - varování před čelním nárazem s 
funkcí zmírnění následků nehody, adaptivní tempomat 
Centrální zamykání 

Černý přední nárazník Stropnice se zvýšenou ochranou proti hluku 

Systém monitorování tlaku pneumatik TPMS 

Tempomat (Cruise control) 

Černý zadní nárazník 

Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko 

Dělená, sklopná zadní sedadla 60/40 

Protiprokluzový systém 
Třídílná Freedom Hard-Top pevná střecha- v barvě vozu 

Uconnect 8,4" s dotykovou obrazovkou - AM / FM/ Aux / USB- 
Bluetooth, Apple Car Play a Android Auto, navigace (3D zobrazení 
měst, integrovaná anténa, DAB rádio) 
 

Diferenciál s omezenou svorností 

Systém ochrany proti převrácení vozidla 

Elektricky ovládaná a manuálně sklopná zpětná zrcátka 

Elektricky ovládaná okna- přední okna s funkcí stažení na 1-klik 

Elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka 

Elektronický stabilizační systém (ESC) 

Systém upevnění dětské sedačky Isofix 

Převodový poměr zadní nápravy 3,73 
Možnost deaktivace předního airbagu spolujezdce 
Vícerychlostní stěrače předních oken 

Vnější zpětná zrcátka v černé barvě 

Zadní parkovací senzory 
Zadní svítilny 
Zatmavená zadní skla od B sloupku 
Premium LED osvětlení 
- hlavní LED světlomety  
- zadní LED světlomety  
- aut. zapnutí a nastavení výšky  předních světlometů  
- LED denní svícení  
- LED mlhové světlomety  
- přední parkovací senzory  

Halogenové světlomety 

ABS - protiblokovací systém kol 

Ochrana ložné plochy nákladového prostoru 

Kuřácká sada (vyjímatelný popelník, zapalovač) 

Kůží čalouněný volant 
Akční paket „Hard Top v barvě karoserie“ 
- třídílná Freedom Hard-Top pevná střecha v barvě karoserie  
- přepravní taška k uložení odjímatelných předních částí střechy 
- zadní elektricky ovládaná okna  
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Hodnota emisí CO2 je definována na základě oficiálních testů prováděných v souladu s ustanoveními nařízení EU platnými v 
době schválení typu. 
Specifikace (A) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě cyklu NEDC podle nařízení EU 692/2008. 
Specifikace (B) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě měření nebo korelační metody s odkazem na cyklus NEDC podle 
nařízení (EU) 2017/1152-1153. 

Specifikace (C) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě nového zkušebního postupu WLTP podle nařízení 
2017/1347. 

Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva získané podle použitelných právních předpisů jsou uváděny za účelem umožnění porovnání 
údajů o vozidlech. Homologované hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva nemusejí odrážet skutečné hodnoty emisí CO2 a spotřeby 
paliva, které záleží na mnoha souvisejících faktorech, mimo jiné například na jízdním stylu, trase, povětrnostních a silničních 
podmínkách; stavu, používání a výbavě vozidla. 
Hodnota emisí CO2 a spotřeby paliva uvedené v tomto dokumentu, který shrnuje vybranou konfiguraci, platí pro vozidlo včetně 
jeho veškeré výbavy, příslušenství a pneumatik zvolených v průběhu konfigurace. 
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva u konfigurovaného vozidla nejsou konečné a mohou se vyvíjet v důsledku změn ve výrobním 
cyklu; aktuální hodnoty budou k dispozici u oficiálního prodejce vybrané sítě FCA. 
V každém případě platí, že oficiální hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva vozidla zakoupeného zákazníkem budou uvedeny v 
doprovodných dokumentech k vozidlu. 

V případech, kdy jsou hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva důležité pro účely výpočtu daní a nákladů souvisejících s vozidlem, 
je třeba se řídit platnými právními předpisy v příslušné zemi. 

 

Konfigurace vozidla má dopad na spotřebu paliva a na emise CO2.“ 

Seznam značek pneumatik, které jsou k dispozici pro toto vozidlo nebo kterými je již vozidlo vybaveno výrobcem automobilů podle 
dostupnosti pneumatik a souvisejících technických podkladů, je dostupný naskenováním uvedeného QR kódu (v souladu s článkem 
7 nařízení (EU) 2020/740, 25. května 2020). 

Děkujeme Vám za Váš zájem. 

Radek Kučera 
SMAZIK NORD S.R.O. 
DRAZDANSKA 827/76 40007 USTI NAD LABEM 
Telefon: 475500028 
Fax: +420777239856 
e-mail: prodej@smaziknord.cz 

Nabídka platí do vyprodání. Podmínky a obsah tohoto návrhu podléhají možným změnám v důsledku aktualizací ceníků 
nebo propagačních podmínek. 

Podmínky použití: informace a obrázky, včetně barev modelu, které se týkají vybavení, vnějšího vzhledu, výkonu, rozměrů a 
hmotnosti, cen, spotřeby paliva, provozních nákladů atd. související s produkty na této stránce jsou předmětem nepřetržité 
aktualizace a mohou zobrazovat příslušenství a doplňky, které nejsou součástí standardního vybavení. Tyto údaje jsou proto pouze 
ilustrativní a mohou se v nich nacházet chyby nebo nepřesnosti. 
Produkty a ceny: všechny ceny jsou uváděny jako nezávazné návrhy od FCA svým prodejcům. Ceny volitelné výbavy se týkají 
voleb přidaných na úrovni výroby. Naším cílem je vždy zobrazovat v době výběru nejaktuálnější ceny. V některých výjimečných 
případech však ceny nemusí být aktualizovány. 
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