
 

 

 

 

Jeep Wrangler si Wrangler Unlimited MY 2020 
 

Wrangler 
Nr. Cod Sincom Motorizare Nivel de 

echipare 
Preţ fără   

 TVA (Euro)  
Preţ cu  

TVA (Euro) 
1 684.111.2 2.2 CRD AT8 200 CP Sport 42.150 50.159 
2 684.721.2 2.2 CRD AT8 200 CP Sahara 47.650 56.704 
3 684.722.2 2.0 Turbo AT8 270 CP Sahara 47.650 56.704 
4 684.D31.2 2.2 CRD AT8 200 CP Rubicon 47.650 56.704 
5 684.D32.2 2.0 Turbo AT8 270 CP Rubicon 47.650 56.704 

 
 

Wrangler Unlimited 
Nr. Cod Sincom Motorizare Nivel de 

echipare 
Preţ fără   

 TVA (Euro)  
Preţ cu  

TVA (Euro) 
6 685.A21.2 2.2 CRD AT8 200 CP Sahara 50.650 60.274 
7 685.A22.2 2.0 Turbo AT8 270 CP Sahara 50.650 60.274 
8 685.G31.2 2.2 CRD AT8 200 CP Rubicon 50.650 60.274 
9 685.G32.2 2.0 Turbo AT8 270 CP Rubicon 50.650 60.274 

              Oferta valabila pana la 31 Ianuarie 2021. 

 
 
 

 
 

Masina din imagine este cu titlu de prezentare. 



 

 

 
 

Principalele dotări standard Jeep Wrangler Sport 
 

Confort şi funcţionalitate:  
 Pachetul Sport Plus: UGG – sistem Uconnect cu display HD touch screen de 7.0’’, Apple CarPlay/Android Auto, 

Bluetooth şi comenzi vocale, HAB – climatizare automata cu 2 zone, XAC – Camera video posterioara, WBG – 
jante din aliaj de 17” Machined Granite Crystal 

 Display multifunctional monocrom de 3,5” integrat in instrumentele de bord 
 8 difuzoare 
 Comenzi radio pe volan  
 Geamuri anterioare actionate electric (exclusiv pentru Jeep Wrangler) 
 Geamuri anterioare si posterioare actionate electric (exclusiv pentru Jeep Wrangler Unlimited) 
 Tapiţerie din stofă 
 Keyless go (sistem de pornire fara cheie) 
 Soft-Top detaşabil 
 Scaun şofer reglabil pe înălţime, cu support lombar 
 Scaune faţă cu spătar reglabil  
 Banchetă posterioară rabatabilă divizată 1/3 – 2/3 (exclusiv pentru Jeep Wrangler Unlimited)  
 Banchetă posterioară rabatabilă şi pliabilă nedivizată (exclusiv pentru Jeep Wrangler)  
 Volan reglabil în înălţime 
 Oglinzi exterioare reglabile electric, cu incalzire si carcasă de culoare neagră cu semnalizator incorporat 
 Oglinda interna electrocromica 
 Faruri cu halogen si aprindere automata 
 Proiectoare ceaţă  
 Roată de rezervă de dimensiuni normale cu prindere pe hayon  
 Cruise Control si limitator de viteza 
 Torpedou cu cheie 
 Cotieră anterioară cu spaţiu de depozitare 
 Parbriz rabatabil pe capota motorului 
 Parasolar sofer + pasager rabatabil şi cu oglindă integrată 
 Al treilea stop pe suportul de roată  
 4 inele de ancorare în podeaua potbagajului  
 Mochetă pentru compartimentul de bagaje 
 Priza 12V in consola centrala 
 Tavă depozitare în portbagaj 
 Suport pentru pahare iluminat 
 Pachet fumatori 

 
Siguranţă:  
 ESP (include Electronic Rollover Mitigation-ERM, Antiblock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, 

Traction Control System-TCS, Electronic Brake Force Distribution-EBD) cu calibrare pentru On/Off Road  
 Bară stabilizatoare anterioară si posterioară 
 Roll Bar  
 Airbag-uri frontale, Multistage  
 Airbag-uri laterale anterioare 
 Scut de protecţie pentru rezervorul de combustibil 
 Scut de protecţie pentru cutia de transfer (exclusiv pentru Jeep Wrangler) 
 Hill Start Assist - Asistenţă la pornirea din rampă  
 Hill Descent Control – Asistenţă la coborârea pantelor 
 Senzori de parcare posteriori 
 Tetiere anterioare reglabile în înălţime  
 2 tetiere posterioare reglabile în înălţime (exclusiv pentru Jeep Wrangler)  
 3 tetiere posterioare reglabile în înălţime (exclusiv pentru Jeep Wrangler Unlimited)  

 
 



 

 

 
 

 Sistem ISOFIX 
 Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri 
 Lumini de zi 

  
Performanta: 
 Sistem de tractiune integrala COMMAND-TRAC cu factor de multiplicare 2.7:1 
 Punte posterioară cu diferential deschis 
 Punte anterioară cu diferential deschis 
 Punte posterioara cu raport 3.73 (exclusiv pentru motorizarea diesel 2.2 litri) 

 
 Design:  
 Tapiterie din stofa 
 Pasaje roţi din plastic de culoare neagră  
 Siglă Sport amplasată pe aripile faţă  
 Siglă Wrangler amplasată pe aripile faţă (exclusiv pentru Jeep Wrangler)  
 Siglă Wrangler Unlimited amplasată pe aripile faţă (exclusiv pentru Jeep Wrangler Unlimited)  
 Covoraşe faţă din material textil (exclusiv pentru Jeep Wrangler) 
 Covorase fata si spate din material textil (exclusiv pentru Jeep Wrangler Unlimited) 
 Covoraş in portbagaj  
 Capac acoperire buson rezervor de culoare neagra 
 Grilă în culoarea caroseriei  
 Bare de protecţie de culoare neagră cu design specific Sport 
 Scut de protecţie pentru cutia de transfer (exclusiv pentru Jeep Wrangler) 
 Volan si schimbator de viteze imbracate in piele 

   
 
 

 

Principalele dotări standard Sahara - suplimentar  
 faţă de Sport  

   
Confort şi funcţionalitate:  
 Pachet Premium Lightning: LPX – faruri cu LED, JKJ – aprindere automata faruri, LPY – lumini de zi LED, LNV – 

faruri de ceata LED, LAY – blocuri optice posterioare cu LED, XHU – senzori de parcare anteriori 
 Sistem multimedia si de navigatie cu ecran tactil HD de 8.4” Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth şi comenzi 

vocale 
 Sistem audio premium cu 8 difuzoare si subwoofer 
 Display multifunctional color de 7” integrat in instrumentele de bord 
 Trepte laterale de acces   
 Parasolare cu oglinzi iluminate 
 Iluminare interioara cu LED 

 
Performanta: 
 Punte posterioară cu diferential DANA M200HD cu diferential cu alunecare limitata 
 Punte anterioară cu diferential DANA M186LD cu diferential deschis 
 Punte posterioara cu raport 3.45 (motorizarea benzina 2.0 Turbo AT8 270 CP) 
 Punte posterioara cu raport 3.73 (motorizarea diesel 2.2 CRD AT8 200 CP) 

 
 
 
 



 

 

 
 

  Design:  
 Jante din aliaj de 18” Polar Edition cu pneuri all-season 255/70 – cod WHG 
 Tapiterie din stofa cu logo Sahara 
 Pasaje roţi din plastic în culoarea caroseriei  
 Geamuri posterioare si luneta fumurii 
 Hard top Freedom în culoarea caroseriei (inlocuieste soft top) 
 Siglă Sahara amplasată pe aripile faţă  
 Inserţii cromate la interior 
 Bare de protecţie de culoare neagră cu design specific Sahara 

   
 
 
 

Principalele dotări standard Rubicon – suplimentar 
faţă de Sport 

 
Confort şi funcţionalitate:  
 Pachet Premium Lightning: LPX – faruri cu LED, JKJ – aprindere automata faruri, LPY – lumini de zi LED, LNV – 

faruri de ceata LED, LAY – blocuri optice posterioare cu LED, XHU – senzori de parcare anteriori 
 Sistem multimedia si de navigatie cu ecran tactil HD de 8.4” CarPlay/Android Auto, Bluetooth şi comenzi vocale 
 Sistem audio premium cu 8 difuzoare si subwoofer 
 Display multifunctional color de 7” integrat in instrumentele de bord 
 Protecţii praguri din oţel 
 Parasolare cu oglinzi iluminate 
 Iluminare interioara cu LED 

 
 Performanţă:  
 Sistem de tractiune integrala ROCK-TRAC cu factor de multiplicare 4:1 
 Deconectare electrică bară stabilizatoare anterioară  
 Punte posterioară cu diferential DANA M220HD cu diferential blocabil 
 Punte anterioară cu diferential DANA M210HD cu diferential blocabil 
 Blocare electrica diferenţial anterior şi posterior (TRU-LOK) 
 Punte posterioara cu raport 4.10 (motorizarea benzina 2.0 Turbo AT8 270 CP) 

   
 Design:  
 Tapiterie din stofa premium 
 Jante din aliaj de 17” cu pneuri MT 255/75 – cod WGM 
 Premium soft top 
 Pasaje roţi din plastic de culoare neagră  
 Geamuri posterioare si luneta fumurii 
 Siglă Rubicon amplasată pe partea laterală a capotei 
 Inserţii cromate la interior 
 Bare de protecţie de culoare neagră cu design specific Rubicon 
 Geamuri posterioare si luneta fumurii 
 

 

 
  



 

 

 
 

OPTIONALE 
 

Cod Denumire opţional 

Sp
or

t 

Sa
ha

ra
 

R
ub

ic
on

 Preţ 
fără 
TVA  

(Euro)   

Preţ 
cu 

TVA  
(Euro)  

0N2 
Pachet Body Colour Dual Top: Premium Sunrider Soft Top, Hard Top 
Freedom in culoarea caroseriei, husa depozitare panouri anterioare 
(doar pentru Wrangler Unlimited) 

- O - 2.700 3.213 

0ZT Pachet Safety: sistem de avertizare anti coliziune frontala, cruise 
control adaptiv cu Stop&Go O O O 1.200 1.428 

1M2 Jante din aliaj de 17” Black Painted Spoke/Pocket mid-gloss  
Machined Lip - - O 450 536 

1M3 Jante din aliaj de 17” Polished Granite Crystal Diamond cut - - O 450 536 
211 Tapiterie din piele - O O 1.125 1.339 
4H5 Vopsea pastel Bikini Blue O O O 750 893 
5CA Vopsea pastel de culoare neagra O O O 0 0 
5CB Vopsea pastel Firecraker Red O O O 750 893 
5CC Vopsea metalizata Billet Silver O O O 750 893 
5CD Vopsea metalizata Granite Crystal O O O 750 893 
5CE Vopsea metalizata Ocean Blue O O O 750 893 
5CG Vopsea pastel extraserie Bright White O O O 750 893 
5CL Vopsea pastel extraserie Hellayella O - O 750 893 
5DM Vopsea pastel extraserie Sting Gray O O O 750 893 
5DN Vopsea metalizata Punk’n O O O 750 893 

AAN Pachet Technology: XAN – sistem de monitorizare si avertizare unghi 
mort, GXD – keyless entry (sistem de acces fara cheie) - O O 675 803 

ADH 
Pachet Trailer Tow and Heavy Duty Electrical: BAL – alternator de 
240 Amp, BCV – baterie de 700 amp, LH2 – panou comanda pentru 
4 functii auxiliare 

- - O 225 268 

AEN 
Pachet Dual Top: Premium Sunrider Soft Top, Hard Top Freedom 
negru, husa depozitare panouri anterioare (doar pentru Wrangler 
Unlimited) 

O - O 2.700 3.213 

AFF 

Pachet Overland: 212 – scaune cu tapiterie din piele premium 
Mckinley, RC4 – sistem audio premium cu 8 difuzoare şi subwoofer, 
MFZ – grila frontala in culoare caroseriei cu insertii contrastante, 
WGB – jante din aliaj de 18” cu design specific, MZM – sigla 
Overland, CSB – acoperire roata in culoarea caroseriei (doar pentru 
Wrangler Unlimited) 

- O - 1.650 1.964 

AHT Pachet Trailer Tow: BAL – alternator de 240 Amp, BCV – baterie de 
700 amp, LH2 – panou comanda pentru 4 functii auxiliare - O O 225 268 

CMD Sine pentru fixarea bagajelor in portbagaj (doar pentru Wrangler 
Unlimited) - O O 225 268 

CWA Covoraşe din cauciuc  Mopar O O O 28 33 
DSA Diferential cu alunecare limitata pe puntea spate O O - 150 179 
GCD Geamuri posterioare si luneta fumurii O S S 150 179 
HT1 Hard top Freedom de culoare neagra (inlocuieste soft top) O - O 1.650 1.964 
JPM Scaune fata cu incalzire (include NHS – volan incalzit) - O O 150 179 
LSB Sistem de alarma O O O 0 0 
MRK Trepte laterale de acces O S - 150 179 
RC4 Sistem audio premium cu 8 difuzoare şi subwoofer O S S 600 714 

STJ Softop de culoare neagra actionat electric (doar pentru Wrangler 
Unlimited) - O O 2.700 3.213 

TQL Pneuri all-terrain 245/75 R17 O - - 0 0 
WF9 Jante din aliaj de 17” Tech Silver O - - 450 536 



 

 

 
 

CARACTERISTICI TEHNICE 
JEEP WRANGLER 2.0 Turbo AT8 270 CP 2.2 CRD AT 200 CP 

Motor 
Nr. cilindri, dispunere 4, în  linie 
Cilindree (cm³) 1.995 2.143 
Nivel ecologic EURO 6 
Raport compresie  15,5:1 
Putere max: CP(kw)/ rpm 270(199)/ 5.250 200(147)/ 3.500 
Cuplu max: Nm/ rpm 400/3.000 450/2.000 
Alimentare Injecţie directă Injecţie directă Common Rail Bosch 
Combustibil Benzina Motorina 
Transmisie 

Tracţiune 
Integrală Command-Trac cu Selec-Trac 

(Sahara), Rock-Trac cu Selec-Trac 
(Rubicon) 

Integrală Command-Trac cu Selec-
Trac (Sport/Sahara), Integrală Rock-

Trac cu Selec-Trac (Rubicon) 
 Cutie de viteze AT8 

Direcţie 
Tip Pinion şi cremalieră 
Diametru de întoarcere (m) 10,36 
Frâne: D(disc) 
Faţă (diametru-mm) Discuri ventilate 330x28 
Spate (diametru-mm) Discuri pline 342x14 
Suspensii 

Faţă 
Punte anterioară Dana M186LD cu 
diferential deschis (Sahara)/ Dana 

M210HD cu diferential blocabil (Rubicon) 

Punte anterioară cu diferential 
deschis (Sport) / Dana M186LD cu 
diferential deschis (Sahara)/ Dana 

M210HD cu diferential blocabil 
(Rubicon) 

Spate 

Punte posterioara Dana M200HD cu 
diferential alunecare limitata (Sahara)/ 
Dana M220HD cu diferential blocabil 

(Rubicon) 

Punte posterioara cu diferential 
deschis (Sport) / Dana M200HD cu 

diferential alunecare limitata 
(Sahara)/ Dana M220HD cu 
diferential blocabil (Rubicon) 

Dimensiuni 
Lungime (mm) 4.334 
Lăţime (mm) 1.894 
Înălţime cu hard top(mm) 1.821(Sport)/ 1.839(Sahara)/ 1.841(Rubicon) 
Înălţime cu soft top(mm) 1.858(Sport)/ 1.878(Sahara)/ 1.879(Rubicon) 
Ampatament (mm) 2.459 
Unghi de atac 35,2º(Sport)/ 37,4º(Sahara) / 36,4º(Rubicon) 
Unghi de trecere a vârfului de rampă 23,9º(Sport)/ 26,2º(Sahara) / 25,8º(Rubicon) 
Unghi de degajare 29,2º(Sport)/ 30,5º(Sahara) / 30,8º(Rubicon) 
Adâncimea maximă a vadului de apă 
(mm/kph) 762 mm/ 8 kph  

Capacitate portbagaj (dm³) 192/ 587(cu bancheta pliată) 
Roţi 
Pneuri 245/75 R17(Sport)/ 255/70 R18(Sahara)/ 255/75 R17(Rubicon) 
Mase/Capacităţi 
Masă proprie în ordine de mers (kg) 1.995-2.404 (Rubicon) 1.995-2.404 (Sport/Sahara/Rubicon) 
Masă maximă remorcabilă (kg) Cu dispozitiv de franare: 1.497 / Fara dispozitiv de franare 750 
Capacitate rezervor combustibil (l) 66 
Capacitate rezervor AdBlue (l) - 18,92 

 

 



 

 

 
 

 

Performanţe  
Viteză max (km/h) 180 (Sahara)/ 159 (Rubicon) 180 (Sahara)/ 160 (Rubicon) 
Acceleraţie 0-100 km/h (s) 7,3 (Sahara)/ - (Rubicon) 8,9 (Sahara)/ 9,6 (Rubicon) 
Consum carburant (l/100km) 
Urban 11,0 (Sahara)/ 12,0 (Rubicon) 9,1 (Sport/Sahara)/ 9,0 (Rubicon) 
Extraurban 7,1 (Sahara)/ 8,1 (Rubicon) 6,5 (Sport/Sahara/Rubicon) 
Combinat 9,0 (Sahara)/ 10,0 (Rubicon) 7,5 (Sport/Sahara/Rubicon) 
Emisii CO2 combinat (g/km) 198 (Sahara)/ 211 (Rubicon) 197 (Sport/Rubicon)/ 198 (Sahara) 
Consum carburant WLTP (l/100km) 
Combinat 10,6 (Sahara)/ 11,0 (Rubicon) 9,4 (Sport)/ 9,3 (Sahara)/ 9,5 

( ) Emisii CO2 combinat (g/km) 254 (Sahara/Rubicon) 247 (Sport)/ 245 (Sahara)/ 250 
( ) Valorile CO2 si consumul sunt determinate pe baza masuratorilor in ciclu NEDC, respective WLTP. 

Aceste valori sunt oferite in scopul compararii datelor intre diferite vehicule. Valorile omologate pot diferi fata de consumul si emisiile reale, care depind de foarte 
multi factori, cum ar fi (fara a se limita la): stilul de condus, conditiile de trafic, starea vehiculului si echiparea acestuia. 

Intervalele indicate sunt valorile minime si maxime ale consumului si emisiilor pentru respectiva motorizare. Aceste intervale se pot modifica in functie de dotarile 
alese si de pneurile selectate. Totodata, pot aparea modificari si in functie de procesul de productie. 

Valorile oficiale ale emisiilor si consumului pentru vehiculul achizitionat de catre client vor fi oferite in documentele care insotesc vehiculul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

JEEP WRANGLER 
UNLIMITED 2.0 Turbo AT8 270 CP 2.2 CRD AT 200 CP 

Motor 
Nr. cilindri, dispunere 4, în  linie 
Cilindree (cm³) 1.995 2.143 
Nivel ecologic EURO 6 
Raport compresie  15,5:1 
Putere max: CP(kw)/ rpm 270(199)/ 5.250 200(147)/ 3.500 
Cuplu max: Nm/ rpm 400/3.000 450/2.000 
Alimentare Injecţie directă Injecţie directă Common Rail Bosch 
Combustibil Benzina Motorina 
Transmisie 

Tracţiune 
Integrală Command-Trac cu Selec-Trac 
(Sahara), Integrală Rock-Trac cu Selec-

Trac (Rubicon) 
 

Integrală Command-Trac cu Selec-
Trac (Sahara), Integrală Rock-Trac 

cu Selec-Trac (Rubicon) 
 Cutie de viteze AT8 

Direcţie 
Tip Pinion şi cremalieră 
Diametru de întoarcere (m) 12,28 
Frâne: D(disc) 
Faţă (diametru-mm) Discuri ventilate 330x28 
Spate (diametru-mm) Discuri pline 342x14 
Suspensii 

Faţă 
Punte anterioară Dana M186LD cu 
diferential deschis (Sahara)/ Dana 

M210HD cu diferential blocabil (Rubicon) 

Punte anterioară Dana M186LD cu 
diferential deschis (Sahara)/ Dana 

M210HD cu diferential blocabil 
(Rubicon) 

Spate 

Punte posterioara Dana M200HD cu 
diferential alunecare limitata (Sahara)/ 
Dana M220HD cu diferential blocabil 

(Rubicon) 

Punte posterioara Dana M200HD cu 
diferential alunecare limitata 
(Sahara)/ Dana M220HD cu 
diferential blocabil (Rubicon) 

Dimensiuni 
Lungime (mm) 4.882 
Lăţime (mm) 1.894 
Înălţime cu hard top(mm) 1.838(Sahara)/ 1.848(Rubicon) 
Înălţime cu soft top(mm) 1.891(Sahara)/ 1.901(Rubicon) 
Ampatament (mm) 3.008 
Unghi de atac 35,4º(Sahara) / 36,0º(Rubicon) 
Unghi de trecere a vârfului de 
rampă 20,0º(Sahara) / 20,8º(Rubicon) 

Unghi de degajare 30,7º(Sahara) / 31,4º(Rubicon) 
Adâncimea maximă a vadului de 
apă (mm/kph) 762 mm/ 8 kph 

Capacitate portbagaj (dm³) 533/ 1.044(cu bancheta pliată) 
Roţi 
Pneuri 255/70 R18(Sahara)/ 255/75 R17(Rubicon) 
Mase/Capacităţi 

Masă proprie în ordine de mers (kg) 2.103-2.574 (Rubicon) 2.119-2.585 (Sahara),  
2.197-2.630 (Rubicon) 

Masă maximă remorcabilă (kg) Cu dispozitiv de franare: 2.495 / Fara dispozitiv de franare 750 
Capacitate rezervor combustibil (l) 81 
Capacitate rezervor AdBlue (l) - 18,92 
Performanţe  
Viteză max (km/h) 180 (Sahara)/ 159 (Rubicon) 180 (Sahara)/ 160 (Rubicon) 
Acceleraţie 0-100 km/h (s) 7,6 (Sahara)/ - (Rubicon) 9,6 (Sahara)/ 10,3 (Rubicon) 

 



 

 

 
 

Consum carburant (l/100km) 
Urban 11,0 (Sahara)/ 12,0 (Rubicon) 9,7 (Sahara)/ 9,6 (Rubicon) 
Extraurban 7,5 (Sahara)/ 8,3 (Rubicon) 6,5 (Sahara/Rubicon) 
Combinat 9,0 (Sahara)/ 10,0 (Rubicon) 7,7 (Sahara)/ 7,6 (Rubicon) 
Emisii CO2 combinat (g/km) 211 (Sahara)/ 213 (Rubicon) 202 (Sahara)/ 201 (Rubicon) 
Consum carburant WLTP (l/100km) 
Combinat 11,1 (Sahara)/ 11,0 (Rubicon) 9,5 (Sahara)/ 9,7 (Rubicon) 
Emisii CO2 combinat (g/km) 263 (Sahara)/ 261 (Rubicon) 250 (Sahara)/ 255 (Rubicon) 

Valorile CO2 si consumul sunt determinate pe baza masuratorilor in ciclu NEDC, respective WLTP. 
Aceste valori sunt oferite in scopul compararii datelor intre diferite vehicule. Valorile omologate pot diferi fata de consumul si emisiile reale, care depind de 
foarte multi factori, cum ar fi (fara a se limita la): stilul de condus, conditiile de trafic, starea vehiculului si echiparea acestuia. 

Intervalele indicate sunt valorile minime si maxime ale consumului si emisiilor pentru respectiva motorizare. Aceste intervale se pot modifica in functie de 
dotarile alese si de pneurile selectate. Totodata, pot aparea modificari si in functie de procesul de productie. 

Valorile oficiale ale emisiilor si consumului pentru vehiculul achizitionat de catre client vor fi oferite in documentele care insotesc vehiculul. 

 

Importatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari datelor continute de acest material,                                                
din ratiuni tehnice sau comerciale. 
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	 Grilă în culoarea caroseriei
	 Bare de protecţie de culoare neagră cu design specific Sport
	 Scut de protecţie pentru cutia de transfer (exclusiv pentru Jeep Wrangler)
	 Volan si schimbator de viteze imbracate in piele
	Principalele dotări standard Sahara - suplimentar
	faţă de Sport
	Confort şi funcţionalitate:
	 Pachet Premium Lightning: LPX – faruri cu LED, JKJ – aprindere automata faruri, LPY – lumini de zi LED, LNV – faruri de ceata LED, LAY – blocuri optice posterioare cu LED, XHU – senzori de parcare anteriori
	 Sistem multimedia si de navigatie cu ecran tactil HD de 8.4” Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth şi comenzi vocale
	 Sistem audio premium cu 8 difuzoare si subwoofer
	 Display multifunctional color de 7” integrat in instrumentele de bord
	 Trepte laterale de acces
	 Parasolare cu oglinzi iluminate
	 Iluminare interioara cu LED
	Performanta:
	 Punte posterioară cu diferential DANA M200HD cu diferential cu alunecare limitata
	 Punte anterioară cu diferential DANA M186LD cu diferential deschis
	 Punte posterioara cu raport 3.45 (motorizarea benzina 2.0 Turbo AT8 270 CP)
	 Punte posterioara cu raport 3.73 (motorizarea diesel 2.2 CRD AT8 200 CP)
	Design:
	 Jante din aliaj de 18” Polar Edition cu pneuri all-season 255/70 – cod WHG
	 Tapiterie din stofa cu logo Sahara
	 Pasaje roţi din plastic în culoarea caroseriei
	 Geamuri posterioare si luneta fumurii
	 Hard top Freedom în culoarea caroseriei (inlocuieste soft top)
	 Siglă Sahara amplasată pe aripile faţă
	 Inserţii cromate la interior
	 Bare de protecţie de culoare neagră cu design specific Sahara
	Principalele dotări standard Rubicon – suplimentar
	faţă de Sport
	Confort şi funcţionalitate:
	 Pachet Premium Lightning: LPX – faruri cu LED, JKJ – aprindere automata faruri, LPY – lumini de zi LED, LNV – faruri de ceata LED, LAY – blocuri optice posterioare cu LED, XHU – senzori de parcare anteriori
	 Sistem multimedia si de navigatie cu ecran tactil HD de 8.4” CarPlay/Android Auto, Bluetooth şi comenzi vocale
	 Sistem audio premium cu 8 difuzoare si subwoofer
	 Display multifunctional color de 7” integrat in instrumentele de bord
	 Protecţii praguri din oţel
	 Parasolare cu oglinzi iluminate
	 Iluminare interioara cu LED
	Performanţă:
	 Sistem de tractiune integrala ROCK-TRAC cu factor de multiplicare 4:1
	 Deconectare electrică bară stabilizatoare anterioară
	 Punte posterioară cu diferential DANA M220HD cu diferential blocabil
	 Punte anterioară cu diferential DANA M210HD cu diferential blocabil
	 Blocare electrica diferenţial anterior şi posterior (TRU-LOK)
	 Punte posterioara cu raport 4.10 (motorizarea benzina 2.0 Turbo AT8 270 CP)
	Design:
	 Tapiterie din stofa premium
	 Jante din aliaj de 17” cu pneuri MT 255/75 – cod WGM
	 Premium soft top
	 Pasaje roţi din plastic de culoare neagră
	 Geamuri posterioare si luneta fumurii
	 Siglă Rubicon amplasată pe partea laterală a capotei
	 Inserţii cromate la interior
	 Bare de protecţie de culoare neagră cu design specific Rubicon
	 Geamuri posterioare si luneta fumurii
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