
Prisliste gjeldende fra 15.02.2023

(På bildet vises utgave SUMMIT i fargen Sun Yellow + sort tak og 18" felger)

5 dørs SUV Modellkode
Rekkevidde 

(WLTP)

CO2
NOx

miljømerking 

CO2

miljømerking 

Nox
engangsavgift veil. pris

LONGITUDE
Jeep Avenger LONGITUDE 156hk 54KWh 420M2E0 404 0 0 A A 15 350 339 900

ALTITUDE
Jeep Avenger ALTITUDE 156hk 54KWh 420P2E0 396 0 0 A A 15 350 369 900

SUMMIT
Jeep Avenger SUMMIT 156hk 54KWh 420B2E0 390 0 0 A A 15 350 389 900

Prisene er inkludert MVA og vrakpant, samt leveringsomkostninger, levert Oslo. Årsavgift og evnt. frakt til forhandler tilkommer

Jeep forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.   

Alle nye JEEP har garanti 5år/100.000km, avhengig av hva som først inntreffer  

Forbruk og utslipp kan variere avhengig av dekkvalg, oppvarming, topografi og valgte opsjoner. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. 

Jeep Norge / www.jeep.no

AVENGER



AVENGER Standardutstyr

BATTERI KOMFORT

54 kWh batteri (Brutto) Keyless start

OnBoard-lader / Normalladeinntak AC 11 kW 3-fas Sentrallås med fjernkontroll

Type 2 - Mode 3 ladekabel for wallboks 22 kw El. justerbare sidespeil med varme

DC hurtiglading inntil 100 kW 1-sone automatisk aircondition

Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri Oppvarmede spyledyser

Varmepumpe (5kW) Oppvarmede seter foran 

Justerbar regenerering (2 moduser) - maks effekt kan gi 20% økt 

rekkevidde ved bykjøring. Elektriske vinduer foran + bak

Kjøremodus: Sport (156hk) - Normal (109hk) - Eco (82hk) Solskjerm med speil og lys sjåfør + passasjerside

Programmerbar lading og forvarming/kjøling via Jeep App Justerbart bagasjeromsgulv

EKSTERIØR SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

16" Alu.felger medium glossy grey (1M1) 215/65 R16 Dekk Elektronisk stabilitetssystem (ESP®) med el.  vingle- og 

Sidespeil i matt sort med integrert blinklys veltebeskyttelse (ERM).

Jeep grill i grå med 7 spor Antispinn

Frontramme i matt sort Jeep Select-Terrain (Sport,Normal,Eco, Sand,Mud,Snow)

Haifinne antenne lakkert i sort Nødbrems med fotgjenger/sykkel alarm

Trapesformede hjulbuer i sort Automatisk Hill Holder

360° karosseribeskyttelse på utsatte steder og skliplater i helstøpt plast Elektrisk parkeringsbrems

2-trinns beskyttelse av frontlys -> trukket inn i karosseriet Hill Descent Control

Hjulbuelister i helstøpt plast Cruisekontroll med hastighetsbegrenser

Gråfarget skliplate støtfanger foran/bak Skiltgjenkjenning (av fartsskilt)

Sort innramming av baklykter Filholderassistent

Full LED hovedlys reflektor Registrering av trøtt fører

DRL i LED Hodestøtter på alle seter

Halogen baklys og sort innmat Isofix-fester på de ytre bakseteplassene og passasjerside foran

Flytende design C-pillar Dekktrykkvarsling (TPMS)

Dørhåndtak fordører lakkert i bilens farge Dekkreparasjonssett (499)

Innfelte dørhåndtak bak Jeep My Assistant E-call

(4G) antenne med OTA (Over The Air) oppdatering av software

INTERIØR Parkeringssensor bak

Stoffseter "Digital Jane" sort og grå 6 kollisjonsputer

Ratt meddetaljer i sort blank for betjening av radio og cruisecontroll etc. Nivåregulering av hovedlys

Forseter 6-veis/4-veis manuelt justerbare Regnsensor

Dashborddesign i sort med struktur Oppvarmet frontrute ved vindusviskere og sidene

Midtkonsoll og andre rom med totalt 34 liter oppbevaringsplass

Armlene foran TELEMATIKK

Takkonsoll foran med kupélys og to leselamper Uconnect 10" infotainment system med 10,25" berøringsskjerm,

Tak trukket i grått stoff DAB+ Radio

Bakspeil med manuell avblending Digitalt instrumentdisplay med 7" TFT fargeskjerm

Koppholder i midtkonsoll Bluetooth handsfree/streaming (2 mobiler samtidig)

PRND-knapper for automatisk girkasse (Trådløs) Apple CarPlay™/Android Auto™

Horisontalt bryterpanel med alle hovedfunksjoner inkludert klimatisering USB-kontakter 1 stk USB-C, 1stk USB-A og 12V foran

Nedfellbare bakseter, delt 60/40 Programmerbar varme/kjøling via Jeep app eller touchskjerm

Stoff fotmatter foran og bak E-save kjøreinformasjon (Strømflyt, Statistikk, Utsatt lading)
HiFi med 6 høyttalere 100 watt

Prisliste gjeldende fra 15.02.2023

Jeep forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.   

Forbruk og utslipp kan variere avhengig av dekkvalg, oppvarming, topografi og valgte opsjoner. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. 

Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr

Jeep Norge / www.jeep.no

LONGITUDE



AVENGER Standardutstyr

EKSTERIØR KOMFORT

17" Alu.felger silver glossy grey (1M3) 215/60 R17 Dekk Passive entry

Sølvfarget skliplate støtfanger foran/bak Elektrisk bakluke med fotsensor

Jeep grill i sølv med 7 spor Trådløs lader for smarttelefon

Frontramme i blank sort Justerbart bagasjeromsgulv

Sidespeil lakkert i blank sort med integrert blinklys

SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

INTERIØR Adaptive cruise control (ACC)

Delskinnseter "Robin" sort/grå eller sort/gult Ryggekamera

Ratt i syntetisk skinn med sølv detaljer for betjening av radio og Utvidet skiltleser (Innkjøring forbudt, stop og forbikjøring forbudt)

adaptiv cruisekontroll

Dashborddesign i sølv TELEMATIKK

Mopar midtkonsoll med magnetisk trekk og Digitalt instrumentdisplay med konfigurerbar 10,25" TFT fargeskjerm

Mopar oppbevaringsromsmatter og visning av navigasjon

USB-kontakter 1 stk USB-C bakre seterad

TomTom 3D navigasjon med "dynamic range mapping" etc.  

Gir tilgang til live trafikk, værvarsler, parkeringsplasser, 

fotoboksvarsler, ladestasjoner ++

Prisliste gjeldende fra 15.02.2023

Jeep forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.   

Forbruk og utslipp kan variere avhengig av dekkvalg, oppvarming, topografi og valgte opsjoner. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. 

Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr

Jeep Norge / www.jeep.no

ALTITUDE ( I TILLEGG TIL LONGITUDE)



AVENGER Standardutstyr

EKSTERIØR INTERIØR
18" Alu.felger DIAMOND CUT (1M5) 215/55 R18 Dekk Delskinnseter "Robin" sort/gult
LED projektor hovedlys foran med X-camo design Dashborddesign i gult
LED baklys med X-design LED stemningslys med 8 farger
LED tåkelys med svingfunksjon Bakspeil med automatisk avblending
Velkomstlys
Automatiske fjernlys SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER
Sotede ruter ADAS Nivå 2
Innfellbare sidespeil Parkeringsensorer foran og bak

Blindsonevarsling
Ryggekamera med 360 visning

Prisliste gjeldende fra 15.02.2023

Jeep forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.   

Forbruk og utslipp kan variere avhengig av dekkvalg, oppvarming, topografi og valgte opsjoner. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. 

Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr

Jeep Norge / www.jeep.no

SUMMIT ( I TILLEGG TIL ALTITUDE)



AVENGER Ekstrautstyr

Utstyrspakker Opsjonskode Longitude Summit

Vinterpakke 33Y S S

Oppvarmet frontrute ved vindusviskere og sidene

Oppvarmede seter foran 

Stoff fotmatter foran og bak

Infotainment & convenience pakke ALTITUDE AME -- --

Ryggekamera (9YN)

Trådløs lader for smarttelefon (RFX)

Mopar midtkonsoll med magnetisk trekk og Mopar oppbevaringsromsmatter (6C4+6C5)

Utvidet skiltleser (Innkjøring forbudt, stop og forbikjøring forbudt) (0XR)

TomTom 3D navigasjon med "dynamic range mapping" etc.  (RDQ)

LED & style pakke ALTITUDE AMK -- --

18" Alu.felger DIAMOND CUT (1M5) 215/55 R18 Dekk 

LED projektor hovedlys foran med X-camo design (LM6)

LED baklys med X-design (LAY)

LED tåkelys med svingfunksjon (LNT)

Velkomstlys (3F6)

Sotede ruter (GEG)

LED stemningslys med 8 farger (LHA)

Infotainment pakke SUMMIT 34G -- S

Utvidet skiltleser (Innkjøring forbudt, stop og forbikjøring forbudt)

TomTom 3D navigasjon med "dynamic range mapping" etc.  

Utstyr Opsjonskode Longitude Summit

Dekkreparasjonssett 499 S S

Ekstra JEEP -Type 2 - Mode 3 ladekabel for wallboks 22 kw (1stk medfølger som standard) 07D (S) 4400 (S) 4400

Felger Dimensjoner Opsjonskode Longitude Summit

16" Aluminiumsfelg medium glossy grey   215/65 R16 1M1 S --

17" Aluminiumsfelg silver glossy grey 215/60 R17 1M3 -- --

18" Aluminiumsfelg DIAMOND CUT 215/55 R18 1M5 -- S

Interiør Opsjonskode Longitude Summit

Stoffseter "Digital Jane" sort og grå 1B7 S --

Delskinnseter "Robin" sort/grå 1EJ -- --

Delskinnseter "Robin" sort/gult 1F7/2ZL -- S

Skinnseter sorte med grå søm 1AL/2AL -- 9 900

Prisliste gjeldende fra 15.02.2023

Jeep forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.   

Forbruk og utslipp kan variere avhengig av dekkvalg, oppvarming, topografi og valgte opsjoner. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. 

Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr

Jeep Norge / www.jeep.no
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AVENGER

Dimensjoner/Offroadegenskaper Avenger 156hk 54KWh

Akselavstand mm 2 562
Lengde mm 4 084
Bredde mm 1 776
Høyde mm 1 528
Overheng foran mm 822
Overheng bak mm 700
Svingdiameter (mellom fortau) meter 10,5
Bakkeklaring mm 201
Angrepsvinkel foran/bak grader 20,0/32,0
Rampevinkel grader 20,0
Vadedybde mm 230

Bagasjerom
Bagasjeromsvolum Liter VDA 355
Bagasjeromsvolum når bakseter lagt ned Liter 1 250

Vekter
Egenvekt uten fører kg 1 536
Nyttelast kg 489
Tillatt tilhengervekt uten brems kg 0
Tillatt tilhengervekt med brems kg 0
Tillatt vekt på tak kg 50

Bremser
Foran mm 302x26
Bak mm 268x12

Ytelser(1)

Toppfart km/t 150
Akselerasjon  0-100 km/t sekunder 9,0
Maks. effekt Kw / Hk 115/156
Maks. dreiemoment Nm 260

Forbruk og utslipp
Energiforbruk, kombinert (WLTP) kWt / 100 km 12,5
CO2-utslipp, kombinert g/km 0
NOx-utslipp mg/km 0

Batteri
Batterikapasitet (Brutto) kWh 54,0
Batteritype Lithium-Ion
Antall battericeller 102 celler fordelt på 17 moduler
Batterivekt kg 340
Rekkevidde (WLTP Kombinert) inntil* km 390-404

Mode 2 nødlading (AC vekselstrøm) Maks.kapasitet Strømkurs Ladekontakt Ladetid
Nødlader (Mode-2) med vanlig stikkontakt (6m) 2,3 kW 230V / 10 Amp Type 2 >26 timer

Lading på vanlig stikkontakt bør kun benyttes til nødlading og strømkursen må være innlagt iht. norm NEK 400:2014:
     - Maks 10A sikring
     - Jordfeilvern Type B
     - Ingen andre laset på kursen (dvs ingen andre forbrukere på samme strømkurs, som stikkontakter, lys, portåpnere e.l.)
     - Ladekabelen skal ikke henge i kontakten
     - Det anbefales overspenningsvern
     - Bruk av skjøteledning frarådes på det sterkeste.

Mode 3 normallading (AC vekselstrøm) Maks.kapasitet Strømkurs Ladekontakt Ladetid 0-100%
3-fas OnBoard-lader 11 kW 400V / 16 Amp Type 2 ca 5 t. 34 min.
3-fas OnBoard-lader 7,4 kW 230V / 32 Amp Type 2 ca 7 t. 58 min.

Mode 4 hurtiglading (DC likestrøm) Maks.kapasitet Ladekontakt Ladetid 0-80%
Offentlig hurtigladestasjon 100 kW CCS - Combined Charging System ca 24 min

Garanti År / km

Nybilgaranti 5 år / 100.000 km

Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år) 8 år / 160.000 km

*Rekkevidde kan variere i forhold til valgt utstyrsversjon og utstyr

Jeep forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.   
Jeep Norge / www.jeep.no

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din JEEP-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste JEEP-modellene har. Vi 

tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. 

Rekkevidden til AVENGER er målt etter den strengere testmetoden for Europa, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), kalkulert etter henholdsvis AER (All Electric Range) og EAER (Equivalent All 

Electric Range). Rekkevidden på en full lading avhenger hovedsaklig av batterikapasitet og bilens strømforbruk, som påvirkes av ulike faktorer: Blant annet kjørestil, kjøreforhold, veiforhold, værforhold, temperatur, 

forbruk av klimaanlegg, varmeseter e.l. og ekstra last i bilen.

(1) De opplyste vekter er de maksimale. De må på ingen tidspunkt overskrides. Det er allikevel mulig innenfor den opplyste vogntogsvekt å flytte vekt mellom bilen og tilhenger så lenge det ikke overskrider bilens tillatte 

totalvekt for bil og henger.

Tekniske spesifikasjoner



Ruby Red Sun Yellow Stone Grey* 

Snow White Lake Blue

Volcano Black Granite Grey

* Tilgjengelig fra produksjon mars 2023

Lakk & fargepakker Opsjonskode Longitude Altitude Summit

Pastell Ruby Red 111 / 5CB S S S

Ruby Red + Sort Tak (kan ikke leveres med interiør 1F7) 946 / 5FA - 12 500 -

Snow White 268 / 5CA 8 000 8 000 -

Snow White + Sort tak 934 / 5EZ - 12 500 -

Volcano Black 601 / 5DL 8 000 8 000 8 000

Metallic lakk Granite Grey 519 / 5CE 8 000 8 000 -

Granite Grey + Sort Tak 664 / 5YW - 12 500 12 500

Stone Grey 636 / 3YS - 8 000 -

Stone Grey + Sort  Tak 640 / 9LP - 12 500 -

Sun Yellow 554 / 5DP 8 000 8 000 -

Sun Yellow + Sort Tak 560 / 5ZW - 12 500 12 500

Lake Blue/Green (kan ikke leveres med interiør 1F7) 959 / 5DN 8 000 8 000 -

Lake Blue/Green + Sort Tak         (kan ikke leveres med interiør 1F7) 960 / 5ZA - 12 500 -

Prisliste gjeldende fra 15.02.2023

Jeep forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.   

Forbruk og utslipp kan variere avhengig av dekkvalg, oppvarming, topografi og valgte opsjoner. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. 

Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr

Jeep Norge / www.jeep.no



Prisene er inkludert MVA og vrakpant, samt leveringsomkostninger, levert Oslo. Årsavgift 
og evnt. frakt til forhandler tilkommer. Jeep forbeholder seg retten til å endre priser og 
utstyrsnivå uten forutgående varsel. 
Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. 

Alle nye JEEP har garanti 5år/100.000km, avhengig av hva som først inntreffer.

Forbruk og utslipp kan variere avhengig av dekkvalg, oppvarming, topografi og valgte 
opsjoner. 

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.  

Importør: Bertel O. Steen


