
חוברת אחריות ושירות

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

8RENEGADE 1/3T LATITUDE5

3,4,158
COMPASS 1.4T 9AT 4X4 LIMITED E6D 
19, LIMITED PLUS E6D 19, GRAND 
CHEROKEE 3.6 2019 LAREDO NO 
AVT, LAREDO

6

160,156,159,157
CHEROKEE 2.0T 4X4 LONGITUDE, 
LIMITED,GRAND CHEROKEE 3.6 2019 
LIMITED + SR, LIMITED + TRAILHAWK 7

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

155, 153, 164, 154, 
166,147,144,165,

167,146,168,169,145

WRANGLER 2D 2.0T SPORT ST, SPORT, 
SAHARA, RUBICON,RUBICON SAFETY, 
WRANGLER 4D 2.0T SPORT ST, SPORT, 
SAHARA, SAHARA POWERTOP, 
RUBICON, RUBICON SAFETY,
RUBICON SAFETY + LS, RUBICON + LS 

0

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטר/100 ק"מ(**

מדד זיהום
אוויר*

RENEGADE 1/3T LATITUDE5.711בינעירוני6.9עירוני

COMPASS 1.4T 9AT 4X4 LIMITED E6D 
19, LIMITED PLUS E6D 19,
CHEROKEE 2.0T 4X4 LONGITUDE, 
LIMITED,
GRAND CHEROKEE 3.6 2019 LAREDO 
NO AVT, LAREDO, LIMITED + SR, 
LIMITED + PSR, TRAILHAWK

7.515בינעירוני9.7עירוני
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הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל,  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הדלק  צריכת  כי  יודגש 
והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף 

לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

רח' המגשימים 6,  ת.ד 7934 פתח תקווה 4934829
טלפון: 1800-709-709

www.fiatprofessional.co.il

ג
ה

נ
ה

 
ר

פ
ס

F
I

A
T

 
D

U
C

A
T

O

 2/2019 

הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל,  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הדלק  צריכת  כי  יודגש 
והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף 

לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

רח' המגשימים 6,  ת.ד 7934 פתח תקווה 4934829
טלפון: 1800-709-709

www.fiatprofessional.co.il

www.fiatprofessional.co.il     *8545



1

חוברת אחריות

1

חוברת אחריות

1

חוברת אחריות

2

א

ח

ר

י

ו

ת



2

חוברת אחריות

2

לקוח/ה יקר/ה,

כב שיוצר רכב המסחרי של פיאט.הרתך וכניסתך למשפחת סמלת לתחום כות על בחירבר

 100 שנים.כב מעלמהעיצוב והניסיון של מותג מוביל בתעשיית הר

. הואבהבי איכות הסועלעליך בה כב החדש שלך הוא יעיל, גמיש, מלא חיוניות ותוכנן במחש הר

ך זמן.ם טכנולוגיות חדשניות המבטיחות ביצועי איכות גבוהים ואמינות לאורמייש

זו מהווה מסמך חשוב המגדיר ומפרט את היקף האחריות והשירותים שמעניקהת אחריות חובר 

בואנית פיאט.סמלת י

בתהמקיפה ביותר. חטיכזי השירות מרמעתה ואילך, אנו נתמוך ֿונסייע לך באמצעות רשת 

השירות של סמלת תשמח לעזור ולתת את השירות הטוב ביותר בכל עת ובכל מקום.

.כת נסיעה טובה ובטוחהבבר

יפ,’גכבי פיאט, בואנית הרשמית של רסמלת � הי

אלפא רומיאו, אבארט, קרייזלר, דודג‘, ראם, איווקו וסובארו

חוברת אחריות

3
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כב!ת הרכב מסחרי מכסה את התחומים הבאים ומתחילה ממועד מסירהאחריות של פיאט לר

24 חודשים אחריות יצרן + אחריות יצרן נוספת ל� 36 חודשים£

ם מביניהם.ה, המוקדאו עד 250,000 ק”מ מתאריך המסיר

ה וליסינג  אחריות יצרן 24 חודשים + אחריות נוספת של 12 חודשים אולחברות השכר£

ם מביניהם.ה לפי המוקדעד 150,000 ק”מ מתאריך המסיר

 תוקף האחריות הקובע הוא על פי המדבקה בתחילת חוברת האחריות ועל פי טופסהערה:
ב.הזמנת הרכ

כב:  36 חודשיםאחריות על צבע הר

ה:  5 שניםאחריות מפני חלוד

כב:האחריות לר
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Fiat Professional כבך מפני תקלותת פיאט קרייזלר,  המבטיח את רם מסחרי של חבר הוא ש
כב, ללא מגבלת קילומטרים. מתאריך הרישום הראשוני של הר24  חודשיםבייצור לתקופה של  

ב לתקן כל חלק שנפגם במהלך הייצור, בהחלפתו בחלקבואן יהיה מחויבהתאם לאחריות זו, הי
חילוף מקורי של פיאט, או חלק מחודש של פיאט, ללא תשלום.

 כוללות:Fiat Professionalת אחריות של הפעולות הכלולות במסגר

תיקון והחלפה של חלקים פגומים.א)

ך ההחלפה והתיקון.ה לצורשעות העבוד£

ת אחריות.ביצוע תיקון במסגררשים לאספקה של חומרים מתכלים הנד£

תםמו במלואן או בחלקן או שחומרהאחריות אינה מכסה פגמים או תקלות שנגרב)
פה בשל:הוחר

כז שירות מורשה של פיאטכב שלא בוצעו במרשינויים, תיקונים או פירוק של חלקים בר£
ת סמלת.מטעם חבר

אי ביצוע של טיפולים תקופתיים במועד [אשר יש להם השפעה על החלק התקול] אשר£
כבך (עיין במידע הכלול בפרקכב” של רבע ע”י היצרן ומפורט ב”ספר הרנק

”טיפולים תקופתיים”).

כב שלא אושרו ע”י היצרן.שינויים בר£

רשלנות, תאונות, עיכוב בדיווח על תקלות, שימוש לא הולם, השתתפות במרוצים, תיקונים£
ה של התקלה כתוצאהבחלקים לא מקוריים (כלומר חלקים שלא סופקו ע”י היצרן). החמר

כב.מהמשך נהיגה ושימוש בר

בה פריצה.ם מתאונה ואו שריפה ואו הצפה ואו גניכל נזק ישיר או עקיף הנגר£

כב או כל נזק והוצאותבתת הרך, הוצאות הנובעות מהשרה ותיקוני דהוצאת הובלה, גריר£
כב.ב הקלקול או התפקוד הבלתי תקין של הרמו עקעקיפות שנגר

ב בלאי רגיל. בייחוד, היא אינה מכסה החלפהמו עקהאחריות אינה מכסה תקלות אשר נגר£

בים הבאים:כישל או מילוי של שמן או נוזלי שירות אחרים או החלפה של הר

פידות של הבלם,ת, מצמד, דיסקים ורמצתים, מצתי להט, מסננים, חגורות הנעה/תמסור

מייםסנדלי בילום ותופים של בלם אחורי, בולמי זעזועים, נתיכים, נורות, להבי מגבים קד

.’ואחוריים, צמיגים, מזרקים וצינורות פליטה וכו

   אחריות יצרן הרכב
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ת האחריות אינה שוללת את הזכויות של הלקוח, בהתאם לחוקיםהאחריות המפורטת בחובר£

המקומיים.

םייתסת תורישה יזכרמב עצוב אלש ןוקית רובע יתנואת קזנ רחאל תוירחאה הנואת לש הרקמב

בל אישור להמשךכזי השירות המורשים  וקיבדיקה מקיפה באחד ממראלא אם הגיע הלקוח ל

אחריות.

לע וא הנואת ןוקית תרגסמב ופלחוהש םינוקיתו םיקלח לע לוחת אל תוירחאה ךבל תמושתל

תקלות ונזקים שנוצרו כתוצאה מכך.

כב במוסך שאינובל במהלך תקופת האחריות שירותי אחזקה ותיקונים לרכב אשר קיבעל ר£

ת האחריות, להציג בפניבלת שירות במסגרב בתנאי לקכז שירות ברשת סמלת, מתחיימר

בוצעובוניות מקוריות ערוכות כדין הכוללות פירוט של העבודות שבואן או מי מטעמו חשהי

כן וק”מ).ם היצרן, מספר קטלוגי, המחיר לצרם המוצר, שבוניות שכב (תוך ציון ע”ג החשבר

אביזרים שאינם מקוריים � האחריות לגביהם הינה בהתאם לאחריות שניתנת על�ידי הספק,£

תו ללקוח.ם מסירכב וטרת הכנת הרובתנאי שהותקנו במסגר

 אחריות נוספת של פיאט
36 חודשים תעניק אחריות נוספת של Fiat Professionalחודשים חלפה, 24 לאחר שאחריות ל� 

ם מביניהם.ה על פי המוקדכב נסע 250,000  קילומטרים מיום המסיראו עד שהר

12ה וליסינג לאחר שאחריות יצרן הבסיסית חלפה, תוענק אחריות נוספת למשך לחברות השכר

ם מביניהם.כב נסע 150,000 ק”מ עפ”י המוקדאו עד שהרחודשים 

מו בשל תקלות בייצור, ולהחליפםבים פגומים שנגרכיבואן לתקן רבת את היאחריות נוספת זו מחיי

בחלקים מקוריים של פיאט או חלקים מחודשים של פיאט ללא תשלום.

כזי השירות המורשים של פיאט כוללת:ת רשת מרהפעולות המבוצעות במסגר

בים פגומים.כיתיקון והחלפה של ר£

ך ההחלפה והתיקון.ה לצורשעות העבוד£

ת אחריות.ביצוע תיקון במסגררשים לאספקה של חומרים מתכלים הנד£
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האחריות הנוספת אינה מכסה:

תיקונים או תקלות הנובעות מן:א)

כבים אחרים, מחסומיםבע, הצפות, תאונות (התנגשות בררשלנות, חבלה, אסונות ט(1)

בועים או ניידים),מכשולים ק

כב שלא על פי הוראות היצרן,(2) שימוש בר

גוי, כולל שימוש בחלקים וחומרים לא תואמים.(3) אי ביצוע של טיפולים או ביצוע ש

בוצעו ללא הסכמת היצרן.כב או בכוונון המכני ש(4) שינויים במר

(1) תיקונים, תקלות או כשלים כלשהם בשל בלאי ושחיקה רגילים, כגון החלפה או מילוי שלב)

שמן ונוזלי שירות אחרים.

בים הבאים: צמיגים, אביזרים, ריפוד וציוד שאינו הותקן במקור ע”יכי(2) החלפה של הר

היצרן.

פעולות למניעת חריקות ורעידות של ציוד וחומרי דיפון וריפוד.(3)

התיקונים של תקלות ונזקים שנובעים בחלקם או במלואם מ:ג)

(1) בלאי ושחיקה רגילים בחלקים כגון: צמיגים, חישוקיי/כיסויי גלגלים, מצתים, מצתי להט,

מיים ואחוריים,פידות בלמים, מצברים וסוללות, להבי מגבים קדמזרקים, מצמד, דיסקים/ר

מברשות, סנדלי בילום ותופים של בלם אחורי, חגורות ורצועות, בולמי זעזועים, נורות

ת פליטה, ממירכת בקרכת הפליטה (למעט מער(פנימיות וחיצוניות), נתיכים, מער

קטליטי ומסנן חלקיק דיזל, אשר כלולים), חומרי סיכה, מסננים וכיוונון גלגלים.

(2) אביזרים, דיפון וריפוד והתקנים אחרים שלא הותקנו במקור ע”י פיאט.

כב הכוללים גם, אך לא רק: אטמים, גלגלים, מנעולים ומפתחות, ידיות,(3) חלקים במר

ה וחלקי פלסטיק, אטמי פנסים, צבע, ציפוי פנימי, חלונות, אטמי דלתותצירים, בתי מנור

בים, שטיחונים, ספיוחלונות (למעט אטם גג שמש), ריפוד פנימי ובדים, דלתות, מוש

דלת וקיר תא המנוע.

בה, שריטות שפשופים ונזק כימי.ם משריפה או גני(4) מכה או נזק שנגר

בואן כגון קודניות, מולטימדיה,בוצעו ע”י היהאחריות הנוספת אינה מכסה התקנות מקומיות שד)

רגות וכוי).כת איתור, מצלמות וחיישנים, מעלונים, מדמער
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האחריות הנוספת מותנית בביצוע טיפולים ותיקונים על פי הוראות יצרן בזמנים ובחומריםה)

כב.המתאימים כפי שמפורטים בספר הר

האחריות הנוספת תפקע במקרים הבאים:ן)

כב שינויים או נעשה בו שימוש באירועים תחרותיים.אם הוכנסו בר£

ה שהיא.חק שונה או טופל בכל צוראם מד המר£

כב.חק בפועל שנסע הרע למראם הלקוח סיפק מידע מוטעה בנוג£

כביםכבים המשמשים לשירותי דואר, רה), רבוי, ניידות משטרכבי כיכבי חירום (אמבולנס, ררז)

כבים המשמשים למירוצים (מירוצי מהירות, מירוצי כשירות, מירוציה מאומצת בשטח, רלעבוד

, שינוים והמרות ביחס למאפיינים4X4 ל� 4X2ה מהנעה  כב שההנעה הומר), כלי ר’שטח וכו

ע לעומס ולכושרכבים שלא נעשה שימוש בהתאם למפרטי היצרן  בנוגכב, רהמקוריים של הר

כבים שנעשה בהם שימוש במרוצי ראלי.כבים שעברו התאמה, רה,  רהגריר

תממועד מסיר36 חודשים כב מוגן באחריות מפני פגמי צבע בעת הייצור, לתקופה של הר

רש להעלמת כלכב בהתאם לנדכב. האחריות מעניקה צביעה מחדש כוללת או חלקית של הרהר

רטים של היצרן.נזק מוכר בהתאם לתנאים ולסטנד

האחריות אינה מכסה:

ע עם חומרים כימיים.ם מגירוד, שריטה, שפשוף, תאונה או מגנזק לשכבת הצבע הנגר£

מים שאינם קשורים בתהליך הייצור או בשל תחזוקה לקויה.תוצאה של גור£

כז שירות מורשה של פיאט.כב שלא בוצעו במרתוצאה של תיקונים במר£

מו מאבנים או חצץ.פגמים בצבע שנגר£

כב.ה ותחזוקה נכונה של צבע הרכב להוראות ומידע חשוב על שמירעיין בספר הר

אחריות לצבע
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כב מוגנים באחריות מפני היווצרות פגמים מבפנים כלפי חוץה והמרבים המבניים של השלדכיהר

ה.כתוצאה מחלוד

הכב מקורי שניזוק מפגמי חלודב מבני של מרכיהאחריות מעניקה תיקון ו/או החלפה של כל ר

כב.ת הרמתאריך מסיר 5 שנים ותקפה לתקופה של

ב אי ביצוע טיפוליםמו במלואם או בחלקם או הוחמרו עקהאחריות אינה מכסה פגמים שנגר

כב.בע היצרן כפי שצוין בספר הרבמועד שק

כב כאשרת האחריות יתועדו באישורי בדיקת המרכל הפגמים שנמצאו ואינם מכוסים במסגר

מבוצעים טיפולי שירות תקופתיים.

ת אינה מכסה:רה חודהאחריות מפני חלוד

עכב בכל הנוגב הזנחה או אי ציות להנחיות היצרן הרשומות בספר הרמה עקהרעה שנגר£

בות חיצוניות (תאונות, פגיעות אבנים וחצץ) או התקנת אביזריםכב או בשל נסילתחזוקת המר

שאינם עומדים במפרטים הטכניים של  היצרן או שלא אושרו ע”י היצרן.

כב לא מקוריים (כלומר שלא סופקו ע”י היצרן) ותוצאות של תיקוניםשימוש בחלקי פח או מר£

כז השירות מורשה פיאט מטעם סמלת.כב שלא בוצעו במרבמר

האחריות מפני חלוד
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ב הנוהגתיים היא לשמור על מכוניתך ולהבטיח את תקינותה. במיוחד חייגרת הטיפולים השמטר

ך מחובתך. להזכירכב להקפיד על בדיקת מפלס שמן המנוע, נוזל הבלמים ונוזל הקירורבר

בדוק מפלס שמן מנוע כל 3,000 ק”מ.ל

ת טיפוליםגר   אישור ותיעוד ביצוע ש

כלבצע טיפול כב קירור, יש לכב מסוג דוקאטו שמופעל בתנאים קשים, כגון ררבך, לתשומת ל

24,000 ק”מ.

סוג הטיפול..................................................................

בוצע בתאריך..............................................................

כז השירות.............................................................מר

מס‘ רישוי.....................................................................

ק”מ...............................................................................

סוג הטיפול..................................................................

בוצע בתאריך..............................................................

כז השירות.............................................................מר

מס‘ רישוי.....................................................................

ק”מ...............................................................................

סוג הטיפול..................................................................

בוצע בתאריך..............................................................

כז השירות.............................................................מר

מס‘ רישוי.....................................................................

ק”מ...............................................................................

סוג הטיפול..................................................................

בוצע בתאריך..............................................................

כז השירות.............................................................מר

מס‘ רישוי.....................................................................

ק”מ...............................................................................

ת טיפוליםגרהחתמת ביצוע ש
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כז השירות.............................................................מר

מס‘ רישוי.....................................................................

ק”מ...............................................................................

סוג הטיפול..................................................................

בוצע בתאריך..............................................................

כז השירות.............................................................מר

מס‘ רישוי.....................................................................

ק”מ...............................................................................

סוג הטיפול..................................................................

בוצע בתאריך..............................................................

כז השירות.............................................................מר

מס‘ רישוי.....................................................................

ק”מ...............................................................................

סוג הטיפול..................................................................

בוצע בתאריך..............................................................

כז השירות.............................................................מר

מס‘ רישוי.....................................................................

ק”מ...............................................................................
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בוצע בתאריך..............................................................

כז השירות.............................................................מר

מס‘ רישוי.....................................................................

ק”מ...............................................................................

כבב הנוהג ברתיים היא לשמור על מכוניתך ולהבטיח את תקינותה. במיוחד חייגרת הטיפולים השמטר

בדוק מפלס שמןך מחובתך ל. להזכירלהקפיד על בדיקת מפלס שמן המנוע, נוזל הבלמים ונוזל הקירור

מנוע כל 3,000 ק”מ.

כל 24,000בצע טיפול כב קירור, יש לכב מסוג דוקאטו שמופעל בתנאים קשים, כגון ררבך, לתשומת ל

ק”מ.
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כזי שירותרשימת מר

03-645066603-6450617אבשלום גיסין 98אבשלום גיסין 98אבשלום גיסין 98אבשלום גיסין 98אבשלום גיסין 98מרכזי          פתח תקווהמרכזי          פתח תקווהמרכזי          פתח תקווהמרכזי          פתח תקווהמרכזי          פתח תקווה

03-931448003-9341038 / 03-9314286כב 11, סגולההרפתח תקווהבןכחול ל

03-682563403-6814348 ך שלמה 38רדבתל אביאמיר

03-537941503-6393342גולומב 46בתל אביהשלושה

03-549299703-5472670הנביאים 41מת השרוןרחוכמה

03-5360748077-4060748ך העצמאות 24ר דיהודשמשון

09-741766609-7449211רעננה המלאכה 18רעננהיחדיו רעננה

09-767674809-7676750יוחנן הסנדלר 11באכפר סעד לוי

02-651774502-651787 / 02-6517744 לואש תעבג ,51 סופדהירושליםאוטו די

02-6499995 חרשי הברזל 13ירושליםברזילי

02-673475602-6721479 התעשיה 5, תלפיותירושליםבני יצחק
אסייג

  פקס               טלפון         כתובת     עירם המוסךש

כז וירושליםאיזור המר

חים מהווה תנאי הכרביצוע הטיפולים במועד

כבכות הרת תוקף האחריות על מערלשמיר

)1-800-709-709 ’מוקד שירות הלקוחות (טל

כזי השירות ישמחו לייעץ ולסייע בנושא.מר

דרך העצמאות 24

המלאכה 18

חרשי הברזל 13

התעשיה 5, תלפיות
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08-9361111משה יתום 35חובותרספאש מוטור

08-852212508-8535356העמל 43אשדודדניאל

אולימפיה
08-672336808-6723141צהל 23 א.ת צפוניאשקלון

אשקלון

08-681153408-6811291סווין 20קרית גתאוטו גת

08-628711208-6287113  08-6287114 /הסנדא 4בעבאר שב.ט.

08-6900950העמל 3בעבאר שגבעון

08-633117508-6333802 08-6333802 /בורקסקאי 18אילתהעוגן

08-637865508-6378657 בורקסקאי 25אילתהמכוון
(הדייג 18)

  פקס               טלפון         כתובת      עירם המוסךש

רוםאיזור הד

04-8410748 / 04-8416756       04-8410748 ניוטון 4, מפרץ חיפהחיפההכוכב

04-840001004-8419418ק פוסט’מקלף 16, צחיפהמישל

04-8533834/04-8522074 / 04-8520280ב 14 תל אבי’חרחיפהשפיק מזאווי

04-991657104-9912226 העמל 4עכופטין

1-700-70-66-9004-6222559 / רומיהאומן 1, א.ת דהרחדעדי
04-6222015הרחד

   פקס                 טלפון          כתובת   עירם המוסךש

איזור הצפון

ניוטון 4, מפרץ חיפה

 04-8520280 / 04-8533834
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חוברת אחריות ושירות

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

8RENEGADE 1/3T LATITUDE5

3,4,158
COMPASS 1.4T 9AT 4X4 LIMITED E6D 
19, LIMITED PLUS E6D 19, GRAND 
CHEROKEE 3.6 2019 LAREDO NO 
AVT, LAREDO

6

160,156,159,157
CHEROKEE 2.0T 4X4 LONGITUDE, 
LIMITED,GRAND CHEROKEE 3.6 2019 
LIMITED + SR, LIMITED + TRAILHAWK 7

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

155, 153, 164, 154, 
166,147,144,165,

167,146,168,169,145

WRANGLER 2D 2.0T SPORT ST, SPORT, 
SAHARA, RUBICON,RUBICON SAFETY, 
WRANGLER 4D 2.0T SPORT ST, SPORT, 
SAHARA, SAHARA POWERTOP, 
RUBICON, RUBICON SAFETY,
RUBICON SAFETY + LS, RUBICON + LS 

0

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטר/100 ק"מ(**

מדד זיהום
אוויר*

RENEGADE 1/3T LATITUDE5.711בינעירוני6.9עירוני

COMPASS 1.4T 9AT 4X4 LIMITED E6D 
19, LIMITED PLUS E6D 19,
CHEROKEE 2.0T 4X4 LONGITUDE, 
LIMITED,
GRAND CHEROKEE 3.6 2019 LAREDO 
NO AVT, LAREDO, LIMITED + SR, 
LIMITED + PSR, TRAILHAWK

7.515בינעירוני9.7עירוני

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטר/100 ק"מ(**

מדד זיהום
אוויר*

WRANGLER 2D 2.0T SPORT ST,
SPORT, SAHARA, RUBICON,
RUBICON SAFETY, 
WRANGLER 4D 2.0T SPORT 
ST, SPORT, SAHARA, SAHARA 
POWERTOP, RUBICON, RUBICON 
SAFETY, RUBICON SAFETY + LS, 
RUBICON + LS 

7.515בינעירוני9.7עירוני
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הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל,  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה  בפועל  הדלק  צריכת  כי  יודגש 
והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה 
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף 

לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

רח' המגשימים 6,  ת.ד 7934 פתח תקווה 4934829
טלפון: 1800-709-709

www.fiatprofessional.co.il
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