
DE NIEUWE 
JEEP® COMPASS





De Jeep® Compass heeft zich verder doorontwikkeld. Met zijn ADAS-systemen van de 

nieuwste generatie maakt hij level 2 autonoom rijden* mogelijk, waarbij geavanceerde 

rijsassistentiesystemen voortdurend op de achtergrond over uw veiligheid waken, terwijl 

u zelf altijd het initiatief houdt. Zijn innovatie infotainmentsysteem biedt daarbij meer 

mogelijkheden dan ooit om ontspannen te genieten van het comfort dat zijn vernieuwde 

interieur biedt. Bij de nieuwe Plug-in Hybrid-versie geeft dit systeem u ook volledige controle 

over de 4xe-vierwielaandrijving, een innovatief aandrijfconcept dat duurzaamheid combineert 

met prestaties op Jeep-niveau. Zowel in de stad als ver daarbuiten.

* De optie Highway Assist, inclusief level 2 autonoom rijden, wordt later leverbaar

LOOK AT 

FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE
INNOVATION 
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WILDLY
BEAUTIFUL

De nieuwe Jeep® Compass is een elegante verschijning 

waarin aerodynamische lijnen en een robuuste bouw op 

natuurlijke wijze zijn samengebracht. Hij oogt stoer 

en onverzettelijk zoals het een Jeep® betaamt, maar 

straalt ook eigentijdse verfijning uit. Zijn schoonheid 

komt tot uiting in elk detail, zoals de verchroomde 

sierlijsten boven de zijruiten en rond de zeven 

sleuven van de iconische Jeep-grille. Vanuit elke 

optiek weet hij direct de aandacht op zich te 

vestigen, maar zijn ware karakter toont hij pas 

wanneer u het stuurwiel zelf in handen neemt.
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10,25”

NIEUW 10,25”  
INSTRUMENTENPANEEL  

SELEC-TERRAIN®  
MET SPORT MODUS
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Het interieur van de nieuwe 

Jeep® Compass is geheel herzien. 

Het dashboard kenmerkt z ich 

door strakke ,  hor izontale l i jnen 

die een onbelemmerd zicht door de 

voorruit combineren met een intuïtieve 

focus op het instrumentenpaneel en het 

centrale breedbeeld-display. De nieuwe 

middenconsole biedt volop opbergruimte voor 

persoonlijke bezittingen die u tijdens het rijden 

onder handbereik wilt hebben. Alles is tot in 

de finesses doordacht om een zo hoog mogelijke 

kwaliteitsbeleving aan boord te creëren: van de 

elegante combinatie van materialen tot verfijnde 

afwerkingsdetails als de extreem smalle luchtroosters 

die perfect in het interieurdesign zijn geïntegreerd.

TO THE NEXT LEVEL   
INTERIORS
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Het nieuwe, volledig digitale instrumentenpaneel van de Jeep® Compass 

biedt u in één oogopslag alle rij-informatie en houdt u op de hoogte over 

de status van de verschillende voertuigsystemen. Bij de Plug-in Hybrid 

4xe-versies worden ook het laadniveau van de accu’s, het energieverbruik 

en de ingestelde aandrijfmodus weergegeven.

INSIDE THE FUTURE
TAKE A LOOK
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De nieuwe Jeep® Compass is standaard uitgerust met een Uconnect™-infotainmentsysteem 

van de vijfde generatie. Het systeem maakt na het instappen binnen een paar seconden 

draadloos contact met uw smartphone. Dankzij de ondersteuning van Apple CarPlay en 

Android Auto™ verschijnen op het 10,1-inch full HD-scherm vervolgens al uw favoriete 

apps voor bijvoorbeeld navigatie, bellen, berichten, audioboeken en podcasts. Net als 

op uw telefoon kunt u die eenvoudig naar eigen voorkeur rangschikken en met een 

simpele beweging door de schermen swipen om snel de app te vinden die u wilt 

gebruiken.*

Met My Wi-Fi hebt u zelfs de beschikking over een mobiele hotspot voor een 

snelle en stabiele internetverbinding in de auto. Dankzij de integratie met 

Amazon Alexa kunt u zo met natuurlijke spraakopdrachten vanuit de auto 

een maaltijd laten thuisbezorgen, online winkelen of uw smarthome-

functies bedienen.**

In de uitgebreide versie van dit nieuwe Uconnect™-systeem is een 

TomTom-navigatiesysteem geïntegreerd. Dit premium systeem biedt 

onder andere interactieve 3D-kaarten, intuïtieve zoekresultaten 

en een intelligente routeplanner die voortdurend de actuele 

verkeerssituatie bewaakt en op grond daarvan de route zonodig 

herberekent.

AN IMMERSIVE
EXPERIENCE

CONNECTED TO 

100% CONNECTED VIA 4G

DRAADLOZE WEERGAVE 
TELEFOONSCHERM

TOMTOM-NAVIGATIESYSTEEM
AMAZON ALEXA

*Om Android Auto™ op het scherm van uw auto te kunnen gebruiken, hebt u een Android-telefoon nodig met Android 6.0 of hoger als besturingssysteem 
waarop de mobiele data zijn ingeschakeld en de app Android Auto™ is geïnstalleerd. Google, Android, Android Auto, YouTube Music en andere 
gerelateerde merken zijn handelsmerken van Google LLC. Android Auto is niet op alle markten en in alle talen beschikbaar. Kijk voor een volledig 
overzicht van de beschikbaarheid per land en taal op https://www.android.com/auto/.

**Alleen beschikbaar na afsluiten van een abonnement voor de betaaldienst My Wi-Fi en in combinatie met een pc waarop de Amazon Alexa-
spraakassistent is geïnstalleerd. Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo’s zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.
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SPACE

INTO COMFORT
EVOLVES

Met comfort, kwaliteit en design voegt het interieur van de nieuwe 

Jeep® Compass een nieuwe dimensie toe aan het concept van ruimte. 

De ergonomische voorstoelen en royale beenruimte achterin 

staan garant voor een optimaal zitcomfort voor alle inzittenden, 

terwijl de grote bagageruimte zich onderscheidt in praktisch 

gebruiksgemak. Het tweedelig glazen panoramadak* versterkt 

niet alleen het gevoel van licht en ruimte, maar ook het 

gevoel van vrijheid dat elke Jeep® van nature biedt.

*Als optie verkrijgbaar



MY ALERTMY WI-FIMY eCHARGEMY NAVIGATIONMY CARMY REMOTEMY ASSISTANT MY FLEET MANAGER
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CONNECTION

INTO INTERACTION
EVOLVES

Gedachten worden behoeften. En behoeften vragen om 

oplossingen. Die biedt de nieuwe Jeep® Compass onder andere 

in de vorm van een reeks connectiviteitsdiensten die het 

dagelijks gebruik van uw auto verder vergemakkelijken.

Download de My Uconnect-app of ga naar de 
officiële Jeep®-website om toegang te krijgen 
tot alle diensten van Uconnect™ Services.

Raadpleeg voor meer informatie over beschikbaarheid en activering van de afzonderlijke diensten de officiële Jeep®-website.



MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR
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HELP-KNOP 

In noodgevallen kunt u via de My Uconnect-app, het touchscreen in het 

dashboard of de HELP-knop bij de binnenspiegel rechtstreeks contact 

opnemen met de Jeep-alarmcentrale die 24 uur per dag bereikbaar is. 

Om de hulpverlening te vergemakkelijken worden daarbij automatisch 

uw locatie en het chassisnummer van de auto doorgegeven. Bij een 

zware botsing kan het systeem onder bepaalde omstandigheden ook 

zelfstandig een noodoproep uitsturen.

ROADSIDE ASSISTANCE 

Bij pech kunt u via de My Uconnect-app,  

het touchscreen in het dashboard of de 

HELP-knop bij de binnenspiegel rechtstreeks 

contact opnemen met de Jeep-alarmcentrale. 

Uw locatie en het chassisnummer van de auto 

worden daarbij automatisch meegestuurd.

CUSTOMER CARE 

Voor vragen en informatie kunt 

u via de My Uconnect-app of het 

touchscreen in het dashboard 

rechtstreeks contact opnemen met de 

Jeep-klantenservice.

VEHICLE HEALTH 
REPORT 

Via e-mail, meldingen in de My Uconnect-app 

of uw persoonlijke account op de portal 

wordt u op de hoogte gehouden over de 

technische conditie en onderhoudsstatus 

van uw Compass.

REMOTE OPERATIONS 

Biedt de mogelijkheid sommige functies van 

uw Jeep® op afstand te bedienen. 

Zo kunt u met uw telefoon of smartwatch 

de portieren vergrendelen of ontgrendelen 

en de verlichting in- of uitschakelen.

DRIVE ALERTS 

Maakt het mogelijk te volgen wat 

er met uw Jeep gebeurt wanneer 

u deze uitleent. Zo kunt u onder 

andere meldingen naar uw telefoon 

of pc laten sturen wanneer de auto 

een ingestelde snelheidslimiet 

overschrijdt of een vooraf op de 

kaart begrensde zone verlaat.

E-CONTROL 

Maakt het bij de Plug-in Hybrid-versies 

mogelijk via de My Uconnect-app het 

opladen te starten wanneer de auto  

op een oplader is aangesloten. 

Oplaadsessies kunnen vooraf worden 

gepland en de laadstatus kan op afstand 

worden gecontroleerd. 

Het interieur van de auto kan voor vertrek 

worden verwarmd of gekoeld terwijl de auto 

nog aan de oplader staat.

Alleen beschikbaar voor de 4xe Plug-in Hybrid-versies.

VEHICLE FINDER 

Toont op uw telefoon of 

smartwatch de locatie van uw auto 

op de kaart en de kortste weg om 

ernaartoe te lopen.

AT-HOME DIGITAL 
ASSISTANT

Maakt het mogelijk allerlei zaken 

voor uw Compass vanuit huis te 

regelen: een navigatiebestemming 

instellen, voertuiginformatie 

bekijken, de portieren 

ontgrendelen, etc.

VEHICLE INFO 

Maakt het mogelijk op uw telefoon, smartwatch of pc de 

brandstofvoorraad in de tank, de bandenspanning en de 

kilometerstand te bekijken. Voor de Plug-in Hybrid-versies kan 

ook het laadniveau van de aandrijfaccu worden gecontroleerd.

VEHICLE HEALTH ALERT 

Informeert u met meldingen op uw telefoon, 

smartwatch of pc over mogelijke problemen met de 

aandrijflijn, motorolie en andere vloeistoffen, remmen, 

vering, verlichting en veiligheidssystemen.

IN-VEHICLE NOTIFICATION

Laat u via meldingen in het infodisplay of op het 

infotainmentscherm weten wanneer het tijd is 

voor een onderhoudsbeurt. Indien gewenst kunt 

u vervolgens rechtsreeks uw dealer bellen voor 

het maken van een afspraak.

Raadpleeg voor meer informatie over beschikbaarheid en activering van de afzonderlijke diensten de officiële Jeep®-website.



MY NAVIGATION

MY WI-FI MY ALERT MY FLEET MANAGER
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WI-FI HOTSPOT*

Biedt een mobiele hotspot waaraan u tot acht 

verschillende apparaten kunt koppelen.*  

Hiermee hebben alle inzittenden de beschikking over een 

snelle en stabiele internetverbinding voor bijvoorbeeld 

websurfen, video- en audiostreaming of het gebruik van de 

Amazon Alexa-spraakassistent.**

*Wordt aangeboden via een externe provider.
**Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo’s en motion marks zijn 

handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

THEFT ALARM  
NOTIFICATION

Stuurt automatisch een 

alarmmelding naar uw telefoon, 

smartwatch of pc wanneer het 

systeem een poging tot diefstal van 

de auto vermoedt.

STOLEN VEHICLE 
ASSISTANCE

Biedt in het geval van diefstal 

van de auto de mogelijkheid om 

rechtstreeks de hulp in te roepen 

van de alarmcentrale. Die kan zo 

nodig de trackingfunctie inschakelen 

om opsporing door de politie te 

vergemakkelijken.

Biedt fleetmanagers toegang tot de 

Fleet Management Portal voor efficiënt 

wagenparkbeheer. Ze kunnen hier onder 

andere actuele informatie opvragen over 

het gebruik, de onderhoudsstatus en 

eventuele technische storingen van alle 

afzonderlijke voertuigen.

LAST MILE NAVIGATION

Toont na het parkeren van de auto 

de resterende looproute naar uw 

bestemming.

CHARGING
STATION FINDER

Geeft een overzicht van openbare laadpalen 

en laadstations in de buurt of langs uw route.

Alleen beschikbaar voor de 4xe Plug-in Hybrid-versies.

DYNAMIC RANGE MAPPING

Geeft op basis van de brandstofvoorraad  

in de tank en de huidige acculading* het rijbereik 

op de kaart weer.

MAP UPDATE OVER THE AIR

Zorgt voor het automatisch updaten van de 

kaarten van het navigatiesysteem via de mobiele 

dataverbinding van uw telefoon, zodat u altijd over 

de meest recente versies beschikt.

SEND & GO

Maakt het mogelijk een navigatiebestemming 

vanaf uw smartphone rechtstreeks in het 

navigatiesysteem van de auto te importeren.

POI SEARCH

Maakt het mogelijk Nuttige Plaatsen 

(POI’s) vanaf uw smartphone 

rechtstreeks in het navigatiesysteem 

van de auto te importeren.

PARKING FINDER /
FUEL FINDER

Geeft een overzicht van parkeergarages 

of tankstations in de buurt, inclusief 

aanvullende informatie als openingstijden, 

adres en telefoonnummer.

LIVE TRAFFIC / LIVE WEATHER / 
LIVE SPEEDCAMS

Biedt actuele verkeersinformatie, weerberichten en 

flitsermeldingen op het infotainmentscherm in het 

dashboard.

MY eCHARGE

MY EASY CHARGE: 
Biedt u de mogelijkheid openbare laadstations en laadpalen 

te zoeken en het laden op afstand te starten of stoppen. 

Daarnaast kunt u via deze service een laadpas aanschaffen 

om de laadsessies af te rekenen en overzicht over uw 

transacties te houden.

MY EASYWALLBOX: 
Biedt u vanaf uw telefoon via bluetooth toegang tot de 

functies van uw easyWallbox™-thuislader.

MY CONNECTEDWALLBOX:  
Biedt u vanaf uw telefoon via Wi-Fi toegang tot de functies 

van uw EVBox Elvi Connected Wallbox-thuislader.

Alleen beschikbaar voor de 4xe Plug-in Hybrid-versies.
Raadpleeg voor meer informatie over beschikbaarheid en activering van de afzonderlijke diensten de officiële Jeep®-website.

NIEUW

NIEUW
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REDEFINE

LIMIT
ANY SOUND

Het premium audiosysteem van Alpine® voor de nieuwe Jeep® Compass stelt een 

nieuwe norm voor auto-hifi: de krachtige 506-watt versterker, acht speakers en 

subwoofer brengen uw muziek tot leven met dezelfde intensiteit waarmee deze 

is gemaakt.

Afhankelijk van de modeluitvoering als optie verkrijgbaar.
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CONTROL

INTO SAFETY
EVOLVES

Opgevroren natte weggedeeltes, een voorligger 

die plotseling op z’n rem gaat staan: in het 

verkeer kunnen zich altijd onverwachts gevaarlijke 

situaties voordoen. De nieuwe Jeep® Compass is 

daar optimaal op voorbereid met zeventig actieve 

en passieve veiligheidsvoorzieningen, zoals Forward 

Collision Warning Plus en Lane Departure Warning Plus, 

die standaard zijn op alle uitvoeringen.

 Blind Spot Monitoring

Blind Spot Monitoring (dodehoekbewaking) 

bewaakt met behulp van radarsensoren de 

zogenaamde dode hoek naast en achter de auto. 

Wanneer in deze gebieden andere weggebruikers 

worden waargenomen, wordt u hierop geattendeerd 

met een oplichtend waarschuwingssymbool in de 

betreffende buitenspiegel.

Adaptive Cruise Control

Adaptieve Cruise Control zorgt ervoor dat automatisch 

een veilige afstand tot voorliggers wordt aangehouden. Bij 

fileverkeer kan de Stop&Go-functie de auto ook geheel tot 

stilstand brengen als dat nodig is.*

Lane Departure Warning Plus (LDW+)

Lane Departure Warning Plus (rijbaanassistentie) bewaakt met een 

camera de rijbaanmarkeringen en waarschuwt u wanneer u deze 

dreigt te overschrijden zonder dat u eerst de richtingaanwijzer hebt 

ingeschakeld. Wanneer u zelf geen stuurcorrectie uitvoert, neemt het 

systeem de besturing over om de auto weer in zijn baan terug te brengen.

* Systeem met Stop&Go-functie alleen in combinatie met DDCT  
versnellingsbak vanaf het Limited uitrustingsniveau 
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Forward Collision Warning Plus (FCW+)

Forward Collision Warning Plus (preventieve botswaarschuwing) maakt gebruik van 

radarsensoren in de voorbumper die detecteren wanneer de auto te snel een ander 

voertuig nadert en attendeert u hierop met een geluidssignaal. Indien nodig worden 

ook tijdelijk de remmen bediend om het risico op een botsing te verkleinen.

Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

De ParkView®-achteruitrijcamera biedt via het infotainmentscherm in het 

dashboard een perfect zicht op de zone direct achter de auto. Meebewegende 

hulplijnen in het beeld vergemakkelijken het manoeuvreren.

Rear Cross Path Detection

Rear Cross Path Detection (detectie van kruisend verkeer achter de 

auto) waarschuwt u voor van opzij naderend verkeer wanneer de 

achteruitversnelling is ingeschakeld.

Automatic Park Assist

Dit actieve parkeerhulpsysteem neemt de besturing over om 

de auto probleemloos in te parkeren. Het enige wat u zelf 

nog hoeft te doen, is op aanwijzing van het systeem de 

versnelling in z’n vooruit, achteruit of vrij zetten.
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Autonomous Emergency Braking
Autonomous Emergency Braking (noodstopas-

sistentie) geeft een waarschuwing wanneer 
een aanrijding met een voetganger, fietser of 

andere weggebruiker dreigt. Indien nodig bedient 
het systeem zelfstandig de remmen om een ongeluk 

te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

Traffic Sign Recognition
Traffic Sign Recognition (verkeersbordherkenning) 

geeft belangrijke verkeersborden langs en boven de 
weg als pictogram in het instrumentenpaneel weer. 

Wanneer u een inhaalverbod, inrijverbod of verandering 
van de maximumsnelheid negeert, geeft het systeem een 

waarschuwing.

Driver Drowsiness Detection
Driver Drowsiness Detection (alertheidsassistentie) bewaakt de 

fitheid van de bestuurder. Wanneer tekenen van concentratieverlies 
worden waargenomen, verschijnt er in het instrumentenpaneel een 

waarschuwingsmelding met het symbool van een kopje koffie om de 
bestuurder aan te sporen een pauze te nemen. De melding blijft actief 

totdat de auto stopt.

Intelligent Speed Assist (ISA)
Intelligent Speed Assistance (intelligente snelheidsbegrenzing) maakt het bij 

overschrijding van de maximumsnelheid mogelijk de rijsnelheid automatisch tot 
de geldende limiet aan te passen.

Highway Assist
Highway Assist (snelwegassistent) combineert de functies van de adaptieve cruise 

control en Lane Keep Assist-rijbaanassistentie. Het systeem regelt de snelheid op 
basis van de actuele snelheidslimieten en zorgt daarbij voor het aanhouden van een 

veilige afstand tot andere voertuigen. Camera’s tasten de rijbaanmarkeringen af om de 
auto veilig in het midden van de rijbaan te houden.



INSIDE A FULL

VISION
Het interieur van de nieuwe Jeep® Compass is tot in het kleinste detail ontworpen om met 

een maximum aan comfort en functionaliteit het rijden zo aangenaam mogelijk te maken. 

Elektrisch bedienbare achterklep

De elektrisch bedienbare achterklep kan worden geopend zonder uw handen te 

hoeven gebruiken: een voetbeweging onder de bumper volstaat om de klep te 

openen.

Optioneel voor de Limited, Trailhawk, 80TH Anniversary en S.  
Niet mogelijk in combinatie met een trekhaak.
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Draadloze telefoonoplader

In de middenconsole bevindt zich een draadloze oplader 

om eenvoudig uw telefoon onderweg op te laden.



INSIDE A FULL

VISION
Het interieur van de nieuwe Jeep® Compass is tot in het kleinste detail ontworpen om met 

een maximum aan comfort en functionaliteit het rijden zo aangenaam mogelijk te maken. 

Elektrisch bedienbare achterklep

De elektrisch bedienbare achterklep kan worden geopend zonder uw handen te 

hoeven gebruiken: een voetbeweging onder de bumper volstaat om de klep te 

openen.

360°-camera

Het nieuwe parkeerhulpsysteem van 

de Jeep® Compass maakt gebruik van 

een camerasysteem dat een virtueel 

drone-beeld van bovenaf genereert om bij 

manoeuvreren een optimaal overzicht over 

de situatie te geven.

34
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MOTION

INTO FUN
EVOLVES

Alles verandert, alles is voortdurend in ontwikkeling. Maar hoezeer de techniek ook evolueert, rijden in een Jeep blijft 

altijd een enerverende ervaring. Bij de nieuwe Jeep® Compass is dat niet anders. Sterker nog, zijn nieuwe viercilinder turbo-

benzinemotor biedt meer rijplezier dan ooit: dankzij een koppel van 270 Nm reageert hij al bij zeer lage toerentallen vlot op 

elke beweging van het gaspedaal. Bovendien onderscheidt deze stille, lichte en uitzonderlijk efficiënte krachtbron met een 

cilinderinhoud van slechts 1,3 liter zich door een uitgesproken milieuvriendelijk karakter: hij voldoet aan de meest recente en 

uiterst strenge Euro 6d-emissienormen. Deze 1.3 GSE T4 is verkrijgbaar in een variant van 130 pk/96 kW die wordt gecombineerd 

met een handgeschakelde zesversnellingsbak en een versie van 150 pk/110 kW die is gekoppeld aan een zestraps automatische 

DDCT-transmissie met dubbele koppeling. Deze innovatieve automaat biedt de mogelijkheid van ‘coasting’, waarbij de verbrandingsmotor 

onder bepaalde omstandigheden wordt losgekoppeld van de aandrijflijn om onbedoeld afremmen op de motor te voorkomen. 
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POWER

INTO 4XE
EVOLVES

DE NIEUWE JEEP® COMPASS 4XE PLUG-IN HYBRID

Als 4xe Plug-in Hybrid biedt de nieuwe Jeep® Compass een antwoord op de veranderende 

maatschappelijke kijk op mobiliteit zonder ook maar iets te verliezen van de vrijheid en 

stijl die elke Jeep® eigen is. Met zijn geheel nieuw ontwikkelde 4xe-aandrijving is hij 

duurzamer en sterker dan ooit. En dankzij zijn innovatieve plug-in hybride-technologie 

combineert hij baanbrekende offroad-prestaties met ongekend lage verbruikscijfers 

en emissiewaarden, met name in het stadsverkeer.
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DISCOVER 
YOUR

ENERGY
NEW

De nieuwe Jeep® Compass Plug-in Hybrid 4xe is uitgerust met twee motoren: een benzinemotor die 

de voorwielen aandrijft en een elektromotor die de achterwielen aandrijft. Samen leveren deze 

krachtbronnen een systeemvermogen van 190 pk/140 kW voor de versies met 130pk-benzinemotor of 

240 pk/176 kW voor de versies met 180pk-benzinemotor. De elektromotor wordt gevoed door een 

11,4 kWh-accu die tijdens het rijden wordt bijgeladen door regeneratief remmen en bij stilstand kan 

worden opgeladen vanaf een externe stroombron. Met volledig geladen accu kan de auto zo’n 

50 km* volledig elektrisch rijden, wat een breed scala nieuwe gebruiksmogelijkheden biedt.

*WLTP-stad rijcyclus
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FUEL EFFICIENCY 

Het hybridesysteem is specifiek ontworpen om het 

brandstofverbruik te beperken. Dankzij de plaatsing van 

de accu’s achterin en het gebruik van de elektromotor voor 

aandrijving van de achterwielen, is er geen mechanische 

verbinding tussen de voor- en achteras nodig, waardoor 

wrijvingsverliezen worden voorkomen.

ENERGIETERUGWINNING 

Tijdens het afremmen werkt de elektromotor als 

generator die de vrijkomende kinetische energie 

omzet in elektriciteit die naar de accu wordt 

teruggevoerd. 

BETERE TRACTIE 

Wanneer de omstandigheden erom vragen, kan de elektro-

motor worden bijgeschakeld om van voorwielaandrijving 

over te schakelen op vierwielaandrijving. Als de accu bij-

na leeg is, grijpt de benzinemotor automatisch in door 

het systeem tijdens het rijden op te laden, zodat u op 

elk moment dat het nodig is verzekerd bent van de 

controle die alleen vierwielaandrijving kan bieden.

SUPERIEURE OFFROAD-CAPACITEITEN 

Het grotere en direct beschikbare koppel van de 

elektromotor zorgt voor een ongeëvenaarde 

kruipcapaciteit bij rijden in het terrein.

BALANCE
AT ITS BEST

Het innovatieve hybridesysteem van de nieuwe Jeep® Compass 

Plug-in Hybrid onderscheidt zich door een perfecte balans tussen 

prestaties, elektrisch vermogen, brandstofverbruik en laadtijd. 

De combinatie van een verbrandingsmotor gekoppeld aan 

een elektromotor biedt daarnaast een aantal belangrijke 

voordelen, zoals betere rijeigenschappen in het terrein 

en de mogelijkheid om emissievrij te rijden in de stad.
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EVOLVES
EVERYWHERE

INTO EVERYTHING

44

Zoals het een echte Jeep® betaamt, is de 
nieuwe Jeep® Compass op elke uitdaging 

voorbereid. Met de Selec-Terrain®-tractieregeling 
kunt u de rijmodus instellen die het beste bij de 

weg- en weersomstandigheden past. Daarnaast kunt 
u kiezen voor de Auto-modus om de instellingen en 

samenwerking van de verschillende voertuigsystemen 
helemaal aan de auto zelf over te laten.

Auto
Deze rijmodus biedt een comfortabel rijgedrag in het dagelijks 

verkeer. Wanneer de rijomstandigheden het noodzakelijk maken, 
wordt automatisch overgeschakeld op vierwielaandrijving.

Sport
In deze stand is de besturing directer en sportiever en reageert de 

motor sneller op het gaspedaal. De automatische transmissie schakelt 
bij een hoger motortoerental op om het vermogen en koppel van de 

motor volledig te benutten.

Snow
In deze rijmodus is de vierwielaandrijving permanent ingeschakeld. Overstuur 

wordt tot een minimum beperkt om ook op besneeuwde wegen voldoende tractie 
en een stabiel weggedrag te garanderen.

Sand/Mud
Deze stand biedt maximale tractie bij lage toerentallen om doorslippen van de wielen 

op een losse of gladde ondergrond tegen te gaan.

Rock
Deze instelling, die alleen beschikbaar is op de Compass Trailhawk, biedt een constante 

fijnregeling van het elektrisch koppel dat aan de achterwielen wordt geleverd om ook de 
ruigste bos- en bergpaden te kunnen bedwingen.
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*De Trail Rated®-badge wordt uitsluitend toegekend aan Jeeps die in zware tests hun offroad-
kwaliteiten hebben bewezen in de categorieën tractie, bodemvrijheid, wendbaarheid, veerwegen en 

doorwaaddiepte. Deze tests vinden plaats op de speciale FCA-testbaan in de VS en op enkele van de 
meest ontoegankelijke plaatsen ter wereld.

**Als accessoire verkrijgbaar.

DRIVING

INTO ADVENTURE
EVOLVES

Dankzij zijn hybride aandrijfsysteem biedt de nieuwe Jeep® Compass 

Trailhawk meer mogelijkheden voor avontuur dan ooit. Het hoge 

aandrijfkoppel van de elektromotor is uiterst nauwkeurig te doseren in 

de wegrijfase en bij het rijden over zware trails, waar een extreem lage 

kruipoverbrenging vereist is. In combinatie met zijn 17-inch terreinbanden, 

allroad-voorbumper, verhoogde onderstel, bodembeschermplaten, sleepoog 

aan de achterzijde en Mopar®-rockrails** heeft dat de nieuwe Jeep® Compass 

Trailhawk de Trail Rated®-badge* opgeleverd als bewijs dat hij zich staande 

weet te houden in de meest uitdagende terreinomstandigheden.
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FOR YOUR

MOOD
CHARGING

Voor het opladen van de accu’s van de nieuwe Jeep® Compass 

4xe Plug-in Hybrid kunt u kiezen uit verschillende methoden, 

afhankelijk van uw gewoontes en de plaats waar u zich bevindt. 

Met led-indicators bij de laadaansluiting wordt de laadmodus 

weergegeven en kunt u eenvoudig de oplaadstatus 

controleren: een knipperende blauwe led geeft aan dat het 

opladen bezig is, groene leds geven het laadniveau aan 

en een knipperende rode led duidt op een probleem of 

onjuist gebruik. De laadsessies zijn ook eenvoudig op 

afstand te controleren en programmeren met de My 

Uconnect-app op uw telefoon.
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Ook bij openbare laadpunten kan het 

accupakket met een snelheid van 7,4 kW 

in zo’n 100 minuten worden opgeladen.

Met de als accessoire verkrijgbare easyWallbox™ kan het accupakket in vier uur worden 

opgeladen. Deze 2,3kW-thuislader is eenvoudig zelf te installeren en kan op elk geaard 

stopcontact worden aangesloten. Bij gebruik van een speciaal stopcontact geïnstalleerd 

door een gekwalificeerd elektricien, is opladen met een vermogen tot 7,4 kW mogelijk. 

De laadtijd wordt hierbij tot ongeveer 100 minuten bekort. Laadsessies kunnen 

worden geprogrammeerd via het Uconnect™-systeem of de My Uconnect-app.

Download de app My Uconnect of ga naar de 
officiële Jeep-website om toegang te krijgen 
tot alle diensten van Uconnect Services.
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In 1941 zag de allereerste Jeep® het levenslicht. Met hun 

onverzettelijke karakter hebben Jeeps sindsdien een ijzersterke 

reputatie opgebouwd, waardoor de naam Jeep® tegenwoordig over de 

hele wereld symbool staat voor vrijheid en avontuur. Om dat te vieren 

brengt Jeep® een speciale jubileum-editie van de nieuwe Compass uit: 

de Jeep® Compass 80TH Anniversary.

SPECIFIEKE EXTERIEURDETAILS

• Exclusieve lakkleuren: Urban Green (afgebeeld) en Mimetic Green

• Matgrijze buitenspiegelkappen en frontgrille-omlijstingen

• 19-inch matgrijze lichtmetalen velgen

• Matgrijze 80TH Anniversary-badges op voorportieren

• Glanzend zwarte wielkastranden en flankstootlijsten

SPECIFIEKE INTERIEURDETAILS

• Matgrijze 80TH Anniversary-badge op dashboard

• Glanzend zwarte accenten

•  Stoelbekleding van zwarte stof en techno-vinyl, afgewerkt met grijze 

stiksels en labels met 80th Anniversary-logo (lederen bekleding 

optioneel verkrijgbaar)

• Infotainment-opstartscherm met “since 1941”-animatie

• Uconnect™-systeem met 10,1-inch HD-scherm en navigatie

ANNIVERSARY
80TH
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SPORT
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EXTERIEUR
•  Full-led-koplampen
•  Zwarte wielkastranden en flankstootlijsten
•  Automatische hoogteregeling koplampen
•  16-inch lichtmetalen velgen
•  Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
•  Led-achterlichten
•  Tankvulsysteem zonder dop

INTERIEUR
•  Stoelbekleding van zwarte stof afgewerkt met blauwe stiksels
•  Airconditioning (handbediend)
•  In twee ongelijke delen (60/40) neerklapbare achterbank
•  Luchtrooster voor achterpassagiers
•  Verzonken derde hoofdsteun op achterbank
•  Audio-/telefoonbedieningstoetsen op het stuurwiel

TECHNOLOGIE
•  Uconnect™-systeem met 8,4-inch scherm en 6 speakers
•  Draadloos Apple CarPlay & Android Auto™
•  3,5-inch infodisplay in instrumentenpaneel
•  3 USB-aansluitingen (2x type A + 1x type C)
•  Cruise control
•  Elektrisch bediende handrem
•  Forward Collision Warning Plus (FCW+)
•  Rijbaanassistentie (LDW+)
•  Snelheidsbegrenzer
•  Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)
•  Bandenspanningsbewakingssysteem (TPMS) met controlelampje
•  Regensensor
•  Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
•  Parkeersensoren achter
•  Gordelherinneringssysteem
•  Intelligente snelheidsbegrenzing (ISA)
•  Rijbaanassistentie
•  Noodstopassistentie met voetgangerherkenning
•  Verkeersbordherkenning (TSR)
•  Alertheidsassistentie
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LONGITUDE
57

Extra uitrusting t.o.v. Compass Sport:

EXTERIEUR
•  17-inch lichtmetalen velgen
•  Led-mistlampen
•  Zwarte buitenspiegelkappen
•  Zwarte dakrails
•  Verchroomde sierlijsten boven zijruiten

INTERIEUR
•  Passagiersstoel met voorover neerklapbare rugleuning
•  Led-ambianceverlichting
•  Zonneklep met verlichte make-upspiegel (bestuurderszijde)
•  Automatische dual-zone airconditioning

TECHNOLOGIE
•  7-inch infodisplay in instrumentenpaneel
•  Draadloze oplader
•  230V-stroomaansluiting
•  USB-aansluiting voor achterpassagiers (type C)
•  Achteruitrijcamera

PLUG-IN HYBRID
•  Specifieke blauw-verchroomde Jeep®- en Compass-emblemen
•  Verchroomd 4xe-logo 
•  Keuzetoetsen voor elektrische aandrijfmodus: Hybrid, Electric en eSave
•   Selec-Terrain®-tractieregeling met keuze uit vier rijmodussen:  

Auto, Sand/Mud, Snow en Sport
•  Hill Descent Control (HDC)
•  Jeep® Active Drive Low 4x4-systeem 
•  Mode 2-laadkabel voor thuisladen
•   Automatische dual-zone airconditioning met  

voorverwarmings-/voorkoelingsfunctie
•   7-inch infodisplay in instrumentenpaneel met weergave  

hybridefuncties
•  Specifieke infotainmentschermen voor 4xe-systeem
•   Toegang tot specifieke Uconnect™ Services voor  

Plug-in Hybrid- modellen
•  Keyless Enter-‘n-Go-systeem
•  Alarmsysteem
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LIMITED
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Extra uitrusting t.o.v. Compass Longitude:

EXTERIEUR
•  Full-led-koplampen
•  Grootlichtassistentie
•  18-inch facetgeslepen lichtmetalen velgen
•  Zwarte dakrails met chroomaccenten
•  Blankmetalen uitlaateindpijp
•  Donkergetint zonwerend glas
•  Elektrisch verwarm- en inklapbare buitenspiegels
•  Glanzend zwarte buitenspiegelkappen

INTERIEUR
•   Premium bekleding van techno-leder en stof, afgewerkt  

met donkergrijze stiksels
•   Tweevoudige elektrische lendensteunverstelling op voorstoelen

TECHNOLOGIE
•  Uconnect™-systeem met 10,1-inch scherm en 6 speakers
•   Volledig digitaal instrumentenpaneel met configureerbaar  

10,25-inch display
•  Parkeersensoren vóór
•  Automatic Park Assist
•  Adaptieve cruise control
•  Keyless Enter-‘n-Go-systeem
•  Alarmsysteem

PLUG-IN HYBRID
•  Specifieke blauw-verchroomde Jeep®- en Compass-emblemen
•  Verchroomd 4xe-logo 
•  Keuzetoetsen voor elektrische aandrijfmodus: Hybrid, Electric en eSave
•   Selec-Terrain®-tractieregeling met keuze uit vier rijmodussen:  

Auto, Sand/Mud, Snow en Sport
•  Hill Descent Control (HDC)
•  Jeep® Active Drive Low 4x4-systeem 
•  Mode 2-laadkabel voor thuisladen
•   Automatische dual-zone airconditioning met  

voorverwarmings-/voorkoelingsfunctie
•   Volledig digitaal instrumentenpaneel met configureerbaar  

10,25-inch display en weergave 4xe-werking
•   Toegang tot specifieke Uconnect™ Services voor Plug-in  

Hybrid-modellen
•  Uconnect™ Services met specifieke hybridefuncties 
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Extra uitrusting t.o.v. Compass Limited:

EXTERIEUR
•  Full-led-koplampen
•  19-inch lichtmetalen velgen Granite Crystal
•  Glanzend zwarte buitenspiegelkappen
•  Matgrijze sierlijsten boven zijruiten
•  Zwarte dakrails met matgrijze accenten
•  Gelakte wielkastranden en flankstootlijsten
•  Zwart dak

INTERIEUR
•  Lederen stoelbekleding afgewerkt met donkergrijze stiksels
•  Achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen
•  In drie delen (40/20/40) neerklapbare achterbank
•  Zwarte hemelbekleding
•  Viervoudige elektrische lendensteunverstelling op voorstoelen
•   Winter Pack: - Verwarmde voorstoelen - Voorruitverwarming ter  

hoogte van de ruitenwisserbladen - Verwarmbaar stuurwiel - All  
season vloermatten voor en achter - Lederen stuurwiel

TECHNOLOGIE
•  Uconnect™-systeem met 10-inch scherm, 6 speakers en navigatie
•   Technology & Infotainment pack: - 360 graden parkeercamera - Blind  

Spot Monitoring+Rear Cross Path Detection - Buitenspiegels met  
instapverlichting - Premium audiosysteem met 9 speakers & subwoofer

PLUG-IN HYBRID
•  Specifieke matgrijze Jeep®- en Compass-emblemen
•  Matgrijs 4xe-logo
•  Keuzetoetsen voor elektrische aandrijfmodus: Hybrid, Electric en eSave
•   Selec-Terrain®-tractieregeling met keuze uit vier rijmodussen:  

Auto, Sand/Mud, Snow en Sport
•  Hill Descent Control (HDC)
•  Jeep® Active Drive Low 4x4-systeem 
•  Mode 2-laadkabel voor thuisladen
•   Automatische dual-zone airconditioning met  

voorverwarmings-/voorkoelingsfunctie
•   Volledig digitaal instrumentenpaneel met configureerbaar  

10,25-inch display en weergave 4xe-werking
•  Specifieke infotainmentschermen voor 4xe-systeem
•   Toegang tot specifieke Uconnect™ Services voor  

Plug-in Hybrid-modellen
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TRAILHAWK
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PLUG-IN HYBRID

Extra uitrusting t.o.v. Compass Longitude:

EXTERIEUR
•  Full-led-koplampen
•  Grootlichtassistentie
•   17-inch lichtmetalen offroad-velgen met M+S-banden  

in maat 235/60 R17
•  Matgrijs Jeep-embleem met blauwe accenten
•  Matgrijs 4xe-logo
•  Matgrijze buitenspiegelkappen
•  Matgrijze sierlijsten boven zijruiten
•  Zwarte dakrails met matgrijze accenten
•  Donkergetint zonwerend glas
•  Elektrisch verwarm- en inklapbare buitenspiegels
•  Trailhawk- en Trail Rated®-badges
•  Zwart sleepoog achter en zwarte motorkapsticker

INTERIEUR
•   Premium bekleding van techno-leder en stof,  

afgewerkt met rode stiksels
•   Tweevoudige elektrische lendensteunverstelling op voorstoelen
•   Allweather-vloermatten
•   Omkeerbare mat voor bagageruimte velours/vinyl

TECHNOLOGIE
•   Uconnect™-systeem met 10-inch scherm, navigatie en specifieke  

infotainmentschermen voor 4xe-systeem
•   Volledig digitaal instrumentenpaneel met configureerbaar 10,25-inch  

display en weergave 4xe-werking
•   Uconnect™ Services met specifieke hybridefuncties
•   Automatische dual-zone airconditioning met voorverwarmings-/voorkoelingsfunctie
•   Parkeersensoren vóór
•   Automatic Park Assist
•   Adaptieve cruise control
•   Keyless Enter-‘n-Go-systeem
•   Alarmsysteem
•   Mode 2-laadkabel voor thuisladen
•   Keuzetoetsen voor elektrische aandrijfmodus:  

Hybrid, Electric en eSave
•   Technology & Infotainment pack: - 360 graden parkeercamera - Blind 

Spot Monitoring + Rear Cross Path Detection - Buitenspiegels met  
instapverlichting - Premium audiosysteem met 9 speakers & subwoofer

OFF-ROAD FEATURES
•   Selec-Terrain®-tractieregeling met keuze uit vijf  

rijmodussen: Auto, Sand/Mud, Snow, Sport en Rock
•   Hill Descent Control (HDC)
•   Bodembeschermplaten voor motorruimte, tussenbak,  

transmissie en brandstoftank
•   Specifieke offroad-bumpers voor en achter
•   Jeep® Active Drive Low 4x4-systeem 
•   Ruimtebesparend reservewiel
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YOUR TRUE SELF
LIBERATE
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BESCHIKBAAR

BESCHIKBAAR MET ZWART DAK

IVORY 
TRI-COAT

ALPINE
WHITE

GLACIER
METALLIC

STING
GREY

GRAPHITE 
GREY

BLUE
ITALIA

JETSET 
BLUE 

METALLIC

BLUE
SHADE

TECHNO
GREEN

METALLIC

COLORADO
RED

CARBON
BLACK

METALLIC

SOLID
BLACK
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A PERFECT
SPIN

CIRCLE

19-INCH LICHTMETALEN VELGEN
Standaard op 80TH Anniversary en S 

18-INCH LICHTMETALEN VELGEN
Standaard op Limited

17-INCH LICHTMETALEN VELGEN
Standaard op Longitude

17-INCH LICHTMETALEN VELGEN
MET M+S-BANDEN

Standaard op Trailhawk

16-INCH LICHTMETALEN VELGEN
Standaard op Sport

19-INCH LICHTMETALEN VELGEN
Optioneel voor Limited
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ZWART

ZWARTE STOF MET BLAUWE STIKSELS
Standaard op Sport en Longitude

LEDER
Optioneel voor Limited / Standaard op S

ZWART MET DONKERGRIJZE STIKSELS

GEVENTILEERD ZWART LEDER
Exclusief voor S

ZWARTE STOF/TECHNO-VINYL  
MET BLAUWE STIKSELS  
Optioneel voor Longitude

LICHTGRIJS LEDER MET 
DONKERGRIJZE STIKSELS

ZWARTE STOF/TECHNO-VINYL 
MET DONKERGRIJZE STIKSELS  

Standaard op Limited

ZWART/RODE ACCENTEN
(alleen voor Trailhawk)

LEDER / STOF GEVENTILEERD ZWART LEDER

TAKETIME TO
YOUR SEAT



I AM JEEP® CUSTOMER CARE
i am 00 800 0 IAM JEEP

00 800 0 426 5337
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IS THE SOLUTION
AUTHENTICITY

Met de originele Jeep-accessoires van Mopar® kunt u uw nieuwe Jeep® Compass helemaal aan uw 

individuele wensen aanpassen. Met dakrails, allesdragers en specifieke drageraccessoires 

kunt u bijvoorbeeld zijn bagagecapaciteit naar eigen behoefte uitbreiden. En met de 

matzwarte of diepblauwe stickers voor de motorkap, buitenspiegelkappen en frontgrille-

omlijstingen* kunt u zijn stoere karakter verder benadrukken. Voor het thuis opladen 

van de 4xe Plug-in Hybrid-versies is er de EVBox Elvi Connected Wallbox met een 

laadvermogen van 7,4 kW waarmee u het accupakket in ca. 100 minuten volledig kunt 

opladen. Als extra ten opzichte van de easyWallbox™ biedt deze slimme thuislader 

een dataverbinding via Wi-Fi om bijvoorbeeld laadsessies te programmeren, de 

laadhistorie te bekijken en de software te updaten. Voor het geval de lader 

wordt geïnstalleerd op een plaats die ook voor anderen toegankelijk is, 

bestaat de mogelijkheid een beveiliging in te stellen om onbevoegd gebruik 

tegen te gaan.
Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door 

Jeep® goedgekeurde garantie- en onderhouds-
services. Alle werkzaamheden aan uw auto wor-

den daarbij uitgevoerd door speciaal opgeleide 
monteurs die werken met de juiste gereedschap-

pen en testapparatuur en uitsluitend originele on-
derdelen gebruiken. Mopar® Vehicle Protection geeft 

u de zekerheid dat uw nieuwe Jeep® Compass de zorg 
en aandacht krijgt die hij verdient!

Ga voor meer informatie naar www.mopar.eu

Bezoek de Jeep-webstore op
store.jeep.com

Bel gratis* I AM JEEP voor informatie over onze producten en diensten en U kunt dit nummer 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bellen voor hulp bij pech onderweg. U kunt ook contact opnemen voor informatie over onze modellen, 
onze diensten en ons dealernetwerk of voor het boeken van een proefrit. Onze medewerkers staan voor u klaar 
om u te helpen met alles wat te maken heeft met uw huidige of toekomstige Jeep®!

*Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de eventuele kosten voor mobiel bellen en/of bellen vanuit het buitenland.
*Raadpleeg voor meer informatie over het beschikbaar komen van de grilleomlijstingen de officiële Jeep®-website.

EVBOX ELVI 
“connected wallbox”

Dataverbinding via W-Fi

Met kabelhouder

Laadsnelheidindicator

Led-indicatoren



PLUG INTO THE

FUTURE



Deze brochure is een internationale uitgave van FCA. Alle illustraties en gegevens in deze brochure komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (maart 2021). FCA behoudt zich het recht voor 
om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te nemen indien dit 
vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze 
meest recente prijslijst. Deze bevat tevens de technische specificaties en brandstofverbruikscijfers. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen.

Jeep® is een geregistreerd handelsmerk van FCA US LLC. 04.4.4045.22 – S – 04/2021 - web version




