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Libertatea legendară începe cu autenticul 
design marca Jeep

®
. Urmează-ți calea și 

descoperă infinite posibilități de personalizare 
a noului tău  Jeep

® 
Compass, grație 

accesoriilor de origine 
Mopar. 

Am creat soluții perfecte pentru a accentua 
elegant linia Jeep Compass și pentru a te 
bucura de și mai multă funcționalitate.

Cu Jeep Compass nu există limite, stabilește-ți 
destinația și adaugă fiecare călatorie în jurnalul 
experienței tale unice.
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ORIZONTUL ESTE DOAR ÎNCEPUTUL



Detaliile definesc experiența ta la volan, de aceea accesoriile Jeep au fost create pentru o potrivire 
perfectă cu Noul Jeep Compass. Nu există absolut nicio limită în exprimarea creativității tale.
Adaugă accesoriile de interior sau de exterior menite să personalizeze autovehiculul așa cum 
dorești!
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PERSONALIZARE



d
JANTĂ  ALIAJ 19 “
Negru lucios, cu finisaj în partea 
frontală de metal șlefuit, cu logo 
Jeep® pe capac. 
Compatibil cu versiunile: Sport, 
Longitude și Limited Edition

K82214668

EXTERIOR
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JANTĂ ALIAJ 18 “ 
Granit-cristal, finisaj lucios, cu 
logo Jeep® pe capac. 
Compatibil cu versiunile: Sport, 
Longitude și Limited Edition

K82214667AC

JANTĂ ROBUSTĂ 16 “  
Neagră, din oțel, ideală pentru 
off-road sau iarnă.

K5VL54RXFAA



PERSONALIZATION
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PERSONALIZARE



SET CAPACE VALVE NEGRU
4 capace cu logo Jeep

®
.

K82214622

SET CAPACE VALVE CROM SATIN
4 capace cu logo Jeep

®
.

K82213628AB

EXTERIOR
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SET ANTIFURT
Compatibil doar cu jantele din aliaj. Conceput pentru protecția maximă împotriva 
furtului de roți, fără a afecta echilibrarea acestora.
4 șuruburi cromate + cheie specială de fixare.

K82212978AB
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AUTOCOLANT CAPOTĂ 
LINIE DUBLĂ, NEGRU

K82214630

AUTOCOLANT CAPOTĂ NEGRU

K82214631

PERSONALIZARE



EXTERIOR
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BANDOU GRAFIC LATERAL NEGRU

K82214627AB

EMBLEMĂ JEEP® AUTHENTIC 
ACCESSORIES
Fundal negru cu litere argintii 
metalice

K82211201
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APĂRĂTORI NOROI FAȚĂ
Set 2 bucăți. 

Straturile de protecție sunt create pentru o 
potrivire perfectă și de durată.

K82214642AE

APĂRĂTORI NOROI SPATE
Set 2 bucăți, personalizate cu logo Jeep.
Apărătorile sunt create pentru o potrivire 
perfectă și pentru protecție de durată împotriva 
pietrișului și sării.
 
K82214643AE

PERSONALIZARE



EXTERIOR
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PROTECȚIE PRAG 
Finisaj negru mat. Construite din oțel pentru a atenua 

impactul cu rocile și totodată pentru a asigura protecția 
în off-road.

K82214641AE



PERSONALIZARE
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SET DEFLECTOARE AER 
Set de 4 bucăți realizate din acrylic fumuriu. Se mulează 
perfect pe conturul geamurilor, permițând conducătorului 
auto să ruleze cu geamurile deschise chiar și în condiții 
meteorologice nefavorabile.

K82214635AB



INTERIOR

SET ORNAMENT PRAG UȘĂ CU 
LOGO JEEP 
Set de 2 bucăți, din oțel inoxidabil.

K82214662AB
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PERSONALIZARE



INTERIOR
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COVORAȘE CAUCIUC
Set de 3 bucăți de culoare neagră, utile 
pentru orice anotimp. Personalizate cu 
logo Jeep. 

K82214651AB



PERSONALIZARE
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COVORAȘE PREMIUM MOCHETĂ
Set de 4 bucăți, de culoare neagră, 

personalizate cu logo Jeep.

K82214652AB
KIT ORNAMENT PEDALE PENTRU CUTIE DE VITEZE 
MANUALĂ 
Kitul din inox adaugă un plus de strălucire pedalelor. 
Inserțiile din cauciuc aduc contrastul perfect pentru un 
aspect High Tech și totodată pentru un plus de aderență.

K82214268

KIT ORNAMENT PEDALE PENTRU CUTIE DE VITEZĂ 
AUTOMATĂ 
Kitul din inox adaugă un plus de strălucire pedalelor. 
Inserțiile din cauciuc aduc contrastul perfect pentru un 
aspect High Tech și totodată pentru un plus de aderență.

K82214995



INTERIOR
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Cu Mopar® nu a fost niciodată mai ușor să ai tot confortul dorit. O lungă listă de accesorii originale 
îți permite să pleci întotdeauna pregătit la drum, indiferent de destinație, facilitându-ți transportul 
oricărui bagaj sau echipament sportiv.
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DESCOPERĂ SERENITATEA
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CAPACITATE BARE TRANSVERSALE 
Personalizate cu logo Jeep®. Se montează pe setul standard de bare longitudinale 
din primă echipare și sunt adaptabile pentru orice tip de accesoriu de transport de 

origine Mopar.

K82214658AB

SUPORT SCHIURI ȘI SNOWBOARD
Pot fi montate până la 6 perechi de schiuri 

sau 4 plăci de snowbord. 

KTC727DEL
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SUPORT PLACĂ SURF  
Pot fi montate până la 2 plăci surf.

KTCSUP811

SUPORT CANOE 
Pentru 1 canoe.

KTCCAN819*

*Imaginie indisponibilă



SPORT CAIAC
Pentru 1 caiac

KTCKAY883

COȘ PORTBAGAJ PLAFON
Cu 4 puncte de prindere. Se montează pe barele 

transversale. Poate fi folosit împreună cu plasa elastică 
de portbagaj K82209422AB (vândută separat).

KTCCAN859

GEANTĂ PLIABILĂ PORTBAGAJ 
Se montează pe barele transversale.
Este confecționată din nylon rezistent la intemperii.
Setul cuprinde: geantă + curele de prindere.

KTCINT869

SUPORT BICICLETĂ PE BARE 
TRANSVERSALE
Pentru 1 bicicletă.

KTC591PRO

SUPORT BICICLETĂ PE FURCĂ 
PE BARE TRANSVERSALE
Pentru 1 bicicletă.

KTCFKM526*

CAPACITATE

22



CUTIE PORTBAGAJ EXPANDABILĂ 500L
Design inovativ. Culoare negru lucios.

Capacitate: 500L.

K82213714AB 23

CUTIE PORTBAGAJ 460L GRI ÎNCHIS
Cutie portbagaj din ABS de culoare gri închis, 

cu încuietoare și deschidere pe o singură parte.
Dimensiuni: 185x80x42 cm. Capacitate: 460L.

K82213713

CUTIE PORTBAGAJ 460L ARGINTIU
Cutie portbagaj din ABS de culoare argintie, cu 
încuietoare și deschidere pe o singură parte.
Dimensiuni: 185x80x42 cm. Capacitate: 460L.

K82213715

TRANSPORT

*Imagine indisponibilă.

BARE LONGITUDINALE 
CROMATE 
Set de 2 bucăți. 

K82214656

BARE LONGITUDINALE 
NEGRU LUCIOS
Set of 2 bucăți.

K82214657
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RAMPĂ PENTRU SUPORT BICICLETĂ

KTHRAM915

CAPACITATE



SUPORT PENTRU 3 BICICLETE
Se montează pe cârligul de remorcare de origine Mopar.

KTHEUR922

SUPORT PENTRU 2 BICICLETE
Se montează pe cârligul de remorcare de origine Mopar.

KTHEUR920*

SUPORT PENTRU BICICLETĂ ELECTRICĂ
Se montează pe cârligul de remorcare de origine Mopar

KTHPOW915

TRANSPORT
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CÂRLIG DE TRACTARE DETAȘABIL
Cablurile pentru cârlig sunt disponibile separat.

50928371

SET ELECTRIC 13 PINI 
Se utilizează cu cârligul de tractare detașabil.

K82219006AB*

CONECTOR ADAPTOR PRIZĂ 7/13 PINI

K82208884*

*Imagine indisponibilă
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ORGANIZATOR PORTBAGAJ 
Pliabil, confecționat din vinil de culoare 
neagră, personalizat cu logo Jeep

®
.

K82208566

COVORAȘ PORTBAGAJ 
Confecţionat din mochetă de culoare 
neagră, personalizat cu logo Jeep

®.
 

Proiectat pentru o mulare perfectă pe 
suprafața portbagajului. Prevăzut cu 
velcro de prindere pentru o mai bună 
aderență.

K82214650AB

FUNCȚIONALITATE



BANDĂ FIXARE ORGANIZATOR 
71805896

KIT BLOCARE
Set de 4 adaptoare de blocare. Se montează în șinele de pe 
platforma versatilă.

71805893*

UTILITATE
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PROTECȚIE PORBAGAJ CAUCIUC 
Culoare neagră, personalizată cu logo Jeep. Ușor de 
instalat sau îndepărtat. 

K82214666

ORGANIZATOR PORTBAGAJ CU BARĂ TELESCOPICĂ 
Compus dintr-o platformă versatilă cu 2 șine metalice și o bară 
telescopică. Permite împărțirea spațiului disponibil și asigură fixarea 
bagajelor. Poate fi combinată cu benzile elastice de fixare și kitul de 
blocare (vândute separat).
52039571

BARĂ TELESCOPICĂ PENTRU ORGANIZATOR
71805895

PLASĂ ANCORARE BAGAJE
Ușor de instalat sau de scos.
Confecționat din nylon negru.

K82214653
*Imagine indisponibilă



Fie că ai ales provocările junglei de beton sau ale traseelor off-road, este normal să te deplasezi fără 
griji cu Jeep Compass.
Adaugă la combinația de sisteme de siguranță și tehnologie de vârf ale Jeep Compass accesoriile 
de origine precum scaunele de copii sau senzori de parcare și bucură-te relaxat de fiecare călătorie.
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SIGURANȚĂ, INDIFERENT DE TRASEU
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SIGURANŢĂ ŞI ÎNTREŢINERE KIT ROATĂ REZERVĂ
Perfect pentru înlocuirea roţii 
aflate în pană. Conține: roată 
temporară, cheie roată şi cric.

K82214638

HUSĂ AUTO PENTRU INTERIOR 
CU LOGO JEEP

Culoare neagră.

50928406
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KIT SENZORI PARCARE SPATE

71803466
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SCAUN COPIL BRITAX BABY SAFE PLUS
Pentru copii având o greutate de până la 13 kg.
Se montează cu spatele la direcția de mers, utilizând centurile 
de siguranță ale autovehiculului sau pe platforma dedicată 
RWF Isofix (se va achiziționa separat - 71806416). Se fixează 
pe scaunele stânga/dreapta spate.

71806415

SCAUN COPIL BRITAX ROEMER DUO PLUS 
Pentru copii având o greutate între 9 și 18 kg.  
Se montează doar cu fața către direcția de mers, 
folosind sistemul ISOFIX. Se fixează pe scaunele 
stânga/dreapta spate.

71803161

SIGURANŢĂ ŞI ÎNTREŢINERE
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SCAUN COPIL BRITAX ROEMER XP 
Pentru copii având o greutate între 15 și 36 kg. 
Se montează doar cu fața către direcția de mers, 
folosind centura de siguranță în 3 puncte și 
sistemul ISOFIX. Se fixează pe scaunele stânga/
dreapta spate.

71807984

DIFUZOARE
Upgrade sistem audio compus din două difuzo-
are bas de 6X9” şi două tweetere de 1”. Ușor de 
instalat. Nu necesită decupaje sau lipituri. 

K82215414

DIFUZOARE SPATE
Upgrade sistem audio exclusiv compus din două 
difuzoare de 6X9”. Ușor de instalat. Nu necesită 
decupaje sau lipituri.  

K82215415*

*Imagine indisponibilă.
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Piesele originale Jeep®, tehnicienii și mecanicii specializați și 
garanția calității Jeep® sunt cele mai sigure căi prin care să 
menții noul Jeep® Compass în perfectă stare de funcționare și 
grijile departe.  Alege să întreții Jeep Compass în rețeaua 
autorizată Jeep. Vezi pe www.jeep.ro lista 
unităților service autorizate Jeep de 
către Auto Italia.





Alege cadoul potrivit din gama de merchandising Jeep.
Poţi opta pentru produse de colecţie, ceasuri,  machete 
şi miniaturi, textile, birotică şi multe alte produse 
promoţionale dedicate Jeep.

Solicită lista completă unui reprezentant autorizat Jeep.

CADOURI JEEP



AUTOITALIA ASSISTANCE este serviciul de asistenţă rutieră 24 din 24, valabil atât pe teritoriul României cât şi 
pentru întreaga Europă, cu ajutorul căruia  clienţii Auto Italia pot uita de grija imobilizării autovehiculului cauzată 
de accidente rutiere, erori neprevăzute în funcţionare sau de incidente autoprovocate (chei încuiate în autoturism, 
combustibil neadecvat,  lipsă combustibil, baterie descărcată, pană dublă).

Serviciul este împărţit în 2 pachete care acoperă toate necesităţile beneficiarilor:

a. Pachetul Standard (Asistenţă Rutieră, Tractare, Recuperare Off Road, Asistenţă prin telefon, Depozitare/
parcare) valabil pentru Romania

b. Pachetul Adiţional (care cuprinde, suplimentar faţă de pachetul standard următoarele: Posibilitatea continuării 
călătoriei / Cazare la cel mai apropiat hotel de 3 stele/Înlocuirea temporară a vehiculului/ Procurarea pieselor de 
schimb/Monitorizarea reparaţiilor şi livrarea pieselor (în situaţia în care maşina trebuie reparată la un service din 
afara României) valabil pentru Europa

Pachetul adiţional este oferit gratuit pentru primele 12 luni tuturor autovehiculelor noi marca Jeep comercializate 
prin reţeaua autorizată Auto Italia. 

Întreabă distribuitorul autorizat Jeep care este oferta pentru autovehiculele rulate!

AUTO ITALIA ASSISTANCE

Auto Italia Impex SRL, 
Bd. Timişoara nr. 102, sector 6, Bucureşti, Romania. 

www.jeep.ro; www.autoitalia.ro 



© Auto Italia Impex SRL 2017

NOUL JEEP
®
 COMPASS

Jeep® este marcă înregistrată Chrysler Group LLC. Imaginile şi descrierile din acest catalog sunt doar cu titlu de prezentare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări de natură constructivă, de echipare şi conţinut, 
fără informări prealabile. Pentru ultimele versiuni ale accesoriilor pe care doriţi să le achizitionaţi, consultaţi cel mai apropriat dealer autorizat Jeep®.


