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PERSONALIZACJA
Dzięki całej kolekcji oryginalnych akcesoriów Jeep

®
 Cherokee stanie się jeszcze

bardziej Twój. Możesz nadać mu swój własny styl, nie pozostawiając żadnych

szczegółów przypadkowi. Spraw, by Twój Cherokee, ale również Twój styl

były jeszcze bardziej wyjątkowe i osobiste. 
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NAKLEJKA NA POKRYWĘ KOMORY SILNIKA

W KOLORZE CZARNYM MATOWYM

Nr kat. K82213775

NAKRĘTKI ZAWORÓW OPON 

Satynowany chrom z logo Jeep. 4 sztuki w zestawie.

Nr kat. K82213628

KAPSLE PIAST KÓŁ 

Zestaw 4 kapsli z logo Mopar.

Pasują do kół z otworem środkowym o średnicy 63 mm.

Nr kat. K82212508
KOREK WLEWU PALIWA Z ZAMKIEM

Zestaw obejmuje czarny zamykany korek wlewu paliwa, zakręcany o jedną 

czwartą obrotu, dwa kluczyki. Wyłącznie do silników benzynowych.

Nr kat. K05278655AB



5PERSONALIZACJA

CHROMOWANE OBUDOWY LUSTEREK

Górna część obudowy lusterka pasuje zarówno do lusterek z wbudowanym 

kierunkowskazem, jak i do tych bez niego. 2 sztuki w zestawie.

Nr kat. K82213890

CHROMOWANE NAKŁADKI NA KLAMKI DRZWI

4 sztuki w zestawie. Nie dotyczy samochodów

z opcją bezkluczykowego systemu zamykania.

Nr kat. K82213129

CHROMOWANA NAKŁADKA NA SŁUPEK B 

6 sztuk w zestawie.

Nr kat. K82213865

NAKŁADKA PROGOWA

Wykończenie szczotkowane z logo Cherokee.

2 sztuki w zestawie.

Nr kat. K82214008AB
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CZAS WOLNY
Dzięki marce Mopar nie będzie żadnych limitów dla możliwości załadunkowych

Twojego Jeepa
®
 Cherokee: haki holownicze, bagażniki i boxy dachowe

w różnych rozmiarach to rozwiązania na wszelkie potrzeby.

Zachowując maksymalny komfort, możesz zabrać ze sobą, co tylko zapragniesz.
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BAGAŻNIK NA ROWERY ELEKTRYCZNE

MONTOWANY NA HAKU HOLOWNICZYM 

Możliwość zamontowania na wszystkich hakach 

holowniczych Mopar.

Nr kat. KTH915POW

BAGAŻNIK NA 3 ROWERY

MONTOWANY NA HAKU HOLOWNICZYM

Możliwość zamontowania na wszystkich hakach 

holowniczych Mopar.

Nr kat. KTH922EUR

MATA BAGAŻNIKA  

Czarna z logo Cherokee. 

Nr kat. K82214032

MATA BAGAŻNIKA 

Dywanik typu Premium, czarny z logo Cherokee.

Nr kat. K82214007
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ZDEJMOWANE BELKI POPRZECZNE

Bagażnik dachowy ze szczotkowanego aluminium z belkami Aero, rowkiem T

i stopą mocującą do fabrycznych relingów dachowych. Z zamkami na kluczyki.

Nr kat. KTRAB4553

UCHWYT NA NARTY I DESKI SNOWBOARDOWE

Do przewozu maksymalnie 6 par nart lub 4 desek snowboardowych.

Do zamontowania na belkach poprzecznych Mopar.

Nr kat. KTC727DEL
ROZKŁADANY BOX DACHOWY 500 L

Innowacyjny design, kolor czarny błyszczący.

Do zamontowania na belkach poprzecznych Mopar. Pojemność: 500 l.

Nr kat. K82213714AB

MIĘKKA TORBA TRANSPORTOWA 

Wykonana z nieprzemakalnego czarnego winylu. Wymiary: 36x46x15 cm.

4 paski mocujące. Wymagane belki poprzeczne, do których mocuje się pasy.

Nr kat. K82207198

UCHWYT ROWEROWY    

Do zamontowania na belkach poprzecznych Mopar.

Nr kat. KTC591PRO
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TORBA ZAKUPOWA JEEP I ZESTAW 4 WIESZAKÓW

Zestaw uchwytów na torby zakupowe stosowany z Systemem Zarządzania 

Ładunkiem modelu Jeep Cherokee. Zestaw czterech haków z możliwością 

ustawienia i wyregulowania do zabezpieczania toreb i zestawu awaryjnego.   

Nr kat. K82213728

SKŁADANA TORBA TERMICZNA 

Elastyczna torba termiczna na gorącą i zimną żywność stosowana

z Systemem Zarządzania Ładunkiem. Z miękkiego, elastycznego materiału, z 

izolowanym wnętrzem. Mocowana za pomocą specjalnego rękawa

i otwierana/zamykana zamkiem błyskawicznym. Możliwość złożenia w razie 

nieużywania (łatwe przechowywanie). W kolorze czarnym z logo Jeep.

Nr kat. K82213723

KOJEC DLA PSA

Kojec dla psa stosowany z Systemem Zarządzania Ładunkiem modelu Jeep Cherokee. 

Obejmuje wygodne legowisko dla psa i składaną rampę.   

Nr kat. K82213729

MATA PRZEDZIAŁU BAGAŻOWEGO

Możliwość wyjmowania i składania. Wyposażona w haki mocujące. Wykonana z czarnego, 

tkanego materiału z białym logo Jeep. Stosowana z Systemem Zarządzania Ładunkiem. 

Mocowana do pasków dolnych przy użyciu zamków zewnętrznych. Ma wystarczającą długość, 

by można ją było rozłożyć nad zderzakiem tylnym. Otwierana/zamykana za pomocą zamka 

błyskawicznego. Zabezpiecza wnętrze Twojego samochodu, ale można ją również

wyjmować i stosować jako koc piknikowy.

Nr kat. K82213724
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ZESTAW NARZĘDZI W RAZIE AWARII

Jest to niezwykle użyteczny zestaw na wypadek awarii na drodze, który obejmuje:

kable rozruchowe, rękawice ochronne, zestaw 4 w 1, szczypce, śrubokręty, linki elastyczne

z uchwytami, koc ratunkowy i inne. Posiada dwie kieszenie pasujące do zewnętrznego

lub wewnętrznego drążka Systemu Zarządzania Ładunkiem Jeep.

Nr kat. K82213726

MODUŁ DO PRZECHOWYWANIA BAGAŻU

Pionowa przegroda dzieląca stosowana z Systemem Zarządzania Ładunkiem 

do zawieszania ubrań, przechowywania sprzętu sportowego, turystycznego, 

wyposażenia awaryjnego. W kolorze czarnym z tworzywa i materiału tkanego, 

z logo Jeep. Obejmuje: dwie kieszenie zamykane sznurkami, uniwersalny 

wspornik modułu, wieszaki na sprzęt wspinaczkowy, paski do mocowania 

toreb, wyjmowaną, składaną torbę, pasek zabezpieczający oraz paski

boczne do mocowania torby, gdy jest złożona.

Nr kat. K82213725

TORBA BAGAŻOWA

Wykonana z czarnego, tkanego materiału z białym logo Jeep. Stosowana

z Systemem Zarządzania Ładunkiem. Możliwość złożenia na płasko

(łatwe przechowywanie), pasuje do Modułu do przechowywania bagażu.   

Nr kat. K82213732

ZESTAW AKCESORIÓW OFF-ROADOWYCH

Stosowany z Systemem Zarządzania Ładunkiem. Obejmuje: pas holowniczy,

skórzane rękawice, latarkę i inne elementy. Czarna torba z logo Trailhawk

i dodatkową kieszenią na różne przedmioty.   

Nr kat. K82213731
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PRZYDATNE ROZWIĄZANIA

NAMIOT SAMOCHODOWY Z LOGO JEEP      

Główna część namiotu może być przymocowana do tyłu 

samochodu z otwartą pokrywą bagażnika. 

Nr kat. K82213290

MARKIZA PRZECIWSŁONECZNA Z LOGO JEEP  

Mocowana do boku samochodu.

Nr kat. K82213291

Proste, praktyczne i funkcjonalne. Akcesoria Mopar sprawią, że Twój Jeep
®
 Cherokee 

będzie jeszcze bardziej wszechstronny i gotowy stawić czoła każdej sytuacji

w stylu absolutnie godnym marki Jeep
®
.



Informacje i zdjęcia zawarte w tym katalogu są jedynie orientacyjne. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli uważałby takie zmiany za konieczne

z punktu widzenia konstrukcyjnego lub handlowego. Mopar Parts & Services L.go Senatore Agnelli, 5 - 10040 Volvera (TO) – Włochy. Wydrukowano dla Fiat Auto Poland 01/2015.

Mopar to marka odniesienia w zakresie usług, obsługi klienta oraz oryginalnych części zamiennych i akcesoriów do marek grupy Fiat Chrysler Automobiles.

MORE CARE

Zadbaj o swojego Jeepa na jeep.mopar.eu

POBIERZ

Aplikację, dzięki której

uzyskasz informacje,

usługi oraz wsparcie.

ZADZWOŃ

Zobacz dział akcesoriów na naszej stronie internetowej: jeep.mopar.eu

mój


