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DE NIEUWE JEEP
®
 GRAND CHEROKEE



INNOVATIEF VAN NATURE.

Miljoenen jaren lang heeft evolutie het leven op onze planeet voortdurend veranderd. De aanpassingen 

hebben het leven zelf steeds verder verbeterd en beschermd. De nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee heeft 

zich door deze natuurwet laten inspireren. Het resultaat is een auto met nog verleidelijkere lijnen, 

nog hogere en milieubewustere prestaties en een technische perfectie die u zal blijven verbazen door 

ongekend veel rijplezier te bieden. Bekijk hem eens goed en het zal u meteen duidelijk worden: de 

nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee verwelkomt u in een wereld vol luxe en geavanceerde voorzieningen.



INNOVATIE IS SCHITTEREND.

Natuurlijk, elk element dat tot de creatie van de nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee heeft bijgedragen, is 

subliem: volg zijn lijnen en ontdek een design dat volstrekt uniek is. Elegant en tegelijk stoer, vriendelijk 

maar ook uitdagend. Werkelijk ieder detail is geëvolueerd: kijk alleen maar eens naar het nieuwe design 

van de voor- en achterbumpers, de nieuwe Bi-Xenon koplampen met LED-dagrijverlichting (DRL) en de 

nieuwe lichtmetalen velgen. 



Maar er is meer nieuws onder zon, want de achterzijde is voorzien van nieuwe achterlichtunits met 

LED-lampen, een grotere spoiler en een volledig nieuw ontworpen achterklep die een beter zicht naar 

achteren biedt. En dat schoonheid uitstekend kan samengaan met functionaliteit, bewijst de nieuwe Grand 

Cherokee door middel van enkele vernuftige stylingaanpassingen, zoals de nieuwe radiateurgrille, de 

HID-koplampen met op LED-technologie gebaseerde richtingaanwijzers en dagrijverlichting, en het met 

fraaie accenten afgewerkte dashboard. Ook echte blikvangers zijn de nieuw ontworpen lichtmetalen 

velgen van 18 tot 20 inch.

FASCINEREND VANUIT ELK OOGPUNT.





INNOVATIE BETEKENT NOG MEER LUXE EN COMFORT.

De nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee verwent de inzittenden met een nog luxueuzer interieur. De Summit-

versie spant de kroon met zijn in exclusief Natura Plus-leder uitgevoerde stoelen, voorzien van 

ingebouwde ventilatie en fraaie biezen, zijn premium hemelbekleding in op suède gelijkend materiaal 

en zijn wel heel bijzondere afwerking in exotisch hout met open poriën. Bij alle versies zal de kwaliteit 

van het comfort u verbazen en op dat punt overtreft de nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee zelfs de meest 

hooggestemde verwachtingen.



COMPLETE EVOLUTIE.

Het streven van het merk Jeep
®
 naar perfectie is merkbaar tot in het kleinste detail. Let bijvoorbeeld 

eens op de nieuwe Natura Plus-stoelen met prestigieus stikwerk, het CommandView®-panoramazonnedak, 

het nieuwe, in leer en hout uitgevoerde stuurwiel en het in een bijpassende kleurstelling uitgevoerde 

instrumentenpaneel.





INNOVATIE IS TECHNISCHE VOORUITGANG.

Doorontwikkelen betekent efficiënter en milieubewuster worden. De nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee 

laat u, dankzij zijn nieuwe 8-traps automatische transmissie, kennismaken met een nieuwe rijbeleving, 

die gekenmerkt wordt door soepelere en snellere schakelingen, betere prestaties tijdens het 

accelereren en een reductie van het brandstofverbruik en de CO
2
-emissies. De geheel elektronisch 

gestuurde 8-traps automaat zorgt voor een voortdurende aanpassing van de schakelkarakteristiek 

aan de omstandigheden en biedt tevens de mogelijkheid om handmatig te schakelen door middel van 

schakelflippers aan het stuurwiel.



ECO MODUS

Deze nieuwe voorziening zorgt constant voor een zuinige rijstijl 

door automatisch de schakelkarakteristiek van de 8-traps 

automaat met koppelomvormer aan de rijomstandigheden aan 

te passen. Het multiview display in het instrumentenpaneel 

kan u van kilometer tot kilometer vertellen wat de invloed is 

van de Eco-modus op het verbruik.

Een evolutie is geslaagd als deze resulteert in meer effi  ciency 

en een aanzienlijk betere rijbeleving. Alle motoren zijn 

gekoppeld aan de nieuwe 8-traps automatische transmissie.

NIEUW: 3.0 V6 

MULTIJET II-DIESEL

De Jeep
®
 Grand Cherokee is verkrijgbaar met de nieuwe 3.0 

MultiJet II-diesel. Een motor met een grote krachtsreserve 

om probleemloos te kunnen klimmen en trekken. Met 250 pk 

(184 kW) aan vermogen en 570 Nm aan koppel beschikt deze 

diesel over een enorme trekcapaciteit. De geavanceerde 

verbrandingstechnologie van het MultiJet II commonrail-

inspuitsysteem draagt bij tot een soepele en rustige 

motorloop, zowel op de weg als in het terrein. De 3.0-liter 

diesel is ook leverbaar in een minder krachtige versie met 

een vermogen van 190 pk (140 kW) bij 4.000 t/min en een 

maximum koppel van 440 Nm over het gehele toerengebied 

van 1.600-2.800 t/min.

6.4L V8 HEMI®

De nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee SRT wordt aangedreven 

door de krachtige 6.4-liter HEMI® V8-motor met Fuel Saver 

Technology. Deze ongekend sterke krachtbron beschikt over een 

vermogen van 468 pk (344 kW) en maar liefst 624 Nm aan koppel. 

Dit stelt de Grand Cherokee SRT in staat om in 5 seconden van 

0-100 km/h te accelereren en een topsnelheid van 257 km/h te 

behalen. De remprestaties zijn al even indrukwekkend: vanaf 

100 km/h tot stilstand heeft hij slechts 35 meter nodig.

5.7 V8

Deze robuuste V8-benzinevariant is goed voor een vermogen 

van 352 pk (259 kW) en maar liefst 520 Nm aan koppel. De 

5.7-liter motor is uitgerust met Fuel Saver Technology, 

een systeem van cilinderuitschakeling dat de achtcilinder 

bij geringe vermogensbehoefte omtovert tot een zuinige 

viercilinder. Zodra u echter het gaspedaal intrapt, zijn 

alle acht cilinders weer paraat. Op deze manier wordt een 

maximale brandstofzuinigheid verkregen wanneer geen V8-

vermogen is vereist, maar blijven de volledige prestaties op 

elk moment beschikbaar.

INNOVATIE BETEKENT MEER EFFICIENCY.

3.6 V6 PENTASTAR®

De Pentastar-motor is de aangewezen krachtbron om 

economisch en milieubewust te rijden. Vergeleken met 

het voorgaande model biedt hij betere prestaties, terwijl 

tegelijkertijd de CO
2
-emissies en het brandstofverbruik 

met 5% zijn verminderd. De 3.6 V6-benzinemotor beschikt 

over een vermogen van 286 pk (210 kW) bij 6.350 t/min 

en een maximum koppel van 347 Nm bij 4.300 t/min; het 

brandstofverbruik in de gecombineerde rijcyclus bedraagt 

10,4 l/100 km.





INNOVATIE GERICHT OP GROOTSE PRESTATIES.

De 4x4-kwaliteiten van de nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee zijn van uitzonderlijk hoog niveau, wat 

vooral te danken is aan het off-road DNA dat in de vermaarde Jeep-vierwielaandrijving zit ingebakken. 

Geen andere SUV is beter in staat om u veilig door de moeilijkste weg- en terreinsituaties te loodsen. 

Het Quadra-Trac® II of Quadra-Drive® II 4WD-systeem zorgt dat alle wielen hun tractie behouden. 

Voor optimale rijprestaties kunt u vertrouwen op de Selec-Terrain®-tractieregeling en het 

Quadra-Lift™-luchtveersysteem. 



Kies uit Sand, Mud, Auto, Snow en Rock de stand die past bij de weg- en 

terreinomstandigheden. In Auto doet Selec-Terrain® al het werk door 

automatisch de diverse regelingen aan te passen, zodat u volop van het 

rijplezier kunt genieten. 

SELEC-TERRAIN® TRACTIEREGELSYSTEEM.

Behoud maximale grip op elk oppervlak. Vijf keuzestanden, waaronder een 

automatische modus, zorgen voor de centrale coördinatie van twaalf verschillende 

voertuigsystemen, waaronder gasklepregeling, transmissieschakeling, 

tussenbakoverbrenging, tractieregeling en elektronisch stabiliteitssysteem (ESC). 



OFF-ROAD 2
+ 65 MM

OFF-ROAD 1
+ 33 MM

AERO
-15 MM

PARK
-40,6 MM

NORMALE RIJHOOGTE

Met een druk op de knop kunt u de bodemvrijheid van de nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee vergroten 

tot een indrukwekkende 287 mm, meer dan voldoende om bijvoorbeeld probleemloos rotsen 

of sneeuwduinen te kunnen passeren. Het is ook mogelijk om de wagenhoogte met 40,6 mm te 

verkleinen om het in- en uitstappen of laden en lossen te vergemakkelijken. De bodemvrijheid kan 

op vijf verschillende niveaus worden ingesteld: normale rijhoogte (NRH), off-road 1, off-road 2, 

parkeermodus en aerodynamische modus.

QUADRA-LIFT™-LUCHTVERING.

     PARK  -   AERO

+   OFF-ROAD 1  +   OFF-ROAD 2





INNOVATIE LEIDT TOT BIJZONDERE VERWACHTINGEN.

De nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee heeft een veel betere manier ontwikkeld om twee zintuigen van 

de bestuurder te versterken: zicht en gehoor. Zo resulteert evolutie in de mogelijkheid om meer te 

ontdekken en de rijvaardigheid te verbeteren.



GEPERSONALISEERD INSTRUMENTENPANEEL.

Alle versies zijn standaard uitgerust met het nieuwe, door de bestuurder instelbare 7-inch 

multiview display op basis van de toonaangevende TFT-technologie. Kies uw persoonlijke instellingen 

voor de informatievoorziening, variërend van de weergave van een volledige snelheidsmeter of een 

navigatiescherm tot info over het Selec-Terrain®-systeem, de Quadra-Lift™-luchtvering en nog heel 

veel meer. Al deze functies zijn geïntegreerd in het geavanceerde en in harmoniërende kleuren 

uitgevoerde instrumentenpaneel.



De technologie aan boord is geëvolueerd: alles is onder 

controle dankzij het 8.4-inch touchscreen. 

HET VERBETERDE 

UCONNECT™-SYSTEEM

De nieuwste versie van Uconnect™ bevat een 8.4-inch 

touchscreen met besturingstoetsen voor alle communicatie- 

en entertainmentfuncties, waaronder airconditioning 

en audio. Met de Bluetooth®-aansluiting kunt u muziek 

streamen en de spraaksturing activeren. Tot de overige 

voorzieningen behoren: USB-poort, SD-kaartlezer, DAB-

radio en een premium navigatiesysteem met 3D-weergave. 

KLIMAATREGELING 

VIA UCONNECT™

Stel een comfortabel klimaat in met behulp van de toetsen 

op het 8.4-inch touchscreen. Maar u kunt uw handen ook 

veilig aan het stuur houden, want verwarming, ventilatie en 

airconditioning zijn ook met spraakcommando’s te bedienen.

INNOVATIE IS ALTIJD INTERACTIEF.



BLU-RAY™

VIDEOSYSTEEM

De voorstoelen kunnen aan de achterzijde worden 

uitgerust met 9-inch VGA HD-schermen ten behoeve van de 

achterpassagiers. Het videosysteem kan standaard DVD’s 

en Blu-Ray discs afspelen en elk scherm is voorzien van 

HDMI- en RCA-ingangen. Verder omvat het systeem twee 

draadloze hoofdtelefoons.

ALPINE® PREMIUM 

AUDIOSYSTEEM 

Een Alpine® Surround Sound System is standaard op de 

Limited en Overland. Dit hoogwaardige audiosysteem is 

uitgerust met een krachtige 12-kanaals versterker van 

506 watt die negen optimaal over het interieur verdeelde 

luidsprekers en een subwoofer aanstuurt.  

HARMAN KARDON® PREMIUM 

AUDIOSYSTEEM

Eersteklas audiovakmanschap spreekt uit het 

premiumsysteem dat standaard is gemonteerd in de 

nieuwe Grand Cherokee Summit. Dit ongekend krachtige 

systeem omvat 19 GreenEdge-speakers met subwoofers 

en een 825-watt versterker. Daarmee biedt het alles wat 

een veeleisende hifi-liefhebber zich kan wensen voor een 

perfecte geluidsweergave. 

Negen 25-mm tweeters

Vijf 90-mm midrange-speakers 

Twee 160-mm midwoofers

Twee 6x9-inch subwoofers

Eén 10-inch subwoofer



INNOVATIE VRAAGT OM EEN BESCHERMDE OMGEVING.

Innovatie brengt gemoedsrust aan boord. De nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee is ontwikkeld en ontworpen 

om onder alle rijomstandigheden optimaal veilig te presteren. Voel de kracht van zijn versterkte 

carrosserie en ga met een gerust gevoel op pad.



ELEKTRONISCHE 

STABILITEITSREGELING (ESC)

Een geïntegreerd netwerk van sensoren helpt de auto onder 

controle te houden en grijpt onmiddellijk in wanneer van de juiste 

rijweg wordt afgeweken. ESC coördineert de werking van de 

elektronische rolbeperking (ERM), het antiblokkeerremsysteem 

(ABS) met noodremassistentie, de permanente tractieregeling 

en het optionele aanhangerstabilisatiesysteem (TSC) en 

activeert deze systemen zo nodig.

COMPLEET AIRBAGSYSTEEM

In de nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee wordt uw gevoel voor 

veiligheid enorm versterkt door het rondom aanwezige 

airbagsysteem. Dit bestaat uit gordijnairbags over de volle 

lengte van de auto, zijairbags, een knie-airbag voor de 

bestuurder en geavanceerde frontairbags. Al deze airbags 

werken perfect samen om u en uw passagiers te beschermen. 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)

Adaptive cruise control zorgt dat bij het rijden op de snelweg 

automatisch een veilige afstand tot uw voorligger wordt 

aangehouden. Het systeem past zo nodig de kruissnelheid 

aan teneinde een vooraf ingestelde afstand tussen uw Grand 

Cherokee en de voor u rijdende auto te handhaven. Standaard 

vanaf de Overland-versie.

ELEKTRONISCHE ROLBEPERKING 

(ERM)

Als aanvulling op de elektronische stabiliteitsregeling (ESC), 

maakt ERM gebruik van de ESC-sensoren om op mogelijk 

gevaarlijk overhellen van de carrosserie te anticiperen. 

Mocht zo’n situatie zich voordoen, dan grijpt het ERM-systeem 

onmiddellijk in om de stabiliteit en controle over de auto te 

bewaren.

DODEHOEK-MONITORING EN DETECTIE 

ACHTER DE AUTO 

Deze veiligheidssystemen bewaken constant de ruimte 

tussen uw auto en andere weggebruikers. Wanneer een 

obstakel in de zijdelingse dode hoek of de ruimte direct 

achter uw auto wordt waargenomen, wordt u hierop 

geattendeerd via verlichte symbolen op de buitenspiegels of 

een geluidssignaal. Standaard vanaf de Overland-versie. 

DAGRIJVERLICHTING (DRL)

De lampen bewegen mee met het stuurwiel, zodat bochten 

in de weg goed worden verlicht. Deze adaptieve koplampen 

kunnen zichtbaar maken wat voorheen in het duister gehuld 

bleef. Koplampsproeiers zorgen dat de lampglazen schoon 

blijven. De standaard gemonteerde LED-dagrijverlichting 

maakt de auto overdag uitstekend zichtbaar.

AANHANGERSTABILISATIESYSTEEM

(TSC)

Met TSC hebben zijwind en druk verkeer geen invloed meer op 

de stabiliteit van uw auto en aanhangwagen. TSC maakt deel 

uit van het ESC-systeem en helpt de aanhangwagencombinatie 

veilig onder controle te houden. 

SENTRY KEY®-STARTBLOKKERING

Het systeem werkt met een unieke veiligheidscode die het 

starten door onbevoegden nagenoeg onmogelijk maakt en 

zorgt dat uw nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee daar blijft waar 

hij hoort te zijn.

PARKSENSE-

PARKEERHULPSYSTEMEN

Het frontparkeersysteem dat vanaf de nieuwe Jeep
®
 Grand 

Cherokee Limited-versie verkrijgbaar is, helpt u veilig vooruit 

in te parkeren door obstakels voor de auto te detecteren en u 

via geluidssignalen te waarschuwen wanneer de afstand te 

klein dreigt te worden. Wanneer een obstakel in de zijdelingse 

dode hoek of de ruimte direct achter uw auto wordt 

geconstateerd, wordt u hierop geattendeerd via verlichte 

symbolen op de buitenspiegels of een geluidssignaal.

RUITENWISSERS MET REGENSENSOR 

EN ZELFDROGENDE REMSCHIJVEN

Noodweer heeft nauwelijks nog invloed op uw dagelijkse 

rit. De ruitenwissers van de voorruit treden automatisch 

in werking zodra de eerste regendruppels vallen en het 

intelligente remsysteem zorgt dat de remschijven worden 

gedroogd op natte wegen.

SELEC-SPEED™-REGELING

Een zekere drang naar avontuur zal niemand vreemd zijn 

die zich door de Jeep
®
-wereld voelt aangetrokken. In deze 

kringen is het bedwingen van een berg bijna kinderspel. Maar 

het op soepele en gecontroleerde wijze afdalen van steile 

hellingen is een heel ander verhaal. Schakel de Selec-Speed-

regeling in op het Selec-Terrain®-paneel van uw 4WD Grand 

Cherokee en het klimmen en dalen zal op de veiligste manier 

gebeuren. De functies Hill Ascent Control en Hill Descent 

Control worden daarbij gecombineerd tot een ongeloofl ijk 

slimme voorziening. 

PARKVIEW®-ACHTERUITRIJCAMERA

Achteruitrijden in alle veiligheid. Dit systeem brengt objecten 

die achter de auto schuilgaan tijdig onder uw aandacht, ofwel 

op het display ofwel via geluidssignalen. Standaard vanaf de 

Limited-versie.



INNOVATIE KAN VELE WEGEN VOLGEN.

Vrijheid betekent het kiezen van een vastomlijnde manier om uw droom te realiseren.

Daarom is het gamma van de nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee completer dan ooit, zodat de wensen en 

verwachtingen van iedere klant in vervulling kunnen gaan.



GRAND CHEROKEE LAREDO. 

EEN OPMERKELIJKE VERSCHIJNING.

Innovatie is standaard: de Laredo-versie beschikt dan ook over alle technische verfijningen en 

prestaties die u van een premium SUV mag verwachten. De nieuwe Jeep
®
 Grand Cherokee Laredo is 

uiterlijk herkenbaar aan de in carrosseriekleur uitgevoerde buitenspiegels en portierhandgrepen. 

De grille en de koplampen zijn voorzien van chroomaccenten en aan de achterkant valt het nieuwe 

achterlichtdesign op. De Laredo heeft standaard 18-inch lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken, 

gelakt in Satin Chrome.



GRAND CHEROKEE LIMITED. 

PERFECTIE IN ZIJN MOOISTE VORM.

De passie voor innovatie doet de verwachtingen stijgen. De Limited-versie biedt extra luxe en raffi  nement, 

zonder concessies te doen aan de traditionele rijkwaliteiten die een veeleisende Jeep
®
-rijder stelt. Het 

luxueuze, met leder beklede interieur zorgt voor meer comfort, terwijl het onvolprezen Quadra-Trac® II 

4WD-systeem met Selec-Terrain® en Hill Descent Control garant staat voor optimale terreinprestaties. 

De Limited heeft blank gepolijste portierhandgrepen, dubbele verchroomde uitlaateindpijpen en de 

onderbumpers aan de voor- en achterzijde zijn voorzien van chroomsierlijsten.



GRAND CHEROKEE OVERLAND.

OVERTREFT ELKE VERWACHTING.

Innovatie is het zoeken naar het beste van het beste: de Overland-versie bewijst dat met voortreffelijke 

4x4-prestaties, een uitmuntende afwerking en technologie van topklasse. De nieuwe Jeep
®
 Grand 

Cherokee Overland presenteert aansprekende verbeteringen die het niveau van comfort en luxe naar 

ongekende hoogte stuwen. De lange lijst met standaardvoorzieningen en beschikbare opties garandeert 

dat er met de Overland werkelijk niets meer te wensen overblijft.



GRAND CHEROKEE SUMMIT.

COMPROMISLOZE GRANDEUR.

Echte innovators gaan altijd voor de top: de Summit is de meest complete versie van de nieuwe Jeep
®
 

Grand Cherokee. Een model dat het beste van Jeep in zich verenigt. Vol verrassende luxezaken en 

geavanceerde voorzieningen die de Summit met recht tot een topklasse SUV maken. Zijn exclusiviteit 

dankt hij aan een uitgebreide lijst begerenswaardige voorzieningen. 



GRAND CHEROKEE SRT.

BRUTE KRACHT VERDER VERFIJND.

De Grand Cherokee SRT van modeljaar 2014 biedt nog meer dan u al van de koning van de SUV’s zou 

verwachten. Op elk gebied is de uitstraling van kracht, luxe, functionaliteit en stijl zichtbaar.

Nieuw voor de Grand Cherokee SRT is de transmissie die de indrukwekkende kracht van de 6.4-liter 

HEMI®-motor in goede banen leidt via een geheel elektronisch gestuurde 8-traps automaat die ook 

de mogelijkheid biedt om handmatig te schakelen door middel van schakelflippers aan het stuurwiel. 

De nieuwe automaat schakelt sneller en is dankzij de dichter op elkaar volgende overbrengingen in 

staat om de HEMI V8 langer in het meest gunstige toerengebied te houden.

De nieuwe Grand Cherokee SRT is de best handelbare Jeep
®
 die ooit is gebouwd. Hij is opgewassen 

tegen een zijdelingse versnelling van 0,9 g en heeft slechts 35 meter nodig om van 100-0 km/h te 

remmen. Maar dat is nog niet alles! Selec-Track® biedt u vijf dynamische instellingen, variërend van 

Automatic tot de Sport en Track Modus, waarbij 70 procent van het koppel van de HEMI®-motor naar de 

achterwielen wordt geleid voor een betere rijbeleving op het circuit.
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passen of uit productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Jeep, de Jeep grille, ‘Go Anywhere, Do Anything’, 
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