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Sugestivo vídeo festeja a chegada dos novos  

Jeep® Renegade e Compass 4xe  

 

• A procura pelos Jeep® Renegade e Compass 4xe “First Edition” tem sido um sucesso.  

• O processo de pré-reserva, através da manifestação de interesse no site oficial da 

marca Jeep, é simples: basta escolher uma das cinco cores exteriores e optar por um 

look, Urban ou Off-Road. 

• Com preços a partir de 41.500€ no Renegade e de 45.000€ no Compass, a pré-reserva 

da “First Edition” pode ser feita até final de maio.  

• A Jeep celebra em vídeo a chegada dos seus primeiros modelos híbridos plug-in. 

 

Está tudo a postos para a produção e chegada ao mercado dos Jeep® Renegade e Compass 4xe 

“First Edition”, que anunciam uma nova era para a marca americana. As pré-reservas, que em 

Portugal podem ser efetuadas até final de maio, evidenciam uma forte procura pelos primeiros 

modelos híbridos plug-in da Jeep na região EMEA. 

 

Para celebrar, a Jeep homenageou os técnicos e os engenheiros que tornaram isto possível com 

um sugestivo vídeo feito à medida que os novos SUV completavam uma épica prova em estrada 

de 3800 quilómetros, entre a fábrica de Mirafiori, em Turim, até à Pista de Testes em Arjeplog, 

na Lapónia sueca.  

 

Ao longo de uma empolgante semana, os novos Renegade e Compass 4xe foram postos à prova 

em cenários do mundo real, permitindo que os clientes vissem como os avançados sistemas 

híbridos plug-in eram levados até aos limites. 

 

Para descobrir mais, veja o vídeo, um merecido tributo ao empenho dos técnicos e engenheiros 

que diariamente realizam testes, verificações, validações e ensaios de fadiga em cenários muito 

diferentes.  
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Como todos os SUV Jeep, os novos Renegade e Compass 4xe foram sujeitos a uma vasta série 

de complexos processos, para garantir qualidade, segurança, fiabilidade e conforto em todas as 

condições. 

 

Para obter mais informações sobre o Jeep Renegade e o Compass 4xe “First Edition”, clique aqui. 
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