
Tot uw ���!
JEEP

®
 COMPASS



Bepaal zelf de koers die u met uw nieuwe 
Jeep

®
 Compass wilt inslaan en ontdek de 

mogelijkheden die Mopar
®
 u biedt hem 

helemaal aan uw eigen wensen 
aan te passen.

Welke richting u ook kiest, met de originele 
accessoires van Mopar

®
 bent u verzekerd 

van een styling en functionaliteit die 
perfect aansluiten op het unieke karakter 
van de Jeep

®
 Compass.
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Versterk het karakter van uw nieuwe Jeep
®
 Compass naar eigen inzicht en geef hem 

een persoonlijke touch met de originele exterieur- en interieuraccessoires van Mopar
®
. 

Of het nu gaat om stijlvolle lichtmetalen velgen of chique vloermatten, u vindt altijd 
wel iets om zijn stijl en comfort te verhogen op een manier die perfect bij u past. 

5

DE HORIZON IS SLECHTS HET BEGIN



19-INCH LICHTMETALEN VELGEN 
GLANZEND ZWART
Glanzend zwarte velgen met 
gepolijst buitenoppervlak en 
Jeep

®
-naafdoppen. Voor Sport, 

Longitude en Limited.
Incl. banden.

6002093187
Adviesprijs: € 3895,-
Adviestijd montage: 60 min. 

Adviesprijs inclusief banden en 
naafdoppen, exclusief montage.
Vraag uw dealer naar een offerte op 
maat, met banden naar uw keuze, 
montage en eventueel opslag.4

EXTERIEUR

76

18-INCH LICHTMETALEN VELGEN 
GRANITE CRYSTAL
In hoogglans ‘Granite Crystal’ 
uitgevoerde velgen met 
Jeep

®
-naafkappen. Voor Sport, 

Longitude en Limited.
Incl. banden.

6002093186
Adviesprijs: € 2595,-
Adviestijd montage: 60 min. 

STYLING & FUNCTIONALITEIT

16-INCH STALEN VELG VOOR 
WINTERBANDEN 
Robuuste zwarte stalen velg. 
Ideaal voor winter- of noppenbanden.
Voor alle modeluitvoeringen.

6002093313
Adviesprijs: € 1845,-
Adviestijd montage: 60 min. 

d

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



PERSONALIZATION

VENTIELDOPJES ZWART
Set van 4, met Jeep

®
 logo.  

K82214622
Adviesprijs: € 69,-

VENTIELDOPJES MATVERCHROOMD
Set van 4, met Jeep

®
-logo. 

K82213628AB
Adviesprijs: € 69,-

EXTERIEUR

98

AFSLUITBARE WIELBOUTEN
Set van 4 verchroomde nokbouten met speciale kop die alleen kunnen worden 
losgedraaid met de bijgeleverde sleutel. Alleen voor lichtmetalen velgen.

K82212978AB
Adviesprijs: € 69,-

STYLING & FUNCTIONALITEIT

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



EXTERIEUR

1110

ZWARTE STRIPING VOOR  
CARROSSERIEFLANKEN

K82214627AB
Adviesprijs: € 219,-
Adviestijd montage: 60 min. 

MOTORKAPSTICKER ZWART 
TWEEDELIG

K82214630
Adviesprijs: € 199,-

Adviestijd montage: 30 min. 

MOTORKAPSTICKER ZWART

K82214631
Adviesprijs: € 209,-
Adviestijd montage: 30 min. 

BADGE ‘JEEP® AUTHENTIC ACCESSORIES’
Metalen badge met zwarte achter-
grond en zilverkleurig opschrift.

K82211201
Adviesprijs: € 29,-
Adviestijd montage: 10 min. 

STYLING & FUNCTIONALITEIT

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



EXTERIEUR

1312

SPATLAPPEN VOOR VOORWIELEN
Set van 2. Perfecte aansluiting op carrosserie 
en lange levensduur. Beschermen de dorpels 

en onderzijde van de portieren tegen vuil, 
pekel en steenslag.

K82214642AE
Adviesprijs: € 99,-

Adviestijd montage: 20 min. 

SPATLAPPEN VOOR ACHTERWIELEN
Set van 2, met Jeep®-logo. Perfecte aansluiting 
op carrosserie en lange levensduur. Beschermen 
de onderzijde van de achterspatschermen tegen 
vuil, pekel en steenslag.
 
K82214643AE
Adviesprijs: € 139,-
Adviestijd montage: 20 min. 

ROCKRAILS
Stijlvolle rockrails van zwart gepoedercoat staal. 

Beschermen de dorpels tegen beschadiging door rotsen, 
boomstronken en andere obstakels bij offroad-rijden.

K82214641AE
Adviesprijs: € 2295,-

Adviestijd montage: 90 min. 

STYLING & FUNCTIONALITEIT

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



STYLING & FUNCTIONALITEIT INTERIEUR

DORPELLIJSTEN
Set van 4 dorpellijsten van 
geborsteld metaal. Met ingeperst 
Jeep

®
-logo in voorste lijsten.

K82214662AB
Adviesprijs: € 169,-
Adviestijd montage: 60 min. 1514

WINDSCHERMEN VOOR ZIJRUITEN
Set van 4 windschermen van getint acryl. 
Beperken windgeruis en inregenen bij rijden met 
deels geopende ramen. 

K82214635AB
Adviesprijs: € 209,-
Adviestijd montage: 40 min. 

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



INTERIEUR

1716

RUBBER VLOERMATTEN
Set van 3. Met specifiek noppenprofiel 
en Jeep

®
 logo. 

K82214651AB
Adviesprijs: € 119,-

* Niet afgebeeld

STYLING & FUNCTIONALITEIT

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



STYLING & FUNCTIONALITEIT

18

PREMIUM VLOERMATTEN
Set van 4. Zwart, met Jeep

®
-logo op voormatten.

K82214652AB
Adviesprijs: € 119,-

SPORTIEVE PEDALEN
Pedalenset van blank metaal met ingelegde antisliprubbers. 
Voor uitvoeringen met handgeschakelde versnellingsbak.

K82214268
Adviesprijs: € 249,-
Adviestijd montage: 60 min. 

SPORTIEVE PEDALEN
Pedalenset van blank metaal met ingelegde antisliprubbers. 
Voor uitvoeringen met automatische transmissie. 

K82214995
Adviesprijs: € 199,-
Adviestijd montage: 60 min. 

INTERIEUR

19Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



Dankzij de originele accessoires van Mopar
®
 kunt u met de Jeep

®
 Compass alles 

meenemen wat u wilt. Dragers, steunen, houders: u vindt altijd wel een oplossing 
voor het veilig vervoeren van extra bagage of sportattributen. Waarheen u maar wilt.

2120

NEEM ALLES MEE WAT U WILT
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BAGAGE & VRIJE TIJD

22

ALLESDRAGERS
Zwart, met Jeep

®
-logo. Te monteren op standaard dakrails. Geschikt voor alle 

Mopar
®
-steunen en -houders. Voor uitvoeringen zonder dakrails alleen aan te 

schaffen in combinatie met de verchroomde of glanzend zwarte dakrails 
(K82214656 en K82214657, zie pag. 25).

K82214658AB
Adviesprijs: € 489,-

SKI- EN SNOWBOARDHOUDERS
Voor 6 paar ski’s of 4 snowboards.

KTC727DEL
Adviesprijs: € 199,-

KANOSTEUNEN
Voor 1 kano.

KTCCAN819*
Adviesprijs: € 195,-

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



UITZETBARE DAKKOFFER 500 LITER
Glanzend zwart, met innovatief uitzetsysteem.

Inhoud: 500 liter.

K82213714AB
Adviesprijs: € 1095,-

KAJAKHOUDER
Voor 1 kajak.

KTCKAY883
Adviesprijs: € 199,-

2524

DAKREK
Met vier slotcilinders. Te bevestigen op 

allesdragers. Kan worden gecombineerd met 
bagagenet K82209422AB (niet inbegrepen).

KTCCAN859
Adviesprijs: € 649,-

DAKTAS ZWART
Zwart nylon, weerbestendig. Met vier sjorbanden.
Inclusief opbergtas met draagband.
Te bevestigen op Mopar

®
-allesdragers.

KTCINT869
Adviesprijs: € 399,-

FIETSDRAGER VOOR DAKTRANSPORT
BEVESTIGING FIETS RECHTOPSTAAND

Voor 1 fiets.

KTC591PRO
Adviesprijs: € 179,-

FIETSDRAGER VOOR DAKTRANSPORT
BEVESTIGING FIETS AAN VOORVORK

Voor 1 fiets.

KTCFKM526*
Adviesprijs: € 249,-

DAKKOFFER 460 LITER DONKERGRIJS
Afsluitbare dakkoffer, vanaf één zijde te openen.

Afmetingen: 185x80x42 cm.
Inhoud: 460 liter.

K82213713
Adviesprijs: € 699,-

DAKKOFFER 460 LITER ZILVERGRIJS
Afsluitbare dakkoffer, vanaf één zijde te openen.
Afmetingen: 205x84x45 cm.
Inhoud: 460 liter.

K82213715
Adviesprijs: € 759,-

TRANSPORT

* Niet afgebeeld

DAKRAILS VERCHROOMD
Set van 2. 

K82214656
Adviesprijs: € 279,-

DAKRAILS GLANZEND ZWART
Set van 2.

K82214657
Adviesprijs: € 279,-

BAGAGE & VRIJE TIJD

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



FIETSDRAGER VOOR TREKHAAK                          3 FIETSEN
Voor het vervoer van drie fietsen op de trekhaak. 
Geschikt voor alle Mopar

®
-trekhaaksystemen.

KTHEUR922
Adviesprijs: € 889,-

FIETSDRAGER VOOR TREKHAAK                          2 FIETSEN
Voor het vervoer van twee fietsen op de trekhaak. 
Geschikt voor alle Mopar

®
-trekhaaksystemen.

KTHEUR920*
Adviesprijs: € 850,-

E-BIKE-DRAGER VOOR TREKHAAK
Voor het vervoer van twee elektrische 
fietsen op de trekhaak. Geschikt voor alle 
Mopar

®
-trekhaaksystemen.

KTHPOW915
Adviesprijs: € 1195,-

TRANSPORT

2726

OPRIJGOOT VOOR E-BIKE-DRAGER

KTHRAM915
Adviesprijs: € 79,-

TREKHAAK MET AFNEEMBARE KOGEL
Inclusief bedradingsset met 13-polige 
contactdoos.

50928371
Adviesprijs: € 549,-
Adviestijd montage: 180 min.

BEDRADINGSSET MET 13-POLIGE 
CONTACTDOOS
Voor trekhaak met afneembare kogel.

K82219006AB*
Adviesprijs: € 319,-
Adviestijd montage: 60 min.

VERLOOPSTEKKER VOOR TREKHAAKBEDRADING
VAN 7- NAAR 13-POLIG

K82208884*
Adviesprijs: € 25,-

* Niet afgebeeld

BAGAGE & VRIJE TIJD

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



KLEMBAND VOOR ORGANIZERSYSTEEM
71805896
Adviesprijs: € 55
Adviestijd montage: 60 min.

ADAPTERS VOOR ORGANIZERSYSTEEM
Set van 4 adapters, te bevestigen op rails.
71805893
Adviesprijs: € 49,-

GEBRUIKS-
GEMAK

2928

ORGANIZER VOOR BAGAGERUIMTE
Zwart, met Jeep

®
-logo. Opvouwbaar.

K82208566
Adviesprijs: € 49,-

VLOERMAT VOOR BAGAGERUIMTE
Zwart, met Jeep

®
-logo.  

Beschermt de vloerbedekking en 
voorkomt schuiven van de bagage.

K82214650AB
Adviesprijs: € 55,-

BINNENBAK VOOR BAGAGERUIMTE
Zwart, met Jeep

®
-logo. Beschermt de vloerbedekking tegen 

water, vuil en vet. Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen 
voor reiniging.

K82214666
Adviesprijs: € 125,-

ORGANIZERSYSTEEM VOOR BAGAGERUIMTE
Vloerplaat met 2 metalen rails en uitschuifbare organizerstangen om de 
beschikbare ruimte efficiënt te verdelen en losse bagagestukken veilig 
op hun plaats te houden. Kan worden gecombineerd met klemband en 
adapterset (71805896 en 71805893, niet inbegrepen).
52039571
Adviesprijs: € 499,-
Adviestijd montage: 0 min.

UITSCHUIFBARE ORGANIZERSTANGEN
71805895
Adviesprijs: € 69,-

BAGAGENET
Zwart nylon buidelnet. Eenvoudig te bevestigen aan de sjorogen in 
de bagageruimte.

K82214653
Adviesprijs: € 109,-

BAGAGE & VRIJE TIJD

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



Uw nieuwe Jeep
®
 Compass wilt u natuurlijk net zo mooi houden als hij is. Ook daaraan heeft Mopar

® 

gedacht met handige accessoires om uw Compass zowel thuis als onderweg te beschermen.

3130

GOED BESCHERMD, THUIS EN ONDERWEG



32

PARKEERSENSOREN ACHTER

71803466
Adviesprijs: € 199,-
Adviestijd montage: 150 min.

ONDERHOUD & BESCHERMING GEREEDSCHAPSSET VOOR 
VERVANGEN RESERVEWIEL
Krik en bijbehorende gereed-
schappen voor het gemakkelijk 
monteren van het reservewiel.

K82214638
Adviesprijs: € 719,-

AFDEKHOES VOOR BINNENSTALLING
Zwart, met Jeep

®
-logo.

50928406
Adviesprijs: € 199,-

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.



HOUD UW JEEP® IN TOPCONDITIE MET MOPAR® VEHICLE PROTECTION.

Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door Jeep® goedgekeurde garantie- en onderhoudsservices. U hebt daarbij verschillende keuzes voor dekking, looptijd en kilometerlimiet, zodat 
u een product kunt uitzoeken dat perfect aansluit op wat u nodig hebt. U kunt erop vertrouwen dat alle werkzaamheden aan uw auto worden uitgevoerd door speciaal opgeleide monteurs 
bij erkende Jeep®-werkplaatsen, waar wordt gewerkt met de juiste gereedschappen en testapparatuur, en dat daarbij uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt. 
Mopar® Vehicle Protection geeft u de zekerheid dat uw Jeep® de zorg en aandacht krijgt die hij verdient!.

E X T R A  G A R A N T I E  –  G E E N  O N V E R WA C H T E  R E PA R AT I E K O S T E N .
Jeep® Extra Garantie is een service die u in staat stelt de reguliere garantie uit te breiden met maximaal 5 jaar zonder kilometerlimiet en eigen risico. U kiest zelf de garantieduur die het beste bij u past. 
Mocht u gedurende die periode pech of problemen met uw Jeep® krijgen, kunt u rekenen op het Jeep®-servicenet en het vakmanschap van het personeel in onze gespecialiseerde werkplaatsen. Zo kunt u jarenlang 
zorgenvrij rijden. Kijk voor meer informatie en de tarieven op www.jeepextragarantie.nl.

E A S Y  C A R E  –  V O O R A F  D U I D E L I J K H E I D  O V E R  U W  O N D E R H O U D S K O S T E N . 
Met Easy Care koopt u het reguliere onderhoud voor een aantal jaren af. U kunt daarbij kiezen uit verschillende opties voor het kilometrage en de looptijd. Easy Care biedt u daarbij een aanzienlijk prijsvoordeel ten opzichte 
van de som van de losse onderhoudsmomenten en geeft u de garantie dat uw auto door specialisten wordt onderhouden. Uiteraard maken wij uitsluitend gebruik van originele onderdelen, waardoor uw auto gegarandeerd 
in topvorm blijft. 
Met Easy Care bent u dus verzekerd van zorgeloos rijden zonder later met hoge onderhoudskosten te worden geconfronteerd. Wij de zorgen, u geen vervelende verrassingen achteraf. Easy!
Voor meer informatie en de tarieven helpt uw Jeep®-dealer u graag verder. 

GRATIS SERVICENUMMER

Bel gratis* I AM JEEP® voor informatie over producten en diensten en het aanvragen van pechhulp 
(24 uur per dag, 7 dagen per week).

*Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de eventuele kosten voor mobiel bellen en/of bellen vanuit het buitenland

WEB

Alle informatie met een muisklik beschikbaar.
Ga naar myjeep.nl

E-COMMERCE

Bezoek Jeep®’s webstore op
www.store.jeep.com

De genoemde prijzen zijn exclusief montage, eventuele spuitkosten en BTW. De prijzen van lichtmetalen velgen zijn inclusief banden, echter exclusief montage, balanceren, wielgewichten en ventielen.

De afbeeldingen en beschrijvingen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld. FCA Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen van constructieve of commerciële aard aan haar producten aan te brengen die zij nodig acht. Zet- en 
drukfouten voorbehouden. Jeep® Compass – NL – 20180214


