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Set lichtmetalen velgen 20"   
tweekleurig

Inclusief naafdoppen met Jeep-logo.  
Voor alle modellen m.u.v. SRT.

nr. k82212221

Set lichtmetalen velgen 18"  
robuuSt offroad-deSign

Inclusief naafdoppen met Jeep-logo.  
Voor alle modellen m.u.v. SRT.

nr. k82212154

StYling & functionaliteit

Set lichtmetalen velgen 18"  
10-SpaakS - glanzend zilver

Inclusief naafdoppen met Jeep-logo. 
Voor alle modellen m.u.v. SRT.

nr. k82212335

Set lichtmetalen velgen 20"  
glanzend chroom

Inclusief naafdoppen met Jeep-logo. 
Voor alle modellen m.u.v. SRT.

nr. k82212334
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Set lichtmetalen velgen 18"  
10-SpaakS - donkergrijS metallic

Met lasergegraveerd Jeep-logo en carbon naafdoppen. 
Voor alle modellen m.u.v. SRT.

nr. k82212286

Set lichtmetalen velgen 18"  
10-SpaakS - matzwart

Met lasergegraveerd Jeep-logo en carbon naafdoppen. 
Voor alle modellen m.u.v. SRT.

nr. k82212377

achterbumperdiffuSor   

Met zilverkleurig inzetstuk. Overspuitbaar. 
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82212680ab

* achterbumperdiffuSor  

Met platina/chroomkleurig inzetstuk 
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82213777

* beSchermplaat onder achterbumper  

Zilverkleurig. Overspuitbaar. 
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82212681

afSluitbare wielmoeren

Set van vier verchroomde wielmoeren die alleen 
met speciale Mopar-sleutel kunnen worden los- en 
vastgedraaid. Voor velgen met zichtbare wielmoeren.

nr. k82212564

* Niet afgebeeld
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verchroomde buitenSpiegelkappen  

nr. k82212218

donkergetinte windSchermen
voor voorSte zijruiten

Set van twee windschermen. Met Jeep-logo.

nr. k82213118

* donkergetinte windSchermen
voor achterSte zijruiten

Set van twee windschermen. Met Jeep-logo.

nr. k82213119

Sportieve pedaalSet

Aluminium gas- en rempedaal.

nr. k82212055

StYling & functionaliteit
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motorkapSticker matzwart 

Met Jeep-logo.

nr. k82212889

motorkapSticker matzilver 

Met Jeep-logo.

nr. k82213201

* Niet afgebeeld
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premium vloermatten

Zwart met Jeep-logo. 
Set van 4 matten. Voor modeljaar 2013-2014.

nr. k82213685ab

* Zwart met Jeep-logo. 
Set van 4 matten. Voor modeljaar 2011-2012.

nr. k82212175ac

* Steengrijs met Jeep-logo.
Set van 4 matten. Voor modeljaar 2011-2012.

nr. k82212176ac

rubber vloermatten 

Zwart met Jeep-logo.
Set van 3 matten. Voor modeljaar 2013-2014.

nr. k82213686

* Donkergrijs met Jeep-logo. 
Set van 3 matten. Voor modeljaar 2011-2012.

nr. k82212172ac

StYling & functionaliteit
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Spatlappen voor achterwielen  

Met Jeep-logo. Overspuitbaar. 
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82212020ab

Spatlappen voor voorwielen

Overspuitbaar. Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82212019ab
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* Niet afgebeeld

bodembeSchermplaat
voor motorruimte

nr. k82211995

* bodembeSchermplaat 
voor motorruimte

Alleen voor dieseluitvoeringen.

nr. k82213094

bodembeSchermplaat  
voor brandStoftank  

nr. k82211999

* bodembeSchermplaat  
voor tuSSenbak

nr. k82211994ab

StYling & functionaliteit
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uitlaatSierStukken verchroomd 

Twee eindstukken voor linker- en rechterzijde.  
Met ingeperst Jeep-logo. 
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82212694

uitlaatSierStukken zwart 

Twee eindstukken voor linker- en rechterzijde.  
Met ingeperst Jeep-logo. 
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82212760
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dorpelSierlijSten

Roestvrij staal met verlicht Jeep-logo.
Set van twee lijsten voor voorportieren.

nr. k82212120

dorpelSierlijSten

Roestvrij staal met Grand Cherokee-logo.
Set van vier lijsten voor voor- en achterportieren.

nr. k82212118

StYling & functionaliteit
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Side-StepS verchroomd aluminium

Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82212129ac

Side-StepS zwart aluminium   

Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT. 

nr. k82212130ac

* rockrailS

Met eindkappen, zonder stootstrips.  
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82213644ab

* treeplanken

Zwart met chroomaccent. 
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82212685ac

achterklepSierlijSt roeStvrij Staal 

nr. k82212292

* Niet afgebeeld
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tranSport & bagage

alleSdragerS

Geschikt voor alle Mopar-steunen en -houders.
Afsluitbaar.

nr. k82212072ac

* alleSdragerS  

Demonteerbare allesdragers voor auto's zonder dakrails. 
Alleen voor Laredo en SRT.

nr. ktr486056

uitzetbare dakkoffer 500 liter

Glanzend zwart, met innovatief uitzetsysteem.
Te monteren op Mopar-dakdragers. Inhoud 500 liter.

nr. k82213714

* Niet afgebeeld
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dakkoffer 460 liter zilvergrijS

Afsluitbare dakkoffer, vanaf één zijde te openen.  
Te monteren op dakrails of allesdragers.  
Afmetingen: 205x84x45 cm.
Inhoud: 460 liter. 

nr. k82213715

* dakkoffer 460 liter donkergrijS

Afsluitbare dakkoffer, vanaf één zijde te openen.  
Te monteren op dakrails of allesdragers.  
Afmetingen: 185x80x42 cm. 
Inhoud: 460 liter. 

nr. k82213713

daktaS zwart 

Weerbestendig vinyl, met vier sjorbanden.
Te bevestigen op allesdragers.

nr. ktc834nom

dakrek 

Met vier slotcilinders. 
Te bevestigen op allesdragers. 

nr. ktc690moa



14

tranSport & bagage

Ski- en SnowboardhouderS

Voor 6 paar ski's of 4 snowboards. Te monteren op Mopar-dakdragers.

nr. ktc727del

kanohouderS 

Te monteren op Mopar-dakdragers.

nr. ktc579can
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fietSdrager voor daktranSport,  
met voorvorkbeveStiging      

Voor transport fietsen op het dak, zonder voorwiel.
Te monteren op Mopar-dakdragers.

nr. ktc561out

fietSdrager voor daktranSport    

Voor rechtopstaand transport fietsen op het dak.
Te monteren op Mopar-dakdragers.

nr. ktc591pro
* Niet afgebeeld
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tranSport & bagage

e-bike-drager

Voor vervoer van twee elektrische fietsen op trekhaak.
Geschikt voor alle Mopar-trekhaaksystemen.

nr. kth915pow

oprijgoot voor e-bike-drager

Geschikt voor alle Mopar-trekhaaksystemen.

nr. kth915ram * Niet afgebeeld
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fietSdrager voor trekhaak 
2 fietSen

Voor vervoer van twee fietsen op trekhaak.
Geschikt voor alle Mopar-trekhaaksystemen.

nr. kth920eur

fietSdrager voor trekhaak
3 fietSen

Voor vervoer van drie fietsen op trekhaak.
Geschikt voor alle Mopar-trekhaaksystemen.

nr. kth922eur

* Niet afgebeeld
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tranSport & bagage

binnenbak voor bagageruimte 

Donkergrijs, met Jeep-logo.

nr. k82212085

rubbermat voor bagageruimte

Met antislip-oppervlak en Jeep-logo.

nr. k82212688

dubbelzijdige beSchermmat voor 
bagageruimte

Met beschermflap voor achterbumper.

nr. k82212233* Niet afgebeeld
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trekhaak met vaSte kogel  
incluSief bedradingSSet voor  
13-polige contactdooS   

Maximaal trekgewicht 3500 kg.  
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82213857ab

* trekhaak met afneembare kogel 
incluSief bedradingSSet voor 13-polige 
contactdooS

Maximaal trekgewicht 3500 kg.

nr. k82213858ab

* trekhaak met elektriSch inklapbare kogel 
incluSief bedradingSSet voor 13-polige 
contactdooS.

Maximaal trekgewicht 3500 kg. Trekhaakkogel kan met 
één druk op de knop worden ingeklapt om onder de auto 
te worden opgeborgen.

nr. k82213859ab

* verloopadapter voor trekhaakbedrading 
7- naar 13-polig

nr. k82208884 

* adapterSet voor trekhaak 

Voor K82213858.  
Uitsluitend nodig voor SRT.

nr. k82213485ab

Voor K82213859.  
Uitsluitend nodig voor SRT.

nr. k82213331ab

bagagenet   

nr. k82213308

ScheidingSrek voor honden  

nr. k82212304
* Niet afgebeeld
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vrije tijd & beScherming

aanbouwtent met jeep-logo      

De basistent sluit door middel van een sluisgedeelte aan 
op de geopende achterklep van de auto. 

nr. k82213290
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zonneluifel  

Met Jeep-logo. Sluit aan op zijkant auto.

nr. k82213291

afdekhoeS voor buitenStalling  

Grijs, waterafstotend, met kentekenvenster, 
buitenspiegelpockets en Jeep-logo.

nr. k82212084

* neuShoeS  

Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT. 

nr. k82213908

antiSteenSlagfolie  

Exact op maat gesneden beschermfolie. 
Beschermt de lak tegen steenslag, vuil, krassen, 
insecten, etc.

nr. k82213800

* Niet afgebeeld
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veiligheid & multimedia

Set reServelampen en -zekeringen  

Voor auto's met verlichting voorzien van E-markering. 
Opbergdoos met Mopar-logo.

nr. k82213750

ehbo-Set

Speciaal etui dat exact in uitsparing  
aan zijkant bagageruimte past.

nr. k82213596

bandenoppompSet met luchtcompreSSor

In canvas tas.

nr. k82212932

* bandenoppompSet met luchtcompreSSor

In leren tas.

nr. k82212931

* bandenpompadapter met verlengkabel 
voor compreSSor

nr. k82212933

brandbluSSer 1 kg

nr. k82212714

pechhulpSet

Met o.a. gevarendriehoek,
2 veiligheidshesjes en werkhandschoenen.

nr. k82213597

veiligheidSheSje

nr. k82209427ab

* navulling bandenafdichtmiddel 450 ml

nr. k82212934

* ruitenSproeiervloeiStofverwarming
 

nr. k82213161ab
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* Niet afgebeeld

parkeerSenSoren achter   

Systeem met vier onopvallend in de achterbumper 
ingebouwde ultrasone sensoren. Waarschuwt de 
bestuurder bij het naderen van een obstakel door  
middel van een geluidssignaal. De sensoren in de 
achterbumper kunnen in carrosseriekleur worden 
gespoten. 
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82212232ab

* parkeerSenSoren voor   

Systeem met vier onopvallend in de voorbumper 
ingebouwde ultrasone sensoren. Waarschuwt de 
bestuurder bij het naderen van een obstakel door  
middel van een geluidssignaal.
De sensoren in de bumper kunnen in carrosseriekleur 
worden gespoten.
Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82214053

* achteruitrijcamera

Parkeercamerasysteem waarbij de zone achter de 
auto wordt weergegeven op het display van het 
audiosysteem. Voor alle modellen m.u.v. Summit en SRT.

nr. k82213884
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GRAND CHEROKEE

STYLING & FUNCTIONALITEIT

K82212334 velgen 20 inch glanzend chroom incl. naafdoppen muv SRT 2 € 731
K82212221 velgen 20 inch tweekleurig incl. naafdoppen muv SRT 2 € 617
K82212335 velgen 18 inch glanzend zilver incl. naafdoppen muv SRT 2 € 385
K82212154 velgen 18 inch offroad design incl. naafdoppen muv SRT 2 € 419
K82212377 velgen 18 inch matzwart incl. naafdoppen muv SRT 3 € 447
K82212286 velgen 18 inch donkergrijs incl. naafdoppen muv SRT 3 € 437
K82212564 afsluitbare wielmoeren set van 4 voor zichtbare moeren 3 € 81
K82212680AB achterbumperdiffusor zilverkleurige inzet 3 € 691
K82213777 achterbumperdiffusor platina/chroomkleurige inzet 3 € 509

K82212681 beschermplaat onder achterbumper 3 € 296
K82212218 buitenspiegelkappen verchroomd 4 € 174

K82213118 windschermen voorste zijruiten 4 € 98
K82213119 windschermen achterste zijruiten 4 € 72
K82212055 sportieve pedaalset aluminium gas-en rempedaal 4 € 96
K82212889 motorkapsticker matzwart 5 € 309
K82213201 motorkapsticker matzilver 5 € 274
K82213686 vloermatten rubber, zwart 6 € 173
K82212172AC vloermatten rubber, donkergrijs 6 € 134
K82213685AB vloermatten premium zwart, modeljaar 2013-2014 6 € 210
K82212175AC vloermatten premium zwart, modeljaar 2011-2012 6 € 176
K82212176AC vloermatten premium steengrijs, modeljaar 2011-2012 6 € 176
K82212019AB spatlappen voorwielen (muv Summit en SRT) 7 € 61
K82212020AB spatlappen achterwielen (muv Summit en SRT) 7 € 61
K82211995 bodembeschermplaat voor motorruimte 8 € 159
K82213094 bodembeschermplaat voor motorruimte diesel 8 € 197
K82211999 bodembeschermplaat brandstoftank 8 € 483
K82211994AB bodembeschermplaat voor tussenbak 8 € 195
K82212760 uitlaatsierstukken zwart 9 € 306
K82212694 uitlaatsierstukken verchroomd 9 € 305
K82212120 dorpelsierlijsten met verlicht JEEP logo 10 € 298
K82212118 dorpelsierlijsten met Grand Cherokee logo 10 € 157
K82212129AC side-steps verchroomd aluminium 11 € 1.223
K82212130AC side-steps zwart aluminium 11 € 940
K82213644AB rockrails met eindkappen 11 € 1.856
K82212685AB treeplanken zwart met chroomaccent 11 € 1.277
K82212292 achterkleplijst roestvrij staal 11 € 130

Artikelnummer Omschrijving Gedetailleerde informatie Pagina 
brochure

Prijs incl. BTW 
excl. montage

Grand Cherokee accessoires Prijspeil mei 2014
    Prijswijzigingen voorbehouden
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TRANSPORT & BAGAGE

K82212072AC allesdragers voor auto’s met dakrails 12 € 546
KTR486056 allesdragers voor auto’s zonder dakrails 12 € 687
K82213714 dakkoffer uitzetbar 500 liter, zwart 12 € 1.077
KTC834NOM daktas zwart, vinyl met sjorbanden 12 € 277
K82213715 dakkoffer 460 liter, 205x84x45 13 € 940
K82213713 dakkoffer 460 liter, 185x80x42 cm 13 € 684
KTC690MOA dakrek met 4 slotcilinders 13 € 647
KTC579CAN kanohouders 14 € 132
KTC727DEL ski-en snowboardhouders 6 paar skies of 4 snowboards. 14 € 271

KTC561OUT fietsdrager voorvorkbevestiging op dak 15 € 239
KTC591PRO fietsdrager rechtop transport op dak 15 € 208

KTH915POW E-bike drager op trekhaak 2 electrische fietsen 16 € 1.122
KTH915RAM prijgoot voor E-bike drager 16 € 79
KTH920EUR fietsdrager voor trekhaak 2 fietsen 17 € 827
KTH922EUR fietsdrager voor trekhaak 3 fietsen 17 € 908
K82212085 binnenbak voor bagageruimte donkergrijs 18 € 139
K82212688 rubbermat voor bagageruimte 18 € 162
K82212233 beschermmat voor bagageruimte 18 € 104
K82213857AB trekhaak met vaste kogel inclusief kabelset 13 polig 19 € 881
K82213858AB trekhaak met afneembare kogel inclusief kabelset 13 polig 19 € 1.128

K82213859AB trekhaak met inklapbare kogel inclusief kabelset 13 polig 19 € 2.468
K82202224 verloopadapter kabelset van 7 naar 13-polig 19 € 20
K82213485AB adapterset trekhaak K82213858 uitsluitend voor SRT 19 € 99
K82213331AB adapterset trekhaak K8221385 uitsluitend voor SRT 19 € 340
K82213308 bagagenet 19 € 52
K82212304 scheidingsrek voor honden 19 € 315

VRIJE TIJD & BESCHERMING

K82213290 aanbouwtent met JEEP logo 20 € 496
K82212084 afdekhoes voertuig buitenstalling 21 € 389
K82213908 neushoes muv Summit en SRT 21 € 479
K82213800 antisteenslag folie 21 € 470
K82213291 zonneluifel 21 € 274

Artikelnummer Omschrijving Gedetailleerde informatie Pagina 
brochure

Prijs incl. BTW 
excl. montage

Grand Cherokee accessoires Prijspeil mei 2014
    Prijswijzigingen voorbehouden
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VEILIGHEID & MULTIMEDIA

K82213597 pechhulpset 22 € 55
K82209427AB veiligheidshesje 22 € 8
K82212934 navulling bandenafdichtmiddel 22 € 45
K82213161AB ruitensproeiervloeistofverwarming 22 € 362
K82213596 EHBO set 22 € 26
K82212932 bandenoppompset met luchtcompressor canvas tas 22 € 162
K82212931 bandenoppompset met luchtcompressor leren tas 22 € 162
K82212933 bandenpompadapter met 

verlengkabel voor compressor
22 € 21

K82212714 brandblusser 1 kg 22 € 27
K82213750 reservelampenset plus zekeringen 22 € 40
K82212232AB parkeersensoren achter 23 € 493
K82214053 parkeersensoren vóór 23 € 346
K82213884 achteruitrijcamera 23 € 711

Grand Cherokee accessoires Prijspeil mei 2014
    Prijswijzigingen voorbehouden

De afbeeldingen en beschrijvingen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld. 
Jeep 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.
Fiat Automobiles SpA Parts & Services L.go Senatore Agnelli, 5 - 10040 Volvera (TO) - Italië

Mei 2014

Mopar is de Parts & Services-divisie van Fiat Group Automobiles S.p.A. en Chrysler Group LLC.
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