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Prijzen JEEP Avenger per 11 januari 2023
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(1) De consumentenprijs zoals hierboven vermeld is de adviesprijs van de auto, inclusief btw en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken.
(2) De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.
(3) Berekend o.b.v. 36,93% loonbelasting en gebaseerd op bijtellingstarieven van 2023: 16% voor elektrisch tot €30.000. Voor het deel daarboven 22%. 

BPM BTW prijs excl.
maandelijks 

bijtellings 
bedrag (3)

Avenger 54kWh electric 115 (156) A 0 €37.000 €36.000 €0 €6.248 €29.752 €188

kW (pk)
energie 

label
CO2 
g/km

consumenten 
prijs (1)

fiscale waarde 
(2)

€30.992 €198

Altitude 54kWh electric 115 (156) A 0 €40.500 €39.500 €0 €6.855 €32.645 €212

0 €38.500 €37.500 €0 €6.508Longitude 54kWh electric 115 (156) A

115 (156) A

€42.500 €0 €7.376 €35.124 €23254kWh electric 115 (156) A 0 €43.500

420 P2E 0

Summit

Elektrisch

420 L2E 0

420 M2E 0

420 B2E 0

420 M2E 0 + AM7 Longitude Business Pack 54kWh electric 0 €39.600 €38.600 €0 €6.699 €31.901 €206

420 P2E 0 + AME Altitude Business Pack 54kWh electric 115 (156) A 0 €41.350 €40.350 €0 €7.003 €33.347 €218



Standaarduitrusting JEEP Avenger per 11 januari 2023

Exterieur
o 16" Stalen velgen. Zwart gelakt.
o LED reflector koplampen
o LED dagrijverlichting
o Halogeen achterlichten
o Bumpers met grijze skidplates
o Portiergrepen in matzwart
o Spiegelkappen in matzwart

Interieur
o Infotainmentsysteem met 10,25" touchscreen 
o Android Auto/Apple Carplay (draadloze verbinding)
o Audiosysteem (4 speakers)
o Digitaal instrumentenpaneel 7"
o Bestuurdersstoel 6-voudig verstelbaar
o Passagiersstoel 4-voudig verstelbaar
o Opbergzakken aan de achterzijde van de 

voorstoelen
o 40/60 Neerklapbare achterbank
o Armsteun tussen de voorstoelen
o ISOFIX bevestiging op passagiersstoel en buitenste 

zitplaatsen van de achterbank
o Zonnekleppen met spiegeltjes
o Stoffen bekleding zwart/grijs 'Digital Jane'
o Multifunctioneel stuurwiel
o Elektrische ramen voor en achter met one touch

bediening
o Interieurverlichting voor en achter
o Kofferbakverlichting
o Elektrisch verstelbare buitenspiegels
o Handgreep voor de voorpassagier

Voorzieningen
o Climate control
o Interieurverwarming d.m.v. warmtepomp
o Connectivity services
o Ecall noodroepsysteem
o 12V aansluiting voorin en  2 USB-poorten 

(1 type A & 1 type C)
o Keyless start (starten met startknop)
o Automatisch inschakelende verlichting
o Ruitenwissers met regensensor
o Bandenspanningscontrolesysteem
o Elektrische parkeerrem
o Hill start assist
o Automatische hoogteregeling van de 

koplampen
o Cruise control
o Automatisch dimmende binnenspiegel

Veiligheid
o Instelbare snelheidsbegrenzer
o Lane departure warning system
o Lane keep assist
o Herkennings- en noodremsysteem voor 

voetgangers en fietsers
o Verkeersbordherkenning
o Vermoeidheidsherkenning 

bestuurder
o Hill descent control
o All-Terrain Driving Mode Select

Opladen
o MODE 3 laadkabel (geschikt voor 

Wallbox en/of openbare laadpaal)
o 11 kW boordlader
o Snellaadaansluiting
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Standaarduitrusting JEEP Avenger per 11 januari 2023

Exterieur
o 16" Lichtmetalen velgen glanzend grijs 

gelakt
o Portiergrepen in kleur carrosserie

Interieur
o Audiosysteem (6 speakers)
o Verwarmde buitenspiegels
o Verstelbare bagageruimtevloer

Voorzieningen
o Parkeerhulp achter

Exterieur
o 17'' Lichtmetalen velgen glanzend zilver gelakt
o Bumpers met zilverkleurige skidplates
o Buitenspiegels glanzend zwart gelakt

Interieur
o Stuurwiel afgewerkt met kunstleder en mat 

chroom
o USB-aansluiting achterin (Type C)
o 10,25 inch digitaal configureerbaar 

instrumentenpaneel
o Bekleding combinatie stof met vinyl zwart/grijs 

'Robin'

Voorzieningen
o Passive Entry
o Adaptieve cruise control
o Elektrisch bedienbare kofferklep met handsfree 

bediening

Exterieur
o 18" Diamond Cut lichtmetalen velgen
o Jeep Performance LED koplampen en 

achterlichten
o Privacy glass. Achterste zijruiten en achterruit 

extra getint

Interieur
o Dashboardafwerking geel gelakt
o Ambient LED-interieurverlichting
o Draadloze telefoonlader
o LED-plafondverlichting (voor en achter)
o Bekleding combinatie stof met vinyl zwart/geel 

'Robin'
o Mattenset voor en achter
o Automatisch dimmende binnenspiegel. 

Frameless.
o Afdekking van de middenconsole

Voorzieningen
o Adaptieve Cruise Control met Lane Centering en 

Traffic Jam Assist
o Winter Pack
o Draadloze telefoonlader
o Blind Spot Monitoring
o LED mistlampen met bochtverlichting
o Elektrisch inklapbare buitenspiegels met 

instapverlichting
o Parksense system: parkeersensoren rondom 

(voor-, achter- en zijkanten) met 360° top view.
o Achteruitrijcamera

Longitude 
(boven Avenger)

Altitude
(boven Longitude)

Summit
(boven Altitude)
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Optiepakketten JEEP Avenger per 11 januari 2023

Longitude Summit

Business Pack
o Navigatiesysteem
o Passive Entry
o Draadloze telefoonlader
o Verkeersbordherkenning
o Digitaal instrumentarium 10,25"
o Afdekking van de middenconsole
o USB-aansluiting achterin (Type C)

o Achteruitrijcamera
o Adaptieve cruise control
o Stuurwiel afgewerkt met kunstleder en mat 

chroom
o Automatisch dimmende binnenspiegel
o Automatisch grootlicht
o 17'' Lichtmetalen velgen mat zilver gelakt
o Privacy glass. Achterste zijruiten en 

achterruit extra getint
o LED mistlampen

o Verwarmbare voorruitrand
o Verwarmde voorstoelen
o Matten voor en achter

Tech & Style Pack

Winter Pack

Business Pack
o Navigatiesysteem
o Achteruitrijcamera
o Draadloze telefoonlader
o Verkeersbordherkenning
o Afdekking van de middenconsole

o Level 2 autonomous driving
o Parksense system: parkeersensoren rondom (voor-, 

achter- en zijkanten) met 360° top view
o Blind Spot Monitoring
o Elektrisch inklapbare buitenspiegels
o Automatisch dimmende binnenspiegel
o Automatisch grootlicht

o LED projector koplampen
o LED achterlichten
o Welcome & Goodbye functie
o 18'' Lichtmetalen velgen twotone gelakt
o Privacy glass. Achterste zijruiten en achterruit extra 

getint
o Ambient LED-interieurverlichting
o LED mistlampen met bochtverlichting

o Verwarmbare voorruitrand
o Verwarmde voorstoelen
o Matten voor en achter

Driver Assistance Pack

LED & Style Pack

Winter Pack

Infotainment Pack
o Navigatiesysteem
o Verkeersbordherkenning

Altitude
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Opties JEEP Avenger per 11 januari 2023
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incl. BTW
excl. BTW

Avenger Longitude Altitude Summit

Pastellak

Pastellak 750,- 750,- 750,- 750,-
620,- 620,- 620,- 620,-

Metaallak 750,- 750,- 750,- 750,-
620,- 620,- 620,- 620,-

Exterieur twotone 1.250,- 1.250,- 1.250,-
1.033,- 1.033,- 1.033,-

Kit Fix & Go 499 30,- 30,- 30,- 30,-
25,- 25,- 25,- 25,-

Business Pack AM7 1.100,-
909,-

Winter Pack 33Y 400,- 400,-
331,- 331,-

Tech & Style Pack AMJ 1.500,-
1.240,-

Business Pack AME 850,-
702,-

Driver Assistance Pack A8F 1.200,-
992,-

LED & Style Pack AMK 1.450,-
1.198,-

Lederen bekleding 211 1.000,- 1.000,-
826,- 826,-

Infotainment Pack 34G 500,-
413,-

S

S

S

LED projector koplampen, LED achterlichten, Welcome & Goodbye functie, 18'' Lichtmetalen velgen twotone gelakt, Privacy glass (achterste 
zijruiten en achterruit extra getint), Ambient LED-interieurverlichting & LED mistlampen met bochtverlichting.

Uitsluitend mogelijk i.c.m. 
Winter Pack (33Y)

Navigatiesysteem & Verkeersbordherkenning

Achteruitrijcamera, Adaptieve cruise control, Stuurwiel afgewerkt met kunstleder en mat chroom, Automatisch dimmende binnenspiegel, 
Automatisch grootlicht, 17'' Lichtmetalen velgen mat zilver gelakt, Privacy glass & LED mistlampen.

Navigatiesysteem, Achteruitrijcamera, Draadloze telefoonlader, Verkeersbordherkenning & Afdekking van de middenconsole.

Level 2 autonomous driving, Parksense system: parkeersensoren rondom (voor-, achter- en zijkanten) met 360° top view, Blind Spot 
Monitoring, Elektrisch inklapbare buitenspiegels, Automatisch dimmende binnenspiegel & Automatisch grootlicht.

Bandenreparatieset

Verwarmbare voorruitrand, Verwarmde voorstoelen & Matten voor en achter.

S

Lake Green & Stone Grey 
niet mogelijk op Summit

SRuby Red

Snow White niet mogelijk op 
Summit

Volcano Black & Snow White

Navigatiesysteem, Passive Entry, Draadloze telefoonlader, Verkeersbordherkenning, Digitaal instrumentarium 10,25", Afdekking van de 
middenconsole & USB-aansluiting achterin (Type C).

S

Combinatie van bovenstaande carrosseriekleur met dak in Volcano Black

Granite Grey, Sun Yellow, Lake Green & Stone Grey

S S



Velgen JEEP Avenger per 11 januari 2023

Longitude SummitAltitudeAvenger

16" Stalen velgen zwart 
gelakt.

Standaard

16" Lichtmetalen velgen 
glanzend grijs gelakt.

Standaard

17'' Lichtmetalen velgen
glanzend zilver gelakt.

Standaard

18" Diamond Cut 
lichtmetalen velgen.

Standaard

17'' Lichtmetalen velgen
mat zilver gelakt.

(Tech & Style pack)

18" Diamond Cut 
lichtmetalen velgen

Zwart/blauw
(accessoire)

18" Diamond Cut 
lichtmetalen velgen.

(LED & Style pack)
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Bekleding JEEP Avenger per 11 januari 2023

Altitude Altitude & 
Summit

Avenger & 
Longitude

Altitude & 
Summit (optie) 

Stof zwart/grijs Digital Jane Stof/vinyl zwart/grijs Robin Stof/vinyl zwart/geel Robin Leder zwart met grijs 
stiksel
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Kleuren JEEP Avenger per 11 januari 2023

Sun Yellow

Granite Grey

Stone Grey

Lake Green

Snow White

Volcano Black

Ruby Red* * Zonder meerprijs
9



Technische specificaties  JEEP Avenger per 11 januari 2023
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Summit 215/55 R18 N 99 V

Altitude 215/60 R17 Y 96 H

BANDEN
Avenger en Logitude 215/65 R16 Y 98 H

Maximale kogeldruk (kg) 0

Volume bagageruimte - achterbank omhoog (l) 355

Maximaal trekgewicht - geremd (kg) 0

Maximaal toegestaan gewicht (kg) 2025

Massa ledig gewicht / Kentekengewicht (kg) 1495

Rijklaar gewicht (kg) 1595
GEWICHTEN EN MATEN

2562Wielbasis (mm)

1528
AFMETINGEN

STUURINRICHTING

Breedte (mm) 1776

Lengte (mm) 4084

Hoogte max. (mm)

Draaicirkel, tussen stoepranden (m) 10,5

Type Elektrische stuurbekrachtiging

WLTP : Verbruik, gecombineerde rijcyclus (kWh/100km) 15,15 - 15,9

34 min.

VERBRUIK

Laden van 0% - 80% met 100kW

Laden van 30km actieradius met 100kW 3 min.

Laden van 0% - 100% met 7,4kW 7 uur en 58 min.

Laden van 0% - 100% met 11kW 5 uur en 34 min.

Laden van 0% - 100% aan regulier stopcontact 26 uur en 41 min.

Actieradius WLTP gecombineerd (km) 392

DC snelladen max. snelheid CCS 100 kW

260
9Acceleratie van 0-100 km/h (s)

Max. koppel - Nm

AC laden max. snelheid 11kW 3 fase

Topsnelheid (km/h)

Laden van 20% - 80% met 100kW 24 min.

150

Accupakket capaciteit (kWh) 54
ELEKTRISCH

Aandrijfsysteem Voorwielaandrijving
115 (156)Max. vermogen - kW (pk)

Transmissie

Tractiebatterij

Elektrisch
54 kWh Lithium-ion

Automatisch traploos

MOTORISATIE
Aandrijving



Afleverkosten JEEP Avenger per 11 januari 2023

€ 867,70 € 150,59 € 717,11Adviestarief rijklaarmaakkosten(1)

OVERZICHT ADDITIONELE KOSTEN prijs incl. btw BTW prijs excl.

Leges:

€ 22,50

n.v.t. € 43,40
- Tenaamstelling € 11,40 € 0,79 € 10,61

- Inschrijving in het kentekenregister € 43,40

€ 3,90 € 18,60

Totaal additionele kosten € 1.000,00 € 164,84 € 835,16

Recyclingsbijdrage(2)

(2) De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN). Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto's aan het einde van de 
levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. De verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate van een schoner milieu. 

€ 9,55 € 45,45Beheerbijdrage Li-ion accu € 55,00

(1) Transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 3 jaar garantie (8 jaar of 160.000 km garantie op het accupakket), 3 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, 
veiligheidskit, aflevering van de auto. De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-norm gecertificeerd) en twee 
Evolution-Lifehammers.
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FINANCIERING-GARANTIE

Jeep Financial Services
Jeep Financial Services Met een gerust hart wegrijden in uw nieuwe Jeep. Ook daarover hebben we nagedacht. Speciaal voor Jeep heeft Jeep Financial Services* producten op maat samengesteld. Of u nu op zoekt bent 
naar een financiering, lease of een verzekering. U regelt het snel en eenvoudig bij uw Jeep dealer. Wel zo prettig! Lees meer over onze dienstverlening op www.jeepfinancialservices.nl

Zakelijk rijden
Als zakelijke klant heeft u de keuze uit financieren of leasen. Wilt u uw Jeep bezitten en op de balans 
hebben? Dan is Financial Lease uw beste keuze. U leent dan geld voor de aanschaf. Wilt u uw Jeep niet 
op de balans en wilt u alleen betalen voor het gebruik? Dan kunt u het best kiezen voor Operational
Lease. U betaalt dan een vast maandbedrag voor het gebruik.

• FINANCIAL LEASE. Bij Financial Lease profiteert u van lage rentetarieven. U lost de lening af in een door 
u gekozen looptijd met vaste gelijkblijvende maandbedragen. U bent direct economisch eigenaar en 
activeert uw Jeep op de balans. De aanschaf legt geen beslag op uw werkkapitaal en u kunt gebruik 
maken van fiscale afschrijving.

• OPERATIONAL LEASE. Bij Operational lease betaalt u een all-inclusief bedrag per maand voor het 
gebruik van uw Jeep. De investering, de administratie en het risico op waardevermindering besteedt u 
uit. Wel zo overzichtelijk!

Particulier rijden
Als Particuliere klant heeft u de keuze uit financieren of leasen. Wilt u uw nieuwe Jeep kopen en bezitten? 
Dan kiest u voor financiering in de vorm van Aflopend Krediet. Wilt u alleen betalen voor het gebruik van 
uw nieuwe Jeep, zonder deze te bezitten? Dan kiest u voor Private Lease.

• AFLOPEND KREDIET. Bij Aflopend krediet leent u geld voor de aankoop van een Jeep en lost u deze lening 
af in een door u gekozen looptijd. De maandelijkse bedragen blijven gelijk, waardoor u precies weet waar u 
aan toe bent. Dit gebeurt op basis van uw budget, de aanschafprijs en de verwachte gebruiksduur van uw 
Jeep.

• PRIVATE LEASE. Bij Private Lease maakt u gebruik van een nieuwe Jeep zonder deze te bezitten. Alle 
kosten om met de auto de weg op te kunnen, zitten in het maandbedrag. De prijs is all-inclusive. Alleen de 
brandstofkosten komen er nog bij. De samenstelling van uw Jeep, de looptijd en de kilometrage bepaalt u 
helemaal zelf.

Jeep Garantie - Standaard 3 jaar
2 + 1 jaar fabrieksgarantie met onbeperkt aantal kilometers, incl. 3 jaar mobiliteitsgarantie. 2 jaar lakgarantie, 7 jaar carrosseriegarantie en 8 jaar of 160.000 km garantie op het accupakket.

Mopar® is het servicemerk dat zich bezighoudt met de levering van originele onderdelen, accessoires en alle diensten die bedoeld zijn voor de zorg en het onderhoud van uw Jeep. Hiervoor hebben we diverse services 
beschikbaar.

AANVULLENDE GARANTIE
Aanvullende garantie met MAXIMUM CARE van MOPAR Vehicle Protection beschermt uw voertuig tot en 
met 5 jaar na eerste registratie. Afgestemd op uw behoeften biedt het u volledige gemoedsrust, 
gedurende de door u gekozen looptijd van de dekking, tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
Maximum Care dekt de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en de arbeidsuren die hiervoor 
nodig zijn. Wanneer u uw voertuig voor afloop van het Maximum Care contract verkoopt, kunt u 
Maximum Care zonder problemen overdragen aan de nieuwe eigenaar.

PECHHULP
Wenst u ook de Pechhulp, na de fabrieksgarantie, te verlengen dan kunt u hiervoor een SERVICE PLUS 
PAS afsluiten. Deze Service Plus Pas geeft een uitgebreide Pechhulpdekking voor Europa en daarnaast 
geniet u van een aantal bijkomende gratis services.

GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD
Met SERVICE CARE koopt u in één keer het geprogrammeerd onderhoud af. U betaalt een vaste prijs

voor al uw onderhoudsbeurten, originele onderdelen en inspecties, zodat u achteraf niet wordt 
geconfronteerd met tegenvallers. U kunt zelf kiezen of u het onderhoud voor 2, 3, 4 of 5 
onderhoudsbeurten afkoopt. Met Service Care bent u altijd goedkoper uit dan wanneer u het onderhoud 
per keer afrekent. Hoe langer de duur, hoe groter uw voordeel. Voor het onderhoud kunt u terecht bij elke 
officiële Dealer in Europa en wanneer u uw voertuig
voor afloop van het onderhoudscontract verkoopt, kunt u Service Care zonder problemen overdragen aan 
de nieuwe eigenaar.

AIRCO ONDERHOUD
Met AIR CARE koopt u in één keer het airco onderhoud af. U betaalt een vaste prijs voor al 1, 2, of 3 airco
onderhoudsbeurten, zodat u achteraf niet wordt geconfronteerd met tegenvallers. Met Air Care bent u 
altijd goedkoper uit dan wanneer u het airco onderhoud per keer afrekent. Hoe langer de duur, hoe groter 
uw voordeel. Voor het airco onderhoud kunt u terecht bij elke officiële Dealer in Europa en wanneer u uw 
voertuig voor afloop van het Air Care contract verkoopt, kunt u Air Care zonder problemen overdragen aan 
de nieuwe eigenaar.

Ga voor meer informatie en het afsluiten van bovenstaande serviceprogramma’s naar uw Dealer / Servicevestiging
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Jeep® heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan producten en prijzen door te
voeren. Bovendien kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke
aard dan ook.

Jeep® is een gedeponeerd handelsmerk van FCA US L.L.C.

Editie: 11 januari 2023
AV2003V1C0
www.jeep.nl
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Opties JEEP Avenger per 1 januari 2023
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Opties JEEP Avenger per 1 januari 2023
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Opties JEEP Avenger per 1 januari 2023
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Opties JEEP Avenger per 1 januari 2023
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