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Nowy Jeep® Grand Cherokee 
 

Idealne wyważenie możliwości terenowych i doskonałego prowadzenia na drodze 
kolejną propozycją pioniera segmentu SUV klasy Premium 

 
Światowy segment pojazdów SUV klasy Premium zapoczątkował wprowadzony na rynek przed niemal 
dwudziestu laty Jeep® Grand Cherokee. Obecnie, po czterech milionach sprzedanych samochodów 
Jeep® rozwija doskonale sprawdzoną formułę - oferując w nowym Grand Cherokee idealne wyważenie 
dzielności terenowej dzięki systemom napędu 4x4 Jeep oraz doskonałego prowadzenia na drodze.  
 
Znakomitym osiągom na drodze towarzyszą legendarne systemy napędu na cztery koła, dwustopniowa 
skrzynka rozdzielcza typu ‘on-demand’ oraz niezrównana zdolność uciągu. Jeep® Grand Cherokee MY 
2011 wyróżnia się ponadto obniżonym zużyciem paliwa oraz jakością wykonania wnętrza na 
najwyższym poziomie światowym.  
 
Całkowicie nowej konstrukcji niezależne zawieszenie przednie i tylne zapewnia optiną charakterystykę 
jezdną i komfort. Po raz pierwszy w pojeździe marki Jeep® dostępny jest pneumatyczny system 
zawieszenia Quadra-Lift™. Nowatorski system kontroli trakcji Selec-Terrain™ pozwala wybrać tryb 
napędu optymalny dla jazdy szosowej lub off-roadowej.  
 
„Nowy Jeep Grand Cherokee stworzył punkt odniesienia dla całego segmentu pojazdów SUV klasy 
Premium.” - mówi Mike Manley, szef i CEO marki Jeep w Chrysler Group LLC - „Dzięki takim 
rozwiązaniom jak innowacyjny system pneumatycznego zawieszenia Quadra-Lift czy kontroli trakcji 
Selec-Terrain, Jeep może błyszczeć na tle konkurencji, a nowy Grand Cherokee plasuje się na jeszcze 
wyższym poziomie potencjału 4x4. Nową generację Jeep’a Grand Cherokee przedstawić można jako 
idealny konglomerat wyrafinowanej charakterystyki jezdnej na drodze i prawdziwych możliwości 
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terenowych oraz światowego designu i najwyższej jakości wykonania. Istotne znaczenie ma także 
zmniejszony apetyt na paliwo oraz wyposażenie z najwyższej półki.”   
 
 
Legendarna dzielność terenowa i wyrafinowana charakterystyka jezdna na drodze 
 

 Najbardziej wyrafinowany Grand Cherokee 4x4 w historii oraz największy potencjał off-roadowy 

 NOWY system pneumatycznego zawieszenia Jeep Quadra-Lift 

 Dwa systemy napędu 4x4 do wyboru: Quadra-Trac II® oraz Quadra-Drive® II z aktywnym 

tylnym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu (Electronic Limited-Slip 

Differential) 

 NOWY system kontroli trakcji Jeep Selec-Terrain o pięciu terenowych ustawieniach zależnie od 

warunków jazdy  

 NOWE niezależne zawieszenie przednie i tylne 

 NOWA struktura nadwozia i 146-procentowy wzrost sztywności skrętnej pod kątem redukcji 

NVH (drgań i hałasów) 

 
Quadra-Lift 
 
Nowy Jeep Grand Cherokee może być wyposażony w system pneumatycznego zawieszenia Quadra-
Lift, który umożliwia regulację wysokości zawieszenia w zakresie 105 mm. System ten działa 
automatycznie lecz może także być sterowany manualnie z konsoli środkowej pojazdu. W skład 
Quadra-Lift wchodzą cztery miechy pneumatyczne, umożliwiające wybór pięciu nastawów wysokości 
zawieszenia w celu optymalizacji własności jezdnych:   
 
- NRH: prześwit normalny 204,5 mm - do jazdy po zwykłych drogach: niższe zużycie paliwa oraz 
standardowe własności aerodynamiczne 
- Off-Road 1: prześwit podwyższony do 237 mm (+32,5 mm) w stosunku do NRH - do jazdy w lekkim 
terenie  
- Off-Road 2: prześwit podwyższony do 269,5 mm (+65,0 mm) w stosunku do NRH - do jazdy w 
cięższym terenie  
- Park Mode: prześwit obniżony o 40 mm w stosunku do NRH, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie z 
pojazdu oraz załadunek bagażnika dachowego.  
Pozycje NRH i Park Mode ustawiane są manualnie i pozwalają kierowcy bezpośrednio kontrolować 
wysokość zawieszenia.  
- Aero Mode: prześwit obniżony o 15 mm w stosunku do NRH; ustawiany jest samoczynnie w 
zależności od prędkości jazdy celem optymalizacji osiągów i zużycia paliwa.  
 
Po zdjęciu przedniego spojlera oraz w komplecie z dostępnym opcjonalnie systemem pneumatycznego 
zawieszenia Qudra-Lift, podstawowe parametry podwozia do jazdy terenowej nowego Jeep’a Grand 
Cherokee są następujące: kąt natarcia 34,3, kąt zejścia 27,3 (uwzględniając tylny zaczep holowniczy) i 
kąt rampowy 23,1 stopnia.  
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Dwa systemy napędu 4x4  
 
Na rynkach poza Ameryką Północną wyposażenie nowego Jeep’a Grand Cherokee obejmuje dwa 
systemy napędu 4x4 do wyboru: Quadra-Trac II® i Quadra-Drive® II. 
 
Dwustopniowa skrzynka rozdzielcza systemu Quadra-Trac II „zbiera” sygnały z różnych czujników 
systemu, aby możliwie niezwłocznie wykryć i przeciwdziałać poślizgowi kół. Układ Throttle Anticipate 
rejestruje szybkie ruchy pedału przyspieszenia przy ruszaniu z miejsca pod kątem zwiększenia trakcji, 
zanim nastąpi utrata przyczepności. W momencie wykrycia poślizgu kół - nawet 100 procent 
dostępnego momentu obrotowego przekazywane jest na oś wykazującą maksimum trakcji wobec 
podłoża.  
 
Lecz najlepsze własności trakcyjnie wśród spotykanych na świecie rozwiązań zapewnia system napędu 
4z4 Quadra-Drive II, w skład którego wchodzi aktywny mechanizm różnicowy o elektronicznie 
ograniczanym poślizgu (ELSD) tylnej osi. System Quadra-Drive II w sposób natychmiastowy 
rozpoznaje poślizg danego koła i płynnie przekazuje moc na inne koła zachowujące przyczepność do 
podłoża. W pewnych przypadkach system zdolny jest do „przewidywania” zaniku trakcji i aktywnego 
minimalizowania lub eliminacji tego zjawiska.  
 
Selec-Terrain 
 
Uzupełnieniem pneumatycznego zawieszenia Quadra-Lift jest nowy system kontroli trakcji Selec-
Terrain, umożliwiający wybór najkorzystniejszych ustawień napędu w różnych warunkach jazdy. Selec-
Terrain potrafi koordynować 12 funkcji układu przeniesienia napędu, układu hamulcowego oraz 
nastawów zawieszenia - m.in. otwarcie przepustnicy, zmianę przełożeń, pracę skrzynki rozdzielczej 
oraz systemy kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy ESC. Pięciopozycyjne pokrętło sterujące systemu 
Selec-Terrain umożliwia dobór najkorzystniejszych ustawień napędu i zawieszenia w zróżnicowanych 
warunkach jazdy:  
 
- Sand/Mud (Piach i błoto): odpowiednie ustawienie systemów Traction Control i Quadra-Lift pod kątem 
czułości na poślizg kół oraz optymalizacja przenoszonego momentu obrotowego 
- Sport: ustawienie do dynamicznej jazdy szosowej 
- Auto: automatyczna adaptacja do jazdy szosowej lub off-roadowej 
- Snow (Śnieg): ustawienie optymalnie dostosowujące trakcję pojazdu do jazdy w warunkach 
nawierzchni ośnieżonych 
- Rock (skały): ustawienie zwiększające wysokość zawieszenia Quadra-Lift do maksimum (269,0 mm) i 
dostosowujące pracę skrzynki rozdzielczej, mechanizmów różnicowych oraz przepustnicy do warunków 
powolnej jazdy terenowej.  
 
Pneumatyczne zawieszenie Quadra-Lift w zestawie z systemem kontroli trakcji Selec-Terrain zapewnia 
światowej klasy dzielność terenową. Selec-Terrain jest wyposażeniem seryjnym nowego Grand 
Cherokee zarówno z systemem napędu 4x4 Quadra-Trac II jak i Quadra-Drive II.    
 
Wyrafinowana charakterystyka jezdna na drodze 
 
Nowej konstrukcji niezależne zawieszenie przednie i tylne mocowane do ram pomocniczych oraz tylne 
sprężyny śrubowe o zmiennym przebiegu ugięcia to sposób na nienaganne zachowanie się nowego 
Grand Cherokee na drodze. Dodatkową korzyścią jest przeniesienie koła zapasowego do wnęki 
bagażnika, zamiast mocowania jak poprzednio - pod spodem pojazdu.  
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W stosunku do poprzednika sztywność skrętna nowej struktury karoserii wzrosła o 146 procent, czego 
efektem jest zwiększenie jej trwałości oraz znaczna redukcja hałasów, drgań i wibracji (NVH). Ponad 
5400 punktów zgrzewania skorupy nadwozia robi swoje i oznacza 53-procentowy wzrost liczby zgrzein 
punktowych, 42-procentowy wzrost liczby spawów łukowych oraz 38-procentowy wzrost połączeń 
klejonych elementów nadwozia.  
 
 
Nowa linia nadwozia i wyszukany wystrój wnętrza 
 

 Najbardziej luksusowy Jeep o fascynującej linii nadwozia i wyszukanym wystroju wnętrza 

najwyższej klasy światowej  

 NOWA rzeźba i atletyczna linia karoserii - emanująca elegancją wyglądu oraz finezją 

aerodynamiki 

 NOWE dwuczęściowe, panoramiczne okno dachowe CommandView®  

 Miękkie w dotyku materiały wystroju wnętrza klasy Premium 

 Zwiększone kąty otwarcia drzwi przednich i tylnych (do 78 stopni) 

 Zwiększona o 981,1 mm tylna przestrzeń na nogi 

 Zwiększona o 11 procent pojemność ładunkowa z kompletem pasażerów  

 
Klasyczna linia nadwozia 
 
Każda z powierzchni nadwozia nowego Grand Cherokee została na nowo poddana optymalizacji 
aerodynamicznej, czego efektem jest spadek zużycia paliwa oraz wysmuklenie linii karoserii 
prowadzące - w porównaniu z pojazdem poprzedniej generacji - do 8,5-procentowej poprawy 
współczynnika Cd (z 0,404 do 0,37).  
 
„Nasze zadanie polegało na kompletnym przeprojektowaniu Grand Cherokee,  aby uwspółcześnić 
pojęcie luksusowego Jeep’a.” powiedział Ralph Gilles, wiceprezes ds. projektowania w Chrysler Group 
LLC - „Dotychczasowym i nowym klientom bez wątpienia spodoba się światowej klasy precyzja 
wykonania zarówno nadwozia jak i wnętrza. Nowy Jeep Grand Cherokee może spokojnie konkurować 
z dowolnymi rywalami segmentu luksusowych SUV pod każdym względem i na każdym rynku.”   
 
Patrząc od przodu nie sposób nie zauważyć siedmioszczelinowej kraty chłodnicy, okrągłych reflektorów 
i trapezoidalnych nadkoli. Aerodynamiczny przedni spojler dolny obniża zużycie paliwa, a po 
zdemontowaniu zwiększa możliwości terenowe. 
 
W wersjach modelowych Limited i Overland dolna krawędź spojlera wykończona jest chromowaną 
listwą ozdobną. Przednie zaczepy holownicze należą do wyposażenia standardowego wszystkich 
odmian modelowych.   
 
Widziany z boku nowy Grand Cherokee prezentuje atletyczną i muskularną sylwetkę - a czarne 
aplikacje słupków „B” optycznie wydłużają okna boczne, nadając im wygląd nowoczesny i 
aerodynamiczny. Ich chromowaną oprawę uzupełniają dostępne opcjonalnie, chromowane klamki 
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zewnętrzne. Wersje modelowe Limited i Overland wyposażone są seryjnie w koła o średnicy 
odpowiednio - 18 i 20 cali.  
 
Tylne lampy zespolone zachodzą wyraźnie na boczne panele nadwozia, nadając mu ekskluzywności. 
Swym kształtem i wykończeniem, oprawy lamp nawiązują do stylizacji przodu całości karoserii.  
 
Napędzany silnikiem benzynowym V-8 (z systemem zmiennej pojemności czynnej MDS) o pojemności 
5,7 litra nowy Jeep Grand Cherokee wyróżnia się podwójnymi, chromowanymi końcówkami wydechu o 
średnicy 89 mm. Są one dostępne są jako opcja także w wersjach napędzanych jednostką V-6, która 
seryjnie wyposażona jest w końcówkę pojedynczą o średnicy 76 mm.         
  
Wyszukany wystrój wnętrza najwyższej klasy światowej 
 
Nowe wnętrze Grand Cherokee charakteryzuje się zastosowaniem materiałów najwyższej jakości oraz 
stylowych elementów wystroju. Ma także więcej przestrzeni dla pasażerów i przewożonych ładunków.  
 
„Podążając śladami wzorcowego już Dodge Ram’a 2009 - nowy Jeep Grand Cherokee jest kolejnym 
owocem talentów naszego Advanced Interior Design Studio.” - mówi Ralph Gilles - „To właśnie przez 
dobór materiałów wysokiej jakości oraz dbałość o najmniejsze nawet detale osiągnęliśmy światowy 
standard wystroju wnętrza.”   
 
Tablica przyrządów została całkowicie zmieniona i wykonana jest z materiałów miękkich w dotyku, 
urozmaiconych (w opcji wyposażenia) o kontrastujące ściegi wystroju całego wnętrza, w tym także 
siedzeń tylnych i foteli. Miękkie w dotyku materiały zastosowano nie tylko na desce rozdzielczej, lecz 
także na innych elementach w zasięgu ręki kierowcy i pasażerów, m.in. na wewnętrznych płatach 
drzwi, konsolach i podłokietnikach. Pozwoliło to poprawić w znaczącym stopniu jakość i dokładność 
montażu oraz obniżyć poziom hałasów przedostających się do środka.  
 
Dostępne w opcji wyposażenia dwuczęściowe okno dachowe CommandView® ma podwójną 
powierzchnię szklaną w stosunku do zwykłego i rozciąga się od krawędzi szyby czołowej aż do tyłu 
pojazdu. Przedni panel odsuwa się wstecz, dostarczając więcej światła i świeżego powietrza 
pasażerom pierwszego rzędu. Stały panel tylny wyposażony jest standardowo w roletę słoneczną.  
 
Komfort wnętrza 
 
Wnętrze nowego Grand Cherokee mieści swobodnie pięć osób. Składane na płasko oparcie fotela 
przedniego pasażera (opcja wyposażenia w wersji modelowej Laredo) pozwala bez trudu przewozić 
dłuższe przedmioty.  
 
Dzięki regulacji kąta pochylenia oparć w granicach 18 stopni pasażerowie tylnej kanapy mogą 
podróżować w jeszcze większym komforcie. Pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi obecnie 782 
litry, a więc wzrosła o 11 procent w porównaniu z pojazdami poprzedniej generacji. Powiększona 
szerokość i wysokość otworu drzwi przednich - odpowiednio o 48 i 51 mm - zapewnia łatwiejszy dostęp 
do wnętrza, podobnie jak 78-stopniowy kąt otwarcia drzwi tylnych (poprzednio 68 stopni).  
 
Wyposażenie bagażnika obejmuje wyjmowaną latarkę akumulatorową oraz bardziej praktyczne w 
użytkowaniu zaczepy na torby zakupowe na obu ścianach bocznych. Obok wnęki na koło zapasowe 
umieszczono dwie wyjmowane kuwety na zabłocone ubrania (albo inne przedmioty). Po raz pierwszy 
dostępny jest system elektrycznego otwierania i zamykania tylnej klapy nadwozia. 
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Zespoły napędowe 
 

 Dwie jednostki benzynowe do wyboru: NOWY silnik V-6 Pentastar o pojemności 3,6 litra oraz 

sprawdzony 5,7-litrowy V-8 Hemi 

 Średnie zużycie paliwa silnika Pentastar na poziomie 11,4 l/100 km przy emisji dwutlenku 

węgla 265 g/km 

 Ponad 10-procentowy spadek zapotrzebowania na paliwo w stosunku do poprzedniej generacji 

V-6 

 Silnik Pentastar V-6 VVT (zmienne fazy rozrządu): moc 210 kW (286 KM DIN) oraz moment 

obrotowy 347 Nm  

 5,7-litrowy V-8 VVT: moc 259 kW (352 KM DIN) i moment obrotowy 520 Nm 

 Niezrównana zdolność holowania przyczepy: 3500 kg z silnikiem V-8 oraz 2268 kg z silnikiem 

V-6 

 
Nowy silnik V-6 Pentastar o pojemności 3,6 litra 
 
Zastosowana po raz pierwszy jako standardowy napęd Jeep’a Grand Cherokee jednostka V-6 
Pentastar wyposażona jest w system zmiennych faz rozrządu (VVT), a jej konstrukcja opiera się na 
odlewanym ciśnieniowo kadłubie aluminiowym o 60-stopniowym kącie rozchylenia cylindrów. Silnik ten 
rozwija moc 210 kW (286 KM DIN) przy 6350 obr/min oraz moment obrotowy 347 Nm przy 4300 
obr/min i w stosunku do poprzednika - charakteryzuje się obniżonym o ponad 10 procent apetytem na 
paliwo. Współpracuje z dobrze już wypróbowaną i znaną z płynności pracy, pięciostopniową 
przekładnią automatyczną typu W5A580. Skrzynia ta wyposażona jest w adaptacyjne sterowanie 
elektroniczne lub system interaktywnego sterowania manualnego ERS oraz modulowane elektronicznie 
sprzęgło konwertora hydrokinetycznego.  
 
Nowy Jeep Grand Cherokee napędzany 3,6-litrowym silnikiem Pentastar V-6 może ciągnąć przyczepę 
o maksymalnej masie 2268 kg.  
 
Legendarny silnik Hemi V-8 o pojemności 5,7 litra 
 
Opcją wyposażenia nowego Jeep’a Grand Cherokee jest legendarna, 5,7-litrowa jednostka V-8 Hemi z 
systemami MDS i zmiennych faz rozrządu VVT, rozwijająca moc 259 kW (352 KM DIN) przy 5200 
obr/min i moment obrotowy 520 Nm przy 4200 obr/min. 
 
System zmiennej pojemności czynnej MDS w sposób niezauważalny zmienia tryb pracy z 
ośmiocylindrowego na czterocylindrowy w sytuacjach zmniejszonego zapotrzebowania na moc lub 
odwrotnie - gdy niezbędna jest pełna siła napędu. Pozwala to optymalizować zużycie paliwa bez 
uszczerbku dla osiągów ani potencjału użytkowego pojazdu.  
 
Napędzany 5,7-litrowym silnikiem V-8 Jeep Grand Cherokee posiada niezrównaną zdolność holowania 
przyczepy o maksymalnej masie 3500 kg. 
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Ponad 45 elementów i systemów bezpieczeństwa 
 
Nowy Jeep Grand Cherokee posiada ponad 45 urządzeń i systemów bezpieczeństwa. Do 
podstawowego wyposażenia seryjnego należą: elektroniczny system stabilizacji toru jazy (ESC) i 
zapobiegania wywróceniu się pojazdu (ERM), czterokanałowy system przeciwblokujący kół ABS z 
funkcją wykrywania pogorszonej nawierzchni, działający na cztery koła system kontroli trakcji przy 
użyciu hamulców (BTCS), bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu Keyless Enter-N-Go™, zdalne 
sterowanie zamkiem centralnym, opuszczane i podnoszone okna przednie za jednym naciśnięciem 
przycisku, napinacze wstępne przednich pasów bezpieczeństwa oraz system kontroli stabilności 
holowanej przyczepy (TSC). Wyposażeniem standardowym są także pełnowymiarowe boczne poduszki 
powietrzne kurtynowe dla pasażerów skrajnych miejsc pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, boczne 
poduszki fotelowe kierowcy i przedniego pasażera, poduszka/profil kolanowy kierowcy oraz aktywne 
zagłówki przednich foteli, ograniczające ryzyko obrażeń kręgosłupa szyjnego.  
 
Nowa konstrukcja nadwozia spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa obowiązujące na rynkach 
światowych (wytrzymałości struktury dachowej i odporności na kolizje boczne), a także europejskie 
normy dotyczące ochrony pieszych w razie uderzenia.  
 
W czerwcu 2010 roku nowy Jeep Grand Cherokee otrzymał tytuł „Top Safety Pick” - najwyższej rangi 
wyróżnienie przyznawane przez amerykański Ubezpieczeniowy Instytut Bezpieczeństwa Drogowego 
IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). Pojazdy wyróżnione tytułem „Top Safety Pick” IIHS 
odpowiadają najwyższym standardom w zakresie testów zderzeniowych co oznacza, iż posiadają 
najnowocześniejsze wyposażenie chroniące pasażerów w najczęściej spotykanych rodzajach kolizji 
drogowych.  
 
 
Produkcja  
 
Nowy Jeep Grand Cherokee produkowany będzie w liczącym niemal 279.000 m2 powierzchni zakładzie 
Jefferson North Assembly Plant w Detroit - a więc tam, gdzie Grand Cherokee wytwarzany był od czasu 
swej premiery w roku 1992.  
 
Przygotowując się do produkcji nowego Grand Cherokee, Jefferson North Assembly Plant poddany 
został całościowej transformacji w ramach procesu radykalnego zwiększania efektywności produkcji 
(World Class Manufacturing), ukierunkowanego na przywrócenie maksymalnej wydajności zakładom 
produkcyjnym należącym do Chryslera. Częścią działań transformacyjnych była budowa nowej 
spawalni nadwozi o powierzchni 26.477 m2 pod egidą programu inwestycyjnego o wartości 1,48 mld 
Euro (1,8 mld $) dedykowanego produkcji nowych pojazdów Chrysler Group.  
 
Pod koniec roku 2009 rozpoczęto przegląd możliwości poprawy wydajności lecz również wizerunku 
JNAP - dokonując zasadniczych zmian w organizacji i ergonomii  pracy oraz logistyki zaopatrzenia. 
Określono także sposoby niezbędne dla znaczącego zwiększenia jakości produkcji.  
 
W trakcie liczących 44.000 godzin szkoleń poprzedzających podjęcie produkcji Grand Cherokee, grupa 
ponad 1400 pracowników godzinowych i etatowych JNAP przedstawiła ponad 2500 sugestii 
dotyczących zapewnienia najwyższej jakości nowego pojazdu. Jednym z istotnych efektów 
przeprowadzonych zmian w zakresie operacji lakierniczych i kompletacyjnych jest wdrożenie 
elastycznego systemu produkcji wielomodelowej na pojedynczej linii montażowej.   
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„To dzięki prowadzonej transformacji zakład Jefferson North może istnieć dalej, a jego załoga, 
dostawcy i lokalna społeczność zyskują szansę na pewną przyszłość.” - powiedział Scott Garberding, 
wiceprezes i szef pionu produkcji Chrysler Group LLC - „Jest to świadectwo ogromnego 
zaangażowania, pasji i dumy naszych pracowników lecz także i naszych starań, by pomnażać 
pomyślność miasta Detroit i stanu Michigan.”   
 
Zakład Jefferson North Assembly Plant został oddany do eksploatacji w roku 1991, a następnie 
przebudowany i zmodernizowany w roku 1999.   
 
 
Jeep Grand Cherokee poszukiwany na świecie  
 

 Jeep Grand Cherokee sprzedawany jest w ponad 100 krajach świata  

 Czwarta generacja Grand Cherokee potwierdzeniem roli globalnego flagowca marki Jeep 

 Nowy Jeep Grand Cherokee pozostaje pionierem wyposażenia klasy Premium w segmencie 

SUV oraz światowym wzorcem dla pojazdów typu off-road 

 Wersja dla ruchu lewostronnego (RHD) już pod koniec 2010 roku 

Licząc od premiery rynkowej, sprzedaż Grand Cherokee w skali globalnej przekroczyła już 4,3 mln 
pojazdów. Jeep Grand Cherokee dokonał prawdziwej rewolucji na rynku samochodów SUV, stając się 
laureatem licznych nagród i wyróżnień przyznawanych przez instytucje i organizacje lokalne i 
międzynarodowe.   
 
Jeep Grand Cherokee był w roku 2009 najchętniej kupowanym pojazdem marki Jeep poza Ameryką 
Północną oraz drugim w kategoriach wolumenu sprzedaży produktem Chrysler Group na rynkach 
światowych.   
 
Podążając drogą swych trzech poprzedników, nowy Jeep Grand Cherokee zamierza wciąż wyznaczać 
światowe standardy w zakresie wyrafinowanego komfortu w jeździe szosowej, mistrzostwa w 
konkurencji off-roadowej oraz ogólnie uznanej użyteczności i osiągów.  
 
 
Marka Jeep 
 
Szczycący się niemal 70-letnią, legendarną tradycją Jeep® jest marką autentycznych pojazdów SUV o 
wiodących w swej klasie właściwościach drogowych i terenowych, jakości wykonania oraz 
uniwersalności – adresowaną do ludzi poszukujących nadzwyczajnych przeżyć na szlaku swych 
podróży. Filozofią marki Jeep jest zaproszenie do korzystania z życia w pełni – oferując bogatą gamę 
pojazdów napawających poczuciem bezpieczeństwa i zaufania podczas najtrudniejszych nawet 
przedsięwzięć i wypraw. 
 
Obecna gama modelowa obejmuje następujące pojazdy marki Jeep: Cherokee, Commander, 
Compass, Grand Cherokee, Patriot, Wrangler i Wrangler Unlimited. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów na świecie, każdy z siedmiu modeli Jeep’a dostępny jest (lub wkrótce będzie) 
poza Ameryką Północną w wersjach dla ruchu prawo- i lewostronnego, napędzanych silnikami zarówno 
benzynowymi jak i Diesla.  
 
Chrysler Group LLC prowadzi sprzedaż i obsługę swoich pojazdów w 120 krajach całego świata.   


