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DODGE JOURNEY
Principais Equipamentos

Especificações Técnicas
Freios a disco nas 4 rodas com ABS
Para-brisa com película de proteção solar
Rack de teto com trilhos laterais pretos
Rodas em alumínio R17 com pneus 225/65 R17
Sistema de entretenimento Uconnect com tela
touch de 8,4” com navegação 3D, Bluetooth, USB
e leitor de CD/DVD/MP3
• Sistema de entrada fácil Tilt’n SlideTM para
acesso aos assentos da 3ª fileira
• Volante com controles de áudio integrados
JOURNEY R/T ( equipamentos do SXT + )
• Rack de teto e maçanetas externas com
acabamento cromado
• Sistema de áudio premium amplificado (368 W)
com 6 alto-falantes e subwoofer
• Teto solar elétrico
• Rodas em alumínio R19 com pneus 225/55 R19
• Sistema de entretenimento traseiro (1 tela de
LCD de 10 polegadas, 2 fones de ouvido sem
fio e 1 controle remoto)
JOURNEY R/T AWD ( equipamentos do R/T + )
• Tração nas 4 rodas sob demanda

Motor
Cilindros
Cilindrada (cm3)
Potência máxima (cv/rpm)
Torque (Nm)
Câmbio
Rodas SXT | R/T

SXT | R/T | R/T AWD
6 em V
3.605
280 / 6.350
342 / 4.350
AutoStick® 6 velocidades
Alumínio - R17 | R19 | R19

Volume máximo de bagagem (L)*
- Bancos na posição normal (7 lugares)
- Bancos da 3ª fileira rebatidos
- Bancos das 2ª e 3ª fileiras rebatidos

167
758
1.461

Dimensões (mm)
Comprimento / Largura / Altura

4.888 / 1.878 / 1.691 (1.745**)

*Do assoalho até a altura do teto / **Com barras transversais

Concessionário:
Site:
Fone/Fax:

Cel.:

e-mail:
Valor do veículo cotado (R$):

Agosto/2014

•
•
•
•
•

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

JOURNEY SXT
• Airbags frontais, laterais dos bancos dianteiros
e laterais do tipo cortina para todas as fileiras de
bancos
• Apoios de cabeça dianteiros ativos
• Ar-condicionado com controle de temperatura
automático “3 quadrantes”
• Ajuste elétrico em 10 direções do banco
do motorista
• Bancos dianteiros com aquecimento
• Bancos, manopla de câmbio e volante
revestidos em couro
• Bancos da 2ª fileira bipartidos, rebatíveis,
reclináveis e com elevação do assento integrada
• Bancos da 3ª fileira bipartidos, rebatíveis
e reclináveis
• Câmera de estacionamento traseira
• Computador de bordo programável com
temperatura externa, bússola digital e
monitoramento individual da pressão dos pneus
• Controle eletrônico de estabilidade (ESC) com
redução de rolagem da carroceria (ERM) e
controle de tração (TC)
• Coluna de direção ajustável em altura e
profundidade

Sobre este catálogo: desde o momento da impressão, algumas informações podem ter sido atualizadas. Peça mais informações ao seu concessionário. Alguns equipamentos mostrados ou descritos estão disponíveis com custo adicional. A Chrysler
Group do Brasil reserva-se o direito de interromper a produção de quaisquer modelos a qualquer momento sem prévio aviso e sem incorrer em quaisquer obrigações.

0800 703 7140
dodge.com.br

Mopar é a marca de Acessórios Originais que foram desenhados e projetados por um grupo dedicado de engenheiros que optou pelo que há de
melhor em matéria de design, performance e qualidade. Dessa forma, os acessórios originais Mopar estarão sempre de acordo com as suas
necessidades, personalizando o seu automóvel e tornando-o ainda mais exclusivo. Consulte o credenciado de sua preferência.

