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Okulary sportowe – uniwersalne, do używania w różnych warunkach 
atmosferycznych - na nartach i na plaży. Soczewki wykonane z 
nietłukącego polikarbonu. Wysoką jakość gwarantuje producent Swiss 
Eye.  Logo nadrukowane w narożniku. Z etui. 

  

 

Latający pierścień Frisbee – dla zabawy i sportu. Gumowane 
krawędzie ułatwiają chwyt. Rzut na odległość 406 m ustanowił nowy 
rekord Guinnessa.  

  

 

Czapka baseballowa, uniwersalna, 100% bawełna 
 

  

 

Czapka ocieplana z daszkiem, napis Jeep® z boku 

  

   

Portfel skórzany męski 

  

   

Portfel skórzany damski 

  

 

Długopis z linii Faber Castell – masywny, idealnie wyważony, w 
kształcie cygara. Środkowa część z czarnej żywicy, logo wykonane  
laserowo. 

  

 

Długopis kulkowy – górna część zielona z chromowanym przyciskiem, 
dolna pokryta miękka gumą, niebieski tusz. 
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Notatnik A5 – skórzana oprawa z logo Jeep® 

  

 

Smycz – ciemnozielona, z zatrzaskiem bezpieczeństwa, odłączana 
końcówka z linką. 

  

 

Brelok do kluczy – srebrno-zielony 70 x 35 mm, jubileusz ‘70 lat marki 
Jeep®’. 

  

 

Spinka do klapy – jubileusz ‘70 lat marki Jeep®’. 

  

 

Kubek Jeep® Gigant 450ml 

  

 

Kubek kawowy – porcelanowy z pokrywką, zarówno do biura jak i na 
wynos. Silikonowy pierścień chroni przed oparzeniem. Wzór zastrzeżony 
dla marki Jeep®,  wykonany w Szwajcarii. Pojemność 350 ml. 

  

 

Komplet kubków – porcelanowe, zielone z białym logo Jeep®, o 
pojemności 0,3l. Zestaw 6 szt. 
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Butelka aluminiowa SIGG – ultralekka, wykonana z jednego kawałka 
aluminium, wytrzymała, nietłukąca. 

  

 

Butelka plastikowa Sport – 330 ml. Wyprodukowana w Szwajcarii 
według najwyższych wymogów jakości, zamykana z ustnikiem.  

  

 

Niezbędnik turysty – wielofunkcyjny zestaw: widelec, łyżka 
(rozłączalne), nóż z otwieraczem do konserw, korkociąg, otwieracz do 
butelek, śrubokręt 2 mm. Bardzo ostre ostrze, rączka z czarnego ABS, 
wszystkie elementy ze stali nierdzewnej. 

  

 

Nóż żołnierski 111 mm, z blokowanym ostrzem. 

  

 

Saperka składana 

  

 

Torba kurierska – wodoodporna, wykonana z wytrzymałego PCV 500D 
Tarpaulin - do całorocznego użytkowania. Wydzielona kieszeń na laptop, 
dokumenty; małe kieszonki na: telefon, karty i dlugopisy. Logo wykonane 
laserowo.  

  

 

Torba sportowa - wodoodporna, pojemność 50l, wykonana z 
wytrzymałego PCV 500D Tarpaulin. Idealna na wyjazdy - w przypadku 
zabrudzenia, wystarczy zmyć by wyglądała jak nowa. Logo wykonane 
laserowo. 
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Bluza męska czarna – zasuwana, z kapturem i kieszeniami bocznymi, 
wysoko gatunkowa mieszanka bawełny i poliestru. 
 
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL 

  

 

Bluza damska czarna – zasuwana, z kapturem i kieszeniami bocznymi, 
wysoko gatunkowa mieszanka bawełny i poliestru. 
 
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL 

  

 

Kurtka pikowana dwustronna – 100% nylon, czarno-zielona. Aplikacje 
i loga na obu stronach. 
 
Dostępne rozmiary: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 

  

 

Kurtka 'Kangurka' -  wciągana przez głowę  (jasna Khaki) 
 
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL 
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Kurtka US ARMY rozpinana (ciemna Khaki)  
 
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL. 

  

 

Buza polar z pojedynczymi kieszeniami na dole oraz kapturem.  
 
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL. 

  

 

T-shirt męski – biały, 100% bawełna. 
 
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL. 

  

 

T-shirt damski – biały, 100% bawełna. 
 
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL. 

  

 

T-shirt - jasnoszary, uniwersalny, z nadrukiem wizerunkowym kampanii 
serwisowej Lancia, Jeep®, Chrysler, Dodge.  
 
Dostępne rozmiary: M, L, XL 

  

 
 

Zapraszamy do autoryzowanych dealerów i serwisów marki Jeep®. 
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Nota informacyjna: 
Po zakończeniu opracowania niniejszego materiału, mogą występować zmiany w dostępności przedstawionego 
asortymentu. Informacja o aktualnej ofercie u dealera lub w serwisie marki Jeep. Przedstawione zdjęcia są 
poglądowymi – ewentualne odchylenia w odwzorowaniu kolorów mogą wynikać z techniki druku. Jeżeli do oznaczenia 
zamówienia lub przedmiotu używane są znaki lub numery, to nie mogą z tego wynikać żadne roszczenia. 
Niniejsza reklama nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i następne kodeksu cywilnego. Wszelkie zawarte w niej dane 
mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się kopiowania i 
rozpowszechniania całości lub fragmentu i/lub zdjęć bez pisemnego zezwolenia. Jeep® jest zastrzeżoną marką 
Chrysler Group LLC.   

 
 

Więcej informacji na www.jeep.pl 
 
 
 
 

 



� S 59189526 

� M 59189527 

� L 59189528 

� XL 59189529 

100% bawełna, gramatura 180 g.

dopasowany krój, tasiemka wokół szyi,

tasiemka kontrastowa (szara przy

koszulkach kolorowych i kolorowa przy

białych koszulkach)

Wymiary: 

S 60/43 cm

M 61/45 cm

L 63/48 cm

XL 66/51 cm



� S 59189530 

� M 59189531 

� L 59189532 

� XL 59189533 

100% bawełna, gramatura 150 g.

Medium Fit, dekatyzowany materiał

Single Jersey, dekolt w szpic, szwy

wokół dekoltu, podwójny ozdobny szew

na dolnym brzegu i na ściągaczach
rękawów, reglanowe rękawy, kolor

„vintage”.

Wymiary:

S 47,6/65,1 cm

M 50,6/66,2 cm

L 53,6/67,3 cm

XL 57,6/69,5 cm



� M 59189534 

� L 59189535 

� XL 59189536 

� XXL 59189537 

100% bawełna, gramatura 145 g.

Koszulka z pojedynczego Jerseyu z

krótkim rękawem, okrągły kołnierz ,

taśma wzmacniająca wzdłuż karku,

naszywane rękawy z wywijanymi

mankietami, brzeg wykończony
ozdobnym szwem, wzmocniony efekt

kolorystyczny na brzegach (kołnierz,

rękawy i pas).
Skręcone boczne szwy dla lepszego

efektu kolorystycznego.

Wymiary: 

M 50/68 cm

L 53/70 cm

XL 56/72 cm

XXL : 59/74 cm



� M 59189538 

� L 59189539 

� XL 59189540

� XXL 59189541  

100% bawełna, gramatura 180 g.

Listwa z 4 guzikami, tkanina: jersey (nie

pika), nowoczesny krój, podwójne szwy,

koszulowy kołnierz.

Wymiary:

M 73/53 cm

L 75/56 cm

XL 77/59 cm

XXL 79/63 cm



� S 59189542 

� M 59189543 

� L 59189544 

� XL 59189545  

100% bawełna, gramatura 180 g.

Listwa z 3 guzikami, koszulowy

kołnierzyk, rękawy bez ściągacza,
podwójne szwy, krój dopasowany do

sylwetki, tkanina jersey.

Wymiary: 

S 62/45 cm

M 63/47 cm

L 65/49 cm

XL 67/52 cm



� M 59189546 

� L 59189547 

� XL 59189548  

Materiał wodoodporny (5.000 mm), oddychający (1.000

g/m²/24h).

Z zewnątrz: tkanina Softshell, oddychająca warstwowa

membrana z mikroporami, w środku: niemechacący
mikropolar, siatkowa podszewka z poliestru. Odpinany

kaptur typu kominiarka z regulowanym sznurkiem i

klamrami. Dwustronny zamek błyskawiczny na całej

długości z osłoną podbródka. Wewnątrz na całej długości
listwa ochronna. 2 kieszenie zewnętrzne na zamek

błyskawiczny, 1 kieszeń na piersi. Ściągacze rękawów z

zapięciem na rzep Velcro. Tył wydłużony.Elastyczny sznurek
z dwiema regulowanymi klamrami.

Wymiary:

M 55/69,5 cm

L 58/72,5 cm

XL 61/75,5 cm



� M 59189549 

� L 59189550 

� XL 59189551 

� XXL 59189552

80% bawełna, 20% poliester.Gramatura 330 g.

Powierzchnia i wnętrze szczotkowane

gwarantujące wysoki komfort noszenia.

Naszywane rękawy, kieszeń-kangurka. Zamek

błyskawiczny i uchwyt z efektem mosiądzu.
Szeroki sznurek Off-White z zakończeniem z

mosiądzu. Trzyczęściowy kaptur. Dekoracyjne

szwy płaskie na łukowatych szwach bocznych i

kieszeni. Podwójna taśma wokół szyi . Flausz

z 80% bawełny/20% poliestru.

Wymiary: 

M 54/71 cm

L 58/73 cm

XL 62/75 cm

XXL 66/77 cm



� S 59189553 

� M 59189554 

� L 59189555 

� XL 59189556

80% bawełna, 20% poliester.Gramatura 330 g.

Powierzchnia i wnętrze szczotkowane

gwarantujące wysoki komfort noszenia.

Naszywane rękawy, kieszeń-kangurka. Zamek

błyskawiczny i uchwyt z efektem mosiądzu.
Szeroki sznurek Off-White z zakończeniem z

mosiądzu. Trzyczęściowy kaptur. Dekoracyjne

szwy płaskie na łukowatych szwach bocznych i

na kieszeni. Podwójna taśma wokół szyi.

Flausz z 80% bawełny/20% poliestru

Wymiary: 

S 45/61 cm

M 49/63 cm

L 53/65 cm

XL 57/67 cm



� L 59189557 

� XL 59189558 
100% poliester.

Wewnętrzne kieszenie, zamki

błyskawiczne wysokiej jakości, krój

podkreślający figurę, wiatro- i

wodoodporny materiał , oddychający
poliester 300T.

Wymiary:   

L 60/70 cm

XL 63/72 cm



� 59189559

100% bawełna.

Zabudowany tył czapki, po dwa metalowe

wywietrzniki, materiał „sprany”, regulacja

wielkości za pomocą zapięcia na rzep.

Rozmiar uniwersalny.



� 59189560

100 bawełna typu „spranej”. Gramatura 280 g.

Regulowane zapięcie z klamrą, czapka 3-
segmentowa.

Rozmiar uniwersalny.



� 59189561

Ładowarka do telefonu komórkowego "powerbank".

Pojemność 2600 mAh. Obudowa - aluminium,

akumulator Li-Jon Samsung ICR 18650-26F.

Wymiary: 9,2 cm, średnica 2,1 cm.



� 59189562

Latarka Dynamo. Wytrzymały akumulator, latarka z

dwoma jasno świecącymi diodami LED oraz z

rozkładaną poręczną rączką. Zapakowana w pudełko

upominkowe Dunlop. Dołączono baterie. Nie zawiera
PVC.Wzór zastrzeżony.Aluminium oraz ABS.

Wymiary: 11x2,5x5,5 cm



� 59189563

Torba na ramię na iPad. Torba na iPad z regulowanym
paskiem na ramię oraz wewnętrzną kieszenią na

suwak. Wzór zastrzeżony. Torba zapakowana w

upominkowe etui non woven. Poliester 300D wysokiej

gęstości.

Wymiary: 20,5x26,5x4 cm



� 59189564
Zestaw upominkowy Apollo. Kompaktowy zestaw

upominkowy zawiera breloczek/latarkę Radar. Latarka

daje 0,5 watowe światło, posiada uchwyt który poprzez

naciśnięcie może być używany jako przycisk włącz/wyłącz.
Kieszonkowy mini nóż Triton posiada 12 funkcji i jest

dodany do latarki, by podnieść funkcjonalność oraz

atrakcyjność zestawu. Zapakowany w pudełko upominkowe

Marksman. Dołączono baterie. Nie zawiera PVC. Wzór

zastrzeżony.Aluminium, ABS oraz stal nierdzewna.

Wymiary:  8,6x2,3x10 cm



� 59189565

Bidon sportowy Slice. Pojedyncza ścianka bidonu.

Produkt z zakręcaną nakrętką na dwa sposoby oraz

znajdujące się w środkowej części sitko na owoce, dzięki
czemu możesz dodać smaku do swojego ulubionego

napoju.Pojemność 600ml.Tritan (nie zawiera BPA).

Wymiary: 20,2x9,5x7,2 cm



� 59189566

3-częściowy zestaw do grilla. Szpatułka, szczypce

oraz widelec do mięsa. Całość w metalowym

pudełku z miejscem do grawerowania. Stal

nierdzewna i aluminium.

Wymiary: 37x8,5x10 cm



� 59189567

Latarka na głowę 3-funkcyjna 5 LED. Materiał -

aluminium

Wymiary: 5,7x4,4x4 cm 



� 59189568

Opaska na rękę do iPhone 5.

Regulowana opaska na rękę z

zamknięciem na rzep oraz obudową
PVC, która chroni, a zarazem pozwala

na obsługę smartphone.Neopren.

Wymiary: 14,5x7,5 cm



� 59189569

Etui na 144 wizytówki.

Materiał - poliester, mikrofibra.

Wymiary: 12,3x25,1x1,8 cm



� 59189570

Etui na garnitur. Pokrowiec na 1 garnitur z

uchwytem do noszenia. Polipropylen 80 GSM non

woven.

Wymiary: 107,5x63,5 cm



� 59189571

Polarowy zestaw podróżny. Zestaw zawiera koc z

polaru 200 gsm, poduszkę na kark oraz maskę na
oczy. Wzór zastrzeżony. Zapakowano w pudełko

upominkowe.Polar.

Wymiary: 31x22x15 cm



� 59189572

Składany kosz piknikowy z aluminiową
ramą, przegroda termoizolacyjna, zamek

błyskawiczny.

Poliester 600D, aluminium.

Wymiary: 40 x 26 x 24 cm



� 59189573

Organizer sportowy. Wygodny pasek,

który może być stosowany do

wszystkich rodzajów aktywnego

wypoczynku i sportu. Zawiera 2

bidony o pojemności 200 ml, kieszeń
na mp3 lub inne przedmioty. Poliester

210D oraz butelki plastikowe PP.

Wymiary: 129x12 cm



� 59189575

Wodoodporna saszetka ze sznurkiem. PVC

Wymiary: 9,5 x 23 cm



� 59189576

Zestaw do sera w drewnianym pudełku, które może
być używane jako deska do sera, widelec i nóż do
sera, nóż kelnerski.Drewno, stal

Wymiary: 18,6 x 3,5 cm



� 59189577

Łamigłówka klocki. Drewniana łamigłówka w

bawełnianymworeczku.Drewno.

Wymiary: 4,5x4,5x4,5 cm



� L 59189870

� XL 59189871

Materiał: 100% poliester 50D, podszewka 100%

poliester, wypełnienie: 100% poliester 220 g.

Bezrękawnik zapinany na zamek na całej długości,
dwie boczne kieszenie na zamek, stójka chroniąca
podbródek, wewnętrzna kieszeń na zamek,

szerokość regulowana sznurkiem ściągającym.

Wymiary:   

L 54/68 cm

XL56/71 cm



� 59189867

Mocowanie na rzep o szer. 4 cm, na ramę
rowerową,.
Materiał – odblaskowa folia pryzmatyczna,.

Wypełnienie – sztywnymateriał PCV

Wymiary: 18,5x22,5 cm



� 59189868

Dwustronny odblask. Mocowanie – łańcuszek
kulkowy 12 cm z zapinką.

Wymiary: średnica 6,5 cm



� 59189869
Zawieszka odblaskowa twarda –miś.Mocowanie na

łańcuszku kulkowym, 12 cm.

Wymiary: 7x4 cm



� 59189863
Parasol automatyczny z odblaskowym paskiem,

zapinany na guzik.

Materiał: nylon 190T

Wymiary: średnica 100 cm, długość 89 cm.



� 59189864
Nóż wielofunkcyjny/scyzoryk z drewnianym

uchwytem. 12 funkcji. Zapakowany w ozdobne

pudełko.

Materiał: stal nierdzewna, drewno.

Wymiary: 9x2,5x2 cm



� 59189865

Wykonane z 100% akrylu, na końcówkach palców

materiał zawierający nici metalowe, umożliwiające
obsługę urządzeń z ekranem dotykowym.

Rozmiar: unisex


