
AWD

637 Nm

290 Km/h

363 g/km

8st. automat

4,4 s

Euro6

15,6 l

12,2 l

18,3 l

482 k

6,4 l V8

7,1 s

8st. automat

5,7 l V8

AWD

360 k

529 Nm

235 km/h*

16,7 l

10,9 l

14,1 l

331 g/km

Euro6

6,2 l Turbo V8

8st. automat

710 k

875 Nm

3,5 s

18,3 l

15,6 l

363 g/km

Euro6

AWD

12,2 l

290 km/h

Převodovka

Spotřeba (město)

Emise CO (kombinované)2 

Pohon

Výkon

Technické údaje

Spotřeba (kombinovaná)

Norma

Zrychlení 0 – 100 km/h

Točivý moment

Maximální rychlost:

Spotřeba (mimo město)

Motor

na dotaz

SRT HellcatSRT 392

2 039 278 Kč

R/T

1 330 361 KčZákladní cena včetně DPH

Durango 2021

*s paketem AAN

ČLEN SKUPINY ALGON GROUP

CENÍK A VÝBAVA

DURANGO2021



R/T
PŘEHLED VÝBAV DODGE DURANGO 2021

 • 7“ digitální, plně barevná přístrojová deska

 • Aktivní sání přední kapoty

 • Automatické LED potkávací/dálkové světlomety

 • Systém elektronické kontroly stability ESC

 • Systém kontroly trakce, sportovní odpružení podvozku

 • Monitoring mrtvého úhlu, asistent rozjezdu do kopce

 • Černá přední maska se strukturou Granite Crystal

 • Bezklíčový přístup a startování

 • Zrcátka a kliky dveří v barvě karosérie

 • Výkonné čtyřpístkové brzdy s ABS
® • Přední a zadní parkovací asistent Park-Sense

 • Monitoring tlaku v pneumatikách

® • Zadní parkovací kamera ParkView

VYBRANÉ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY R/T:

 • 20“ ALU kola Fine Silver 255/50

 • LED denní svícení,  LED mlhové světlomety

 • Akustické vrstvené čelní sklo, třízónová automatická klimatizace

 • Sedadlo řidiče nastavitelné ve 10 směrech včetně

  čtyřcestného nastavení bederní opěrky

SRT
 • Černá přední maska se strukturou Granite Crystal

 • Sedadlo řidiče nastavitelné ve 10 směrech včetně

 • Sklopná sedadla třetí řady v poměru 50/50

 • Sklopné sedadlo předního spolujezdce

VYBRANÉ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY SRT:

 • Systém elektronické kontroly stability ESC

 • Systém kontroly trakce, sportovní odpružení podvozku

 • Zrcátka a kliky dveří v barvě karosérie

 • LED denní svícení, LED mlhové světlomety

 • Monitoring mrtvého úhlu, asistent rozjezdu do kopce

 • Bezklíčový přístup a startování

 • Monitoring tlaku v pneumatikách

 • Aktivní sání přední kapoty

 • 7“ digitální, plně barevná přístrojová deska

 • Akustické vrstvené čelní sklo, třízónová automatická klimatizace

 • Automatické LED potkávací/dálkové světlomety

 • Zadní parkovací kamera ParkView

  čtyřcestného nastavení bederní opěrky

 • Sklopná sedadla druhé řady v poměru 60/40

 • Osvětlený vstup a osvětlené přední držáky nápojů

 • Luxusní přední a zadní podlahové rohože

 • Přední a zadní LED vnitřní osvětlení

 • Bezdrátové nabíjení telefonu

  s 9 reproduktory + subwoofer

 • Podlahová a stropní konzola po celé délce

 • Bezdrátové připojení Apple CarPlay a Android Auto

 • Bluetooth® přippojení + připojení USB typu A a C

 • Prémiový hudební systém Alpine 506W

 • Vyhřívaný sport. volant s plochým dnem a perforovanou kůží

 • Pádla pod volantem, dálkové startování

 • Multimediální centrum Uconnect® 5 s 10,1“ dotyk.   obrazovkou

 • Bezpečnostní alarm, plnohodnotná rezerva

 • Bezdrátové připojení Apple CarPlay a Android Auto

 

 • Luxusní přední a zadní podlahové rohože

 • Osvětlený vstup a osvětlené přední držáky nápojů

 • Prémiový hudební systém Alpine 506W s 9 reproduktory

  a  subwooferem
® • Multimediální centrum Uconnect  5 s 10,1“ dotykovou    

 • Bezdrátové nabíjení telefonu

 • Sklopná sedadla třetí řady v poměru 50/50

 • Přední a zadní LED vnitřní osvětlení

 • Pádla pod volantem, dálkové startování

  obrazovkou

 • Podlahová a stropní konzola po celé délce

 • Vyhřívaný sportovní volant s plochým dnem, potažený

  perforovanou kůží

® • Bluetooth  připojení + připojení USB typu A a C

 • Sklopná sedadla druhé řady v poměru 60/40

 • Sklopné sedadlo předního spolujezdce

 • Bezpečnostní alarm, plnohodnotná rezerva

 • Panel druhé řady sedadel s držáky nápojů

 • Podlahové rohože ve třetí řadě sedadel, prostor pro 6 cestujících

 • 20“ ALU kola Hyper Black s celoročními pneumatikami

 • Aktivní potlačení vnějšího hluku

 • Automatické nastavení sklonu světlometů

  run-flat 295/45ZR20 BSW

 • Prémiový kožený interiér Black Nappa

 • Sedadla s perforovanými semišovými vložkami

 •  Zadní zábavní centrum Blu-ray/DVD

 • Černé střešní ližiny

 • Dekorativní označení SRT a 392 HEMI®, SRT volič režimů jízdy

 • Náhradní rezervní pneumatika

 • Dekorativní pruhy Mopar®:

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY SRT NA PŘÁNÍ:

  -   Zářivě modrá

 • Výkonné brzdy Brembo® Performance s červenými třmeny

 • Elektronický samosvorný diferenciál zadní nápravy

 • Prémiový audiosystém Harman Kardon® se subw. a 19 repro

 • Černé dekorativní doplňky

 • Vysoce výkonné brzdy

 • Červené sportovní bezpečnostní pásy

 • SRT volant potažený kůží, systém kontroly trakce Selec-Trac®

 • Panel druhé řady sedadel s úložným prostorem a loketní opěrkou

  -   Plamenná červená

 • Ventilovaná přední sedadla, černé velurové koberce s logem SRT

  -   Gun Metal

  -   Stříbrná

 • Pedály v ALU dekoru, sportovní výfuk

 • Luxusní kožené sedačky Laguna s perforovanými vložkami

  -   Černá s Redline Tracer



WHITE KNUCKLE

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY SRT Hellcat navíc k SRT:

 • 20“ 10ti paprsková ALU kola s broušeným čelem

 • Černá přední maska chladiče

 • Rozdělovač výkonu

 • Ozdobná plaketa SRT Hellcat

 • Prémiový brzdový paket Brembo s 2-dílnými předními rotory

  -  Plamenná červená

 • Červené sportovní bezpečnostní pásy

 • Černé dekorativní doplňky

 • Prémiový hudební systém Harman Kardon® se subwooferem

 • Vysoce výkonné brzdy

 • Panel druhé řady sedadel s úložným prostorem a loketní opěrkou

 • Luxusní kožené sedačky Laguna s perforovanými vložkami

  -  Zářivě modrá

  a 19 reproduktory

 • Černé střešní ližiny

 • Zadní zábavní centrum Blu-ray/DVD

 • Dekorativní pruhy Mopar®:

  -  Černá s Redline Tracer

  -  Gun Metal

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY SRT Hellcat NA PŘÁNÍ:

 • Náhradní rezervní pneumatika

  -  Stříbrná

HELLCAT

DESTROYER GREY

BLUE SHADE PEARL F8 GREEN OCTANE RED PEARLULTRAVIOLET METALLIC

DB BLACK BILLET SILVER METALLIC

IVORY TRI-COAT PEARL GRANITE CRYSTAL METALLICREDLINE PEARL

BARVY KAROSÉRIE

BARVY INTERIÉRU SRT ČERNÝ KOŽENÝ INTERIÉR

R/T ČERNÝ KOŽENÝ INTERIÉR R/T ČERNO-ČERVENÝ
KOŽENÝ INTERIÉR

R/T ČERNO-BÍLÝ
KOŽENÝ INTERIÉR

R/T LUXUSNÍ ČERNÝ
KOŽENÝ INTERIÉR

SRT ČERNÝ KOŽENÝ INTERIÉR
DEMONIC RED



R/T

SRT

TUCAR PLUS s.r.o. působí na českém automobilovém trhu jako autorizovaný prodejce a servisní středisko vozů 
legendárních amerických značek Dodge, RAM, Cadillac, Chevrolet a Chrysler. Společnost je součástí skupiny ALGON 
GROUP, která působí v ČR od roku 1998 a má ve svém obchodním portfoliu dalších 12 světových automobilových značek. 
Kromě prodeje nových vozů nabízí TUCAR PLUS s.r.o. také kompletní poprodejní služby, tedy značkový servis, výkup a 
prodej ojetých vozů, včetně komisního prodeje. Současně nabízí TUCAR související poradenské služby v oblasti financování 
a následného pojištění vozu. Rádi Vás přivítáme v našem prodejním a servisním centru v Tuklatech u Prahy, kde se Vám bude 
ochotně věnovat náš tým odborníků.

PROVEDENÍ ALU DISKŮ

Všechny ceny zde uvedené jsou doporučené maloobchodní ceny a jsou platné pro modelový rok 2021. Všechny hodnoty se týkají  základního modelu se standardním vybavením. Uvedené hodnoty byly 
vypočteny dle předepsaných norem. Vyobrazení jsou pouze ilustrativní. Nabídka je platná do 31.12.2021 nebo do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy kalkulované ceny zejména s ohledem na vývoj 
směnného kurzu a obchodní politiku dodavatele. Nabídka má pouze informativní charakter a není návrhem k uzavření smlouvy.

TUCAR PLUS s.r.o.
SHOWROOM | PRODEJ | SERVIS

Hlavní 186
250 82 Tuklaty (Úvaly u Prahy)
tel.: +420 777 454 545
e-mail: info@tucar.cz, www.tucar.cz

ALGON PLUS - AUTO, a.s.
PRODEJ | SERVIS

Rokycanská 90
312 00 Plzeň
tel.: +420 603 843 436
e-mail: cadillacpl@algon.cz, www.autoalgon.cz

ALGON PLUS - AUTO, a.s.
PRODEJ | SERVIS

Stará Ovčárna 2059
356 01 Sokolov
tel.: +420 724 339 677
bohuslav.vaclavik@algon.cz, www.autoalgon.cz

20" Standard R/T
�'�J�O�F���4�J�M�W�F�S

20" Standard SRT
�-�J�H�I�U�T���0�V�U���"�M�V�N�J�O�J�V�N

20" Black Paket
�#�M�B�D�L���/�P�J�T�F���"�M�V�N�J�O�J�V�N

20" Blacktop Paket
�#�M�B�D�L���/�P�J�T�F���"�M�V�N�J�O�J�V�N

20" Tow N Go Paket
�-�J�H�I�U�T���0�V�U���"�M�V�N�J�O�J�V�N

20" Tow N Go Paket + Blacktop Paket
�)�Z�Q�F�S���#�M�B�D�L���"�M�V�N�J�O�J�V�N
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