RAM 1500

LONGHORN

™

Poctivý pracant v luxusním obleku, to je Dodge RAM 1500 LONGHORN. Zastane těžkou práci a zároveň poskytne luxusní
jízdu. Osmistupňový automat a silný výkonný osmiválcový motor o objemu 5,7l HEMI s výkonem 400 koní vás o tom
přesvědčí. A k tomu relativně příznivá spotřeba kolem 13 litrů benzínu N95. Možná je také přestavba na plyn, kdy vám reálná
spotřeba klesne na ekvivalent kolem 8 litrů benzínu na 100 kilometrů.

POCTIVÝ PRACANT, KTERÝ POSKYTNE I ZÁBAVU.

GODGE RAM 1500 LONHORN VÁM PŘINÁŠÍ LUXUS V TÉ
PRAVÉ PODOBĚ - CHROMOVÉ PRVKY KAROSÉRIE
V KOMBINACI S ČERNÝMI DOPLŇKY A V INTERIÉRU PRAVÉ
DŘEVO A KŮŽE. BUDETE SE CÍTIT NA SILNICI JAKO DOMA.

RAM 1500

LONGHORN

TM

SPECIFIKACE MODELU:
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
• 5.7 HEMI V8
• 8st. automatická převodovka
• pohon 4x4
• vzduchový podvozek
• protiblokovací kotoučové brzdy na 4 kolech
• detekce slepého úhlu a změny jízdních pruhů
• adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
• bezklíčový vstup s funkcí Keyless Go
• detekce chodců s funkcí nouzového brzdění
• boční, přední a zadní parkovací asistent
s funkcí STOP
• pokročilý brzdový asistent

STANDARDNÍ VÝBAVA
Kód

Popis

Hnací ústrojí
DMH

3,92 převod zadní nápravy

DSH

Elektronická uzávěrka diferenciálu

Pakety, bezpečnostní prvky a výbava interiéru
A68

prémiový audio systém Harman Kardon s 19 reproduktory, detekce slepého
úhlu, elektrické boční nášlapy, multimediální systém Uconnect 5, ventilovaní
přední a zadní sedadla, bezdrátová nabíjecí podložka, Head-Up displej,
vnitřní digitální zpětné zrcátko s projekcí zadní kamery, LED třetí brzdové
světlo, asistent změny jízdního pruhu, nouzové brzdění s detekcí chodců,
360°parkovací kamera, podélný a kolmý parkovací asistent s funkcí STP
a další prvky

SPECIFIKACE INTERIÉRU
• prémiový hudební systém Harman Kardon®
s 19 reproduktory
• informační multimediální systém Uconnect® 5
• Apple CarPlay@ a Android AutoTM
• 12palcový dotykový displej s EU navigací
• 360° parkovací kamera
• dvouzónová automatická klimatizace
• unikátní dvoubarevná kožená sedadla
• elektricky ovládaná přední sedadla
v osmi směrech, včetně bederní opěrky
• vyhřívaná a ventilovaná přední a zadní sedadla
• bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
• dvojité panoramatické střešní okno
• aktivní systém kontroly hluku

SPECIFIKACE EXTERIÉRU
• 22palcová prémiová ALU kola
• Exkluzivní LONGHORN přední mřížka
včetně nápisu RAM
• nárazníky v barvě karosérie
• osvětlení korby
• tónovaná skla
• elektrické boční nášlapy
• elektricky sklopná/vyhřívaná zrcátka
• Automatické bi-funkční projektorové
LED světlomety

GWJ

Dvojité panoramatické střešní okno

XT

Prémiový kožený interiér v kombinaci černá/New Saddle

Exteriér
ALN

Přední a zadní nárazníky v barvě vozu

SER

Vzduchový podvozek

WPZ

22palcová leštění ALU kola

Služby a záruky
TU-EUT

Tažné zařízení homologované v EU

TU-EUN

EU navigace

TU-TCI

Tažné zařízení do 3,5 t

TU-TWI

Celková hmotnost přívěsu 3,5 t

TU-WP24

Standardní záruka 24 měsíců

TU-UBC

Profesionální ochranný nástřik podvozku

VOLITELNÁ VÝBAVA
Exteriér
ANT

Bed Utility Group - 4 nastavitelné úchyty pro upevnění nákladu, Levý Bed
Step (centrální Bed Step v kombinaci s MWK), osvětlení Pick-up boxu

AWL

Terénní pneu 275/55 R20 OWL All Terrain, elektronická závěrka zadní
nápravy, terénní tlumiče, plnohodnotné rezervní kolo, ovladač Hill-Descent,
Off-Road dekorativní prvky, zadní Extra-HeavyDuty tlumiče, kryt
převodovky řízení

MWK

Multifunkční zadní výklopné dveře (včetně středního nášlapu v komb. s ANT)

XB9

Úložný systém RamBox

Doplňkové vybavení
TU-LPG

alternativní pohon LPG Prins VSI 2.0

TU-WP36/48

prodloužení záruky na 36 nebo 48 měsíců

SPOTŘEBA A EMISE
Motor

5.7 L HEMI® V8

Výkon

295 kW při 5600 ot./min.

Spotřeba

15,7 / 10,7 / 14,9

Emise CO2

352

Třída účinnosti

G

TUCAR PLUS s.r.o., Hlavní 186, 250 82 Tuklaty (Úvaly u Prahy)
tel. recepce: +420 777 45 45 45, info@tucar.cz, www.tucar.cz
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