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RAM 1500 LIMITED NIGHT EDITION 5.7 V8 HEMI 4WD 394LE
AUT. 4X4 DELMONICO RED
Autó típusa:

Dodge Ram 1500 5.7 V8 Hemi 4WD Aut (8)

Felszereltség:

Limited Night Edition

Technikai jellemzők: 394LE/ 556 Nm
Hossz: 5916mm, Szélesség: 2235mm, Magasság: 2054mm, Önsúly 2336 Kg.
Karosszéria típus:

Crew Cab

Szín:

Delmonico Red

Motor:

Dodge Ram 1500 5.7 V8 Hemi

Váltó:

8 sebességes automata

Hajtás:

4WD
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Extra lista
Limited Level 1 Equipment Group
- Adaptív sebességtartó automatika stop and go-val
- Sávtartó asszisztens
- Párhuzamos merőleges automata parkolás
- Gyalogos vészfékező rendszer
- Szellőztetett hátsó ülések
- 360 fokos kamera rendszer
- Head Up Display
Night Edition csomag
- Fekete Ram feliratú rács
- 19 Harman Kardon Hifi
- 22” Fekete könnyűfém kerék
- 285 /45 R22 4 évszakos abroncsokkal
- Fekete visszapillantó tükör
- Fekete fényszórókeret
- Fekete díszlécek
- Fekete kilincsek
- Fekete lökhárítók
- Fekete plató fellépő lépcső
- Dupla kipufogó fekete végekkel
- Sport motorháztető
Bed Utility Group
- 4 darab rakomány rögzítő fül
- LED-es raktér világitás
Panoráma tetőablak
Multi Function Taligate (kis fellépő a platóra)
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Szérialista
Mechanikai
- Dupla hátsó kipufogó,
- HEMI jelvény,
- Aktív zajvédelem rendszer, nagy teljesítményű motorhűtés (STD)
- 3.21 Hátsó tengely arány (STD) GVWR: 7 100 font (STD)
- Sebességváltó vezető által választható üzemmóddal és szekvenciális váltásvezérlés kormánykerék
kezelőszervekkel
- Motorolaj-hűtő
- Első és hátsó légrugó 4 sarkú automatikus szintező felfüggesztés
- Automatikus vezérlőmagasság állítható Automatikus vezérlővezérléssel Futómű-felfüggesztés - - Elektromos szervokormány
- 26 Gal. Üzemanyag tartály (96 Liter)
- Első-hátsó tárcsafékek négykerekű ABS-sel, elülső szellőzőtárcsákkal, fékasszisztenssel, dombtartó
vezérléssel és elektromos rögzítő fék

Külső megjelenés
- Kerekek: 20 "x 9" polírozott betétekkel (STD) Abroncsok: 275 / 55R20 BSW All Season (STD) Rendszeres
doboz
- Kifújt platóbélés
- Teljes méretű pótgumiabroncs
- Clearcoat festék
- Króm hátsó lökhárító
- Króm első lökhárító krómozott szalaggal és 2 vonóhoroggal
- Króm ajtókilincsek
- Króm oldalsó ablakkeret
- Elektromosan behajtható fűtött visszapillantó tükör, automatikus sötétedő tükörrel
- Króm külső tükrök
- Elektromos hátsó ablak jégmentesítővel
- Sötétített üveg B oszloptól hátra felé
- Esőérzékelő változó szakaszos ablaktörlők
- Krómozott rács
- Elektromosan behajló fellépő küszöb
- Csomagtérajtó / hátsó ajtózár mellékelve a motoros ajtózárakkal
- Teherlámpa magasan rögzített féklámpával
- Első ködlámpák
- LED féklámpák
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- Automatikus be- és kikapcsolás Aero-kompozit led-es távolsági / nappali, irányítottan adaptív automata
távolsági fényszóró vezérlés
- Fényszórók késleltetéssel
- Laminált hangszigetelt üveg
Belső kialakítás
- Első ülések műbőr hátsó, 4 irányba mozgatható ülések, deréktámasz
- Klimatizált első ülések, Fűtött hátsó ülések
- 12-irányba állítható elektromos első ülések
- 60-40 összecsukható osztott pados fűtött kézi felhajtható bőr hátsó ülés
- Kézi dönthető / teleszkópos kormányoszlop
- Mérők: sebességmérő, kilométer-számláló, voltmérő, olajnyomás, motor hűtőfolyadék hőmérséklete,
fordulatszámmérő, olaj
- Hőmérséklet, sebességváltó-folyadék hőmérséklete, motoróraszámláló, menetszámláló és
menetszámítógép
- Elektromos hátsó ablakok
- Fűtött bőr / valódi fa kormánykerék
- Világító elülső pohártartó
- Hátsó pohártartó
- Iránytű
- Távoli kulcsnélküli belépés beépített kulcstávadóval, megvilágított belépés és pánikgomb
- Ajtók közelsége és nyomógomb indítása
- Garázskapu nyitó
- Sebességtartó automatika kormánykerék kezelőszervekkel
- Két zónás elülső automatikus légkondicionálás
- Világító záró kesztyűtartó
- Belső kárpit: Deluxe hangszigetelés, eredeti fa/fém megjelenésű műszerfal betét, eredeti fa/fém
megjelenésű ajtólap betét, bőr/valódi fa konzol betét, króm/fém megjelenésű belső tér
- Bőr kárpitozott műszerfal és fém megjelenésű felső konzol betét
- Bőr ajtókárpit
- Prémium bőr kárpitozott első ülések
- Nappali-éjszakai automatikus tompító visszapillantó tükör
- A vezető- és utas oldali smink tükör a napellenzőben
- Teljes padlós konzol fedett tárolóval, mini felső konzol, 2 db 12 V-os DC konnektor és 2 db 120 V-os
váltóáramú
- Első térkép olvasólámpa
- Fade-To-Off belső világítás
- Teljes szőnyegpadló-burkolat: gumi szőnyegbetétekkel az első és a hátsó padlószőnyeghez
- Pickup Cargo Box Lights (Plató világitás)
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- Intelligens távoli motorindítása
- Memóriabeállítások: vezetőülés, ajtótükrök, hang és pedálok
- FOB vezérlők: Rakomány hozzáférés, Távoli motorindítás és Légrugózás
- GPS navigáció
- Google Android Auto, Apple Car play
- Érintőképernyős kijelző
- 4G LTE Wi-Fi hot spot
- GPS antenna bemenet
- Beépített hangparancs w / Bluetooth
- Elektromos első/ hátsó ablak mozgatás automata fel/le mozgatással
- Elektromos ajtózárak és automatikus zár funkció
- Elektromosan mozgatható pedálok
- Külső hőmérsékletmérő
- Fedélzeti számítógép
- Manuális billenthető első fejtámlákkal és kézi állítású hátsó fejtámlákkal
- Első középső kartámasz tárolóval és a hátsó középső kartámasz
- Sentry Key motor indításgátló
- 2 db 12 V-os egyenáramú konnektor
Biztonság
-Elektronikus stabilitásszabályozás (ESC) és gördülésstabilitás-ellenőrzés (RSC)
- ABS és hajtáslánc kipörgésgátló
- Vezető és utasüléses oldalsó légzsákok
- ParkSense első és hátsó parkolóérzékelők
- Holttér figyelő rendszer
- Előre ütközés-figyelmeztetés-plusz és keresztforgalom felügyelő rendszer
- Gumiabroncs-specifikus alacsony gumiabroncs-nyomás figyelmeztetés
- Függöny 1. és 2. sori légzsák
- Hátsó gyermekbiztonsági zárak
- ParkView biztonsági kamera
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