Dodge RAM
5,7 V8 HEMI Limited Night Edition SKLADEM / 2022 / 30 km

2 468 000 Kč s DPH 2 039 669 Kč bez DPH
Karoserie

pick up

Výkon motoru

295 kW

V provozu od

2022-11-21

Převodovka

Automatická

Najeto

30 km

STK

2026-11-01

Palivo

Benzín

Servisní knížka

ano

VIN

1C6SRFHT4NN265098

Objem motoru 5 654 ccm

Limited CREW CAB Night Edit! NOVÝ VŮZ SKLADEM. K ODBĚRU IHNED. V8 5.7 HEMI
295kW. Vzduchový podvozek, výsuvné boční nášlapy a 22" litá kola. FullLED natáčecí
světlomety s asistentem dálkových světel. Harmand Kardon soundsystem, Panoramatická
střecha, Uzamykatelná korba s rolovacím krytem, Tažné zařízení na 3500 kg. Celokožený
interiér s prošíváním, větranými a vyhřívanými paměťově nastavitelnými sedadly.
KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VÝBAVY NA VYŽÁDÁNÍ.,

Výbava vozidla

360° monitorovací systém (AVM)
8 rychlostních stupňů
8x airbag
ABS
adaptivní regulace podvozku
adaptivní tempomat
Android Auto
Apple CarPlay
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent jízdy v koloně
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent stability přívěsu (TSA)
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. uzávěrka diferenciálu
aut. zabrždění v kopci
automatické parkování
automatické přepínání dálkových
světel
automaticky zatmavovací zrcátka
autorádio
AUX
bezdrátová nabíječka mobilních
telefonů
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bezklíčové startování a odemykání
bluetooth
boční nášlapy
brzdový asistent
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení
digitální příjem rádia (DAB)
digitální přístrojový štít
dotykové ovládání palubního počítače

dvouzónová klimatizace
el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. sklopná zrcátka
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
hands free
head-up display
hlídání jízdního pruhu
hlídání mrtvého úhlu
hlídání provozu při couvání (RCTA)
imobilizér
indikátor parkování
isofix
klimatizace
klimatizovaná přihrádka
kožená sedadla
kožené čalounění
LED adaptivní světlomety
LED denní svícení
litá kola
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
nouzové brzdění (PEBS)
odvětrávaná sedadla
originál autorádio
palubní počítač
paměť nastavení sedadla řidiče
panoramatická střecha
parkovací asistent
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
pérování vzduch

podélný posuv sedadel
pohon 4x4
polohovací sedadla
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
přední světla LED
regulace rychlosti při jízdě ze svahu
regulace tuhosti podvozku
regulace výšky podvozku
repro
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
stabilizace podvozku (ESP)
start-stop systém
startování tlačítkem
střešní okno
střešní šíbr el.
tažné zařízení
tempomat
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
uzávěrka diferenciálu
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívaný volant
výškově nastavitelná sedadla
zadní loketní opěrka
zadní světla LED
záruka
závěsné zařízení

