VARIANTY VÝBAVY
L
VARIANTY KAROSÉRIE
Single Cab / Space Cab / Double Cab
Motor: 1,9 L turbodiesel
(120 kW / 163 k)
Prevodovka: 2WD 6-stupňová manuálna
(Single Cab)
4WD 6-stupňová manuálna
(Single Cab)
4WD 6-stupňová automatická
(Space Cab a Double Cab)

LS
VARIANTY KAROSÉRIE
Space Cab / Double Cab
Motor: 1,9 L turbodiesel
(120 kW / 163 k)
Prevodovka: 4WD 6-stupňová manuálna
(Space Cab a Double Cab)
4WD 6-stupňová automatická
(Space Cab a Double Cab)

LSE
VARIANTY KAROSÉRIE
Space Cab / Double Cab
Motor: 1,9 L turbodiesel
(120 kW / 163 k)
Prevodovka: 4WD 6-stupňová manuálna
4WD 6-stupňová automatická

V-CROSS
VARIANTY KAROSÉRIE
Double Cab
Motor: 1,9 L turbodiesel
(120 kW / 163 k)
Prevodovka: 4WD 6-stupňová manuálna
4WD 6-stupňová automatická

Vyobrazenia / tlačoviny môžu obsahovať obrázky a zobrazené podrobnosti o produkte, ktoré
nie sú ponúkané v jednotlivých krajinách (ilustračné fotografie). Údaje sa netýkajú jednotlivého
vozidla a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia iba na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Z
hľadiska cestnej premávky je vozidlo typovo schválené a klasifikované ako nákladné vozidlo.
Ak fotografie nie sú symbolické, môžu obrázky obsahovať aj príslušenstvo a špeciálnu výbavu
(voliteľné za príplatok), ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Výsledkom použitia
tohto príslušenstva alebo špeciálnej výbavy môžu byť hodnoty, ktoré sa za určitých okolností
líšia od typového schválenia, a vyššie hodnoty spotreby a CO2. Ďalšie informácie, ako aj ceny
príslušenstva a špeciálnej výbavy, získate od partnera spoločnosti ISUZU. Všetky hodnoty,
informácie a ilustrácie sú nezáväzné a sú súčasťou popisu. Spoločnosť ISUZU si preto vyhradzuje
právo na zmenu obsahu dodávky v porovnaní s informáciami a obrázkami uvedenými v tejto
brožúre, napr. pokiaľ ide o výbavu, materiál, vonkajší vzhľad, technické údaje a konštrukciu,
za predpokladu, že zmeny sú primerané pre zákazníka a nedôjde k významnému zníženiu
použiteľnosti alebo hodnoty obsahu dodávky. Farebné odchýlky závisia od rozlíšenia obrazovky /
technológie tlače.
ZÁRUKA:
Vozidlá ISUZU sú kontrolované a testované vo výrobe za najprísnejších podmienok. Okrem
zákonných nárokov na vady materiálu poskytuje spoločnosť ISUZU prostredníctvom svojich
dílerov a partnerov na všetky vozidlá D-MAX záruku 5 rokov do najazdenia 100000 km (od
prvého použitia, podľa toho, čo nastane skôr) a záruku proti prehrdzaveniu karosérie zvnútra
smerom von po dobu 12 rokov. Bližšie informácie a prípadné predpoklady nájdete v príslušných
záručných pokynoch, ktoré sú dostupné každému partnerovi spoločnosti ISUZU. Na všetky
originálne náhradné diely ISUZU sa vzťahuje 2-ročná záruka (okrem zákonnej zodpovednosti
za chyby materiálu) bez ohľadu na počet najazdených kilometrov odo dňa, keď bol diel
namontovaný servisným partnerom ISUZU alebo zakúpený od servisného partnera ISUZU. Na
príslušenstvo a špeciálnu výbavu sa môžu vzťahovať odlišné záručné podmienky. Podrobnejšie
a ďalšie informácie, ako aj celé záručné podmienky si môžete vyžiadať od svojho partnera
spoločnosti ISUZU alebo na adrese info@isuzu-sales.de.
FINANCOVANIE A LÍZING ISUZU:
Radosť z jazdy začína už flexibilnými možnosťami financovania lízingu. Pre vozidlo ISUZU D-MAX
vám preto ponúkame v spolupráci s naším partnerom atraktívne podmienky na individuálne
ponuky lízingu, financovania a poistenia.
HODNOTY SPOTREBY A EMISIÍ:
Poznámka k spotrebe paliva (v l/100 km) a emisiám CO2 počas jazdy (v g/km): Uvedené hodnoty
boli stanovené v súlade s predpísaným postupom merania (715/2007/ES a ES/2018/1832 v
príslušnom platnom alebo následnom znení). Od 1.septembra 2017 boli určité nové vozidlá
typovo schválené v súlade s Celosvetovým harmonizovaným testovacím postupom pre ľahké
vozidlá (WLTP), čo je nový realistickejší testovací postup na meranie spotreby paliva a emisií
CO2. Od 1. septembra 2018 bol WLTP nahradený novým európskym jazdným cyklom (NEDC),
súčasným testovacím postupom. Kvôli realistickejším skúšobným podmienkam sú hodnoty
spotreby paliva a emisií CO2 namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie ako hodnoty
namerané podľa NEDC. Uvedené hodnoty NEDC boli vypočítané z WLTP pomocou simulačného
nástroja v súlade so špecifikáciami vyššie uvedených pokynov. Pretože zobrazené pick-upy sú
výlučne úžitkové vozidlá, nie je povinnosť oznamovať hodnoty spotreby. Ak potrebujete ďalšie
informácie nájdete ich v oficiálnych technických publikáciách.
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MAXIMÁLNY
PICK-UP.
ISUZU D-MAX

MAXIMÁLNY
PICK-UP.

V-CROSS – ŠPIČKOVÝ MODEL

MAXIMÁLNA
VÝBAVA.
MAXIMÁLNY
DIZAJN.

Nový D-MAX.
Zažite maximálnu slobodu s najlepším a najuniverzálnejším
pick-upom D-MAX všetkých čias. Či už ste dobrodruh, zručný
remeselník, neštandardne mysliaci človek alebo rodinne
založený – D-MAX vás bezpečne a spoľahlivo dopraví na
akékoľvek miesto.

Dokonalá symbióza všestrannosti, pohodlia a dizajnu. V-CROSS
je chlapsky výkonný a zároveň elegantný. Vďaka tomu je
novým lákadlom v segmente pick-upov. V-CROSS je ešte lepšie
vybavený a zaujme špeciálnymi dizajnovými vlastnosťami a
ešte väčším komfortom.

CESTY BEZ HRANÍC

MAXIMÁLNA
SLOBODA.
Kde sa nachádza vaša dobrodružná krajina? Nech už je
to kdekoľvek, tento pick-up dopraví vás a vaše vybavenie
na miesto vašich želaní. Či už chcete cestovať sami, vo
dvojici alebo s celou rodinou – vo vozidle D-MAX zažijú
vaši spoločníci a vy maximálne pohodlie a bezpečie.

CHARAKTERISTIKY VÝBAVY:
• Prepínateľný pohon všetkých kolies
• Uzávierka diferenciálu, elektricky prepínateľná (od LS)
• Systém infotainment s 9“ obrazovkou, DAB+ (u V-CROSS)

PROFESIONÁLI PROFESIONÁLOM

MAXIMÁLNY
PARTNER.
Hľadáš všestranného spoločníka pre svoju každodennú
prácu? Vozidlo ISUZU D-MAX má výkon, efektivitu a
sofistikovanosť pre každé použitie. Tento spoľahlivý ťažný
kôň je schopný prepraviť viac nákladu, dokáže viac a ponúka
viac priestoru pre vaše materiály ako nikdy predtým.

• Apple CarPlay®, Android AutoTM (od LSE)
• Adaptívna kontrola rýchlosti/adaptívny tempomat (len
automatická prevodovka)
• Asistent núdzového brzdenia a výstraha pred zrážkou
• Rozpoznávanie dopravných značiek s inteligentným
obmedzovačom rýchlosti
• Asistent udržiavania v jazdnom pruhu (pasívny + aktívny)
• Monitorovanie mŕtveho uhla (od LSE)
• Zdvojené LED svetlomety (od LSE)

