2014 RAM 1500 EcoDiesel / Turbo Diesel
SLT (CREW CAB (1,65 m flak))  3.0 EcoDiesel V6 4x4  TURBO DIESEL 240 HK / 570 NM

D

Pris: 399 000:- ex. moms
Tillval RamBox (SLT, LARAMIE): 14 000:- ex. moms
Tillval luftfjädring (SLT, LARAMIE): 16 000:- ex. moms
INTERIÖRT



















EXTERIÖRT

 17-tum Tech Silver aluminiumfälgar
 El-justerbara och el-uppvärmda 15- x 23 cm ytterbackspeglar,
svart plast, manuell infällning
 Dubbel lins halogenstrålkastare
 Kromgrill med svart när och krom front- och bakre stötfångare
 Lackerad övre front och kromade dörrhandtag

Tyg, 40/20/40-delad soffa/säten och separata framsäten
Golvmattor och skydd för golvet
Air Condition (A/C)
SÄKERHET & LARM  LÅS
Främre armstöd (extra bred) med tre mugghållare
Farthållare och justerbar rattkolumn
 Avancerad multistegs förar- och passagerarairbag samt
Extern USB port som laddstation för telefon, MP3 mm.
airbag/gardin och krockkuddar i framstolarna
Takkonsoll
 Skivbromsar runt om med ABS samt bromsassistans
UconnectTM 8.4A multimedia-system med 8.4-tum pekskärm
 Automatiska strålkastare
Premium dörrpaneler med kartfack/förvaring
 Däcktryckssystem med informationsskärm
El-öppningsbart bakfönster
 Elektronisk stabilitetskontroll med släpvagn/svajkontroll
El-uppvärmd ratt
 Fjärrlås/insteg utan nyckel (keyless entry)
Instrumentpanel med upplysta menyer/toning
Temperatur- och kompassinstrument
KAPACITET & FUNKTIONALITET
Färddator
12-volts uttag
 Bakre upphängning med individuell fjädring och heavy duty
Centrallås och el-hissar fram
stötdämpare. 8-stegs automatlåda (samma i Rolls Royce!)
Förvaringsfack i golvet bak
 4- och 7-stift släpvagnskontakt. 900 kg lastvikt på flaket!
Förvaringsback under baksätena
 Deltids fördelningslåda med elektronisk växling vid körning

LARAMIE (CREW CAB (1,65 m flak))  3.0 EcoDiesel V6 4x4  TURBO DIESEL 240 HK / 570 NM
Pris: 469 000:- ex. moms

Pickup Center Sverige

Uppgraderingar mot SLT (och mer därtill):

Hos oss handlar du med trygghet i fokus:

 Premium skinnklädsel 40/20/40-delad soffa/säte och eluppvärmda- och ventilerade framsäten
 20-tum kromade aluminiumfälgar
 Automatisk dubbla zoners temperaturkontroll
 El-justerbar 10-stegs förarsäte med minne och 6-stegs
kontroll passagerarsäte
 Fram- och bakdörrbelysning
 Fullängds golvkonsoll och LED-belysning interiört
 Minnesfunktion för radion, förarsätet, speglarn, pedalerna
 Tio högtalare med förstärkare, subwoofer och separat
552-watt förstärkare
 115-volts strömuttag (driva bärbara datorer mm.)
 Kromgrill och kromad främre- och bakre stötfångare
 Tillgängligt tvådelat färgschema exteriört samt standard
skärmbreddare
 Lackerade- eller kromade dörrhandtag
 El-infällbara backspeglar 15- x 23 cm med multifunktion
 Premium halogen projektorstrålkastare och LED
baklampor med kromade lister
 Larm och backkamera. 800 kg lastvikt på flaket!







3 år trygghetspaket / nybilsgaranti på alla nya RAM
Prickfri CARFAX på alla bilar, nya såsom begagnade
Fullservice specialverkstad för alla amerikanska bilar
Proffs på tillbehör, reservdelar (AM Parts) och
modifiering
Störst på Dodge i Sverige - Välkommen du också!







Anläggningar på fyra orter i Sverige, fri leverans av
valfri bil till ditt närmsta Pickup Center, vi är aldrig
långt borta!
Pickup Center på fyra orter; STOCKHOLM, HÖRBY i
Skåne, LULEÅ i Norr och KALMAR i Öst
Samtliga anläggningar har tillgång till en
specialverkstad / AM Workshop inriktad på
amerikanska bilar med Dodge RAM 1500 som
specialitet

SwedenCustomCars!

Pickup Center Sverige - Vi säljer nya RAM Trucks / Dodge | info@pickupcenter.se | www.pickupcenter.se

