
MEET THE FASTEST 3-ROW SUV

SRT AWD

2019 DURANGO

R/T AWD

LPG-SYSTEM

Alla Dodge-modeller kan erhållas med LPG 
autogassystem. Med denna ombyggnad kan du minska 
dina bränslekostnader med upp till 50 % samtidigt 
som du skyddar miljön, eftersom LPG producerar 15% 
mindre CO2 och till och med 50 % lägre föroreningar 
som till exempel NOx. Detta utan att förlora ens 
en bråkdel av prestandan hos HEMI V8! Systemen 
som används omfattas av de strängaste europeiska 
säkerhetsstandarderna och tankningsprocessen är 
identisk. Och om det i undantagsfall inte finns någon 
LPG-station i närheten kan fordonet fortsätta att köra 
på vanlig bensin.

6.4L HEMI V8
492 HP / 362 kW
8-speed automatic

All-wheel drive
6 seats
3’500 kg towing capacity

PEAK PERFORMER

5.7 HEMI V8
365 hk / 268 kW
8-växlad automatlåda

Fyrhjulsdrift
7 säten
3500 kg släpvagnsvikt

MORE ROOM TO RIDE

6.4L HEMI V8 ENGINE ROOM FOR 7 PEOPLE

STÄMPEL OCH UNDERSKRIFT

Performance bonnet
Double exhaust pipes
High-performance chassis

 

Uconnect NAV med 8,4” Display
19 Harman Kardon högtalare med
subwoofer
Elektrisk taklucka

Dödvinkels- och backningsassistent 
Bakre parkeringsassistent med stopp
Parkview backkamerasystem
Keyless go

UTVÄNDIG UTRUSTNING

20“ low gloss black wheels
Brake calipers with red finish
Xenon headlights

INVÄNDIG UTRUSTNING

6 Premium-läderklädsel “Captain”
Sätesvärme första och andra sätesraden
Uppvärmd ratt
Luftkonditioneringsautomatik med
3 zoner

SÄKERHETSUTRUSTNING

Fjärrstartsystem
Frontalkrocksvarning Plus
Adaptiv farthållare med stopp
Körfältsassistent Plus

Performance-motorhuv
Dubbelrörsavgassystem
Sportfjädring

 

Luftkonditioneringsautomatik med 3 zoner
9 Alpine-högtalare + subwoofer och förstärkare
Elektrisk taklucka

Dödvinkels- och backningsassistent 
Bakre parkeringsassistent med stopp
Parkview backkamerasystem
Keyless go

UTVÄNDIG UTRUSTNING

20“ svarta lättmetallfälgar
Svartlackerade sidospeglar
Xenon-strålkastare

INVÄNDIG UTRUSTNING

7 Premium-lädersäten
Sätesvärme första och andra sätesraden
Uppvärmd ratt
Uconnect NAV med 8,4” Display

SÄKERHETSUTRUSTNING

Fjärrstartsystem
Frontalkrocksvarning Plus
Adaptiv farthållare med stopp
Körfältsassistent Plus



A G T E U R O P E A G T E U R O P E

OFFICIAL IMPORTER
DODGE AND RAM TRUCKS

WWW.AGTAUTO.COM

DURANGO UNCHAINED
DODGE DURANGO 2019
Durango bevisar klart och tydligt att plats för upp till 7 personer inte innebär att man 
måste avstå från komfort eller bagageutrymme. De bekväma lädersätena garanterar 
en trevlig åktur även när man pressas mot dem vid körning med full gas Tack vare 
Luftkonditioneringsautomatiken med 3 zoner och uppvärmda säten i de två främre 
sätesraderna garanteras alltid en behaglig innertemperatur. Upp till 19 Premium-
högtalare ger en exceptionell ljudupplevelse som styrs via Uconnect 
Multimediasystem med 8,4-tums pekskärm och navigering.

 
Oavsett om det handlar om R/T med en cylindervolym på 5,7 liter och 365 hk eller SRT 
med 6,4 liter och fantastiska 492 hk: Durango bygger på V8-Power för prestanda, som 
gör den till den enda Muscle Car bland SUV-bilarna. Denna kraft förs ut på vägen via 
en sportfjädring och tillåter en släpvagnsvikt på upp till 3,5 ton. Den sportiga eleganta 
designen med 20-tums hjul, Performance-motorhuv och LED-Racetrack-baklyktor 
drar till sig avundsjuka blickar, medan aktiva säkerhetsfunktioner såsom en adaptiv 
farthållare och en dödvinkelsassistent garanterar en avslappnad åktur.

OM AGT EUROPE

AGT Europe Automotive Import SA med huvudkontor i Schweiz är den 
ledande officiella importören av märkena Dodge & RAM Trucks. Som 
föregångare sedan 2008 är företaget EXPERTEN för distributionen av 
amerikanska pickupbilar och muskelbilar i Europa. Med det ständigt 
växande nätverket av återförsäljare och servicepartners som alla delar en
passion för råstyrka från USA erbjuder AGT Europe kompetent rådgivning
från köp till underhåll i närheten av dig. Kvalitet och tillförlitlighet är alltid
vår högsta prioritet så att det förblir en stor upplevelse att köra en Dodge
eller en RAM Truck varje dag. Övertyga dig själv genom en provkörning 
hos den återförsäljare som har ditt förtroende!


