R A M1500
NYA 2019

ALLROUND-EFFEKTIVITET

INGEN LADUGÅRDSVÄGG

Ju bättre aerodynamiska egenskaper en bil har desto lägre blir förbrukningen, och i den nya Ram 1500 har vi inte sparat på krutet. Den nyutvecklade
karossen är inte bara snygg att titta på utan är också ett aerodynamiskt mästerverk vars design hjälper till att styra luftflödet runt och över bilen på
effektivaste möjliga sätt. Allt för att minska luftmotsåndet och med det sänka bränsleförbrukningen och minska vindbruset inne i bilen till ett minimum.

ACTIVE GRILLE SHUTTERS är standard på alla
modeller och anpassar sig omedelbart till
egenskaper som hastighet, last och effektbehov
för att ge optimal motorkylning och en minskning
av det aerodynamiska luftmotståndet.
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AGTEUROPE

AGTEUROPE

AERODYNAMISK TAK Grundläggande för den
nya RAM är en helt ny exteriör design och längre
hjulbas. Taket har designats med en grundtanke
om att styra luftflödet över den bakre spoilern på
bakluckan för att effektivt minska luftmotståndet.

NYDESIGNAD BAKLUCKAN Den nya bakluckan
har fått en mer aerodynamiskt riktig utformning.
Den är nu också betydligt lättare än tidigare och
har försetts med en inbyggd gasfjäderdämpning
för mjuk nedfällning. Luckan kan fjärröppnas
med nyckelfoben.

Uconnect® 4 med 8,4-tums pekskärm

TEKNIK & KOMFORT

VÅR DEFINITION AV LYX

Lyx i vår värld innebär att du ska kunna uppleva en tyst, komfortabel (bortsett från din musik) och på alla sätt bekväm resa i din bil.
I nya Ram 1500 serveras du detta bland annat genom den individuella fjädringen som ger bilen mer personbilslik känsla, en nydesignad hytt som nu
förlängts med 10 centimeter, därtill nu ställbar lutning för ryggstödet i baksätet och aktivt brusreducering i kupén. Ingen annan transportbil kan erbjuda
detta förutom RAM

LJUV MUSIK OCH MAXIMAL KOMFORT PÅ FINGERTOPPSAVSTÅND

Om du ägt en RAM sedan tidigare är du redan van vid bra ljud och komfort. I Nya RAM 2019 har vi tagit allt till nästa nivå för dig som inte nöjer dig med
annat än det allra bästa. Eller vad sägs om ett infotainmentsystem med 12-tums pekskärm* där man inte bara har åtkomst till musik, utan även telefon,
GPS, komfortfunitioner som värme / kyla i stolarna, rattvärme, fler-zons AC, Appar som Android Auto eller CarPlay och mycket mera.
I nya RAM erbjuder vi den mest fantastiska och kraftfulla lyssnarupplevelsen någonsin genom Harman Kardon® ljudsystemet som har en 900-watts
förstärkare och 19 (!) högtalare*
* Tillval															
AGTEUROPE

AGTEUROPE
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DEN STARKASTE RA

DESIGNAD FÖR PRESTANDA
ELEKTRONISK
PARKERINGSBROMS
Fem operativa lägen,
inklusive Safe Mode och
Drive-Away Release.

STARKARE RAM
Höghållfast stål specialutvecklat för
ändamålet gör ramen i den nya RAM
till den starkaste, men samtidigt
lättaste någonsin

SIDOKROCKSKYDD
De förstärkta krockbalkarna och den
unika uppsättningen Air Bags
skyddar både passagerare i
framsätet och baksätet effektivt

HEAVY-DUTY FJÄDRING
Fjädringen är utvecklad för att ge bästa
möjliga komfort på alla tänkbara underlag

PROGRESSIVA
BAKFJÄDRING
Det är viktigt att fjädringen bibehålls
även vid tung belastning, därför har
RAM progressiv fjädring bak

REAR AXLE THERMAL
MANAGEMENT SYSTEM
Denna nya teknologi innebär att
oljan till bakaxeln föruppvärms för
att optimera viskositeten vilket
skapar en lägre bräsnleförbrikning

GRUNDEN: EN GEDIGEN RAM AV HÖG-HÅLLFAST STÅL

NUTVECKLADE AXLAR – RÅSTYRKA MÖTER HÖGTEKNOLOGI

Ramen i en RAM är byggd för att klara av alla belastningar som bilen kan
tänkas utsättas för. 98% av ramen är höghållfast stål vilken i sig gör RAM
unik då många tillverkare använder mindre hållfasta material i ramarna,
som exempelvis sammanpressad plåt.

När ingenjörerna utvecklade den nya RAM-modellen kompromissade man
inte och valde teknik före kapacitet, man valde båda och tog fram en 235
millimeters bakaxel med elektronisk parkeringsbroms.

Ramkonstruktionen medger möjligheten att oprobelmatiskt hantera
3500 kilo i dragvikt och 850 kilo lastvikt **				
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Nytt på 2019 RAM är också uppgraderingen från fem till sex hjulbultar
vilket ger bultmönstret 6x139,7

M 1500 NÅGONSIN
EN STARK BAS
98 % av det stål som används i
ramen är stål med hög hållfasthet.

DÄCKBARRIÄRER
Skyddar förare och
framsätespassagerare vid
frontalkollision

STÖRRE BROMSSKIVOR
380 mm stora bromsskivor borgar
för kortare bromssträckor

DYNAMISK FRONT
DEFORMATIONSZONER
Ny konstruktion för att
hantera större stötbelastningar
och absorbera mer energi.

Y-FORMAD RAM FRAM
Vid en eventuell frontkollision
absorberas och minimeras
energin från kollisionen effektivt
genom ramens Y-form fram

LUFTFJÄDRING / NIVÅREGLERING

FRAM- OCH BAKFJÄDRING

Active-Level

Från instrumentpanelen kan föraren aktivera fem olika lägen efter behov.

Fjärding i RAM är unik i sin kontruktion. När andra tillverkare fortfarande
använder bladfjädrar har RAM sedan 2009 tillverkats med individuell
fjädring för att få en mer personbilslik komfort.

Dessa är: Två olika Off-Road-lägen där bilen höjs, Aero-läge där bilen
sänks, Normal Ride-läget samt Entry / Exit-läget vilket även kan aktiveras
via nyckelfoben.

På RAM 2019 har fjädring och framvagnskomponenter förstärkts ytterligare
för att tåla den högre belastningen som 22" fälgar medför, vilket nu finns
som tillval för alla modeller.

TM

är ett tillval som RAM är ensamma om på marknanden.
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3 500 KG DRAGVIKT!
PLÖTSLIGT KÄNNS STORA SLÄP SMÅ...
RAM är inte den enda pickup-modellen på marknaden som får dra tunga släp. Men vi kan garantera dig att du kommer att märka skillnad när du drar ett
riktigt tungt släp med en RAM. Prova själv!

800 + KG LASTVIKT!
RAM ÄR BYGGD FÖR ATT ANVÄNDAS - PÅ RIKTIGT

Precis som när det gäller att dra tunga släp är tung last på flaket inga problem på en RAM.
I förekommande fall beroende på val av modell kan man få upp till 850 Kg lastvikt.
P.S Om du konstant kör med tung vikt på flaket rekomenderar vi tillvalet luftfjädring /
Nivåreglering.
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**ACTIVE-LEVEL-AIR SUSPENSION: NIVÅREGLERING STARTAR
AUTOMATISKT NÄR VIKT LÄGGS PÅ FLAKET VILKET
FÖRHINDRAR ATT BILEN SJUNKER IHOP BAK

SMART FÖRVARING
ÖVERALLT

LASTMÖJLIGHETER PÅ EN NY NIVÅ

Lastförmågan i och på en RAM är unik. Ingen annan piclup på Svenska
marknaden har en så stor flakvolym. Tillvalet RamBox® innebär att man har
utnyttjat den delen av flakets insida (som sällan används) till att skapa två
smarta förvaringsfaack som är låsbara med nyckelfoben.
Belysning och 115V el-utag finns i RAMBOX som standard.
Adapter 115V-220V finns att köpa hos din återförsäljare.

Även med RAMBOX tillvalet kan du utan problem
lasta stora skivor och få in en EU-pall på bredden
då måttet mellan hjulhusen är oförändrat mot ett
vanligt flak.

LÄTTARE BAKLUCKA
Den nya bakluckan är inte bara lättare utan har nu
också inbyggd gasfjäder för mjuk nedfällning. VIa
nyckelfoben kan du fjärröppna luckan bak vars
fall dämpas av gasfjädrarna.

122CM

(Den praktiska flakstegen finns som tillbehör)

LASTSÄKRING
Med den smarta och låsbara (med bilens nyckel)
flakavdelaren kan du på ett enkelt sätt dela av
flaket för att förhindra att lasten glider. Du kan
också "veckla ut" avdelaren som då istället blir
U-formad och kan användas som en smart
flakförlängare när bakluckan är nedfälld.

LED-BELYSNING PÅ FLAKET Styrs med
hjälp av strömbrytaren på flakets insida, innifrån
hytten eller via nyckelfoben.

NY NYCKELFOB –
NYA FUNKTIONER

• Centrallås av dörrar,
baklucka och RAMBOX
• Fjärrstart
• Öppning av baklucka
• Sänkning av bilen **
• Flakbelysning på/ av
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SÄKERHET NÄR DET ÄR SOM VIKTIGAST:
DET FINNS ÖVER 100 SÄKERHETSFUNKTIONER TILLGÄNGLIGA I NYA RAM
LANESENSE® FILBYTESVARNING (LDW) Ram 1500 läser

automatiskt in vägmarkeringarna med hjälp av kameror monterade på
sidiobackspeglarna. Systemet varnar föraren om en sidolinje överskrids
utan att sidoblinkern slagits på. Föraren känner då en svag vibrering i
ratten för att bli uppmärksam. Om även denna ingnoreras av föraren
kommer systemet automatiskt styra in bilen i körfältet.

ADAPTIV FARTHÅLLARE (ACC) MED STOPP - START En smart
farthållare som automatiskt anpassar bilens hastighet och avstånd till
framförvarande bilar i förhållande till trafiken.
FRÄMRE KOLLISIONSVARNING (FCW) PLUS För de flesta bilar
med likande system bromsas bilen ned till maximalt 30 km/h. På en RAM
bromas hastigheten ända ner till 0 km/h vid behov, samtidigt sker visuella
varning i klustret kombinerat med varningsljud. När avståndet till
framförvarande fordon ökar igen accelererar bilen succesivt upp till den
förinställda hastigheten under förustsättning att vägen är fri.
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PARKERINGSVARNING När bilen läggs i backläge och andra fordon
eller föremål finns i närheten varnars föraren med hjälp av ljudsignaler och
blinkande symboler i backespeglarna.
DÖD-VINKELVARNARE MED SLÄPVAGAGNSAVKÄNNING Vid
filbyten varnas föraren om det befinner sig ett annat fordon i den döda
vinkeln. Om en släpvagn är tillkopplad tar varingssytemet automatiskt
hänsyn till hela ekipagets längd.

ÖVERALLT RUNTOMKRING DIG

360° KAMERA

PARKERINGSASSISTENT

HÖGKAPACTITETBROMSAR

AUTOMATISKT HELLJUS

Den smarta sorrundkameran ger i
kombination med bilens övriga
säkerhetssystem föraren full kotroll
över omgivningen.

Som ett ytterligare hjälpmedel till
parkeringssensorerna fram och bak
och 360 surroundkameran finns nu
parkeringsassistenten vars smarta
funktion handgripligen hjälper dig
att fickparkera bilen in i en ledig
parkeringsficka, men först efter
systemet avggjort och bedömt om
parkeringsfickan är tillräckligt stor
för att bilen ska få plats.

Överdimensionerade bromsskivor
fram och bak reducerar stoppavståndet från 100 till 0 km/h till ett
minimum.

En sensor i bilens framruta känner
automatiskt av ljusstrålarna från
mötande fordon och bländar då
blixtsnabbt av till halvljus för att
sedan blända upp till helljus igen
efter det mötande fordonet har
passerat.

Säkra all last ordentligt.
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KOMMANDOCENTRALEN
ANPASSNINGSBAR INFORMATIONSDISPLAY
Beroende av vald utrustningsnivå är informationsdisplayen som sitter i mitten av klustret antingen 3,5- eller 7-tum stor.
Informationen som man vill ska synas i skärmen kan konfigureras efter eget tycke, behov och smak.

SMARTARE, SNABBARE - UCONNECT

18 + 1 = 19 HÖGTALARE!

I mediasystemet Uconnect® kan du förutom lyssna på radio även spegla din
smartphone, streama musik via Bluetooth, navigera, prata handsfree samtal
och kontrollera bilens alla komfortfunktioner, exemepvis rattvärmen eller
kalluftfläktarna i framstolarna. Pekskärmen är 8.4 tum stor som standad
men finns även i 12 tums utförande som tillval för vissa modeller.

Endast Harman Kardon® kunde tillverka det — Bara nya 2019 RAM har det:
Med 18 premium-högtalare + en strategiskt placerad 10 tums subwoofer
levererar Harman Kardon Audio System ljud som är helt i en klass för sig
själv.
Active Noise Cancellation är ett speciellt framtaget brusreduceringssystem
som blockerar väg och vindbrus, vilket tillsammans med den 900 Watt
kraftfulla 360 surroundförsärkaren och de 19 högtalarna bidrar till en helt
fantastisk ljudupplevelse.
Only in a RAM!
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INTERIÖR

Textilklädsel, Diesel Gray/
Black (grå/svart)
Big Horn®

Premium-läderklädsel, Cattle
Tan/Black (Nöt mörkbrun/
svart)
Longhorn®

Textilklädsel, Light Mountain
Brown/Black (ljust bergsbrun/
svart)
Big Horn®

Premium-läderklädsel, Light
Mountain Brown/ Mountain
Brown (Ljust bergsbrun/
Bergsbrun)
Longhorn®

Textilklädsel, Black (svart)
Big Horn®/Big Horn® med Sport eller Svart utseendepaket

Läderklädsel, Black (svart)
Laramie®/Laramie® med
Sport eller Svart
utseendepaket

Läderklädsel, Light Frost
Beige/Mountain Brown (Ljust
bergsbeige/
Bergbrun)
Laramie®

Premium-läderklädsel med laserstygn Light Mountain Brown/
Mountain Brown (Ljust bergsbrun/Bergsbrun)
Longhorn®

Premium-läderklädsel, Black (svart)
Limited
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RAM 1500 MODELLUTBUD
®

®

Big Horn

Longhorn

DRIVLINA

5,7 L HEMI® V8 med cylinderavstängning och 8-vxl automat växellåda

PRESTANDA

Effekt: Hästkrafter: 400 / Kilowatt 295
Vridmoment: 555 Nm
Bränsleförbrukning: 12,8 liter/100 km (blandad körning)
Co2: 332 g/km

DRIVLINA

5,7 L HEMI® V8 med cylinderavstängning och 8-vxl automat växellåda

PRESTANDA

Effekt: Hästkrafter: 400 / Kilowatt 295
Vridmoment: 555 Nm
Bränsleförbrukning: 12,8 liter/100 km (blandad körning)
Co2: 332 g/km

URVAL STANDARDUTRUSTNING
INTERIÖRT
Textilklädsel
Textilklätt golv
Justerbara framstolar
Premium vinyldörr trimpanel
3,5-tums informationsdisplay
EXTERIÖRT
Kromad grillsarg med svart grill
Kromstötfångare fram och bak
Kromade dörrhandtag
Dimljus
KAPACITET & FUNKTIONALITET
Elektronisk fördelningsslåda
Öppningsbar lucka i bakfönster

Läderklädd ratt
3 USB-portar
60/40 bakre fällbar delat bänksäte med
nedfällbar konsol
Uconnect® 4C NAV med 8,4-tums skärm
18-tums aluminiumfälgar
Big Horn®-emblem

Varningslampa för nerfälld baklucka

URVAL STANDARDFUNKTIONER
Utvalda Laramie®-funktioner ingår plus:
INTERIÖRT
Longhorn® specifik läder- och
träinredning
Premium läderklädda skålformade
framstolar med full-längds mittkonsol
60/40 bakre fällbar delat bänksäte med
nedfällbar konsol

Uppvärmda fram- och baksäten
Läderklädd ratt med inslag av äkta trä
7-tums informationsdisplay
Uconnect® 4C NAV med 8,4-tums skärm
LED-interiörbelysning

EXTERIÖRT
20-tums aluminiumfälgar
P20 BSW Åretruntdäck
kromade sidosteg
Longhorn®-emblem

LED-framlampor
LED-bakljus
LED-dimljus
Kromade dragöglor fram

KAPACITET & FUNKTIONALITET
Nyckelfob-styrd baklucka

Elektriskt öppningsbar lucka i bakfönster

SÄKERHET OCH TRYGGHET

ParkSense® Front and Rear Park Assist med Rear ParkSense Stop

TILLVAL

TILLVAL
SPORT PAKET
Svart läderinredning
Lackerad grill
Lackerade backspeglar
Lackerade stötfångare
Sporthuv
20" Sport-fälgar

BLACK PACKAGE
Svartlackerad grill
Svartlackerade stötfångare
Svarta 20-tums aluminiumfälgar
Svarta emblem
svartlackerad RAM-grill
Svarta ändrör på avgassystem
Svart textilinredning
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TVÅ-TON FÄRG
Inkluderar RV Match
Walnut Brown
(valnötsbrun)som
accentfärg på nedre
delen av karossen

RAM 1500 MODELLUTBUD
®

Laramie

Limited

DRIVLINA

5,7 L HEMI® V8 med cylinderavstängning och 8-vxl automat växellåda

PRESTANDA

Effekt: Hästkrafter: 400 / Kilowatt 295
Vridmoment: 555 Nm
Bränsleförbrukning: 12,8 liter/100 km (blandad körning)
Co2: 332 g/km

URVAL STANDARDFUNKTIONER
Utvalda Big Horn-funktioner ingår plus:
INTERIÖRT

Läderklädsel
12-vägs elektriska framstolar
Uppvärmda/ventilerade framsäten med
minne
7-tums informationsdisplay
Premium ljudsystem med subwoofer
Uconnect® 4 med 8,4-tums display
Kromad grill
Kromade fram- och bakstötfångare
Karossfärgade hjulhus
LED-framlampor
LED-bakljus
LED-dimljus

5 USB-portar, två 115 V strömuttag
Tvåzons automatisk klimatanläggning
LED-iörbelysning

EXTERIÖRT

18-tums fälgar i gjuten aluminium
P18 BSW Åertruntdäck
Kromade dörrhandtag
Laramie®-emblem
Elektriskt fällbara sidospeglar

DRIVLINA

5,7 L HEMI® V8 med cylinderavstängning och 8-vxl automat växellåda

PRESTANDA

Effekt: Hästkrafter: 400 / Kilowatt 295
Vridmoment: 555 Nm
Bränsleförbrukning: 12,8 liter/100 km (blandad körning)
Co2: 332 g/km

URVAL STANDARDFUNKTIONER
Utvalda Laramie Longhorn-funktioner ingår plus:
INTERIÖRT

Premium läder- och
träinredningsdetaljer
Premium läderklädda framstolar med
Nerfällbar mittkonsol
60/40 fällbart baksäte med nedfällbar
konsol

Kromad grill
20-tums gjutna aluminiumfälgar

Uppvärmda fram- och baksäten
7-tums informationsdisplay
Läderklädd ratt med inslag av äkta trä
Uconnect 4C NAV med 12-tums display
LED-interiörbelysning

EXTERIÖRT

Automatiska sidosteg
Limited-emblem

SÄKERHET OCH TRYGGHET

Blind Spot Monitoring med Rear Cross-Path och Trailer Detection

KAPACITET & FUNKTIONALITET
Fjärrtillgång Keyless GO
Klass 4, krokmottagare

Fjärrstart

TILLVAL

TILLVAL
KROM PAKET
kromade dragöglor fram
kromade sidosteg
Kromade lister runt fönster

LACKERADE
STÖTFÅNGARE
Främre och bakre
stötfångare är lackerade i
bilens färg

SPORT PAKET
Svart läderinredning
Lackerad grill
Lackerade backspeglar
Lackerade stötfångare
Sporthuv
20" Sport-fälgar

BLACK PACKAGE
Svartlackerad grill
Svartlackerade stötfångare
Svarta 22-tums aluminiumfälgar
Svarta emblem
svartlackerad RAM-grill
Svarta ändrör på avgassystem
Svart läderinredning
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FÄRGER

Bright White

Ivory White (Elfenbensvit) Tri-Coat

Billet Silver

Maximum Steel Metallic

Granite Crystal

Diamond Black Crystal

Blue Streak Pearl

Patriot Blue

Black Forest Green

Flame Red

Delmonico Red Pearl

Rugged Brown

LARAMIE® VISAS I
MAXIMUM STEEL MED
BILLET SILVER LOWER

LONGHORN® VISAS I
IVORY WHITE MED RV MATCH
WALNUT BROWN METALLIC LOWER

FÄRGER OCH TVÅ-TONS-TILLVAL
Bright White
(Kritvit)

Ivory White
(Elfenbensvit)

Billet Silver

BIG HORN®

M

N/A

M

M

LARAMIE®

N/A

MS

M

LONGHORN®

N/A

MB

LIMITED

N/A

M

Diamond
Black Crystal

Blue Streak

Patriot Blue

Black Forest
Green

Flame Red

Delmonico
Red Pearl

Rugged Brown

M

M

M

M

M

M

M

M

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MB

MB

N/A

MB

N/A

MB

N/A

N/A

MB

MB

M

M

M

M

N/A

M

N/A

N/A

M

N/A

Maximum Steel Granite Crystal

M = Tillgänglig entonsfärg S = Billet Silver Lower (Laramie®) B = RV Match Walnut Brown (Valnötsbrun) Metallic (Longhorn®) N/A = Ej tillgänglig

KONFIGURATIONER

Big Horn 4x4 Crew Cab 64 Bed_167

CREW CAB

170 CM FLAK

BIG HORN®

S

S

LARAMIE®

S

LONGHORN®
LIMITED

PREMIUM-SÄTEN

S

O

S

S

O

S

S

N/A

S

S

S

N/A

S

N/A = Ej tillgänglig S = Standardkonfiguration O = Tillval
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Bench Seats RRP19US1_171

40/20/40 SITTBÄNK

Crew Cab 57 Bed RRP19US1_168

Bucket Seats RRP19US1_172

FÄLGAR

18-tums gjuten aluminium
Standard på Laramie®
(WBC)

20-tums gjuten aluminium/ kromkåpa
Tillval på Big Horn®
(WRK)

20-tums gjuten aluminium svartlackerad
Ingår i Black Package på Big Horn®
(WRW)

20-tums gjuten aluminium premium
Kromkåpa Tillval för Big Horn®
(WRD)

20-tums gjuten aluminiumfälg lackerad/
polerad, Tillval på Laramie® med
utrustningsgrupp P1 eller P2.
(WRB)

20-tums gjuten aluminiumfälg
lackerad/polerad. Tillval
sportpaket på Laramie®
(WRJ)

20-tums gjuten aluminiumfälg
lackerad/polerad. Standard på
Longhorn®
(WRU)

20-tums gjuten aluminiumfälg
lackerad/polerad. Ingår med tvåtonsfärg på Longhorn®
(WRC)

20-tums gjuten aluminiumfälg
lackerad/polerad
Standard på Limited
(WRR)

22-tums gjuten aluminiumfälg
lackerad/polerad. Tillval Laramie® med Sport
Paket Included och på Laramie® med Black
Package (WPM)

22-tums gjuten aluminiumfälg.
Tillval för Longhorn® eller
Limited(WPZ)

18-tums gjuten aluminiumfälg.
Ingår i Off-Road-paketet på Big
Horn®
(WBD)

GARANTI
NYBILSGARANTI
alla nya RAM levereras med en komplett täckande nybilsgaranti
PLATINUM PROTECTION

2 / 100 000

VAD TÄCKER GARANTIN?
Motor

Styrelektronik

ÅR

Motorkylning och bränslesystem

Växellåda

Ljud och Media
(Radio, Nav etc.)

Elektronik

Drivlina

Fjädringar

Bromsar/ABS

Styrning

Karosskomponenter

Däck (maximalt 2 år/100 000 km)

Luftkonditionering

Instrumentering

Säkerhet och trygghet

KM

GILTIG I EUROPA

Auktoriserade verkstäder finns i hela Europa

FÖLJER BILEN

Förfaller inte vid ny ägare

FÖRLÄNGNINGSBAR

Förläng garantin upp till 5 år eller 150 000 km

Fullständig garantiinformation finns på agtauto.com
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UCONNECT: Nuvarande information och funktioner är kanske inte tillgängliga på alla platser eller för alla mottagare. VARNING VID FILBYTE: Detta system är ett förarbekvämlighetssystem och ersätter inte förarens aktiva deltagande. Föraren måste vara
medveten om trafikförhållandena och behålla kontrollen över fordonet. ADAPTIV FARTHÅLLARE MED STOPP OCH KÖR: Detta system är ett förarbekvämlighetssystem och ersätter inte förarens aktiva deltagande. Föraren måste vara medveten om
trafikförhållandena och vara beredd att använda bromsarna för att undvika kollisioner. FRAMÅTRIKTAD KOLLISIONSVARNING PLUS: Detta system är inte avsett att undvika kollisioner i sig och FCW kan inte upptäcka alla typer av potentiella kollisioner.
Föraren måste vara medveten om trafikförhållandena och vara beredd att bromsa och styra för att undvika eventuella kollisioner. DETEKTION BAKRE VÄGKORSNING - DETECTION TRAILER- 360 SURROUND VY KAMERA - PARKERINGS ASSISTANS BROMSSYSTEM Titta alltid innan du fortsätter. Ett elektroniskt körhjälpmedel är inte en ersättning för medveten körning. Var alltid uppmärksam på omgivningarna. ÖVERVAKNING AV BLINDA FLÄCKAR: Kontrollera alltid visuellt efter fordon innan filbyte
ANDROID AUTO: Kräver Android Auto-appen på Google Play och en Android-kompatibel smartphone som kör Android 5.0 Lollipop eller högre. Android, Android Auto, YouTube och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC. AIR BAGS: De avancerade
främre airbagsen i detta fordon är certifierade enligt de nya amerikanska federala bestämmelserna för Advanced Air Bags. Barn upp till och med12 år ska alltid åka fastspända i baksätet. Spädbarn i bakåtvända barnstolar ska aldrig åka i framsätet på ett
fordon med en airbag på passagerarsidan. Alla passagerare ska alltid bära sina midje- och axelbälten korrekt. ELEKTRONISK STABILITETSKONTROLL: Inga system, oavsett hur sofistikerade de är, kan upphäva fysikens lagar eller övervinna oförsiktigt
körbeteende. Prestanda begränsas av tillgänglig dragkraft, denna kan påverkas av snö, is och andra förhållanden. När ESC-varningslampan blinkar, måste föraren använda mindre gas och anpassa hastighet och körbeteende till rådande vägförhållanden. Kör
alltid försiktigt, i enlighet med förhållandena. Använd alltid säkerhetsbälte APPLE CAR PLAY: Apple CarPlay använder din smartphones dataabonnemang. Ytterligare avgifter kan tillkomma. För att kunna använda Apple CarPlay måste du vara i ett område
med mobiltäckning. ASSISTANS VID START I BACKE: Det kan finnas situationer i mindre backar (d.v.s. mindre än 8 % lutning), med ett lastat fordon, då systemet inte kommer att aktiveras och det kan uppstå lätt rullning. Detta kan orsaka kollision med
ett annat fordon eller föremål. Kom alltid ihåg att föraren är ansvarig för att bromsa fordonet.
Bilstein är ett registrerat varumärke som tillhör August-Bilstein GmbH & Co. Harman Kardon är ett registrerat varumärke som tillhör Harman International Industries, Inc. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Facebook och
logotyp är registrerade varumärken som tillhör Facebook, Inc. Twitter logotyp är ett servicemärke för Twitter, Inc. Instagram och logotyp är registrerade varumärken som tillhör Instagram, Inc. Pinterest och logotyp är registrerade varumärken som tillhör
Pinterest, Inc. Apple CarPlay är ett varumärke och iPhone, iPad och Siri är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Grizzly är ett varumärke som tillhör Grizzly Coolers LLC. Goodyear är ett registrerat varumärke tillhörande The Goodyear Tire & Rubber
Company. RANGER BOATS är ett registrerat varumärke tillhörande Ranger Boats, LLC. Alpine är ett registrerat varumärke som tillhör Boston Acoustics, Inc. Bridgestone är ett registrerat varumärke som tillhör Bridgestone Corporation. Falken är ett registrerat
varumärke tillhörande Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
Om denna katalog: AGT Europe Automotive Import SA har gjort allt möjligt för att se till att innehållet är korrekt och komplett när det skapades. Vissa av de uppgifter som finns i denna katalog kan ha uppdaterats efter tidpunkten för tryckning. Fråga din
bilhandlare efter med information. En del av den utrustning som visas eller beskrivs i hela denna katalog kan vara tillgänglig mot extra kostnad. Specifikationer, beskrivningar, illustrativa material och alla konkurrensjämförelser som finns häri är så exakta
som möjligt vid den tidpunkt då denna publikation godkändes för tryckning. AGT Europe Automotive Import SA förbehåller sig rätten att när som helst avbryta modeller eller ändra specifikationer utan föregående meddelande eller utan åtagande. Alternativ
kan behövas i kombination med andra alternativ. AGT Platinum Protection garantiprogram erbjuder täckning för varje nytt fordon i minst 2 år/100 000 km och kan förlängas. För priset på modellen med den utrustning du vill ha, verifiering av specifikationerna
som finns här, eller mer allmän information, var god kontakta din RAM-återförsäljare.
©2018 FCA US LLC. Alla rättigheter reserverade. Ram, Mopar, Rams huvud-logotyp, Big Horn, HEMI, LaneSense, Laramie, Laramie Longhorn, Mopar Vehicle Protection, Pentastar, ParkSense, ParkView, Quad Cab, RamBox, Sentry Key, TorqueFlite och
Uconnect är registrerade varumärken och Active-Level, HFE High Fuel Efficiency & Design and Keyless Enter ’n Go är varumärken som tillhör FCA US LLC
* Avser extrautrustad bil
** Avser rätt konfigurerad bil
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