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Începând de la 29.488* EUR
(preţul include TVA) 

LISTA DE PREŢURI

DATE TEHNICE

Model Versiune Preţ fără TVA Preţ cu TVA Preţ ofertă Preţ ofertă
(euro) (euro) fără TVA (euro) cu TVA (euro)

SINGLE CAB 4X4 MT BASIC 26.019 30.963 24.780 29.488
DOUBLE CAB 4X4 MT CLASSIC 28.298 33.674 26.950 32.071
DOUBLE CAB 4X4 MT STYLE 30.293 36.048 28.850 34.332
DOUBLE CAB 4X4 AT STYLE 31.550 37.544 29.980 35.676
DOUBLE CAB 4X4 MT PREMIUM 32.309 38.447 30.770 36.616
DOUBLE CAB 4X4 AT PREMIUM 33.873 40.309 32.260 38.389
DOUBLE CAB 4X4 AT EXECUTIVE 35.259 41.958 33.580 39.960

Motor Turbo Diesel, Common Rail

Cilindree cmc 1.898
Putere kw (CP/rpm) 120 (164)/3.600
Cuplu maxim Nm 360/2.000-2.500
Transmisie M/A Manuală cu 6+1 trepte Automată cu 6+1 trepte 
Tracţiune 4x4 nepermanent 4x4 nepermanent
Viteză maximă km/h 180 180
Capacitate rezervor l 76 76
Consum** mixt l/100 km 6,5 7,5
Norma de poluare Euro 6 D-Temp Euro 6 D-Temp
Dimensiuni exterioare (L x l x h - mm) 5.265 / 1.835 / 1.790
Dimensiuni benă (L x l x h - mm) 1.571/1.530/490
Caroserie – nr. locuri Pick-up cu cabină dublă Cab, 4 uși – 5 locuri
Capacitate tractare kg 3.500
Masa max. autorizată kg 3.100
Ampatament mm 3.125
Unghi de atac grade 30,5
Unghi de degajare grade 24,2 / 27,4 (cu bara spate / fără bara spate)
Adâncime vad mm 800
Garda la sol mm 240

* La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de  
35 EUR fără TVA. Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.

** Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, 
ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. 
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DOTăRI STANDARD BASIC
EXTERIOR
¨ Bară de protecție față în culoarea neagră
¨ Faruri cu lupă reglabile pe înălțime din interior, cu senzori lumină 

și comutare automată fază scurtă/fază lungă
¨ Jante din oțel de 16” cu anvelope 205/R16
¨ Lumini de rulare pe timp de zi
¨ Oglinzi laterale în culoarea neagră
¨ Oglinzi laterale reglabile electric
¨ Apărătoare noroi

INTERIOR
¨ Volan reglabil pe înălțime și adâncime
¨ Priză suplimentară 12V
¨ Lunetă cu dezaburire
¨ Torpedou cu încuietoare
¨ Tapițerie scaune din material textil rezistent la uzură 
¨ Scaun șofer reglabil pe înălțime
¨ Scaun șofer cu reglaj lombar 

CONFORT
¨ Servodirecție asistată electric
¨ Radio CD cu Bluetooth + DAB cu două incinte acustice
¨ Comenzi audio/Bluetooth pe volan
¨ Ștergătoare cu senzor de ploaie
¨ Aer condiționat
¨ Închidere centralizată
¨ Geamuri față cu acționare electrică
¨ Computer bord cu ecran TFT color 4.2’’ și ornamente de culoare neagră

SIGURANță
¨ Imobilizator motor
¨ 7 Airbag-uri (airbag genunchi șofer, airbag-uri laterale și airbag-uri cortină)
¨ Centuri de siguranță cu prindere în 3 puncte, cu ancore reglabile pe înălțime pentru locurile din față + ISOFIX
¨ ABS, EBD + BA ( Brake assist)
¨ ESC ( Electric Stability Control )  + TSC ( Traction Control System )
¨ Hill Start Assist, Hill Decent Control 
¨ Controlul balansării remorcii
¨ Cruise Control cu comenzi pe volan
¨ Limitator viteză ( Speed Limit) între 60 – 180 Km/h
¨ ISS (Sistem Start/Stop)
¨ Cameră video față (pentru o detectare superioară a obstacolelor)
¨ AEB - Autonomous Emergency Braking ( Sistem de frânare automată pentru evitarea coliziunii )
¨ FCW – Forward Collision Warning ( Sistem de avertizare a riscului de coliziune )
¨ SAS – Speed Assistance
¨ TSR - Traffic Sign Recognition 
¨ AHB - Automatic High Beam 
¨ LSS – Lane Support System (Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention, Attention Assist)
¨ ESS – Emergency Stop Signal
¨ Sistem „follow me home“
¨ Scut metalic pentru compartimentul motor, cutie transfer și transmisie
¨ Roată de rezervă de dimensiuni normale
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DOTăRI STANDARD CLASSIC
EXTERIOR
¨ Bară de protecție față în culoarea neagră
¨ Faruri cu lupă reglabile pe înălțime din interior, cu senzori lumină 

și comutare automată fază scurtă/fază lungă
¨ Jante din oțel de 18” cu anvelope 265/60R18
¨ Lumini de rulare pe timp de zi
¨ Mâner oblon spate cu încuietoare
¨ Oglinzi laterale în culoarea neagră
¨ Oglinzi laterale încălzite și reglabile electric
¨ Apărătoare noroi
¨ Inele ancorare benă- 4 bucăți

INTERIOR
¨ Volan reglabil pe înălțime și adâncime
¨ Priză suplimentară 12V
¨ Lunetă cu dezaburire
¨ Torpedou cu încuietoare
¨ Lumină interioară față cu suport de ochelari
¨ Tapițerie scaune din material textil rezistent la uzură 
¨ Scaun șofer reglabil pe înălțime
¨ Scaun șofer cu reglaj lombar 

CONFORT
¨ Servodirecție asistată electric
¨ Radio CD cu Bluetooth + DAB cu două incinte acustice
¨ Comenzi audio/Bluetooth pe volan
¨ Ștergătoare cu senzor de ploaie
¨ Aer condiționat
¨ Închidere centralizată cu telecomandă
¨ Geamuri față/spate cu acționare electrică
¨ Geam șofer cu sistem auto UP/DOWN și protecție la închidere
¨ Computer bord cu ecran TFT color 4.2’’ și ornamente de culoare neagră

SIGURANță
¨ Imobilizator motor
¨ Airbag-uri (airbag genunchi șofer, airbag-uri laterale și airbag-uri cortină)
¨ Centuri de siguranță cu prindere în 3 puncte, cu ancore reglabile pe înălțime pentru locurile din față + ISOFIX
¨ ABS, EBD + BA ( Brake assist)
¨ ESC ( Electric Stability Control )  + TSC ( Traction Control System )
¨ Hill Start Assist, Hill Decent Control 
¨ Controlul balansării remorcii
¨ Cruise Control cu comenzi pe volan
¨ Limitator viteză ( Speed Limit) între 60 – 180 Km/h
¨ ISS ( Sistem Start/Stop )
¨ Cameră video față (pentru o detectare superioară a obstacolelor)
¨ AEB - Autonomous Emergency Braking ( Sistem de frânare automată pentru evitarea coliziunii )
¨ FCW – Forward Collision Warning ( Sistem de avertizare a riscului de coliziune )
¨ SAS – Speed Assistance
¨ Rear Cross assist system
¨ TSR - Traffic Sign Recognition 
¨ AHB - Automatic High Beam 
¨ LSS – Lane Support System (Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention, Attention Assist)
¨ ESS – Emergency Stop Signal
¨ Sistem „follow me home“
¨ Sistem ISOFIX
¨ Scut metalic pentru compartimentul motor, cutie transfer și transmisie
¨ Roată de rezervă de dimensiuni normale
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DOTăRI SUPLIMENTARE PREMIUM

DOTăRI SUPLIMENTARE STYLE
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EXTERIOR
¨ Bară de protecție față în culoarea caroseriei
¨ Bară de protecție spate în culoarea caroseriei
¨ Proiectoare ceață halogen
¨ Jante din aliaj de 18” cu anvelope 265/60R18
¨ Oglinzi laterale în culoarea caroseriei
¨ Oglinzi laterale pliabile electric cu semnalizare schimbare direcție integrată
¨ Mânere exterioare portiere - argintii
¨ Grilă radiator Gri mat

INTERIOR
¨ Scaune tip Deluxe
¨ Scaune față încălzite
¨ Mânere interioare portiere - argintii
¨ Ornamente interioare portiere - Dark Grey / Silver
¨ Cotieră centrală pentru locurile din spate
¨ Reglaj lombar electric scaun șofer
¨ Port USB pentru locurile din spate

CONFORT
¨ Senzori parcare spate
¨ 2 incinte acustice portiere spate

SIGURANță
¨ Diferențial spate blocabil cu comandă din bord

EXTERIOR
¨ Praguri laterale
¨ Pachet LED: Faruri LED, Lumini de rulare pe timp de zi tip LED, Stopuri spate LED, Proiectoare ceață LED
¨ Pachet Crom: Grilă radiator, Oglinzi laterale, Mânere exterioare portiere, mâner oblon benă, jante aliaj

INTERIOR
¨ Volan îmbrăcat în piele
¨ Schimbător viteze îmbrăcat în piele, cu ornamente cromate
¨ Oglindă parasolar șofer și pasager
¨ Controler sistem 4x4 cu accente Piano Black
¨ Tapițerie scaune din piele
¨ Scaun șofer cu reglare electrică (8 direcții)
¨ Bord tapițat 
¨ Fețe interioare portiere tapițate (față+spate)
¨ Mânere interioare portiere - cromate
¨ Ornamente interioare portiere - Darg Gun / Satin Silver
¨ Guri ventilație pentru locurile din spate

CONFORT
¨ Sistem multimedia 7’’ cu touchscreen, USB, AUX, WI-FI, Bluetooth, Apple Car Play, Android Auto
¨ 2 incinte acustice integrate în bord (Tweetere)
¨ Camera video pentru mersul cu spatele
¨ Pasive entry & start system (Keyless)
¨ Computer bord cu ecran TFT 4.2’’ și ornamente argintii
¨ Climatronic dual
¨ Senzori parcare față + spate
¨ Ștergătoare cu duze spălător parbriz incorporate

SIGURANță
¨ ACC – Adaptive Cruise Control (doar pentru cutie automată)
¨ LKAS – Lane Keep Assist System (doar pentru cutie automată)
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DOTăRI SUPLIMENTARE EXECUTIVE
EXTERIOR
¨ *Exterior color package – DARK GRAY METAL 

(grilă față, oglinzi laterale, mânere portiere, jante aliaj, praguri laterale)
¨ Autoreglare Faruri LED

INTERIOR
¨ ECM – Oglindă retrovizoare electrocromică
¨ Oglindă parasolar șofer și pasager cu iluminare
¨ Ornamente interioare portiere - Piano Black / Satin Silver

CONFORT
¨ Sistem multimedia 9’’ cu touchscreen, CD, DVD, USB, AUX, WI-FI, Bluetooth, Apple Car Play, Android Auto
¨ Sistem audio cu 8 incinte acustice

SIGURANță
¨ ACC – Adaptive Cruise Control
¨ LKAS – Lane Keep Assist System

 

CULORI

SPLASH WHITE S 480 EUR+TVA
SILKY WHITE 0 780 EUR+TVA
ONYX BLACK 0 480 EUR+TVA
MERCURY SILVER 0 480 EUR+TVA
OBSIDIAN GRAY 0 480 EUR+TVA
GALENA GRAY 0 480 EUR+TVA
RED SPINNEL 0 480 EUR+TVA
SAPPHIRE BLUE 0 480 EUR+TVA
VALENCIA ORANGE 0 480 EUR+TVA
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