
6 500 ot./min.

benzín

400k

8- st. automatická

Euro 6b

173 km/h

14,6 l/100km

555 Nm

5,7 l HEMI (eTORQUE) V8

332 g/km

RAM 1500 CENÍK A VÝBAVA

Motor

Maximální otáčky

Typ paliva

Převodovka

Točivý moment

Norma

Emise CO (kombinované)2 

Technické údaje

Výkon

Maximální rychlost

Spotřeba (kombinovaná)

Bighorn

1 434 420 Kč

1 735 648 Kč

Laramie

1 513 980 Kč

1 831 916 Kč

Longhorn

1 959 329 Kč

1 619 280 Kč

1 831 916 Kč

Rebel

1 513 280 Kč

Limited

2 120 719 Kč

1 752 660 Kč

RAM 1500

Cena včetně DPH již od

Cena bez DPH již od

Pohotovostní hmotnost

Celková délka

Rozměry a hmotnosti

Celková šířka

Rozvor

Celková výška

Objem palivové nádrže

Počet míst

98 l

2 480 kg

2 085 mm

2 085 mm

5

5 916 mm

3 673 mm



Výbavy

Bighorn

Laramie

Longhorn

• Chromované přední a zadní nárazníky, chromové kliky dveří

INTERIÉR

• Audiosystém s 9 reproduktory

EXTERIÉR
• 18“ kola z lehkých slitin, chromová přední mřížka

• 8,4“ multimediální dotykový displej

• 3,5“ barevný displej přístroj. desky, zadní sedadla dělená 60/40

• Přední a zadní mlhové světlomety

• Textilní čalounění sedadel, sedadlo řidiče nastav. v 8 směrech

• Čtyřcestná bederní opěrka, kožený volant, 3x USB port

• Gumové podlahové rohože

• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka

• Elektrické ovládání zadního okna

• Dálkové startování a bezklíčový přístup Keyless Go

• Zamykání zadních výklopných dveří

• Ochranný nástřik nákladového prostoru

®• Parkovací asistent ParkSense , zadní parkovací kamera

• Pohon Auto/2WD/4WD/4WD Low

• Elektronické uzamykání zadní nápravy

TECHNOLOGIE, KOMFORT, BEZPEČNOST

EXTERIÉR
• 18“ kola z lehkých slitin, chromová přední mřížka

• Chromované přední a zadní nárazníky, chromové kliky dveří

• Přední a zadní LED mlhové světlomety

• Prémiový 7“ barevný displej přístr. desky, 5x USB, 2 zásuvky

INTERIÉR

• Čtyřcestná bederní opěrka, kožený a vyhřívaný volant

• Zadní sedadla dělená 60/40, prémiové audio s 19 reproduktory

• 8,4“ multimediální dotykový displej, interiér s LED osvětlením

• Vyhř. a odvětrávaná přední sedadla, prémiová stropní konzole

• Kožená sedadla, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech

• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka, prémiové LED světlomety

• Bezklíčový přístup Keyless Go

• Dálkové startování

• Pohon Auto/2WD/4WD/4WD Low

• Ochranný nástřik nákladového prostoru

• Zamykání zadních výklopných dveří

• Detekce mrtvého úhlu

• Elektronické uzamykání zadní nápravy

TECHNOLOGIE, KOMFORT, BEZPEČNOST

• 20“ kola z lehkých slitin, chromová přední mřížka

• LED osvětlení s chromovými rámečky

• Chromové lišty kolem oken, chromové boční nášlapy

INTERIÉR
• Prémiový interiér a vyhřívaný volant v kombinaci kůže/dřevo

• Audiosystém s 9 reproduktory, 8,4“ multimed. dotykový displej

• Chromované přední a zadní nárazníky, chromové kliky dveří

• Sedadlo řidiče nastav. v 8 směrech, čtyřcestná bederní opěrka

• LED mlhové světlomety, elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka

• Prémiový 7“ barevný displej přístroj. desky, 5x USB, 2 zásuvky

• Vyhřívaná přední a zadní prémiová kožená sedadla

EXTERIÉR

TECHNOLOGIE, KOMFORT, BEZPEČNOST

• Elektronické uzamykání zadní nápravy

• Ochranný nástřik nákladového prostoru

• Zamykání zadních výklopných dveří

• Pohon Auto/2WD/4WD/4WD Low

• Dálkové startování a bezklíčový přístup Keyless Go

• Úložný prostor pod zadními sedadly



 

Výbavy

Dostupné pakety

Rebel

Limited

O dostupnosti uvedených paketů 
u konkrétního druhu výbavy se 
informujte u našich prodejců.

Black Sport

Chrome

Two-Tone

Body-Color

• Černé vnitřní obložení s červenými akcenty

• Kožený a vyhř. volant, 7“ barevný displej přístr. desky REBEL

EXTERIÉR
• 18“ kola REBEL z lehkých slitin, přední mřížka Black-surround

• Sportovní nádechy na přední kapotě, LED mlhové světlomety

• Kliky dveří v barvě karoserie, elektr. a vyhřívaná zpětná zrcátka

• „RAM“ hliníkové zadní dveře

• LED osvětlení s černými rámy, univerzální pneu silnice/terén

• Sedadlo řidiče nastav. v 8 směrech, čtyřcestná bederní opěrka

INTERIÉR

• 3x USB port, zadní sedadla 60/40, audio s 9 reproduktory

• 8,4“ multimediální dotykový displej

• Elektronické uzamykání zadní nápravy

• Zamykání zadních výklopných dveří

• Přední tažné háky

®• Terénní tlumiče Bilstein , zvýšená světlá výška

• Ochranný nástřik nákladového prostoru

TECHNOLOGIE, KOMFORT, BEZPEČNOST
• Pohon 2WD/4WD/4WD Low

• Elektrická a vyhř. zpětná zrcátka, automatické LED světlomety

• 20“ kola z lehkých slitin, přední mřížka Chrome surround

• Přední a zadní nárazníky v barvě karoserie

EXTERIÉR

• Chromované dveřní kliky, LED mlhové světlomety

• Chromové lišty kolem oken, boční chromové akcenty

INTERIÉR
• Prémiový interiér a vyhřívaný volant v kombinaci kůže/dřevo

• Sedadlo řidiče nastav. v 8 směrech, čtyřcestná bederní opěrka

• Prémiový 7“ barevný displej přístr. desky, 5x USB, 2 zásuvky

• Luxusní podlahové rohože, vyhřívaná prémiová kožená sedadla

• Audio s 9 reproduktory, 12“ multimediální dotykový displej

TECHNOLOGIE, KOMFORT, BEZPEČNOST
• Pohon Auto/2WD/4WD/4WD Low

• Úložný prostor pod zadními sedadly

• Zamykání zadních výklopných dveří

• Elektronické uzamykání zadní nápravy

• Ochranný nástřik nákladového prostoru

• Dálkové startování a bezklíčový přístup Keyless Go

• Detekce mrtvého úhlu



Všechny ceny zde uvedené jsou doporučené maloobchodní ceny a jsou platné pro modelový rok 2018. 
Všechny hodnoty se týkají základního modelu se standardním vybavením. Uvedené hodnoty byly vypočteny 
dle předepsaných norem. Vyobrazení jsou pouze ilustrativní. Nabídka je platná do 31.12.2019 nebo do 
odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy kalkulované ceny zejména s ohledem na vývoj směnného kurzu a 
obchodní politiku dodavatele. Nabídka má pouze informativní charakter a není návrhem k uzavření smlouvy.

TUCAR PLUS s.r.o.
Prodej a servis automobilů

Hlavní 186, 250 82 Tuklaty (Úvaly u Prahy)
tel.: +420 777 454 545
e-mail: info@tucar.cz, www.tucar.cz

Barvy karosérie

Barvy čalounění

Všechny modely RAM 1500 jsou k dispozici také s originální přestavbou LPG Prins. 
Tato přestavba přináší snížení nákladů na palivo až o 50%, zatímco pomáhá chránit 
životní prostředí, protože plyn emituje o 15% méně CO  a o 50% méně znečišťujících 2

látek. A to bez naprosté ztráty výkonu unikátního motoru HEMI V8! Použité systémy 
dodržují nejpřísnější evropské bezpečnostní normy, a to včetně systému doplňování 
paliva.

LPG Prins přestavba
ALTERNATIVE
     FUEL SYSTEMS

Cena originální přestavby LPG Prins:

79 560 Kč bez DPH
Cena s DPH: 96 268 Kč

  

  

Šedivé
textilní
čalounění

Hnědé
textilní
čalounění

Černé textilní čalounění Černé kožené
čalounění
Laramie

Prémiové černé kožené
čalounění Limited

Béžové kožené
čalounění
Laramie

Tmavě hnědé
kožené
čalounění
Longhorn

Světle hnědé
kožené
čalounění
Longhorn

Světle hnědé kožené čalounění
Longhorn/Filigrán

Bright White

Maximum Steel Metallic

Blue Streak Pearl

Flame Red

Granite Crystal

Patriot Blue

Delmonico Red Pearl

Diamond Black Crystal

Black Forest Green

Rugged Brown

Ivory White Tri-Coat Billet Silver


