
ORIENTOVANÝ NA  
RIEŠENIA ZAMERANÝ NA 
RÔZNE PRESTAVBY

U vozidla D-Max určuje zákazník, koľko miesta je vyhradené 

pre osoby a koľko pre náklad: či sa už jedná o verziu Single, 

Space alebo Double Cab – vždy existuje vhodný pick-up

D-MAX pre každú výzvu. Voľba medzi ôsmymi štýlovými 

farebnými prevedeniami a rovnako variantmi vo výbave

Basic, Custum a Premium splní určite akékoľvek Vaše želanie.

Single Cab

Space Cab

Double Cab
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Všetky hodnoty, údaje a zobrazenia sú nezáväzné a predstavujú iba popis.

ISUZU si preto vyhradzuje právo na zmenu predmetu dodania oproti údajom 

a zobrazeniu v tejto publikácii, napr. so zreteľom na vybavenie, materiál, 

vnútorný vzhľad, technické údaje a konštrukciu, pokiaľ sú tieto zmeny pre 

zákazníka prijateľné a značným spôsobom neznížia vhodnosť použitia alebo 

hodnotu predmetu dodania. Na zobrazeniach môže byť tiež znázornené 

príslušenstvo a zvláštna výbava, ktoré nepatria do sériového rozsahu 

dodania. Farebné odchýlky sú podmienené tlačou. Táto publikácia môže 

obsahovať zobrazenia a v nich zobrazené detaily produktu, ktoré nie sú v 

ponuke v jednotlivých krajinách (ilustračná fotografia). Údaje sa nevzťahujú 

na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky ale slúžia iba na porovnanie 

medzi jednotlivými typmi vozidiel. Vozidlo je homologované ako nákladné 

vozidlo. Jednotlivé miestne colné úrady i napriek tejto kvalifikácii zdaňujú 

tieto vozidlá ako osobné. Tieto rozhodnutia nemôžeme ovplyvniť.

ZÁRUKA: Vozidlá ISUZU podliehajú už pri výrobe najprísnejšim podmienkam 

skúšok a testu. Dodatočne ku zákonným nárokom na vecné chyby poskytuje

ISUZU prostredníctvom svojich dílerov a partnerov na všetky vozidlá

D-MAX záruku 5 rokov do najazdenia 100.000 km** a záruku proti prehrdzave-

niu karosérie smerom zvnútra von po dobu 6 rokov. Na všetky originálne 

náhradné diely a príslušenstvo ISUZU je poskytnutá 2-ročná záruka (vedľa 

zákonného ručenia za chyby ) nezávisle na stave kilometrov odo dňa, kedy 

bol diel servisným partnerom ISUZU namontovaný alebo u servisného 

partnera zakúpený.

FINANCOVANIE A LÍZING ISUZU: Radosť z jazdy začína už flexibilnými

finančnými a lízingovými možnosťami.Pre ISUZU D-MAX Vám preto ponúkame

v spolupráci s naším partnerom atraktívne podmienky na individuálne ponuky 

lízingu, financovania a poistenia.



D-MAX má všetko, čo robí pick-up najlepším partnerom:

je spoľahlivý, robustný a s dlhou životnosťou, presne ako 

sľubuje jeho názov. Zvyšok sme ale vylepšili: zabudovaný

je motor s emisnou normou Euro, ktorý prekvapí nízkou 

spotrebou a nízkymi emisiami CO2. Pritom je to D-MAX

s doteraz najsilnejšou ťažnou silou.

Suverénne sa pohybuje s nákladom až do 1.216 kg a 

zaťažením prívesu 3,5 t ( pri všetkých modeloch 4WD)

kamenistým terénom aj cestou necestou. Pomocný

systém pre jazdu z kopca, nízka hladina hluku, 5 rokov

záruka od výrobcu a voľba medzi 6-stupňovou manuálnou 

prevodovkou a 6-stupňovou automatickou prevodovkou* 

dopĺňajú ponuku a ľahko Vás presvedčia

• 6-stupňová automatická prevodovka k dispozícii aj pre modely 
Basic *

• Denné svietenie s LED technológiou

• Vyhrievané * a elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné  
zrkadlá *

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním pri modeloch 
Basic

• 18" kolesá z ľahkých zliatin od vybavenia Custom

• 8 reproduktorov **

• Multifunkčný informačný displej s ukazovateľom prevodov

• Bezkľúčové otvorenie vozidla a štartovanie motora **

• Spätná kamera v spojení s CD-MPR rádiom s 7" obrazovkou **

• Stabilizátor prívesu u všetkých modelov 4WD

* okrem Single Cab 
** pri modeloch Premium a Premium+

NOVINKY

NAJLEPŠÍ PARTNER,  
AKÉHO MOŽNO MAŤ

SILNÝ ZVONKA I ZVNÚTRA

Typ Common-Rail Turbodiesel s chladičom
stlačeného vzduchu (EURO 6)

Objem válcov 1898 ccm

Vŕtanie × zdvih 80 × 94,4 mm

Výkon 120 kW (163PS) / 3.600 U/min

Točivý moment 360 Nm / 2.000 – 2.600 U/min

Systém sania Vysoko účinné turbodúchadlo VGS

Systém výfuku Oxidačný katalyzátor, časticový filter,  
filter pevných častí, chladené, spätné  
vedenie spalín

Palivový systém Vstrekovanie common rail

Prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka
6-stupňová automatická prevodovka*

VÝKON MOTORU

* okrem Single Cab a & Chassis

 * v závislosti na modele 
**  do 100.000 km ( podľa toho, čo nastane skôr)

Dalšie informácie obdržíte u svojho partnera ISUZU
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1.9 L (od modelového roku 2017)

2.5 L (od modelového roku 2012)    

3.0 L (od modelového roku 2011)


