
Váš partner ISUZU:
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ISUZU D-MAX 
NOVÁ SPOĽAHLIVOSŤ

• Priraditeľný pohon všetkých kolies pre všetky varianty kabín *

• Klimatizáciu * 

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

• Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá

• Elektricky vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá **

• Asistent rozjazdu do kopca HSA a Asistent pre jazdu zo svahu HDC

• Hmotnosť prívesu 3,5 tony, 6.000 kg prípustná celková hmotnosť  
jazdnej súpravy *

• Airbagy pre vodiča a spolujazdca, hlavové a bočné airbagy 

• Projektorové svetlomety s denným svietením LED

• Kontrolu trakcie TCS a kontrolu stability ESC a stabilizátor prívesu

• Elektrické sťahovanie okien

• Prípravu pre rádio s 2 reproduktory vpredu

• Výškovo nastaviteľný volant 

* s výnimkou Single Cab 2WD
** s výnimkou Single Cab

• Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné

• Vonkajšie spätné zrkadlá, kľučky dverí, držadlo zadného veka a mriežka 
chladiča chrómované

• 18" kolesá z ľahkých zliatin

• Zadný nárazník, čiastočne chrómovaný

• Predné hmlové svetlá

• Zadné osvetlenie LED

• Osvetlenie pre čítanie vpredu

• Tempomat

• Kožený volant s ovládacími prvkami pre tempomat

• Sedadlo vodiča s polohovateľnou výškou

• Rádio, DVD/CD/MP3, USB-/iPod® pripojenie, Bluetooth s hlasitým 
odposluchom s 6 reproduktory a strešnou anténou

• Uzamykateľné zadné veko

• Bočné nášľapy

• Alarm

• Kožené sedadlá vpredu s vyhrievaním

• Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča

• Automatickú klimatizáciu

• Rádio, DVD/CD/MP3, USB-/iPod® pripojenie, Bluetooth s hlasitým od-
posluchom, Display 7" a cúvacia kamera, rovnako ako strešná anténa

• 8 reproduktorov

• Volant s ovládacími prvkami pre rádio a tempomat

• Bezkľúčový prístup a štart

• Tlačidlo motor-start-stop 

PREMIUM

CUSTOM

BASIC

Vo vybavení BASIC ponúka D-MAX sériovo:

Vo vybavení CUSTOM ponúka D-MAX ako dodatočné 
vybavenie (k vybaveniu BASIC) sériovo:

Vo vybavení PREMIUM ponúka D-MAX ako 
dodatočné vybavenie (k vybaveniu CUSTOM) 
sériovo:

Všetky hodnoty, údaje a vyobrazenia sú nezáväzné a predstavujú iba popis. 

ISUZU si preto vyhradzuje právo na zmenu predmetu dodania oproti údajom 

a vyobrazeniam v tejto brožúre, napr. so zreteľom na vybavenie, materiál, 

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

zákazníka prijateľné a značným spôsobom neznižujú vhodnosť použitia 

alebo hodnotu predmetu dodania. Na vyobrazeniach môže byť tiež zná-

zornené príslušenstvo a špeciálna výbava, ktoré nepatria do sériového 

rozsahu dodania. Farebné odchýlky sú spôsobené tlačou. Táto tlač môže 

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

ponúkané v jednotlivých krajinách (ilustračné fotografie). Údaje sa nevzťahu-

jú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na po -

rovnávacie účely medzi jednotlivými typmi vozidiel. Vozidlo je homolo-

gizované ako nákladné vozidlo. Jednotlivé miestne colné úrady aj napriek 

tejto klasifikácii zdania tieto vozidlá ako osobné. Tieto rozhodnutia 

nemôžeme ovplyvniť.

ZÁRUKA: Vozidlá ISUZU podliehajú už z továrne najprísnejším podmienkam 

skúšok a testov. Dodatočne k zákonným nárokom na vecné chyby poskytuje 

ISUZU prostredníctvom svojich predajcov a partnerov na všetky vozidlá 

D-MAX záruku 5 rokov do najazdených 100.000 km** a záruku proti prehrdza-

veniu karosérie smerom zvnútra von v dĺžke 6 rokov. Na všetky originálne 

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

zákonnom ručení za chyby) nezávisle od stavu kilometrov odo dňa, kedy bol 

diel servisným partnerom ISUZU vmontovaný alebo u servisného partnera 

ISUZU zakúpený.

FINANCOVANIE A LEASING ISUZU: Radosť z jazdy začína už flexibilnými 

finančnými a leasingovými možnosťami. Pre ISUZU D-MAX Vám preto 

ponúkame v spolupráci s naším partnerom atraktívne podmienky pre 

individuálne ponuky leasingu, financovania a poistenia. 

** V závislosti na tom, čo nastane skôr. Ďalšie informácie dostanete u Vášho partnera ISUZU.

Číslo dielu ISM 15028S
Tlač JÚN 2018

ISUZU Sales Deutschland GmbH 
Schieferstein 11a
65439 Flörsheim, Deutschland
Tel. +49 6145 / 54 91 100
info@isuzu-sales.de

ISUZU Sales Deutschland GmbH
organizační složka Česká republika
Vídeňská 619/142, 148 00 Praha 4
Kunratice, Czech Republic
info@isuzu-motors.cz isuzu-sales.com
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ZÁRUKA**

D-MAX má všetko, čo robí pick-up najlepším partnerom: 
je spoľahlivý, robustný a s dlhou životnosťou, presne ako 
sľubuje jeho názov. Zvyšok sme však ešte vylepšili: zabu-
dovaný je motor s emisnou normou Euro 6, ktorý prek-
vapí nízkou spotrebou a nízkymi emisiami CO2. Zároveň 
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 výrobca a voľba medzi 6-stupňovou ma-
nuálnou prevodovkou a 6-stupňovou automatickou 
prevodovkou* dopĺňajú ponuku a ľahko Vás presvedčia.

Pri vozidle D-MAX určuje zákazník, koľko miesta je 
vyhradeného pre osoby a koľko pre náklad: či už ide o 
verziu Single, Space, alebo Double Cab - vždy existuje 
vhodný pick-up D-MAX pre každú výzvu. Výber z ôsmich 
štýlových farebných prevedení a takisto z variantov vo 
výbave Basic, Custom a Premium určite splní akékoľvek 
Vaše prianie.

VPRED BEZ VÁHANIA

ZAMERANÝ NA RÔZNE 
RIEŠENIA PRESTAVBY

• 6-stupňová automatická prevodovka k dispozícii aj pre  

základné modely

• 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 reproduktorou **

• 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 pri všetkých modeloch WD

* okrem Single Cab 
** pri modeloch Premium 

NOVINKY

• Veľmi dobrá akcelerácia aj pri nízkych  

rýchlostiach jazdy

• Veľmi dobrý rozjazdový moment naloženého i 

prázdneho vozidla rovnako ako vozidlá s prívesom

• Menšie opotrebenie

• Nízke prevádzkové náklady

NAJLEPŠÍ PARTNER,  
AKÝ MÔŽE BYŤ

VÝKONNÝ VONKU I  
VO VNÚTRI

D-MAX využíva ťažnú silu vždy, keď treba. Či s 
prívesom, alebo s nákladom – systém pohonu s 
motorom a prevodovkou poskytujú  ťažnú silu, 
na ktorú sme zvyknutí, ktorú poznáme a ocenili 
sme pri predchádzajúcich modeloch (2.5 a 3.0l).

Single Cab

Space Cab

Double Cab

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

Objem valcov 1898 ccm

Vŕtanie x zdvih 80 × 94,4 mm

Výkon 120 kW (163PS) / 3.600 U/min

Točivý moment 360 Nm / 2.000 – 2.600 U/min

Systém satia Vysoko účinné turbodúchadlo VGS

Systém výfuku Oxidačný katalyzátor, částicový filter,  
chladené spätné vedenie spalín

Palivový systém Vstrekovanie common rail

Prevodovka 6-stupňová manuálnra prevodovka
6-stupňová automatická pevodovka

VÝKON MOTORA

FARBY

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

Ďalšie informácie dostanete u Vášho partnera ISUZU


