
VARIANTY VÝBAVY

L
VARIANTY KAROSERIE

Single Cab / Space Cab / Double Cab
Motor: 1,9 L přeplňovaný vznětový 
motor 
(120 kW/163 PS)
Převodovka: 2WD 6stupňová manuální 
(Single Cab)
4WD 6stupňová manuální 
(Single Cab)
4WD 6stupňová automatická 
(Space a Double Cab)

LS
VARIANTY KAROSERIE

Space Cab / Double Cab
Motor: 1,9 L přeplňovaný vznětový 
motor 
(120 kW/163 PS)
Převodovka: 4WD 6stupňová manuální 
(Space a Double Cab)
4WD 6stupňová automatická 
(Space a Double Cab)

LSE
VARIANTY KAROSERIE

Space Cab / Double Cab
Motor: 1,9 L přeplňovaný vznětový 
motor 
(120 kW/163 PS)
Převodovka: 4WD 6stupňová manuální
4WD 6stupňová automatická

V-CROSS
VARIANTY KAROSERIE

Double Cab
Motor: 1,9 L přeplňovaný vznětový 
motor 
(120 kW/163 PS)
Převodovka: 4WD 6stupňová manuální
4WD 6stupňová automatická

MAXIMÁLNÍ  
PICK-UP.
ISUZU D-MAX

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

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Pobočka Česká Republika
Vídeňská 619/142
Praha 4 - Kunratice 
isuzu-motors.cz

Prezentace mohou obsahovat obrázky a na nich znázorněné detaily produktů, které v některých 
zemích nejsou dostupné (ilustrační fotografie). Tyto informace se nevztahují ke konkrétnímu 
vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze k porovnání různých typů vozidel. Z hlediska 
provozu je vozidlo typově schváleno a klasifikováno jako nákladní automobil. V případě, že se 
nejedná o ilustrační fotografie, mohou obrázky znázorňovat i příslušenství a speciální výbavu 
(volitelnou za příplatek), které nejsou součástí sériové výbavy. Za určitých okolností může mít 
toto příslušenství nebo speciální výbava za následek odlišné hodnoty oproti typovému schválení 
a vyšší hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO2. Další informace včetně cen příslušenství 
a zvláštní výbavy vám poskytnou partneři ISUZU. Všechny hodnoty, údaje a zobrazení jsou 
nezávazné a představují pouze popis. ISUZU si proto vyhrazuje právo na změnu předmětu 
dodání oproti údajům a vyobrazením v této brožuře, například co se týče výbavy, materiálu, 
vnějšího vzhledu, technických údajů a konstrukce, pokud jsou tyto změny pro zákazníka 
přijatelné a pokud z nich nevyplývá významné snížení použitelnosti nebo hodnoty předmětu 
dodání. Odchylky v barvě jsou podmíněny rozlišením obrazovky / technikou tisku. 

ZÁRUKA:
Vozidla ISUZU jsou ve výrobě kontrolována a testována za nejpřísnějších podmínek. Kromě 
zákonné záruky na materiálové a výrobní vady poskytuje ISUZU prostřednictvím svých prodejců 
a partnerů na všechny modely D-MAX záruku 5 let nebo 100 000 km (od prvního uvedení do 
provozu, podle toho, co nastane dříve) a záruku proti prorezavění karoserie zevnitř ven na 
dobu 12 let. Podrobnější informace a případné předpoklady pro poskytnutí záruky najdete 
v příslušných záručních směrnicích, které si můžete vyžádat u každého prodejce ISUZU. Pro 
všechny originální náhradní díly ISUZU platí záruka 2 roky (vedle zákonné záruky na vady 
materiálu) nezávisle na počtu ujetých kilometrů ode dne, kdy byl daný díl instalován servisním 
partnerem ISUZU nebo kdy byl zakoupen u servisního partnera ISUZU. Na příslušenství 
a speciální výbavu se mohou vztahovat odlišné záruční podmínky. Podrobnější a přesnější 
informace i kompletní záruční podmínky si můžete vyžádat u partnera ISUZU nebo na adrese 
info@isuzu-sales.de. 

FINANCOVÁNÍ A LEASING ISUZU:
Potěšení z jízdy začíná u flexibilních možností financování a leasingu. Pro ISUZU D-MAX vám 
proto ve spolupráci s našim partnerem nabízíme atraktivní podmínky a individuální nabídku 
leasingu, financování a pojištění.

HODNOTY SPOTŘEBY PALIVA A EMISÍ:
Upozornění týkající se spotřeby paliva (v l/100 km) a emisí CO2 při jízdě (v g/km): Uvedené 
hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (715/2007/ES a EU/2018/1832 
v jejich platném nebo následném znění). Od 1. září 2017 byla některá nová vozidla typově 
schválena podle WLTP, celosvětově harmonizovaného, nového a realističtějšího testovacího 
cyklu k měření spotřeby paliva a emisí CO2 pro osobní a lehká užitková vozidla. Počínaje 1. zářím 
2018 nahradil testovací cyklus WLTP dosavadní nový evropský jízdní cyklus (NEDC). V důsledku 
realističtějších testovacích podmínek jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 naměřené podle 
WLTP v mnoha případech vyšší než hodnoty naměřené podle NEDC. Uvedené hodnoty NEDC byly 
vypočítány z WLTP pomocí simulačního nástroje v souladu s požadavky výše uvedených nařízení. 
Vzhledem k tomu, že se u prezentovaných vozidel typu pick-up jedná výhradně o užitková 
vozidla, nevzniká povinnost sdělovat hodnoty spotřeby. V případě potřeby naleznete tyto údaje v 
oficiálních technických publikacích.
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MAXIMÁLNÍ  
PICK-UP.

PROFESIONÁLOVÉ PROFESIONÁLŮM

MAXIMÁLNÍ  
PARTNER.
Hledáte všestranného partnera pro každodenní pracovní 
úkoly? ISUZU D-MAX je silným, účinným a rafinovaným 
řešením pro každé použití. Tento spolehlivý pracant 
přepraví a zvládne více a pro váš náklad přitom nabízí 
více prostoru. 

NA CESTÁCH BEZ HRANIC

MAXIMÁLNÍ  
SVOBODA.
Kde leží země plná dobrodružství? Ať už se nachází 
kdekoliv, tenhle pick-up doveze vás i vaše vybavení na místo 
určení. Bez ohledu na to, zda chcete vyjet sami, ve dvou 
nebo s celou rodinou – v D-MAX zažijete vy i váš doprovod 
maximální komfort a maximální bezpečí. 

Dokonalá synergie všestrannosti, pohodlí a designu. V-CROSS 
v sobě ukrývá mužného siláka i kultivovaného elegána. Proto 
je v segmentu pick-upů doslova zjevením. V-CROSS má ještě 
lepší výbavu a přesvědčí speciálními designovými prvky i 
mírou komfortu. 

•  Připojitelný pohon všech kol

•  Uzávěrka diferenciálu, elektricky spínaná (od verze LS)

•   Systém pro infotainment s obrazovkou o velikosti 9“, DAB+  
(pro V-CROSS)

•  Apple CarPlay®, Android AutoTM (od verze LSE)

•   Adaptivní kontrola rychlosti/adaptivní tempomat  
(jen u automatické převodovky)

•  Nouzový brzdový asistent a varování před kolizí

•   Rozpoznávání dopravních značek s inteligentním omezovačem 
rychlosti

•  Asistent pro udržování v jízdním pruhu (pasivní + aktivní)

•  Asistent hlídání mrtvého úhlu (od verze LSE)

•  BI-LED světlomety (od verze LSE)

HLAVNÍ VÝBAVA:

Nový D-MAX.
Zažijte maximální svobodu s nejlepším a nejvšestrannějším 
pick-upem D-MAX všech dob. Ať jste dobrodruh nebo rodinný 
typ, člověk, který rád přiloží ruku k dílu nebo takový, který 
přemýšlí jinak než ostatní – D-MAX vás bezpečně a spolehlivě 
doveze do každého cíle.

V-CROSS – ŠPIČKOVÝ MODEL

MAXIMÁLNÍ 
VÝBAVA.
MAXIMÁLNÍ 
DESIGN.


