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AEC RAM 1500
O TWOIM NOWYM
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W skrócie. Jeśli szukasz pojazdu, który jest zarówno mocny, jak i funk-
cjonalny, Twoim pierwszym wyborem powinien być pick-up. A jeśli 
zdecydujesz się na pick-up, równie dobrze może być to być najlepszy 
pick-up na rynku, prawda?

Wyjątkowy, wszechstronny RAM 1500 łączy to, co najlepsze ze 
wszystkich światów: mocny silnik w połączeniu z doskonałą techno-
logią i najwyższym poziomem komfortu sprawiają, że RAM 1500 jest 
idealnym towarzyszem we wszystkich sytuacjach. Niezrównanie 
wytrwały kolega w profesjonalnym środowisku pracy lub niezawod-
ny partner w życiu prywatnym - unikalna koncepcja pojazdu RAM 
1500 sprawia, że   każda podróż jest przyjemnym doświadczeniem.

Standardowy adaptacyjny układ napędu na wszystkie koła w mo-
delach AEC RAM 1500 oferuje optymalny komfort jazdy na długody-
stansowych przejazdach i najwyższą wydajność poza drogą asfalto-
wą lub w niesprzyjających warunkach. Od momentu premiery w 1981 
r. RAM 1500 jest nie tylko znany z elastyczności i zdolności pojazdów 
użytkowych, ale także przekonuje kierowców i entuzjastów dzięki 
wielu wyjątkowym zaletom takim jak:  Hemi® V8 - legendarny silnik 
pod maską, stylistyka zewnętrzna i wewnętrzna, która łączy trady-
cję z najnowocześniejszą technologią, taką jak system multimedialny 
Uconnect®.Samochód RAM 1500 2020 to nie tylko narzędzie pracy, 
ale także styl życia, jak żaden inny pojazd w tym segmencie.

Nawet jeśli znasz już nazwę swojego nowego samochodu, będziesz 
musiał się zastanowić jeszcze raz: wybierz odpowiedni poziom wy-
kończenia, który oferuje najwięcej dla twojego określonego profi lu 
potrzeb. Kolejne strony zawierają ekskluzywny przegląd tego, co 
przygotowało dla ciebie nowe portfolio RAM 1500, z jakich usług mo-
żesz skorzystać jako klient AEC i jak przyjemne może być kierowanie 
pick-upem: dowiedz się, jakie doświadczenia czekają na Ciebie jako 
właściciel RAMa i zanurz się w wszechstronność swojego przyszłe-
go towarzysza. Poczuj dreszczyk oczekiwania - nowy RAM 1500 nad-
chodzi!

podróży i radości z tego,co nadchodzi!
Twój zespBezpiecznejół AEC
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JEDNOSTKI NAPĘDOWE I DANE TECHNICZNE
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WYJĄTKOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW 5,7 l 
HEMI® V8 ORAZ 8-BIEGOWA TORQUE-FLITE®

Klasyczny, sportowy, mocny. 2020 RAM 1500 jest napędzany przez 
nic innego jak 5,7 HEMI® V8 o mocy 401 KM i maksymalnym momen-
cie obrotowym 556 Nm. Przemyślana ośmiobiegowa automatyczna 
skrzynia biegów wspiera dystrybucję mocy w nowym modelu RAM 
1500 z 2020 roku. Obejmuje to również w pełni elektroniczną wydaj-
ność, a zmianę charaketrystki możemy dokonać jednym kliknięciem.

8-BIEGOWA PRZEKŁADNIA TORQUEFLITE®

Wyjątkowa 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów pomaga roz-
łożyć moc w 2020 RAM 1500. Nasze modele 2020 RAM 1500 wyko-
rzystują legendarną HEMI® V8 5,7 L oraz nową przekładnię Torquefl i-
te® 8HP75 z momentem obrotowym 739 NM.Jej charakterystycznymi 
cechami są:  duża wytrzymałość oraz zmiana map w czasie pracy. 
Ponad 40 indywidualnych ustawień skrzyni biegów zapewniających 
wysokie osiągi, komfort jazdy i oszczędność paliwa: Szeroki zakres 
ustawień zapewnia optymalizację zużycia paliwa o prawie 11 pro-
cent.

OPCJONALNY SYSTEM LPG od PRINS

Przestań się martwić kosztami paliwa w amerykańskim silniku V8 
modelu RAM 1500 - dzięki systemowi AEC LPG. Zaprojektowany spe-
cjalnie dla silnika HEMI® V8 o pojemności 5,7 l we współpracy z Prins, 
wiodącym europejskim producentem alternatywnych układów pa-
liwowych, RAM jest obsługiwany prawie całkowicie za pomocą cie-
kłego gazu za naciśnięciem jednego przycisku. Obniż koszty eksplo-
atacyjne modelu RAM 1500 i zwiększ zasięg - bez uszczerbku dla 
wydajności lub dźwięku V8.
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Zabierze Cię, TAM GDZIE ZECHCESZ!

i opcjonalny AEC LPG-SYSTEM

5.7 L HEMI® V8



8
Zdjęcia pokazują 2020 RAM 1500 z opcjonalnym wyposażeniem. Zużycie paliwa przy silniku 5,7 l V8 HEMI®: miasto 15,7 l / 100 km, w trasie 10,7 l / 100 km, cykl mieszany 

14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.“



9
Zdjęcia pokazują 2020 RAM 1500 z opcjonalnym wyposażeniem. Zużycie paliwa przy silniku 5,7 l V8 HEMI®: miasto 15,7 l / 100 km, w trasie 10,7 l / 100 km, cykl mieszany 
14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.“

Wsiądź i jedź: SYSTEM BEZ KLUCZYKOWY, SYSTEM 
ZDALNEGO STARTU

2020 RAM 1500 Sport nie tylko jest standardowo wyposażony w „Keyless 
Entry”, ale można go również łatwo uruchomić za pomocą przycisku Start. 
Alternatywnie, możesz użyć funkcji zdalnego uruchamiania z pilota, aby 
rozpocząć pracę silnika HEMI® o pojemności 5,7 l.

ADAPTACYJNY UKŁAD NAPĘDOWY NA WSZYSTKIE KOŁA 

Standardowy układ napędu na wszystkie koła we wszystkich AEC RAM 
1500 jest również stosowany w modelach 2020 RAM 1500: w przypadku 
utraty przyczepności układ sterowania 4WD interweniuje automatycznie 
i wspiera się na przedniej osi. Alternatywnie, możesz wybrać napęd na 
tylne koła 2WD do obsługi przyczepy lub aktywować redukcję RAM 1500 
za jednym naciśnięciem przycisku.

3,92 STOSUNEK TYLNEJ OSI

Mniejsze przełożenie na oś (oś tylna) prowadzi do niższej prędkości obro-
towej silnika i lepszej wydajności. Wyższy liczbowo współczynnik popra-
wia: przyspieszenie, wspinanie się, przenoszenie ciężarów lub ciągnięcie 
przyczepy - standard we wszystkich modelach AEC 2020 RAM 1500.

Reflektory PREMIUM

Do wyboru: efektownie zaprojektowane LED-owe światła do jazdy dzien-
nej w modelach RAM 1500 2020 zwiększają Twoje bezpieczeństwo na 
drodze lub wysokiej klasy refl ektory z funkcją Auto High Beam posiada-
jące również funkcję automatycznego oświetlenia (patrz po prawej). Mo-
dele 2020 RAM 1500 Longhorn i Limited są wyposażone w technologię re-
fl ektorów Multibeam i lekko dostosowaną konstrukcję pasującą do grila 
(patrz po lewej).

W STANDARDACH
EUROPEJSKICH

AMERYKANIN
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PRZEDNIE STREFY 
KONTROLOWANEGO 

ZGNIOTU

WIĘKSZY ROZSTAW 
PODŁUŻNIC 
Z PRZODU

POWIĘKSZONE 
Tarcze 

HAmulcowe

BLOKADA 
PRZEMIESZCZENIA 

KÓŁ

USZTYWNIAJĄCE 
BOCZNE BELKI 
w DRZWIACH.

Wysokowydajny 
amortyzator 
Heavy DUTY

SOLIDNIEJSZY 
W KAŻDYM CALU

TYLNE 
ZAWIESZENIE – 
PROGRESYWNE 

SPREŻYNY

NOWY 
ELEKTRYCZNY 

HAMULEC 
POSTOJOWY

SOLIDNY 
FUNDAMENT
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FUNDAMENT AUTA: RAMA ZE STALI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Siła i moc auta zaczynają się od fundamentu, a fundament 2020 RAM 1500  został zbudowany w 98% ze stali 
o zwiększonej wytrzymałości – przy jednoczesnej redukcji jej masu o 45kg.

Nowa konstrukcja RAM 1500 pozwala na wprowadzenie istotnych ulepszeń. Haki holownicze przymocowane z przo-
du są montowane na zewnątrz, lekka konstrukcja z zamkniętego profi lu o zwiększonej wytrzymałości. Wspornik 
haka holowniczego i hak holowniczy dla przyczepy UE zamontowane z tyłu ramy są standardem we wszystkich 
modelach AEC.

NOWE OSIE: POKAZ WYTRZYMAŁOŚCI I TECHNOLOGII

Prowadź bez obaw. Osie RAM 1500 przenoszą jego możliwości na wyższy poziom. Inżynierowie RAM 1500 nie idą na 
kompromis, dlatego zaoferowali nową konstrukcję kół z 6 śrubami mocującymi oraz tylnią osią 9,25 cala (235mm), 
przy której AEC w standardzie odblokowuje pełny potencjał masy całkowitej 3500 kg i udźwigu do 3500 kg.

Nowy elektroniczny hamulec postojowy zamontowano dzięki modyfi kacjom w osiach i zintegrowaniu mocowań za-
cisków hamulcowych, wprowadzono także nowe smarowanie lepkościowe.

ZAWIESZENIe PRZEDNIE I TYLNE

Nowe przednie zawieszenie dedykowane dla napędu 4x4. Zmieniono pozycję solidnego stabilizatora przechyłów, 
zastosowano nowe wytrzymałe łożyska dla opcjonalnych 22-calowych kół, wprowadzono nowy lekki aluminiowy 
dolny wahacz i nowe łożyska 4x4 o niskich oporach tarcia.

Tylne zawieszenie multilink ze sprężynami śrubowymi wyróżnia się progresywnymi charakterystykami sprężyn 
i wielodrążkową konstrukcją. Zastosowano w nim wysoko wytrzymały drążek stabilizatora i lekkie aluminiowe 
amortyzatory.  Podsumowując, zawieszenia w RAM 1500 zapewniają pełen komfort pasażerom i pewność siebie 
kierowcy.

NAJSOLIDNIEJSZY RAM w historii – ZAPROJEKTOWANY
BY DZIAŁAĆ

AEC 2020 RAM 15oo
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3.500 KG MAKSYMALNA WAGA CAŁKOWITA

Skonstruowany do właściwego wykonywania zadań: dzięki zmniej-
szonej masie nowy 2020 RAM 1500 zapewnia maksymalną ładow-
ność.  W modelach AEC 2020 RAM 1500 masz imponującą siłę holo-
wania po swojej stronie, która oferuje do 3500 kg czystego załadunku 
w połączeniu z podwoziem łączącym komfort z wydajnością. 

3.500 KG MAKSYMALNE HOLOWANIE

Holowanie z zaufaniem do auta: jest to pełnowymiarowa ciężarów-
ka z możliwościami holowania. Zdobądź swoją ciężarówkę RAM 1500 
z legendarnym silnikiem HEMI® V8 o pojemności 5,7 l, a AEC wyposa-
ży Cię w GVWR o zwiększonym udźwigu. Rezultatem jest imponująca 
zdolność holowania, napędzana przez najbardziej niezawodny V8: 
nawer do 7 ton nieograniczonej mocy, która wykona najtrudniejsze 
zadania.

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA NA TOPIE

Szybki i łatwy załadunek: zintegrowany wyłożenie tylnej klapy i opcja 
zdalnego sterowania za pomocą klucza sprawiają, że otwieranie tylnej 
klapy RAM 1500 jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Klapa tylna z wbudo-
wanym spojlerem, który został przeprojektowany w porównaniu do 2020 
roku, nie tylko sprawia, że   2020 jest bardziej aerodynamiczny, ale także 
nadaje mu desginerski wygląd. Nowa funkcja ostrzeżenia o otwarciu tyl-
nej klapy informuje Nas, kiedy klapa tylna nie jest zamknięta.

Strefa załadunku o łącznej objętości 1526 litrów oferuje miejsce na dwie 
europalety. Wszystkie modele AEC RAM 1500 Sport i Laramie® są wypo-
sażone w AEC Premium Bedliner, a AEC RAM 1500 Longhorn i Limited mają 
natryskową powłokę.

DO WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

ZOBOWIĄZANY
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RAM 1500 POŁĄCZENIE
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Możesz łatwo dostosować 12-calowy wyświetlacz 2020 RAM 1500 do swoich potrzeb - dzięki intuicyjnie 
obsługiwanemu ekranowi dotykowemu Uconnect® do komunikacji, nawigacji i rozrywki:

POSŁUCHAJ muzyki, talk show i sportu. Uzyskaj dostęp do wszystkich gatunków, ulubionych artystów, 
zwycięskich drużyn, aby uprzyjemnić swój czas w trasie  oraz korku.

Odkryj nowe miejsca, najlepsze sklepy, rozrywkę i restauracje z aplikacji Uconnect na smartfony, a na-
stępnie z łatwością wyślij adres do swojego pojazdu.

Mów i bądź słyszany, wysyłaj i odbieraj połączenia i SMS-y podczas bezpiecznej jazdy dzięki funkcji te-
lefonu bez użycia rąk

Przejdź do każdej przygody, otrzymuj szczegółowe wskazówki, aby się nie zgubić.

Uruchom samochód na odległość, uruchom silnik, odblokuj drzwi lub rozświetl refl ektory z niemal do-
wolnego miejsca za pomocą smartfona z aplikacją Uconnect®.

APPLE CARPLAYTM & ANDROID AUTOTM INTEGRATION
Inteligentna integracja z telefonem iPhone®, Twoje ulubione funkcje są teraz dostępne na desce rozdziel-
czej. Dzięki obsłudze Siri® wystarczy zadać pytanie, uzyskać informacje o połączeniach telefonicznych 
i wiadomościach, uzyskać wskazówki z Apple Maps lub poprosić o piosenkę za pośrednictwem Apple 
Music. Alternatywnie możesz podłączyć Android AutoTM z GoogleTM. Dzięki tym systemom możesz wy-
szukiwać muzykę lub znajdować stacje benzynowe, parkingi, restauracje i inne ważne miejsca w pobliżu.

CENTRUM DOWODZENIA
TO JEST
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KOMFORT
DZIĘKI ZAAWANSOWANEJ INŻYNIERII
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WSZYSTKO WOKÓŁ CIEBIE
BEZPIECZEŃSTWO, WSZĘDZIE DOOKOŁA:
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LANESENSE® LANE OSTRZEŻENIE zMIANY PASA RUCHU

RAM 1500 może czytać drogę. Kamery zamontowane na zewnętrznych lusterkach bocz-
nych mogą identyfi kować pasy na drodze, określać położenie pojazdu i monitorować 
ruch. Jeżeli dojdzie do przejścia na którejkolwiek linii bez użycia kierunkowskazu, sys-
tem ostrzeże kierowcę i uruchomi wibrację kierownicy, aby skorygować ruch. Jeśli żad-
ne działanie nie poprawi toru jazdy, system automatycznie ustawi pojazd z powrotem 
w prawidłowej pozycji na pasie.

NOWY ADAPTACYJNY Tempomat z fukcją stop & go

Pomyśl o tempomacie, który jest mądrzejszy niż kiedykolwiek. Gdy pasy z przodu są czy-
ste,  utrzymuje ustawioną prędkość jazdy. Gdy pojawi się auto, automatycznie dostosuje 
się do bezpiecznej odległości wybranej przez kierowcę. I podczas gdy większość syste-
mów ACC działa tylko do 35 km / h, nasz system działa do 0 km / h, praktycznie zatrzy-
mując pojazd - a następnie wracając do bezpiecznych prędkości, gdy ruch na nowo rusza.

OSTRZEŻENIE Przed Kolizją

Ten dostępny system obejmuje hamowanie stopniowe uwzględniającą automatyczną 
redukcję w celu utrzymania wybranej prędkości i odległości. System działa niezależnie 
od systemu ACC, powiadamia kierowcę, jeśli pojazd znajduje się zbyt blisko poprzedzają-
cego pojazdu, używa ostrzeżeń dźwiękowych / wizualnych i hamuje pojazd do prędkości 
0 km / h, jeśli kierowca nie zareaguje.

REAR PATH CROSS DETECTION

Gdy podczas cofania pojazdu inne obiekty znajdą się prostopadle do Twojego RAM 1500, 
dwa szerokopasmowe czujniki radarowe informują cię za pomocą podświetlanych ikon 
w lusterkach zewnętrznych i sygnałów dźwiękowych wybranych przez kierowcę.

MONITOROWANIE BLIND SPOT Z WYKRYWANIEM PRZYCZEPY

Ten dostępny system monitoruje „martwe pole” z każdej strony pojazdu, wykorzystu-
jąc czujniki w lusterkach bocznych. System wysyła sygnały dźwiękowe  i / lub sygnały 
wizualne, informując kierowcę o zmianie pasa ruchu lub przejechaniu innych pojazdów. 
System automatycznie wykrywa i uwzględnia długość przyczepy.

FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
PONAD 100 DOSTĘPNYCH 
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2020 RAM 1500 MODELe
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

RAM 1500 limited
black appearance
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Zdjęcia pokazują 2020 RAM 1500 z opcjonalnym wyposażeniem. Zużycie paliwa przy silniku 5,7 l V8 HEMI®: miasto 15,7 l / 100 km, w trasie 10,7 l / 100 km, cykl mieszany 

14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

Dane techniczne

• Mechaniczna tylna oś mechanizmu różnicowego 
• 4-narożnikowe zawieszenie pneumatyczne 
• 4-tarcze hamulcowe z zapobieganiem blokowania kół
• Czujnik martwego pola oraz czujnik ścieżki krzyżowej
• Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go 
• Ostrzeżenie przed kolizją
• System tłumienia kołysania przyczepy 
• Zaawansowany asystent hamowania 
• Asystent zjazdu z góry
• Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu 
• Refl ektor świateł drogowych Pilot 
• Centralny zamek z pilotem i funkcją zdalnego dostępu dzięki Keyless Go

Wnętrze

• System nagłośnienia Harman Kardon® Premium z 19 głośnikami
• Kamera z widokiem przestrzennym 360 stopni
• Asystent parkowania równoległego i prostopadłego z funkcją zatrzy-

mania
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
• Ogrzewana kierownica
• Pojemniki do przechowywania w drugim rzędzie
• Schowek tylnej części kabiny
• Solidne 8-kierunkowe fotele kierowcy i pasażera z 4-kierunkowym 

podparciem lędźwi
• Ogrzewane i wentylowane przednie i tylne siedzenia
• Aktywny system kontroli hałasu
• Bezprzewodowa stacja ładująca telefon

Zewnętrzny

• 22-calowe czarne aluminiowe koła
• Piękny czarny grill, podwójny układ wydechowy z czarnymi końcówkami 

i sportowy kaptur z czarnymi akcentami osłoną przestrzeni ładunkowej
• Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
• Przyciemniane szyby
• Automatycznie wysuwane stopnie
• Składane  automatycznie, podgrzewane czarne lusterka z funkcją pa-

mięci z wbudowanymi wskaźnikami
• Automatyczne dwu-funckyjne refl ektory LED
• Refl ektory do jazdy dziennej
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Zdjęcia pokazują 2020 RAM 1500 z opcjonalnym wyposażeniem. Zużycie paliwa przy silniku 5,7 l V8 HEMI®: miasto 15,7 l / 100 km, w trasie 10,7 l / 100 km, cykl mieszany 
14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

RAM 1500 limited
black appearance
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”
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Zdjęcia pokazują 2020 RAM 1500 z opcjonalnym wyposażeniem. Zużycie paliwa przy silniku 5,7 l V8 HEMI®: miasto 15,7 l / 100 km, w trasie 10,7 l / 100 km, cykl mieszany 

14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

Dane techniczne

• Mechaniczna tylna oś mechanizmu różnicowego 
• 4-narożnikowe zawieszenie pneumatyczne 
• 4-tarcze hamulcowe z zapobieganiem blokowania kół
• Czujnik martwego pola oraz czujnik ścieżki krzyżowej
• Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go 
• Ostrzeżenie przed kolizją
• System tłumienia kołysania przyczepy 
• Zaawansowany asystent hamowania 
• Asystent zjazdu z góry
• Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu 
• Refl ektor świateł drogowych Pilot 
• Centralny zamek z pilotem i funkcją zdalnego dostępu dzięki Keyless Go

Wnętrze

• System nagłośnienia Harman Kardon® Premium z 19 głośnikami
• Kamera z widokiem przestrzennym 360 stopni
• Asystent parkowania równoległego i prostopadłego z funkcją zatrzy-

mania
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
• Ogrzewana kierownica
• Pojemniki do przechowywania w drugim rzędzie
• Schowek tylnej części kabiny
• Solidne 8-kierunkowe fotele kierowcy i pasażera z 4-kierunkowym 

podparciem lędźwi
• Ogrzewane i wentylowane przednie i tylne siedzenia
• Aktywny system kontroli hałasu
• Bezprzewodowa stacja ładująca telefon

Zewnętrzny

• 22-calowe polerowane aluminiowe koła, ograniczona chromowany 
grill, podwójny wydech z chromowanymi końcówkami

• Zderzaki  w kolorze nadwozia
• Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
• Przyciemniane szyby
• Automatycznie wysuwane stopnie
• Składane  automatycznie, podgrzewane chromowane lusterka z funk-

cją pamięci z wbudowanymi wskaźnikami
• Automatyczne dwu-funkcyjne refl ektory LED 
• Refl ektory do jazdy dziennej
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

RAM 1500 limited
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

RAM 1500 limited
WYKOŃCZENIE PREMIUM

INDIGO / LIGHT FROST BEIGE
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

RAM 1500 lONGHORN
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Zdjęcia pokazują 2020 RAM 1500 z opcjonalnym wyposażeniem. Zużycie paliwa przy silniku 5,7 l V8 HEMI®: miasto 15,7 l / 100 km, w trasie 10,7 l / 100 km, cykl mieszany 

14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

Dane techniczne

• Mechaniczna tylna oś mechanizmu różnicowego 
• 4-narożnikowe zawieszenie pneumatyczne 
• 4-tarcze hamulcowe z zapobieganiem blokowania kół
• Czujnik martwego pola oraz czujnik ścieżki krzyżowej
• Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go 
• Ostrzeżenie przed kolizją
• System tłumienia kołysania przyczepy 
• Zaawansowany asystent hamowania 
• Asystent zjazdu z góry
• Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu 
• Refl ektor świateł drogowych Pilot 
• Centralny zamek z pilotem i funkcją zdalnego dostępu dzięki Keyless Go

Wnętrze

• System nagłośnienia Harman Kardon® Premium z 19 głośnikami
• Kamera z widokiem przestrzennym 360 stopni
• Asystent parkowania równoległego i prostopadłego z funkcją zatrzy-

mania
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
• Ogrzewana kierownica
• Pojemniki do przechowywania w drugim rzędzie
• Schowek w tylnej części kabiny
• Solidne 8-kierunkowe fotele kierowcy i pasażera z 4-kierunkowym 

podparciem lędźwi
• Ogrzewane i wentylowane przednie i tylne siedzenia
• Bezprzewodowa stacja ładująca telefon

Zewnętrzny

• 22-calowe polerowane koła aluminiowe z malowanymi wkładkami
• Kratka chromowana Longhorn, podwójny wydech z jasnymi końcówkami
• Zderzaki w kolorze nadwozia z przodu iz tyłu
• Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
• Przyciemniane szyby
• Automatycznie wysuwane stopnie
• Składane  automatycznie, podgrzewane chromowane lusterka z funk-

cją pamięci z wbudowanymi wskaźnikami
• Automatyczne dwu-funkcyjne refl ektory LED do jazdy dziennej
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

RAM 1500 LONGHORN
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

RAM 1500 LONGHORN                                                                                                               
WYKOŃCZENIE PREMIUM         

NEW SADDLE
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”



39
Zdjęcia pokazują 2020 RAM 1500 z opcjonalnym wyposażeniem. Zużycie paliwa przy silniku 5,7 l V8 HEMI®: miasto 15,7 l / 100 km, w trasie 10,7 l / 100 km, cykl mieszany 
14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

RAM 1500 LONGHORN
WYKOŃCZENIE PREMIUM 

LIGHT MOUNTAIN BROWN
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

RAM 1500 LARAMIE®
NIGHT EDITION
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Zdjęcia pokazują 2020 RAM 1500 z opcjonalnym wyposażeniem. Zużycie paliwa przy silniku 5,7 l V8 HEMI®: miasto 15,7 l / 100 km, w trasie 10,7 l / 100 km, cykl mieszany 

14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

Dane techniczne

• Amortyzatory o dużej wytrzymałości
• *Opcjonalne zawieszenie pneumatyczne 
• 4-kołowe hamulce tarczowe zapobiegające blokowaniu kół
• System tłumienia kołysania przyczepy
• Zaawansowany asystent hamowania
• Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go
• Ostrzegaj przed zderzeniem z pełną prędkością
• Centralny zamek z pilotem
• Keyless Go

Wnętrze

• Zawiera system audio-nawigacyjny Uconnect
• Apple Car Play i Android Auto
• 12-calowy ekran dotykowy z nawigacją UE
• System nagłośnienia Premium z 19 głośnikami Harman Kardon®
• Tylna kamera cofania ParkView®
• * Opcjonalna kamera 360 ° z widokiem przestrzennym
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
• Fotele kubełkowe z regulacją odcinka lędźwiowego w 4ech zakre-

sach
• Ogrzewana skórzana kierownica oraz przednie i tylne siedzenia

Zewnętrzny

• 22-calowe czarne koła
• Sportowy grill Laramie® czarny
• Laramie® Sport Performance Hood czarny
• Składane  automatycznie, podgrzewane lusterka z funkcją pamięci 

z wbudowanymi wskaźnikami
• Przyciemniane szyby
• Automatyczne dwu-funkcyjne refl ektory LED do jazdy dziennej
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

RAM 1500 LARAMIE®
NIGHT EDITION
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”
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RAM 1500
SPORT
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14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

Dane techniczne

• 5,7 l HEMI® V8
• 8HP75 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów
• Napęd na wszystkie 4 koła
• Amortyzatory o dużej wytrzymałości
• 3,92 przełożenie osi tylnej
• 4-kołowe hamulce tarczowe zapobiegające blokowaniu kół
• System tłumienia kołysania przyczepy
• Asystent hamowania
• Tempomat
• Centralny zamek z pilotem i funkcją zdalnego dostępu dzięki Keyless Go

Wnętrze

• Zawiera system rozrywki i nawigacji Uconnect
• Apple Car Play i Android Auto
• 12-calowy ekran dotykowy z nawigacją UE
• 9-głośnikowy system dźwiękowy Alpine® Premium
• Tylna kamera cofania ParkView®
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
• Mocne skórzane fotele kubełkowe kierowcy i pasażera z 4-kierunkową 

regulacją lędźwi
• Ogrzewana skórzana kierownica i przednie fotele

Zewnętrzny

• 20-calowe polerowane koła aluminiowe
• Kratka sportowa Bodycolor Laramie®
• Zderzaki w kolorze nadwozia z przodu i z tyłu
• Laramie® Sport Performance Hood
• Chromowane znaczki RAM, HEMI® i 4x4
• Składane elektrycznie podgrzewane lusterka z funkcją automatyczne-

go przyciemniania ze zintegrowanymi wskaźnikami
• Przyciemniane szyby
• Automatyczne dwu-funkcyjne refl ektory projekcyjne LED
• Refl ektory LED do jazdy dziennej
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RAM 1500 SPORT
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RAM 1500 REBEL      
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Dane techniczne

• Amortyzatory Bilstein® Performance
• 3,92 Przełożenie osi tylnej
• Mechanizm różnicowy tylnej osi E-Locker
• 4-tarcze hamulcowe z zapobieganiem blokowania kół
• System tłumienia kołysania przyczepy
• Asystent hamowania
• Asystent zjazdu z góry
• Zdalne uruchamianie i zdalne otwieranie po zbliżeniu się  z pilotem za 

pomocą Keyless Go

Wnętrze

• Zawiera system rozrywki i nawigacji Uconnect
• Apple Car Play ™ i Android Auto ™
• 12-calowy ekran dotykowy z nawigacją UE
• 9-głośnikowy system dźwiękowy Alpine® z
• Głośnik niskotonowy
• Tylna kamera cofania ParkView®
• Przedni i tylny asystent parkowania ParkSense®
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
• Czarne luksusowe skórzane fotele
• Ogrzewana kierownica i przednie fotele

Zewnętrzny

• 18-calowe czarne aluminiowe koła z 33-calowymi oponami terenowymi
• Ekskluzywny grill Rebel
• Przedni zderzak malowany proszkowo
• Sportowa maska
• Opcjonalny pakiet czerni
• Składane,czarne podgrzewane automatyczne przyciemnianie lusterka 

ze zintegrowanymi światłami dodatkowymi
• Automatyczne dwufukncyjne refl ektory LED
• Światła z relfektorami do jazdy dziennej
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KOLORY Lakieru, DANE TECHNICZNE
& AEC USŁUGI
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KOLORY ZEWNĘTRZNE
2020 AEC ram 1500

Delmonico Red

Patriot Blue

Bright White

Billet Silver

Diamond Black

Ivory White

Granite Crystal

Maximum Steel

Flame Red
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2020 AEC ram 1500 MODELE
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RAM 1500 WYMIARY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ
Wszystkie wymiary w mm, chyba że podano inaczej

ROZMIAR PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ Short Box 1,7 m
POJEMNOŚĆ 1526 L
DŁUGOŚĆ PODŁOGI, PRZY ZAMKNIĘTEJ PACE 1711
SZEROKOŚĆ PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ 1687
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KOŁPAKAMI 1295
GŁĘBOKOŚĆ 543
SZEROKOŚĆ OTWARCIA TYLNEJ KLAPY 1525

RAM 1500 crew cab WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Wszystkie wymiary w mm, chyba że podano inaczej

 ROZMIAR PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ Short Box 1,7 m
NOMINALNY ROZSTAW OSI 3672
SZEROKOŚĆ TORU JAZDY,PRZÓD 1741
SZEROKOŚĆ TORY JAZDY,TYŁ 1729
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ 5916
CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ 2084
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ 1971
PRZEŚWIT
OŚ PRZEDNIA 209
OŚ TYLNA 220
ODLEGŁOŚĆ OD OTWARTEJ TYLNEJ KLAPY DO PODŁOGI 872
WYSOKOŚĆ NADWOZIA 543
KĄT NATARCIA 19°
KĄT ODEJŚCIA 24,9°
KĄT NAJAZDOWY/RAMPOWY BEZ PŁYTY ŚLIZGOWEJ 19,5°
KĄT NAJAZDOWY/RAMPOWY Z PŁYTĄ ŚLIZGOWĄ 17,5°
PRZEŚWIT BEZ PŁYTY ŚLIZGOWEJ 222
PRZEŚWIT Z PŁYTĄ ŚLIZGOWĄ 209

RAM 1500 WYMIARY WNĘTRZA
Wszystkie wymiary w mm, chyba że podano inaczej
PRZÓD
MIEJSCE NA GŁOWĘ 1038
MIEJSCE NA NOGI 1040
MIEJSCE NA RAMIONA 1676
MIEJSCA NA BIODA 1610
REGULACJA SIEDZENIA 220
TYŁ
MIEJSCE NA GŁOWĘ 1011
MIEJSCE NA NOGI 1147
MIEJSCE NA RAMIONA 1670
MIEJSCA NA BIODA 1611
PRZESTRZEŃ W LITRACH
FRONT 1809 L
REAR 1939 L

MAKSYMALNA WAGA CAŁKOWITA
W standardzie AEC dostajesz więcej

5.7 L HEMI® 8-SPEED AUTO 3500 KG

MAXIMUM TOWING CAPACITY
with AEC standard Towing Capacity Increase CREW CAB

5.7 L HEMI® 5.7 L HEMI® 8-SPEED AUTO 3500 KG

DANE SILNIKA, EMISJA I ZUŻYCIE PALIWA
5.7 L HEMI® V8/8-Speed Auto

MOC / MAX. MOMENT OBROTOWY 295 KW; 401 PS at 5600 RPM / 556 NM at 3950 RPM

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (NEDC) MIASTO: 15,7; AUTOSTRADA: 10,7; KOMB.: 14,9 L/100 KM / CO2 EMISJE: 352 G/KM / KLASA 
EMISJI: 459/2012 / CO2-KLASA EMISJI: G

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (WLTP)* W FAZIE: NISKIEJ 24,94; ŚREDNIEJ 14,70; WYSOKIEJ 12,64; EKSTRA-WYSOKIEJ 15,17; 
KOMB.: 15,6 L/100 KM / KOMB. CO2 EMISJA: 355 G/KM / EURO 6

* compliant with WLTP testing regulations, relevant for registration and taxation of all new vehicles since September, 1st 2018
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NIEZAWODNOŚĆ NA MIARĘ
PROGRAM GWARANCYJNY AEC

TWOICH POTRZEB
GWARANCJA NA NOWE SAMOCHODY AEC - ZARZĄDZANE PRZEZ LIDERA RYNKU

Jesteśmy pewni pracy, jaką zespół logistyczny i serwisowy AEC wykonuje podczas procesu homologacji UE dlate-
go AEC oferuje niezawodną,   wyłączną gwarancję na nowy samochód AEC RAM 1500, zarządzaną przez wiodącego 

w branży dostawcę gwarancji CarGarantie,.

Wszystkie pojazdy AEC są objęte 24-miesięczną gwarancją AEC Premium w ramach standardowego pakietu serwi-
sowego AEC PREMIUM. Ten podstawowy pakiet gwarancyjny obejmuje części najważniejszych modułów technicz-

nych pojazdu, takie jak silnik, skrzynia biegów lub hamulce. Zdecyduj się na jeszcze bardziej kompleksową ochronę 
gwarancyjną i wybierz opcję rozszerzenia gwarancji przy zakupie pojazdu: do 36 lub pełnych 48-miesięcy gwarancji 

AEC Premium.

Z gwarancją AEC Premium prawie wszystkie części mechaniczne i elektroniczne pojazdu są objęte programem 
gwarancyjnym, a Ty możesz być pewny, że AEC zapewnia Ci mobilność. Bardziej szczegółowy opis zakresu gwaran-

cji znajduje się w Warunkach gwarancji na stronach 64-65.

ZAWSZE W DRODZE Z EUROPEJSKĄ NAWIGACJĄ
Nie musisz przekazywać obrazu na ekran Uconnect ze swojego smartfona.W ra-

mach domyślnego pakietu serwisowego AEC oferuje system nawigacyjny naj-
nowszej generacji w którym otrzymujesz także aktualizację map europejskich, 

dzięki czemu jest zaufanym towarzyszem podróży w każdym miejscu w Europie.

WYKONAJ SWOJĄ PRACĘ Z MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚCIĄ 
HOLOWANIA I Ciągnięcia

AEC oferuje maksymalny potencjał holowania przez RAM 1500 w Europie, mon-
tując hak holowniczy do przyczepy UE z zwiększonym udźwigiem do 3.500 kg, 

zaraz po przybyciu jednostki do portu w Antwerpii. W połączeniu ze wzrostem 
dopuszczalnej masy całkowitej do 3.500 kg (standard AEC), nie ma wyzwania dla 

RAM 1500 którego nie potrafi łby „unieść”.

HOMOLOGACJA RÓWNA JAKOŚCIĄ DO 
FABRYCZNEJ

W ofercie AEC znajdziesz serwis homologacyjny z najwyższej półki. 
Po zakończeniu procesu homologacji przez zespół serwisowy AEC 

Twój nowy wymarzony RAM gotowy jest do rejestracji w Europie. 
Dodatkowo oferujemy usługę Under Body Coating.Stosujemy wyso-

kiej jakości powłoki pokrywając podwozie chroniąc go na lata przed 
rdzą. A wszystko to w najnowocześniejszym centrum przetwarza-

nia pojazdów AEC.
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USŁUGI AEC NA POZIOMIE
JAKOŚCI PRODUCENTA

GOTOWI PODBIĆ EUROPĘ ?
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§ 1 Subject matter 
1. The seller/guarantor Auto Export Corporation (here-
inafter referred to as “AEC”), 24 Commerce Place,  St. 
Catharines, Ontario, Canada, L2S 0B3) gives the buyer/
guarantee holder (dealer), under the other conditions 
set forth in § 4, a guarantee of the functionality of 
the assemblies specified in § 2(1) for the term set in 
the guarantee agreement. The dealer assigns their 
rights under these guarantee conditions to the vehicle 
buyer named in the guarantee agreement. The vehicle 
buyer accepts this assignment. Compensation will 
be provided according to the guarantee if one of the 
guaranteed parts loses its functionality within the 
agreed guarantee term, and not as a result of a fault 
in non-guaranteed parts, so that a repair becomes 
necessary. The guarantee applies within the country, 
to temporary trips such as holiday and business trips, 
and also throughout Europe. A temporary trip does not 
include when the vehicle is predominantly abroad for 
a period of more than six weeks. The guarantee does 
not justify any claims for revoking the purchase con-
tract or reduction (reduction of the purchase price). If 
the repair is unsuccessful twice, the buyer/guarantee 
holder may request that another specialist garage be 
commissioned to carry out the repair. This guarantee 
does not exclude any eventual claims of the buyer 
under the statutory guarantee. Another condition for 
guarantee claims is compliance with the require-
ments of § 4. 
2. CAR-GARANTIE GMBH (hereinafter referred to as 
“CG”), Gündlinger Strasse 12, D-79111 Freiburg, is au-
thorized by the seller/guarantor (AEC) to process the 
entire guarantee with the buyer/guarantee holder on 
its behalf and for its account. Notices of amendments 
(such as a change of holder) and claims subject to 
guarantee shall be reported to CG. 

§ 2 Scope of the guarantee
1. The guarantee covers all factory-installed mechan-
ical, electrical, electronic, hydraulic and pneumatic 
parts of the vehicle described in the guarantee 
agreement, unless they are excluded by the following 
paragraphs 2 and 3. 
2. Material and labour costs will not be compensated 
for:  
• additional equipment that is unavailable ex works 
• air conditioning dryer cartridge, refilling and filling, 

as well as the conversion of air conditioning sys-
tems · impurities in the fuel system 

• elimination of noise 
• frame and body parts, alignment and adjustment of 

body parts 
• vehicle windows and mirrors (however, these are 

covered for damage to heating elements, antennas 
and automatic dimming function)

• attachments, installations and conversions
• water leaks or leakages as well as seals on the 

body 
• corrosion, oxidation and paint damage 
• exhaust system (however, the exhaust manifold, 

catalytic converter and diesel particulate filter are 
covered) 

• clutch and brake linings (however, the dual clutch 
of the dual-clutch transmission is covered), brake 
discs and drums, shock absorbers, bulbs, spark 
plugs 

• button batteries, batteries, hybrid batteries, 
electric drive batteries, rechargeable batteries, and 
electric capacitors of all types 

• hoses, wiper blades and all drive belts (however, 
the toothed/timing belts of the engine control unit) 

• parts that are replaced regularly during mainte-
nance 

• tyres, rims and wheel covers, wheel balancing, 
wheel nuts, wheel bolts and rim locks 

• telephone system, if not fitted as standard 
• portable media (CD, DVD, Blu-ray disc, hard disk 

drives, flash memory) 
• car keys and remote controls, brake lights, speak-

ers, taillights and headlights 
Spark plugs, hoses and required, specified small 
items will be reimbursed, provided that they have to 
be replaced in connection with the repair of compen-
sable damage. 
3. The guarantee does not cover:  
a) parts not approved by the manufacturer;  
b) operating and auxiliary materials such as fuels, 
oils, refrigerants and antifreeze, coolant, air con-
ditioning compressor oil, hydraulic fluids, grease, 
cleaning agents, all filters and filter cartridges and 
small parts.

§ 3 Exclusions 
No guarantee applies without consideration of con-
tributing causes of damage: 
a) by accident, such as an event directly resulting 
from a sudden external mechanical force; 
b) through improper, mischievous or malicious ac-
tions, misappropriation, in particular theft, unauthor-
ized use, robbery and embezzlement, damage that is 
directly cause by animals, storm, hail, frost, corrosion, 
lightning strike, earthquake or water ingress, as well 
as by scorching, fire or explosion; 
c) by war events of any kind, civil war, civil unrest, 
strike, lockout, terrorism, vandalism, seizure or other 
sovereign interventions, or by nuclear energy 
d) arising from participation in driving events with 
racing character or from associated practice rides; 
e) by altering the original design of the motor vehicle 

(such as tuning, VMAX suspension, gas conversion, etc.) 
or by installing third-party or accessory parts that are 
not approved by the manufacturer; 
f) by the use of a part that is recognisably in need of 
repair, unless the damage can be shown to be unrelated 
to the need for repair, or when at the time of the damage 
the part had been at least provisionally repaired by 
a trained professional; 
g) when the buyer/guarantee holder has at least tempo-
rarily used the motor vehicle for commercial passenger 
transport or if the motor vehicle has been leased com-
mercially to a changing group of persons;
h) caused by the use of unsuitable operating materials 
or by a lack of operational materials (lubricants, oils, 
cooling water, etc.); 
i) for which a third party is required to intervene, which 
is rectified as an expression of the manufacturer’s good-
will, or which are caused by a manufacturing or material 
defect that occurs in large numbers of the vehicle type 
(serial defect) and for which in principle manufactur-
er’s scope comes into consideration according to type 
and frequency. 

§ 4 Condition for guarantee claims 
The condition for any guarantee claims is that the 
buyer/guarantee holder, 
1. before the claim event: 
a) has carried out and documented the maintenance, 
inspection and care on the vehicle that is prescribed or 
recommended by the manufacturer at the dealer or in 
a motor vehicle master workshop according to manufac-
turer’s instructions. Exceeding the manufacturer’s kilo-
metre specification of up to 3,000 km or the manufac-
turer’s timeframe of up to three months is harmless, 
whereas the exceeding of one of the specified specifica-
tions already precludes a guarantee claim. A guarantee 
claim is only contrary to one of the aforementioned 
requirements if it is responsible for the occurrence of the 
damage. Concurrent causality is sufficient. Concurrent 
causality is suspected. The buyer/guarantee holder is at 
liberty to prove the lack of causation. 
b) fails to indicate interventions or other influences on 
the odometer, immediately indicates a defect or the need 
for immediate replacement of the odometer indicating 
the mileage. 
c) follows the vehicle operating instructions of the 
manufacturer. 
2. after the claim event: 
a) immediately notifies the seller/guarantor (AEC) or the 
CG at their relevant registered offices the relevant dam-
age under guarantee after the occurrence of the same 
but before the repair, by phone or by email; 
b) has the repair done by the dealer. After consultation 
with CG, the repair can also be carried out at another 
qualified vehicle garage; 
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c) demonstrates CG any maintenance or care per-
formed since the beginning of the guarantee with 
invoices from the dealer or the executing workshop by 
submitting copies of the documents; 
d) allows an authorized agent of the seller/guarantor 
(AEC) and/or of CG to carry out an inspection of the 
damaged parts at any time and, upon request, provides 
the information necessary to establish the damage; 
e) reduces the damage as much as possible while 
following the instructions of CG; if circumstances 
permit, he shall obtain such instructions before the 
repair begins. 

 § 5 Reimbursement of costs 
1. Guarantee-related labour costs will be fully reim-
bursed to the buyer/guarantee holder according to the 
manufacturer’s standard working hours. Guaran-
tee-related material costs are paid at most according 
to the non-binding price recommendations of the 
manufacturer. 
2. If the repair costs exceed the value of an exchange 
unit that is customarily installed in the case of such 
damage, the obligation to pay compensation shall be 
limited to the cost of this replacement unit, including 
removal and installation costs, applying paragraph 1. 
3. The maximum amount of compensation subject to 
guarantee is limited to the time value of the damaged 
vehicle at the time the guarantee claim occurs per 
claim.
4. No compensation is paid for: 
a) the costs for testing, measuring and adjustments 
(according to the manufacturer’s working time stand-
ard), insofar as they are not incurred in connection 
with damage requiring compensation and mainte-
nance, inspection, cleaning or care work prescribed or 
recommended by the manufacturer; 
b) the replacement of direct or indirect consequential 
damages, such as shipping and disposal costs, parking 
fees and compensation for lost use; paragraph 5 shall 
remain unaffected hereby. 
5. Expenditures for mobility  
If agreed separately in the guarantee agreement, 
the expenditures for achieving mobility (i.e. towing, 
rail travel, rental car, accommodation and telephone 
costs) will be reimbursed. 

§ 6 Claims settlement 
1. CG assumes responsibility on behalf of the seller/
guarantor (AEC) for processing all claims with the buy-
er/guarantee holder. A repair invoice must be submit-
ted to CG containing a clear and detailed description 
of the work performed, the spare parts prices and the 
labour costs with standard working hours. 
2. In every case, the guarantee shall be notified to CG 
by phone prior to the repair so that CG can authorise 

the repair. A telephone service is available for this:
Monday to Friday from 8:00 am to 5:00 pm at +49 761 
4548-966, warranty-en@aeceurope.com 

§ 7 Assignment of claims and statute of limitations 
1. In the event the vehicle with the guarantee is sold, 
the guarantee claims pass to the new holder with the 
ownership of the vehicle. Any change in ownership 
must be reported to AEC or CG in writing no later than 
14 days after the change in the holder. 
2. Claims under the guarantee lapse six months after 
the claim event, at the latest six months after the end 
of the guarantee term. 
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Zdjęcia pokazują 2020 RAM 1500 z opcjonalnym wyposażeniem. Zużycie paliwa przy silniku 5,7 l V8 HEMI®: miasto 15,7 l / 100 km, w trasie 10,7 l / 100 km, cykl mieszany 

14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”
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Zdjęcia pokazują 2020 RAM 1500 z opcjonalnym wyposażeniem. Zużycie paliwa przy silniku 5,7 l V8 HEMI®: miasto 15,7 l / 100 km, w trasie 10,7 l / 100 km, cykl mieszany 
14,9 l / 100 km; cykl mieszany CO2-Emisja 352 g / km; klasa emisji 459/2012; klasa efektywności CO2 G Więcej informacji na stronie 60.”

AEC ŻYCZY WAM PRZYJEMNEJ PODRÓŻY.

TWÓJ NOWY RAM 1500!



AEC - Auto Export Corporation
Offi  cial European Importer of Dodge & RAM

Customer Support: +49 89 215 46 25 0  
E-Mail: marketing@aeceurope.com 
Website: aeceurope.com

EC jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy Auto Export Corporation (1211863 Ontario Incorporated).

AEC Europe GmbH, Landsbergerstrasse 98, 80339 München.

© 2020 FCA US LLC. Wszelkie prawa obsługiwane.
Dodge, RAM i Mopar® są zastrzeżonymi znakami towarowymi FCA US LLC ©.
Wszystkie obrazy są własnością FCA US LLC © i Auto Export Corporation.

Z zastrzeżeniem zmian i poprawek. Zapytaj partnera AEC w Twojej okolicy o najnowsze wydanie tej broszury. Pokazane pojazdy mogą zawie-
rać opcje dostępne za  dodatkową opłatą. Przedstawiona dekoracja nie jest standardowo dołączona do konfi guracji. Standardowe i opcjonal-
ne wyposażenie nie może być w pełni pokazane tym katalogu. Te same opcje mogą prowadzić do dłuższego okresu dostawy pojazdu w zależ-
ności od dostępności fabrycznej. W niektórych przypadkach niektóre funkcje / kombinacje lub kolory mogą zostać zmienione w ciągu roku bez 
powiadomienia przez producenta. Nazwy producentów samochodów oraz ich nazwy i modele pojazdów są znakami towarowymi („znakami”) 
należącymi do producentów samochodów i / lub ich amerykańskich / kanadyjskich / międzynarodowych odpowiedników. Obecność tych 
znaków nie sugeruje ani nie implikuje upoważnienia do dystrybucji pojazdów, produktów lub usług dla producenta. 

Auto Export Corporation nie jest autoryzowanym sprzedawcą ani przedstawicielem tych producentów samochodów. Aby uzyskać więcej in-
formacji na temat Auto Export Corporation, zadzwoń + 1 (905) 988-9905 lub odwiedź aecorp.com.

Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze zostały zastosowane bez odpowiedzialności. Modele, cechy wyposażenia, kolory i dane tech-
niczne mogą się różnić w zależności od roku modelowania.

Twój ofi cjalny dealer RAM:
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