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Innovatív, erôs, fáradhatatlan, alkalmazkodó, sokoldalú, gyakorlatias és 30 éves 

tapasztalattal rendelkezik. Ki ne szeretne magának egy ilyen partnert? A Ducato tudja 

mindezt, sôt, még többet is! Folyamatosan fejlôdik, hogy segíthessen Önnek munkája 

minél tökéletesebb elvégzésében. A Ducato új generációja megérkezett.

Modern, funkcionális megjelenés a megszokott megbízhatósággal párosulva. Új szív, 

mely káprázatosabb, mint eddig bármikor: a négy különbözô Multijet motorverzió még 

nagyobb teljesítményt biztosít, miközben a környezeti elvárásoknak is teljes mértékben 

megfelel. Új, még kényelmesebb belsô kialakítás a maximális komfortérzetért,

csúcsminôségû biztonsági megoldások és kiegészítôk széles választéka a páratlan

sokoldalúság jegyében. 

Röviden: technológia az Ön vállalkozásának szolgálatában. 

ÚJ DUCATO
• AZ ÜZLET ÚJ GENERÁCIÓJA.
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Válassza az Ön számára legideálisabb motort a palettáról! Élvezze a nagyobb teljesítményt 

és takarítson meg pénzt, miközben környezetét is védi!

ÚJ DUCATO
• ERÔ A KÖRNYEZET SZOLGÁLATÁBAN.
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•  Multijet II
A jövô motorjai: a Multijet új generációja.  Gyorsabb és precí-

zebb befecskendezésû üzemanyagellátó-rendszer: költségha-

tékonyabb, jobban védi a környezetet és 

nagyobb teljesítményt biztosít. 

• 115 Multijet

• 130 Multijet

• 150 Multijet

• 180 Multijet Power

•  Comfort-Matic robotizált
sebességváltó 

Mozgásban az
    új Ducato.

Töltsön le és installáljon egy díjmentes 

QR kódolvasót okostelefonjára. 

Fényképezze le a kódot és kövesse az 

utasításokat, hogy megnézhesse a Ducato-ról 

szóló videót (internetcsatlakozás* szükséges).

* Az internet-hozzáférés költségei az Ön mobilszolgáltatójának tarifáitól függenek.

Az Új Ducato révén egy forradalom részese lehet: ez az Euro 5-ös Multijet motorok forradalma. Több erô a munkájához 

és alacsonyabb károsanyag-kibocsátás a környezet védelmében. Az új motorválaszték négy különbözô verzióból áll, 

mindegyikük a legmagasabb szintû teljesítmény elérésére született. 

Válassza az igényeinek leginkább megfelelô erôforrást: 115 Multijet, 130 Multijet, 150 Multijet vagy 180 Multijet Power.

Az Új Ducato ismét a csúcstechnológiát képviseli: az új üzemanyagellátó-rendszer optimalizálja az égést, így garantálva 

a lenyûgözô teljesítményt és a minimális károsanyag-kibocsátást. Az új motorok azonban még ennél is többet 

tudnak: halkabbak és könnyebbek minden elôdjüknél. Más szóval: nagyobb vezetési komfort és nyugalom. 

Az eredmény: nagyobb profi t Önnek!

115 Multijet

Hengerûrtartalom: 1956 cm3

85 kW (115 LE) 3700 fordulat/percnél 

280 Nm (28.5 kgm) 1500 fordulat/percnél 

Károsanyag-kibocsátási norma: Euro 5

Dupla vezérmûtengely (fogasszíjjal) 

Multijet II Common Rail közvetlen 

befecskendezés, elektronikusan

vezérelt turbófeltöltô levegôhûtôvel.

130 Multijet

Hengerûrtartalom: 2287 cm3

96 kW (130 LE) 3600 fordulat/percnél

320 Nm (32.6 kgm) 1800 fordulat/percnél 

Károsanyag-kibocsátási norma: Euro 5

Dupla vezérmûtengely (fogasszíjjal) 

Multijet II Common Rail közvetlen 

befecskendezés, elektronikusan

vezérelt turbófeltöltô levegôhûtôvel.

150 Multijet

Hengerûrtartalom: 2287 cm3

109 kW (148 LE) 3600 fordulat/percnél

350 Nm (32.6 kgm) 1500 fordulat/percnél

Károsanyag-kibocsátási norma: Euro 5

Dupla vezérmûtengely (fogasszíjjal) 

Multijet II Common Rail közvetlen

befecskendezés, elektronikusan vezérelt,

változó geometriájú turbófeltöltô 

levegôhûtôvel.

180 Multijet Power

Hengerûrtartalom: 2999 cm3

130 kW (177 LE) 3500 fordulat/percnél

400 Nm (40.8 kgm) 1400 fordulat/percnél

Károsanyag-kibocsátási  norma: Euro 5

Dupla vezérmûtengely (lánchajtással) 

Multijet II Common Rail közvetlen

befecskendezés, elektronikusan vezérelt,

változó geometriájú turbófeltöltô 

levegôhûtôvel.
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ÚJ DUCATO
• COMFORT-MATIC ÉS START&STOP RENDSZER:

A VÁROS AZ ÖN KEZÉBEN.

Start&Stop kijelzô a mûszerfalon.

Comfort-Matic robotizált automata sebességváltó.

6-sebességes manuális sebességváltó kar. Up funkciós gomb a mûszerfalon a teli rakománnyal való közlekedés 

megkönnyítésére.

Az új Ducato technológiai innovációja a 130 és 150 Multijet 

motorokhoz rendelhetô Start&Stop rendszer. Üresbe kapcsolt 

sebességváltó esetén a rendszer átmenetileg leállítja a motort, 

amíg a jármû lámpánál, vagy egyéb okból várakozik, majd

egyszerûen újraindítja, amint a vezetô a kuplungra lép.

Mindez akár 15% üzemanyag megtakarítást és alacsonyabb 

károsanyag-kibocsátást is eredményezhet.

A Start&Stop rendszerrel szerelt motorokat Felváltás Jelzô

alkalmazással is elláttuk, mely jelzi a váltásra legalkalmasabb 

pillanatot, a motor erejének hatékonyabb kihasználása, és

a még kedvezôbb üzemanyag-fogyasztás elérése érdekében.

Akár a 6-sebességes manuális, akár az automata váltót 

választja, biztos lehet benne, hogy a motor fordulatszáma 

autópályán is az optimális tartományban tartható. 

A kínálat legerôsebb motorjához, a 180 Multijet Power 

kivitelhez rendelhetô a Comfort-Matic robotizált automata 

sebességváltó, mely tökéletesen ötvözi a manuális 

sebességváltó által nyújtott kitûnô motorteljesítményt 

és alacsony üzemanyag-fogyasztást egy automata 

sebességváltó egyszerûségével és kényelmével.

Az Up gomb megnyomásával optimalizálhatjuk a sebesség-

váltást teli rakomány, vagy emelkedôn való közlekedés esetén, 

hiszen a berendezés automatikusan a körülményeknek 

leginkább megfelelô motor fordulatszámot választja.
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A számos modellvariáció és a nagy terhelhetôség mindig is a Ducato erôsségei voltak.

Minél több lehetôség közül választhat, annál nagyobb távlatok nyílnak vállalkozása számára. 

Soha ne érje be kevesebbel: ezért kínál az Új Ducato számos variációs lehetôséget.

ÚJ DUCATO
• MINDIG KEZES ÉS MINDIG ELFOGLALT.
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•  Össztömeg: 3–4 tonna között

•  Hasznos teherbírás 
1000-2000 kg között

•  Három tengelytáv, négy külsô 
hosszúság és három külsô
magasság

•  Nyolc rakodótérfogat 8–17 m3 között

•  Három különbözô oldalsó
tolóajtó és hátsó ajtó méret 

•  Maximális terhelés: 2100 kg
az elsô és 2400 kg a hátsó
tengelyen

•  Két különbözô szerkezeti
felépítés: Light és Maxi, hogy 
minden feladatnak megfeleljen 

•  Maxi modellek 16”-os 
kerekekkel és megerôsített 
felfüggesztéssel 

Mozgásban az
    új Ducato.

Töltsön le és installáljon egy díjmentes 

QR kódolvasót okostelefonjára. 

Fényképezze le a kódot és kövesse az 

utasításokat, hogy megnézhesse a Ducato-ról 

szóló videót (internetcsatlakozás* szükséges).

* Az internet-hozzáférés költségei az Ön mobilszolgáltatójának tarifáitól függenek.

Az oldalsó tolóajtók lehetôvé teszik

egy sztenderd méretû (1200× 800 mm)

EUR raklap könnyû berakodását.

Nem kevesebb, mint nyolc különbözô rakodótérfogattal

– 8 és 17 köbméter között – rendelhetôk a furgon 

változatok. Ha mindehhez hozzávesszük az Euro 5-ös 

Multijet motorok széles választékát, elmondhatjuk, 

hogy az Új Ducato-t valóban az Ön vállalkozására szabták. 

Nézzük a további adatokat, hiszen a számok magukért 

beszélnek! Három különbözô oldalsó tolóajtó és hátsó 

ajtó méret, három tengelytáv, négy külsô hosszúság, 

három külsô magasság és 1000–2000 kg-os teherbírás. 

Minden variációs lehetôséget összeadva több mint 

2000 lehetséges Új Ducato verzióval számolhat. 

Az utasfülke és a rakodótér 

elválasztásához a teljesen lemezelt 

és az elhúzható üvegablakos válaszfal 

verziók közül választhat.

Kategóriája egyik legjobb, 0,31-os

légellenállási együtthatója nagyobb

teljesítményt és alacsonyabb

üzemanyag-fogyasztást biztosít. 

Furgon
Össztömeg:  3000, 3300, 

3500 kg

Teherbírás: 1090–1655 kg

Raktértérfogat: 8 és 9,5 m3

Tengelytáv 3000 mm Tengelytáv 3450 mm Tengelytáv 4035 mm Tengelytáv 4035 mm XL

Üvegezett /
félig üvegezett furgon 
Össztömeg: 3000, 3300, 3500 kg

Teherbírás: 1090–1655 kg 

Raktértérfogat: 8 és 9,5 m3

*  Csak néhány verzió esetében 
rendelhetô 

Furgon
Össztömeg:  3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500, 4005 kg

Teherbírás: 1025–1995 kg

Raktértérfogat: 10 és 11,5 m3

Üvegezett /
félig üvegezett furgon*

Össztömeg:  3000, 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005 kg

Teherbírás: 1050–1995 kg

Raktértérfogat: 10 és 11,5 m3

Furgon
Össztömeg:  3300, 3500 kg

Maxi 3500, 4005 kg

Teherbírás: 1250–1945 kg

Raktértérfogat: 13 és 15 m3

Üvegezett /
félig üvegezett furgon*

Össztömeg:  3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005 kg

Teherbírás: 1250–1945 kg

Raktértérfogat: 13 és 15 m3

Furgon
Össztömeg: Maxi 3500, 4005 kg

Teherbírás: 1360–1900 kg

Raktértérfogat: 15 és 17 m3

Üvegezett furgon 
Össztömeg: Maxi 3500, 4005 kg

Teherbírás: 1390–1900 kg

Raktértérfogat: 15 m3

13



Lássa el munkával! Az Új Ducato bármilyen feladatot elvégez. Rakodótere könnyen hozzáférhetô, hiszen az oldalsó

tolóajtók akár egy ujjal is nyithatók. A hátsó ajtók 90°, 180° vagy 270°-ig tárhatók ki (az utóbbi külön rendelhetô). 

Ez azt jelenti, hogy nyitott ajtóknál minden egyes centimétert kihasználhatunk a ki- és berakodásnál. A raktérben

a rakomány rögzítésére szolgáló rögzítôfülek (8–12) és lehajtható rögzítôgyûrûk találhatók. Lehetôség van a rakomány elmoz-

dulásából eredô károk megelôzése érdekében a raktérfalak hôformázott panelekkel övmagasságig történô 

bevonására is. A raktér 15 wattos, mennyezetbe integrált világítással felszerelt (kiemelhetô raktérvilágítás külön rendelhetô). 

Kerékdobok közötti belsô szélesség 142 cm,

ez a kategóriában a legnagyobb.

Tengelytáv 
3000 mm

Tengelytáv 
3450 mm

Tengelytáv 
4035 mm

Tengelytáv 
4035 mm XL

A = raktérmagasság (mm) 1662 1662 / 1932 1932 / 2172 1932 / 2172

B = szélesség (mm) 1870 1870 1870 1870

C = hosszúság(mm) 2670 3120 3705 4070

D = kerékdobok közötti távolság (mm) 1422 1422 1422 1422

E =  raktérküszöb magasság, 
üresen (mm)

535 540 / 560 545 / 560 550 / 560

Hátsó ajtó szélesség (mm) 1562 1562 1562 1562

Hátsó ajtó magasság (mm) 1520 1520 / 1790 1790 / 2030 1790 / 2030

Oldalsó ajtó szélesség (mm) 1075 1250 1250 1250

Oldalsó ajtó magasság (mm) 1485 1485 / 1755 1755 1755

A RAKTÉR MÉRETEI
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Dupla kabin, megnövelt kényelem és hatékonyság. A dupla kabinos Új Ducato-val

teljes a csapat. 

ÚJ DUCATO
• MUNKÁBA VISZI EMBEREIT.
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Mozgásban az
    új Ducato.

Töltsön le és installáljon egy díjmentes 

QR kódolvasót okostelefonjára. Fényképezze 

le a kódot és kövesse az utasításokat, hogy 

megnézhesse a Ducato-ról szóló videót 

(internetcsatlakozás* szükséges).

* Az internet-hozzáférés költségei az Ön mobilszolgáltatójának tarifáitól függenek.

•  Szimpla és dupla kabin 

• Nyolc lehetséges változat 

•  Négy tengelytáv, öt külsô
hosszúság 

•  Teherbírás: 1095–2075 kg

Stílus, funkcionalitás, befogadóképesség, gyakorlatiasság és 

kényelem egyetlen haszongépjármûben. Öt szimpla kabinos

és három dupla kabinos változat, 1095–2075 kg teherbírással 

és 4,9–8,5 m2 rakodófelülettel. 

A csúszásgátló réteggel bevont platón 

számos rögzítôfül található, így a rakomány 

minden körülmények között biztonságosan 

rögzíthetô.

A plató oldalfala alumíniumból készült a 

maximális ellenállóképesség és minôség 

biztosítására. A könnyû alumínium egyben 

súlycsökkentô szerepet is betölt, így megnôtt 

a hasznos terhelhetôség.

Amikor csapatmunkára van szükség,

a dupla kabin a leghasznosabb segítség.

Tengelytáv 3000 mm
Össztömeg: 3000, 3300, 3500 kg

Teherbírás: 1125–1535 kg

Plató mérete: 5,7 m2

Platós alváz dupla kabinnal
Össztömeg:  3300, 3500 kg

Maxi 3500 és 4005 kg

Teherbírás: 1285–1895 kg

Plató mérete: 4,9 m2

Tengelytáv 3450 mm
Össztömeg:  3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500 és 4005 kg

Teherbírás: 1095–2045 kg

Plató mérete: 6,6 m2

Platós alváz dupla kabinnal
Öszztömeg:  3300, 3500 kg

Maxi 3500 és 4005 kg

Teherbírás: 1125–1940 kg

Plató mérete: 5,9 m2

Tengelytáv 3800 mm
Össztömeg:  3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500 és 4005 kg

Teherbírás: 1125–2075 kg

Plató mérete: 7,3 m2

Platós alváz dupla kabinnal
Össztömeg: Maxi 3500 és 4005 kg

Teherbírás: 1435–1900 kg

Plató mérete: 6,8 m2

Tengelytáv 4035 mm
Össztömeg:  3300, 3500 kg

Maxi 3500 és 4005 kg

Teherbírás: 1340–2055 kg

Plató mérete: 7,8 m2

Tengelytáv 4035 mm XL
Össztömeg:  3500 kg

Maxi 3500 és 4005 kg

Teherbírás: 1465–2010 kg

Plató mérete: 8,5 m2

Tengelytáv 3000 mm Tengelytáv 3450 mm Tengelytáv 3800 mm Tengelytáv 4035 mm Tengelytáv 4035 mm XL
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Élhetô, kényelmes, csendes, ergonomikus és szép. Az Új Ducato megújult stílusával 

öröm az élet. Mindannyian tudjuk, mennyire fontos a komfortos munkakörnyezet.

ÚJ DUCATO
• KÉNYELMES KÖRNYEZETBEN JOBBAN MEGY A MUNKA.
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• Új, ergonomikus belsô tér

•  Többfunkciós középsô 
háttámla 

• Írótábla

•  Blue&Me – TomTom

• eco:Drive Professional

Mozgásban az
    új Ducato.

Töltsön le és installáljon egy díjmentes 

QR kódolvasót okostelefonjára. 

Fényképezze le a kódot és kövesse az 

utasításokat, hogy megnézhesse a Ducato-ról 

szóló videót (internetcsatlakozás* szükséges).

* Az internet-hozzáférés költségei az Ön mobilszolgáltatójának tarifáitól függenek.

A vezetôfülke színvilága teljesen megújult, így mindig harmonikus és elegáns környezet

fogadja a vezetôt a Ducato kormányánál: szürke tetôborítás, világosszürke ajtópanelek,

fekete és szürke mûszerfal.

Minden részlet kidolgozásának egyetlen célja volt: az Ön kényelme. Technológia, kényelem 

és tetszetôs külsô együtt érvényesülnek: a kezelôszervek elérése és kezelése könnyû,

az optimális vezetési helyzet elérése érdekében az üléspozíció teljes mértékben személyre 

szabható, a térkialakítás rendkívül praktikus. Minden kézközelben található a fi ókoknak

és tárolórekeszeknek köszönhetôen, sôt még egy írótábla is segíti a mindennapi munkát.

A legjobb vezetési feltételek megteremtése érdekében a klímavezérlô-rendszer (akár 

manuális, akár automata) a napsugárzás érzékelôknek köszönhetôen mindig ideális szinten 

tartja a belsô hômérsékletet és páratartalmat. További különlegesség, hogy a modellekhez 

tempomat és a tolatóradar is rendelhetô. Egy ilyen jármûben valóban pihentetô az utazás.

A klímavezérlô-rendszerhez csatlakozó hûtôdobozban 

egy 1,5 literes palack is elfér.

Kétszemélyes ülés többfunkciós középsô háttámlával. Két pohártartó, 

egy tolltartó és egy dokumentumtartó található benne.

Írótábla, papírtartó és olvasóállvány: három könnyen kezelhetô funkció 

egyben, és a Ducato utasfülkéje mobilirodává változik.

Piros Crepe belsô kárpit.
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• Minden információt megtalál egyetlen felhasználóbarát fedélzeti számítógépen.

•  A navigációs rendszer kijelzôje érintôképernyôvé változik, hogy segítségével igénybe vehesse a Blue&Me™ funkciókat:

– Média lejátszó, mellyel a gépkocsi USB csatlakozójához való csatlakoztatás után saját MP3 lejátszóján vagy iPod-ján

   tárolt zenéi közül is válogathat.

– Mobiltelefon csatlakoztatási lehetôség, hogy megjeleníthesse telefonregiszterét, böngészhessen ismerôsei között, 

   vagy visszahívhassa az utolsóként tárcsázott számot.

• A rendszer jelzi, hogy mennyi az üzemanyag-tartalék és informál a legközelebbi töltôállomásról is.

•  Az eco:Drive info elônyeihez tartozik, hogy információt szolgáltat vezetési stílusunkról és javaslatokat ad arra nézve, 

hogyan csökkentsük a gépjármû környezetre gyakorolt káros hatását és hogyan optimalizáljuk üzemanyag-fogyasztásunkat.

A rendszer a sebességváltás pillanatára és az adott útszakaszon optimális sebességre vonatkozó tanácsokkal is ellát.

Vezérlôgombok a kormányon.

A Blue&Me™ egy olyan innovatív rendszer, mely még tovább 

fokozza a Ducato által nyújtott vezetési élményt.

A Bluetooth® technológia segítségével kezeink használata 

nélkül telefonálhatunk. A rendszer a legtöbb megvásárolható

mobilkészülékkel kompatibilis. A bekapcsolt rádió, vagy 

zenelejátszó hangja elnémul amikor hívást fogadunk és 

a beszélgetést a hangszórókon keresztül folytathatjuk le. 

Tárcsázhatunk hangvezérléssel, vagy aktiválhatjuk

a telefonunkon tárolt és korábban a Blue&Me™-re letöltött 

telefonszámokat a hívni kívánt személy nevének hangos 

kimondásával. Miután csatlakoztattuk médialejátszónkat, 

pendrive-unkat, vagy iPod-unkat a Blue&Me™ segítségével 

digitális formában tárolt zeneszámainkat is meghallgathatjuk, 

megjelölve azokat a kijelzôn (MP3, WMA, Wav és AAC fi le-ok). 

Központi tároló USB csatlakozóval.
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ÚJ DUCATO
• A NYUGODT UTAZÁS ÉLMÉNYE.

A két mûködési szintû vezetôoldali légzsák a szériafelszereltség része. Külön 

rendelhetô teljes méretû utasoldali légzsák, függönylégzsák és oldallégzsák.

A hátsó ajtón lévô kamera továbbítja a gépkocsi mögötti terület képfelvételét

a vezetôfülkében található kijelzôre, így Ön minden körülmények között

biztonságosan tolathat.

A külsô visszapillantó tükrökbe integrált indexlámpák.

Osztott parabola tükör a jobb térlátásért. 

A Traction+ maximális húzóerôt biztosít minden terepen.

Az egész napos munkához nyugalomra van szükség. Az új Ducato biztosítja az ehhez szükséges biztonságot, sôt, 

egy kicsivel többet is. A legfontosabb innováció e téren a Traction+: ez az opcionálisan rendelhetô, kimagaslóan 

innovatív vonóerô-ellenôrzô rendszer maximális hatékonysággal lép mûködésbe a kerekek megcsúszásakor, illetve 

rosszabb tapadású felületen, például csúszós, egyenetlen úton. A biztonságos megállást szolgálja a kétkörös 

fékrendszer elsô-hátsó tárcsafékekkel (az elsô fékek hûtöttek és 280–300 mm átmérôjûek), valamint a négycsatornás 

ABS EBD-vel is, amely úgy osztja el a fékerôt a négy keréken, hogy megakadályozza a kerekek blokkolását és 

minden körülmények között teljes uralmat garantál a gépjármû felett. Az automatikus szintszabályozású futómûnek 

köszönhetôen pedig a padlószint magassága változatlan marad a rakománytól és annak helyzetétôl függetlenül. 

A rendelhetô ESP rendszer kritikus helyzetekben korrigálja a gépjármû pályaívét és így a gépkocsi minden esetben 

vezethetô marad. A rendszer tartalmazza az ASR, Hill Holder, HBA és LAC (Elektronikus Terhelés Ellenôrzés) funkciókat 

is. Az Új Ducato-t úgy tervezték, hogy maximális hatékonysággal nyelje el az ütközések erejét. A merev utasfülke 

éppúgy a legnagyobb biztonságot garantálja, mint a légzsákrendszer: a két mûködési szintû vezetôoldali légzsákon felül 

egy teljes méretû 120 literes légzsák, valamint oldal-, és függönylégzsákok is rendelhetôk az elöl ülô utasok számára. 

Röviden: teljes védelem minden irányból.

Jármû Traction+ nélkül

Jármû Traction+ rendszerrel

Alacsony
tapadási
együttható

Alacsony
tapadási
együttható

Magas
tapadási
együttható

Magas
tapadási
együttható
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Az Új Ducato eredeti és mindig tartogat meglepetéseket. Fedezze fel a Lineaccessori által kínált lehetôségeket, 

hogy valóban olyan jármûvet vezethessen, melyet teljes mértékben magáénak érez! Az Új Ducato Lineaccessori 

katalógusa elérhetô a Fiat Professional márkakereskedésekben.

A rakodógörgôk segítségével egyszerûen rakodhatunk a Ducato tetejére:

speciális zárakkal lehet a rakományt a tetôcsomagtartóhoz rögzíteni. 

Rácsok védik a hátsó ablakokat az esetleges töréstôl, ütôdéstôl.

Furnérlemez raktérpadló és oldalfal borítás rendelhetô, rakományrögzítô 

fülekkel.

A szélterelôk részlegesen nyitott ablakoknál akár esôben is lehetôvé teszik 

az utazást és kiküszöbölik a zavaró légáramlatokat a kabinban. 

Fix vonóhorog rendelhetô 2500–3000 kg

súly vontatásához és levehetô vonóhorog

2500 kg vontatásához.

Elsô és hátsó sárfogók rendelhetôk. 

ÚJ DUCATO
• MINDENKINEK A MAGÁÉT.
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ÚJ DUCATO

206 Szürke mûbôr 175 Vörös/Fekete bársony 172 Vörös/Fekete Crepe szövet

• BELSÔ KÁRPITOK ÉS KAROSSZÉRIASZÍNEK. 

• KAROSSZÉRIASZÍNEK / BELSÔ KÁRPIT KOMBINÁCIÓK.

199 Tiziano vörös

455 Imperiale kék 

453 Lago kék 

611 Alluminio szürke 

506 Golden fehér

632 Fekete

249 Fehér

479 Line kék

600 Botticelli szürke 

691 Ferro szürke 

• ALAPSZÍNEK

• METÁLSZÍNEK

Az oldalon látható színek tájékoztató jellegûek. A nyomtatás nem adja vissza élethûen a karosszériaszíneket. 

172 Crepe szövet
vörös/fekete

175 bársony
vörös/fekete

206 mûbôr
szürke

 (opció 728) (opció 727)

Alapszínek

199 Tiziano vörös � � �

249 Fehér � � �

455 Imperiale kék � � �

479 Line kék � � �

Metálszínek (opt. 210)

453 Lago kék � � �

506 Golden fehér � � �

600 Botticelli szürke � � �

611 Alluminio szürke � � �

632 Fekete � � �

691 Ferro szürke � � �
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