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UW NIEUWE

AEC RAM 1500
We houden het kort: als u op zoek bent naar een voertuig 
dat zowel krachtig als functioneel is, dan is een pick-up iets 
voor u. En met de Ram 1500 doet u ook geen concessies aan 
dynamiek:

Als unieke allrounder combineert de Ram 1500 het beste 
van alle werelden: sportiviteit gecombineerd met superieure 
technologie en het hoogste niveau van comfort maken van 
de Ram 1500 uw perfecte partner in alle situaties. Of u de 
auto nu dagelijks gebruikt voor werk of privé - het unieke 
voertuigconcept van de Ram 1500 maakt van elke rit een 
aangename ervaring.

De standaard adaptieve vierwielaandrijving van de AEC Ram 
1500-modellen biedt u optimaal rijcomfort op lange afstanden 
en maximale prestaties o�road of onder ongunstige 
weersomstandigheden. Sinds de introductie in 1981 staan   
de Ram 1500 en zijn voorgangers niet alleen bekend als 
flexibele en krachtige bedrijfsvoertuigen, maar overtuigen 
ze ook chau�eurs en enthousiastelingen met een scala aan 
unieke verkoopargumenten: de Hemi® V8, een legendarische 
motor onder de motorkap, een exterieur- en interieurdesign 
dat traditie combineert met de nieuwste technologie, zoals 
het Uconnect®-infotainmentsysteem, het gloednieuwe 
head-up display of de digitale achteruitkijkspiegel. In het 
nieuwe modeljaar is naast de Ram 1500 Laramie de populaire 
optiekvariant nu ook beschikbaar voor Limited en Rebel, 
wordt de Laramie Sport opnieuw gelanceerd met optionele 
features en zal de Ram 1500 Longhorn® in 2021 ook overtuigen 
met een premium interieur en luxe exterieurdesign.

Nu hoeft u alleen nog te beslissen welke uitrustingsvariant 
het beste bij uw specifieke wensenprofiel past. Op de 
volgende pagina’s krijgt u een exclusief inzicht in het 2021 
Ram 1500-portfolio, welke diensten u als AEC-klant kunt 
verwachten en hoe prettig het kan zijn om met een pick-up te 
rijden: Ontdek de veelzijdigheid van uw toekomstige metgezel 
en geniet van deze sensatie - uw nieuwe Ram 1500 wacht op u!

Veilige kilometers toegewenst en geniet van wat er op u te 
wachten staat!
Uw AEC Team
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AANDRIJFLIJN
& TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
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5,7 l HEMI® V8 EN TORQUE-FLITE® 8-traps 
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
Klassiek, sportief en krachtig. De Ram 1500 uit 2021 wordt 
aangedreven door niets minder dan de epische 5.7 L HEMI® 
V8 met 401 pk en 556 Nm koppel. Een productieve achttraps 
TorqueFlite® 8HP75 automatische transmissie, ontwikkeld 
door de marktleider ZF, ondersteunt de levering van stroom in 
de nieuwe RAM 1500 van 2021 met betrouwbaar vermogen. Dit 
omvat ook volledig elektronische prestatie- en schakelgedrag 
die met één druk op de knop aan uw behoeften worden 
aangepast.

Multi-displacement systeem en brandst-
ofbesparende technologie
De 5.7 L HEMI® V8 is niet alleen in staat om ongeëvenaard 
vermogen te leveren. Het bijbehorende Multiple Displacement 
System (MDS) heeft een state-of-the-art cilinderuitschakeling 
wanneer de volledige V8-capaciteit niet nodig is. Wanneer 
u met constante snelheden over landwegen en snelwegen 
rijdt, met constant stadsverkeer of tijdens vertragingen, 
deactiveert de MDS vier van de acht cilinders van de HEMI 
om het brandstofverbruik te bevorderen. Bij hoge snelheden, 
accelereren, klimmen of zware aanhangers voorttrekken levert 
de HEMI zijn beroemde V8-power, bouwend op alle cilinders.

OPTIONELe AEC LPG-SYSTEEM
U hoeft zich geen zorgen meer te maken over de brandstofkosten 
van uw Amerikaanse V8-krachtpatser - dankzij het AEC LPG-
systeem. Speciaal ontwikkeld voor de 5.7 L HEMI® V8-motor 
in samenwerking met Prins, de toonaangevende Europese 
fabrikant van alternatieve brandstofsystemen, wordt de 
Ram met één druk op de knop bijna volledig aangedreven 
met vloeibaar petroleumgas. Verlaag de rijkosten kosten van 
uw Ram 1500 en vergroot uw bereik - zonder concessies te 
doen aan prestaties of V8-geluid. Perfect geïntegreerd in het 
dashboard van uw Ram 1500, activeert u het LPG-systeem 
met één druk op de knop. De 122 liter LPG-tank onder de auto 
is gemonteerd onder de laadruimte ter vervanging van het 
reservewiel. Als de LPG-tank leeg is, kunt u vertrouwen op het 
volledige bereik van de Ram met zijn 98L benzine tank. 

Optionele AEC LPG-SYSTEEM
 brengt u overal waar u naartoe wilt
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ADAPTIEF ALL-WHEEL-DRIVE-SYSTEEM
De standaard vierwielaandrijving van alle AEC Ram 1500 wordt 
ook gebruikt in de Ram 1500 uit 2021: bij verlies van tractie 
grijpt de 4WD-besturing automatisch in en ondersteunt via de 
vooras. U kunt ook kiezen tussen 2WD-achterwielaandrijving 
voor aanhangerbediening of de offroad-reductie van de Ram 
1500 Sport met een druk op de knop activeren.

Instappen en gaan: SLEUTELLOze TOEGANG, 
AFSTANDS-startSYSTEEM & DRUKKNOP START
De 2021 Ram 1500 Sport heeft niet alleen standaard de 
“Keyless Entry”, hij wordt ook eenvoudig in beweging gezet 
met een startknop. U kunt ook de startfunctie op afstand met 
uw sleutel gebruiken om de 5,7 L HEMI® motor te starten. 

PREMIUM koplampen
De opvallend vormgegeven led-dagrijlichten van de 2021 Ram 
1500-modellen verhogen niet alleen uw veiligheid in het licht, 
de premium koplampen met Automatisch grootlicht-func-
tie bevatten ook een automatische lichtfunctie (zie rechts). 
De 2021 Ram 1500 Longhorn® en Limited zijn uitgerust met 
Multibeam-koplamptechnologie en een licht aangepast ont-
werp dat past bij het roosterframe (zie links).

optiek pakketten
AEC is gericht op de Europese markt en biedt de 2021 Ram-
line-up op een meer stijlvolle manier dan ooit. Beschikbare 
Night Edition, Sport Appearance Package en bumpers in 
carrosseriekleur geven de iconische Amerikaanse Ram 
1500 een moderne, sportieve styling, waarbij de chromen 
elementen de look niet bepalen maar juist versterken. Meer 
informatie hierover vindt u in het uitrustingsniveausoverzicht 
vanaf pagina 30.

naar europese normen
EEN AMERIKaAN
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3.500 KG MAXIMAAL TOTAAL GEWICHT
Gebouwd om het werk te doen: het lagere gewicht van de 
nieuwe 2021 Ram 1500 zorgt voor maximale laadcapaciteit. 
Met de AEC 2021 Ram 1500-modellen heb je een chassis 
dat indrukwekkende trekkracht tot 3.500 kg met gemak kan 
trekken en dat combineert met hoogste niveau van comfort.

3.500 KG MAXIMAAL SLEPEN
Slepen met vertrouwen: dit is een full-size truck met een full-
size trekvermogen. Koop je Ram-truck met de legendarische 
5,7 l HEMI® V8-krachtpatser en AEC haakt je standaard vast 
met een GVWR en een grotere trekcapaciteit. Het resultaat 
is een indrukwekkend trekvermogen, aangedreven door de 
meest betrouwbare V8: tot 7 ton ongebreideld vermogen dat 
de zwaarste uitdagingen aan kan.

3,92 ACHTERAS RATIO
Een numeriek lagere overbrengingsverhouding (achteras) 
leidt tot een lager motortoerental en een betere efficiëntie. 
Een numeriek hogere ratio verbetert het accelereren, klimmen, 
het dragen van lasten of het trekken van een aanhanger - 
standaard voor alle AEC 2021 Ram 1500-modellen.

Top LAADruimte: RAM CARGO MANAGEMENT
Snel en gemakkelijk laden: de geïntegreerde achterklep-
demping en de mogelijkheid van afstand met de sleutel te 
bedienen maken het openen van de achterklep van uw Ram 
1500 gemakkelijker dan ooit. De achterklep met geïntegreerde 
spoiler, die sinds 2019 opnieuw is ontworpen, maakt de 
2021 Sport niet alleen aerodynamischer, maar ook vloeiend 
en opvallend. De nieuwe achterklepwaarschuwing geeft 
aan wanneer de achterklep niet gesloten is. De laadruimte 
met een totaal volume van 1.526 liter biedt plaats aan 2 
europallets. Alle AEC Ram 1500 Sport en Laramie®-modellen 
worden geleverd met de AEC Premium Bedliner. De AEC Ram 
1500 Longhorn® en Limited zijn voorzien van een spray-in 
bedliner.

aan gebruiksgemak
toegewijd
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BESCHIKBARE LANESENSE® LANE DEPARTURE WAARSCHUWING
Ram 1500 kan de weg lezen. Camera’s geïntegreerd in de buitenspiegels kunnen weglijnen 
identificeren, bepalen waar het voertuig zich bevindt en beweging detecteren. Mocht er 
beweging op een van de lijnen plaatsvinden zonder gebruik van de richtingaanwijzer, 
dan waarschuwt het systeem de bestuurder en oefent het koppel uit op het stuur om 
de beweging te corrigeren. Als er geen actie wordt ondernomen om de afwijking te 
corrigeren, zal het systeem de auto zelfs automatisch weer op de juiste rijstrookpositie 
uitlijnen.

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL MET STOP EN GO
Denk aan cruise control die slimmer is dan ooit. Wanneer de weg vrij is, behoudt dit 
systeem de ingestelde rijsnelheid. Wanneer het voorliggend verkeer vertraagt, past het 
zich automatisch aan op een door de bestuurder gekozen veilige afstand. En hoewel de 
meeste ACC-systemen slechts werken bij een snelheid tot 35 KM/U, werkt ons systeem bij 
een snelheid tot 0 KM/U, waarbij het voertuig praktisch tot stilstand komt en vervolgens 
weer veilige snelheden oppakt wanneer het verkeer weer in beweging komt.

Voetganger Noodstop
Deze aanwinst verbetert het standaard waarschuwingssysteem voor aanrijdingen 
om niet alleen aanrijdingen met voertuigen in druk verkeer te voorkomen, maar ook 
risicovolle situaties met voetgangers te vermijden. Het systeem werkt onafhankelijk van 
het ACC-systeem, waarschuwt de bestuurder als het voertuig te dicht bij een voorligger 
staat of detecteert overstekende voetgangers, geeft hoorbare / visuele waarschuwingen 
en remt het voertuig af tot 0 KM/U als de bestuurder niet reageert.

Head-up display
Nieuw voor de Ram 1500 in 2021; het beschikbare head-up display projecteert relevante 
rij-informatie zoals rijsnelheid of aanwijzingen tijdens navigatie in de voorruit boven het 
stuur. Direct in het zichtsveld van de bestuurder, dit vermindert de afleiding die wordt 
veroorzaakt door het controleren van voertuiginformatie in het instrumentenpaneel of 
op het infotainmentscherm op het dashboard.

MONITORen VAN dode hoek MET AANHANGWAGENDETECTIE
Deze optie bewaakt de “dode hoeken” aan elke kant van het voertuig met behulp van 
sensoren in elk van de zijspiegels. Het systeem biedt geluidssignalen en/ of visuele 
pictogrammen die de bestuurder informeren bij het wisselen van rijstrook, het passeren 
van anderen of gepaseerd worden. Trailerdetectie detecteert automatisch de lengte van 
de trailer en houdt er rekening mee.

 Veiligheidsfuncties
Meer dan 100 beschikbare

Veiligheid waar je het nodig hebt

Overal om je heen
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DE STERKSTE Ram 1500 ooit – geëngineerd OM TE PRESTEREN
AEC 2021 Ram 15oo

HET BEGIN: EEN STALEN FRAME MET EEN HOGE STERKTE
Kracht begint bij de basis en de Ram 1500 uit 2021 is gebouwd om lang mee te gaan, 98 procent van 
het staal dat in het frame is gebruikt, bestaat uit hoogwaardig verstevigd staal, terwijl het gewicht nog 
steeds met 45 kg wordt verminderd.

De frameconstructie maakt opmerkelijke secundaire verbeteringen mogelijk. Aan de voorkant bevestigde 
sleepogen zijn naar buiten toe gemonteerd, met een gewichtsbesparend ontwerp met gesloten lus voor 
verbeterde sterkte. Een trekhaakaansluiting en een EU-trekhaak gemonteerd aan de achterkant van het 
frame zijn standaard op alle AEC-modellen.

NIEUWE ASSEN TONEN STERKTE EN TECHNOLOGIE
Rijd stevig. Assen van ramtrucks brengen capaciteiten naar een hoger niveau. De ingenieurs van de 
ramtruck weigerden compromissen te sluiten en kozen voor een nieuw ontwerp met zes nokken, 
waarvoor AEC standaard het volledige potentieel van 3.500 kg GVWR en een trekvermogen tot 3.500 kg 
ontgrendelt.

De nieuwe elektronische parkeerrem is afhankelijk van asaanpassingen voor geïntegreerde remklauwen, 
samen met een nieuw viscositeitsmeermiddel.

OPHANGINGEN VOOR EN ACHTER
Een nieuwe voorwielophanging voor de 4x4-truck. Een van de kenmerken: een verplaatste 
stabilisatorstang voor zwaar gebruik; nieuwe zwaar uitgevoerde lagers voor beschikbare 22-inch  
wielen; een nieuwe lichtgewicht aluminium onderste draagarm en nieuwe 4x4-lagers met  
lage weerstand.

De multilink-springveer achtervering onderscheidt zich door zijn spiraalveren en meerdere 
trailing links, progressieve achterveren, een robuuste stabilisatorstang en lichtgewicht aluminium  
achterschokdempers. Alles bij elkaar leveren de ophangingen op Ram 1500 volledig comfort en 
vertrouwen.

DYNAMISCHE 
KREUKELZONES 

voor
EEN STERKE 

BASIS

Zij impact  
DEUR STIJLEN

STERKER 
RONDOM

NIEUWE 
ELEKTRO-
NISCHE 

PARKEERREM

HEAVY-DUTY 
SCHOKBREKERS

PROGRESSIEVE 
ACHTERVERING

GESPLITTE 
FRAME RAILS

GROTERE 
REMSCHIJVEN

wiel-BLOKKEER-
SYSTEEM
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Groot is niet altijd lomp. Een grote pick-up als de Ram 1500 
lijkt in eerste instantie misschien niet erg aerodynamisch. 
Dit maakt het des te indrukwekkender, hoe de ingenieurs van 
Ram het grote potentieel van de Ram 1500 hebben benut en 
de aerodynamische eigenschappen hebben aangepast om de 
luchtweerstandscoëfficiënt te verlagen tot een historische 
0,357. Betere aerodynamica betekent minder luchtweerstand, 
minder luchtweerstand betekent een lager brandstofverbruik - 
en dat is geld in uw zak.

Active GrillE Shutters
Geïntroduceerd voor de 5e generatie Ram 1500, bepalen 
actieve grille-luiken die achter de grill zijn geïnstalleerd het  
aerodynamische profiel van de Ram. Zolang er geen lucht nodig 
is om de motor te koelen, blijven de grille-luiken gesloten om een 
solide oppervlak te bieden dat de luchtstroom langs de voorkant 
en over de motorkap omleidt. Naarmate het warmteniveau 
van de motor stijgt, gaan de luiken open om een koellucht in de 
motorruimte te laten stromen.

Active airdam en LUCHTVERING
Achter de voorbumper zit de Ram’s Active Airdam verborgen. 
Dit voorspoilersysteem wordt geactiveerd bij 50 KM/U door de 
hoek met de luchtstroom te vergroten en het onder de pick-up 
te geleiden, waardoor de turbulentie onder de truck aanzienlijk 
wordt verminderd. De vierhoekige luchtvering die beschikbaar 
is op geselecteerde trims, verlaagt bovendien de voorkant van 
het voertuig om dit effect verder te versterken.

slim geDESIGNDe lijnen
Bij het carrosseriedesign van de Ram 1500 werd speciale 
nadruk gelegd op de vorm van de natuurlijke randen van 
de carrosseriestijl die verantwoordelijk zijn voor een 
aanzienlijke hoeveelheid algemene luchtweerstand, zoals 
motorkap, spiegels, daklijn en achterklep. Deze elementen zijn 
ontworpen om een spoilervormig effect teweeg te brengen 
op de luchtstroom die uit de carrosserie komt, waardoor 
luchtturbulentie en luchtweerstand worden verminderd.

Aerodynamische kenmerken
grote Truck, grote potentie



2120 BRANDSTOFVERBRUIK: STADSVERKEER 15,7 L/100KM, SNELWEG 10,7 L/100KM, GECOMB. 14,9 L/100KM; CO2-UITSTOOT GECOMB.: 352 G/KM; CO2-EFFICIËNTIE KLASSE: G
FOTO TOONT EEN VOORBEELDFOTO MET AANVULLENDE OPTIES.

BRANDSTOFVERBRUIK: STADSVERKEER 15,7 L/100KM, SNELWEG 10,7 L/100KM, GECOMB. 14,9 L/100KM; CO2-UITSTOOT GECOMB.: 352 G/KM; CO2-EFFICIËNTIE KLASSE: G
FOTO TOONT EEN VOORBEELDFOTO MET AANVULLENDE OPTIES.

Ram 1500 INTERIEUR
& connectiviteit
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HOOGWAARDIGE LEDERUITRUSTING
Pick-up is ook premium: met de AEC Ram 1500-modellen hoeft 
u stijl en comfort niet te vergeten, noch de veelzijdigheid en 
robuuste materialen.

Het leer dat wordt gebruikt voor de stoelen en 
opbergruimtes in het interieur van de Ram 1500 wordt niet 
alleen gekenmerkt door hun veerkracht en duurzaamheid. 
De stoelontwerpen aangepast aan de uitvoeringen zien er 
sportief, elegant of luxueus uit, de hoge kwaliteit wordt 
onderstreept door spannende accenten in contrasterende 
en decoratieve stiksels.

GERAFFINEERDE MATERIAALKEUZE
Oppervlakken die niet van echt leer zijn voorzien, geven toch 
een eersteklas gevoel. Het hoogwaardige lederen design 
wordt gecompleteerd door zacht aanvoelende oppervlakken 
en perfect overlopende panelen. Als alternatief voor 
het touchscreen kunt u het infotainmentsysteem en de 
voertuigconfiguratie bedienen met druk- en draaiknoppen. 
De authentieke houtsoorten die in de Ram 1500 Longhorn® 
en Ram 1500 Limited worden gebruikt, accentueren het 
interieur en maken van uw auto-metgezel een plaats van 
welzijn. Het comfort van het besturen van de Ram 1500 
gecombineerd met het interieur van het voertuig, maakt 
elke rit een bijzondere ervaring in deze Amerikaanse luxe 
pick-up op Europees premiumniveau.

INTERIEURONTWERP: aandacht voor detail
Het liefdevolle ontwerp van kleine details telt ook bij 
een grote pick-up: subtiele accentstiksels of uitgebreide 
borduursels ronden het interieur van uw Ram 1500 af. 
Van het merkimago op de dorpels tot het modelspecifieke 
kleurenthema van het instrumentenpaneel, de gegraveerde 
patronen op het dashboard en de sierlijke gespen van de 
stoelzak - hoe dichter je kijkt, hoe meer er te ontdekken valt 
in uw Ram.

 - In een werkpaard
Ongeëvenaarde luxe 
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configureerbare middelConsole
Soms kan het organiseren van rommel in de beperkte 
opslagmogelijkheden van uw voertuig een hele klus zijn. Door de 
beperkte ruimte is het bijna onmogelijk om grotere voorwerpen 
zoals uw laptop of tablet veilig op te bergen. Met de middelconsole 
van de Ram 1500 kunt u deze problemen vergeten. Een groot 
opbergvak dat gemakkelijk een laptop of andere elektronische 
apparaten kan bevatten, gaat gepaard met een tweede 
compartiment in de armsteun en een verschuifbare bekerhouder. 
De bekerhouder kan over de hele lengte van de middelconsole 
worden geplaatst om perfect aan uw wensen te voldoen

Verborgen opslag
Een deel van de enorme cabine van de Ram 1500 is gebruikt 
om meer slimme opbergruimtes te creëren. Verborgen onder 
de vloermat zijn RamBin-opbergbakken die in de cabinevloer 
van de tweede zitrij te vinden zijn. Deze water- en luchtdichte 
bakken kunnen worden verwijderd om het schoonmaken van 
deze kleine containers te vergemakkelijken. Als u de achterbank 
omhoog klapt, komt er nog een verborgen opbergvak 
tevoorschijn dat perfect geschikt is voor lange voorwerpen 
zoals hengels, peddels of wandelstokken. Combineer dit met 
twee aparte handschoenenkasten, een compartiment in de 
uitklapbare armleuning van de achterbank en opbergruimte in 
alle vier deurbekledingspanelen en er is nergens meer in uw 
truck losse rommel te vinden.

OPTIONELE RamBOX Cargo Systeem
Als de laadruimte niet genoeg bruikbaarheid biedt, kies dan voor 
de RamBox Cargo Management-optie die beschikbaar is voor 
de hele 2021 AEC Ram-line-up. Deze functie voegt afsluitbare 
opbergvakken toe aan de achterspatborden aan beide zijden 
van de laadbak. Toegankelijk vanaf de zijkant van uw pick-up, 
bieden de waterdichte en leegloopbare RamBoxen nog meer 
laadruimte voor elektrisch gereedschap, bagage, uitrusting of 
boodschappen zonder dat ze door de laadruimte schuiven.

- overal 
slim opgeborgen
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U kunt het 12-inch display van uw 2021 Ram 1500 eenvoudig aanpassen 
aan uw wensen - met het intuïtief te bedienen Uconnect®-touchscreen 
voor communicatie, navigatie en entertainment:

GENIET van ultramoderne technologiefuncties zoals het draadloos 
opladen van telefoons, of het nieuwe head-up-display voor 2021 en 
digitale achteruitkijkspiegel als onderdeel van de advanced technology 
group die beschikbaar is op geselecteerde modellen.

LUISTER naar muziek, talkshows en sport. Krijg toegang tot alle genres, 
favoriete artiesten en winnende team’s om van uw tijd onderweg 
urenlang entertainment te maken.

Ontdek nieuwe plaatsen, de beste winkels, uitgaansgelegenheden 
en restaurants met de Uconnect-smartphone-app en stuur het adres 
vervolgens eenvoudig naar uw auto.

Laat uw stem horen en verzend en ontvang oproepen en sms’jes 
terwijl u veilig rijdt met handsfree bellen

Navigeer naar elk avontuur en ontvang stapsgewijze instructies, zodat 
u onderweg niet verdwaalt.

Dit is

central command

APPLE CARPLAYTM  & ANDROID AUTOTM INTEGRATION
Intelligente iPhone®-integratie, uw favoriete functies zijn nu beschikbaar op 
het dashboard. Met Siri®-ondersteuning hoeft u alleen maar een vraag te 
stellen - leer meer over telefoontjes en berichten, haal een routebeschrijving 
op van Apple Maps of vraag een nummer aan via Apple Music. U kunt ook 
Android AutoTM van GoogleTM verbinden. Met deze systemen kunt u naar muziek 
zoeken of benzinestations, parkeerplaatsen, restaurants en meer in de buurt 
vinden.
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2021 Ram 1500 MODELLEN
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Ram 1500 limited
NIGHT EDITION
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NIGHT EDITION
Ram 1500 limited 

Technisch
• 5.7L HEMI® V8
• 8HP75 Automatische transmissie met acht versnellingen
• Vierwielaandrijving
• Antiblokkeer schijfremmen op 4 wielen
• Dode hoek detectie
• Adaptieve cruise control met Stop & Go
• Noodstop voor voetgangers
• Trailer Sway-dempingssysteem
• Geavanceerde remassistent
• Hill Start Assist
• Lane Departure Warning Plus
• Automatische grootlichtregeling
• Keyless Entry met Keyless Go
• Optioneel: head-up display, digitale achteruitkijkspiegel 

display, hoog gemonteerde led-remlicht *

InteriEUR
• Harman Kardon® Premium audiosysteem met 19 luidsprekers
• 360 graden Surround View-camera
• Parallel parkeerhulp met stopfunctie
• Automatische airconditioning met twee zones
• Verwarmd stuurwiel
• Opbergruimte onder de achterbank
• Elektrisch bedienbare 8-voudig verstelbare bestuurders- en 

passagiersstoelen met 4-voudig verstelbare lendensteun, 
memory bestuurdersstoel inclusief buitenspiegels en pedalen

• Verwarmde en geventileerde voorstoelen en achterbank
• Active Noise Control-systeem
• Draadloos oplaadstation
• Panoramisch dubbele zonnedak

ExteriEUR
• 22-inch zwart aluminium wielen
• Optiek pakket Night Edition: * Volledig-zwarte Limited Grille, 

dubbele uitlaat met zwarte sierstukken en Sport Performance 
motorkap met zwarte accenten en drie-voudig opvouwbare 
laadruimteafdekking, zwarte spiegelkappen *

• Automatische Bi-Functionele LED-koplampen
• Elektrische treeplanken
• Elektrisch inklapbare, verwarmde en automatisch dimmende 

spiegels inclusief geheugenfunctie en geïntegreerde 
knipperlichten

• Automatische Bi-Functionele LED-koplampen



3736 BRANDSTOFVERBRUIK: STADSVERKEER 15,7 L/100KM, SNELWEG 10,7 L/100KM, GECOMB. 14,9 L/100KM; CO2-UITSTOOT GECOMB.: 352 G/KM; CO2-EFFICIËNTIE KLASSE: G
 * NIEUW VOOR 2021 RAM 1500 LIMITED | FOTO TOONT EEN VOORBEELDFOTO MET AANVULLENDE OPTIES

BRANDSTOFVERBRUIK: STADSVERKEER 15,7 L/100KM, SNELWEG 10,7 L/100KM, GECOMB. 14,9 L/100KM; CO2-UITSTOOT GECOMB.: 352 G/KM; CO2-EFFICIËNTIE KLASSE: G
* NIEUW VOOR 2021 RAM 1500 LIMITED | FOTO TOONT EEN VOORBEELDFOTO MET AANVULLENDE OPTIES

NIGHT EDITION
Ram 1500 limited 

Technisch
• 5.7L HEMI® V8
• 8HP75 Automatische transmissie met acht versnellingen
• Vierwielaandrijving
• Antiblokkeer schijfremmen op 4 wielen
• 4-hoek luchtvering
• Adaptieve cruise control met Stop & Go
• Noodstop voor voetgangers
• Trailer Sway-dempingssysteem
• Geavanceerde remassistent
• Hill Start Assist
• Lane Departure Warning Plus
• Automatische grootlichtregeling
• Keyless Entry met Keyless Go
• Optioneel: head-up display, digitale achteruitkijkspiegel 

display, hoog gemonteerde led-remlicht *

InteriEUR
• Harman Kardon® Premium audiosysteem met 19 luidsprekers
• 360 graden Surround View-camera
• Parallel parkeerhulp met stopfunctie
• Automatische airconditioning met twee zones
• Verwarmd stuurwiel
• Opbergruimte onder de achterbank
• Elektrisch bedienbare 8-voudig verstelbare bestuurders- en 

passagiersstoelen met 4-voudig verstelbare lendensteun, 
memory bestuurdersstoel inclusief buitenspiegels en pedalen

• Verwarmde en geventileerde voorstoelen en achterbank
• Active Noise Control-systeem
• Draadloos oplaadstation
• Panoramisch dubbele zonnedak

ExteriEUR
• 22-inch aluminium wielen
• Bumpers in carrosseriekleur voor / achter
• R-A-M Grille Limited ontwerp
• Chromen raamomlijstingen, Chomen deurgrepen, chromen 

spiegelkappen
• Elektrische treeplanken
• Elektrisch inklapbare, verwarmde en automatisch dimmende 

spiegels inclusief geheugenfunctie en geïntegreerde 
knipperlichten

• Automatische Bi-Functionele LED-koplampen



3938 BRANDSTOFVERBRUIK: STADSVERKEER 15,7 L/100KM, SNELWEG 10,7 L/100KM, GECOMB. 14,9 L/100KM; CO2-UITSTOOT GECOMB.: 352 G/KM; CO2-EFFICIËNTIE KLASSE: G
FOTO TOONT EEN VOORBEELDFOTO MET AANVULLENDE OPTIES.

BRANDSTOFVERBRUIK: STADSVERKEER 15,7 L/100KM, SNELWEG 10,7 L/100KM, GECOMB. 14,9 L/100KM; CO2-UITSTOOT GECOMB.: 352 G/KM; CO2-EFFICIËNTIE KLASSE: G
FOTO TOONT EEN VOORBEELDFOTO MET AANVULLENDE OPTIES.

Ram 1500 lONGHORN®
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Ram 1500 LONGHORN® 

Technisch
• 5.7L HEMI® V8
• 8HP75 Automatische transmissie met acht versnellingen
• Vierwielaandrijving
• 4-hoek luchtvering
• Antiblokkeer schijfremmen op 4 wielen
• Dode hoek detectie
• Adaptieve cruise control met Stop & Go
• Noodstop voor voetgangers
• Geavanceerde remassistent
• Hill Start Assist
• Lane Departure Warning Plus
• Automatische grootlichtregeling
• Keyless Entry met Keyless Go
• Optioneel: head-up display, digitale achteruitkijkspiegel 

display, hoog gemonteerde led-remlicht *

InteriEUR
• Harman Kardon® Premium audiosysteem met 19 luidsprekers
• 360 graden Surround View-camera
• Parallel parkeerhulp met stopfunctie
• Automatische airconditioning met twee zones 
• Verwarmd stuurwiel
• Tweekleurig zwart / Cattle Tan premium lederen interieur 
• Elektrisch bedienbare 8-voudig verstelbare bestuurders- en 

passagiersstoelen met 4-voudig verstelbare lendensteun, 
memory bestuurdersstoel inclusief buitenspiegels en pedalen

• Verwarmde en geventileerde voorstoelen en achterbank
• Active Noise Control-systeem
• Draadloos oplaadstation
• Opbergruimte onder de achterbank
• Panoramisch dubbele zonnedak

ExteriEUR
• 22-inch aluminium wielen
• Longhorn® design chromen grille met R-A-M letters
• Bumpers in carrosseriekleur
• Laadruimte-verlichting
• Getinte glazen ramen
• Elektrische treeplanken
• Elektrisch inklapbare, verwarmde en automatisch dimmende 

chromen spiegels inclusief geheugenfunctie en geïntegreerde 
knipperlichten

• Automatische Bi-Functionele LED-koplampen
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NIGHT EDITION
Ram 1500 LARAMIE
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NIGHT EDITION

Ram 1500 limited 

Technisch
• 5.7L HEMI® V8
• 8HP75 Automatische transmissie met acht versnellingen
• Vierwielaandrijving
• Antiblokkeer schijfremmen op 4 wielen
• 4-hoek luchtvering
• Adaptieve cruise control met Stop & Go
• Noodstop voor voetgangers
• Geavanceerde remassistent
• Hill Start Assist
• Lane Departure Warning Plus
• Automatische grootlichtregeling
• Keyless Entry met Keyless Go
• Optioneel: head-up display, digitale achteruitkijkspiegel 

display, hoog gemonteerde led-remlicht *

InteriEUR
• Harman Kardon® Premium audiosysteem met 19 luidsprekers
• 12-inch touchscreen met EU-navigatie
• 360 graden Surround View-camera
• Parallel parkeerhulp met stopfunctie
• Automatische airconditioning met twee zones
• Verwarmd stuurwiel
• 8-voudig elektrisch verstelbare kuipstoelen voor bestuurder 

en passagier met 4-voudig verstelbare lendensteun,  memory 
bestuurdersstoel inclusief buitenspiegels en pedalen

• Verwarmde en gekoelde voorstoelen
• Verwarmde achterbank

ExteriEUR
• Night Edition-pakket inclusief zwarte spiegelkappen *, 

volledig zwarte 22-inch aluminium velgen, zwart Laramie 
design-radiatorrooster inclusief R-A-M-letters, Sport 
Performance-motorkap, zwarte emblemen

• Elektrisch inklapbare, verwarmde automatisch dimmende 
spiegels inclusief geïntegreerde knipperlichten

• Getinte glazen ramen
• Automatische LED-koplampen

NIGHT EDITION
Ram 1500 LARAMIE
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sport
Ram 1500 LARAMIE
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sport
Ram 1500 LARAMIE

Technisch
• 5.7L HEMI® V8

• 8HP75 Automatische transmissie met acht versnellingen

• Vierwielaandrijving

• Antiblokkeer schijfremmen op 4 wielen

• Parksense® voor en achter met stop, Parkview® 

achteruitrijcamera

• Full Speed Forward Collision Warn Plus 

• Keyless Entry met Keyless Go

• Dode hoek detectie

• Optioneel: head-up display, digitale achteruitkijkspiegel 

display, hoog gemonteerde led-remlicht *

InteriEUR
• 12,0-inch touchscreen met Uconnect® en EU-navigatie

• Premium lederen Laramie-interieur, elektrisch verstelbare 

verwarmde en geventileerde voorstoelen met memory voor 

bestuurder

• Verwarmd stuurwiel

• 60/40 deelbare en 8 graden kantelbare, 3-voudig verwarmde 

achterbank

• Automatische airconditioning met twee zones

• Alpine® Premium audiosysteem met 9 luidsprekers

ExteriEUR
• Sportuitstralingpakket inclusief grille in carrosseriekleur 

met R-A-M-letters, Sport Performance motorkap, in 

carrosseriekleurige voor- en achterbumpers, chromen 

badges, SPORT stickers

• Treeplanken van wiel-tot-wiel

• Getinte glazen ramen

• Automatische LED-koplampen
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Ram 1500 rebel
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NIGHT EDITION
Ram 1500 rebel

Technisch
• 5.7L HEMI® V8
• 8HP75 Automatische transmissie met acht versnellingen
• Vierwielaandrijving
• Offroad-pakket inclusief Bilstein schokdempers voor 

en achter met externe oliereservoir, bescherming voor 
stuurinrichting, voorwielophanging, tussenbak en 
brandstoftank, offroad-pagina’s in Uconnect

• 1-inch standaard verhoogde onderstel
• Parksense® voor en achter met stop. Park assist, 360 graden  

camera rondom
• Hill Descent Control
• Optioneel: head-up display, achteruitkijkspiegel digitale 

display, hoog gemonteerde led-remlicht *

InteriEUR
• 12,0-inch touchscreen met Uconnect® en EU-navigatie
• Harman Kardon Premium audiosysteem met 19 luidsprekers
• Automatische airconditioning met twee zones
• Verwarmd stuurwiel
• Opbergruimte onder de achterbank
• Elektrisch bedienbare 8-voudig verstelbare bestuurders- en 

passagiersstoelen met 4-voudig verstelbare lendensteun
• Verwarmde en geventileerde voorstoelen
• Verwarmde achterbank
• Active Noise Control-systeem
• Panoramisch dubbele zonnedak
• Draadloos oplaadstation

ExteriEUR
• 18-inch aluminium wielen met 33-inch Falken All-Terrain-

banden
• Voorbumper met poedercoating
• Sport Performance motorkap & Rebel Grille
• Optioneel Night Edition Appearance Package * (zwarte velgen, 

voorbumper)
• Zwarte buisvormige treeplanken
• Automatische LED koplampen



5554 BRANDSTOFVERBRUIK: STADSVERKEER 15,7 L/100KM, SNELWEG 10,7 L/100KM, GECOMB. 14,9 L/100KM; CO2-UITSTOOT GECOMB.: 352 G/KM; CO2-EFFICIËNTIE KLASSE: G
FOTO TOONT EEN VOORBEELDFOTO MET AANVULLENDE OPTIES.

BRANDSTOFVERBRUIK: STADSVERKEER 15,7 L/100KM, SNELWEG 10,7 L/100KM, GECOMB. 14,9 L/100KM; CO2-UITSTOOT GECOMB.: 352 G/KM; CO2-EFFICIËNTIE KLASSE: G
FOTO TOONT EEN VOORBEELDFOTO MET AANVULLENDE OPTIES.

EXTERIEUR KLEUREN, INTERIEUR,
TECHNISCHE GEGEVENS & AEC-DIENSTEN
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EXTERIEUR kleuren
2021 AEC ram 1500

Diamond Black
(Ram 1500 Laramie Sport)

Delmonico Red
(Ram 1500 Limited)

Flame Red
(Ram 1500 Laramie Sport)

Patriot Blue
(Ram 1500 Limited)

DIAMOND BLACK DELMONCO RED FLAME RED PATRIOT BLUE

LIMITED beschikbaar beschikbaar niet beschikbaar beschikbaar

LIMITED NIGHT EDITION beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar

LONGHORN® beschikbaar beschikbaar niet beschikbaar beschikbaar

LARAMIE NIGHT EDITION beschikbaar niet beschikbaar beschikbaar niet beschikbaar

LARAMIE SPORT beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar

REBEL beschikbaar niet beschikbaar beschikbaar niet beschikbaar

REBEL NIGHT EDITION beschikbaar niet beschikbaar beschikbaar niet beschikbaar

Granite Crystal
(Ram 1500 Laramie Night Edition)

Maximum Steel
(Ram 1500 Longhorn®)

Ivory White
(Ram 1500 Limited Night Edition)

Bright White
(Ram 1500 Rebel Night Edition)

Billet Silver
(Ram 1500 Limited Night Edition)

BILLET SILVER GRANITE CRYSTAL MAXIMUM STEEL IVORY WHITE BRIGHT WHITE

LIMITED beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar

LIMITED NIGHT EDITION beschikbaar beschikbaar niet beschikbaar beschikbaar beschikbaar

LONGHORN® beschikbaar niet beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar

LARAMIE NIGHT EDITION beschikbaar beschikbaar niet beschikbaar beschikbaar beschikbaar

LARAMIE SPORT beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar

REBEL beschikbaar beschikbaar beschikbaar niet beschikbaar beschikbaar

REBEL NIGHT EDITION beschikbaar beschikbaar beschikbaar niet beschikbaar beschikbaar
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Technische specificaties
2021 AEC ram 1500

lederen bekleding
2021 AEC ram 1500 INTERIEUR

Ram 1500 Limited
Zwart

Ram 1500 Limited
Frost Beige / Indigo

Ram 1500 Laramie Night
Zwart

Ram 1500 Laramie Sport
Zwart

Ram 1500 Longhorn®
Cattle Tan / Zwart

Ram 1500 Rebel
Zwart

RAM 1500 LAADRUIMTE AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld CREW CAB QUAD CAB

LENGTE LAADRUIMTE Short Box 1,7 m Long Box 1,9 m

VOLUME 1526 L 1741 L

LENGTE LAADRUIMTE, ACHTERKLEP GESLOTEN 1711 1937

BREEDTE LAADRUIMTE 1687 1687

RUIMTE TUSSEN WIELKASTEN 1295 1295

HOOGTE LAADRUIMTE 543 545

BREEDTE GEOPENDE ACHTERKLEP 1525 1525

RAM 1500 crew EXTERIEUR AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld CREW CAB QUAD CAB

LAADRUIMTE Short Box 1,7 m Long Box 1,9 m

WIELBASIS (NOMINAAL) 3672 3569

SPOORBREEDTE VOOR 1741 1741

SPOORBREEDTE ACHTER 1729 1729

LENGTE TOTAAL 5916 5814

BREEDTE TOTAAL 2084 2084

HOOGTE TOTAAL 1971 1973

Bodemvrijheid

VOORAS 209 208

ACHTERAS 220 221

GEOPENDE ACHTERKLEP TOT DE GROND 872 875

PICKUP CARROSSERIE HOOGTE 543 545

TOENADERINGSHOEK 19° 18,9°

ACCELERATIEHOEK 24,9° 25°

HOEK BIJ REMMEN ZONDER TREEPLANK 19,5° 19,9°

HOEK BIJ REMMEN MET TREEPLAN 17,5° 17,8°

BREEDTE TOTAAL 222 221

HOOGTE TOTAAL 209 208

RAM 1500 INTERIEUR AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld                                                                             CREW CAB QUAD CAB

voorzijde

HOOFDRUIMTE 1038 1038

BEENRUIMTE 1040 1040

SCHOUDERRUIMTE 1676 1676

HEUPRUIMTE 1610 1610

SEAT TRAVEL 220 220

ACHTERZIJDE 543 545

HOOFDRUIMTE 1011 995

BEENRUIMTE 1147 903

SCHOUDERRUIMTE 1670 1668

HEUPRUIMTE 1611 1610

INTERIEUR VOLUME 543 545

VOORZIJDE 1809 l 1809 l

ACHTERZIJDE 1939 l 1509 l

MAXIMAAL TOTAAL GEWICHT
met AEC-standaard GVWR-verhoging

5.7 L HEMI® 8-TRAPS AUTOMAAT 3500 KG

MAXIMAAL TREKGEWICHT
met AEC-standaard Verhoging van het trekvermogen

5.7 L HEMI® 8-TRAPS AUTOMAAT 3500 KG

MOTORPRESTATIES, EMISSIES EN VERBRUIK
5.7 L HEMI® V8/8-Speed Auto

VERMOGEN / MAX. KOPPEL 295 KW; 401 PS AT 5600 RPM / 556 NM AT 3950 RPM

BRANDSTOFVERBRUIK  EN CO2-EMISSIES (NEDC) STAD: 15,7; SNELWEG: 10,7; COMB.: 14,9 L/100 KM / CO2 EMISSIE COMB.: 352 G/KM / CO2-EFFICIENCY CLASS: G
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AEC EXCLUSIVE WARRANTY PROGRAM

DEPENDABILITY TAILORED
TO YOUR NEEDS

AEC NEW CAR WARRANTY – MANAGED BY THE MARKET LEADER

Confident in the work that the AEC logistics and service team delivers during the EU
homologation process, AEC offers a dependable exclusive new vehicle warranty for
your AEC Ram 1500, managed by industry leading warranty provider CarGarantie, to
replace the manufacturer warranty unavailable for Europe.

All AEC vehicles come with the 24 months AEC Premium Warranty as part of the
default AEC Service Package. This basic warranty package covers parts of most major
technical modules of your truck, such as engine, transmission or brakes. Opt for an
even more comprehensive warranty coverage and choose to upgrade your warranty
on vehicle purchase to 36 or full 48 months AEC Premium Warranty.

With AEC Premium malfunction of nearly every mechanical and electronical part of
your vehicle is covered and you can rest assured, that AEC keeps you mobile, whatever
problem might occure with your new Ram 1500. For a more detailed description of
warranty coverages see the warranty Terms & Conditions on pages 62-63.

UNRIVALED FACTORY QUALITY HOMOLOGATION

A carefree buying experience is what you are looking for and it‘s
what you get with AEC cars. Once the AEC service team is done
homologating your new Ram for registration in Europe and applying
manufacturer quality underbody coating and sealing in AEC‘s state-
of-the-art Vehicle Processing Center, you are ready for registration.
Even someone with a trained eye will never suggest that your
vehicle did not leave the North American assembly plant like this.

ALWAYS ON TRACK WITH EUROPEAN NAVIGATION

No need to pass on the Uconnect‘s guidance and 3D graphics delivered by the 8,4-
inch or 12-inch screen when you travel Europe‘s highways or countryside. As part of
the default AEC Service Package, the latest-generation navigation system receives an
update with European maps, to make it your trusted companion wherever your
journeys take you.

GET THE JOB DONE WITH MAXIMUM TOWING AND HAULING CAPACITY

AEC unlocks the Ram‘s maximum towing potential for Europe by hooking you up with
an AEC engineered EU trailer hitch and towing capacity increase to 3.500 kg upon the
truck‘s arrival on European soil. Coupled with the default GVWR increase to 3.500 kg ex
AEC works there‘s hardly a challenge too big for your Ram 1500.

Ready to conquer Europe with

AEC services 
on manufacturer level
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met AEC-services 
Klaar om Europa mee te veroveren

op fabrikantniveau

ALTIJD juist OP weg MET EUROPESE NAVIGATIE

U hoeft de Uconnect-begeleiding en 3D-graphics van het 8,4-inch of 12-inch scherm 
niet over de snelwegen of door het platteland van Europa reist. Als onderdeel van het 
standaard AEC-servicepakket ontvangt het navigatiesysteem van de nieuwste generatie 
een update met Europese kaarten, zodat het uw vertrouwde metgezel wordt, waar uw 
reizen u ook brengen.

KLAAR DE KLUS MET MAXIMALE TREK- EN laadCAPACITEIT

Door AEC kunt u gebruik maken van het maximale trekpotentieel van de Ram door een 
AEC ontworpen EU-trekhaak en het trekvermogen te verhogen tot 3.500 kg bij registratie 
van de truck op Europese bodem. In combinatie met de standaard GVWR-verhoging tot  
3.500 kg door AEC, is er nauwelijks een uitdaging te groot voor uw Ram 1500.

ONGEËVENAARDE HOMOLOGATIE VAN FABRIEKSKWALITEIT

Een zorgeloze koopervaring is waar u naar op zoek bent en dat is wat u krijgt 
met AEC-auto’s. Zodra het AEC-serviceteam klaar is met het homologeren 
van uw nieuwe Ram voor registratie in Europa en het aanbrengen van 
carrosseriecoating en holteafdichting op fabrikantkwaliteit, in het 
ultramoderne Vehicle Processing Center van AEC, bent u klaar voor 
registratie. Zelfs iemand met een geoefend oog zal nooit suggereren dat 
uw voertuig de Noord-Amerikaanse assemblagefabriek niet op deze manier 
heeft verlaten.

AEC GARANTIE VOOR NIEUWE AUTO’S - BEHEERD DOOR DE MARKTLEIDER
 
Met vertrouwen in het werk dat het logistieke en serviceteam van AEC levert tijdens 
het EU-homologatieproces, biedt AEC een betrouwbare exclusieve garantie op nieuwe 
voertuigen voor uw AEC Ram 1500, beheerd door de toonaangevende garantieverstrekker 
CarGarantie, ter vervanging van de fabrieksgarantie die niet beschikbaar is voor Europa.

Alle AEC-voertuigen worden geleverd met de AEC Premium-garantie van 24 maanden als 
onderdeel van het standaard AEC-servicepakket. Dit basisgarantiepakket dekt onderdelen 
van de meeste belangrijke technische modules van uw truck, zoals motor, transmissie of 
remmen. Kies voor een nog uitgebreidere garantiedekking en upgrade de loopduur naar 36 
of 48 maanden AEC Premium Garantie.

Met AEC Premium, is een storing van bijna elk mechanisch en elektronisch onderdeel 
van uw voertuig gedekt en kunt u erop vertrouwen dat AEC u op weg houdt, wat er 
ook gebeurt. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de garantiedekking, zie de 
garantievoorwaarden op pagina 62-63.

BETROUWBAARHEID AFGESTEMD 
AEC EXCLUSIEF GARANTIEPROGRAMMA

OP UW BEHOEFTEN
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GARANTIEVOORWAARDEN AEC GARANTIEVOORWAARDEN AEC premium
§ 1 Onderwerp
1. De verkoper / garantsteller Auto Export Corporation 
(hierna “AEC” genoemd), 24 Commerce Place, St. 
Catharines, Ontario, Canada, L2S 0B3) geeft de koper / 
garantiehouder (dealer), onder de andere voorwaarden 
uiteengezet in § 4, een garantie van de functionaliteit 
van de samenstellingen gespecificeerd in § 2 (1) voor 
de duur bepaald in de garantieovereenkomst. De dealer 
draagt   zijn rechten onder deze garantievoorwaarden 
over aan de autokoper die in de garantieovereenkomst 
wordt genoemd. De autokoper aanvaardt deze 
overdracht. Vergoeding vindt plaats volgens de garantie 
indien een van de gegarandeerde onderdelen binnen 
de overeengekomen garantietermijn zijn functionaliteit 
verliest, en niet als gevolg van een defect in niet-
gegarandeerde onderdelen, waardoor reparatie 
noodzakelijk wordt. De garantie geldt binnen het land, 
voor tijdelijke reizen zoals vakantie- en zakenreizen, 
en ook door heel Europa. Onder een tijdelijke reis wordt 
niet gerekend wanneer het voertuig gedurende meer 
dan zes weken overwegend in het buitenland is. De 
garantie rechtvaardigt geen aanspraken op herroeping 
van het koopcontract of vermindering (vermindering 
van de koopprijs). Als de reparatie twee keer mislukt, 
kan de koper / garantiehouder vragen dat een andere 
gespecialiseerde garage wordt ingeschakeld om de 
reparatie uit te voeren. Deze garantie sluit eventuele 
claims van de koper op grond van de wettelijke garantie 
niet uit. Een andere voorwaarde voor garantieclaims is 
het voldoen aan de vereisten van § 4.
2. CAR-GARANTIE GMBH (hierna te noemen “CG”), 
Gündlinger Strasse 12, D-79111 Freiburg, is door de 
verkoper / garant (AEC) gemachtigd om namens hem 
de volledige garantie met de koper / garantiehouder te 
verwerken en voor zijn rekening. Kennisgevingen van 
wijzigingen (zoals verandering van houder) en claims 
die onder de garantie vallen, worden aan CG gemeld.

§ 2 Omvang van de garantie
1. De garantie dekt alle in de fabriek geïnstalleerde 
mechanische, elektrische, elektronische, hydraulische 
en pneumatische onderdelen van het voertuig zoals 
beschreven in de garantieovereenkomst, tenzij deze zijn 
uitgesloten door de volgende leden 2 en 3.
2. Materiaal- en arbeidskosten worden niet vergoed 
voor:
• extra apparatuur die af fabriek niet beschikbaar is
• airconditioning drogerpatroon, bijvullen en vullen, 

evenals de conversie van airconditioning systemen · 
onzuiverheden in het brandstofsysteem

• eliminatie van ruis
• frame en onderdelen, uitlijning en afstelling van 

onderdelen
• autoruiten en spiegels (deze zijn echter gedekt voor 

schade aan verwarmingselementen, antennes en 
automatische dimfunctie)

• aanbouwdelen, installaties en conversies
• water lekt of lekt, evenals afdichtingen op het lichaam
• corrosie, oxidatie en lakschade
• uitlaatsysteem (het uitlaatspruitstuk, de katalysator en 

het roetfilter zijn echter afgedekt)
• koppeling en remvoeringen (de dubbele koppeling 

van de transmissie met dubbele koppeling is echter 
afgedekt), remschijven en -trommels, schokdempers, 
gloeilampen, bougies

• knoopbatterijen, batterijen, hybride batterijen, 
elektrische aandrijfbatterijen, oplaadbare batterijen en 
alle soorten elektrische condensatoren

• slangen, wisserbladen en alle aandrijfriemen 
(echter de tandriemen / distributieriemen van de 
motorregeleenheid)

• onderdelen die tijdens onderhoud regelmatig worden 
vervangen

• banden, velgen en wieldoppen, wielbalancering, 
wielmoeren, wielbouten en velgvergrendelingen

• telefoonsysteem, indien niet standaard gemonteerd
• draagbare media (cd, dvd, Blu-ray-schijf, harde 

schijven, flash-geheugen)
• autosleutels en afstandsbedieningen, remlichten, 

luidsprekers, achterlichten en koplampen
• Bougies, slangen en benodigde, gespecificeerde kleine 

onderdelen worden vergoed, mits deze vervangen 
dienen te worden in verband met herstel van voor 
vergoeding in aanmerking komende schade.

• 3. De garantie dekt niet:
• a) onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de 

fabrikant;
• b) bedrijfs- en hulpmaterialen zoals brandstoffen, 

oliën, koelmiddelen en antivries, koelvloeistof, 
airconditioning, compressorolie, hydraulische 
vloeistoffen, vet, reinigingsmiddelen, alle filters en 
filterpatronen en kleine onderdelen.

§ 3 Uitsluitingen
Geen garantie is van toepassing zonder rekening te 
houden met bijdragende oorzaken van schade:
a) door een ongeval, zoals een gebeurtenis die 
rechtstreeks het gevolg is van een plotselinge externe 
mechanische kracht;
b) door onjuiste, ondeugende of kwaadaardige 
handelingen, verduistering, in het bijzonder diefstal, 
ongeoorloofd gebruik, beroving en verduistering, schade 
die rechtstreeks wordt veroorzaakt door dieren, storm, 
hagel, vorst, corrosie, blikseminslag, aardbeving of 
binnendringend water, evenals door verbranding, brand 
of explosie;
c) door oorlogsgebeurtenissen van welke aard dan ook, 
burgeroorlog, burgerlijke onrust, staking, uitsluiting, 
terrorisme, vandalisme, inbeslagname of andere 
soevereine interventies, of door kernenergie
d) voortkomend uit deelname aan menwedstrijden met 
racekarakter of uit bijbehorende oefenritten;

e) door het oorspronkelijke ontwerp van het motorvoertuig te 
wijzigen (zoals tuning, VMAX-ophanging, gasconversie, enz.) of 
door externe of accessoireonderdelen te installeren die niet zijn 
goedgekeurd door de fabrikant;
f) door het gebruik van een onderdeel dat herkenbaar aan 
reparatie toe is, tenzij kan worden aangetoond dat de schade 
geen verband houdt met de noodzaak tot reparatie, of wanneer 
het onderdeel op het moment van de schade althans voorlopig 
is hersteld door een getrainde professioneel;
g) wanneer de koper / garantiehouder het motorrijtuig 
tenminste tijdelijk heeft gebruikt voor zakelijk personenvervoer 
of indien het motorrijtuig commercieel is verhuurd aan een 
wisselende groep personen;
h) veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte 
bedrijfsmiddelen of door een gebrek aan bedrijfsmiddelen 
(smeermiddelen, oliën, koelwater, etc.);
i) waarvoor een derde partij moet tussenkomen, die wordt 
verholpen als een uiting van de goede wil van de fabrikant, of 
die worden veroorzaakt door een fabricage- of materiaalfout 
die in grote aantallen voorkomt van het voertuigtype (seriefout) 
en waarvoor, afhankelijk van het type en frequentie, rekening 
wordt gehouden met het principe van de fabrikant.

§ 4 Voorwaarde voor garantieclaims
Voorwaarde voor eventuele garantieclaims is dat de koper / 
garantiehouder,
1. vóór de claimgebeurtenis:
a) het onderhoud, de inspectie en de zorg aan het voertuig 
heeft uitgevoerd en gedocumenteerd die door de fabrikant 
zijn voorgeschreven of aanbevolen bij de dealer of in een 
masterwerkplaats voor motorvoertuigen volgens de instructies 
van de fabrikant. Overschrijding van de kilometerstand van 
de fabrikant tot 3.000 km of de fabrieksduur van maximaal 
drie maanden is ongevaarlijk, terwijl overschrijding van een 
van de opgegeven specificaties al een garantieclaim uitsluit. 
Een aanspraak op garantie is alleen in strijd met een van de 
bovengenoemde vereisten als zij verantwoordelijk is voor het 
ontstaan   van de schade. Gelijktijdige causaliteit is voldoende. 
Gelijktijdige causaliteit wordt vermoed. Het staat de koper 
/ garantiehouder vrij om het ontbreken van een oorzakelijk 
verband te bewijzen.
b) geeft geen interventies of andere invloeden op de 
kilometerteller aan, geeft onmiddellijk een defect aan of de 
noodzaak van onmiddellijke vervanging van de kilometerteller 
met vermelding van de kilometerstand.
c) volgt de bedieningsinstructies van het voertuig van de 
fabrikant.
2. na het schadegeval:
a) de verkoper / garantsteller (AEC) of de CG op hun 
relevante maatschappelijke zetel onmiddellijk de relevante 
garantieschade op de hoogte stelt na het optreden ervan maar 
vóór de reparatie, telefonisch of per e-mail;
b) laat de reparatie uitvoeren door de dealer. Na overleg met 
CG kan de reparatie ook worden uitgevoerd bij een andere 
gekwalificeerde autogarage;
c) CG al het onderhoud of de zorg die sinds het begin van de 
garantie is uitgevoerd aantoont met facturen van de dealer of 
de uitvoerende werkplaats door kopieën van de documenten te 
overleggen;

d) staat een gemachtigde agent van de verkoper / 
garant (AEC) en / of CG toe om op elk moment een 
inspectie van de beschadigde onderdelen uit te 
voeren en verstrekt op verzoek de nodige informatie 
om de schade vast te stellen;
e) de schade zoveel mogelijk beperkt met 
inachtneming van de instructies van CG; indien de 
omstandigheden het toelaten, zal hij dergelijke 
instructies verkrijgen voordat de reparatie begint.
 
§ 5 Vergoeding van kosten
1. Aan de garantie gerelateerde arbeidskosten worden 
volledig vergoed aan de koper / garantiehouder 
volgens de standaard werktijden van de fabrikant. 
Aan de garantie gerelateerde materiaalkosten 
worden maximaal betaald volgens de niet-bindende 
prijsaanbevelingen van de fabrikant.
2. Indien de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde 
van een vervangingseenheid die bij dergelijke schade 
gebruikelijk wordt geïnstalleerd, is de verplichting 
tot schadevergoeding beperkt tot de kosten van deze 
vervangende eenheid, inclusief verwijderings- en 
installatiekosten, met toepassing van lid 1.
3. Het maximale bedrag aan schadevergoeding 
waarop de garantie van toepassing is, is beperkt 
tot de tijdswaarde van het beschadigde voertuig 
op het moment dat de garantieclaim zich per claim 
voordoet.
4. Er wordt geen vergoeding betaald voor:
a) de kosten voor testen, meten en afstellen (volgens 
de werktijdnorm van de fabrikant), voor zover deze 
niet zijn gemaakt in verband met te vergoeden 
schade en door de fabrikant voorgeschreven of 
aanbevolen onderhouds-, inspectie-, reinigings- of 
verzorgingswerkzaamheden;
b) de vervanging van directe of indirecte 
gevolgschade, zoals verzend- en 
verwijderingskosten, parkeergelden en vergoeding 
voor gederfd gebruik; lid 5 blijft hierbij onaangetast.
5. Uitgaven voor mobiliteit
Indien apart overeengekomen in de 
garantieovereenkomst, worden de kosten voor het 
realiseren van mobiliteit (zoals slepen, treinreizen, 
huurauto, accommodatie en telefoonkosten) vergoed.

§ 6 Schadeafwikkeling
1. CG neemt namens de verkoper / garantsteller (AEC) 
de verantwoordelijkheid op zich voor het afhandelen 
van alle claims bij de koper / garantiehouder. Bij 
CG dient een reparatiefactuur te worden overlegd 
met daarin een duidelijke en gedetailleerde 
omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, de 
onderdelenprijzen en de arbeidskosten bij standaard 
werkuren.
2. De garantie wordt in elk geval voorafgaand aan 
de reparatie telefonisch aan CG meegedeeld, zodat 
CG de reparatie kan autoriseren. Hiervoor is een 
telefoondienst beschikbaar:
Maandag t / m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur op 
+49761 4548-961, warranty-du@aeceurope.com

§ 7 Overdracht van vorderingen en verjaringstermijn
1. Indien het voertuig met garantie wordt verkocht, 
gaan de garantieclaims over op de nieuwe houder met 
het eigendom van het voertuig. Elke verandering van 
eigendom moet uiterlijk 14 dagen na de verandering 
van houder schriftelijk aan AEC of CG worden gemeld.
2. Aanspraken op garantie vervallen zes maanden na 
het schadegeval, uiterlijk zes maanden na het einde 
van de garantietermijn.

De Engelse versie van deze garantievoorwarden 
is bindend. Versies in andere talen zijn uitsluitend 
bedoeld als aanwijzing. Bij afwijkingen tussen de 
Engelse versie van deze garantievoorwaarden en 
de versie in een andere taal prevaleert de Engelse 
versie.
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