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NOVÁ ŘADA EURO 6



Nová řada vozidel DAF Euro 6. Zcela nová 

řešení pro dosažení hospodárnosti, 

spolehlivosti a pohodlí pro řidiče. Nové 

špičkové motory PACCAR, chytré uspořádání 

podvozku a praktické kabiny přitažlivého 

designu stanovují měřítka ve svých třídách.  

A s nejlepšími službami v pozadí pro maximální 

nasazení. 

KVALITA V ceLé ŘADĚ







HOSPODÁRNOST Snadno nastavitelný spoiler kabiny Space Cab zajišťuje optimální 

proudění vzduchu mezi tahačem a přívěsem. Je také o 25 kilogramů lehčí než dříve. Nové aerodynamické 

mezinápravové spoilery a blatníky přispívají k dalšímu snížení spotřeby paliva a nové deflektory kabiny 

usměrňují vzduch tak, aby kliky dveří zůstávaly čisté.

JízDNí vlaSTNOSTi V kategorii dálkové přepravy je důležité zejména vysoké 

užitečné zatížení a pohodlné ovládání. Nový DAF XF nabízí obojí. Díky propracovanému odlehčenému 

podvozku a nové zadní nápravě bylo dosaženo výrazného snížení hmotnosti, při zvýšení jeho tuhosti  

a životnosti. Nové zavěšení náprav a systém řízení přispívají k vysokému komfortu jízdy, stejně jako nové 

odpružení kabiny. Řídit nový model XF je radost.

STYl Díky dynamickému a elegantnímu vzhledu představuje nový model XF atraktivní vizitku každého 

dopravce. Působivá přední část kabiny, které dominuje maska chladiče a přitažlivé stylové prvky - nový 

DAF XF je nepřehlédnutelný. Mohutná maska chladiče významně přispívá k vynikajícímu chlazení motoru 

a maximální úspoře paliva. Rafinovaný je chromovaný panel s logem DAF. Nad ním je místo pro název vaší 

společnosti.

Nový DAF XF: nový etalon v dálkové 

dopravě. Vyvinutý s ohledem na nejvyšší 

efektivitu. Se zcela novými motory 

PACCAR MX-13 se zdvihovým objemem 

12,9 litru, které plní emisní normu Euro 6. 

Vybaven zcela novým podvozkem. 

Atraktivní design exteriéru a přepracovaný 

interiér. Nový DAF XF je lepší než kdy 

dříve. Pro majitele i pro řidiče. 

FUNKČNÍ DeSIGN  
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ODOlNOST Jízda bez poškození 

znamená nižší náklady a maximální využitelnost 

vozidla. Nový pozinkovaný ocelový nárazník hodně 

vydrží a světlomety jsou vyrobeny z odolného 

materiálu Lexan. Dlouhou životnost zaručují  

i materiály, kvalita zpracování a povrchová úprava  

v interiéru. Bude vždy vypadat dobře a nově, dokonce 

i po letech intenzivního používání. Důležité pro 

vysokou hodnotu vozu DAF při dalším prodeji.

BEzPEČNOST Nový DAF XF dokonale 

chrání svoji posádku. Kabina a podvozek poskytují 

nejvyšší možnou úroveň pasivní bezpečnosti. Kromě 

toho se může řidič spolehnout na inteligentní systémy. 

Standardním prvkem výbavy je systém Stability 

Vehicle Control (VSC), který pomáhá v řízení proti 

smyku a převrácení. Další možnosti nabízí systém 

Forward Collision Warning (FCW) a pokročilý nouzový 

brzdový systém (AEBS). Kromě toho je k dispozici 

volitelný kamerový a monitorovací systém, umožňující 

lepší přehled kolem vozidla. Volitelný systém Adaptive 

Cruise Control (ACC) nabízí řidiči více pohodlí. 

K dispozici je samozřejmě i jedinečný noční zámek 

DAF Night Lock, který snadno a účinně chrání před 

vniknutím do kabiny během řidičova odpočinku. 

iNOvaCE Novinkou v kategorii nákladních 

vozidel jsou hlavní světlomety využívající LED diod 

(volitelné). Jsou charakteristické přirozeným světlem 

a vysokým světelným výkonem, maximální životností 

a minimální spotřebou energie. LED světla pro denní 

svícení zajišťují, že je vozidlo nepřehlédnutelné. 

Světlomety pro přisvěcování do zatáček jsou 

integrovány v nárazníku, svítí ve směru jízdy a zaručují 

tak větší bezpečnost a snižují riziko poškození. 

Žárovky ve světlometech lze jednoduše vyměnit díky 

snadno přístupným montážním otvorům.
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PROSTOR Je ZA VŠÍM



PROSTOR Pracovnímu a životnímu prostoru v kabině Super Space Cab se jen tak něco nevyrovná, 

právě tak jako úložnému prostoru v kabině. Pod lůžkem je více než 675 litrů úložných prostorů, s místem pro 

velkou ledničku a zásuvku. Ve schránkách nad čelním sklem je prostor pro mikrovlnnou troubu. Sedadla nové 

generace nabízejí skvělé pohodlí díky dvoustupňovému systému vyhřívání a větrání a dělenému nastavitelnému 

opěradlu. Teplý vzduch je rovnoměrně rozveden nad podlahou kabiny. Spodní lůžko při délce 2,2 metru poskytuje 

maximální komfort. Horní lůžko disponuje matrací, která je z jedné strany potažena neklouzavým odolným 

materiálem. Lůžko tak může posloužit jako prostor pro odkládání věcí nebo jako pohodlný prostor pro spánek. 

iNFORMaCE Stylová přístrojová deska nové XF přesně zapadá do komfortně provedeného 

interiéru s nádechem luxusu. Řidič má všechny informace důležité pro hospodárnou a bezpečnou jízdu vždy po 

ruce. Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA) informuje pomocí aktuálních údajů o jízdě a zobrazuje 

tipy pro hospodárnou jízdu na pětipalcovém barevném displeji. Řidiče motivuje, aby své schopnosti i nový 

model XF využil co nejlépe a s minimální spotřebou. Přes konektory Aux a USB je možné připojit různé přístroje, 

například notebook, tablet, přehrávač MP3 nebo smartphone. Volitelně je k dispozici inteligentní rádio s navigací 

pro nákladní vozidla, s přehrávačem CD a MP3.

ERGONOMiE Snadné ovládání a ergonomie dosáhly u nového modelu XF ještě vyšší úrovně. 

Nastavitelný multifunkční volant je základem bezpečného a pohodlného ovládání. Přístrojová deska je kompletně 

přizpůsobena potřebám řidiče. Ten dokonale vidí všechny ukazatele a budíky. Všechny ovládací prvky jsou 

snadno dosažitelné a přesně tam, kde je řidič očekává. 
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SÍLA VŠeSTRANNOSTI





Všestranná řada vozidel DAF: nový model CF Euro 6. Ideální nákladní vůz pro různé aplikace, od stavebnictví po rozvážku. 

Robustní, silný a výkonný – nový model CF Euro 6 nabízí řešení na míru pro všechny dopravní potřeby.

vŠESTRaNNOST Nový model CF nabízí řešení na míru 

potřebám zákazníků. S novými motory PACCAR PX-7 se zdvihovým objemem 

6,7 litru, MX-11 se zdvihovým objemem 10,8 litru a MX-13 12,9 litru pro model 

Euro 6. Od 220 do 510 k a na přání s motorovou brzdou s vysokým výkonem. 

S manuální převodovkou s přímým záběrem, s rychloběhem nebo automatem 

AS Tronic. S širokým výběrem výkonných pohonů pomocných agergátů PTO pro 

mnoho různých aplikací.  A samozřejmě vyhlášené kabiny společnosti DAF – Day 

Cab, Sleeper Cab a mimořádně prostorná kabina Space Cab.

DESiGN Robustní a elegantní design nového modelu CF Euro 6 

zapadá přesně mezi modely LF a XF. S dominantní a osobitou maskou 

chladiče. S elegantním chromovaným panelem s logem DAF, nad kterým je 

prostor pro název vaší společnosti. Atraktivní design přední části přechází do 

nových aerodynamických deflektorů, mezinápravových spoilerů a vzduchových 

deflektorů. Ideální proudění vzduchu přispívá k nižší spotřebě paliva.

POHODlí Kabina nového modelu CF nabízí ideální pracovní prostředí. 

Ještě více pohodlí, bezpečnosti a snadného ovládání. Skvělý přístup do kabiny, 

optimální poloha sezení a ergonomické umístění ovládacích prvků, to vše přispívá 

k nejvyššímu jízdnímu komfortu, včetně systému klimatizace a topení s optimální 

cirkulací vzduchu.

iNTEliGENCE Prostor pro příslušenství chlazení motorů Euro 6 byl 

u modelu CF vytvořen díky rámu podvozku ve tvaru Y. Prvky jako nádrž kapaliny 

AdBlue, akumulátory a jednotka dodatečné úpravy výfukových plynů jsou chytře 

uspořádány tak, že je možné zajistit prostor pro palivové nádrže o objemu až 

1 500 litrů paliva. Nový podvozek CF také nabízí volný prostor pro montáž 

podpěrných noh jeřábu nebo instalaci čerpadla či generátoru.
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ODOlNOST Nový DAF CF toho 

hodně vydrží: má pevný ocelový nárazník, který 

je pozinkovaný, aby bylo dosaženo jeho dlouhé 

životnosti. Světlomety jsou vyrobeny z odolného 

materiálu Lexan a jsou vybaveny světly pro denní 

svícení s vynikající svítivostí. Volitelná světla pro 

přisvěcení do zatáček snižují riziko poškození při 

manévrování a zvyšují úroveň aktivní bezpečnosti.

Síla Lehký a přitom pevný podvozek je 

základem vysokého užitečného zatížení. Vysoká 

tuhost a zadní odpružení Stabilink zajišťují přesné 

ovládání. Systém jízdní stability Vehicle Stability 

Control (VSC) představuje standard a snižuje riziko 

převrácení a smyku. K jedinečným jízdním vlastnostem 

přispívají také nové nápravy a jejich odpružení.

PŘíSTUP Díky nízko uložené kabině je 

vystupování a nastupování velmi snadné - to je 

u vozidel této kategorie důležité. Vybrat si můžete  

z různých variant kabiny - Day Cab, Sleeper Cab  

a mimořádně prostorné Space Cab. Praktické: nový 

klíček s integrovaným dálkovým ovládáním a funkcí 

kontroly vnějšího osvětlení.
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PROSTOR Všechna provedení kabiny nové CF poskytují posádce spoustu prostoru.  

Nabízejí velkorysé úložné prostory nad čelním sklem, pod přístrojovou deskou, za sedadly nebo pod lůžkem. 

Lůžka jsou rozměrná a velmi pohodlná. Osvětlení interiéru a nezávislé topení lze ovládat přímo z lůžka. 

OvlÁDÁNí Nová přístrojová deska dokonale obklopuje řidiče, který má všechny ovládací prvky 

ve snadném dosahu. Sedadla nabízejí nejvyšší možný komfort a nový multifunkční volant padne skvěle do 

ruky. Ukazatele přístrojové desky a barevný displej jsou přehledně uspořádány. Všechny nové modely CF jsou 

vybaveny asistentem hodnocení jízdního stylu řidiče DPA. Tři DIN sloty, umístěné uprostřed přístrojové desky, 

jsou připraveny pro montáž rádia s CD a MP3 přehrávačem, navigace nebo displeje kamerového systému.

iNFORMaCE Pětipalcový barevný displej poskytuje rozsáhlé informace o jízdě, spotřebě paliva, 

zatížení náprav, servisu a ještě mnohem více. Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA) umožňuje jezdit 

co nejhospodárněji. Systém DPA řidiče informuje o využití brzd, předvídá dopravní situace a zobrazuje optimální 

okamžik pro změnu převodového stupně. Užitečné jsou tipy pro úsporu paliva, optimální využití motorové brzdy 

a správné nastavení spoileru a tlaku pneumatik. Funkce DPA řidiče motivuje, aby model CF využil co nejlépe při 

minimální spotřebě paliva.
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STVOŘeNA PRO VAŠe POTŘeBY





Nová řada LF nabízí vše, co očekáváte od moderního a lehkého nákladního 

vozidla pro rozvážku. Je svižná, poskytuje vynikající přístup do kabiny a 

typické jsou pro ni prvotřídní jízdní vlastnosti. Hodně zastávek a rozjezdů, 

rychlé nakládání a vykládání – to vše nový model LF hravě zvládá. Zcela nový 

interiér poskytuje maximální úroveň pohodlí pro řidiče a spolujezdce. Široká 

paleta motorů, převodovek a stálých převodů zadní nápravy umožňuje postavit 

optimální poháněcí kombinaci pro maximální výkon a nejnižší spotřebu paliva.

OvlaDaTElNOST Nový DAF 

LF dokonale zvládá i ten nejnáročnější rozvážkový 

provoz. Díky velkému úhlu natočení kol má minimální 

poloměr otáčení. Také jízdní vlastnosti z něj dělají 

perfektní rozvážkové vozidlo - obratné i flexibilní, 

kompaktní, ale prostorné.

ŠETRNOST Srdce nového modelu LF 

tvoří nové špičkové čtyřválcové motory PACCAR 

PX-5 Euro 6 s výkony od 150 do 210 k a šestiválcové 

motory PACCAR PX-7 Euro 6 s výkony od 220 do 

310 k. Výkonné, čisté a hospodárné. Model LF bude 

vítán v centru každého města.

vŠESTRaNNOST I pro 

rozvážkovou přepravu zajišťuje společnost DAF řešení 

šitá na míru. Výkonný DAF LF nabízí sedm variant 

motorů, různé převodovky (manuální, automatizované 

a plně automatické), tři typy kabin (Day Cab, Extended 

Day Cab a Sleeper Cab), mnoho převodových poměrů 

zadní nápravy a širokou nabídku délek podvozku.

HOSPODÁRNOST Díky nízké 

pohotovostní hmotnosti má nový DAF LF nejvyšší 

užitečné zatížení ve své třídě. To zvyšuje zisk pro 

dopravce. Co nejvíce součástí je umístěno prakticky 

uvnitř rámu podvozku. Navíc je rám zcela plochý 

a představuje dokonalou základnu pro montáž 

libovolné nástavby. Zcela nová elektroinstalace 

zajišťuje široké možnosti připojení různých nástaveb.
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CHaRaKTER Nový DAF LF je dobrou vizitkou každého dopravce. 

Jeho stylový vzhled jej nezaměnitelně řadí k rodině vozidel DAF. Charakteristická 

maska chladiče s chromovaným panelem, logem DAF a aerodynamickými 

rohovými deflektory, které zaručují, že kliky dveří zůstávají čisté. Nový model LF 

působí robustně a zároveň přátelsky.

DŮvTiP Při rozvozu zboží řidič nastupuje do kabiny a vystupuje z ní 

mnohokrát za den. Proto má nový model LF díky dveřím s velkým úhlem otevření 

(90 stupňů) jednoduchý přístup do kabiny, kliky dveří jsou snadno dosažitelné  

a praktické schůdky mají protiskluzovou úpravu. Materiály použité v interiéru jsou 

odolné proti poškození a snadno se čistí. Díky tomu interiér působí i po letech 

provozu jako nový.

PŘEHlED Dobrý výhled z kabiny je pro řidiče zásadní zvláště  

v hustém městském provozu. Nový DAF LF poskytuje široký výhled dopředu i 

do stran. Velká zpětná zrcátka pak ještě umožňují dokonalý přehled o tom, co se 

děje za vozidlem. K tomu lze ještě přidat světlomety pro přisvěcení do zatáček, 

které jsou neocenitelným pomocníkem při manévrování za tmy.

ODOlNOST Nový DAF LF se v hustém provozu center měst cítí jako 

ryba ve vodě. Zkrátka - musí něco vydržet. Pozinkovaný ocelový nárazník je velmi 

odolný proti poškození při drobných kolizích. Nové světlomety s integrovanými 

LED světlomety pro denní svícení jsou vyrobeny z velmi odolného materiálu 

LEXAN. To vše pro nízké provozní náklady a maximální zisk z dopravy.
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POHODlí Svěží řidič je dobrý řidič. Proto je interiér nového modelu LF postaven se stejným zřetelem na pohodlí 

jako větší řady CF a XF Euro 6. Nová sedadla se širokými možnostmi nastavení poskytují vysokou úroveň komfortu. Zcela 

nová přístrojová deska je velmi přehledná a všechny ovládací prvky jsou snadno dosažitelné. Stejně jako u modelů CF a XF 

Euro 6.

PRaXE Nastoupit a vyrazit - pro nový DAF LF Euro 6 zcela přirozené. Díky použití vhodných barevných kombinací 

a příjemných materiálů se bude řidič v kabině cítit jako doma. Pohodlné ovládání zvyšují plně nastavitelný multifunkční 

volant a přehledný přístrojový panel. Stejně jako větší modely XF a CF Euro 6 může být nový model LF vybaven 

integrovanou hands free sadou a rádiem s navigačním systémem pro nákladní vozidla. Nechybí samozřejmě ani spousta 

odkládacích prostor pro uložení dokumentů a osobních věcí. 
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Síla U nových modelů DAF XF, CF a LF si můžete vybrat ze zcela 

nové řady výkonných a hospodárných motorů PACCAR, splňujících emisní 

normu Euro 6. Každý z nich má jiné charakteristiky podle specifických úkolů 

vyžadovaných od vašeho vozu. Všechny jsou navrženy, aby dosahovaly nejvyšší 

spolehlivosti, maximálního výkonu, špičkově nízké spotřeby paliva a samozřejmě  

i emisních limitů normy Euro 6.

U nového modelu XF je použit šestiválcový motor PACCAR MX-13 se zdvihovým 

objemem 12,9 litru a s výkony 303, 340 a 375 kW. Od podzimu 2013 bude 

navíc dostupný zcela nový šestiválcový motor MX-11 o zdvihovém objemu 

10,8 litru s výkonem 320 kW. Oba moderní motory využívá i model CF. Ten 

může mít nový motor PACCAR MX-11 rovněž s výkony 210, 240, 271, 291 

a 320 kW, s charakteristikami pro rozvážku i pro těžké aplikace. Šestiválcový 

motor PACCAR PX-7 o zdvihovém objemu 6,7 litru, který bude od začátku roku 

2014 k dispozici v novém modelu CF Euro 6 – a zcela nový 4,5litrový čtyřválec 

PX-5 – se ideálně hodí pro rozvážkové nákladní vozy LF. Motor PX-5 má výkony 

112, 135 a 157 kW, motor PX-7 pak 164, 186, 208 a 231 kW.

Všechny motory PACCAR Euro 6 používají vstřikování paliva Common Rail  

a turbodmychadlo s proměnlivou geometrií lopatek, čímž dosahují nízké spotřeby 

paliva a nižších emisí než kdy dřív. Robustní blok a hlava válců motoru jsou velmi 

pevné a kompaktní. Jsou vyrobeny pro dlouhou životnost, maximální spolehlivost, 

nízkou hmotnost, dlouhé servisní intervaly a nízké provozní náklady.

SYMBiÓza Pro maximální využití výkonu a účinnosti motorů 

PACCAR Euro 6 byly optimalizovány a přepracovány všechny typy používaných 

převodovek. 12,9litrový motor PACCAR MX-13 je možné spojit alternativně  

s 12- nebo 19stupňovou převodovkou. Obě tyto převodovky se dodávají buď  

s manuálním, nebo automatickým řazením AS-Tronic. Automatizované 

převodovky jsou doplněny funkcemi EcoRoll a Fast Shift, které mají vliv na snížení 

spotřeby paliva. Hladké rozjezdy a snadné manévrování jsou výsledkem použití 

nového softwaru a snímačů otáček.

Pro model CF s motory PACCAR MX-11 s výkony do 370 k jsou určeny 

převodovky s osmi nebo devíti stupni s rychloběhem. Pro výkonější motory 

jsou pak na výběr 12- nebo 16stupňové převodovky, ať už manuální, nebo 

automatizované, které mohou být doplněny intardérem poslední generace. Nové 

typy pomocných pohonů PTO z převodovky nabízí ještě větší možnosti připojení 

různých čerpadel, generátorů a jiných zařízení. 

Motory PX-5 a PX-7, které slouží k pohonu vozidel řady LF, jsou spřaženy  

s 5- nebo 6stupňovou manuální převodovkou. Výkonější varianty těchto motorů pak 

mohou spolupracovat s 9stupňovou manuální převodovkou pro přenos vysokého 

točivého momentu. Na přání zákazníka mohou být i motory PX kombinovány  

s automatizovanými 6stupňovými převodovkami AS-Tronic nebo plně automatickými 

5stupňovými převodovkami Allison pro speciální aplikace. U vozidel DAF lze vždy 

zvolit vhodnou kombinaci pohonu pro danou aplikaci a typ provozu. 

Nové modely LF, CF a XF jsou ušity na míru libovolným dopravním aplikacím. To dokazuje zcela nová a široká řada 

špičkových motorů PACCAR Euro 6 s výkony od 150 do 510 k. Představují kombinaci maximální spolehlivosti a životnosti 

s vysokými výkony a nízkou spotřebou paliva.
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SPOUSTA VÝKONŮ



DaF MUlTiSUPPORT Smlouva na opravy a údržbu vám

poskytuje maximální jistotu pevných nákladů na kilometr. Sami se rozhodnete 

pro úroveň balíčku, s možností rozšířit smlouvu o opravě a údržbě na návěs. 

Vždy si také můžete být jisti dokonale udržovaným vozovým parkem a maximální 

dostupností vozidel. Stejně důležité je i to, že se můžete soustředit na svůj 

předmět podnikání. A konečně, prodejce společnosti DAF se o plánování údržby 

a správu vozidel postará za vás!

PaCCaR PaRTS Kromě originálních dílů DAF a dílů motoru 

PACCAR dodává společnost PACCAR Parts více než 60 000 univerzálních dílů 

TRP Truck & Trailer pro všechny značky tahačů a přívěsů, včetně vybavení dílny. 

Z distribučních center v Nizozemsku, Spojeném království, Rusku, Maďarsku  

a Španělsku společnost PACCAR Parts dodává díly do 24 hodin prodejcům  

a zákazníkům v celé Evropě. 99,98% spolehlivost dodání je v průmyslu výroby 

nákladních vozidel unikátní. Majitelé Max karet také využívají zvláštní slevy  

a nabídky.

Efektivní doprava potřebuje víc než jen dokonalé nákladní vozidlo. Proto společnost DAF nabízí kompletní řešení dopravy. 

Společnost DAF podporuje profesionální organizace a mezinárodní síť dealerů. Pomohou vám s výběrem toho správného 

vozidla, zařídí financování a váš vozový park udrží v dokonalém stavu.



DaF DRivER aCaDEMY Řidič je klíčem pro dosažení co

nejvyšší efektivity. Školení DAF řidiči umožňuje šetřit palivo a lépe předvídat dopravní

situace. To také prospívá bezpečnosti. Dobře vyškolený řidič je se svým vozidlem 

opatrnější. Školení DAF naučí každého řidiče dosáhnout v krátké době o 5 až 10 % 

nižší spotřeby paliva a menšího opotřebení vozidla. Dlouhodobé úspory představují 

3 až 5 %!

DaF iNTERNaTiONal TRUCK SERviCE  
I nákladní vozidlo DAF může kvůli technickým potížím či nehodě potřebovat 

pomoc. V tom případě je dobré vědět, že řidič se může plně spolehnout na 

službu DAF International Truck Service (ITS). Stačí zavolat službě DAF ITS 

(+31 40 214 3000), ať jste kdekoli v Evropě. Místní technici vám pomohou 365 dní 

v roce, ve dne v noci, v 10 jazycích. Služba ITS dělá vše potřebné, aby se vaše 

nákladní vozidlo vrátilo co nejrychleji na silnici.



DaF TRUCKS N.v. Pobočka společnosti PACCAR 

Inc. DAF Trucks je jedním z nejúspěšnějších výrobců nákladních vozidel  

v Evropě. Klíč k úspěchu: prvotřídní tahače a podvozky a špičkové služby, 

které poskytuje. To vše za podpory více než 1 000 nezávislých dealerů 

v Evropě, na Středním východě, v Africe, Austrálii, na Novém Zélandě, 

Tchaj-wanu a v Brazílii. Společnost DAF má výrobní závody v Nizozemsku, 

Belgii a Velké Británii. Kromě tahačů společnost DAF vyvíjí a vyrábí 

součásti, jako jsou nápravy a motory, které dodává výrobcům autobusů  

a autokarů po celém světě.

Další informace a adresy dealerů najdete na internetových stránkách 

www.daf.com
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Tato publikace nezakládá žádná práva. Společnost DAF 
Trucks N.V. si vyhrazuje právo změnit specifikace produktu 
bez předchozího oznámení. Produkty a služby odpovídají 
evropským směrnicím platným v  době prodeje, mohou se 
však lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Pro získání 
nejnovějších informací se spojte s  autorizovaným prodejcem 
společnosti DAF.

DAF Trucks CZ s.r.o.

Zděbradská 61

251 01 Jažlovice-Říčany

Česká republika

Tel. 323 626 102

Fax 323 626 103

E-mail: dafcz.info@daftrucks.com

www.daf.com

www.daftrucks.cz


