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5ani garanție 5ani/150,000 km
GARANȚIE EXTINSĂ

+
*

**Garanția oferită este formată dintr-o garanție de producător de 5 ani/100.000 km + 5 ani/150,000 km de garanție extinsă pentru motor, transmisie si sistem turbosuflantă. 
** Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii de la Libra internet bank.
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Listă de preţuri (Euro, cu TVA inclus) Style 4WD Premium 4WD

Musso Grand 2.2 e-XDI – cabină dublă, 5 locuri, diesel, 2,2 litri, 202 CP, 400 Nm/M6,  
441 Nm/A6, 4x4 
5 ani garantie producator + 5 ani ani garanție extinsă*

preț de lista 32 820 38 220

Musso Grand 2.2 e-XDI – cabină dublă, 5 locuri, diesel, 2,2 litri, 202 CP, 400 Nm/M6,  
441 Nm/A6, 4x4
5 ani/100,000 km garanție de producător + 5 ani/150,000 km garanție extinsă*

preț promoțional 30 820 36 950

ECHIPĂRI OPȚIONALE Cod opțiune Style 4WD Premium 4WD

Transmisie manuală 6 trepte de viteză S S
Transmisie automată AISIN cu 6 trepte de viteză și selector manual al treptelor de viteză PT6 1 600 1 600
Tracțiune 4x4 nepermanentă, cu reductor cu amplificare a cuplului motor S S
Diferențial autoblocant, pe puntea spate PSD S PREMIUM PLUS
Capitonaj benă S S

ECHIPĂRI OPȚIONALE Cod opțiune Style 4WD Premium 4WD

Siguranţă și sisteme de asistență
Suspensie față cu brațe triunghiulare suprapuse și arcuri elicoidale S S
Suspensie spate cu punte semirigida si arcuri lamelare S –
Suspensie spate cu punte semirigidă și 5 brațe multi-link – S
BAS Asistent frânare S S
ABS + EBD Sistem de protecție împotriva blocării roților la frânare și distribuție electronică a frânării S S
ESP Controlul electronic al traiectoriei S S
ARP Protecţie activă împotriva răsturnării S S
HDC Asistență la coborârea în pantă S S
HSA Asistență la pornirea în rampă S S
TCS Sistem de control al tracțiunii S S
Volan multifuncțional reglabil pe 2 direcții S –
Coloana directie cu servodirecție hidraulică și deformabilă pentru absorbția șocului în caz de accident S S
Volan multifuncțional reglabil pe 4 directii si servodirecție cu asistență variabilă în funcție  
de viteza de rulare E27 STYLE PLUS –

Volan multifuncțional reglabil pe 4 directii si servodirecție electrică cu asistență variabilă  
în funcție de viteza de rulare – S

Imobilizator coloană direcție S –
Cheie inteligentă (Deschidere/Închidere portiere cu senzor de proximitate, pornire cu buton  
Start-Stop și imobilizator electronic ESCL al volanului) – S

Airbaguri frontale şofer și pasager S –
Pachet 6 airbaguri - airbag pentru șofer, pasager dreapta(dezactivabil opțional),  
în lateralele scaunelor din față (pentru torace și pelvis) și cortină E17 STYLE PLUS S

Mânere suplimentare pe stâlpii ”B”, pentru pasagerii din spate S S
Sistem de alarmă S S
Senzori de parcare, în față și în spate CVF STYLE PLUS S
Sistem automat de închidere centralizată a portierelor după pornirea automobilului S S
Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranța copiilor S S
Sistem de ancorare ISOFIX pentru scaun copil (banchetă spate) S S
Tetiere cu înălțime reglabilă, în față S S
Tetiere individuale pentru fiecare loc din bancheta din spate S S
Centuri de siguranță cu două trepte de tensionare, cu semnalizare a cuplării centurilor  
(pentru scaunele din față) S S

Centuri de siguranță cu 3 puncte de prindere la scaunele laterale din spate si doua puncte  
de prindere la scaunul din mijloc(spate) S S

Sistem de control al stabilității remorcii S S

Pachet AEBS - AEBS Sistem automat de frânare de urgență, LDWS Asistent schimbare benzi de 
circulație, HBA Asistent activ pentru controlul automat al luminilor de drum, TSR Asistent de 
recunoaștere și afișare a indicatoarelor de circulație

– S

Pachet Tech: Asistent monitorizare trafic în spatele mașinii (cu avertizare la versiuni cu M6(RCTW) și 
intervenție la versiunile cu A6(RCTA)), Asistent inteligent de schimbare a benzilor de circulație (LCW) 
cu Asistent monitorizare unghi mort (BSW) și Asistent de frânare de urgență(BSA)

CVK – PREMIUM PLUS

ECHIPARE

*Garanția oferită este formată dintr-o garanție de producător de 5 ani/100.000 km + 5 ani/150,000 km de garanție extinsă pentru motor, transmisie si sistem turbosuflantă. 
** Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii de la Libra internet bank.

Atentie: Informațiile prezentate în sistemele digitale de pe autovehicul, meniul calculatorului de bord sau meniul systemului Audio-Video-Navigație sunt disponibile în engleză dar sunt prezentate și explicate în limba română în Manualul 
Utilizatorului și în Manualul Sistemului de Infotainment (Smart Audio, AVN). SANGRO CARS s.r.l. si WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne menținem dreptul de a modifica 
nivelele de echipare și lista de prețuri. ** Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii de la Libra internet bank.  Informațiile afișate în diferite puncte din autovehicul pot fi în limba engleză dar sunt 
prezentate și explicate și în limba română în Manualul Utilizatorului. Valabil începând din 15 Decembrie 2022 până la revocare.



ECHIPĂRI OPȚIONALE Cod opțiune Style 4WD Premium 4WD

 Design interior și confort
Tablou de bord Super Vision 3D cu afișaj LCD de 7" – S

Tablou de bord cu afișaj central LCD de 3,5" S –

Tablou de bord Super Vision cu afișaj HD LCD de 12,3" – S

Pilot automat S S

Volan îmbrăcat în poliuretan S –

Volan multifuncțional îmbrăcat în piele, cu încălzire E28 – S

Geamuri întunecate (excepție luneta) S S

Schimbător de viteze îmbrăcat în piele S S

Oglinda interioară electrocromă S S

Geamuri acționate electric în faţă și în spate S S

Geamul șoferului cu sistem de antiprindere și funcție coborâre + ridicare automată S S

Închidere centralizată cu telecomandă + cheie elegantă cu lamă rabatabilă S S

Ștergătoare parbriz cu degivrare, senzori de ploaie S S

Lunetă cu încălzire cu temporizator S S

Climatizare manuală S –

Climatizare automată pe două zone, reglabile independent, cu filtru activ  
pentru reducerea mirosurilor din exterior – S

Scaune ergonomice multicontur, cu tapițerie din stofă S –

Scaune ergonomice multicontur cu tapițerie din piele, cu încălzire a pernei pentru șezut  
și a spătarului și cu ventilare (pentru scaunele din față) – S

Încălzire în scaune (ambele rânduri), ajustare electrică pentru scaunul șoferului  
și pentru scaunul pasagerului, suport lombar la scaunul șoferului E25 – PREMIUM PLUS

Scaun şofer cu înălţime reglabilă S S

Pachet piele maro - (opțiunea E25 cu piele maro) - disponibil doar cu pachetul PREMIUM PLUS E26 – 390

Cotiere centrale faţă și spate cu suport pentru 2 pahare S S

Covorașe mochetă S S

Infotainment, comunicare și navigație
Comenzi audio pe volan (telefon, audio, radio) S S
Unitate multimedia 2DIN (player MP3, radio RDS-DAB, car-kit bluetooth, patru difuzoare) S –

Pachet multimedia Smart Audio cu ecran tactil de 20,3 cm (8”), cu radio DAB&RDS, MP3 mediaplayer 
încorporat, cu 6 difuzoare, cu cameră video pentru marșarier, comenzi pe volan, car-kit Bluetooth și 
antenă DAB

E02 560 –

Pachet multimedia HD Smart Audio cu ecran HD sensibil la atingere de 23,4 cm (9,2”), cu software de 
navigație UE, cu radio DAB&RDS, MP3 mediaplayer încorporat, cu 6 difuzoare, cu cameră video pentru 
marșarier, cu comenzi pe volan, car-kit Bluetooth, antenă DAB

– S

Pachet AMS - monitorizare video 360° (prin 4 camere video amplasate în fața, în spatele și în lateralele 
autovehiculului) E20 – 690

Conectori USB S S

Design exterior și funcționalitate
Jante oțel 17" cu pneuri 235/70 R17 Extra Load S –
Jante aliaj 17" cu pneuri 235/70 R17 TAF 290 S
Jante aliaj 18" cu pneuri 255/60 R18 (pentru versiunile cu suspensie multilink) – S
Jante aliaj 18" negre cu pneuri 255/60 R18 (pentru versiunile cu suspensie multilink) E50 – 140
Jante aliaj 20" cu pneuri 255/50 R20 (pentru versiunile cu suspensie multilink) TAZ – 590
Sistem de verificare a presiunii în pneuri (TPMS) S S
Oglinzi exterioare rabatabile electric, cu încălzire și ajustabile electric, cu semnalizatoare cu LED și 
lumini ambientale exterioare integrate S S

Mânere portiere în culoarea caroseriei S S
Apărători noroi S S
Parasolare șofer și pasager dreapta față S S

ECHIPARE

Atentie: Informațiile prezentate în sistemele digitale de pe autovehicul, meniul calculatorului de bord sau meniul systemului Audio-Video-Navigație sunt disponi-
bile în engleză dar sunt prezentate și explicate în limba română în Manualul Utilizatorului și în Manualul Sistemului de Infotainment (Smart Audio, AVN).

Atentie: Informațiile prezentate în sistemele digitale de pe autovehicul, meniul calculatorului de bord sau meniul systemului Audio-Video-Navigație sunt disponibile în engleză dar sunt prezentate și explicate în limba 
română în Manualul Utilizatorului și în Manualul Sistemului de Infotainment (Smart Audio, AVN). SANGRO CARS s.r.l. si WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne 
menținem dreptul de a modifica nivelele de echipare și lista de prețuri. ** Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii de la Libra internet bank.  Informațiile afișate în diferite puncte din 
autovehicul pot fi în limba engleză dar sunt prezentate și explicate și în limba română în Manualul Utilizatorului. Valabil începând din 15 Decembrie 2022 până la revocare.



ECHIPARE

ECHIPĂRI OPȚIONALE Cod opțiune Style 4WD Premium 4WD

Design exterior și funcționalitate

Scrumiere mobile S S

Faruri cu proiectoare cu halogen și reglare a nivelului S –

Pachet iluminare - faruri cu Xenon (HID), proiectoare de ceață cu LED – S

Lumini de poziție S –

Proiectoare ceaţă faţă S S

Proiectoare ceaţă faţă cu LED RLE – PREMIUM PLUS

Stopuri ceaţă spate S S

Parbriz şi geamuri faţă cu izolare fonică și protecție UV Solar Control S S

Capitonaj benă S S

Trapă plafon acționată electric, cu sistem antiprindere ISP – 590

Bare de amarare IER STYLE PLUS S

Culori exterioare

Alb GRAND WAA S S

Alb perlat SILKY WHITE (sidefat) WAK-E24 590 590

Negru SPACE (metalizat) LAK 490 490

Verde AMAZONIA (metalizat) GAM 490 490

Roșu INDIAN (metalizat) RAJ 490 490

Gri antracit GALAXIES (metalizat) ADB 490 490

Gri MARBLE (metalizat) ACM 490 490

Culori interioare

Negru - Tapițerie de culoare neagră, din material textil, plafon de culoare neagră LBT1 S –

Negru - Tapițerie de culoare neagră, din piele, plafon de culoare neagră LBT2 – opțional

Maro - Tapițerie de culoare maro, din piele, plafon de culoare neagră OBA – opțional, cu E26

Garanție

Garanție producător 5 ani/100,000 km + 5 ani ani garanție extinsă (până la 150,000 km) *

*Garanția oferită este formată dintr-o garanție de producător de 5 ani/100,000 km + 5 ani/150,000 km de garanție extinsă pentru motor, transmisie si 
sistem turbosuflantă.  

STYLE PLUS

Pachet 6 airbaguri - airbag pentru șofer, pasager dreapta(dezactivabil opțional), în lateralele 
scaunelor din față (pentru torace și pelvis) și cortină, Volan multifuncțional reglabil pe 4 directii si 
servodirecție cu asistență variabilă în funcție de viteza de rulare, Senzori de parcare, în față și în 
spate, Bare de amarare 

STYLE PLUS                     
(E17, E27,  
CVF, IER)

1190 –

PREMIUM PLUS
Diferențial autoblocant, pe puntea spate, Proiectoare ceaţă faţă cu LED, Încălzire în scaune (ambele 
rânduri), ajustare electrică pentru scaunul șoferului și pentru scaunul pasagerului, suport lombar la 
scaunul șoferului,  Pachet Tech: Asistent monitorizare trafic în spatele mașinii (cu avertizare la versiuni 
cu M6 (RCTW) și intervenție la versiunile cu A6 (RCTA)), Asistent inteligent de schimbare a benzilor 
de circulație (LCW) cu Asistent monitorizare unghi mort (BSW) și Asistent de frânare de urgență (BSA)

PREMIUM 
PLUS                  

(CVK, E25. 
PSD, RLE)

– 1890

ECHIPĂRI OPȚIONALE Style 4WD Premium 4WD

Atentie: Informațiile prezentate în sistemele digitale de pe autovehicul, meniul calculatorului de bord sau meniul systemului Audio-Video-Navigație sunt disponibile în engleză dar sunt prezentate și explicate în limba 
română în Manualul Utilizatorului și în Manualul Sistemului de Infotainment (Smart Audio, AVN). SANGRO CARS s.r.l. si WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne 
menținem dreptul de a modifica nivelele de echipare și lista de prețuri. ** Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii de la Libra internet bank.  Informațiile afișate în diferite puncte din 
autovehicul pot fi în limba engleză dar sunt prezentate și explicate și în limba română în Manualul Utilizatorului. Valabil începând din 15 Decembrie 2022 până la revocare.



Alb GRAND (WAA) Alb perlat SILKY WHITE (sidefat) (WAK) NEGRU SPACE (metalizat) (LAK) Verde AMAZONIA (metalizat) (GAM)

Roșu INDIAN (metalizat) (RAJ) Gri antracit GALAXIES (metalizat) (ADB) Gri MARBLE (metalizat) (ACM)

Tapițerie din piele neagră, plafon de culoare neagră (LBT2) Tapițerie de piele maro, plafon de culoare neagră (OBA)

ECHIPARE

Jante aliaj 17" cu pneuri  
235/70 R17 

Jante oțel 17" cu pneuri  
235/70 R17

Jante aliaj 18" cu pneuri  
255/60 R18

Jante aliaj 18" negre cu pneuri 
255/60 R18

Jante aliaj 20" cu pneuri  
255/50 R20

Jante

Culori interioare

Culori exterioare

Atentie: Informațiile prezentate în sistemele digitale de pe autovehicul, meniul calculatorului de bord sau meniul systemului Audio-Video-Navigație sunt disponibile în engleză dar sunt prezentate și explicate în limba 
română în Manualul Utilizatorului și în Manualul Sistemului de Infotainment (Smart Audio, AVN). SANGRO CARS s.r.l. si WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne 
menținem dreptul de a modifica nivelele de echipare și lista de prețuri. ** Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii de la Libra internet bank.  Informațiile afișate în diferite puncte din 
autovehicul pot fi în limba engleză dar sunt prezentate și explicate și în limba română în Manualul Utilizatorului. Valabil începând din 15 Decembrie 2022 până la revocare.



DATE TECHNICE

*multilink= versiune cu punte spate cu suspensie multilink si arcuri elicoidale 
**lamelare=versiune cu punte spate cu arcuri lamelare
Consumul de combustibil poate varia in functie de stilul de condus al soferului si conditiile de drum. 
Prezentele date tehnice pot varia in functie de certificarile regionale sau de configuratiile si echiparile locale.

Motor Diesel 2.2 e-Xdi

Sistem tratare gaze evacuare Sistem SCR (Selective Catalytic Reduction), cu aditiv 
AdBlue

Normă emisii UE Euro 6D Step 2

Tracțiune 4WD 
(tracțiune integrală nepermanentă cu reductor)

Transmisie 6MT 6AT

Dimensiuni

Lungime mm 5405
Lățime mm 1950

Înălțime mm 1855
Ampatament 3210

Ecartament
Față mm 1640 (235/70R17)

Spate mm 1640 (235/70R17)

Console
Față mm 890

Spate mm 1305
Gardă la sol Față/Spate mm 220 (intre axe)

Diametru de bracaj m 6,09
Unghi de atac ° 19,5

Unghi de degajare ° 20,5
Unghi de rampă ° 20
Lungime benă mm 1610

Lățime benă mm 1570
Adâncime benă mm 570

Mase

Totală autorizată kg 3260 (lamelar), 2990 (multilink-elicoidal)
Proprie (lamelare) kg 2175–2246 2185–2256
Proprie (multilink) kg 2110–2195 2120–2205

Remorcabilă maxima autorizata

Cu frânare  
(multilink) kg 2600 3000

Cu frânare  
(lamelare) kg 2600 3000

Fără frânare kg 750

Încărcare platou maximă
(lamelare) kg 990–1000
(multilink) kg 795–805

Motor

Combustibil – Diesel
Volum rezervor combustibil ℓ 75

Capacitate cilindrică cc 2157
Alezaj x Cursă mm 86,2 x 92,4

Compresie – 15,5 : 1
Număr cilindri – 4 in-line

Performanțe
Putere maximă

kW/rpm 148,6/3800
ps/rpm 202/3800

Cuplu motor maxim Nm/rpm 441 / 1600~2600 (A6), 400 / 1400~2800 (M6)
Viteză maximă km/h 186,5 183,5

Consum combustibil si emisii  
CO2 (multilink)*

Emisii CO2 (mixt) g/km 224 236–242
Consum 
combustibil 
(mixt)

ℓ/100km 8,5 9,0–9,2

Consum combustibil si emisii  
CO2 (lamelare)**

Emisii CO2 (mixt) g/km 231 245
Consum 
combustibil 
(mixt)

ℓ/100km 8,8 9,3

DIMENSIUNI EXTERIOARE

1640 mm

1855 mm

1640 mm
5405 mm

3210 mm

1950  mm

Atentie: Informațiile prezentate în sistemele digitale de pe autovehicul, meniul calculatorului de bord sau meniul systemului Audio-Video-Navigație sunt disponibile în engleză dar sunt prezentate și explicate în limba 
română în Manualul Utilizatorului și în Manualul Sistemului de Infotainment (Smart Audio, AVN). SANGRO CARS s.r.l. si WAE Ltd. nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar sau ale listei de prețuri. Ne 
menținem dreptul de a modifica nivelele de echipare și lista de prețuri. ** Prețurile sunt exprimate in Euro si se vor calcula in lei la cursul din ziua platii de la Libra internet bank.  Informațiile afișate în diferite puncte din 
autovehicul pot fi în limba engleză dar sunt prezentate și explicate și în limba română în Manualul Utilizatorului. Valabil începând din 15 Decembrie 2022 până la revocare.




