
Amarok V6
Informativni cenik - modelsko leto 2020

Št. 2019_08

Datum izdaje: 3.12.2019
Veljavnost cen:za ML20

moč menjalnik koda MPC 

kW  ( KM ) (št. prestav) vozila  €

Dvojna kabina

AMAROK 3,0 Comfortline 4M Aut. 150 (204) 8 S6BB6AW6 42.646

AMAROK 3,0 Highline 4M Aut. 150 (204) 8 S6BC6AW6 45.643
AMAROK 3,0 Highline 4M Aut. 190 (259) 8 S6BC8AW6 47.358

AMAROK 3,0 Aventura 4M Aut. 190 (259) 8 S6BD8AW6 55.908

Proizvajalec:  VOLKSWAGEN AG, NEMČIJA

Pridržujemo si pravico do vsebinskih sprememb, sprememb cen in opreme. Za morebitne napake se opravičujemo!

Za aktualno stanje serijske opreme se ob povpraševanju po ponudbi za nakup vozila pozanimajte pri pooblaščenem trgovcu z gospodarskimi vozili Volkswagen
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Amarok V6
Seznam serijske opreme

Št. 2019_08

Datum izdaje: 3.12.2019

Amarok Comfortline Amarok Aventura

Zunanjost Zunanjost

• 17-palčna aluminijasta platišča Posadas • 20-palčna aluminijasta platišča Talca
• Zaščitna mreža hladilnika z dvojno kromirano letvijo spodaj • Zaščitna mreža hladilnika z dvema dvojnima kromiranima letvama in
• Sprednji meglenki šestimi navpičnimi kromiranimi letvami
• Sprednji odbijač in vratne kljuke lakirani v barvi vozila • Biksenonski žarometi z dnevnimi LED-lučmi
• Zunanji ogledali lakirani v barvi vozila, električno nastavljivi in ogrevani • Sprednji meglenki s kromiranimi obrobami
• Zatemnjena stekla • Zunanji ogledali električno nastavljivi, ogrevani in električno preklopni
• Črn zadnji odbijač, z integrirano stopnico • Zatemnjena stekla

• Kromiran zadnji odbijač, z integrirano stopnico
Notranjost • Zatemnjene zadnje luči
• Tekstilne sedežne prevleke Kemisu paladijeve barve • Robustna zaščita kesona iz umetne mase odporna na obrabo in UV žarke
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini, s predali • Cevna stopnica (INOX) s pohodno površino in LED osvetlitvijo
• Armaturna plošča z dekorativnimi elementi v temni inoks izvedbi • Okrasna zaščita sprednjega odbijača
• Večfunkcijski usnjeni volan
• Tempomat Notranjost

• Klimatska naprava Climatic • Sedežne prevleke v usnju "Nappa"
• Radijski sistem Composition Audio s štirimi zvočniki • Tekstilne preproge
• Tri 12-voltne električne vtičnice • Sprednja sedeža "ergoComfort":

          -brez predalov pod sedežema
Varnost           -14 smerno nastavljiva sedeža (12 električno; 2 smeri ročno)
• Servotronic           -električno ogrevana sprednja sedeža
• Funkcija večnaletnega zaviranja           -stranski zračni blazini in blazini za glavo

• Armaturna plošča z dekorativnimi elementi v svetlo srebrni barvi
 -podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto, do 120.000km • Kombinirani instrument z večfunkcijskim prikazovalnikom Plus

• Večfunkcijski usnjeni volan
• Tempomat

Amarok Highline • Kromirane aplikacije v notranjosti
• Klimatska naprava Climatronic

Zunanjost • Navigacijski sistem "Discover Media"
• 18-palčna aluminijasta platišča Manaus • Mobilne spletne storitve Car-Net App-Connect
• Zaščitna mreža hladilnika z dvema dvojnima kromiranima letvama in • Štiri 12-voltne električne vtičnice
šestimi navpičnimi kromiranimi letvami • ParkPilot na sprednjem in zadnjem delu vozila
• Biksenonski žarometi z dnevnimi LED-lučmi • Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
• Sprednji meglenki s kromiranimi obrobami • Paket "Luči in vidljivost"
• Zunanji ogledali lakirani v barvi vozila, delno kromirani
• Zatemnjena stekla Varnost

• Kromiran zadnji odbijač, z integrirano stopnico • Servotronic
• Zatemnjene zadnje luči • Funkcija večnaletnega zaviranja

Notranjost  -podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto, do 120.000km
• Tekstilne sedežne prevleke Salipra
• Armaturna plošča z dekorativnimi elementi v svetlo srebrni barvi
• Kombinirani instrument z večfunkcijskim prikazovalnikom Plus
• Večfunkcijski usnjeni volan
• Tempomat
• Kromirane aplikacije v notranjosti
• Klimatska naprava Climatronic
• Radijski sistem Composition Media s šestimi zvočniki
• Mobilne spletne storitve Car-Net App-Connect
• Štiri 12-voltne električne vtičnice
• ParkPilot na sprednjem in zadnjem delu vozila
• Kamera za vzvratno vožnjo Rear View

Varnost

• Servotronic
• Funkcija večnaletnega zaviranja

 -podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto, do 120.000km
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Amarok V6
Informativni cenik dodatne opreme
Št. 2019_08

Datum izdaje: 3.12.2019

Veljavnost cen:za ML20

MPC €

Barve Kovinski in biserni laki o o o 742,69

Mat laki o o o 2.659,62

Platišča iz lahke kovine "Albany" 8J X 17 polirana ZRF o 162,61

-pnevmatike 245/65 R 17 111T o 0,00

Platišča iz lahke kovine "Cantera" 8J X 19 ZRM o 534,74

-pnevmatike 255/55 R 19 111T o 1.061,66

-rezervno kolo alu o 0,00

Platišča iz lahke kovine "Milford" 8J X 19 ZR7 o 534,74

-pnevmatike 255/55 R 19 111T o 1.061,66

-rezervno kolo alu o 0,00

Platišča iz lahke kovine "Talca" 8J X 20 črne ZRB o 0,00

-pnevmatike 255/50 R 20 109H
-rezervno kolo alu

Vlečne naprave Vlečna kljuka 1D1 o o o 295,51

ESP s programom za vleko prikolice

Nosilnost Skupna dovoljena masa povišana na 3.080 kg Z4P o o o 259,55

-vključuje ojačano vzmetenje

Okna Zatemnjena stekla v potniškem prostoru QL5 o s s 204,83

NOTRANJA OPREMA

Talne obloge Gumijasta talna obloga voznikove kabine in potniškega prostora                          ZB2 o o o 131,34

Sedeža in klop Oblazinjenje sedežev usnje "Vienna" N1D o o 1.860,64

Oblazinjenje Microfibra "ART Velours" N3R o 870,90

o 673,89

Sprednja sedeža "ergoComfort"  ZSB o o s 3.270,97

-usnjene prevleke "Vienna"              

-brez predalov pod sedežema             

-delno usnjena notranjost               

-14 smerno nastavljiva sedeža           

-12 električno; 2 smeri ročno           

-električno ogrevana                    
-stranski zračni blazini in blazini za glavo

Volan Večfunkcijski konfortni volan (usnjen), z lopaticami za prestavljanje za avt. menjalnik ZM1 o o s 95,38

FUNKCIONALNA OPREMA

Parkirni sistem
Akustični parkirni sistem zadaj 7X1 o 297,08

Akustični parkirni sistem spredaj in zadaj 7X2 o 586,33

Rear Assist in parkpilot zadaj 
7X7 o 1.010,06

kamera za vzvratno vožnjo
akustični parkirni sistem zadaj 

Rear Assist in parkpilot spredaj zadaj 
7X8 o s s 1.183,61

kamera za vzvratno vožnjo
akustični parkirni sistem spredaj in zadaj 

Bi-xenonski žarometi z LED dnevnimi l.  ZF5 o s s 1.666,75

-prikazovalnik nivoja čistilne tekočine

Meglenki s funkcijo statično smerno prilagodljivih žarometov 8WH o o s 101,63

Paket "Luči in vidljivost" ZL2 o o s 253,30

-avtomatsko zasenčenje vzvrat. ogledala

-brisalci s tipalom za dež 
-"Coming home" funkcija in avtomatsko prižiganje luči

Električni vmesnik za zunanje porabnike (12V) IS1 o o o 67,23
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Platišča in 

pnevmatike

Luči / Meglenke

Pridržujemo si pravico do sprememb cen in opreme. Za morebitne napake se opravičujemo!
3



Amarok V6
Informativni cenik dodatne opreme
Št. 2019_08

Datum izdaje: 3.12.2019

Veljavnost cen:za ML20
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Alarmne naprave Alarmna naprava 7AS o o o 359,62

Hupa z lastnim napajanjem , odklepanje vseh vrat

Ogrevanje sedežev
Zimski paket

ZW1 o o 480,01

-ogrevanje voznikovega in sovoznikovega sedeža z ločeno regulacijo
-ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla

Climatic -polavtomatska klimatska naprava 9AP s 0,00

Climatronic -avtomatska klimatska naprava KH4 o s s 404,96

Ogrevanje mirujočega vozila 7VL o o 1.640,17

-Climatronic -avtomatska klimatska naprava (HL serijsko) ZH2 o 1.893,47

-dadaten vodni grelnik                 

-stikalna ura
-daljinsko upravljanje

Dodatni grelnik (vodni) 9M5 o o o 337,73

Pogon 100% mehanska zapora diferenciala zadaj 1Y4 o o o 723,93

Radio
Radijski sistem "Composition Media"

ZI4 o s s 773,96

-glasovno upravljanje

-USB-vtičnica (tudi za iPod-/ iPhone-/  iPad) 

-šest zvočnikov

-Car-Net App-Connect 

-bluetooth povezava za telefon

Digitalni sprejem DAB+ QV3 o o o 93,81

            
Navigacija

Radijski sistem "Discover Media"
RI7 o 1.479,13

-glasovno upravljanje o 680,15

-USB-vtičnica (tudi za iPod-/ iPhone-/  iPad) s 0,00

-šest zvočnikov

-Car-Net App-Connect 

-bluetooth povezava za telefon

-digitalni sprejem DAB+
-navigacijska naprava s 6,33 zaslonom na dotik in elektronski ojačevalec govora

Paketi opreme Canyon S5X o 3.715,02

LED-osvetlitev tablice YAC

zaščitna mreža hladilnika z dvema kromiranima letvama in šestimi navpičnimi YBE

kromiranimi letvami YFY

zatemnjene zadnje luči YJK

nalepke Canyon YMB

kljuke vrat v črni barvi Z9C

tekstilni predpražniki 6JA

multifunkcijski prikazovalnik  Premium  7P4

robustna zaščita kesona iz umetne mase odporna na obrabo in UV žarke ZI4

cevna stopnica v mat črni barvi ZR1

oblazinjenje Canyon

ledvena opora za sprednja sedeža

radio "Composition Media"
Platišča iz lahke kovine Aragua 8J X 17"

Highline Black Style ZBE o 3.435,14

-paket zunanjost - črna "PLUS" YFH

-zaščitna mreža hladilnika "Black Style" 1G3

-zadnji odbijač v črni barvi z integrirano stopnico YFK

-pokrovi zunanjih ogledal v črni barvi

-dekorativni elementi na armaturi v črni barvi

-stropna obloga v črni barvi

-Platišča "Talca" črne 8J x 20"
-rezervno kolo iz lahke kovine 

Hlajenje/ 

Ogrevanje

Pridržujemo si pravico do sprememb cen in opreme. Za morebitne napake se opravičujemo!
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Amarok V6
Informativni cenik dodatne opreme
Št. 2019_08

Datum izdaje: 3.12.2019

Veljavnost cen:za ML20
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Paketi opreme Aventura Black Style ZBF o 917,81

-paket zunanjost - "SPORTSBAR" YJE

-cevna stopnica v črni barvi (brez pohodne površine) YTU

-zaščitna mreža hladilnika "Black Style"

-zadnji odbijač v črni barvi z integrirano stopnico

-pokrovi zunanjih ogledal v črni barvi

-dekorativni elementi na armaturi v črni barvi

-stropna obloga v črni barvi

-Platišča "Talca" črne 8J x 20"
-rezervno kolo iz lahke kovine 

Zunanjost Pokrov kesona iz umetne mase v barvi vozila YHB o o o 3.641,53

Hardtop  "RoadRanger" YHG o o 4.124,67
-v barvi vozila (samo za barve X3X3, 8E8E, 5Z5Z, 2T2T) o 3.940,17

Zaščita kesona YMB o o s 944,39

-robustna zaščita kesona iz umetne mase odporna na UV žarke

Paket zunanjost - črna mat YFD o o 1.624,54

-cevna stilska zaščita kesona
-cevna stopnica, s pohodno površino

Paket zunanjost - krom I YFA o o 1.904,42

-cevna stilska zaščita kesona
-ravna stopnica, ALU

Paket zunanjost - krom II YFB o o 1.910,67

-cevna stilska zaščita kesona (INOX)
-cevna stopnica (INOX)

Paket zunanjost - krom III YFC o o 1.940,38

-cevna stilska zaščita kesona (INOX) o 525,36
-cevna stopnica (INOX) s pohodno površino

Paket zunanjost - črna "PLUS" YFH o o 2.135,82

-cevna stilska zaščita kesona
-cevna stopnica

Paket zunanjost - krom II "PLUS" YFE o o 2.242,14

-cevna stilska zaščita kesona (INOX)
-cevna stopnica (INOX)

Paket zunanjost - krom III "PLUS" YFG o o 2.271,85

-cevna stilska zaščita kesona (INOX) o 889,67
-cevna stopnica (INOX) s pohodno površino

Paket zunanjost - "SPORTSBAR" YTU o 889,67
-stilska zaščita kesona v barvi vozila (plastiščna)

Ravna stopnica (Alu) YJA o o 886,54

Cevna stopnica (INOX) YJB o o 892,79

Cevna stopnica (INOX) s pohodno površino YJC o o s 922,50

LED osvetlitev pod cevno stopnico YDB o o s 193,88

Podaljšano jamstvo Podaljšano jamstvo za obdobje 5. leta oz. do. 160.000 km * $P5 o o o 708,00

* kar nastopi prej

Podaljšano jamstvo za obdobje 5. in 6. leta oz. do 200.000 km $P6 o o o 1.416,00

* kar nastopi prej

Pridržujemo si pravico do sprememb cen in opreme. Za morebitne napake se opravičujemo!
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