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Rok modelowy 2020

Amarok Aventura



Modele  
bazowe1

wersja
silnik/ 

skrzynia biegów
moc

[kW/KM]
DMC
[kg]

ilość 
siedzeń

cena PLN  
bez VAT***

cena PLN  
z VAT***

Aventura 
190kW 

3.0 V6 TDI 4MOTION automatyczna 8-biegowa (4x4) * 190/258 2920** 5 201 040 247 279

Wyposażenie
standardowe2

Nadwozie 
Dodatkowe uszczelnienie przeciwkurzowe

Klapa tylna komfort zamykana na klucz

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Lusterko zewnętrzne lewe asferyczne

Lusterko zewnętrzne prawe wypukłe

Nadkola poszerzane

Obudowy lusterek w dolnej części chromowane

Orurowanie boków samochodu ze stali nierdzewnej ze zintegrowanymi stopniami

Osłona chłodnicy w kolorze czarnym, z dwiema listwami chromowanymi poziomymi oraz szecioma chromowanymi pionowymi

Osłony przeciwbłotne z przodu i z tyłu

Oznaczenie modelu i silnika na tylnej burcie, naklejka 4MOTION na boku skrzyni ładunkowej

Sportsbar w kolorze nadwozia (jeśli nie wybrano inne formy zabudowy przestrzeni ładunkowej)

Przygotowanie do montażu haka holowniczego z funkcją stabilizacji przyczepy

Skrzynia ładunkowa

Szyby termoizolacyjne (zielone) w kabinie kierowcy, przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej

Wyłożenie przedziału ładunkowego wykonane z materiału HDPE (polietylenu)

Zbiornik paliwa 80 l

Zderzak przedni lakierowany w kolorze nadwozia

Zderzak tylny ze zintegrowanym stopniem

 * stały napęd 4MOTION (mechanizm różnicowy typu TORSEN)
 ** zawieszenie standardowe: trójpiórowe resory paraboliczne
 *** ceny modeli bazowych dla lakieru B4B4 

Ceny modeli bazowych zawierają pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy,
transport i ubezpieczenie do stacji dealerskiej, przygotowanie pojazdu do wydania. 

Zapytaj swojego dealera o aktualną ofertę promocyjną samochodów dostawczych Volkswagen.

Dostępny w ofercie 
Autonajem  
już od 2 194 zł netto4).

4)  Miesięczna rata leasingu skalkulowana dla modelu w cenie: 208 200 zł netto. Parametry przyjęte do kalkulacji raty: opłata wstępna 10%, okres leasingu 
48 miesięcy, przebieg 40 tys. km rocznie. Wartość wykupu określona w umowie. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, 
części i elementów objętych pakietem przeglądów i napraw serwisowych określone są w umowie. Produkt dla przedsiębiorców na wybrane modele 
Volkswagen Samochody Dostawcze, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. 
z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu 
określa umowa.
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Podwozie / Koła / DMC
Dopuszczalna Masa Całkowita samochodu 2920 kg

Dopuszczalna Masa Całkowita przyczepy 3300 kg

Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą aluminiową

Narzędzia i podnośnik

Obręcze kół aluminiowe „Talca New” 8J x 20 w kolorze ciemny grafit + diament

Opony 255/50 R20 109H

Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego

Pojazd z kierownicą po lewej stronie

Zawieszenie standardowe

Śruby kół z zabezpieczeniem przed kradzieżą

Bezpieczeństwo 
Trzecie światło stop typu LED

Automatyczne włączanie reflektorów „Leaving Home” i manualne „Coming Home”

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera

ESP z asystentem hamowania, ABS z funkcją off-road, ASR, EDS, wspomaganie ruszania pod górę, asystent zjazdu

Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą, z łopatkami do zmiany biegów

Klosze tylnych lamp przyciemnione, oświetlenie tablicy rejestracyjnej typu LED

Lampa przeciwmgielna tylna dla ruchu prawostronnego

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera

Reflektory biksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED

Uchwyty do fotelików dziecięcych ISOFIX (2 szt. w przedziale pasażerskim)

Uchwyty do mocowania ładunku

Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic)

Światła przeciwmgielne przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów 

Wyposażenie wewnętrzne 
Podsufitka komfort – czarna 

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędiowego dla prawego fotela, manualna dla lewego fotela w kabinie kierowcy

Elementy dekoracyjne wysokiej jakości

Fotel lewy w kabinie kierowcy, z regulacją wysokości

Fotel prawy w kabinie kierowcy, z regulacją wysokości

Fotele kierowcy i pasażera „ergoComfort” z regulacją w 14 kierunkach (12 elektrycznie, 2 manualnie)

Konsola środkowa z podłokietnikiem, zamykanym schowkiem oraz 2 uchwytami do napojów

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową

Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową

Skórzane obszycie dźwigni zmiany biegów oraz hamulca ręcznego

Tapicerka dla wersji specjalnej Aventura
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Wyposażenie funkcjonalne 
Karta SD (mapa Europy Zachodniej)

1 kluczyk składany, 1 stały

4 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w konsoli środkowej, drugim rzędzie siedzeń i przestrzeni ładunkowej

Akumulator 520 A (92 Ah)

Car-Net „Guide & Inform” na 3 lata. 

App-Connect

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem

Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku oraz kamera wspomagająca cofanie „RearAssist”

Filtr anty-alergiczny (2V1)

Klimatyzacja Climatronic

Napęd 4Motion – stały

Nawiew w przestrzeni pasażerskiej

Nawigacja „Discover Media” z ekranem dotykowym 6,33"

Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+

Pakiet dla palących

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED

Filtr anty-alergiczny

Ogrzewanie foteli

Podświetlenie orurowania boku samochodu światłami punktowymi typu LED

Przygotowanie do telefonu komórkowego

Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar

Regulacja zasięgu reflektorów

System start-stop, funkcja odzyskiwania energii hamowania

Szyby sterowane elektrycznie

Tempomat

Voice control

Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

Wyświetlacz wielofunkcyjny „Premium”

Złącze USB (z obsługą iPod/iPhone/iPad) oraz złącze AUX-IN

Das WeltAuto to program sprzedaży i odkupu samochodów używanych działający przy salonach marek Volkswagen Samochody 
Dostawcze, Volkswagen, SEAT i Škoda. 
Więcej o Das WeltAuto na stronie www.vwdostawcze.pl w zakładce „Samochody używane – Das WeltAuto”.

Zapytaj swojego dealera o możliwość pozostawienia w rozliczeniu swojego obecnego samochodu.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnie-
nia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych 
wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wy-
posażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych 
zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających pod względem moż-
liwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 
2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen Samochody 
Dostawcze sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji (tj. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/
ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html. 
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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