Amarok Comfortline
Rok modelowy 2020

Cennik obowiązuje od 1.01.2020
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Dostępny w ofercie

Modele
bazowe

wersja

Comfortline

Autonajem

już od 1848 zł netto4).

silnik/
skrzynia biegów

3.0 V6 TDI 4MOTION automatyczna 8-biegowa1)

moc
[kW/KM]

DMC
[kg]

150/204

29202)

ilość
cena PLN cena PLN
siedzeń bez VAT3)
z VAT

5

149 600

184 008

stały napęd 4MOTION (mechanizm różnicowy typu TORSEN)
zawieszenie standardowe: trójpiórowe resory paraboliczne
3)
cena dla lakieru białego
1)
2)

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.
4)

 iesięczna rata leasingu skalkulowana dla modelu w cenie: 154 820 zł netto. Parametry przyjęte do kalkulacji raty: opłata wstępna 10%, okres leasingu
M
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. Oferty: 2 raty gratis lub Step – out dostępne są dla samochodów z oferty placowej zakupionych przez Klienta do 31.08.2020 r.
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Wyposażenie
standardowe

Nadwozie
Klapa tylna komfort zamykana na klucz
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Lusterko zewnętrzne lewe asferyczne
Lusterko zewnętrzne prawe wypukłe
Nadkola poszerzane
Obudowy lusterek i klamki lakierowane w kolorze nadwozia
Osłona chłodnicy w kolorze czarnym, z jedną listwą chromowaną
Osłony przeciwbłotne z przodu i z tyłu
Przygotowanie do montażu haka holowniczego z funkcją stabilizacji przyczepy
Skrzynia ładunkowa
Szyby termoizolacyjne (zielone) w kabinie kierowcy, przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej
zbiornik paliwa 80 l
Zderzak przedni lakierowany w kolorze nadwozia
Zderzak tylny lakierowany na czarno ze zintegrowanym stopniem

Podwozie / koła
Dopuszczalna Masa Całkowita 2920 kg
Dopuszczalna Masa Całkowita przyczepy 2900 kg (dotyczy samochodów z manualną skrzynią biegów 120 kW ze standardowym
zawieszeniem 2+1)
Dopuszczalna Masa Całkowita przyczepy 3000 kg (dotyczy samochodów z manualną o mocy 150 kW oraz 120 kW ze
wzmocnionym zawieszeniem 3+2)
Dopuszczalna Masa Całkowita przyczepy 3300 kg
Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
Narzędzia i podnośnik
Obręcze kół aluminiowe „Posadas” 8J x 17
Opony 245/65 R17 111T (przy wyborze BlueMotion Technology opony o zmniejszonym oporze toczenia)
Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego
Pojazd z kierownicą po lewj stronie
Zawieszenie standardowe

Bezpieczeństwo
3 światło stop typu LED
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
Klosze tylnych lamp standardowe
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 przednie podwójne (żarówki halogenowe)
Uchwyty do fotelików dziecięcych ISOFIX (2 szt. w przedziale pasażerskim)
Uchwyty do mocowania ładunku
Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic)
Światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy)
Światła przeciwmgielne przednie
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Wyposażenie wewnętrzne
Elementy dekoracyjne „Deep Inox”
Fotel lewy w kabinie kierowcy, z regulacją wysokości
Fotel prawy w kabinie kierowcy, z regulacją wysokości
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
Schowki pod fotelami kierowcy i pasażera (nie dla samochodów z fotelami ZSB)
Skórzane obszycie dźwigni zmiany biegów oraz hamulca ręcznego
Tapicerka siedzeń z tkaniny „Kemisu”

Wyposażenie funkcjonalne
1 kluczyk składany, 1 stały
3 gniazda 12 V (na desce rozdzielczej, w konsoli środkowej i przestrzeni ładunkowej)
Akumulator 520 A (92 Ah)
Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem
Klimatyzacja Climatic
Napęd 4Motion – stały (nie dla wersji z manualną skrzynią biegów)
Nawiew w przestrzeni pasażerskiej
Pakiet dla palących
Przygotowanie do telefonu komórkowego
Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar
Radio „Composition Audio”
Regulacja zasięgu reflektorów
System start-stop, funkcja odzyskiwania energii hamowania
Szyby sterowane elektrycznie
Tempomat
Termin przeglądu co 40 000 km lub po 2 latach
Wyświetlacz wielofunkcyjny „Plus”

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

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą
WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia
paliwa i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 10 do 10,3 l/100 km , emisja CO₂
od 262 do 269 g/km.
Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia
w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych
wersjach. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie 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 przentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.

4

