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1) Amarok 3.0 l TDI, silnik 150 kW/190 kW, stały napęd na 4 koła 4MOTION, 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów, resory piórowe 2+1, masa własna 2350 kg.    2) Wyposażenie standardowe dla modelu Amarok Aventura.    
3) Dostępne tylko dla modeli Amarok Comfortline, Amarok Highline oraz Amarok Aventura.    4) Wyposażenie standardowe dla modelu Amarok Aventura.    

Zoptymalizowane bezpieczeństwo
Nowy hamulec wielokolizyjny, hamulce tarczowe 
z przodu i z tyłu.

Perfekcyjny w terenie 
Stały napęd na wszystkie koła 4MOTION.

Doskonałe wykorzystanie przestrzeni ładunkowej
Najszersza przestrzeń ładunkowa, która daje dziesiątki możliwości indywidualnej zabudowy.

Największa masa holowanej przyczepy i duża ładowność 
Masa holowanej przyczepy do 3,5 t1) i wyjątkowo duża ładowność.

Wysoki poziom bezpieczeństwa w każdym terenie 
Wydajny terenowy ABS i asystent podjazdu na wzniesienie oraz zjazdu z niego.



Amarok V6.
100% pickup. 100% premium. 

Oszczędność. 
BlueMotion Technology i system start-stop.

Amarok V6

Nowoczesna stylistyka wnętrza
Funkcjonalna i ekskluzywna deska rozdzielcza 
oraz nowe fotele ergoComfort z 14-kierunkową 
regulacją4).

Wzorcowa stylistyka nadwozia
Nowy Sportsbar2) lub Stylingbar Plus3), nowa  
stylistyka przedniej części nadwozia i nowe,  
nawet 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich5).

Nowoczesne systemy Infotainment
Nowe systemy radiowe i nawigacyjne.

Wyjątkowe połączenie napędu. 
Stały napęd na wszystkie koła 4MOTION i 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów.

Nowy silnik 3.0 V6 TDI o mocy 258 KM/190 kW. 
Najpotężniejszy silnik w swojej klasie, o momencie obrotowym 580 Nm.
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 Zwiększona moc
Amarok 

Bezkompromisowy w terenie. Pełen temperamentu na asfalcie. Amarok łączy w sobie 

wszystko, czego spodziewamy się po ekskluzywnym, wszechstronnym samochodzie 

klasy premium: rasowy wygląd i masywną konstrukcję z wielką mocą.
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Dopracowany  
w każdym calu

Efektowna, a zarazem sportowa stylistyka przedniej części nadwozia 

z podwójnymi chromowanymi listwami i reflektorami biksenonowymi 
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1) Dostępny tylko dla modelu Amarok Aventura.    2) Wyposażenie dodatkowe bez dopłaty dla modelu Amarok Aventura.



Wyjątkowy element stylistyczny za kabiną – Sportsbar1)  
– który jest pokryty lakierem w kolorze nadwozia 
i podkreśla dynamiczną elegancję nowego modelu 
Amarok Aventura. Dodatkowo boki elementu ozdobione 
są ekskluzywnym emblematem dla wersji specjalnej. 

Elegancką alternatywą dla Sportsbara 
jest chromowany Stylingbar Plus2). Jest 
to ekskluzywne, pokryte połyskującym 
chromem orurowanie przestrzeni 
ładunkowej oraz progów samochodu.

Bardziej dynamiczny
Unikalny Sportsbar1) i 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Talca 

Wyjątkowy z każdej strony: Sportsbar1) i chromowane orurowanie boków 

samochodu z diodowym podświetleniem wprowadzają do modelu 

Aventura interesujące akcenty. Wyostrzone krawędzie, przyciemnione  

tylne światła i 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich podkreślają 

jego sportowy charakter. 
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Obszyta skórą wielofunkcyjna kierownica  
z łopatkami do zmiany biegów i wyświetlacz  
wielofunkcyjny Premium Colour 3D pozwolą  
Ci zachować pełną kontrolę nad Amarokiem. 
Nowy system Servotronic poprawia precyzję 
reakcji układu kierowniczego i umożliwia 
wyjątkowo dynamiczną jazdę.



Bardziej ekskluzywny
Funkcjonalny kokpit z wyposażeniem premium, nowoczesnymi  

systemami Infotainment i usługami mobilnymi online Car-Net

Wnętrze zaskakuje przestronnością, wysokim poziomem komfortu i licznymi 

detalami dającymi prawdziwą przyjemność z użytkowania. Wszystkie linie 

wyposażenia mają nową deskę rozdzielczą z listwą dekoracyjną oraz 

wszechstronny schowek. Amarok Aventura został wyposażony dodatkowo 

w obszytą skórą wielofunkcyjną kierownicę z nowymi łopatkami do zmiany 

biegów oraz system nawigacyjny Discover Media z usługami mobilnymi online.

Nowe systemy radiowe i nawigacyjne

Car-Net App-Connect

Car-Net Guide & Inform

Zawsze na bieżąco – po aktywacji Car-Net Guide 
& Inform będziesz mógł korzystać z aktualnych 
informacji online o ruchu drogowym i z funkcji  
dynamicznego dopasowania trasy lub wyszukać 
pobliskie stacje benzynowe.
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1) Fotel ergoComfort 26.11.2015 roku został wyróżniony znakiem jakości AGR, przyznanym przez Bundesverband deutscher Rückenschulen e.V. oraz Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.



Najwyższy komfort
Najprzestronniejsze wnętrze w tej klasie samochodów 

oraz regulowane w 14 kierunkach fotele ergoComfort 

W modelu Amarok Aventura czeka na Ciebie  

wnętrze najwyższej jakości – premium. Pozycja  

siedząca jest wyższa niż w SUV-ie, ale równie  

wygodna. Oba przednie fotele ergoComfort  

można elektrycznie dopasować do indywidualnych 

wymagań z dokładnością co do milimetra. Na tylnej 

kanapie mogą wygodnie podróżować trzy osoby,  

a jeżeli potrzebne jest miejsce na bagaż – kanapa  

daje się z łatwością złożyć.

Fotel ergoComfort

W modelu Amarok Aventura na kierowcę 
i siedzącego z przodu pasażera czekają fotele 
ergoComfort. Są one pokryte skórą, mają 
12-kierunkową regulację elektryczną oraz 
2-kierunkową manualną. Wyróżniono je znakiem 
jakości AGR1) za ich doskonałą ergonomię.

Tylna kanapa dzielona w stosunku 2/3 do 1/3 i składana

Największa przestrzeń na nogi w tej klasie
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Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP

Terenowy ABS

Tarczowy układ hamulcowy z przodu i z tyłu

Nowy system automatycznego hamowania po kolizji

Niezawodny  
w każdych warunkach

Seryjnie wyposażony w nowy hamulec wielokolizyjny  

i elektroniczny system stabilizacji toru jazdy przyczepy 

Bezpieczna jazda w każdych warunkach: jako pierwszy i jedyny  

pickup w swojej klasie Amarok jest seryjnie wyposażony w system 

automatycznego hamowania po kolizji, a także w tarczowy układ 

hamulcowy przystosowany do obręczy w rozmiarze 17 cali z przodu 

i 16 cali z tyłu oraz system stabilizacji toru jazdy przyczepy.
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Mocniejszy
Nowy potężniejszy silnik 3.0 V6 TDI w jedynym  

w swojej klasie samochodzie wyposażonym  

w 8-biegową automatyczną skrzynię biegów

Potężny jak żaden inny: nowy 6-cylindrowy turbodiesel  

o mocy 258 KM i pojemności 3,0 l jest niezawodny 

nawet w najbardziej wymagających sytuacjach.  

Dodatkowo silnik wyposażony jest w funkcję overboost,  

która umożliwia chwilowe zwiększenie mocy o kolejne 14 KM.

Silniki 190 kW i 150 kW są dostępne 
z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów. 
Ustawienie pierwszego biegu skrzyni ułatwia 
ruszanie z przyczepą, ósmy bieg pozwala zaś 
na redukcję spalania podczas jazdy na trasie. 
Dodatkowo automatyczna skrzynia biegów 
połączona została ze stałym napędem 
na cztery koła 4MOTION.

Każdy Amarok jest wyposażony 
w technologię oszczędzającą paliwo 
i zmniejszającą emisję spalin BlueMotion 
z systemem start-stop w standardzie.

1)  Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega 
sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.



3.0 TDI (150 kW)  
o momencie obrotowym 500 Nm
Średnie zużycie paliwa wg normy WLTP:  
od 10,0 l/100 km1).
Średnia emisja CO2: od 262 g/km1).
Skrzynia biegów: automatyczna, 8-biegowa.
Napęd: stały 4MOTION.

3.0 TDI (190 kW)
o momencie obrotowym 580 Nm 
i z funkcją overboost, która 
umożliwia chwilowe  
zwiększenie mocy do 200 kW
Średnie zużycie paliwa wg normy WLTP:  
od 10,1 l/100 km1). 
Średnia emisja CO2: od 263 g/km1).
Skrzynia biegów: automatyczna, 8-biegowa.
Napęd: stały 4MOTION.
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Wielkie możliwości
Stały napęd na wszystkie koła 4MOTION,  

terenowy ABS i asystent zjazdu

Nawet w najtrudniejszych warunkach Amarok  

gwarantuje komfort na poziomie klasy premium.  

Odpowiada za to perfekcyjne dostrojenie zawieszenia  

i napędu na wszystkie koła 4MOTION, który energicznie 

przenosi siłę na koła, gdy jest to potrzebne. Natomiast 

terenowy ABS odpowiada za skrócenie drogi hamowania 

podczas jazdy po nieutwardzonym podłożu.

Jako jedyny pickup w swojej klasie Amarok 
oferuje opcję połączenia stałego napędu  
na wszystkie koła 4MOTION z 8-biegową  
automatyczną przekładnią. W pełni  
automatyczna zmiana biegów poprawia  
komfort jazdy zarówno w terenie, 
jak i na trasie.

Wyświetlacz off-road ułatwia orientację 
w terenie podczas jazdy po bezdrożach1).  
Zintegrowany kompas i wskaźnik wysokości 
nad poziomem morza pomagają w dokładnym 
odnalezieniu drogi. Graficznie przedstawiany 
kąt skrętu również pomaga w precyzyjnym 
kierowaniu pojazdem w wymagającym terenie.

1) Dostępne tylko w połączeniu z systemem nawigacji Discover Media.  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat standardowego wyposażenia i opcjonalnych dodatków, skontaktuj się z lokalnym dealerem marki Volkswagen.
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wyposażenie seryjne   wyposażenie dodatkowe | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01   Stały napęd na cztery koła 4MOTION. Ten napęd 4×4 z samoblokującym mechanizmem różnicowym 
typu Torsen należy do wyjątków w segmencie pickupów. Podstawowy rozdział sił to 40:60 – sprawdza się 
on doskonale podczas jazdy po asfalcie i w terenie2). Także w trakcie jazdy po utwardzonych drogach  
kierowca doceni zalety tego napędu, znacznie poprawia on bowiem stabilność na zakrętach.

Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego (bez ilustracji). Zapewnia optymalną trakcję 
na piaszczystym i śliskim podłożu. Po aktywacji oba tylne koła są napędzane z taką samą siłą 
i prędkością obrotową.

01Możliwości offroadowe

Asystent ruszania zapobiega niekontrolowanemu staczaniu się Amaroka 
ze wzniesienia i znacznie ułatwia ruszanie pod górę.

Jedyny w swojej klasie ze stałym napędem  
na wszystkie koła 4MOTION i 8-biegową  
przekładnią automatyczną.



20,1°
29,5°18,0°

45° 50°

1) Rozdział siły napędowej może się zmieniać w zależności od nawierzchni.    2) Pochylenie na lewą stronę wynosi 49,7°, a na prawą 50,8°. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że są to wartości podane na podstawie 
obliczeń statystycznych. Informacje na temat wyposażenia standardowego oraz opcjonalnego wyposażenia dodatkowego dostępnego w Twoim kraju można uzyskać u lokalnego dealera marki Volkswagen 
Samochody Dostawcze.    3) Wartości mogą się różnić w zależności od wyposażenia i silnika.    4) Pochylenie poprzeczne z lewej strony wynosi 49,7°, z prawej strony 50,8°. Należy pamiętać o tym, że są to wartości 
wyliczone statycznie.

02   Kąt rampowy. Dzięki zwiększonemu prześwitowi poprzecznemu nowy 
Amarok pokonuje rampy o kącie nachylenia do 20,1°2).     | CL | HL | AV |  
 
03   Pokonywanie wzniesień. Amarok radzi sobie ze 100-procentową  
skutecznością na zboczach, przy przewożeniu ładunku o wadze prawie 1 t3).      
| CL | HL | AV | 

04   Kąt natarcia, kąt zejścia i głębokość brodzenia. Maksymalny kąt natarcia 
nowego Amaroka to 29,5°, kąt zejścia to 18°. Głębokość brodzenia wynosi 
aż 500 mm.     | CL | HL | AV |  
 
05   Kąt nachylenia. Szeroki rozstaw kół nowego Amaroka zapewnia doskonałą 
stabilność nawet przy kącie nachylenia poprzecznego 50°2), 4).     | CL | HL | AV | 

06   Terenowy ABS. Po jego aktywacji 
przy hamowaniu na luźnym podłożu koła 
blokują się z mniejszą częstotliwością i tworzą 
klin z luźnego podłoża, co znacznie skraca 
drogę hamowania i zwiększa bezpieczeństwo 
jazdy.     | CL | HL | AV |

07   Asystent zjazdu ze wzniesienia. Przez 
redukcję prędkości obrotowej silnika oraz 
– jeżeli to konieczne – ingerencję w układ  
hamulcowy umożliwia kontrolowany  
i bezpieczny zjazd ze wzniesienia. System 
automatycznie utrzymuje niewielką  
prędkość zjazdu.     | CL | HL | AV | 

0503
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Doskonały terenowy ABS  
z asystentem zjazdu ze wzniesienia.
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1) Amarok, silnik 3.0 TDI 150 kW/190 kW, stały napęd na wszystkie koła 4MOTION, 8-biegowa przekładnia automatyczna, resory piórowe 2+1, masa własna pojazdu do 2360 kg.     



Stały hak holowniczy bez uszczerbku znosi 
duże obciążenia i jest przystosowany 
do holowania przyczepy o masie do 3500 kg1)  
(z hamulcem). Hak jest dostępny opcjonalnie.

Seryjne resory piórowe 2+1 gwarantują wysoki 
komfort jazdy i ładowność do 795 kg, natomiast 
opcjonalne resory piórowe 3+2 zwiększają  
ładowność do 938 kg.

Bardziej wytrzymały
Stabilna konstrukcja ramowa i największa masa holowanej 

przyczepy (do 3,5 t1)) w tej klasie samochodów 

Nowy Amarok ma niezwykle solidną konstrukcję, która doskonale  

sprawdza się także przy długotrwałym obciążeniu. Sztywna rama  

– zapewniająca dużą stabilność nadwozia – oraz specjalne resory 

piórowe umożliwiają maksymalną ładowność prawie  

1 t i holowanie przyczepy o masie do 3,5 t1).
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Większy
Najszersza przestrzeń ładunkowa w swojej klasie, 

mieszcząca umieszczoną w poprzek europaletę

Żaden inny pickup nie oferuje tyle miejsca  

między nadkolami: szerokość 1222 mm  

umożliwia nawet ustawienie w poprzek  

europalety. Także inne wymiary przestrzeni  

ładunkowej robią wrażenie: powierzchnia 

2,52 m2, wysokość burt 508 mm oraz niska  

krawędź ładunkowa 780 mm.
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01

Najszersza powierzchnia  
ładunkowa w swojej klasie

wyposażenie seryjne   wyposażenie dodatkowe | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura



05 06 | 07

04 Przestrzeń ładunkowa

01   Przestrzeń ładunkowa. Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami 
w nowym Amaroku wynosi dokładnie 1222 mm – najwięcej w tej klasie samochodów. 
Pozwala to na przewożenie w poprzek europalet. W razie konieczności tylna klapa 
o nośności do 200 kg może służyć za przedłużenie przestrzeni ładunkowej. 
Przy napełnieniu do wysokości krawędzi burt na powierzchni 2,52 m2 przestrzeni 
ładunkowej zmieści się 1,28 m3 sypkiego ładunku.     | CL | HL | AV | 

02   Wyłożenie przestrzeni ładunkowej z aluminium. Ściana czołowa, podłoga 
i tylna klapa są osłonięte dokładnie dopasowaną, ryflowaną blachą aluminiową, 
a boczne ściany wyłożone są tworzywem sztucznym.   | CL | HL | AV |

03   Wyłożenie przestrzeni ładunkowej z materiału HDPE. Bardzo dobrą 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi zapewnia 
specjalna powłoka w kolorze antracytowym, odporna na działanie 
promieniowania UV.     | CL | HL | AV | 

Ochrona krawędzi przestrzeni ładunkowej (bez ilustracji). Wykonana 
z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym, osadzana 
na burtach. Chroni przestrzeń ładunkową przed zadrapaniami i wgnieceniami.    
| CL | HL | AV |

04   Kratka na tylną szybę. Masywna czarna kratka jest mocowana na stałe 
na krawędzi przestrzeni ładunkowej i chroni kabinę przed uderzeniami 
ładunku.     | CL | HL | AV |

05   Oświetlenie przestrzeni ładunkowej. Oświetla całą powierzchnię 
przestrzeni ładunkowej i umożliwia załadunek także po zmroku.  
Dodatkowo w module oświetlenia wbudowane jest trzecie światło stopu.    
| CL | HL | AV |

Wykładzina ochronna przestrzeni ładunkowej (bez ilustracji). Dokładnie 
dopasowana czarna wykładzina antypoślizgowa chroni podłogę przestrzeni 
ładunkowej przed zabrudzeniem i zadrapaniem, amortyzuje uderzenia  
i tłumi dźwięki.     | CL | HL | AV |

06   Szynowy system mocowania ładunku  
Dostępny jest w dwóch wersjach: z dwiema 
szynami na podłodze lub czterema szynami 
– dwiema na podłodze i dwiema w bocznych 
ścianach przestrzeni ładunkowej. Oba warianty 
można połączyć z powłoką ochronną przestrzeni 
ładunkowej.     | CL | HL | AV |

07   Gniazdo 12 V. Na wewnętrznej stronie lewej 
ściany bocznej znajduje się gniazdo 12 V.    
| CL | HL | AV |

Zaczepy do mocowania ładunku (bez ilustracji) 
Przestrzeń ładunkowa wyposażony jest w cztery  
masywne zaczepy. Dwa z nich znajdują się na ścianie 
czołowej, dwa kolejne – za nadkolami.      
| CL | HL | AV |

02

03
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Amarok Comfortline
Do wszystkich zadań

Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą

Lakierowany przedni zderzak

17-calowe obręcze ze stopu metali 
lekkich Posadas

Klimatyzacja Climatic

Tapicerka tkaninowa Kemisu

Radio Composition Audio z Bluetooth
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1) Środkowa część foteli i wewnętrzne części boków foteli obszyte są skórą Vienna. Tapicerka Vienna zawiera elementy ze skóry ekologicznej.    2) Elementy te nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego.



Amarok V6 Highline
           Więcej możliwościChromowany tylny zderzak

Dwie podwójne chromowane 
listwy w osłonie chłodnicy

Klimatyzacja Climatronic

Radio Composition Media 
z App-Connect

Tapicerka skórzana Vienna1), 2)

Reflektory biksenonowe

18-calowe obręcze ze stopu 
metali lekkich Manaus

ParkPilot z kamerą cofania Rear View

Elektrycznie regulowane 
przednie fotele ergoComfort2)
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Amarok Aventura
Ekskluzywny wygląd

Sportsbar z emblematem „Aventura”

Orurowanie boków samochodu ze stali  
nierdzewnej ze stopniami oraz 
podświetleniem typu LED

20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Talca

Reflektory biksenonowe

Klimatyzacja Climatronic

System nawigacji Discover Media z Car-Net 
i przygotowaniem do Guide & Inform

Kierownica wielofunkcyjna z łopatkami 
do zmiany biegów, obszyta skórą

Tapicerka skórzana Nappa 
ze szwami w kolorze Ceramique

Elektrycznie regulowane  
przednie fotele ergoComfort
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1) Środkowa część foteli i wewnętrzne części boków foteli obszyte są skórą Nappa. Szwy w kolorze Ceramique.

 
Wyposażenie seryjne wszystkich wersji

nowego Amaroka

Wyposażenie zewnętrzne 
• Nowa stylistyka przodu nadwozia
• Przedni zderzak i klamki w drzwiach w kolorze nadwozia
• Solidna konstrukcja ramowa
• Przyciemnione szyby
• przestrzeń ładunkowa o szerokości 1222 mm (między nadkolami)
• Łatwo otwierająca się tylna klapa
• Resory piórowe 2+1 

Wnętrze 
• Przednie fotele z regulacją wysokości
• Kierownica z regulacją wysokości i odległości
• Przemyślana koncepcja schowków
• Wykładzina dywanowa z przodu i z tyłu
• Składane siedzisko tylnej kanapy

Wyposażenie funkcjonalne
• System start-stop
• Asystent ruszania pod górę i asystent zjazdu ze wzniesienia
• Tempomat
• Centralny zamek z pilotem
• Elektrycznie otwierane i zamykane szyby
• Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane
• Ogrzewanie tylnej szyby 
 
Bezpieczeństwo 
• Terenowy ABS
• System automatycznego hamowania po kolizji
• Tarczowy układ hamulcowy z przodu i z tyłu
•  Servotronic (wspomaganie układu kierowniczego zależne  

od prędkości)
•  Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki  

powietrzne chroniące głowę
•  Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy wraz ze stabilizacją  

przyczepy
• Światła dzienne
• Trzecie światła dzienne typu LED
• Cztery zaczepy do mocowania w przestrzeni ładunkowej



Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego modelu

Amarok Highline

Wyposażenie zewnętrzne
•  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Manaus
•  Osłona chłodnicy z dwiema podwójnymi chromowanymi  

listwami i sześcioma pionowymi chromowanymi listwami 
•  Reflektory biksenonowe ze światłami do jazdy dziennej typu LED
•  Obudowy lusterek w kolorze nadwozia, częściowo  

chromowane
•  Tylny zderzak chromowany, z zintegrowanym stopniem
•  Przyciemnione światła tylne

Wnętrze
• Tapicerka tkaninowa Salipra
•  Deska rozdzielcza z aplikacjami dekoracyjnymi w kolorze 

jasnosrebrnym
•  Dźwignia hamulca ręcznego i gałka dźwigni zmiany  

biegów obszyte skórą
•  Chromowane aplikacje we wnętrzu
•  Kieszeń na mapy za fotelem kierowcy i pasażera
•  Cztery gniazda 12 V

Wyposażenie funkcjonalne
•  Klimatyzacja Climatronic z automatyczną regulacją
•  System radiowy Composition Media z sześcioma głośnikami
•  Usługi mobilne online App-Connect
•  Zestaw wskaźników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Plus
•  Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą

Bezpieczeństwo
•  Reflektory przeciwmgielne z chromowanymi pierścieniami
•  ParkPilot z przodu i z tyłu
•  Kamera cofania Rear View

Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego modelu

Amarok Aventura

Wyposażenie zewnętrzne
• 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Talca
•  Osłona chłodnicy z dwiema poziomymi chromowanymi  

listwami i sześcioma pionowymi chromowanymi listwami
• Reflektory biksenonowe ze światłami do jazdy dziennej typu LED
• Obudowy lusterek w kolorze nadwozia, częściowo chromowane
• Sportsbar w kolorze nadwozia, z emblematem „Aventura”
•  Orurowanie boków samochodu ze stali nierdzewnej ze stopniami 

i podświetleniem typu LED
• Wyłożenie przestrzeni ładunkowej
• Emblematy „4MOTION”
• Tylny zderzak chromowany, z zintegrowanym stopniem
• Przyciemnione światła tylne

Wnętrze
• Tapicerka skórzana Nappa1)

• Deska rozdzielcza z aplikacjami dekoracyjnymi w kolorze jasnosrebrnym
• Chromowane aplikacje we wnętrzu
•  Przednie fotele ergoComfort (12-kierunkowa regulacja elektryczna,  

2-kierunkowa regulacja manualna)
• Kieszeń na mapy za fotelem kierowcy i pasażera
• Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej
• Cztery gniazda 12 V

Wyposażenie funkcjonalne
• Klimatyzacja Climatronic z automatyczną regulacją
• System nawigacji Discover Media z sześcioma głośnikami
•  Przygotowanie do usług mobilnych online Guide & Inform
• Zestaw wskaźników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Premium Colour
• Kierownica wielofunkcyjna z łopatkami do zmiany biegów, obszyta skórą

Bezpieczeństwo
• Reflektory przeciwmgielne z chromowanymi pierścieniami
• ParkPilot z przodu i z tyłu
• Kamera cofania Rear View

Wyposażenie seryjne

Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego modelu

Amarok Comfortline

Wyposażenie zewnętrzne 
•  17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Posadas
•  Osłona chłodnicy z podwójną chromowaną listwą 

w dolnej części
•  Reflektory halogenowe
•  Obudowy lusterek lakierowane częściowo w kolorze 

nadwozia
•  Tylny zderzak w kolorze czarnym, z zintegrowanym 

stopniem

Wnętrze
• Tapicerka tkaninowa Kemisu
•  Deska rozdzielcza z aplikacjami dekoracyjnymi  

Deep Inox
•  Dźwignia hamulca ręcznego i gałka dźwigni zmiany 

biegów obszyte skórą
•  Przednie fotele z szufladami
•  Trzy gniazda 12 V

Wyposażenie funkcjonalne
• Klimatyzacja Climatic
•  System radiowy Composition Audio z czterema głośnikami
•  Zestaw wskaźników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym 

Plus
•  Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą

Bezpieczeństwo
• Reflektory przeciwmgielne
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Pakiet Advance
Dla wszystkich, którzy cenią ciekawe dodatki
 
• System nawigacji Discover Media
• Ekran wielofunkcyjny Premium
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Autoalarm
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

1) Środkowa część oraz wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna. Tapicerka Vienna jest tapicerką skórzaną z elementami ze skóry ekologicznej.

Pakiety wyposażenia dla nowego  

Amaroka Highline



Pakiet Advance 
Dla wszystkich, którzy cenią specjalne dodatki
 
• Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Autoalarm
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

Pakiet LED
Dla wszystkich, którzy chcą prezentować się w jak 
najlepszym świetle
 
•  Reflektory biksenonowe ze światłami do jazdy  

dziennej typu LED
•  Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego 

doświetlania zakrętów
•  Trzecie światło stopu wykonane w technologii LED  

z oświetleniem
• Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Pakiet Comfortline
Dla wszystkich, dla których ważny jest dobry wygląd
 
• Tapicerka skórzana Vienna1)

• Przednie fotele ogrzewane
• Oświetlenie tablic rejestracyjnych typu LED

Pakiety wyposażenia dla

Amaroka Comfortline
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Amarok V6 – Dark Label

Przepełniona elegancką czernią nowa wersja Amaroka Dark Label zapewni Ci 

przejażdżkę po miejskiej dżungli w doskonałym stylu. Specjalnie dla tej wersji 

opracowano nowy kolor nadwozia – Carbon Steel Metallic. Niezliczone 

matowe i chromowane detale nadają Amarokowi jeszcze bardziej wyjątkowy 

wygląd – tak że nie może zostać niezauważony. Wraz z brzmieniem potężnego 

silnika V6 zapada on na długo w pamięć.

Wyposażenie standardowe 
nowego Amaroka Dark Label

Wygląd zewnętrzny 
•  18-calowe aluminiowe felgi Rawson z wykończeniem w kolorze czarnym 

z połyskiem
• Stylingbar Plus w kolorze czarnym matowym
• Orurowanie progów w kolorze czarnym matowym
•  Klamki drzwiowe, słupki B oraz obudowy lusterek w kolorze czarnym 

matowym
•  Grill chłodnicy w matowym chromie z chromowanymi belkami
•  Reflektory biksenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej
• Przyciemnione klosze lamp tylnych
• Specjalna okleina z sygnaturą „Dark Label”

Wyposażenie wnętrza
•  Tapicerka w kolorze czarnym Titan z obszyciem w kolorze szarym Palladium
•  Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa w przednich siedzeniach
•  Dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego obszyte skórą
•  Pedały ze stali nierdzewnej

Wygląd wewnętrzny
•  Obicie foteli Salipra w kolorze czarnym Titan z obszyciem w kolorze szarym 

Palladium
•  Czarne wykończenie wnętrza
•  Materiałowe dywaniki z napisem „Dark Label”
 
Urządzenia sterownicze 
•  System radiowy Composition Media z sześcioma głośnikami
•  System podłączania telefonu online Car-Net App-Connect

Nowy Amarok Dark Label bazuje na modelu Amarok Comfortline 
Więcej informacji na temat standardowego wyposażenia modelu Amarok 
Comfortline można znaleźć na stronach 40–41.

  Nowy Amarok

Dark Label
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CanyonNowy Amarok

1)  Przy bezpośrednim nasłonecznieniu folie dekoracyjne mogą po trzech latach (a w bardzo ciepłych strefach klimatycznych – już po roku) wykazywać oznaki użytkowania i starzenia. Jeżeli folia pozostaje przez dłuższy czas na samochodzie, mogą wystąpić różnice kolorystyczne między powierzchnią 
lakieru przesłoniętą folią a powierzchnią odsłoniętą.



Wyposażenie seryjne  
nowego Amaroka Canyon

Wyposażenie zewnętrzne 
• 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Aragua
• Nakładki poszerzające nadkola, w kolorze nadwozia
• Sportsbar w kolorze czarnym matowym
• Orurowanie progów, klamki i słupek B w kolorze czarnym matowym
• Specjalne wyłożenie przestrzeni ładunkowej
• Napisy „Canyon” i „4MOTION”1)

• Przyciemnione klosze świateł tylnych 

Wyposażenie wnętrza
•  Tapicerka w kolorze czarnym Titan / brązowym z czarnymi bokami 

siedzeń i pomarańczowymi szwami
• Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa w przednich siedzeniach
• Pasy bezpieczeństwa z pomarańczowymi krawędziami
• Dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego obszyte skórą
• Pedały ze stali nierdzewnej
• Dywaniki welurowe z napisem „Canyon”

Wyposażenie funkcjonalne
• System nawigacji Discover Media z sześcioma głośnikami
• Car-Net Guide & Inform i Car-Net App-Connect
• Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą z pomarańczowym szwem
• Ekran wielofunkcyjny Premium
 
 
Bezpieczeństwo 
• Reflektory przeciwmgielne z chromowanymi krawędziami 

Nowy Amarok Canyon jest wersją specjalną Amaroka Comfortline. 
Pozostałe elementy wyposażenia seryjnego nowego Amaroka Canyon 
opisane są na stronach 40–41.

Pokonywanie dzikich bezdroży wymaga specjalnych umiejętności. Dlatego 

nowy Amarok Canyon łączy silnik V6 TDI o mocy 204 KM ze stałym napędem 

na wszystkie koła 4MOTION, 8-biegową automatyczną skrzynią biegów 

i systemem ABS Off-road. Wyjątkowość tego pickupa premium podkreślają 

elementy zewnętrzne w stylistyce offroadowej: czarna belka oświetleniowa 

z czterema reflektorami oraz dostępny tylko dla Canyona lakier metaliczny 

w kolorze pomarańczowym Honey.
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09

wyposażenie seryjne   wyposażenie dodatkowe | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

05

0301 02

04

11

06

10

07

01    Szary Indium, lakier matowy    | CL | HL | AV |

02    Niebieski Ravenna, lakier matowy    | CL | HL | AV |

03    Czarny Deep, lakier perłowy    | CL | HL | AV |

04    Beżowy Mojave, lakier metaliczny    | CL | HL | AV |

05    Brązowy Chestnut, lakier metaliczny     
| CL | HL | AV | 

06    Szary Indium, lakier metaliczny    | CL | HL | AV |

07    Niebieski Starlight, lakier metaliczny     
| CL | HL | AV |

08    Srebrny Reflex, lakier metaliczny    | CL | HL | AV |

09   Zielony Peacock, lakier metaliczny    | AV |

10    Niebieski Ravenna, lakier metaliczny    | AV |

11    Biały Candy, lakier podstawowy    | CL | HL | AV |

 12    Czerwony Tornado, lakier podstawowy     
| CL | HL | 

08

Lakiery

12



01    Obręcze ze stopu metali lekkich Posadas, 
8,0 J x 17, opony 245/65 R 17    | CL | 

02    Obręcze ze stopu metali lekkich Albany,  
8,0 J x 17, opony 245/65 R 17    | CL | HL |

03    Obręcze ze stopu metali lekkich Manaus, 
7,5 J x 18, opony 255/60 R 18    | HL |

04    Obręcze ze stopu metali lekkich Cantera, 
8,0 J x 19, opony 255/55 R 19    | CL | HL |

05    Obręcze ze stopu metali lekkich Milford,  
8,0 J x 19, opony 255/55 R 19    | CL | HL | AV |

06    Obręcze ze stopu metali lekkich Talca New,  
8,0 J x 20, w kolorze srebrnym, polerowane,  
opony 255/50 R 20    | AV |

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów  
toczenia (bez ilustracji). Wszystkie modele  
Amaroka są seryjnie wyposażone w opony  
letnie redukujące zużycie paliwa. Zostały  
one wyprodukowane ze specjalnej mieszanki  
gumowej ograniczającej odkształcanie się  
opony podczas jazdy. W zależności od prędkości 
jazdy pozwala to zmniejszyć zużycie paliwa. 
| CL | HL | AV |

Obręcze kół

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie oddają wiernie naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska nie jest w stanie odzwierciedlić rzeczywistej barwy lakieru.

01 02 03

04

05

06
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01

02

wyposażenie seryjne   wyposażenie dodatkowe | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Pakiety stylizujące

02   Pakiet stylizujący Chrom I1). Wyraziste orurowanie skrzyni ładunkowej2)   
z chromowanej stali nierdzewnej, zintegrowane oświetlenie przestrzeni 
ładunkowej i dwa płaskie aluminiowe stopnie podnoszą wartość estetyczną 
nowego Amaroka.     | CL | HL |

Pakiet stylizujący Chrom II (bez ilustracji)1). Obejmuje takie same elementy  
jak pakiet Chrom I, z dodatkowym orurowaniem przy progach z chromowanej 
stali nierdzewnej, na życzenie z oświetleniem typu LED.     | CL | HL | 

Pakiet stylizujący Plus Chrom II (bez ilustracji)1). W skład pakietu wchodzą: 
chromowane orurowanie skrzyni ładunkowej2), sięgające aż do tylnej 
pokrywy, zintegrowane oświetlenie przestrzeni ładunkowej oraz 
eleganckie orurowanie boków z chromowanej stali nierdzewnej,  
na życzenie z oświetleniem typu LED.     | CL | HL | 

01   Reflektory biksenonowe z diodowymi 
światłami dziennymi. Światła mijania i drogowe 
emitowane są przez reflektory biksenonowe, 
co zwiększa pole widzenia i poprawia 
bezpieczeństwo. Światła dzienne wykonane  
są w technologii LED.     | CL | HL | AV | 

02   Wspornik oświetlenia dachowego 
z reflektorami LED (bez ilustracji). Dwa reflektory 
LED dodają terenowego wyglądu sylwetce 
Amaroka. Płasko rozmieszczone reflektory, 
każdy o mocy 86 W, rzucają na drogę 
światło o wyjątkowej szerokości.    | CL | HL | AV |

Pakiet stylizujący Chrom III (bez ilustracji)1). Zakres odpowiadający pakietowi 
Chrom I z dodatkowym polerowanym chromowanym orurowaniem boków ze 
stali nierdzewnej na progach, na życzenie z oświetleniem typu LED, 
z antypoślizgowymi czarnymi stopniami.     | CL | HL | 

Pakiet stylizujący Plus Chrom III (bez ilustracji)1). W skład pakietu wchodzą: 
chromowane orurowanie skrzyni ładunkowej2), sięgające aż do tylnej 
pokrywy, zintegrowane oświetlenie przestrzeni ładunkowej oraz 
polerowane i chromowane orurowanie boków ze stali nierdzewnej, 
na życzenie z oświetleniem typu LED, z antypoślizgowymi czarnymi 
stopniami.     | CL | HL |



Przyciemnione szyby (bez ilustracji). Dla Amaroka z podwójną kabiną  
dostępne są przyciemnione tylne szyby boczne oraz tylna szyba. Zapewniają 
one dyskrecję i ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Dla modeli 
Amarok Highline i Amarok Aventura można zamówić jako opcję przyciemniane 
szyby w zabudowie hardtop.     | CL | HL | AV |

Pakiet stylistyczny Black Style dla wersji Highline (bez ilustracji). Elementy 
pakietu: czarna podsufitka, czarny słupek B, czarny styling bar, czarny zderzak 
tylny, czarne obudowy lusterek zewnętrznych, czarne obramowanie świateł 
przeciwmgielnych, dwie czarne listwy na maskownicy, czarne felgi 20 cali 
– wzór Talca. Element dostępny od II połowy 2019 r.     | HL |
 
Pakiet stylistyczny Black Style dla wersji Aventura (bez ilustracji)
Elementy pakietu: czarna podsufitka, czarny słupek B, czarny zderzak tylny, 
czarne orurowanie progów, czarne obudowy lusterek zewnętrznych, czarne 
obramowanie świateł przeciwmgielnych, dwie czarne listwy na maskownicy, 
czarne felgi 20 cali – wzór Talca. Element dostępny od II połowy 2019 r.     |AV| 

03   Pakiet stylizujący Plus w czerni z połyskiem1). W skład pakietu wchodzą: 
czarne, błyszczące orurowanie skrzyni ładunkowej2) sięgające aż do tylnej 
pokrywy, zintegrowane oświetlenie przestrzeni ładunkowej oraz dwie czarne, 
błyszczące rury na progach ze stali nierdzewnej, na życzenie z oświetleniem 
typu LED, z antypoślizgowymi czarnymi stopniami.     | CL | HL |

Pakiet stylizujący w matowej czerni (bez ilustracji)1). Pakiet ten czyni 
nowego Amaroka jeszcze bardziej męskim. Orurowanie skrzyni ładunkowej2) 
ze stali ma średnicę 76 mm i jest lakierowane proszkowo na kolor czarny. 
Pakiet uzupełniają czarne orurowanie progów, na życzenie z oświetleniem 
typu LED, z antypośliz gowymi stopniami oraz zintegrowane oświetlenie 
przestrzeni ładunkowej.      
| CL | HL | 

Folia przeciwsłoneczna czarna (bez ilustracji). Wpuszcza do wnętrza 
tylko 39% promieniowania słonecznego. W połączeniu z przyciemnianymi 
szybami daje prawie nieprzezroczystą czarną powierzchnię.     | CL | HL | AV |  

04   Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne 
Elektrycznie składane lusterka boczne dają 
dodatkowy komfort. Przy użyciu pokrętła 
można zmniejszyć szerokość samochodu o ok. 17 cm.     
| CL | HL | AV |  

05   Chromowany tylny zderzak. Częściowo 
chromowany stalowy zderzak stanowi interesujący 
akcent stylistyczny. Zintegrowany stopień dobrze 
znosi duże obciążenia oraz ułatwia załadunek 
i rozładunek przestrzeni ładunkowej.     | HL | AV |  

Tylny zderzak w kolorze czarnym (bez ilustracji) 
Stalowy zderzak pokryty lakierem w kolorze  
czarnym jest niezwykle masywny i wytrzymały. 
Zintegrowany stopień dobrze znosi duże  
obciążenia.     | CL |

03 04

05

1) Może spowodować wydłużenie czasu dostawy.    2) Pakiet dostępny na życzenie także bez Stylingbara.   Na ilustracji pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.     
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia skontaktuj się z najbliższym dealerem Volkswagen Samochody Dostawcze. Amarok V6 – Pakiety stylizujące 44 | 45



01   Pakiet stylizujący Black Style dla wersji Highline1). Elementy pakietu: czarna podsufitka, czarny 
słupek B, czarny zderzak tylny, czarne obudowy lusterek zewnętrznych, czarne obramowanie świateł 
przeciwmgielnych, dwie czarne listwy na maskownicy, czarne felgi 20 cali – wzór Talca.     | HL |

01

| CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventurawyposażenie seryjne   wyposażenie dodatkowe



02   Pakiet stylizujący Black Style dla wersji Aventura1). Elementy pakietu: czarny zderzak tylny, czarne obudowy 
lusterek zewnętrznych, czarne obramowanie świateł przeciwmgielnych, czarne felgi 20 cali – wzór Talca.     | AV |

02

Amarok V6 – Pakiety stylizujące1) Może spowodować wydłużenie czasu dostawy.    2) Pakiet dostępny na życzenie także bez Stylingbara. 46 | 47



01   Hardtop. Zabudowa hardtop w kolorze nadwozia posiada tylną pokrywę z dużą szybą, siłowniki gazowe ułatwiające otwieranie, 
rozsuwane okno z przodu oraz przesuwne okna z boków, blokowane od środka. Okna wpuszczają do wnętrza światło dzienne, co ułatwia 
załadunek i rozładunek. Dzięki uszczelkom przewożony ładunek jest doskonale chroniony przed pyłem i deszczem. Szyby zabudowy 
hardtop są wykonane z przyciemnionego szkła termoizolacyjnego, a tylna jest ogrzewana. Dostępne są wyłącznie hardtopy z oferty firmy 
Road Ranger.     | CL | HL | AV |

02   Pokrywa przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego. Zamykana pokrywa z tworzywa sztucznego w kolorze nadwozia 
dzięki uszczelkom chroni przestrzeń ładunkową przed pyłem i deszczem. Na życzenie można połączyć pokrywę z krótkim Stylingbarem.     
| CL | HL | AV |

01 

02

03

04

03   Pokrywa przestrzeni ładunkowej z aluminium. Zamykana pokrywa 
z ryflowanej blachy aluminiowej z uszczelnieniem zabezpiecza przestrzeń 
ładunkową przed kurzem i deszczem. W razie potrzeby można ją łatwo zdjąć.     
| CL | HL | AV | 

04   Roleta przestrzeni ładunkowej. Zamykana na zamek roleta chroni  
przewożony ładunek przed wilgocią, kurzem i niepożądanymi spojrzeniami.     
| TL | | CL | HL | AV | 

Pokrywy przestrzeni ładunkowej

wyposażenie seryjne   wyposażenie dodatkowe | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura



Infotainment

02 | 03 0401

Złącze do telefonu komórkowego Comfort 
(bez ilustracji). Specjalna wnęka na telefon 
komórkowy dysponuje bezprzewodowym 
połączeniem z anteną zewnętrzną, 
optymalizującym jakość nadawania i odbioru. 
Łatwe jest także ładowanie: wystarczy 
podłączyć telefon do złącza USB. 
| CL | HL | AV |

Funkcja elektronicznego wzmacniania głosu 
(bez ilustracji)1). Pozwala pasażerom siedzącym 
na tylnych siedzeniach lepiej usłyszeć kierowcę. 
Głos jest rejestrowany przez mikrofon zestawu 
głośnomówiącego, wzmacniany i emitowany 
przez tylne głośniki.    | CL | HL | AV |

03   System nawigacji Discover Media. System ma funkcje systemu Composition 
Media i dodatkowo radio cyfrowe DAB+, drugi czytnik kart SD oraz kartę SD 
z mapami Europy. Aktualizacja zainstalowanych map jest dostępna bezpłatnie 
w Volkswagen MapCare. Wystarczy tylko kilka kroków, aby aktywować usługi 
Car-Net Guide & Inform i korzystać z nich bezpłatnie przez trzy lata3).      
| CL | HL | AV |

04   System nawigacji Discover Media z funkcją Off-road. Dodatkowo do funkcji 
Composition Media, Discover Media ma radio DAB+, drugi port kart SD 
oraz mapy Europy z bezpłatną aktualizacją. Kompas i wskaźnik wysokości 
ułatwiają orientację na bezdrożach, a wskaźnik kąta skrętu kół umożliwia 
precyzyjne kierowanie samochodem na trudnym podłożu. Możliwa jest także 
nieskomplikowana aktywacja funkcji Car-Net Guide & Inform oraz bezpłatne 
korzystanie z niej przez trzy lata3).      | CL | HL | AV |

DAB+ (bez ilustracji). Odbiór cyfrowych programów radiowych w najwyższej 
jakości przez antenę samochodową. System radiowy Composition Media  
można na życzenie zamówić z DAB+.     | CL | HL | AV |

System radiowy Composition Audio (bez ilustracji). System dysponuje mocą  
2 × 20 W i obejmuje monochromatyczny wyświetlacz TFT, cztery głośniki, 
port kart SD, złącze AUX-IN, złącze USB współpracujące z iPhonem oraz złącze 
Blue tooth do telefonów komórkowych.     | CL |

01   Funkcja obsługi głosowej. Dla telefonu, nawigacji i audio, bez konieczności 
zdejmowania rąk z kierownicy. Możliwa jest także obsługa przy użyciu poleceń 
głosowych prawie wszystkich pozycji z menu i informacji wyświetlanych 
na ekranie systemu radiowego lub nawigacyjnego.     | CL | HL | AV |

02   Car-Net App-Connect2). Oprogramowanie to pozwala na obsługę podczas 
jazdy wybranych aplikacji smartfona przy użyciu ekranu dotykowego systemu 
Infotainment. Car-Net App-Connect jest kompatybilny z technologiami  
MirrorLink™, Apple CarPlay™ i Android Auto™.     | CL | HL | AV |

1)  Funkcja elektronicznego wzmacniania głosu jest integralną częścią systemu radiowego Composition Media i systemu nawigacji Discover Media.    2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w połączeniu z systemem radiowym Composition Media lub nawigacją Discover Media. Kompatybilny 
z technologiami MirrorLink™, Apple CarPlay™ i Android Auto™. Prosimy sprawdzić, czy dane urządzenie końcowe jest kompatybilne z Car-Net App-Connect. Z usług Car-Net App-Connect można korzystać wyłącznie przez telefon komórkowy. Prosimy zwrócić uwagę na warunki transferu 
danych i połączenia z internetem oferowane przez operatora sieci komórkowej. Więcej informacji na stronie www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de.    3) Tylko w połączeniu z systemem nawigacji Discover Media. Korzystanie od czwartego roku za dopłatą. Do połączenia z internetem 
konieczny jest mobilny router WLAN (np. smartfon z funkcją hotspot) lub odpowiedni modem USB (np. Volkswagen CarStick) w połączeniu z kartą SIM klienta z opcją transmisji danych. 
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Tapicerki

01 02 03

04 05 0601    Tapicerka tkaninowa Kemisu     | CL |

02   Tapicerka ArtVelours1)     | CL |

03    Tapicerka ze skóry ekologicznej
04    Tapicerka skórzana Nappa2)     | AV |

05   Tapicerka skórzana Vienna3)     | CL | HL |

06   Tapicerka skórzana Vienna3)     | CL | 

1)  Środkowa część foteli i wewnętrzne części boków foteli obszyte skórą ArtVelours.    2) Środkowa część foteli i wewnętrzne części boków foteli obszyte skórą Nappa.    3) Środkowa część foteli i wewnętrzne części 
boków foteli obszyte skórą Vienna. Tapicerka Vienna zawiera elementy ze skóry ekologicznej.

Ilustracje na tych stronach mają jedynie charakter informacyjny, bowiem farba drukarska nie jest w stanie wiernie oddać kolorów.



1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą dla Amaroka Comfortline.  
Ilustracje na tych stronach mają jedynie charakter informacyjny, bowiem farba drukarska nie jest w stanie wiernie oddać kolorów.

02

03

Wnętrze i komfort

02   Kierownica wielofunkcyjna z łopatkami do zmiany biegów, obszyta skórą 
Wyjątkowo dobrze dopasowana do dłoni, przyjazna w obsłudze. Przyciski 
umożliwiają sterowanie np. systemem radiowym lub nawigacyjnym oraz 
telefonem. Ergonomiczne łopatki pozwalają na sportową zmianę biegów.      
| CL | HL | AV |

Pakiet Zimowy (bez ilustracji). Uprzyjemnia każdy zimowy poranek. Pakiet 
obejmuje ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb, wskaźnik poziomu płynu 
spryskiwaczy oraz ogrzewanie przednich foteli.     | CL | HL | AV |  

Gniazda 12 V (bez ilustracji). We wnętrzu do dyspozycji są trzy gniazda 12 V: 
jedno na tablicy rozdzielczej, jedno na konsoli środkowej i jedno w drugim 
rzędzie siedzeń1).     | CL | HL | AV |

01   Wyświetlacz wielofunkcyjny Premium Colour 
Kolorowy wyświetlacz 3D o wysokiej rozdzielczości,  
z animowanym menu.     | AV |

Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus (bez ilustracji) 
Wyświetla aktualne informacje, np. o pozostałym 
zasięgu, temperaturze na zewnątrz lub średnim 
zużyciu paliwa.     | CL | HL |

03   Klimatyzacja Climatronic. Dwustrefowa regulacja temperatury oddzielnie 
dla kierowcy i pasażera, manualna funkcja obiegu zamkniętego. W zależności 
od nasłonecznienia i temperatury zewnętrznej klimatyzacja doprowadza 
mniejszą lub większą ilość chłodnego powietrza.    | CL | HL | AV | 

Klimatyzacja Climatic (bez ilustracji). Półautomatyczna klimatyzacja ma 
czujnik temperatury wnętrza i w sposób ciągły utrzymuje żądany poziom 
temperatury w samochodzie.     | CL |

Dodatkowe ogrzewanie wodne (bez ilustracji). Pozwala wstępnie podgrzać 
silnik i jednocześnie umożliwia szybsze ogrzanie wnętrza. Panel obsługowy 
wbudowany jest w konsolę dachową. Naturalne ogrzewanie wodne można 
także wygodnie włączać i wyłączać pilotem.     | CL | HL | AV | 
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01    Informacje o ruchu drogowym online. Unikaj 
korków ulicznych dzięki informacjom drogowym 
w czasie rzeczywistym i dynamicznemu 
korygowaniu trasy.

02    Wyszukiwanie POI online. Znajdź cel swojej 
podróży w systemie nawigacji dzięki 
wyszukiwarce Google, nawet bez znajomości 
dokładnego adresu, i korzystaj z szerokiego 
wachlarza dodatkowych informacji.

01

02

03

04

Car-Net Guide & Inform

Dzięki Car-Net Guide & Inform1) można rozbudować system nawigacji o szereg 
dodatkowych funkcji informacji pokładowej. Oznacza to, że będąc poza domem,  
możesz być jeszcze dokładniej informowany o aktualnej sytuacji na drogach,  
wolnych miejscach parkingowych i lokalizacji najtańszych stacji benzynowych.  
Możesz mieć dostęp do ogółem jedenastu funkcji – wszystkie bezpłatnie przez  
pierwsze trzy lata2).  
Dowiedz się więcej pod adresem vwdostawcze.pl.

03    Miejsca parkingowe. Oszczędzaj czas dzięki 
zoptymalizowanej funkcji wyszukiwania i wyświetlania 
wolnych miejsc parkingowych w pobliżu, 
wraz z informacją o cenach i godzinach otwarcia3).

04    Stacje benzynowe. Znajdź najtańszą stację 
benzynową w pobliżu wraz z informacjami 
o godzinach otwarcia. Rodzaj paliwa Twojego 
samochodu jest identyfikowany automatycznie.

Rejestracja – to łatwe:

1.  Utwórz swoje konto na portalu vwdostawcze.pl

2.  Podaj numer identyfikacyjny samochodu (VIN)

3.  Otrzymasz 8-pozycyjny kod do rejestracji

4.   Otwórz mobilny hotspot, używając smartfona,  
lub użyj Volkswagen CarStick

5.  Wpisz kod do systemu nawigacyjnego



01   Siri i Asystent Google. Apple CarPlay™ pozwala 
na korzystanie z poleceń głosowych Siri podczas jazdy. 
Siri pomaga w odbieraniu telefonów, odczytuje przychodzące 
SMS-y i ma jeszcze inne funkcje. Użytkownicy smartfonów 
z systemem Android mogą korzystać z Asystenta Google.

01 02

Car-Net App-Connect

Dzięki Car-Net App-Connect4) można obsługiwać wiele funkcji swojego 
iPhone'a lub smartfona z systemem Android nawet podczas jazdy – wygodnie 
i bezpiecznie, za pośrednictwem ekranu systemu informacyjno-rozrywkowego 
(Infotainment). Można również po prostu podłączyć swojego smartfona do systemu za 
pomocą kabla USB. Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink™ – wszystkie 
kompatybilne aplikacje są widoczne na ekranie. Więcej informacji i usług dostępnych jest 
na stronie vwdostawcze.pl.

1) Car-Net Guide & Inform może być używany tylko z opcjonalnymi funkcjami dodatkowymi: Discover Media i Discover Media Plus. Potrzebne jest również urządzenie mobilne (np. smartfon), 
które ma możliwość działania jako mobilny bezprzewodowy hotspot, lub CarStick UMTS Volkswagena z kartą SIM jakiegokolwiek dostawcy sieciowych usług bezprzewodowych, które należy 
zakupić oddzielnie. Usługi Guide & Inform są dostępne tylko w połączeniu z aktualną umową na usługi mobilne zawartą pomiędzy Tobą a dostawcą mobilnych usług telefonicznych lub umową 
zawartą osobno w tym celu i tylko przy dostępnym zasięgu. W zależności od planu taryfowego odbieranie danych przez internet może wiązać się z dodatkowymi opłatami, szczególnie 
przy korzystaniu z urządzenia za granicą (np. opłaty roamingowe). Z uwagi na dane konieczne przy korzystaniu z usług Car-Net zalecamy podpisanie umowy na dostarczanie usług mobilnych 
z planem ryczałtowym. Korzystanie z usług Car-Net wiąże się z podpisaniem online oddzielnej umowy z Volkswagen AG. Po zakupie samochodu klient ma 90 dni na zarejestrowanie pojazdu 
na stronie www.volkswagen-car-net.com/portal.  Od 90. dnia czas bezpłatnego korzystania z usługi zostaje skrócony. Dostępność usług Car-Net może się różnić w zależności od kraju. Usługi 
te są dostępne w czasie obwiązywania warunków umowy, a ich treść może się zmieniać w czasie trwania umowy. Szczegółowe informacje dotyczące usług Car-Net dostępne są pod adresem 
www.vwn.de/mod oraz u lokalnego dealera firmy Volkswagen. Informacje dotyczące warunków taryfowych sieci komórkowej są dostępne u dostawcy usług mobilnych.     2) Okres bezpłatnego 
trzyletniego użytkowania rozpoczyna się od momentu rejestracji usług Car-Net oraz najpóźniej 90 dni po przekazaniu pojazdu.     3) Dostępne w przypadku parkingów z odpowiednią infrastrukturą 
techniczną. Obecnie informacje dotyczące wysokości wjazdowej na ww. parkingi nie są dostępne.     4) Opcja za dodatkową opłatą w odniesieniu do systemu radiowego Composition Media oraz 
systemu nawigacji Discover Media. Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest kompatybilne z aplikacjami MirrorLink™, Apple CarPlay™ oraz Android Auto™, które są częścią Car-Net App-Connect.  
Aplikacje Car-Net App-Connect są obsługiwane wyłącznie przez telefon komórkowy. Prosimy sprawdzić warunki swojej umowy w odniesieniu do przesyłu danych i połączenia internetowego. 
Dalsze informacje dostępne są pod adresem www.vwn.de/mod. Car-Net Guide & Inform oraz Car-Net App-Connect są funkcjami dodatkowymi.

02    Wiadomości. Ta funkcja przekazuje wiadomości tekstowe, 
które zostały wysłane na telefon z systemem Android lub 
na iPhone'a, na ekran systemu Infotainment i mogą być 
z niego bez trudu odczytane. Na wyświetlaczu są również 
widoczne komunikaty WhatsApp.
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01   Obręcze kół ze stopu metali lekkich Rocadura, 
8J x 17, ET 49, w kolorze srebrnym Brilliant. 
Są przystosowane do łańcuchów śniegowych.     
| TL | CL | HL | AV | 

02   Obręcze kół ze stopu metali lekkich Aragonit,  
8 J x 19, w kolorze czarnym lub srebrnym Brilliant.  
| TL | CL | HL | AV | 

0201

Oryginalne akcesoria Volkswagen®1)

Amarok to wszechstronny i komfortowy pickup klasy premium, 

spełniający zasadniczo wszystkie wymagania. Jeżeli jednak Twoim 

zdaniem będzie mu czegoś brakowało, Oryginalne akcesoria Volkswagen® 

oferują wiele interesujących, opcjonalnych elementów wyposażenia. 

Akcesoria powstają w ścisłej współpracy z działem rozwoju 

i projektowania samochodów, ich jakość wykonania jest bardzo

wysoka i są dostępne w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena.

wyposażenie seryjne   wyposażenie dodatkowe | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura



03   Oryginalne akcesoria Volkswagen® – rura progowa. Masywne rury 
progowe z polerowanej stali nierdzewnej wprowadzają do Amaroka 
sportowo-elegancki akcent. Rury montowane są do seryjnych punktów
mocowania, przy użyciu należących do kompletu uchwytów; nie 
wymagają wiercenia otworów.     | TL | CL | HL | AV | 

04   Dywaniki tekstylne. Dywaniki w kolorze czarnej satyny idealnie 
pasują do podłogi. Są wykonane z wytrzymałego, ciasno tkanego 
weluru. Dywaniki z przodu mają także srebrny napis „Amarok”. Zostały 
zabezpieczone specjalnymi mocowaniami w przestrzeni dla nóg, dzięki 
czemu nie przesuwają się. Dywaniki z tyłu są pokryte powłoką 
antypoślizgową, dzięki czemu zawsze znajdują się na swoim miejscu.     
| TL | CL | HL | AV | 

03
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1) Dostępne w Autoryzowanych Serwisach Volkswagen Samochody Dostawcze.    2) Przy bezpośrednim nasłonecznieniu folie dekoracyjne mogą po trzech latach, a w bardzo ciepłych strefach klimatycznych już po roku, wykazywać oznaki użytkowania i starzenia. Jeżeli folia pozostaje przez dłuższy 
czas na samochodzie, mogą wystąpić różnice kolorystyczne między powierzchnią lakieru przesłoniętą folią a powierzchnią odsłoniętą.

05   Oryginalne akcesoria Volkswagen® – rura progowa ze 
stopniem. Rura progowa jest wyrazistym akcentem i praktyczną 
pomocą przy wsiadaniu oraz układaniu bagażu na dachu. Masywne rury 
z zintegrowanymi stopniami wykonane są z powlekanej proszkowo 
czarnej stali lub z polerowanej stali nierdzewnej. Można je zamontować 
– bez wiercenia otworów – do seryjnych punktów mocowania przy 
użyciu sześciu załączonych uchwytów. Nośność do 200 kg.      
| TL | CL | HL | AV | 

06   Dywaniki podłogowe na każdą pogodę. Są wykonane z solidnej 
czarnej gumy z wytłoczonym napisem „Amarok”. Specjalna struktura 
na powierzchni zbiera brud i wilgoć. Dopasowane dywaniki podłogowe 
na każdą pogodę można zdemontować i wyczyścić w razie potrzeby. 
Można je następnie przymocować do podłogi w kilku krokach 
i otrzymać powierzchnię antypoślizgową.     | TL | CL | HL | AV | 

07   Oryginalne akcesoria Volkswagen® – pakiet oklein. Podkreśl 
silny charakter swojego samochodu wysokiej jakości okleinami 
ze srebrnej folii z efektownie wykonanym napisem. Pakiet zawiera 
cztery folie do wyklejenia w dolnych częściach drzwi samochodu2)     
| TL | CL | HL | AV | 

08   Lodówka turystyczna (termos). Lodówka o pojemności 25 l 
może służyć do transportu butelek o pojemności 2 l w pozycji stojącej, 
tak aby pozostały chłodne nawet latem. Możesz w niej trzymać także 
przekąski. Lodówka ma klasę energetyczną A++ i jest podłączona 
do gniazda 12 V. W zestawie znajdują się wymienna pokrywa 
izolacyjna oraz zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem.     
| TL | CL | HL | AV | 
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01 02

wyposażenie seryjne   wyposażenie dodatkowe | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01   Wanna przestrzeni ładunkowej. Efektywna ochrona powierzchni ładunkowej Amaroka. Idealnie 
dopasowana wanna z tworzywa sztucznego chroni przednią ścianę, podłogę i tylną klapę przestrzeni 
ładunkowej przed zarysowaniami i uszkodzeniami, podkreślając przy tym typowy mocny wizerunek Amaroka.    
| TL | CL | HL |

02   Skrzynia na narzędzia w przestrzeni ładunkowej. Skrzynia narzędziowa oferuje dużo miejsca 
na narzędzia lub inne ważne akcesoria. Montowana między nadkolami, zamykana na zamek skrzynia 
optymalnie chroni narzędzia przed wpływami atmosferycznymi. Dwa teleskopy ułatwiają otwieranie. 
Przeznaczona tylko do Amaroka. Nie w połączeniu z hardtopem, roletą lub pokrywą przestrzeni 
ładunkowej. Nie w połączeniu ze Sportsbarem (Amarok Aventura).    | TL | CL | HL | AV | 



04

05

06

03

1) Na belkach transportowych do systemu szyn można montować także inne przystawki transportowe – tutaj na przykład uchwyt na narty i deski snowboardowe Komfort.

03   Osłona przestrzeni ładunkowej, hardtop. Nakładka typu Hardtop Lifestyle jest dopasowana do stylistyki samochodu i rozszerza 
możliwości transportowe Amaroka. Ładunek jest zabezpieczony przed kradzieżą, a dostarczone wraz z nakładką uszczelki tylnej 
pokrywy chronią przed czynnikami atmosferycznymi. Innowacyjna tylna klapa z ogrzewaną szybą oraz dwie duże szklane klapy 
boczne umożliwiają łatwy dostęp do przestrzeń ładunkowej ze wszystkich stron. Blokada tylnej klapy jest zwalniana pilotem 
centralnego zamka samochodu. Obie boczne klapy otwierane są przy użyciu dodatkowego elektronicznego pilota, dzięki czemu 
dostęp do przestrzeni ładunkowej możliwy jest za pomocą ruchu jednej ręki. Hardtop mocowany jest za pomocą siedmiu 
innowacyjnych kompaktowych uchwytów, bez konieczności wiercenia otworów. Tylna klapa zakończona jest estetycznym  
spojlerem, w którym znajduje się trzecie światło stopu. Wnętrze jest oświetlone lampkami LED.    | TL | CL | HL | AV | 

04   Roleta przestrzeni ładunkowej, zwijana. Czarna lub srebrna, zwijana i zamykana na zamek roleta skutecznie chroni przestrzeń 
ładunkową i przewożony ładunek. Czarna osłona wykonana jest z wytrzymałego, odpornego na wpływy atmosferyczne aluminium 
powlekanego winylem. Srebrna osłona wykonana jest z lakierowanego aluminium. Obie rolety można zamknąć na zamek. Różne 
stopnie otwarcia pozwalają na przewożenie przedmiotów o różnych gabarytach. Możliwe jest także połączenie ze stylizowanymi 
pałąkami za kabiną pasażerską przy użyciu dodatkowego zestawu montażowego. Przeznaczona tylko do Amaroka. Nie w połączeniu 
ze Sportsbarem (Amarok Aventura).    | TL | CL | HL | AV | 

05   Plandeka. Przewożony ładunek i przestrzeń ładunkową można szybko i z łatwością zabezpieczyć przed wpływami 
atmosferycznymi, promieniowaniem UV i przed wypadnięciem podczas transportu. Wytrzymałą, odporną na rozerwanie plandekę 
rozkłada się kilkoma ruchami i mocuje do zaczepów w nadwoziu. Plandeka może być montowana tylko w samochodach 
bez stylizowanych pałąków za kabiną pasażerską. Przeznaczona tylko do Amaroka.    | TL | CL | HL | AV | 

06   Oryginalne akcesoria Volkswagen® – belki transportowe do systemu 
szyn. Belki transportowe mocowane do systemu szynowego Amaroka 
stwarzają dodatkową możliwość transportu na skrzyni ładunkowej. Można 
do nich mocować różne rozwiązania transportowe. Wymagają systemu szyn1). 
Przeznaczone tylko do Amaroka.    | TL | CL | HL | AV | 

56 | 57Amarok V6 – Oryginalne akcesoria Volkswagen®



Systemy wspomagające 03

01   ParkPilot1). Ostrzega akustycznie przed przeszkodami z przodu i z tyłu samochodu, a także pokazuje odległość 
na wyświetlaczu2).      | CL | HL | AV | 

02   Kamera cofania Rear View. Ułatwia parkowanie, wyświetlając na ekranie systemu radiowego lub 
nawigacyjnego2) ograniczony obraz obszaru za samochodem. Linie pomocnicze ułatwiają manewr parkowania.      
| CL | HL | AV | 

System kontroli ciśnienia w oponach (bez ilustracji)4). W sposób ciągły mierzy ciśnienie powietrza w każdym kole 
i wyświetla jego wartość na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. W przypadku istotnych odchyleń ostrzega kierowcę.      
| CL | HL | AV | 

03   Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów 
Dbają o optymalną widoczność w złych warunkach atmosferycznych.  
Przy skręcaniu reflektor po stronie zakrętu oświetla pobocze.     | CL | HL | AV | 

Pakiet Light & Vision (bez ilustracji). W czasie deszczu aktywowane są wycieraczki 
szyb, a częstotliwość ich pracy dostosowywana jest do intensywności opadu. 
Ponadto wewnętrzne lusterko zostaje automatycznie przyciemnione, gdy światła 
jadącego z tyłu pojazdu mogłyby oślepiać kierowcę. Pakiet obejmuje także funkcję 
automatycznego włączania świateł po zmroku oraz funkcję Coming Home i Leaving 
Home.  | CL | HL | AV |

01

02

1)  W granicach możliwości systemu.    2) W zależności od wersji systemu radiowego lub nawigacyjnego. Dostępne dla systemu radiowego Composition Media i wyższych.



01

02

01   Hamulec wielokolizyjny1). Po kolizji inicjuje proces hamowania, aby uniknąć ewentualnych 
kolejnych zderzeń. Po krótkim hamowaniu samochód zostaje stopniowo przyhamowany do 10 km/h, 
przy czym kierowca może zawsze przejąć kontrolę nad systemem.     | CL | HL | AV | 
 
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP (bez ilustracji). Przyhamowując poszczególne koła, 
zapobiega podsterowności lub nadsterowności.     | CL | HL | AV | 

Systemy  
poprawiające bezpieczeństwo

02   System stabilizacji przyczepy1). Gdy holowana przyczepa zaczyna zjeżdżać z obranego toru jazdy, 
system w sposób kontrolowany przyhamowuje samochód i redukuje moment obrotowy silnika. 
Powoduje to ustabilizowanie przyczepy i umożliwia bezpieczne kontynuowanie jazdy.     | CL | HL | AV |

Autoalarm (bez ilustracji). Przy nieuprawnionym wtargnięciu do samochodu włączają się akustyczne 
i optyczne sygnały ostrzegawcze. System obejmuje monitorowanie wnętrza oraz elektroniczny immobilizer, 
Safelock z możliwością dezaktywacji oraz zabezpieczenie przed odholowaniem.      | CL | HL | AV | 

wyposażenie seryjne  wyposażenie dodatkowe | CL | Comfortline | HL | Highline | AV | Aventura 58 | 59Amarok V6 – Systemy wspomagające, systemy poprawiające bezpieczeństwo



Czy wiesz, że...

Kupując samochód Volkswagena i serwisując

go w autoryzowanym serwisie, możesz korzystać  

z Gwarancji Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze.

W jej skład wchodzą: 

• naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,

• holowanie,

• samochód zastępczy – do 5 dni,

• zwrot kosztów za przejazd taksówką,

• nocleg w hotelu,

• kontynuacja podróży (pociągiem, samolotem),

• przekazanie samochodu po naprawie. 



Gwarancja Mobilności 
daje mi pewność, że zawsze 
dojadę do celu, niezależnie 

od tego, co stanie się po drodze.
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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. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się 
od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. 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 prezentowane 
w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania materiału do druku i obowiązują 
do odwołania, jednak w każdym przypadku nie dłużej niż do 31.08.2019 r.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym 
Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze.
Informujemy, że pojazdy roku modelowego 2018 dostępne są jedynie w ofercie placowej 
dealerów – niedostępne w produkcji. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki 
Volkswagen Samochody Dostawcze.
Od dnia 1 września 2017 r. niektóre nowe pojazdy są homologowane z wykorzystaniem 
światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową, 
bardziej realistyczną procedurą pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2. Od dnia 1 września 
2018 r. WLTP w pełni zastąpi Nowy Europejski Cykl Jezdny (NEDC), który stanowi obecną 
procedurę badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia 
paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są one w wielu przypadkach w liczbach 
bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązkowe jest podawanie wartości NEDC dotyczących zużycia 
paliwa i emisji CO2 oraz dobrowolne jest podawanie wartości WLTP dotyczących zużycia 
paliwa i emisji CO2, przy czym nowe lekkie pojazdy dostawcze wprowadzone na rynek muszą 
uzyskać homologację typu z wykorzystaniem procedury WLTP od 1 września 2019 r. 
W przypadku nowych pojazdów, które uzyskały homologację typu z wykorzystaniem 
procedury WLTP, wartości NEDC dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zostały wyliczone na 
podstawie wartości WLTP.
Pojazdy, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane badaniu zgodnie 
z NEDC, mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku 
pojazdów z końcowej partii produkcji wartości zużycia paliwa i emisji CO2 stanowią wartości 
oparte na NEDC i nie są porównywalne z wartościami opartymi na WLTP.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze 
są wykonywane z materiałów spełniających wymogi pod względem możliwości odzysku 
i recyklingu 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 dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą 
Państwo na stronach: vwdostawcze.pl, www.vw-group.pl.

Amarok

Wydanie: kwiecień 2020 r.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.
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