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Život přináší spoustu výzev.

Jste připraveni?

Tam, kde ostatní dojedou ke hranicím svých možností, 

Amarok nekompromisně pokračuje dál ve své cestě. Jako 

doposud žádný jiný pick-up spojuje průchodnost teré-

nem, flexibilitu a spolehlivost, a to díky volitelnému 

pohonu všech kol, výjimečné bezpečnosti při jízdě 

v terénu, která je zajištěna systémem ABS s funkcí  

„Offroad“ a speciálně vyladěné funkci elektronického 

stabilizačního systému, nejširší ložné ploše ve své třídě 

a v neposlední řadě díky robustnímu žebřinovému rámu, 

jenž zejména v těžkém terénu zaručuje vysokou míru sta-

bility. Avšak i při jízdě po běžné silnici jde Amarok zcela 

novou cestou: se svým vysoce kvalitním interiérem a suve-

rénními jízdními vlastnostmi nenechá žádné přání 

nesplněné, a určuje tak nová měřítka komfortu a dyna-

miky. 

Výzva první:
Chcete být v práci včas. 
Vezměte to zkratkou  
přes řeku.
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Řešení:

Pohon všech kol 4Motion, 
který je zárukou dokonalé průchodnosti a bezpečné jízdy terénem.
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Výzva druhá:
Potřebujete převézt náklad  
z místa A do místa B.  
Na cestě je 12% stoupání.
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Řešení: 

Maximální hmotnost přívěsu 3,2 tuny, s nímž lze zvládnout všechny 
nástrahy cesty.
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Výzva třetí:
Jedete ve špatně sjízdném terénu.  
Chcete se přitom cítit jako  
v limuzíně.
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Řešení: 

Ergonomický design, vysoce kvalitní zpracování, nízká úroveň hluku 
v kabině – pocit komfortu, jenž odpovídá Vašim představám.
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Řešení: 

Ergonomický design, vysoce kvalitní zpracování, nízká úroveň hluku 
v kabině – pocit komfortu, jenž odpovídá Vašim představám.

Výzva čtvrtá:
Objevujete nejodlehlejší kout světa. 
Možností k natankování paliva  
je jen minimum.
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Řešení: 
Vysoce úsporná technologie pohonu, umožňující  
dojezd přes 1 000 km.
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Výzva pátá:
Chcete pick-up, který má nejlepší  
vlastnosti v každém terénu.  
Nepřipouštíte žádné kompromisy.
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Řešení: 

Výběr ze dvou vysoce výkonných motorů TDI 2,0  l, tří koncepcí  
pohonu, dvou alternativ převodovek a dvou možností pérování.
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*Informace o spotřebě paliva a emisích CO2 najdete na straně 59.

Výzva šestá:
Chcete šetřit palivo a peníze. 
Nechcete se však přitom vzdát  
síly a terénních vlastností. 

Amarok neprojevuje svůj charakter pouze designem exteriéru, 

ale podstatná část jeho kvalit je ukryta pod kapotou motoru: 

volit můžete mezi velmi úsporným agregátem 2,0 l TDI s výko-

nem 103 kW* a silným motorem 2,0 l BiTDI 132 kW* s krou-

ticím momentem až 420 Nm. Obě pohonné jednotky jsou 

vybavené technologií vstřikování paliva Common Rail, která 

zajišťuje klidný chod a efektivitu, a sériově na ně navazuje 

šestistupňová manuální převodovka. Motor o výkonu  

132 kW* může být na přání kombinován s osmistupňovou 

automatickou převodovkou.

Alternativou k sériovému pohonu zadní nápravy jsou dvě 

možnosti pohonu všech kol 4MOTION. Stálý pohon všech kol 

4MOTION spojuje výhody jízdní dynamiky na asfaltu s vyso-

kou průchodností v terénu a na nezpevněných komunikacích. 

Ještě více výhod získáte s přiřaditelným pohonem 4MOTION, 

jenž díky redukci, která je ovládána stiskem tlačítka, naprosto 

suverénně zvládne i velmi obtížný terén.

Abyste Amarok zcela přizpůsobili Vašim potřebám, můžete 

kromě kombinací pohonu vybírat také ze dvou variant péro-

vání. Sériově dodávaná listová pera, jež jsou zárukou jízdní 

dynamiky a komfortu, mohou být nahrazena provedením 

„Heavy-Duty“, díky kterému se zvyšuje maximální užitečná 

hmotnost.



14 – Amarok

Řešení: 

Amarok s BlueMotion Technology.
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Amarok s BlueMotion Technology spojuje to, co bylo 

po dlouhou dobu považováno za neslučitelné – terénní 

vlastnosti pick-upu a nízkou spotřebu paliva vozu střední 

třídy. Ve srovnání s modelem Amarok bez BlueMotion 

Technology může mít spotřebu paliva nižší až  

o 0,5  l na 100 km. Díky tomu jsou také jeho emise na velmi 

nízké úrovni, a méně tak zatěžuje životní prostředí. 

Inovativní technologický paket zahrnuje mimo jiné systém 

„Start-Stop“ a využití energie uvolněné při brzdění (reku-

perace). Paket může být kombinován jak s motorem 

o výkonu 103 kW*, tak i s agregátem o výkonu 132 kW*. 

Výkonnější varianta může být ve spojení se šestistupňovou 

manuální převodovkou nebo s osmistupňovou automa-

tickou převodovkou. Nejvyšší stupeň u obou převodovek 

má velmi dlouhý převodový poměr, takže motor při jeho 

zařazení pracuje při nízkých otáčkách, což vede k úsporám 

paliva. Amarok s BlueMotion Technology a s motorem 

o výkonu 103 kW* má spotřebu paliva v kombinovaném 

provozu pouhých 6,8 l na 100 km a emise CO2 v kombinova-

ném provozu 179 g/km.

*Informace o spotřebě paliva a emisích CO2 najdete na straně 59. 

Výzva sedmá:
Chcete Amarok, který Vám nejlépe vyhovuje. 
Vyberte si jednu ze čtyř linií výbavy a mnoha 
variant nástaveb.
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Robustní a účelné řešení –  
Amarok DoubleCab.
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Obtížné úkoly jsou pro něj 

snadnou záležitostí: Amarok 

DoubleCab je důsledně 

navržen pro vysoké zatížení 

a praktické využití – od nejširší 

nákladové plochy ve své auto-

mobilové třídě, přes sériově 

dodávaný standardní elektro-

nický stabilizační systém, jenž 

se automaticky přizpůsobuje 

stavu zatížení, až po pohodlná 

sedadla čalouněná odolnou 

látkou „Spacer“ v barvě  

„Anthrazit“.

O dobrou náladu na Vašich 

cestách se postará rádio  

„RCD 210“ s CD přehrávačem 

s podporou formátu MP3. 

Důvodem k radosti ve voze 

Amarok DoubleCab je i velká 

nabídka místa – podobně  

velkorysý prostor pro nohy 

a nad hlavou byste jinde v této  

automobilové třídě jen obtížně 

hledali. Pamatováno je také 

na uložení Vašich nástrojů – 

spousta praktických úložných 

přihrádek poskytuje dostatek 

úložného prostoru a přispívá 

tak k pořádku v interiéru.

Amarok DoubleCab je sériově 

vybaven černě lakovaným  

zadním nárazníkem. Ten však 

na přání nemusí být instalo-

ván – zadní stěnu ložné plochy 

je potom možné zcela sklopit 

o 180 ° a usnadnit tak naklá-

dání.
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Amarok DoubleCab toho hodně uveze. Je to díky jeho ložné ploše 

o velikosti 2,52 m2. Nákladový prostor může být na přání opatřen 

odolnou ochrannou vrstvou. Nízko položená nakládací hrana 

ložné plochy a velká výklopná zadní stěna maximálně usnadňují 

manipulaci s nakládanými a vykládanými předměty. V případě,  

že se často vydáváte na průzkum neznámých cest, můžete svůj 

Amarok DoubleCab vybavit buď stálým, nebo přiřaditelným  

pohonem všech kol 4MOTION.
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Nezáleží na tom, zda na korbě vozu Amarok DoubleCab převážíte 

balíky slámy, sadbové brambory nebo siláž. Díky své velké  

nosnosti a enormní síle uveze cokoli. K tomu, aby náklad zůstal 

na ložné ploše na svém místě, jsou určena čtyři úchytná oka, 

ke kterým je možné ukotvit vázací popruhy. Vede-li Vaše cesta 

přes kameny a pařezy, nepředstavuje to také žádný problém.  

Spodek vozu je na přání možné doplnit ochranným krytem, jenž 

zajistí, aby motor, převodovka i palivová nádrž zůstaly v bezpečí.
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Materiál, nářadí, řemeslníci. S vozem Amarok DoubleCab si 

přivezete vše, co potřebujete. V modelu DoubleCab najde poho-

dlné místo až pět osob. Na jeho ložnou plochu – nejširší v této 

třídě – lze naložit europaletu napříč. V kombinaci s volitelnými  

robustními listovými pery „Heavy-Duty“ je jeho nosnost  

až 1 151 kg. Vrtačku nebo řetězovou pilu můžete v případě 

nepříznivého počasí bezpečně uložit v dvojité kabině pod zadní 

sklápěcí lavicí sedadla, která je dělená v poměru 1 : 2.
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Komfortní a mnohostranné řešení –  
Amarok DoubleCab Trendline.
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Pick-up, jenž přináší něco  

navíc. V porovnání se základ-

ním modelem má Amarok 

DoubleCab Trendline 

dynamičtější vnější design 

a výbava jeho interiéru zahr-

nuje více funkčních prvků. 

K sériové výbavě patří kvalitní 

šestnáctipalcová kola z lehké 

slitiny „Taruma“. K tomu jsou 

madla dveří, kryty vnějších 

zpětných zrcátek a přední 

nárazník, jehož součástí je 

mřížka chladiče s chromovými 

aplikacemi, lakovány v barvě 

vozu. V předním nárazníku 

jsou sériově integrovány 

mlhové světlomety.

Sedadla v kabině jsou 

čalouněna látkou „Trail“, 

která může být buď v barvě 

„Anthrazit“, nebo hnědé 

„Buffalo“. Zvýšený komfort 

sezení zajistí střední loketní 

opěrka. Obzvláště praktické 

jsou zásuvky pod předními 

sedadly, jež jsou vhodné pro 

uložení drobností.

Zárukou příjemného 

cestování je rádio „RCD 210“ 

s CD přehrávačem s podpo-

rou formátu MP3 a se čtyřmi 

reproduktory, stejně jako  

poloautomatická klimatizace 

„Climatic“. Oba tyto prvky 

jsou součástí sériové výbavy. 

Zámky dveří můžete zamykat 

a odemykat prostřednictvím 

dálkového ovládání cen-

trálního zamykání a okna 

dveří mají elektrické ovládání.
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Proč by práce měla vždy předcházet zábavě? Amarok DoubleCab 

Trendline nabízí spoustu komfortu už při Vaší cestě k zákazníkům – 

 a po příjezdu zapůsobí profesionálním dojmem. Zároveň Vám 

usnadňuje práci, například bezpečným přístupem na ložnou    

plochu díky zadní stěně, která se sklápí velmi kultivovaným 

způsobem. Zadní okno kabiny může být jako součást výbavy 

na přání doplněno ochrannou mříží. Elektronický stabilizační  

systém se automaticky přizpůsobí hmotnosti nákladu.
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*Informace o spotřebě paliva a emisích CO2 najdete na straně 59.

Někdy se pracoviště nenachází v průmyslové zóně, ale uprostřed 

přírody. Nejlepší způsob, jak se k němu dostat, představuje Ama-

rok DoubleCab Trendline 4MOTION. Ať už zvolíte model se stálým, 

nebo s přiřaditelným pohonem všech kol a s redukcí, můžete si být 

jisti, že svého cíle dosáhnete spolehlivě a rychle. A je-li místo Vaší 

práce ještě dále – při ekonomickém způsobu jízdy s úsporným mo-

torem 2,0  l TDI* se na jedno natankování pohodlně dostanete až 

do vzdálenosti 1 000 km.
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Elegantní a hodnotné řešení –  
Amarok DoubleCab Highline.

Amarok DoubleCab Highline 

si můžete na přání vybavit 

buď přiřaditelným, nebo 

stálým pohonem všech kol 

4MOTION. Tento model Vás 

potom vyveze nejen 

k vrcholům těch nejvyšších 

hor, ale vysoké standardy 

splní i při jízdě ve městě. 

Oproti výbavě Amarok  

DoubleCab Trendline má 

navíc sedmnáctipalcová  

kola z lehké slitiny „Aldo“ 

s rozšířenými blatníky, 

částečně chromované  

kryty vnějších zpětných 

zrcátek a aplikace chromu 

na předním i zadním náraz-

níku. Stává se tak skutečným 

magnetem pro oči.

Potěšením pro zrak je však 

také interiér. Volant, hlavice 

řadicí páky a madlo ruční 

brzdy jsou potaženy kůží. 

Sedadla mohou být na přání 

částečně čalouněná kůží – 

například kůží „Vienna“ 

s jemným povrchem v barvě 

„Anthrazit“. Hodnotu inte-

riéru dále zvyšují četné  

aplikace chromu.

O příjemnou zábavu 

na Vašich cestách se postará 

rádio „RCD 310“ nebo voli-

telný navigační systém  

„RNS 315“ se šesti repro-

duktory, zatímco klimatizace 

„Climatronic“ zajistí opti-

mální tepelnou pohodu.
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Amarok terénní sanitní vůz

Amarok vozidlo rychlé pohotovostní služby

Funkční a flexibilní řešení – Amarok.

Amarok s vysokozdvižnou plošinou

Amarok sklápěč (Kipper)
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Amarok měřicí vůz

Amarok terénní sanitní vůz

Amarok splní téměř každý 

požadavek, neboť může být 

doplněn nástavbou 

od různých výrobců. Robust-

ní žebřinový rám je vybaven 

standardizovanými úchytný-

mi body, které usnadňují 

následnou montáž. 

Prostřednictvím elektrického 

rozhraní lze mimo jiné 

připojit například jeřábovou 

nástavbu, majáková světla, 

naviják nebo hydraulický  

agregát. Všechny čtyři verze 

výbavy je možné objednat 

také bez ložné plochy. 

Při volbě nosné části auto-

mobilu můžete pro vyšší 

užitečné zatížení volit  

listová pera „Heavy-Duty“, 

dále máte na výběr pohon 

zadní nápravy nebo stálý  

či přiřaditelný pohon všech  

kol 4MOTION včetně volitelné 

uzávěrky diferenciálu zadní 

nápravy. V kombinaci 

s užitečnou hmotností až 

1 393 kg tak provedení  

podvozku může mít téměř 

nekonečné množství variant. 

Příklady profesionálních 

nástaveb a vestaveb na  

bázi Užitkových vozů Volks-

wagen najdete na stránce  

www.umbauportal.de. 

Současně zde také najdete 

přehled různých řešení 

přepravy a seznam výrobců 

nástaveb, kteří spolupracují 

se společností Volkswagen 

Užitkové vozy.

Amarok podvozek
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Amarok.
Správné řešení pro každý úkol.
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 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Podvozek. Na přání jsou všechny čtyři výbavové linie vozu Amarok k dispozici také bez ložné plochy. Získáte tak mnohostranný a robustní 

podvozek Amarok, který můžete doplnit speciálními nástavbami. Dodávka vozu bez ložné plochy potom neobsahuje blatníky zadních 

kol, zadní stěnu ani zadní světla a osvětlení zadní poznávací značky. Upozorňujeme, že automobil může získat technický průkaz až 

po dokončení nástavby jejím výrobcem.

Exteriér

Design vozu Amarok není jen vysoce účelný, ale také velmi působivý. Již při pohledu 

z dálky bezpečně poznáte typickou „tvář“ automobilů Volkswagen s výraznými 

předními světlomety. Pro Amarok DoubleCab Highline jsou navíc součástí sériové  

výbavy rozšířené blatníky. Záď všech modelů tvoří výrazná zadní světla a široká stabilní 

zadní stěna ložné plochy. Pro Amarok DoubleCab Trendline a DoubleCab Highline je 

pro zajištění většího komfortu navíc k dispozici zadní stěna ložné plochy s komfortním 

chodem a zadním zámkem.

 A  T  H
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Obložení ložné plochy z hliníku. Čelní 

stěna, podlaha a zadní stěna ložné plochy 

jsou před poškozením chráněny plechový-

mi, rozměrově přesně přizpůsobenými 

panely s prostorovým reliéfem. Ochranu 

boků zajišťují plastové panely s přesnými 

rozměry.

Ochranný nátěr povrchu ložné plochy. 

Speciální vrstva odolná proti  

UV záření v antracitové barvě chrání 

ložnou plochu proti mechanickému  

a chemickému opotřebení.

Osvětlení ložné plochy. Zajistí 

dostatečné osvětlení ložné plochy tak, 

abyste s nákladem mohli manipulovat 

i za tmy. Osvětlení je integrováno 

do třetího brzdového světla. 

Ložná plocha vozu Amarok DoubleCab. Díky šíři ložné plochy 1 222 mm mezi kryty blatníků zadních kol je na ní možné převážet eu-

ropalety umístěné na šířku, což je u většiny pick-upů nemyslitelné. Celou ložnou plochu o velikosti 2,52 m2 tak lze využít optimálním 

způsobem. V případě potřeby může být velmi robustní výklopná zadní stěna využita jako praktické prodloužení ložné plochy. V tom 

případě však dojde k zakrytí panelu zadní poznávací značky – pro jízdu na větší vzdálenost proto nabídka zahrnuje dodatečný držák 

poznávací značky. Pro usnadnění nakládání a vykládání může být zadní stěna u modelů bez zadního nárazníku sklopena až o 180 °. 

Čtyři úchytná oka s pomocí vázacích popruhů zajistí, aby převážený náklad zůstal za jízdy bezpečně na svém místě.

Může být důvodem  
pro delší dodací lhůtu. Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.  A  T  H SC  A  T  H SC  A  T  H

 A  T  H
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 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Ochranná mříž na zadní okno kabiny brání rozbití jeho skla předměty na ložné 

ploše. Mříž se připevňuje k horní hraně ložné plochy.

Hardtop – pevná střecha ložné plochy. Hardtop byl speciálně navržen pro Amarok DoubleCab a povyšuje ložnou plochu 

na plnohodnotný zavazadlový prostor. Díky sériově dodávanému paketu těsnění je vzniklý zavazadlový prostor spolehlivě 

chráněn před prachem a vlhkostí. Prosklenou zadní stěnu nástavby lze snadno otevírat s pomocí plynových pístů, zatímco 

přední okno a boční okna jsou posuvná s pojistkami proti otevření v interiéru. Hardtop je lakován v barvě vozu, je opatřen 

vnitřním obložením a součástí jeho sériové výbavy je vyhřívání skla zadního okna. Prosklení oken je v provedení „Privacy“. 

(Vyobrazení pevné střechy zvnějšku najdete na stranách 4 a 5.)

Zadní stěna ložné plochy s komfortním 

otevíráním a zámkem (bez vyobrazení). 

Díky torznímu tlumení má otevírání 

i zavírání zadní stěny ložné plochy  

velmi kultivovaný chod. Zámek čepů  

otvírání zadní stěny ložné plochy je  

harmonicky zakomponován v otvíracím 

madle.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

 SC  A  T  H

 A  T  H

 SC  A  T  H
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*Kryt ložné plochy může být na přání dodán společně s paketem „Exteriér“.

Elektricky ovládaná vnější zpětná 

zrcátka jsou vyhřívaná a doplněná  

integrovanou anténou. Je tak zajištěn 

nejen dobrý výhled, ale také čistý 

příjem signálu rádiového vysílání.

Přední nárazník v černé barvě se zrnitou strukturou. Je obzvláště robustní a odolný. 

Na přání může být lakován v barvě vozu.

Lakovaný přední nárazník s aplikacemi chromu. Aplikace chromu na horní  

a spodní části mřížky chladiče stejně jako okolo mlhových světel jsou v dokonalém 

kontrastu s barvou laku vozu.

Na obrázku je  
Amarok DoubleCab Highline.

Kryt ložné plochy z plastu.* Uzamyka-

telný kryt lakovaný v barvě vozu díky 

těsnění chrání ložnou plochu i její obsah 

před prachem a deštěm. Kryt je opatřen 

dvojicí plynových pístů, které zajišťují 

jeho snadné otevírání a zavírání. 

Lakovaný přední nárazník. Přední nárazník je lakován v barvě vozu a přispívá  

k dynamickému vzhledu vozu Amarok DoubleCab Trendline. Aplikace chromu 

na mřížce chladiče jsou dalším stylovým akcentem jeho vzhledu.

Kryt ložné plochy z hliníkového plechu. 

Tento uzamykatelný kryt z plechu s prosto-

rovým reliéfem je opatřen těsněním a spo-

lehlivě chrání ložnou plochu před prachem 

a deštěm. Dvojice plynových pístů usnad-

ňuje jeho snadné otevírání a zavírání.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

Může být důvodem  
pro delší dodací lhůtu.

 A  T  H

 A  T  H
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 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Paket „Exteriér v černé barvě“. Tento paket zajistí ještě výraznější projev vozu Amarok. Ocelová trubková konstrukce  

„Stylingbar“ je tvořená z trubek o průměru 76 mm a její povrch je upraven černou práškovou barvou. Černé postranní trubkové 

lišty s integrovanými nástupními plochami jsou završením výrazného vzhledu. Paket může být na přání bez konstrukce  

„Stylingbar“.

Prosklení „Privacy“ (bez vyobrazení). 

Na přání dodávaná zatmavená skla 

bočních oken a sklo zadního okna 

prostoru pro cestující zajistí vysokou 

úroveň soukromí a současně poskytují 

vynikající ochranu před slunečním 

zářením.

Černá protisluneční ochranná fólie  

(bez vyobrazení). Protisluneční fólie 

propustí do interiéru vozu pouze  

39 % slunečního záření, neboť 54 %  

absorbuje a zbývajících 7 % odrazí.  

V kombinaci s prosklením „Privacy“ 

jsou tak skla oken při pohledu zvenčí 

téměř neprůhledná.

Paket ochrany spodku vozu 1  

(bez vyobrazení). Chrání motor 

a převodovku mimo jiné před odletu-

jícími kameny. Je určen pro Amarok 

DoubleCab s pohonem zadní nápravy 

nebo stálým či přiřaditelným poho-

nem všech kol. Amarok s přiřaditel-

ným pohonem všech kol 4MOTiON  

je ochranným krytem motoru vybaven 

již sériově. Pro Amarok s listovými  

pery „Heavy-Duty“ je k dispozici paket 

ochrany spodku vozu HD, který kromě 

výše zmíněných prvků zahrnuje navíc 

robustní ochranný kryt palivové nádrže.

Může být důvodem  
pro delší dodací lhůtu.

Může být důvodem  
pro delší dodací lhůtu.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.  A  T

 A  T  H  SC  A  T  H A  T  H
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Lapače nečistot vpředu a vzadu jsou 

vyrobeny z plastu a připevněny 

na vnitřní straně blatníků. Zajistí, aby  

Váš vůz i automobily jedoucí za Vámi 

byly chráněny před odletujícími 

nečistotami a kamínky.

Tažné zařízení. Hodnota maximální hmotnosti taženého přívěsu 3 200 kg při  

12% stoupání vypovídá o síle vozu Amarok.

Paket „Exteriér v chromu 1“. Zahrnuje nárazník, jenž sahá přes celou šíři čela vozu a akcentuje terénní vzhled vozu Amarok.  

Dvě nástupní plochy z hliníku a výrazná trubková konstrukce „Stylingbar“ jsou pak završením celkového vzhledu. Paket může  

být na přání bez konstrukce „Stylingbar“.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

 SC  A  T  H SC  A  T  H
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 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Paket „Exteriér v chromu 2“. Pro další vylepšení vzhledu svého vozu Amarok jej můžete doplnit elegantními aplikacemi a přídavnými 

prvky z ušlechtilé oceli. Paket zahrnuje přední nárazník lakovaný ve dvou barvách, který se rozprostírá přes celou šíři vozu, 

a zdůrazňuje tak terénní vzhled vozu Amarok stejně jako dvě trubkové hrany prahů z ušlechtilé oceli v chromovém vzhledu.  

Chromovaný zadní nárazník.  

Zadní nárazník z chromované oceli 

propůjčuje vozu Amarok ještě 

výraznější vzhled. integrovaný schod 

Vám usnadňuje přístup na ložnou 

plochu při nakládání a vykládání.

Výška hrany ložné plochy a výška 

výklopné zadní stěny. Výška ložné  

plochy pouhých 780 mm usnadňuje 

nakládání a vykládání, zatímco výška 

zadní výklopné stěny má výjimečných 

508 mm. Díky tomu lze bez problémů 

převážet i sypký náklad.

Zadní nárazník v černé barvě. Robustní 

nárazník se schůdkem je završením  

zádi vozu. Amarok v základní výbavě 

může být na přání v provedení bez  

zadního nárazníku.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H

 H SC  A  T
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Paket „Exteriér v chromu 3“. Tento exkluzivní paket podtrhuje tím správným způsobem charakter vozu Amarok. Zahrnuje 

přední nárazník lakovaný ve dvou barvách, který se rozprostírá přes celou šíři vozu, a zdůrazňuje tak terénní vzhled vozu  

Amarok, stejně jako dvě trubkové hrany prahů z ušlechtilé oceli v chromovém vzhledu s černými nástupními plochami  

s protiskluzovým povrchem a výraznou trubkovou konstrukci „Stylingbar“ tvořenou ze dvou leštěných trubek z ušlechtilé oceli 

v chromovém vzhledu. Paket může být dodán na přání bez konstrukce „Stylingbar“.

Paket „Offroad 1“. Tento paket zajistí větší bezpečnost při jízdě v terénu.  

Zahrnuje ochranný kryt motoru a převodovky a terénní pneumatiky 245/70 A/T  

na šestnáctipalcových kolech z lehké slitiny „Amazonit“. Paket lze kombinovat  

se všemi variantami pohonu. Amarok s přiřaditelným pohonem všech kol 4MOTiON 

má ochranný kryt motoru již jako součást sériové výbavy. 

Paket „Offroad HD“ (bez vyobrazení). 

Tento paket je určen pouze pro Amarok 

s listovými pery „Heavy-Duty“. Jeho 

součástí je kryt motoru, převodovky  

a palivové nádrže, a představuje tak spo-

lehlivou ochranu proti jejich poškození. 

Amarok s přiřaditelným pohonem všech 

kol 4MOTiON má ochranný kryt motoru  

již jako součást sériové výbavy. Součástí 

paketu jsou také šestnáctipalcová kola 

z lehké slitiny „Amazonit“ s terénními 

pneumatikami s hrubým dezénem 

245/70-R-16-XL-A/T, které zajistí 

potřebnou přilnavost při jízdě v terénu.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.
Může být důvodem  
pro delší dodací lhůtu.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

 A  T  H

 A  T  H
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 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Kola

Kola z lehké slitiny „Aragonit“ o rozměru 

8 J x 19 s pneumatikami 255/55 R 19 XL. 

Kola jsou sériově dodávána včetně 

pneumatik.

Kola z lehké slitiny „Taruma“ 

o rozměru 6  J x 16 s pneumatikami 

245/70 R 16.

Robustní a silný v terénu, elegantní na městském bulváru. Nebo snad 

upřednostňujete sportovnější projev? Dejte svému vozu Amarok nezaměnitelný 

vnější vzhled tím, že ze široké palety kol z lehké slitiny zahrnující různý design 

a různou velikost vyberete ta, která nejlépe vyhovují Vašemu vkusu. Každá sada  

kol se dodává včetně plnohodnotného rezervního kola opatřeného pneumatikou. 

Rezervní kolo je snadno přístupné a bezpečně upevněné pod podlahou vozu.  

Pro lepší ochranu před odcizením mohou být kola na přání vybavena pojistnými 

šrouby včetně adaptérového nástavce na montážní klíč.

Kola z lehké slitiny „Durban“ o rozměru 

7  J x 18 včetně rozšířených blatníků 

s pneumatikami 255/60 R 18. Nabídka 

zahrnuje také provedení ve vysokém 

lesku.

Kola z lehké slitiny „Amazonit“ 

o rozměru 6  J x 16 s terénními 

pneumatikami 245/70-A/T. Dodávají 

se pouze v kombinaci s pakety  

Offroad.

Kola z lehké slitiny „Aldo“ o rozměru  

8 J x 17 včetně rozšířených blatníků 

s pneumatikami 245/65 R 17. V nabídce 

také se zimními pneumatikami.

Kola z lehké slitiny „Cantera“ o rozměru 

8 J x 19 včetně rozšířených blatníků 

s pneumatikami 255/55 R 19.

Šestnáctipalcová ocelová kola  

s pneumatikami 205 R 16. V nabídce 

také se zimními pneumatikami.

Mohou být důvodem pro delší dodací lhůtu.

Mohou být důvodem  
pro delší dodací lhůtu.

 SC  A

 SC  A  T  H
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Ať před sebou máte jakkoli těžký úkol, ve voze Amarok Vás nic nerozhodí. Komfortní 

interiér je vybaven na úrovni, jakou znáte pouze v osobních vozech. Od volitelné  

výbavy v kůži až po přehledné uspořádání palubní desky – kabina pro cestující byla 

navržena tak, aby navozovala pocit nejvyššího komfortu. Obzvláště velké místo pro 

nohy a nad hlavami cestujících vytváří prostor pro Vaši spokojenost.

Interiér

Koberce. Jsou vyrobené z odolného 

materiálu a vyvářejí příjemnou  

atmosféru v kabině pro cestující.

Středová konzola. Za řadicí pákou se nachází praktická odkládací přihrádka, která je 

pro výbavy Amarok DoubleCab Trendline a Amarok DoubleCab Highline sériově 

opatřena uzamykatelným krytem a současně slouží jako střední loketní opěrka.

Robustní podlahová krytina.  

Její omyvatelný povrch napomáhá 

k udržení čistoty v kabině.

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H
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 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Výškově nastavitelná sedadla. Sedadla 

řidiče a spolujezdce vpředu mohou  

být nezávisle ergonomicky nastavena. 

Do cíle své cesty se tak i po dlouhé 

jízdě dostanete uvolnění.

Odkládací kapsy ve dveřích. 

V obložení dveří řidiče a spolujezdce 

vpředu jsou odkládací kapsy s prolisy 

pro uložení 1,5litrové lahve. Prolisy 

v obložení zadních dveří umožňují 

uložení litrových lahví.

Komfortní a funkční paket. Okna 

a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka mají 

elektrické ovládání prostřednictvím  

jednoduchého stisku tlačítka. Paket 

zahrnuje rovněž centrální zamykání 

s dálkovým ovládáním.

Interiér vzadu. V okamžiku, kdy se usadíte na jedno z komfortních sedadel vozu Amarok, nebude se Vám chtít hned tak vystou-

pit. Na zadním sedadle na Vás zapůsobí spousta prostoru nad hlavou i pro nohy. Nezbytná bezpečnost je zajištěna díky třem 

opěrkám hlavy, třem bezpečnostním tříbodovým pásům a úchytům iSOFiX pro ukotvení dvou dětských sedaček. Sklopné sedáky 

sedadel mohou být rychle a snadno zvednuty. Nastupování a vystupování je u výbav Amarok DoubleCab Trendline a Amarok 

DoubleCab Highline usnadněno díky dvěma úchytným madlům na B-sloupku karoserie.

Na obrázku je interiér vozu Amarok DoubleCab Highline.

 SC  A  T  H SC  A  T  H  SC  A  T  H

 A  T  H
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Víceúčelové kotevní body. Amarok je vybaven dvěma víceúčelovými kotvicími body 

na palubní desce, které jsou snadno přístupné a v zorném poli řidiče. K těmto  

kotvicím bodům je v nabídce několik praktických doplňků – držák nápojů, rámeček 

na obraz, svorka s poznámkami nebo magnetický držák na kovové předměty.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

Prostor řidiče a spolujezdce. Obě přední ergonomicky tvarovaná sedadla jsou výškově nastavitelná a na přání mohou být 

vyhřívaná. Na straně předního spolujezdce je nástup do vozidla usnadněn díky úchytnému madlu, u výbav Amarok DoubleCab 

Trendline a Amarok DoubleCab Highline je úchytné madlo také na A-sloupku na straně řidiče. Dva držáky nápojů zajistí bezpečné 

uložení kávy a občerstvení. Dalším praktickým prvkem u výbav Amarok DoubleCab Trendline a Amarok DoubleCab Highline jsou 

zásuvky pod sedadly, do kterých můžete uložit různé drobnosti. Samozřejmě je postaráno i o Vaši bezpečnost. Čelní airbagy řidiče 

a spolujezdce a dva hlavové boční airbagy Vás ochrání v případě nehody.

Na obrázku je interiér vozu Amarok DoubleCab Highline.

Držák nápojů je integrován 

do středové konzoly a zajistí bezpečné 

uložení Vašich nápojů. Ve voze Amarok  

DoubleCab Trendline a Amarok  

DoubleCab Highline se vzadu  

nacházejí další dva výsuvné držáky 

nápojů.
 SC  A  T  H SC  A  T  H

 SC  A  T  H



44  – Interiér –  Amarok

 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Sklopná sedadla. Pro ochranu 

čalounění sedadel mohou být jejich  

sedáky zvednuty. V dvojité kabině  

tak vytvoříte prostor například pro  

transport Vašeho čtyřnohého miláčka 

nebo elektrických přístrojů, které je 

třeba chránit před deštěm.

Palubní deska. Materiály nejvyšší kvality, jak na pohled, tak na dotyk, a ergonomické uspořádání ovládacích prvků vytvářejí nový  

standard ve třídě pick-upů. Je zde spousta odkládacích přihrádek, mimo jiné v obložení dveří, ve středové konzole a na palubní desce, 

jež zajistí, aby drobnosti, bez kterých se na svých cestách neobejdete, byly bezpečně uloženy. Přihrádka na palubní desce je dokonce 

uzamykatelná. Velmi praktické jsou kulové výdechy ventilace, které umožňují přímou a přesnou regulaci proudu vzduchu.

Die 12-Volt-Steckdose. 

Sie befindet sich auf der instrumen-

tentafel und ermöglicht beispielswei-

se das Laden  

von einem mobilen Navigationsgerät.

Dvanáctivoltová zásuvka. Je umístěna 

na palubní desce a může být využita 

například pro napájení mobilní  

navigace.

Digitální tachograf (bez vyobrazení). 

Tachograf zaznamenává digitální  

data ujeté trasy a rychlosti jízdy 

od dvou řidičů a automaticky řidiče 

varuje před překročením doby řízení. 

Uložená data mohou být vytištěna 

prostřednictvím integrované tiskárny 

nebo zkopírována prostřednictvím 

komunikačního rozhraní. Podle 

Nařízení EU 3820/85 musí být všechna 

vozidla a jízdní soupravy s celkovou 

hmotností nad 3,5 t při užívání pro 

účely podnikání vybavena tachografem. 

Může být důvodem  
pro delší dodací lhůtu.

Na obrázku je interiér vozu Amarok DoubleCab Highline.

 A  T  H  T  H  A  T  H

 SC  A  T  H
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Vrcholový úhel. Amarok Vás převeze přes pařezy i kameny. A také přes výrazně větší 

překážky. Při hodnotě vrcholového úhlu 23°2) nepředstavují ani kmeny stromů nebo 

skalní výběžky žádný problém.

Nájezdový úhel a brodivá hloubka. Amarok zvládne prudká stoupání i malé brody. 

Jeho nájezdový úhel vpředu je impozantních 28° a vzadu 23,6° (28° bez zadního 

nárazníku). Maximální brodivá hloubka je 500 mm.

Příčný sklon. Amarok přitahuje  

extrémy, a proto zvládne jízdu i na  

cestách s příčným sklonem 50° 2), 3). 

Můžete s ním tak bez obav přejet  

třeba přes lyžařskou sjezdovku.

Stoupavost. Amarok vyjede do jakéhoko-

liv stoupání a vyveze s sebou i Váš 

náklad. Ani přívěs o hmotnosti 3,2 tuny 

ve 12% stoupání nepředstavuje problém. 

S nákladem o hmotnosti 1 tuny2) zvládne 

100% (45°) stoupání.

Motory, převodovky a podvozek

Amarok jako žádný jiný automobil v této automobilové třídě bez problémů zvládá 

jízdu po silnicích i ve špatně sjízdném terénu. Příčinou vysoké úrovně komfortu, vy-

nikající průchodnosti terénem a trakce jsou nejmodernější technologie, díky kterým 

se optimálním způsobem přizpůsobí nejrůznějším požadavkům. Srdcem jeho po-

honu je jeden ze dvou nabízených naftových motorů, které díky technologii 

vstřikování paliva Common Rail mají velmi kultivovaný chod a pracují maximálně 

efektivně. Prvním z nabízených motorů je agregát 2,0 l TDi s výkonem 103 kW1),  

se kterým Amarok s BlueMotion Technology dosahuje průměrnou spotřebu 6,8 l 

na 100 km. Druhým je motor 2,0 l BiTDi s výkonem 132 kW1) a krouticím momentem 

400 Nm, u něhož dvě turbodmychadla poháněná výfukovými plyny umožňují impozant-

ní odezvu v nízkých otáčkách a vyšší výkon ve vysokých otáčkách. Sériově na oba 

motory navazuje šestistupňová manuální převodovka, pro výkonovou variantu 132 kW1) 

je na přání k dispozici také osmistupňová automatická převodovka, která zvyšuje 

jízdní komfort i maximální hodnotu krouticího momentu až na 420 Nm.

 1)informace o spotřebě paliva a emisích CO2 najdete na straně 59. 2)Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti a na variantě výbavy a typu motoru. 3)Úhel příčného sklonu je 49,7° vlevo a 50,8° vpravo. 
Jedná se o statisticky určené hodnoty. 
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46  – Motory, převodovky a podvozek –  Amarok

 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Stálý pohon všech kol 4Motion  

(bez vyobrazení). Pohon všech kol 

4MOTiON s diferenciálem TORSEN 

maximálně využívá všech výhod  

tohoto pohonu pro dynamickou  

jízdu, a je tak vhodný jak pro jízdu  

po zpevněných cestách, tak v terénu. 

Pohon zadní nápravy (bez vyobrazení). 

Při akceleraci se zvyšuje zatížení zadní 

nápravy, což má příznivý vliv na kontakt 

kol s vozovkou. Také řízení předních  

kol není při pohonu zadní nápravy 

ovlivněno krouticím momentem motoru.

Přiřaditelný pohon všech kol  

4Motion (bez vyobrazení). Pohon 

všech kol 4MOTiON zaručuje spolehli-

vou trakci na jakémkoliv povrchu. 

Po aktivaci prostřednictvím tlačítka 

rozděluje výkon motoru na obě  

nápravy rovnoměrně v poměru 1 : 1, 

a zlepšuje tak záběr. V náročném  

terénu a v prudkých stoupáních může 

být navíc ještě zapojena přiřaditelná 

redukce převodovky. Elektronický 

stabilizační systém pracuje i při zapnu-

tém pohonu všech kol. Na zpevněných 

cestách pak pojedete opět pouze  

s pohonem zadní nápravy.

Osmistupňová automatická převodovka. Motor o výkonu 132 kW1) může být 

na přání kombinován s efektivní automatickou převodovkou. První převodový 

stupeň je určen pro rozjezd v terénu a pro rozjezd s připojeným přívěsem. Z toho 

důvodu není nutné použít dodatečnou redukci převodovky. Naproti tomu osmý 

stupeň má prodloužený převodový poměr a je koncipován pro úspornou jízdu při 

nízkých otáčkách motoru.

Listová pera „Heavy-Duty“ (bez  

vyobrazení). Díky nim lze převážet 

náklady až do hmotnosti 1,251 t2), 

zaručují vysokou úroveň bezpečnosti 

při zatížení a jsou konstruována tak, 

aby lehce zvládla zejména jízdu 

v těžkém terénu. 

Standardní listová pera (bez vyobra-

zení) jsou ideální volbou pro ty, kteří 

potřebují převážet náklady do hmot-

nosti 952 kg2) a současně si přejí, aby 

projev vozu při jízdě byl stejný jako 

u osobního automobilu. Tato listová 

pera významně zvyšují jízdní komfort 

zejména při vyšších rychlostech 

a současně snižují hladinu hluku.
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Plaketa BlueMotion Technology. Plaketa prokazuje, že jedete v pick-upu s velmi  

nízkou spotřebou paliva a díky tomu méně zatěžujete životní prostředí.

Pneumatiky se sníženým valivým  

odporem (bez vyobrazení). Kontakt 

s vozovkou u vozu Amarok  

s BlueMotion Technology zajišťují 

pneumatiky se sníženým valivým  

odporem. Následkem toho má tento 

model sníženou spotřebu paliva,  

a tím také nižší emise CO2. 

Využití energie uvolněné při brzdění 

(bez vyobrazení). Prostřednictvím  

speciálního systému, jenž řídí 

využívání energie, je při zpomalování 

vozidla nebo při brzdění zvýšeno 

napětí alternátoru, což vede k inten-

zivnímu dobíjení akumulátoru. Při 

jízdě ustálenou rychlostí je pak možné 

napětí alternátoru snížit, 

a v konečném důsledku tak snížit 

i spotřebu paliva.

Amarok s BlueMotion Technology

Užitkové vozy Volkswagen s BlueMotion Technology určují měřítka s ohledem  

na udržitelnou mobilitu. Technologický paket, který zahrnuje systém „Start-Stop“, 

využívání energie uvolněné při brzdění, tempomat, pneumatiky se sníženým  

valivým odporem a multifunkční ukazatel palubního počítače, značně snižuje 

spotřebu paliva. Tento paket lze kombinovat jak s motorem o výkonu 103 kW1),  

tak také s motorem o výkonu 132 kW1). Amarok s BlueMotion Technology a s moto-

rem o výkonu 103 kW1) spotřebuje v kombinovaném provozu pouhých 6,8 l/100 km 

a jeho emise CO2 při kombinovaném provozu činí 179 g/km.

Systém „Start-Stop“ přispívá k úsporné jízdě s nízkými emisemi. Systém automa-

ticky vypne motor po vyřazení na neutrál a uvolnění pedálu spojky – například  

při zastavení na červenou nebo při stání v dopravní zácpě. Pro pokračování  

v jízdě stačí jen znovu sešlápnout spojku a motor se opět rozeběhne. Ve spojení 

s osmistupňovou automatickou převodovkou je impulzem k vypnutí motoru trvale 

sešlápnutý pedál brzdy. Po jeho uvolnění se motor znovu nastartuje.

1)informace o spotřebě paliva a emisích CO2 najdete na straně 59.   2)Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na variantě výbavy a typu motoru.
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 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Airbagy (bez vyobrazení). Každý Amarok 

je vybaven airbagy, jež využívají 

nejnovější technologie. Pouze několik 

milisekund poté, co nárazové senzory 

zaznamenají kolizi, dojde k naplnění 

airbagů řidiče i předního spolujezdce 

směsí plynu. Tím je zajištěna ochrana 

hlavy a horní části trupu obou pasažérů. 

Po stranách obou předních sedadel jsou 

navíc integrované kombinované hlavové 

a boční airbagy, které jsou 

bezprostředně aktivovány v případě 

bočního nárazu.

Asistent pro rozjezd do kopce a jízdu 

z kopce (bez vyobrazení). Tento sys-

tém brání couvnutí vozu při rozjíždění 

do kopce a při jízdě z kopce přispívá 

k pohodlnému ovládání automobilu. 

Při sjíždění z kopce asistent brzdí 

prostřednictvím automaticky aktivova-

né funkce „Offroad“, a umožňuje tak 

bezpečnou a kontrolovanou jízdu ze 

svahu.

Mechanická uzávěrka diferenciálu  

(bez vyobrazení). Při aktivované 

uzávěrce zadního diferenciálu se obě 

kola zadní nápravy otáčejí synchronně 

a současně přenášejí stejnou sílu.  

Výsledkem je optimální trakce zejména 

na písčitém nebo kluzkém podkladu.

Bezpečnost

Díky mnoha inovativním bezpečnostním a asistenčním systémům si Amarok hravě 

poradí i s nejtěžším terénem. Obsáhlý bezpečnostní paket, který je ve třídě pick-

upů zcela výjimečný, zahrnuje ABS s funkcí „Offroad“ a elektronický stabilizační 

systém nové generace s asistenty pro rozjezd do kopce a jízdu z kopce. Při jízdě 

v těžkém terénu vytváří systém ABS s funkcí „Offroad“ při brzdění před koly malé 

klíny ze sypkého materiálu, kterým je cesta tvořena. To podstatně zkracuje brzdnou  

vzdálenost bez negativního vlivu na ovladatelnost vozu. Elektronický stabilizační 

systém se automaticky přizpůsobí stavu zatížení vozu a napomáhá k tomu, aby  

se automobil nedostal do smyku. To vše v kombinaci s maximální stabilitou, která 

je daná robustním žebřinovým rámem, činí z vozu Amarok ideální vůz pro nasazení 

v těžkých podmínkách. 

Mlhové světlomety za špatného počasí 

zajišťují optimální viditelnost a nejvyšší 

možnou bezpečnost. Mlhové světlomety 

jsou integrovány v předním nárazníku.

Alarm. Tento systém zahrnuje kromě 

senzoru pro kontrolu interiéru také 

elektronický imobilizér a sirénu s nezá-

vislým zdrojem, která slouží k akustické 

signalizaci, ochranu proti otevření dveří 

a kapoty motoru a ochranu proti 

odtažení.

Odbočovací světla. Jsou součástí mlhových 

světlometů a při odbočování rychlostí 

do 40 km/h osvětlují okraj vozovky 

na vnitřní straně zatáčky. Případná 

nebezpečí tak můžete zpozorovat mno-

hem dříve a dostanete se bezpečněji 

do cíle své cesty.

Paket „Světla a výhled“ (bez vyobra-

zení). Automatická funkce světlometů 

„Coming home“ a „Leaving home“  

zajistí prostřednictvím osvětlení okolí 

vozu bezpečné nastupování a vystupo-

vání. Paket dále zahrnuje vnitřní zpětné 

zrcátko, které se automaticky zatmaví 

v okamžiku, kdy Vás světla vozu  

jedoucího za Vámi začnou oslňovat. 

V držáku vnitřního zpětného zrcátka  

je umístěn dešťový senzor, který již  

při slabém dešti aktivuje stěrače.
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Elektronický stabilizační systém (ESC). 

Elektronika tohoto systému napomáhá 

tomu, aby se vozidlo nedostalo do  

smyku. Systém v kritických situacích 

vyhodnotí data získaná ze sítě senzorů – 

mimo jiné porovnává směr pohybu  

vozu s aktuálním natočením volantu 

a současně také vyhodnocuje informaci 

o hmotnosti nákladu. V případě 

potřeby tak může zasáhnout 

prostřednictvím cíleného brzdění 

a přispět k obnovení směrové stability. 

Činnost elektronického stabilizačního 

systému je současně synchronizována 

s funkcí systémů ABS, MSR a ASR a je 

aktivní i u vozů s přiřazeným pohonem 

všech kol 4MOTiON. Je si však nutné 

uvědomit, že ani existence ESC 

nedokáže překonat hranice fyzikálních 

zákonů.

Protiblokovací systém (ABS). 

V případě, že při brzdění hrozí zabloko-

vání kol, systém bezprostředně 

zasáhne řízeným omezením brzdného 

tlaku. Amarok tak i při intenzivním 

brzdění zůstane ovladatelný.

Protiprokluzová regulace (ASR)  

(bez vyobrazení). V případě, že otáčky 

jednoho poháněného kola převyšují 

aktuálně danou hodnotu (mez proklu-

zu), systém aktivuje proces částečného 

přibrzďování. Je tak zabráněno 

protáčení kola a umožněna plynulá  

akcelerace.

Varovná funkce brzdových světel při 

intenzivním brzdění (bez vyobrazení). 

V případě nouzového brzdění při 

rychlosti nad 50 km/h začnou brzdová 

světla blikat. Po zastavení jsou 

následně aktivována varovná světla, 

která jsou po opětovném rozjetí 

a dosažení rychlosti 10 km/h automa-

ticky vypnuta.

ABS s funkcí „Offroad“. Standardní 

systém ABS byl u vozu Amarok rozšířen 

o funkci „Offroad“, která byla speciálně 

vyvinuta pro použití v obtížném terénu. 

Jakmile je stisknutím tlačítka funkce 

ABS „Offroad“ aktivována, prodlouží se 

například intervaly mezi jednotlivými 

brzdnými rázy. Dochází k řízenému 

blokování kol, a tím k vytváření malých 

klínů sypkého materiálu před koly  

vozu. To podstatně zkracuje brzdnou 

dráhu automobilu.

Stabilizace jízdní soupravy (bez  

vyobrazení). Speciálně přizpůsobené 

tažné zařízení Volkswagen doplňuje 

funkci elektronického stabilizačního 

systému. V případě, že boční výkyvy 

připojeného přívěsu přesáhnou stano-

venou mez, systém řízeným způsobem 

přibrzďuje tažné vozidlo a současně 

také sníží krouticí moment jeho motoru. 

Přívěs se tak stabilizuje a zachová se tím 

bezpečnost jízdy. Hranice fyzikálních 

zákonů však ani stabilizace jízdní  

soupravy překonat nedokáže. 

Elektronická uzávěrka diferenciálu 

(EDS) (bez vyobrazení). V případě, že  

se jedno z kol začne protáčet, EDS jej 

cíleně přibrzdí a odvede z něj veškerý 

výkon na druhé kolo zadní nápravy – 

v případě vozu s pohonem zadní  

nápravy, resp. na ostatní tři kola u vozu  

s pohonem 4MOTiON. EDS může být 

kombinována s mechanickou 

uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy.
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Sériová výbava

Výbava za příplatek

 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Klimatizace „Climatronic“. Systém přizpůsobuje teplotu v interiéru vnější teplotě 

a slunečnímu záření ve dvou nezávislých teplotních zónách. Automatické nastavení 

rozmístění proudění a senzory kvality vzduchu jsou zárukou příjemného klimatu 

uvnitř vozu.

Klimatizace „Climatic“ nepřetržitě přizpůsobuje teplotu uvnitř vozu nastavené 

hodnotě. Teplota interiéru je měřena prostřednictvím senzoru. Ovládacími prvky 

lze individuálně řídit teplotu, rozmístění a objem/rychlost proudění vzduchu.

Komfort

Ten, kdo musí den co den při práci napnout síly, by měl do zaměstnání cestovat co 

nejpohodlněji. To je důvod, proč Amarok nabízí širokou paletu komfortní výbavy. 

Kromě velkého prostoru nad hlavou a pro nohy je to pro řady Amarok DoubleCab 

Trendline a Amarok DoubleCab Highline na přání výbava interiéru v kůži či vysoce 

kvalitní klimatizační systémy, které zajistí uvnitř vozu příjemnou teplotu. A abyste 

Vy a Vaši spolucestující měli start do nového dne co nejpohodlnější i v chladných 

obdobích roku, je k dispozici paket zimní výbavy, který kromě vyhřívaných trysek 

ostřikovačů předního skla zahrnuje také vyhřívání předních sedadel.

ParkPilot vzadu. Při couvání je vzdá-

lenost vozu od překážky signalizována 

prostřednictvím varovných tónů. 

Kromě akustických signálů je odstup 

od překážky zobrazován také opticky 

na displeji rádia „RCD 310“,  

resp. navigačního systému „RNS 315“,  

které jsou součástí výbavy na přání. 

U modelů Amarok DoubleCab  

Trendline a Amarok DoubleCab  

Highline je navíc zobrazována také  

vzdálenost vozu od překážky vpředu.
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Paket „Technika“. Zahrnuje tempomat 

a multifunkční displej palubního 

počítače, který poskytuje spoustu  

informací, jež Vám umožňují jezdit 

bezpečněji a úsporněji – mimo jiné 

např. dojezdovou vzdálenost.

Paket „Cool & Sound“ (bez vyobrazení). 

Součástí tohoto paketu, který přispívá 

k pohodlné jízdě, je klimatizace  

„Climatronic“ s regulací teploty ve  

dvou zónách, rádio „RCD 310“ s CD 

přehrávačem s podporou formátu MP3 

a šesti reproduktory, kůží potažený  

volant a hlavice řadicí páky a madlo 

ruční brzdy rovněž potažené kůží.

Zpětná kamera (bez vyobrazení). 

V kombinaci s rádiem „RCD 310“  

nebo s navigačním systémem „RNS 

315“ či „RNS 510“ může být na jejich 

displeji zobrazen prostor za vozem 

včetně předpokládané jízdní dráhy.

Multifunkční volant. Prostřednictvím integrovaných tlačítek můžete ovládat 

všechna nabízená rádia, navigační systémy a také hands free Vašeho mobilního te-

lefonu. Věnec volantu je potažený kůží, a je tak velmi příjemný na dotek. 

Přídavné vodní topení. Modely Amarok 

vybavené klimatizací „Climatic“ nebo 

„Climatronic“ mohou být na přání 

doplněné přídavným vodním topením. 

To umožňuje předehřátí motoru 

a současně zajistí rychlé zahřátí inte- 

riéru vozu, resp. jeho předehřátí.  

Ovládání přídavného vodního topení  

se uskutečňuje prostřednictvím snadno 

přístupného panelu integrovaného 

ve stropní konzole, případně jej lze 

zapnout a nastavit pomocí dálkového 

ovládání.
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 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Rádio „RCD 210“. Kromě příjmu RDS 

informací je vybavené CD přehrávačem 

s podporou formátu MP3, rozhraním 

pro instalaci přípravy mobilního  

telefonu a dvěma reproduktory, z nichž 

každý má výkon 20 W.

Multimediální rozhraní AUX-IN  

(bez vyobrazení). Přes vstup Cinch  

mohou být připojené externí zvukové 

zdroje, např. MP3 přehrávače. Jejich  

ovládání se uskutečňuje prostřednictvím 

rádia nebo navigačního systému.  

Pro navigační systémy „RNS 315“  

a „RNS 510“ je rozhraní AUX-iN součástí 

sériové výbavy.

Příprava pro mobilní telefon. Ve spojení 

se všemi rádii i navigačními systémy je 

k dispozici příprava pro mobilní telefon 

s protokolem Bluetooth, mikrofonem 

ve střešní konzole a ovládacím modulem 

se třemi tlačítky.

Navigační funkce „RNS 315“ pro rádio „RCD 310“. Systém má všechny funkce,  

které nabízí rádio „RCD 310“, a navíc je vybaven dotykovou barevnou obrazovkou 

a kompatibilní Bluetooth hands free sadou pro mobilní telefony. Šest reproduktorů 

je zárukou optimálního zvuku. Zvolené navigační mapy jsou nahrány na integrova-

né 4GB flash paměti, takže svou oblíbenou hudbu z CD můžete poslouchat i při  

aktivní navigaci. Na čelní straně přístroje je integrováno multimediální rozhraní 

AUX-iN a slot na SD karty.

V případě, že Vám nestačí volání divočiny, nabízí Amarok mnoho atraktivních  

zvukových zážitků. Rádia a až šest reproduktorů jsou zárukou dobré zábavy v celé 

kabině. A díky funkci hands free můžete za jízdy telefonovat svým přátelům.  

Teď už Vám nemůže stát nic v cestě při uvolněné jízdě za vzrušujícími zážitky.

Multimédia

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H

 SC  A  T

 SC  A  T  H
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Rádio „RCD 310“. Má všechny funkce jako rádio „RCD 210“, navíc nabízí dva repro-

duktory vzadu, anténní diverzitu a velký displej umožňující zobrazení informací sys-

tému ParkPilot.

Bluetooth hands free sada „Touch 

Phone Kit“.1) Má barevný dotykový 

TFT displej s úhlopříčkou 7,1 cm.  

Díky možnosti hlasového ovládání je 

i v průběhu jízdy zajištěna bezpečná 

manipulace.

1)Není v nabídce v kombinaci s navigačním systémem „RNS 315“. Pro Amarok DoubleCab je způsob upevnění sady na palubní desce jiný, než jak je vyobrazeno.

Navigační systém „RNS 510“. Kromě výbavy systému „RNS 315“ disponuje navíc barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou 

přes 16 cm a 30GB pevným diskem s navigačními mapami. V kombinaci s multifunkčním volantem může být tento systém ovlá-

dán také hlasem.

Může být důvodem  
pro delší dodací lhůtu. SC  A  T  H  SC  A  T  H

 A  T  H
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 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Originální příslušenství Volkswagen

Originální příslušenství Volkswagen bylo vytvořené pro Amarok s cílem, aby dokonale 

odpovídalo Vám i Vašim potřebám. Jeho rozsáhlá nabídka zahrnuje spoustu doplňků, 

jež dále zlepšují vzhled Vašeho vozu, činí jízdu v něm ještě bezpečnější a komfortnější 

a usnadňují Vám Vaši práci. Avšak ať je nabídka jakkoliv široká, jedno mají všechny 

prvky příslušenství společné: vynikající kvalitu příznačnou pro značku Volkswagen, 

na kterou se můžete vždy spolehnout bez ohledu na to, v jak těžkých podmínkách  

se pohybujete.

Paket designových samolepicích fólií. Čtyři vysoce kvalitní fólie ve stříbrné barvě 

s vyseknutými nápisy zdůrazňují stylový projev vozu Amarok. Připevňují se na  

spodní část dveří. Fólie jsou nabízeny také v černé barvě.

Prahové trubkové lišty. Ušlechtilá 

leštěná ocel působí úhledným sportov-

ním dojmem. Trubkové lišty o průměru 

76 mm lze bezpečně připevnit pomocí  

tří kotvicích spon ke standardním  

kotvicím bodům bez nutnosti 

dodatečného vrtání.

Kola z lehké slitiny „Aspen“ o rozměru 

6  J x 16 se  zimními pneumatikami 

245/70 R 16. Na tato kola z lehké slitiny 

mohou být montovány sněhové řetězy. 

Kola lze získat také bez pneumatik.

Pryžové koberce jsou ideální pro ty, 

kteří se při svých cestách pohybují často 

v terénu. Černé koberce z robustní 

pryže díky své povrchové struktuře  

zachycují nečistoty a brání pronikání 

vlhkosti. Lze je rychle vyjmout a snadno 

vyčistit.

Textilní koberce „Premium“ jsou 

rozměrově přesně přizpůsobené tvarům 

podlahy, jsou vyrobené z odolného  

veluru a snadno se upevňují ke kotvicím 

čepům v podlaze. Přední koberce jsou 

opatřené nápisem „Amarok“.

Prahové trubkové lišty s nástupními  

plochami jsou vyrobené z leštěné 

ušlechtilé oceli a dodávají vozu dyna-

mické a sportovní akcenty. Jejich součástí 

jsou robustní nástupní plochy o nosnosti 

do 200 kg. Na přání také v černé barvě.

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H  SC  A  T  H

 A  T  H  SC  A  T  H
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Laky

bílá „Candy“

základní lak

B4B4

červená „Tornado“ 

základní lak

G2G2

stříbrná „Reflex“ 

metalíza

8E8E

modrá „Starlight 

metalíza

3S3S

černá „Deep“  

lak s perleťovým 

efektem

2T2T

zelená „Ontario“ 

základní lak

V7V7

béžová „Sand“  

metalíza

P8P8

šedá „Natural“ 

metalíza

M4M4

hnědá „Toffee“ 

metalíza

4Q4Q

Aby Váš Volkswagen byl spolehlivě chráněn před mechanickými a chemickými  

vlivy okolního prostředí, stejně jako proti korozi, nanášíme lak v několika vrstvách. 

Vy tak můžete zanechat vždy vynikající dojem.

Nabídka originálního příslušenství Volkswagen je určena pro německý trh. O odchylkách pro Českou republiku se prosím informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy. 
Další informace získáte na www.volkswagen-zubehoer.de.   Vyobrazení na této straně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou vyjádřit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají 
ve skutečnosti.

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H  SC  A  T  H

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H

 SC  A  T  H

 SC  ADoplňky bez laku
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 A Amarok DoubleCab

 T Amarok DoubleCab Trendline

 H Amarok DoubleCab Highline

Výbava za příplatek

Sériová výbava

Potahové látky

Vysoce kvalitní, robustní materiály a vynikající řemeslné zpracování jsou alfou 

a omegou výroby odolného látkového čalounění sedadel, stejně jako částečného 

čalounění v kůži. Nabídka navíc zahrnuje více barev a designů, jež jsou dokonale 

sladěny s výbavou interiéru a lakem vozu.

„Spacer“

„Anthrazit“  

a „Anthrazit“

látkové potahy  

RW 

„Trail“

„Anthrazit“  

a „Anthrazit“

látkové potahy

HV 

„Endless“

černá a titanově 

černá  

a „Anthrazit“

látkové potahy 

WB 

„Endless“

„Mendoza“ 

a titanově černá 

a „Anthrazit“

látkové potahy 

WC 

„Vienna“

„Mendoza“

částečné čalounění 

v kůži* 

YC 

„Vienna“

„Anthrazit“

částečné čalounění 

v kůži*  

HV 

„Trail“

hnědá „Buffalo“  

a „Anthrazit“

látkové potahy

HG 

„Anthrazit“ 

potahy z umělé 

kůže

HV 

*Některé části čalounění v kůži „Vienna“ jsou vyhotoveny z umělé kůže.
Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu a příjemnost čalounění tak, jak vypadá ve skutečnosti. Levá část vyobrazení čalounění 
ukazuje potah střední části sedadla, zatímco pravá část potah boků sedadla. U částečného čalounění v kůži jsou střední části i boky sedadel z kůže.

 SC  A  SC  A

 T  T

 H  H

 H  T  H
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Naftové motory

Objem palivové 

nádrže cca 80 l

2,0 l TDI

(103 kW / 

/ 340 Nm)1)

2,0 l TDI

(103 kW / 

/ 340 Nm)

BlueMotion 

Technology1)

2,0 l TDI

(103 kW / 

/ 340 Nm) 

4MoTIoN2)

2,0 l TDI

(103 kW / 

/ 340 Nm)

4MoTIoN  

BlueMotion 

Technology3)

Amarok DoubleCab

Spotřeba paliva (l/100 km) 4), 5) s manuální 

převodovkou

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

město

mimo město

kombinovaný provoz

8,8–9,3

6,2–6,7

7,2–7,7

8,0–8,6

6,1–6,6

6,8–7,3

9,1–9,6

6,3–6,8

7,3–7,8

8,2–8,7

6,3–6,8

7,0–7,5

Emise Co2 – kombin. provoz (g/km)4), 5) s manuální 

převodovkou

189–202 179–192 192–205 185–197

1)S pohonem zadní nápravy.   2)Amarok DoubleCab může mít přiřaditelný i stálý pohon 4MOTiON. 3)K dispozici pouze pro Amarok DoubleCab .   4)Prvky výbavy, které mohou ovlivnit 
hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2, již byly zohledněny.   5)Hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení ES 715/2007, v aktuálním znění). 
Podle pokynů směrnice 1999/94/ES, v platném znění, se údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. 
Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který 
ve velké míře přispívá k oteplování Země.

Naftové motory

Objem palivové 

nádrže cca 80 l

2,0 l BiTDI

(132 kW / 420 Nm)

4MoTIoN permanent

2,0 l BiTDI

(132 kW / 420 Nm)

4MoTIoN permanent

BlueMotion Technology

Amarok DoubleCab

Spotřeba paliva (l/100 km) 4), 5) s automatickou 

převodovkou

8stupňovou 8stupňovou

město

mimo město

kombinovaný provoz

9,8–10,1

7,0–7,6

8,0–8,5

8,6–9,1

6,8–7,4

7,5–8,0

Emise Co2 – kombin. provoz (g/km)4), 5) s automatickou 

převodovkou

211–224 197–211

Naftové motory

Objem palivové 

nádrže cca 80 l

2,0 l TDI

(103 kW / 

/ 340 Nm)1)

2,0 l TDI

(103 kW / 

/ 340 Nm)

BlueMotion 

Technology1)

2,0 l TDI

(103 kW / 

/ 340 Nm) 

4MoTIoN2)

2,0 l TDI

(103 kW / 

/ 340 Nm)

4MoTIoN  

BlueMotion 

Technology3)

Amarok DoubleCab

Spotřeba paliva (l/100 km) 4), 5) s manuální 

převodovkou

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

město

mimo město

kombinovaný provoz

8,6–9,1

6,7–7,2

7,4–7,9

8,0–8,5

6,5–7,0

7,0–7,5

8,7–9,2

6,8–7,3

7,5–8,0

8,1–8,6

6,6–7,1

7,1–7,6

Emise Co2 – kombin. provoz (g/km)4), 5) s manuální 

převodovkou

194– 08 185–197 197–211 187–199

Spotřeba paliva a emise CO2
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Amarok – oficiální doprovodný automobil expedice „move the world“.

Dobrodruh Joachim Franz si vytyčil ambiciózní cíl – prostřednictvím expedice „world aids awareness expedition“ (expedice  

na podporu boje proti nemoci AiDS) chce v nejchudších zemích světa urychlit osvětu proti infekci virem HiV a nemoci AiDS, 

a snížit tak počet infikovaných osob. V dubnu 2011 odstartovaly etapy nové expedice pod heslem „move the world“ – jejímiž  

oficiálními automobily byly vozy Amarok.

S pěti vozy expedice tým v průběhu 111 dnů ujel vzdálenost 64 452 kilometrů. Cesta, která na mapě měla tvar velkého písmene „W“ 

vedla tým z Vancouveru přes celý americký kontinent až do Evropy, Afriky, Asie, a dokonce až do Austrálie. Vozy Amarok, které byly 

vybaveny pohonem všech kol a terénní redukcí, v průběhu 85 dnů jízdy perfektně zvládly všechny výzvy, mezi které patřila jízda 

skrz džungli, po prašných cestách i terénních stezkách, výmolech, blátivých cestách po přívalových deštích a přes místa rozsáhlých 

sesuvů půdy. Amarok nenechal tým ve štychu ani na sněhu a ledu, ani v horkém pouštním písku, rozpáleném na 50 °C. Robust-

nímu pickupu neuškodilo ani trvalé zatížení na australském kontinentu, kde na něj čekalo více než 8 000 km asfaltu, cest 

z červeného kamení a křižující klokani.

A to vše Amarok absolvoval v zájmu dobré věci. V téměř každé zemi se s podporou německého zastupitelství a místních nevládních 

organizací konal „kulatý stůl“ za účasti vedoucích představitelů z oblasti politiky, ekonomiky, náboženství, tradicionalismu 

a rovných příležitostí za účelem stanovení nové strategie v boji proti HiV a AiDS.



Amarok  – Všeobecné informace –   59 

Všeobecné informace

Zpětný odběr a recyklace ojetých vozidel

Volkswagen respektuje veškeré požadavky moderní společnosti a zohledňuje je ve všech nových produktech své značky. To platí 

samozřejmě také pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů. Proto jsou všechna nová vozidla značky Volkswagen  

recyklovatelná, a lze je navíc bezplatně – za předpokladu splnění předpisů v jednotlivých zemích – vrátit. Bližší informace 

o zpětném odběru a recyklaci ojetých vozidel dostanete u svého prodejce Volkswagen, na internetové adrese www.vw-uzitkove.cz  

nebo na infolince +420 844 555 599.

4MOTiON® a TDi® – v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu Volkswagen AG. 

Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by  

mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové společnosti Volkswagen.

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena příplatkovou výbavou. Dekorace použité na obrázcích nejsou 

součástí sériové dodávky.

Jednotlivé kombinace příplatkové a speciální výbavy podléhají omezením a/nebo je nelze vzájemně kombinovat a jejich použití 

může podléhat zákonným předpisům. Volkswagen se výslovně zříká odpovědnosti za nesprávné použití volitelné výbavy. Některé 

příplatkové a speciální výbavy mohou být důvodem pro delší dodací lhůtu vozidla. Pro správnost a kompletní zadání potřebných 

informací a požadavků na kombinace je nezbytně nutné použít příslušné platné objednávací systémy Volkswagen.

Sériová a příplatková výbava nemůže být v tomto katalogu vyobrazena v celém svém rozsahu.

Záruky kvality

Volkswagen Vám na všechny nové automobily poskytuje dvouletou záruku nad rámec zákonné záruční doby, tříletou záruku 

na lak a šestiletou záruku na prorezavění karoserie. Všechny údaje o zárukách Volkswagen stejně jako o zárukách na lak a karose-

rii se vztahují pouze na německý trh a na aktuální nabídku pro Spolkovou republiku Německo a týkají se vozidel vybavených Ser-

visní knížkou Volkswagen AG, jež byla vydána pro německý trh.

Všechny údaje o rozsahu dodávky, výbavě, vzhledu, technických datech a provozních nákladech automobilu se vztahují 

na německý trh a odpovídají stavu v době tisku tohoto katalogu. Vezměte prosím na vědomí, že některé zde uvedené automobily 

nebo výbavy mohou být v nabídce později. O odchylkách pro Českou republiku se prosím informujte u svého prodejce 

automobilů Volkswagen.
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