Amarok

Visoka varnost na vsakem terenu.
Izvrstna funkcija terenskega ABS in asistenca za nadzorovani spust.

100 % pickup. 100 % prestiž.
Kot nalašč za terenske izzive.
Stalni in vklopljivi štirikolesni pogon 4MOTION.

Optimizirana varnost.

Markantna zunanjost.

Nova funkcija večnaletnega zaviranja, 17-palčni zavorni koluti spredaj1) in 16-palčni zavorni koluti zadaj.

Lakiran športni zaščitni lok3) ali stilski lok Plus4),
dinamična oblika sprednjega dela in do
20-palčna aluminijasta platišča5).

Sodobna notranjost.
Jasno strukturirana armaturna plošča in edini s
14-smerno nastavljivimi sedeži ergoComfort6).

Multimedijski infotainment
sistem.
Inovativni radijski in navigacijski sistemi z
mobilnimi spletnimi storitvami Car-Net.

Nov motor V6 3.0 TDI z močjo 190 kW.
Najzmogljivejši motor svojega razreda z navorom 580 Nm.

Najboljši izkoristek tovorne površine.

Visoka gospodarnost.

Široka tovorna površina in funkcionalna zadnja stranica kesona.

BlueMotion Technology s sistemom start-stop.

Visoka priklopna obremenitev in visoka nosilnost.

Edinstvena kombinacija pogona.

Priklopna obremenitev do 3,5 t2) in izjemno visoka nosilnost.

Stalni štirikolesni pogon 4MOTION z 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom.

1) Serijsko od Amarok Comfortline s 150 kW motorjem. 2) Amarok 3.0 TDI motor s 150/190 kW, s stalnim štirikolesnim pogonom 4MOTION, 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom, 2+1 listnimi vzmetmi in maso praznega vozila do 2.350 kg.
4) Dodatna oprema z doplačilom za Amarok Comfortline, Amarok Highline in Amarok Aventura. 5) Serijska oprema za Amarok Aventura. 6) Serijska oprema za Amarok Highline in za Amarok Aventura.

3) Na voljo samo za Amarok Aventura in Amarok Canyon.

Amarok
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Life'n'Style.

01 | 02

Športno-markantna oblika sprednjega dela in ekskluzivna
20-palčna aluminijasta platišča Talca.

02 | 03

Prestižni model Aventura stavi na športni zaščitni drog in
cevaste profile za pragove z LED-vstopnimi lučkami. Opcijska
matirana laka1) indijevo siva in ravensko modra poudarjata
možati značaj vozila, kar velja tudi za dvojni kromirani letvi in
biksenonske žaromete na sprednjem delu vozila.
01 Nov športni zaščitni drog. Lakiran je v barvi vozila
in poudarja dinamično eleganco novega modela
Amarok Aventura. Tudi logotip "Aventura" na obeh
straneh vozila priča o prestižnosti izbranega modela.
| AV |
02 Prekrivni rolo. Zaščitni rolo, ki je opremljen s
ključavnico, varuje tovor oz. prtljago pred mokroto,
prahom in radovednimi pogledi. | CL | HL | AV |
03 Nov stilski drog Plus. Sijajen element prav
posebne vrste predstavlja markantno oblikovani
stilski drog Plus iz dveh kromiranih cevi.
| CL | HL | AV |

1) Za Amarok Aventura v kombinaciji s športnim zaščitnim drogom bo na
voljo pozneje.

Serijska oprema

Dodatna oprema

| TL |

Trendlin

| CL |

Comfortline

| HL |

Highline

| AV |

Aventura

Amarok – Zunanjost
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Popolno udobje.
Največja prostornost v tej kategoriji in edini s
14-smerno nastavljivimi sedeži ergoComfort.

Notranjost Amaroka Aventura odlikuje najprestižnejša
kakovost. Položaj sedenja je višji kot v športnem
terenskem vozilu, a je prav tako udoben. Oba
Notranjost nudi številne odlagalne možnosti –
med drugim predal na armaturni plošči, prostorna
predala pod sprednjima sedežema in štiri držala
za pijačo.

sprednja sedeža ergoComfort lahko s pritiskom na
gumb do milimetra natančno prilagodite svojemu
individualnemu profilu sedenja in uživate v sproščeni
vožnji. Na zadnji sedežni klopi lahko sedijo tri osebe,

Največ prostora za noge v tem razredu

med transportom blaga pa lahko klop enostavno
poklopite navzgor.

Zadnja sedežna klop, deljiva in
poklopna v razmerju ⅔ : ⅓

V Amaroku Aventura bosta voznik in sovoznik
lahko uživala na sedežih ergoComfort. Usnjena
sedeža poleg 12-smernega električnega
nastavljanja omogočata še 2-smerno ročno
nastavljanje. Ti sedeži so za odlično ergonomsko
zasnovo prejeli certifikat nemškega neodvisnega
združenja za zdrav hrbet AGR.
Podrobnejše informacije o sedežih ergoComfort
in certifikatu AGR najdete na
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/agr

* Ni na voljo za električno nastavljive sedeže ergoComfort.

Sedež ergoComfort

Amarok – Notranjost in udobje
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Neprekosljiva moč.
Nov, še zmogljivejši motor V6 3.0 TDI in edini pickup v svoji
kategoriji z 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom.

Vse izvedbe Amaroka so serijsko opremljene
z BlueMotion Technology, ki zmanjšuje
porabo goriva in izpušne emisije, vključuje
pa tudi sistem start-stop.

Zmogljiv, da mu ni para: novi 6-valjni turbodizelski motor

3.0 TDI (190 kW)
z navorom 580 Nm in funkcijo
'overboost' do 200 kW
Povprečna poraba goriva: od 8,3 l/100 km
Emisija CO2: od 219 g/km
Z 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom in
stalnim štirikolesnim pogonom 4MOTION

z gibno prostornino 3,0 litra in močjo 190 kW ima dovolj
rezerv tudi pri največjih obremenitvah. Še boljšo zmogljivost
zagotavlja funkcija 'overboost', ki lahko moč motorja V6 TDI

3.0 TDI (150 kW)
z navorom 500 Nm

s 190 kW glede na vozno situacijo kratkotrajno poveča na

Povprečna poraba goriva: od 7,6 l/100 km
Emisija CO2: od 199 g/km
Z 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom
in stalnim štirikolesnim pogonom 4MOTION

do 200 kW.

Motorja z močjo 190 kW in 150 kW sta na
voljo z 8-stopenjskim avtomatskim
menjalnikom. Medtem ko je prva prestava
optimizirana posebej za speljevanje pri
vožnji s prikolico, pa osma prestava z nižjimi
vrtljaji pri vožnji na dolge relacije zmanjšuje
porabo goriva. Edinstvena je tudi možnost
kombiniranja s stalnim štirikolesnim
pogonom 4MOTION.

3.0 TDI (150 kW)
z navorom 500 Nm
Povprečna poraba goriva: od 8,4 l/100 km
Emisija CO2: od 222 g/km
S 6-stopenjskim ročnim menjalnikom in
vklopljivim štirikolesnim pogonom 4MOTION

3.0 TDI (120 kW)
z navorom 450 Nm
Povprečna poraba goriva: od 8,1 l/100 km
Emisija CO2: od 213 g/km
S 6-stopenjskim ročnim menjalnikom in
pogonom na zadnja kolesa ali vklopljivim
štirikolesnim pogonom 4MOTION

Amarok – Motorji, podvozje in menjalniki
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Terenske zmogljivosti.

01

03

07 | 08

05

18,0°

29,5°

20,1°
Vklopljivi štirikolesni pogon 4MOTION
04

06

02

Edini v svojem razredu s stalnim štirikolesnim
pogonom 4MOTION in 8-stopenjskim
avtomatskim menjalnikom

01 Vklopljivi štirikolesni pogon 4MOTION. Razdelilno gonilo med vožnjo dopušča električno vklapljanje in
izklapljanje pogona sprednjih koles. Pri strmih vzponih ali daljših makadamskih odsekih lahko dodatno vključite
tudi reduktor. Vklopljivi štirikolesni pogon 4MOTION je kombiniran s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom in je
na voljo za motor z močjo 120 kW oz. 150 kW.

45°

03 Naklon klančine. Zaradi večjega odmika od tal lahko Amarok prevozi klančine
pod kotom od 15,6° do 20,1°, odvisno od obremenitve vozila.2) | TL | CL | HL | AV |
04 Naklon pri vzponu. Amarok lahko 100-odstotne vzpone premaguje tudi, kadar
je obremenjen z maso do 1 tone.2) | TL | CL | HL | AV |

02 Stalni štirikolesni pogon 4MOTION. Ta pogon tipa 4x4 s samozapornim sredinskim diferencialom torsen
je posebnost v segmentu pickupov. Zagotavlja uravnoteženo osnovno porazdelitev pogonske moči v razmerju
40 : 60 za vožnjo po utrjenih cestah in tudi neutrjenih terenih.1) Svoje odlične lastnosti zna prikazati tudi v
cestnem prometu, saj je vlečna sila z njim v zavojih znatno večja.

Asistenca za speljevanje na klancu na strmini preprečuje, da bi vozilo
ušlo navzdol. S tem zagotavlja udobno upravljanje vozila pri speljevanju.

50°

05 Prevozni kot brežine in prevozna globina vode. Maksimalni prevozni kot
meri pri Amaroku 29,5° spredaj in 18,0° zadaj. Prevozi lahko vodne ovire do
globine 500 mm. | TL | CL | HL | AV |
06 Prečni naklon. Amarokova široka medosna razdalja zagotavlja izjemno
stabilnost celo na podlagah, ki so vstran nagnjene za 50°.2), 3)
| TL | CL | HL | AV |

Dodatna oprema

| TL |

Trendlin

| CL |

Comfortline

| HL |

Highline

| AV |

Aventura

07 Terenski ABS. Po uspešnem aktiviranju
te funkcije kolesa pri zaviranju na neutrjeni
podlagi blokirajo v večjih intervalih, tako da se
pred njimi naredi zagozda, zato se zavorna pot
močno skrajša. Varnost pri vožnji je zato
znatno večja. | TL | CL | HL | AV |
08 Asistenca za nadzorovani spust.
Z zmanjšanjem števila motornih vrtljajev in po
potrebi s posegom v zavorni sistem zagotavlja
nadzorovano, varno vožnjo po klancu navzdol.
Hitrost vozila se brez poseganja voznika
konstantno vzdržuje na ravni koračne hitrosti.
| TL | CL | HL | AV |

Mehanska zapora diferenciala (brez slike). Na voljo je poleg serijske elektronske zapore diferenciala. Na
peščenih in spolzkih terenih zagotavlja optimalen stik s podlago. Kadar je aktivirana, sta obe zadnji kolesi
gnani z enako silo in enakim številom vrtljajev.

Serijska oprema

Izvrstna funkcija terenskega
ABS z asistenco za
nadzorovani spust

1) Porazdelitev variira glede na podlago.

2) Vrednosti so odvisne od izbrane opreme in motorja.

3) Prečni naklon znaša na levi strani 49,7°, na desni strani pa 50,8°. Upoštevajte, da so to statično izračunane vrednosti.

Amarok – Terenske zmogljivosti
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Amarok

Amarok

Amarok

Highline.

Comfortline.

Aventura.
Amarok

Trendline.

Amarok
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Serijska oprema novega
modela Amarok Aventura.
Zunanjost

Serijska oprema novega modela
Amarok Comfortline.

Serijska oprema novega modela
Amarok Highline.

Zunanjost

Zunanjost

• 17-palčna aluminijasta platišča Posadas
• Zaščitna mreža hladilnika z dvojno kromirano letvijo spodaj
• Sprednji meglenki
• Sprednji odbijač in vratne kljuke lakirani v barvi vozila
• Zunanji ogledali lakirani v barvi vozila, električno nastavljivi in ogrevani
• Zatemnjena stekla
• Črn zadnji odbijač, z integrirano stopnico

Notranjost
• Tekstilne sedežne prevleke Kemisu paladijeve barve
• Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini, s predali
• Armaturna plošča z dekorativnimi elementi v temni inoks izvedbi
• Kombinirani instrument z večfunkcijskim prikazovalnikom Plus
• Večfunkcijski usnjeni volan
• Tempomat
• Klimatska naprava Climatic
• Radijski sistem Composition Audio s štirimi zvočniki
• Električni pomik stekel
• Tri 12-voltne električne vtičnice
• Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem

Varnost
• Servotronic
• Funkcija večnaletnega zaviranja

• 18-palčna aluminijasta platišča Manaus
• Zaščitna mreža hladilnika z dvema dvojnima kromiranima letvama in
šestimi navpičnimi kromiranimi letvami
• Biksenonski žarometi z dnevnimi LED-lučmi
• Sprednji meglenki s kromiranimi obrobami
• Zunanji ogledali lakirani v barvi vozila, delno kromirani
• Zatemnjena stekla
• Kromiran zadnji odbijač, z integrirano stopnico
• Zatemnjene zadnje luči

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

• 20-palčna aluminijasta platišča Talca
• Zaščitna mreža hladilnika z dvema dvojnima
kromiranima letvama in šestimi navpičnimi
kromiranimi letvami
• Biksenonski žarometi z dnevnimi LED-lučmi
• Sprednji meglenki s kromiranimi obrobami
• Cevasta profila za pragove iz legiranega jekla,
s pohodno površino in LED-osvetlitvijo
• Zatemnjena stekla
• Kromiran zadnji odbijač, z integrirano stopnico
• Tovorna površina s specialno oblogo
• Nalepke 4MOTION
• Zatemnjene zadnje luči

Notranjost
• Sedežne prevleke iz napa usnja1) črne barve
• Sedeža ergoComfort za voznika in sovoznika
(12-smerna električna in 2-smerna ročna nastavitev)
• Armaturna plošča z dekorativnimi elementi v svetlo
srebrni barvi
• Kombinirani instrument z večfunkcijskim
prikazovalnikom Premium Colour
• Večfunkcijski usnjeni volan s prestavnima tipkama
• Tempomat
• Pedali iz legiranega jekla
• Klimatska naprava Climatronic
• Radijsko-navigacijski sistem Discover Media
• Mobilne spletne storitve Car-Net Guide & Inform
• ParkPilot na sprednjem in zadnjem delu vozila
• Kamera za vzvratno vožnjo Rear View

Varnost
• Servotronic
• Funkcija večnaletnega zaviranja

Varnost
• Servotronic
• Funkcija večnaletnega zaviranja
1) Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic iz napa usnja.

Amarok – Paketi opreme
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Load 'n' More.
02 Najširša tovorna površina. Noben drug pickup se ne
more pohvaliti s tolikšno širino med kolesnima ohišjema:
ta meri kar 1.222 mm in omogoča celo prevoz euro palet
v prečni smeri. Pa tudi sicer tovorni prostor s tovorno
površino velikosti 2,52 m2 prepriča s svojimi merami –
na primer s 508 mm visokimi stranicami kesona in z
nizkim spodnjim robom, ki je od tal dvignjen le 780 mm.
| CL | HL | AV |

01

03

03 Nova funkcija večnaletnega zaviranja.1)
Če pride do naleta, sproži postopek zaviranja,
da v idealnem primeru prepreči posledice
trčenja. Po kratkem pojemku funkcija upočasni
vozilo do hitrosti 10 km/h. | CL | HL | AV |

Zaščitna obloga tovornega prostora (brez slike).
Ta specialna obloga je odporna na UV-žarke. Tovorni
prostor ščiti pred mehanskimi in kemičnimi vplivi.
| CL | HL | AV |

Elektronski stabilizacijski program (brez
slike).1) Z načrtnim zaviranjem posameznih
koles preprečuje podkrmiljenje ali prekrmiljenje. | CL | HL | AV |

12-voltna električna vtičnica (brez slike). Na notranji
strani leve stranice kesona je vgrajena 12-voltna
električna vtičnica. | CL | HL | AV |

1) V okviru sistemskih omejitev. 2) Odvisno od izvedbe radijskega
ali radijsko-navigacijskega sistema. Na voljo od radijskega sistema
Composition Media naprej.

Dodatna oprema

| TL |

Trendlin

| CL |

04

Varnostni sistemi.

01 Funkcionalna zadnja stranica kesona. Lahko jo
obremenite z maso do 200 kg in jo uporabljate kot
podaljšek tovorne površine. | CL | HL | AV |

Serijska oprema

05

17-palčni zavorni koluti spredaj, 16-palčni
zavorni koluti (brez slike). Pri visokih obremenitvah zavor zagotavljajo izboljšano
učinkovitost. | CL | HL | AV |

02

Comfortline

| HL |

Highline

| AV |

Aventura

06

Asistenčni sistemi.
04 Meglenke z integrirano funkcijo statičnih
smerno prilagodljivih luči. V slabih vremenskih
pogojih skrbijo za optimalno vidljivost. Ko zavijate, se vklopi sprednja meglenka na notranji
strani ovinka in s funkcijo smerno prilagodljive
luči osvetli rob cestišča. | CL | HL | AV |
Asistenca za speljevanje na klancu (brez slike).
Na strmini preprečuje, da bi vozilo ušlo
navzdol. S tem zagotavlja udobno upravljanje
vozila pri speljevanju. | CL | HL | AV |
Asistenca za nadzorovani spust (brez slike).1)
Pri terenski vožnji z zmanjšanjem števila
vrtljajev motorja in načrtnim poseganjem v
zavorni sistem skrbi za varno in nadzorovano
vožnjo po klancu navzdol. | CL | HL | AV |

05 ParkPilot.1) Med postopkom parkiranja voznika z zvočnimi
signali opozarja na zaznane ovire pred in za vozilom ter na zaslonu
tudi optično prikazuje oddaljenost od ovir.2) | CL | HL | AV |
06 Kamera za vzvratno vožnjo Rear View.1) Pomaga pri parkiranju, s tem da snema območje za vozilom in sliko predvaja na
zaslonu. Parkiranje olajšujejo tudi pomožne linije, ki se izrišejo
na zaslonu.2) | CL | HL | AV |
Tempomat (brez slike).1) Ne glede na vzpon ali spust od
30 km/h naprej ohranja hitrost vožnje, ki jo je nastavil voznik.
| CL | HL | AV |
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (brez slike). Pri padcu
tlaka voznika pozove, naj čim prej preveri tlak v pnevmatikah.
| CL | HL | AV |
Amarok – Tovorna površina, varnostni in asistenčni sistemi
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Sedežne prevleke.

Infotainment.
02

03

01

01 Tekstilne sedežne prevleke Austin,
titanovo črna | TL |
02 Tekstilne sedežne prevleke Kemisu,
paladijeva barva | CL |

01

02

03

03 Sedežne prevleke iz alkantare,1)
titanovo črna/paladijeva barva | CL |
04 Prevleke iz umetnega usnja,
antracitna barva | TL |
05 Sedežne prevleke iz napa usnja2),
črna s šivi keramične barve | AV |
06 Sedežne prevleke iz usnja Vienna3),
titanovo črna/paladijeva barva | CL | HL |
07 Sedežne prevleke iz usnja Vienna3),
lešnikova/titanovo črna | CL |

01 Glasovno upravljanje. Voznik lahko telefonske,
navigacijske in avdio funkcije upravlja, ne da bi roke
odmikal z volana. Z glasovnimi ukazi na zaslonu
radijskega oz. navigacijskega sistema je mogoče
priklicati domala vse menije in prikaze.
| CL | HL | AV |

04

05

06

07

Elektronski ojačevalnik govora (brez slike).1)
Zagotavlja, da se voznika dobro sliši tudi na zadnjih
sedežih. Mikrofon za prostoročno telefoniranje
posname voznikov govor, ga ojača in predvaja prek
zadnjih zvočnikov. | TL | CL | HL | AV |

02 Radijsko-navigacijski sistem Discover Media s prikazom za terensko vožnjo.
Sistem, ki podpira Car-Net Guide & Inform in App-Connect, ima 16,5 cm
(6,33 palca) velik barvni zaslon TFT, ki je občutljiv na dotik in opremljen s senzorjem
približevanja, CD-enoto s funkcijo predvajanja MP3- in WMA-datotek, izhodno
moč 4 x 20 W, šest zvočnikov, vhod AUX-IN, v sovoznikovem predalu vhod USB,
ki je med drugim združljiv s telefoni iPhone, Bluetooth vmesnik za povezavo
z mobilnim telefonom, dvojni sprejemnik s primerjalnikom antenskega signala,
dve reži za SD-kartice in SD-kartico s kartografijo za zahodno ali vzhodno Evropo.
Nameščeno kartografijo lahko brezplačno posodabljate s storitvijo Volkswagen
MapCare, do katere lahko dostopate prek Volkswagnove domače strani.
| TL | CL | HL | AV |

03 Radijski sistem Composition Media. Sistem, ki podpira Car-Net App-Connect,
ima 16,5 cm (6,33 palca) velik barvni zaslon TFT, ki je občutljiv na dotik in
opremljen s senzorjem približevanja, CD-enoto s funkcijo predvajanja MP3- in
WMA-datotek, izhodno moč 4 x 20 W, šest zvočnikov, režo za SD-kartice, v
sovoznikovem predalu vhod AUX-IN in vhod USB, ki je med drugim združljiv s
telefoni iPhone, Bluetooth vmesnik za povezavo z mobilnim telefonom in dvojni
sprejemnik s primerjalnikom antenskega signala. | TL | CL | HL |
Radijski sistem Composition Audio (brez slike). Sistem je opremljen z
monokromatskim zaslonom TFT, izhodno močjo 2 x 20 W, štirimi zvočniki, režo
za SD-kartice, vtičnico AUX-IN, vhodom USB, ki je združljiv s telefoni iPhone, in
Bluetooth vmesnikom za povezavo z mobilnim telefonom. | TL | CL |
DAB+ (brez slike). Omogoča sprejem digitalnih radijskih programov v vrhunski
kakovosti prek avtomobilske antene. Radijski sistem Composition Media lahko
po želji naročite vključno z DAB+. | TL | CL | HL | AV |

Serijska oprema

Dodatna oprema

| TL |

Trendlin

| CL |

Comfortline

| HL |

Highline

| AV |

Aventura

1) Elektronski ojačevalnik govora je integralni del radijskega sistema Composition Media in radijsko-navigacijskega sistema Discover Media.
izvedbe radijskega ali radijsko-navigacijskega sistema. Na voljo od radijskega sistema Composition Media naprej.

2) V okviru sistemskih omejitev. 3) Odvisno od
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Barve lakov.
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Platišča in
pnevmatike.
Pnevmatike z izboljšanimi kotalnimi lastnostmi (brez
slike). Vsi modeli Amarok so serijsko opremljeni z
letnimi pnevmatikami, ki zagotavljajo manjšo porabo
goriva. Izdelane so iz posebne gumene zmesi, ki v
največji možni meri zmanjšuje deformacije med
vožnjo. Glede na to, s kakšno hitrostjo vozite, lahko
na ta način prihranite gorivo. | TL | CL | HL | AV |

04

08

02

08

09

Indijevo siva, matirani lak | CL | HL | AV |
Ravensko modra, matirani lak | CL | HL | AV |
Globoko črna, biserni lak | TL | CL | HL | AV |
Mojave bež, kovinski lak | TL | CL | HL | AV |
Kostanjevo rjava, kovinski lak | TL | CL | HL | AV |
Indijevo siva, kovinski lak | TL | CL | HL | AV |
Ravensko modra, kovinski lak | AV |
Zvezdno modra, kovinski lak | TL | CL | HL | AV |
Zrcalno srebrna, kovinski lak | TL | CL | HL | AV |
Pavje zelena, kovinski lak | AV |
Candy bela, univerzalni lak | TL | CL | HL | AV |
Tornado rdeča, univerzalni lak | TL | CL | HL |
Ontarijsko zelena, univerzalni lak | TL |

Pnevmatike za vse terene (brez slike). Za boljši
oprijem na terenu so na voljo A/T-pnevmatike z
globokim profilom 245/65 R 17. | CL | HL |

01 Jeklena platišča, 6,5 J x 16.
S pnevmatikami 205 R 16. Po želji tudi s
pnevmatikami 245/70 R 16. | TL |
02 Aluminijasta platišča Korama, 6,5 J x 16, srebrna.
S pnevmatikami 245/70 R 16. | TL |
03 Aluminijasta platišča Korama, 6,5 J x 16, matirano
črna. S pnevmatikami 245/70 R 16. | TL |
04 Aluminijasta platišča Posadas, 8,0 J x 17.
S pnevmatikami 245/65 R 17. | CL |
05 Aluminijasta platišča Albany, 8,0 J x 17.
S pnevmatikami 245/65 R 17. | CL | HL |
06 Aluminijasta platišča Manaus, 7,5 J x 18.
S pnevmatikami 255/60 R 18. | HL |
07 Aluminijasta platišča Cantera, 8,0 J x 19.
S pnevmatikami 255/55 R 19. | CL | HL |
08 Aluminijasta platišča Milford, 8,0 J x 19.
S pnevmatikami 255/55 R 19. | CL | HL | AV |
09 Aluminijasta platišča Talca Graphite, 8,0 J x 20,
površina polirana. S pnevmatikami 255/50 R 20.
| AV |
Aluminijasta platišča Talca, 8,0 J x 20, matirano
črna (brez slike). S pnevmatikami 255/50 R 20.
| HL | AV |

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve lakov.
ga partnerja za Volkswagen Gospodarska vozila.

Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbrane-
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Mobilne spletne storitve za Volkswagen Gospodarska vozila.
Car-Net Guide & Inform.1)*
Opcijski navigacijski sistem v svojem vozilu lahko
preko vmesnika Car-Net Guide & Inform* razširite
z vedno aktualnimi spletnimi informacijskimi
storitvami, tako da boste na poti deležni še večjega
udobja. S prometnimi informacijami* v realnem
času se lahko npr. izognete nepričakovanemu
zastoju. Ali pa lahko gorivo natočite na bencinskem
servisu z najugodnejšimi cenami. Ali parkirate brez
mučnega iskanja prostega parkirnega mesta.
S storitvami Car-Net Guide & Inform* boste na cilj
vedno prispeli hitro in sproščeno.

Car-Net App-Connect.2)
Med vožnjo v še večji meri izkoristite multimedijske
sisteme. Z vmesnikom Car-Net App-Connect lahko
svoj pametni telefon preko vhoda USB integrirate v
vozilo. Car-Net App-Connect omogoča, da se izbrane
aplikacije, ki jih imate nameščene na pametnem
telefonu, prezrcalijo na zaslon vašega opcijskega
radijskega oz. opcijskega radijsko-navigacijskega
sistema. Tako boste odobrene aplikacije in Volkswagnove posebne aplikacije lahko med vožnjo še
posebej udobno upravljali preko zaslona na dotik.

Storitve
Zajamčena kakovost

Podaljšano jamstvo Porshe Slovenija

Volkswagen Gospodarska vozila vam skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov zagotavlja 2-letno garancijo za novo vozilo.
Poleg tega pa vam nudimo tudi 3-letno jamstvo za lak in 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije. Vsi podatki o garanciji in jamstvih veljajo
le za vozila znamke Volkswagen Gospodarska vozila skladno s trenutno veljavno ponudbo za Slovenijo.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen veliko
pozornosti posveča udobju in dobremu počutju svojih kupcev.
Poleg osnovne 2-letne garancije za novo vozilo, 3-letnega
jamstva za lak in karoserijo ter 12-letnega jamstva proti
prerjavenju karoserije vam kot vozniku vozila Volkswagen
nudimo Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija, inovativen
program jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko
brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vozila
ali do 120.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega, kaj
nastopi prej. Ponudba velja brez doplačila za vsa nova vozila
Volkswagen, ki so prodana v pooblaščeni mreži Volkswagen v
Sloveniji. Porsche Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo nudi
podaljšano jamstvo tudi za peto leto ali do prevoženih
160.000 kilometrov in šesto leto ali do prevoženih 200.000
kilometrov, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

Originalna dopolnilna oprema Volkswagen
Volkswagen Gospodarska vozila so resnično vsestranska. Če boste vseeno imeli občutek, da potrebujete še kaj, si podrobneje oglejte ponudbo
Originalne dopolnilne opreme Volkswagen. Ta je bila posebej za vaše vozilo zasnovana v sodelovanju z razvojnim in oblikovalskim oddelkom z
namenom strankam ponuditi uporabne, varne in zanesljive izdelke vrhunske kakovosti. Glede ponudbe in nakupa opreme se obrnite na
pooblaščene partnerje Volkswagen Gospodarska vozila.

Storitve financiranja, zavarovanja in vzdrževanja ali celovita rešitev upravljanja voznega parka
V sodelovanju s skupino Porsche Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing in zavarovanje vozila po ugodnih
pogojih, poleg tega tako lahko poskrbimo za vzdrževanje vašega vozila. Individualno, kakovostno in učinkovito upravljanje celotnega voznega
parka je rešitev za vaše podjetje, ki vključuje servisiranje in vzdrževanje vozil, vzdrževanje pnevmatik, registracijo in zavarovanje vozil ter
obravnavo škodnih primerov.
S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in vzdrževanja
ali celovito rešitev upravljanja voznega parka, ki bo prilagojeno vašim željam, potrebam in finančnim zmožnostim.
Več informacij dobite na www.porscheleasing.si in www.fleetmanagement.si.

Servisne storitve
Pooblaščeni partnerji servisne mreže Volkswagen Gospodarska vozila vam nudijo bogato ponudbo servisnih storitev po meri vašega vozila.
Ponudba bo prilagojena vašim željam in potrebam.

Asistenca Volkswagen Gospodarska vozila – jamstvo mobilnosti*

* Nekatere storitve Car-Net zaenkrat še niso na voljo za slovenski trg.
Za več informacij se obrnite na izbranega partnerja za Volkswagen Gospodarska vozila.
1) Uporaba mobilnih spletnih storitev (Car-Net) je mogoča samo v kombinaciji z opcijsko opremo Discover Media. Poleg tega potrebujete prenosno napravo (npr. pametni telefon), ki jo lahko uporabite kot mobilno dostopno točko za WLAN, ali UMTS-modem CarStick s SIM-kartico. Storitve Car-Net so na
voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni
stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Zaradi možne količine podatkov, ki se prenašajo pri storitvah Car-Net, priporočamo, da uporabnik s svojim mobilnim operaterjem sklene pogodbo s pavšalno tarifo za prenos podatkov. Za uporabo storitev Car-Net je z družbo Volkswagen AG treba preko
spleta skleniti ločeno pogodbo. Kupec ima po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani www.volkswagen-car-net.com/portal registrira svoje vozilo. Obseg razpoložljivih storitev Car-Net se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer
lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb. Podrobnejše informacije o storitvah Car-Net so na voljo pri partnerjih Volkswagen Gospodarska vozila. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja. 2) Car-Net App-Connect je na voljo samo v kombinaciji
z radijskim sistemom Composition Media ali radijsko-navigacijskim sistemom Discover Media. Car-Net App-Connect vključuje tehnologije MirrorLink™, Apple CarPlay™ in Google Android Auto™. Razpoložljivost teh tehnologij se v posameznih državah lahko razlikuje. Upoštevajte, da Car-Net App-Connect
trenutno na trgu podpira le malo mobilnih telefonov. Volkswagen tesno sodeluje z velikimi proizvajalci pametnih telefonov, da bi zagotovil kar najširšo podporo za Car-Net App-Connect.

Jamstveni pogoji in vse ostalo so predstavljeni v knjižici Porsche Slovenija - Vrhunska
mobilnost.

Asistenca Volkswagen Gospodarska vozila – jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, štiriindvajset ur na dan v vseh
evropskih državah. Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem, tako da bo vaše vozilo za vožnjo pripravljeno v najkrajšem času. V primeru
večjih okvar vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko bomo
skrbeli za vaše vozilo.
Asistenco Volkswagen Gospodarska vozila - jamstvo mobilnosti prejmete ob nakupu novega vozila. Podaljšuje se z vsakim redno opravljenim
servisnim pregledom na pooblaščenem servisu Volkswagen Gospodarska vozila v Sloveniji skladno z Navodili za uporabo in Servisno knjižico.
Telefonska številka klicnega centra Asistence Volkswagen Gospodarska vozila: 080 19 17 oz. +386 158 25 102 za klice iz tujine.

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo.
Na slikah prikazani dekorativni izdelki niso predmet ponudbe. Serijske in dodatne opreme v
tem katalogu ni mogoče predstaviti v polnem obsegu. Nekatere opcije so lahko razlog za
daljši dobavni rok vozila.
Podatki o obsegu in vrsti opreme, videzu, tehničnih podatkih in stroških obratovanja vozil
ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih
podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg. Podrobnejše informacije lahko dobite pri
partnerjih za Volkswagen Gospodarska vozila. Pridržujemo si pravico do sprememb.
DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® in TDI® so zaščitene blagovne znamke v lasti družbe
Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo,
da določeno ime v katalogu ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni zaščitena blagovna
znamka in/ali da je njegova uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe
Volkswagen AG.
Vsa Volkswagen Gospodarska vozila je mogoče razgraditi na okolju prijazen način.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih Volkswagen Gospodarska vozila.

* Več informacij o ASISTENCI Volkswagen Gospodarska vozila – jamstvu mobilnosti na www.vw-gospodarska.si in na izbranem pooblaščenem servisu Volkswagen Gospodarska vozila.
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