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Optimalizovaná bezpečnost.
Nová multikolizní brzda, 17palcové kotoučové brzdy vpředu, 16palcové kotoučové brzdy vzadu.

Perfektní pro jízdu v terénu.
Stálý a přiřaditelný1) pohon všech kol 4MOTION.

Nejlepší využití ložné plochy.
Nejširší ložná plocha a zadní stěna ložné plochy s nejlehčím chodem ve své třídě.

Nejvyšší hmotnost připojeného přívěsu a vysoká užitečná hmotnost.
Maximální hmotnost připojeného přívěsu až 3,5 t2) a mimořádně vysoká užitečná hmotnost.

Vysoká bezpečnost v každém terénu.
Vynikající systém Offroad-ABS a asistent pro rozjezd do kopce i jízdu z kopce.

1) Bude v nabídce později.     2) Amarok, motor V6 3,0 l TDI s výkonem 150 kW/165 kW, stálý pohon všech kol 4MOTION, 8stupňová automatická převodovka, 2+1 listová pera a pohotovostní hmotnost vozidla do 2 360 kg.     3) Dodává se pouze pro model Amarok Aventura.     4) Volitelná výbava bez 
 příplatku pro model Amarok Aventura. Výbava za příplatek pro Amarok Comfortline a Amarok Highline.     5) Sériová výbava pro model Amarok Aventura.    



Nový Amarok.
100 % pickup. 100 % prémiová třída.

Vysoká hospodárnost.
BlueMotion Technology včetně systému „Start-Stop“.

Jedinečná kombinace pohonu.
Stálý pohon všech kol 4MOTION s 8stupňovou automatickou převodovkou.

Nové motory V6 3,0 l TDI.
Výkon až 165 kW a krouticí moment až 550 Nm.

Nový design interiéru.
Přepracovaná palubní deska a jediný automo-
bil ve své třídě s novými sedadly  ergoComfort 
se 14 nastavitelnými parametry5).

Nový design exteriéru.
Nový Sportsbar3) nebo Stylingbar „Plus“4), nový 
 design čelní partie a nová kola z lehké slitiny až  
do velikosti 20 palců5).

Moderní infotainment systémy.
Nová rádia a navigační systémy s mobilními  
službami online Car-Net.
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 Dokonalejší podoba síly.
Nový Amarok.

Nekompromisní v terénu. Temperamentní na asfaltu. Nový Amarok je  

spojením všeho, co očekáváte od exkluzivního všestranného automobilu  

prémiové třídy: atraktivního designu, robustní konstrukce a spousty síly.
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Atraktivnější.
Nový sportovní a výrazný design čelní partie se zdvojenými 

 chromovanými lištami a bi-xenonovými světlomety.
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1) Dodává se pouze pro model Amarok Aventura.     2) Pro model Amarok Aventura volitelná výbava bez příplatku.



Nový Sportsbar1) je lakovaný v barvě vozu 
a umocňuje dynamickou eleganci nového 
 modelu Amarok Aventura. Emblém 
 „Aventura“, který je na obou stranách kon-
strukce Sportsbar, dále zvyšuje kvality vozu.

Atraktivní alternativou nové konstrukce Sportsbar 
je nový Stylingbar „Plus“2), který je tvořen výraz-
ně tvarovanou zdvojenou chromovanou trubko-
vou konstrukcí, jež dosahuje až k zádi vozu.

Dynamičtější.
Čisté linie, nový Sportsbar1) a dvacetipalcová kola z lehké slitiny „Talca“.

Zcela výjimečná Ikona: Konstrukce Sportsbar1) a chromované prahové 

 trubky s LED nástupním osvětlením dodávají prémiovému modelu Aventura 

výrazné akcenty. Ostře modelované tvary umocňují dojem síly, který dále 

podtrhují zatmavená zadní světla a dvacetipalcová kola z lehké slitiny 

 „Talca“, která jsou v této třídě jedinečná.
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Díky sportovnímu multifunkčnímu volantu v kůži s ovláda
cími prvky řazení držíte vše pevně ve svých rukou. Multi
funkční ukazatel s 3D zobrazením „Premium“ pak zajistí, 
že máte také vše ve svém zorném poli. Nový posilovač 
 řízení „Servotronic“ navíc zlepšuje přesnost řízení a zajiš-
ťuje mimořádně dynamické jízdní vlastnosti.

* Další informace najdete na straně 60.



Exkluzivnější.
Nová kabina s prémiovou výbavou, novými infotainment systémy  

a mobilními službami online CarNet. 

Interiér zaujme spoustou místa, vysokým komfortem a mnoha prvky mimo-

řádné výbavy. Pro všechny linie výbavy je k dispozici nová palubní deska  

s dekorační lištou a odkládací přihrádkou ve formátu DIN A4. K výbavě modelu 

Amarok Aventura patří navíc multifunkční volant v kůži s ovládacími prvky 

 řazení, stejně jako navigační systém „Discover Media“ a mobilní služby online.

Nová rádia a navigační systémy

CarNet AppConnect

CarNet Guide & Inform

Vždy máte ty správné informace: Po úspěšné 
 aktivaci služeb CarNet Guide & Inform budete 
mít k dispozici mimo jiné aktuální informace  
o situaci v dopravě, dynamické přizpůsobení trasy 
jízdy a inteligentní vyhledávání čerpacích stanic.*
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* Sedadlo ergoComfort bylo 26. 11. 2015 oceněno pečetí AGR, která je udělována nezávislými společnostmi „Bundesverband deutscher Rückenschulen e.V.“ a „Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.“.



Komfortnější.
Pocit největšího prostoru ve své třídě a jediný  

automobil se sedadly ergoComfort  

se 14 nastavitelnými parametry.

V novém voze Amarok Aventura se můžete těšit na 

interiér v nejvyšší kvalitě prémiové třídy. Sedadla 

jsou umístěna výše, stejně jako u SUV vozů, přitom 

jsou ale mimořádně pohodlná. Obě přední sedadla 

ergoComfort lze stisknutím tlačítka s milimetrovou 

přesností přizpůsobit Vašim individuálním nárokům 

na sezení, a jsou tak zárukou uvolněného cestování. 

Zadní sedadlo pak nabízí místo pro tři osoby a v pří-

padě, že potřebujete přepravovat zboží,  

jej lze snadno vyklopit nahoru.

ergoComfort Sitz

V interiéru najdete mnoho odkládacích pro
stor – mj. zapuštěnou odkládací plochu na 
palubní desce, prostorné odkládací přihrádky 
pod předními sedadly a čtyři držáky nápojů.

Řidič i spolujezdec sedí v novém voze 
Amarok Aventura na sedadlech ergo
Comfort. Obě sedadla jsou čalouněna kůží 
a lze u nich pomocí elektrického ovládání 
nastavit 12 parametrů; 2 parametry pak 
lze nastavit manuálně. Díky své vynikající 
ergonomii nesou pečeť AGR*.

Zadní sedadlo dělené a sklopné v poměru 2:1

Největší prostor pro nohy ve své třídě
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* Sériová výbava od linie Amarok Comfortline s motorem o výkonu 150 kW.   



Elektronický stabilizační systém

OffroadABS

17palcové kotoučové brzdy* vpředu, 16palcové kotoučové brzdy vzadu

Nová multikolizní brzda

Spolehlivější.
Součástí sériové výbavy je nová multikolizní brzda  

a elektronická stabilizace jízdní soupravy.

Bezpečnost na téměř každém povrchu vozovky. Jako jediný pickup 

ve své třídě je Amarok poprvé sériově vybaven multikolizní brzdou, 

sedmnáctipalcovými kotoučovými brzdami* vpředu a šestnáctipal-

covými kotoučovými brzdami vzadu. Stabilizace jízdní soupravy pak 

nejlepším možným způsobem brání kývání přívěsu.

Další bezpečnostní a asistenční systémy najdete na straně 51.
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Silnější.
Nový motor V6 3,0 l TDI a jediný pickup ve své třídě  

s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Silný tak jako žádný jiný. Šestiválcový přeplňovaný vidlicový 

naftový  motor s výkonem 165 kW a zdvihovým objemem 3,0 l 

má i při nejvyšším zatížení dostatečné rezervy. Ještě větší sílu  

pak vyvine po aktivaci funkce „Overboost“, díky níž lze  

u motoru V6 TDI 165 kW v závislosti na jízdní situaci krátko-

době zvýšit výkon až na 180 kW.

Oba vidlicové šestiválcové motory se dodávají  
s osmistupňovou automatickou převodovkou. 
 Zatímco první převodový stupeň je speciálně 
 optimalizován pro rozjíždění s připojeným přívě-
sem, osmá rychlost je určena pro hospodárnou 
 jízdu s nízkými otáčkami při cestování na dlouhé 
vzdálenosti. Unikátní je také možnost kombinace 
se stálým pohonem všech kol 4MOTION.



Každý nový Amarok je sériově vyba-
ven moderními opatřeními pro zvý-
šení efektivity provozu BlueMotion 
Technology vč. systému „Start-Stop“.

3,0 l TDI (150 kW)  
s 500 Nm
Kombinovaná spotřeba: od 7,5 l/100 km
Emise CO2: od 196 g/km

3,0 l TDI (165 kW)  
s 550 Nm a s funkcí Overboost 
až 180 kW
Kombinovaná spotřeba: od 7,8 l/100 km
Emise CO2: od 203 g/km
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Výkonnější.
Pohon všech kol 4MOTION, OffroadABS a asistent pro jízdu z kopce.

V novém voze Amarok si zejména v extrémních podmínkách uži-

jete exkluzivní komfort na té nejvyšší úrovni. Důvodem je doko-

nalé vyladění podvozku a pohonu v kombinaci s osvědčeným 

 pohonem všech kol 4MOTION, který energicky zasáhne v případě,  

že je to potřeba. Vynikající funkce Offroad-ABS pak na nezpev-

něných cestách zkrátí brzdnou dráhu.

Jako jediný pickup ve své třídě nabízí 
nový Amarok možnost kombinace stálého 
pohonu všech kol 4MOTION s 8stupňo
vou automatickou převodovkou. Plně 
 automatické řazení výrazně zvyšuje jízdní 
komfort zejména v náročném terénu 
nebo při jízdě v horských oblastech.
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Sériová výbava   Výbava za příplatek | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01   Přiřaditelný pohon všech kol 4MOTION. Rozdělovací převodovka umožňuje pomocí elektrického ovládání 
v průběhu jízdy připojit nebo odpojit pohon přední nápravy. V prudkých stoupáních nebo při déletrvající jízdě 
po šotolině je navíc možné zařadit redukci převodovky. Přiřaditelný pohon všech kol 4MOTION se dodává 
v kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou.    

02   Stálý pohon všech kol 4MOTION. Tento pohon 4x4, jehož součástí je samosvorný diferenciál Torsen, je 
v segmentu pickupů zcela mimořádný. Síla pohonu je v základním nastavení rozdělena mezi přední a zadní 
nápravu ve vyváženém poměru 40 : 601), a to jak pro jízdu v terénu, tak i po zpevněných cestách. Své přednosti 
tento pohon prokáže i při jízdě po silnici, kdy významně zlepšuje trakci při průjezdu zatáčkami.     

Mechanická uzávěrka diferenciálu (bez vyobrazení). Dodává se jako doplnění sériové elektronické uzávěrky 
diferenciálu. Na sypkém nebo kluzkém povrchu zajistí optimální trakci. Po její aktivaci jsou obě zadní kola 
poháněna stejnou silou a otáčejí se stejnou rychlostí.

01

02

Terénní vlastnosti.

Asistent pro rozjezd do kopce brání nežádoucímu couvnutí automobilu 
při rozjíždění do svahu a zajišťuje tak jeho komfortní ovládání.

Přiřaditelný pohon všech kol 4MOTION

Jediný ve své třídě se stálým pohonem všech kol 
4MOTION a 8stupňovou automatickou převodovkou



29,5°18,0°

45° 50°

20,1°

1) Poměr rozdělení síly se mění v závislosti na typu povrchu.     2) Hodnota se mění v závislosti na výbavě a výkonu motoru.     3) Úhel příčného sklonu je 49,7° na levé straně a 50,8° na pravé straně. Vezměte prosím na vědomí, 
že se jedná o hodnoty určené při stojícím vozidle.

03   Vrcholový úhel. Díky své zvýšené světlé výšce přejede nový Amarok v závis-
losti na zatížení přes terénní zlomy s úhlem od 15,6° do 20,1°.2)      
| TL | CL | HL | AV |  
 
04   Stoupavost. Nový Amarok zvládne 100% (45°) stoupání s nákladem až 1 t.2)      
| TL | CL | HL | AV | 

05   Nájezdový úhel a brodivá hloubka. Maximální nájezdový úhel nového vozu 
Amarok je 29,5° vpředu a 18° vzadu. Jízda vodou je možná až do maximální 
hloubky 500 mm.     | TL | CL | HL | AV |  
 
06   Příčný sklon. Široký rozchod nového vozu Amarok zajistí enormní stabilitu 
 dokonce i na svazích s příčným sklonem 50°.2), 3)     | TL | CL | HL | AV | 

07   OffroadABS. Systém při brzdění na nez-
pevněném povrchu blokuje v delších časových 
intervalech kola, před kterými se tak vytvářejí 
klíny ze sypkého materiálu, a podstatně se tím 
zkracuje brzdná dráha. Offroad-ABS výrazně 
zvyšuje bezpečnost jízdy.     | TL | CL | HL | AV |

07   Asistent pro jízdu z kopce. Při jízdě 
v terénu zajistí kontrolovanou a bezpečnou 
jízdu ze svahu. Reguluje přitom otáčky 
 motoru a v případě potřeby zasahuje do 
 řídicího systému brzd. Bez přispění řidiče 
udržuje rychlost jízdy na konstantní hodnotě 
cca 5 km/h.     | TL | CL | HL | AV | 

0604

0705

Vynikající OffroadABS  
s asistentem pro jízdu z kopce

03
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* Amarok s motorem TDI 3,0 l s výkonem 150 kW/165 kW, stálým pohonem všech kol 4MOTION, 8stupňovou automatickou převodovkou, listovými pery 2+1 a pohotovostní hmotností 2 360 kg.    



Pevné tažné zařízení v provedení s kulovou 
 hlavou přenese mimořádně velké zatížení a lze  
k němu připojit (brzděný) přívěs o hmotnosti  
až 3 500 kg*. Dodává se jako výbava na přání.

Listová pera 2+1, která jsou součástí sériové 
 výbavy, zajišťují vysoký komfort jízdy a umožňují 
maximální zatížení až 842 kg. Volitelná listová 
pera 3+2 umožňují maximální zatížení až 985 kg.

Robustnější.
Stabilní konstrukce žebřinového rámu a nejvyšší hmotnost  

připojeného přívěsu ve své třídě, která činí až 3,5 t*.

Nový Amarok se díky své mimořádně robustní konstrukci a vysoce 

 kvalitnímu zpracování osvědčí zejména při trvalém zatížení. Žebři- 

nový rám, který je odolný v krutu, přispívá k větší stabilitě karoserie  

a společně se speciálními listovými pery umožňuje maximální zatížení 

téměř 1,0 t a připojení přívěsu o maximální hmotnosti až 3,5 t*.
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Větší.
Nejširší ložná plocha ve své třídě – umožňuje 

naložit europaletu na šířku.

Žádný jiný pickup nemá mezi podběhy zadních  

kol tolik místa. Šířka mezi podběhy zadních kol 

1222 mm umožňuje dokonce transport euro-

palety na šířku. Velký nákladní prostor s plochou 

2,52 m2 zaujme však i svými dalšími rozměry – 

např. výškou bočních stěn 508 mm a nízkou 

 nákladovou hranou, jejíž výška je 708 mm.
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Sériová výbava   Výbava za příplatek | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01

Nejširší ložná plocha ve své třídě



05 06 | 07

04 Ložná plocha.

01   Ložná plocha. Šířka ložné plochy nového vozu Amarok mezi podběhy zadních kol 
je přesně 1222 mm, což je v této třídě unikátní. Lze tak transportovat europaletu 
uloženou na šířku. Jako prodloužení ložné plochy je možné využít její zadní stěnu, 
kterou lze po sklopení zatížit nákladem o hmotnosti až 200 kg. Nákladový prostor 
umožňuje také transport sypkých materiálů až do výše horní hrany bočních stěn.  
Na ložné ploše 2,52 m2 tak lze transportovat 1,28 m3 materiálu.     | TL | CL | HL | AV | 

02   Obložení ložné plochy z hliníku. Čelní stěna, podlaha a zadní stěna ložné  
plochy jsou před poškozením chráněny rozměrově přesnými panely s prostorovým 
reliéfem. Ochranu boků zajišťují přesné plastové panely.     | TL | CL | HL | 

03   Ochrana povrchu ložné plochy. Speciální ochranná vrstva v antracitové 
barvě, která je odolná proti UV záření, zajišťuje další ochranu před mechanic-
kým poškozením i poškozením vlivem chemických látek.     | TL | CL | HL | AV | 

Ochrana hran stěn ložné plochy (bez vyobrazení). Je vyrobena z robustního 
plastu v antracitové barvě a nasazuje se na boční stěny. Chrání tak nákladový 
prostor před škrábanci a promáčknutím.     | TL | CL | HL |

04   Ochranná mříž na zadní okno kabiny. Stabilní černá mříž se připevňuje 
k horní hraně ložné plochy a chrání kabinu před poškozením předměty umístě-
nými na ložné ploše.     | TL | CL | HL | AV |

05   Osvětlení ložné plochy. Zajistí dostatečné osvětlení ložné plochy a umož-
ňuje tak manipulaci s nákladem i za tmy. Osvětlení je integrováno do třetího 
brzdového světla.     | TL | CL | HL | AV |

Ochranná vložka nákladového prostoru (bez vyobrazení). Protiskluzová tmavá 
vložka je přesně přizpůsobená rozměrům ložné plochy, kterou chrání např. před 
poškrábáním. Současně absorbuje otřesy a tlumí tak hluk.     | TL | CL | HL |

Postranní úložný box (bez vyobrazení). Uzavřený úložný box o rozměrech  
440 mm x 243 mm x 389 mm se upevňuje vpravo nebo vlevo nad podběh zad- 
ního kola. Poskytuje spoustu místa pro nářadí a další pracovní nástroje. Úložný  
box může být kombinován se systémem úchytných lišt.     | TL | CL | HL | AV |

06   Systém úchytných lišt včetně upevňovacích ok. 
Dodává se ve dvou provedeních – buď se dvěma pro-
fily na podlahu ložné plochy, nebo se čtyřmi úchyt-
nými lištami, z nichž dvě jsou na podlaze a dvě na 
bočních stěnách ložné plochy. Obě provedení lze 
kombinovat s ochrannou vrstvou ložné plochy.      
| TL | CL | HL | AV |

07   Dvanáctivoltová zásuvka. Na vnitřní straně 
 boční stěny je umístěna zásuvka s napětím 12 V.    
| CL | HL | AV |

Úchytná oka (bez vyobrazení). Na ložné ploše jsou 
umístěna čtyři robustní úchytná oka. Dvě z nich se 
nacházejí na přední stěně ložné plochy a zbývající dvě 
jsou umístěna za zadními podběhy.      
| TL | CL | HL | AV |

02

03
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Individuálnější.
Čtyři modely s exkluzivní výbavou.

 Nový Amarok  

Comfortline.
Nový Amarok  

Highline.



 Nový Amarok  

Aventura.
Nový Amarok  

Trendline.
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* Bude v nabídce později.

Nový Amarok Trendline.*
Pro náročné úkoly.

Přední nárazník, madla dveří a kryty vnějších  
zpětných zrcátek v černé barvě

16palcová ocelová kola

Látkové potahy „Austin“

Výškově nastavitelná přední sedadla

Rádio „Composition Audio“ 
včetně bluetooth

Elektrické ovládání oken a vnějších zpětných zrcátek

Nová multikolizní brzda

Nový motor V6 3,0 l TDI s výkonem 120 kW*
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Nový Amarok Comfortline.
Pro každý účel.

Multifunkční kožený volant

Lakovaný přední nárazník

17palcová kola z lehké slitiny „Posadas“

Klimatizace „Climatic“

Látkové potahy „Kemisu“

Rádio „Composition Audio“  
včetně bluetooth
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Na obrázku interiéru jsou vyobrazeny prvky výbavy za příplatek.



Nový Amarok Highline.
Pro více možností.

Chromovaný zadní nárazník

Dvě zdvojené chromované lišty na mřížce chladiče

Klimatizace „Climatronic“

Rádio „Composition Media“  
včetně CarNet AppConnect

Látkové potahy „Salipra“

Bixenonové světlomety

18palcová kola z lehké slitiny „Manaus“

ParkPilot včetně zpětné kamery 
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Nový Amarok Aventura.
Pro dojem exkluzivity.

* Střední plocha sedadla a vnitřní plochy zvýšených boků jsou čalouněny kůží „Nappa“.

Sportsbar s emblémem „Aventura“

Prahové trubky z ušlechtilé oceli  
s nástupními schůdky s LED osvětlením

20palcová kola z lehké slitiny „Talca“

Bixenonové světlomety

Klimatizace „Climatronic“

Navigační systém „Discover Media“ 
včetně služeb CarNet Guide & Inform

Multifunkční kožený volant s ovládacími prvky řazení

Potahy sedadel v kůži „Nappa“*  
s ozdobnými švy v šedé „Ceramique“

Sedadla ergoComfort s elektrickým 
ovládáním pro řidiče a spolujezdce
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Sériová výbava pro všechny

linie vozu Amarok. 

Exteriér 
• Nový design čelní partie
• Šířka ložné plochy mezi podběhy kol 1222 mm
• Zadní stěna ložné plochy s lehkým chodem
• Listová pera 2+1 

Interiér 
• Výškově nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce
• Výškově i podélně nastavitelný volant
• Promyšlená koncepce odkládacích prostor
• Kobercová krytina vpředu i vzadu
• Sedák zadního sedadla s možností vyklopení

Funkční výbava
• Systém „Start-Stop“
• Asistent pro rozjezd do kopce a asistent pro  
 jízdu z kopce 
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
• Elektrické ovládání oken 
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější  
 zpětná zrcátka 
• Vyhřívání skla zadního okna 
 
Bezpečnost 
• Offroad-ABS 
• Multikolizní brzda 
• Posilovač řízení „Servotronic“ (s proměnným 
 posilovacím účinkem v závislosti na rychlosti) 
• Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce 
• Elektronický stabilizační systém se stabilizací  
 jízdní soupravy 
• Světla pro denní svícení 
• Třetí LED brzdové světlo 
• Čtyři úchytná oka na ložné ploše 

1) Bude v nabídce později.     2) Střední plocha sedadla a vnitřní plochy zvýšených boků jsou čalouněny kůží „Nappa“. Švy v šedé barvě „Ceramique“.

Další sériová výbava pro nový

Amarok Trendline.1) 

Exteriér 
• 16palcová ocelová kola s černými kryty středů kol 
• Mřížka chladiče s chromovanou lištou dole 
• Zdvojené halogenové světlomety 
• Přední nárazník, madla dveří a kryty vnějších zpětných zrcátek  
 v černé barvě 
• Zadní nárazník v černé barvě s integrovaným schůdkem 
 
 
 
 

 
 
Interiér 
• Látkové potahy „Austin“ v titanově černé barvě 
• Palubní deska s dekory v provedení „Deep Inox“ 
• Sedadla řidiče a spolujezdce se zásuvkami 
 
 

 
 
Funkční výbava 
• Topení s mechanickou regulací 
• Rádio „Composition Audio“ se čtyřmi reproduktory 
 

Bezpečnost 
• Kotoučové brzdy – 16palcové vpředu i vzadu



Další sériová výbava pro nový

Amarok Highline. 

Exteriér 
• 18palcová kola z lehké slitiny „Manaus“ 
• Mřížka chladiče se dvěma zdvojenými chromovanými lištami  
 a šesti vertikálními chromovanými lištami 
• Bi-xenonové světlomety s LED světly pro denní svícení 
• Přední nárazník a madla dveří lakovaná v barvě vozu 
• Kryty vnějších zpětných zrcátek lakované v barvě vozu,  
 částečně chromované 
• Prosklení „Privacy“ 
• Zadní nárazník chromovaný s integrovaným schůdkem 
• Zatmavená zadní světla 
 
 
 
 
Interiér 
• Látkové potahy sedadel „Salipra“ v modré barvě „Navy“ 
• Palubní deska s dekory v provedení „Hellsilber“ 
• Madlo ruční brzdy a hlavice řadicí páky v kůži 
• Aplikace chromu v interiéru 
• Kapsa na mapy na zadní straně sedadla řidiče i spolujezdce 
• Čtyři 12V zásuvky 
 
 
 
Funkční výbava 
• Klimatizace „Climatronic“ 
• Rádio „Composition Media“ se šesti reproduktory 
• Mobilní služby online Car-Net App-Connect 
• Kombinovaný přístroj s multifunkčním ukazatelem „Plus“ 
• Multifunkční kožený volant 
• Tempomat 
 
 Bezpečnost 
• Kotoučové brzdy – 17palcové vpředu, 16palcové vzadu 
• Mlhové světlomety s chromovanými lemy 
• ParkPilot vpředu i vzadu 
• Zpětná kamera

Další sériová výbava pro nový

Amarok Aventura.

Exteriér 
• 20palcová kola z lehké slitiny „Talca“ 
• Mřížka chladiče se dvěma zdvojenými chromovanými lištami  
 a šesti vertikálními chromovanými lištami 
• Bi-xenonové světlomety s LED světly pro denní svícení 
• Přední nárazník a madla dveří lakovaná v barvě vozu 
• Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě vozu, z části  chromované 
• Prosklení „Privacy“ 
• Sportsbar lakovaný v barvě vozu, s emblémy „Aventura“ 
• Prahové trubky z ušlechtilé oceli se schůdky a LED  osvětlením 
• Ložná plocha se speciální ochrannou vrstvou 
• Lepicí fólie s nápisem 4MOTION 
• Zadní nárazník chromovaný s integrovaným schůdkem 
• Zatmavená zadní světla 
 
Interiér 
• Čalounění sedadel v kůži „Nappa“2) v černé barvě 
• Palubní deska s dekory v provedení „Hellsilber“ 
• Aplikace chromu v interiéru 
• Sedadla ergoComfort pro řidiče a spolujezdce 
  (12 parametrů lze nastavit elektricky, 2 parametry manuálně) 
• Kapsa na mapy na zadní straně sedadla řidiče i spolujezdce 
• Kryty pedálů z ušlechtilé oceli 
• Čtyři 12V zásuvky 
 
Funkční výbava 
• Klimatizace „Climatronic“ 
• Navigační systém „Discover Media“ se šesti reproduktory 
• Mobilní služby online Car-Net Guide & Inform 
•  Kombinovaný přístroj s multifunkčním ukazatelem „Premium“
• Multifunkční kožený volant s ovládacími prvky řazení 
• Tempomat 
 
Bezpečnost 
• Kotoučové brzdy – 17palcové vpředu, 16palcové vzadu 
• Mlhové světlomety s chromovanými lemy 
• ParkPilot vpředu i vzadu 
• Zpětná kamera

Další sériová výbava pro nový

Amarok Comfortline. 

Exteriér 
• 17palcová kola z lehké slitiny „Posadas“ 
• Mřížka chladiče se zdvojenou chromovanou lištou dole 
• Zdvojené halogenové světlomety 
• Přední nárazník a madla dveří lakovaná v barvě vozu 
• Kryty vnějších zpětných zrcátek částečně lakované v barvě vozu 
• Prosklení „Privacy“ 
• Zadní nárazník v černé barvě s integrovaným  nástupním  
 schůdkem 
 
 
 
 
 
 
Interiér 
• Látkové potahy sedadel „Kemisu“ v barvě „Palladium“ 
• Palubní deska s dekory v provedení „Deep Inox“ 
• Madlo ruční brzdy a hlavice řadicí páky v kůži 
• Sedadlo řidiče a spolujezdce se zásuvkami 
• Tři 12V zásuvky 
 

 
Funkční výbava 
• Klimatizace „Climatic“ 
• Rádio „Composition Audio“ se čtyřmi reproduktory 
• Kombinovaný přístroj s multifunkčním ukazatelem „Plus“ 
• Multifunkční kožený volant 
• Tempomat 
 
 
Bezpečnost 
• Kotoučové brzdy – 17palcové vpředu, 16palcové vzadu 
• Mlhové světlomety

Sériová výbava.
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CanyonNový Amarok

1) Na přání se dodává v černé barvě.     2) Dekorační fólie mohou po jednom až třech letech – v případě, že jsou vystaveny intenzivnímu slunečnímu záření, nebo již po jednom roce – v místech s horkým klimatem, vykazovat známky opotřebení a stárnutí. Po dlouhodobé aplikaci fólie může po jejím 
odstranění vzniknout rozdíl v barevném odstínu laku mezi místy, která byla zakryta fólií, a ostatními plochami karoserie.



Prvky sériové výbavy 
nového vozu Amarok Canyon. 

Exteriér 
• 17palcová kola z lehké slitiny „Aragua“
• Rozšířené podběhy blatníků lakované v barvě vozu1)

• Sportsbar lakovaný v matné černé barvě
• Prahové trubky, madla dveří a B-sloupky karoserie v matné  
 černé barvě
• Ochranná vrstva ložné plochy
• Nápisy „Canyon“ a „4MOTION“2)

• Zatmavená zadní světla

Interiér
• Látkové potahy „Mithy Tamo“ v kombinaci titanově černá/hnědá  
 s černou barvou vnitřních ploch zvýšených boků a oranžovými švy
• Bezpečnostní pásy s oranžovými konturami
• Madlo ruční brzdy a hlavice řadicí páky v kůži
• Kryty pedálů z ušlechtilé oceli
• Textilní koberce s nápisy „Canyon“

Funkční výbava
• Rádio „Composition Media“ se šesti reproduktory 
• Mobilní služby online Car-Net App-Connect 
• Multifunkční kožený volant s oranžovým prošitím 
• Multifunkční ukazatel „Premium“ 
 
Bezpečnost  
• Mlhové světlomety s chromovanými lemy 

Nový Amarok Canyon vychází z linie nového vozu Amarok  
Comfortline. Další informace o sériové výbavě nového vozu  
Amarok Canyon najdete na stranách 38–39.

Ten, kdo chce přežít v divočině, potřebuje spoustu síly. Nový Amarok Canyon 

proto kombinuje silný motor V6 TDI, jehož výkon je 150 kW, se stálým poho-

nem všech kol 4MOTION, osmistupňovou automatickou převodovkou a systé-

mem Offroad-ABS. Tento pickup prémiové třídy zanechá vynikající dojem díky 

svému autentickému vzhledu terénního vozu, který může být na přání vyveden 

v exkluzivním oranžovém metalickém laku „Honey“ s černými rozšířenými 

podběhy kol a světelnou rampou s dálkovými světlomety.

41Nový Amarok Canyon



Sériová výbava   Výbava za příplatek | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

05

0301 02

04

12

06

07 08 09

01   Šedá „Indium“ matný lak     | CL | HL | AV |
02   Modrá „Ravenna“ matný lak     | AV |
03   Černá „Deep“ perleť     | TL | CL | HL | AV |
04   Béžová „Mojave“ metalíza     | TL | CL | HL | AV |
05   Hnědá „Chestnut“ metalíza     | TL | CL | HL | AV | 
06   Šedá „Indium“ metalíza     | TL | CL | HL | AV |
07   Modrá „Ravenna“ metalíza     | AV |
08   Modrá „Starlight“ metalíza     | TL | CL | HL | AV |
09   Stříbrná „Reflex“ metalíza     | TL | CL | HL | AV |
10   Zelená „Ontario“* základní lak     | TL | 
11   Červená „Tornado“* základní lak     | TL | CL | HL | 
12   Bílá „Candy“ základní lak     | TL | CL | HL | AV |

 Laky.

1110



01    Ocelová kola 6,5 J x 16. Pneumatiky 205 R 16. 
Na přání se dodávají s pneumatikami  
245/70 R 16.     | TL |

02    Kola z lehké slitiny „Korama“ 6,5 J x 16. 
Pneumatiky 245/70 R 16.     | TL |

03    Kola z lehké slitiny „Posadas“ 8,0 J x 17.  
Pneumatiky 245/65 R 17.     | CL |

04     Kola z lehké slitiny „Albany“ 8,0 J x 17.  
Pneumatiky 245/65 R 17.     | CL | HL |

05    Kola z lehké slitiny „Manaus“ 7,5 J x 18.  
Pneumatiky 255/60 R 18.     | HL |

06     Kola z lehké slitiny „Cantera“ 8,0 J x 19.  
Pneumatiky 255/55 R 19.     | CL | HL |

07    Kola z lehké slitiny „Milford“ 8,0 J x 19.  
Pneumatiky 255/55 R 19.     | CL | HL | AV |

08     Kola z lehké slitiny „Talca“ 8,0 J x 20.  
Pneumatiky 255/50 R 20.     | AV |

03

04 05 06

07 08

01 02

Pneumatiky se sníženým valivým odporem (bez 
vyobrazení). Všechny modely vozu Amarok jsou 
 sériově vybaveny letními pneumatikami, které 
 snižují spotřebu paliva. Jsou vyrobené ze speciální 
směsi s cílem minimalizovat deformace během 
 jízdy. V závislosti na rychlosti jízdy lze díky tomu 
dosáhnout úspory paliva.    | TL | CL | HL | AV |   
 
Terénní pneumatiky (bez vyobrazení). Pro lepší přil-
navost při jízdě v terénu jsou v nabídce pneumatiky 
245/65 R17 A/T s hrubým vzorkem.      
| TL | CL | HL | AV |

 Kola.

* Budou v nabídce později.     Vyobrazení na této straně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou vyjádřit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti. 43Nový Amarok – Laky a kola



Sériová výbava   Výbava za příplatek | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01

Robustní Hardtop s posuvnými okny

 Kryty nákladového prostoru.



01 | 02   Hardtop. Tato varianta pevné střechy ložné plochy je lakovaná v barvě vozu, je vybavená prosklenými zadními výklopnými 
dveřmi s tlačnými plynovými písty, předním posuvným oknem a bočními posuvnými okny s vnitřními pojistkami proti otevření. V nákla-
dovém prostoru je tak dostatek denního světla, což usnadňuje manipulaci s nákladem. Díky sériově dodávanému paketu těsnění je nalo-
žený  náklad spolehlivě chráněn před prachem a vlhkostí. Okna Hardtopu jsou ze zeleně tónovaného determálního skla, sklo zadních 
výklopných dveří je vybaveno vyhříváním.     | TL | CL | HL | AV | 

02 03

04

05

03   Kryt ložné plochy z plastu. Uzamykatelný kryt lakovaný v barvě vozu chrání díky 
těsnění ložnou plochu před prachem a deštěm. Kryt lze na přání kombinovat s krát-
kým povedením konstrukce Stylingbar.     | TL | CL | HL |

04   Kryt ložné plochy z hliníkového plechu. Tento uzamykatelný kryt je opatřen 
těsněním a spolehlivě chrání ložnou plochu před prachem a deštěm. V případě 
potřeby jej lze snadno odstranit.     | TL | CL | HL |

05   Roll Cover. Uzamykatelný roletový kryt ložné plochy chrání převážený 
náklad před vlhkostí, prachem i zvědavými pohledy.     | TL | CL | HL | AV | 

45Nový Amarok – Kryty nákladového prostoru



Sériová výbava   Výbava za příplatek | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

02   Paket „Chrom I“.1) Výrazný Stylingbar2) tvořený dvěma chromovanými 
trubkami z ušlechtilé oceli, třetí brzdové světlo s integrovaným osvětlením 
ložné plochy a dva hliníkové nástupní schůdky dále zvyšují kvality nového vozu 
Amarok.     | TL | CL | HL |

Paket „Chrom II“ (bez vyobrazení)1). Kromě prvků paketu „Chrom I“ zahrnuje 
navíc dvě elegantní chromované prahové trubky z ušlechtilé oceli, které mohou 
být na přání doplněné LED osvětlením.     | TL | CL | HL | 

Paket „Chrom II Plus“ (bez vyobrazení)1). Součástí paketu je chromovaný Styling-
bar2) „Plus“, jehož trubková konstrukce dosahuje až k zadní stěně ložné plochy, 
integrované osvětlení ložné plochy a dvě elegantní chromované prahové trubky 
z ušlechtilé oceli, které mohou být na přání doplněné LED osvětlením.      
| TL | CL | HL | 

01   Bixenonové světlomety s LED světly pro denní 
svícení.  Bi-xenonové světlomety se používají jak 
pro potkávací, tak pro dálková světla. Prodlužují 
délku osvětleného pole před vozem a zvyšují tak 
bezpečnost. Světla pro denní svícení tvoří elegantní 
světelný pruh z LED diod.     | TL | CL | HL | AV | 

Individualizace.

Paket „Chrom III“ (bez vyobrazení)1). Svým rozsahem odpovídá paketu 
„Chrom I“, navíc však zahrnuje dvě chromované prahové trubky z ušlechtilé 
oceli, které mohou být na přání doplněné LED osvětlením a protiskluzovými 
černými nástupními schůdky.     | TL | CL | HL | AV |

Paket „Chrom III Plus“ (bez vyobrazení)1). Paket zahrnuje chromovaný Styling-
bar2) „Plus“, jehož trubková konstrukce dosahuje až k zadní stěně ložné plo-
chy, integrované osvětlení ložné plochy a dvě chromované prahové trubky 
z ušlechtilé oceli, které mohou být na přání doplněné LED osvětlením a pro-
tiskluzovými černými nástupními schůdky.     | TL | CL | HL | AV |

01

02



1) Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.     2) Paket se na přání dodává také bez konstrukce Stylingbar.     Některé varianty nejsou v nabídce pro český trh.

Prosklení „Privacy“ (bez vyobrazení). Zatmavená a tónovaná skla zadních boč-
ních oken a sklo zadního okna zajistí cestujícím na zadních místech vysokou míru 
soukromí i vynikající ochranu před slunečními paprsky. Pro Amarok Highline 
a Amarok Aventura se prosklení „Privacy“ dodává na přání také pro Hardtop.      
| TL | CL | HL | AV |

Černá ochranná fólie proti slunci (bez vyobrazení). Ochranná fólie proti slunci  
propustí do interiéru vozu pouze 37 % slunečního záření. V kombinaci s proskle- 
ním  „Privacy“ jsou tak černá skla oken při pohledu zvenčí téměř neprůhledná.      
| TL | CL | HL | AV |  

03   Paket „Černá leštěná Plus“.1) Paket zahrnuje leštěný černý  Stylingbar2) „Plus“, 
jehož trubková konstrukce dosahuje až k zadní stěně ložné plochy, integrované 
osvětlení ložné plochy a dvě černé prahové trubky z ušlechtilé oceli s leštěným 
povrchem, které mohou být na přání doplněné LED osvě tlením.     | TL | CL | HL |

Paket „Matná černá“ (bez vyobrazení)1). Nový Amarok je díky tomuto paketu 
ještě o trochu atraktivnější. Stylingbar2) je tvořen ocelovými trubkami o průměru 
76 mm, jejichž povrch je upraven černou práškovou barvou. Černé prahové 
trubky, které mohou být na přání doplněné LED osvětlením a protiskluzovými 
černými nástupními schůdky, stejně jako integrované osvětlení ložné plochy pak 
dotvářejí celkový výrazný vzhled.     | TL | CL | HL | 

04   Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka. Další 
komfort zajistí elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka. 
Prostřednictvím otočných ovladačů je tak možné jed-
noduše zmenšit šířku vozu o cca 17 cm.      
| TL | CL | HL | AV |  

05   Chromovaný zadní nárazník. Částečně chromo-
vaný zadní nárazník z oceli dále zvyšuje kvalitu exte-
riéru nového vozu Amarok. Integrovaný schůdek, 
který je dimenzovaný pro velké zatížení, usnadňuje 
přístup na ložnou plochu při nakládání a vykládání.     
| HL | AV |  

Zadní nárazník v černé barvě (bez vyobrazení). 
Černě lakovaný robustní nárazník je velmi odolný. 
Jeho součástí je integrovaný schůdek dimenzovaný 
pro velké zatížení.    | TL | CL |

03 04

05
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Sériová výbava   Výbava za příplatek | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Potahy sedadel.

01    Látkové potahy „Austin“1) titanově černá     | TL |

02    Látkové potahy „Kemisu“ „Palladium“     | CL |

03   Potahy z alcantary titanově černá     | CL |

04   Látkové potahy „Salipra“ modrá „Navy“     | HL |

05    Potahy v kůži „Nappa“2) černá  
s ozdobnými švy v šedé „Ceramique“     | AV |

06   Potahy v kůži „Vienna“3) „Palladium“     | CL | HL |

0201 03

04 05 06



1) Bude v nabídce později.     2) Střední plocha sedadla a vnitřní plochy zvýšených boků jsou čalouněny kůží „Nappa“.     3) Střední plocha sedadla a vnitřní plochy zvýšených boků jsou 
čalouněny kůží „Vienna“. Některé části čalounění sedadel v kůži „Vienna“ jsou z umělé kůže.     4) Pro linii Amarok Comfortline výbava za příplatek.     Vyobrazení na těchto stranách jsou 
pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci laků ani krásu a příjemnost čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti.

02

03

01 Interiér a komfort.

02   Multifunkční kožený volant s ovládacími prvky řazení. Mimořádně dobře 
padne do ruky a zaujme svým příjemným ovládáním. Pomocí tlačítek na rame-
nech volantu lze ovládat např. rádio, resp. navigační systém nebo Váš mobilní 
telefon. Ergonomické ovládací prvky řazení pak umožňují sekvenční řazení rych-
lostních stupňů.     | CL | HL | AV |

Zimní paket (bez vyobrazení). Zpříjemní studené starty v zimním období tak, 
jak je to jen možné. Paket zahrnuje vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla, 
signalizaci nízkého stavu hladiny kapaliny do ostřikovačů a vyhřívání sedadel 
řidiče i spolujezdce.     | TL | CL | HL | AV |  

Dvanáctivoltové zásuvky (bez vyobrazení). V interiéru vozu jsou k dispozici tři 
12V zásuvky – jedna na palubní desce, jedna na středové konzole a jedna ve 
druhé řadě sedadel4).     | CL | HL | AV |

01   Multifunkční ukazatel „Premium“. Jeho součástí 
je barevný displej s vysokým rozlišením ve 3D  
perspektivě a animované navigační menu.     | AV |

Multifunkční ukazatel „Plus“ (bez vyobrazení). 
Zobrazuje všechny aktuální informace, mj. zbývající 
dojezdovou vzdálenost, vnější teplotu a průměrnou 
spotřebu.     | TL | CL | HL |

03   Klimatizace „Climatronic“. Tento systém umožňuje regulaci teploty ve dvou 
zónách pro řidiče a spolujezdce, manuální přepnutí na vnitřní cirkulaci a senzor 
kvality nasávaného vzduchu. V závislosti na intenzitě slunečního záření a vnější 
teplotě přivádí klimatizace do interiéru vozu více nebo méně chladného vzduchu.     
| TL | CL | HL | AV | 

Klimatizace „Climatic“ (bez vyobrazení). Poloautomatická klimatizace je vyba-
vena interiérovým senzorem, který nepřetržitě porovnává teplotu uvnitř vozu 
s požadovanou hodnotou.     | TL | CL |

Vodní přídavné topení (bez vyobrazení). Umožňuje předehřátí motoru a současně 
zajistí rychlejší zahřátí interiéru vozu, resp. jeho předehřátí. Ovládací panel pří-
davného topení je zakomponován ve stropní konzole. Vodní přídavné topení lze 
pohodlně zapnout a nastavit také pomocí dálkového ovládání.     | TL | CL | HL | AV | 
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Sériová výbava   Výbava za příplatek | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Infotainment.

1) Elektronické zesílení hlasitosti je součástí výbavy rádia „Composition Media“ a navigačního systému „Discover Media“.     2) Výbava za příplatek v kom-
binaci s rádiem „Composition Media“ nebo s navigačním systémem „Discover Media“. Kompatibilní s technologiemi MirrorLink™, Apple CarPlay™ a Android 
Auto™. Ověřte prosím, zda je Vaše koncové zařízení kompatibilní s rozhraním Car-Net App-Connect. Využívání aplikací podporujících rozhraní Car-Net 
App-Connect se uskutečňuje výhradně prostřednictvím Vašeho chytrého mobilního telefonu. Ověřte prosím smluvní podmínky s Vaším mobilním operátorem 

01

02 | 03 04 | 05

01   Hlasové ovládání. Telefon, navigační systém 
i audiofunkce můžete ovládat snadným způsobem, 
aniž byste museli sundat ruce z volantu. Navíc 
můžete pomocí hlasových příkazů vyvolat téměř 
všechna menu a oznámení na displeji rádia, resp. 
navigačního systému.     | CL | HL | AV |

Elektronické zesílení hlasitosti (bez vyobrazení).1) 
Zajistí, aby cestující na zadních místech dobře rozu-
měli, co jim řidič povídá. Zvukový signál je snímán 
mikrofonem hands free, zesílen a interpretován přes 
reproduktory v zadní části vozu.      
| TL | CL | HL | AV |

04   Navigační systém „Discover Media“. Má stejnou výbavu jako rádio „Composi-
tion Media“, navíc je však vybaven příjmem digitálního signálu DAB+ a druhým slo-
tem na SD kartu, ve kterém je umístěna SD karta s navigačními daty. Nainstalované 
navigační mapy je možné bezplatně aktualizovat pomocí aplikace Volkswagen Map 
Care. Dále lze v několika málo krocích aktivovat mobilní služby online Car-Net Guide 
& Inform, jež je pak možné bezplatně využívat po dobu tří let.3)     | TL | CL | HL | AV |

05   CarNet Guide & Inform.3) Dalším rozšířením funkce navigačního systému 
instalovaného ve voze jsou mobilní služby online Car-Net Guide & Inform, jejichž 
prostřednictvím máte nepřetržitě k dispozici aktuální data z internetu. Vytvoří-li 
se někde např. dopravní zácpa, je trasa Vaší cesty okamžitě odpovídajícím způso-
bena přizpůsobena. Kromě toho si můžete zobrazit čerpací stanice s výhodnými 
cenami pohonných hmot ve Vašem okolí a mnoho dalšího.     | TL | CL | HL | AV |

DAB+ (bez vyobrazení). Prostřednictvím antény můžete přijímat signál rádia v prvo-
třídní digitální kvalitě. Rádio „Composition Media“ je možné na přání objednat 
včetně příjmu digitálního vysílání DAB+.     | TL | CL | HL | AV |

Rádio „Composition Audio“ (bez vyobrazení). Je vybavené monochromatickým dis-
plejem, čtyřmi reproduktory, slotem na SD kartu, rozhraním AUX-IN, USB portem 
s podporou připojení iPhonu, protokolem bluetooth pro připojení mobilního tele-
fonu a jeho výkon je 2x 20 wattů.     | TL | CL |

02   Rádio „Composition Media“. Kromě vlastností rádia „Composition Audio“ je 
rádio „Composition Media“ vybaveno barevným dotykovým displejem se senzo-
rem přiblížení a s úhlopříčkou 16,5 cm (6,33 palce), hlasovým ovládáním, CD pře-
hrávačem s podporou formátů MP3, AAC a WMA, dvojitým tunerem s fázovou 
diverzitou a elektronickým zesílením hlasitosti. Jeho výkon 4x 20 wattů je rozdě-
len na šest reproduktorů. Nejlepší možné propojení do sítě zajistí softwarové 
 rozhraní Car-Net App-Connect.2)     | TL | CL | HL | 

03   CarNet AppConnect.2) Díky tomuto softwarovému rozhraní můžete pro-
střednictvím dotykové obrazovky i v průběhu jízdy pohodlně ovládat vybrané apli-
kace, které běží na Vašem chytrém mobilním telefonu. App-Connect v sobě sdru-
žuje tři technologie – MirrorLink™, CarPlay™ a Android Auto™.     | TL | CL | HL | AV |



 Asistenční systémy.

03 01 02

01   ParkPilot.4) Při parkování akusticky upozorňuje na 
rozpoznané překážky před či za vozidlem. Odstup od 
překážek zobrazuje také opticky na displeji ve voze5).     
| TL | CL | HL | AV | 

02   Zpětná kamera. Usnadňuje parkování tím, že v rámci 
prostoru snímaného objektivem kamery monitoruje 
oblast za vozem a její obraz přenáší na displej rádia 
nebo navigačního systému5). Pomocné statické linie  
pak řidiči pomáhají při parkování.     | TL | CL | HL | AV | 

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách (bez 
vyobrazení).4) Kontinuálně měří tlak vzduchu v jednotli-
vých kolech a zobrazuje ho na multifunkčním ukazateli. 
Při podstatné odchylce tlaku upozorňuje řidiče.      
| TL | CL | HL | AV | 

03   Mlhové světlomety s přisvěcováním  
do zatáčky. Při špatném počasí zajišťují 
optimální viditelnost. Světlo osvětluje při 
zatáčení prostor vozovky na vnitřní straně 
zatáčky.     | TL | CL | HL | AV | 

Paket „Světla a výhled“ (bez vyobrazení). 
Za deště jsou aktivovány stěrače a frek-
vence jejich stírání je automaticky přizpůso-
bena intenzitě deště. Vnitřní zpětné zrcátko 
se automaticky ztmaví v případě, že hrozí 
oslnění světly vozidla jedoucího za Vámi. 
Součástí paketu je také automatické zapí-
nání osvětlení vozu a funkce „Coming home“ 
a „Leaving home“.     | TL | CL | HL | AV |

01   Nová multikolizní brzda.4) Po nárazu 
začne brzdit automobil tak, aby se v ideál-
ním případě zabránilo dalším kolizím. S krát-
kým zpožděním je automobil postupně brz-
děn až do rychlosti 10 km/h. Řidič přitom 
může kdykoli opět převzít kontrolu nad 
vozem.     | TL | CL | HL | AV | 
 
Elektronický stabilizační systém (bez 
vyobra zení). Cíleným brzděním jedno-
tlivých kol brání nedotáčivému nebo 
 přetáčivému chování vozu.      
| TL | CL | HL | AV | 

s ohledem na datové přenosy a připojení k internetu. Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com/car-net.     3) Dodávají se pouze v kombinaci s navigačním systémem 
„Discover Media“. Jejich využívání je počínaje 4. rokem od pořízení zpoplatněno. Pro připojení k internetu je využíván uživatelský mobilní WLAN access point (např. chytrý mobilní 
telefon s možností vytvoření hot spotu) nebo vhodný USB access point (např. Volkswagen CarStick) v kombinaci se SIM kartou, k níž je uzavřena smlouva s tarifem pro přenos dat 
z internetu.     4) V rámci možností systému.     5) V závislosti na verzi rádia nebo navigačního systému. Dodává se pro rádio „Composition Media“ a všechny vyšší modely.

Bezpečnostní systémy.

01

02

02   Stabilizace jízdní soupravy.4) V případě, že 
dojde při jízdě s přívěsem k jeho „rozkývání“, sys-
tém kontrolovaně brzdí tažné vozidlo a omezuje 
krouticí moment jeho motoru. Dojde tak k uklid-
nění celé soupravy, což významně zvyšuje bez-
pečnost jízdy.     | TL | CL | HL | AV | 

Alarm (bez vyobrazení). Při neoprávněném vniknutí 
do vozu se spustí akustická a optická varovná 
signalizace. Kromě ostrahy interiéru zahrnuje také 
elektronický imobilizér, bezpečnostní zámek 
s možností deaktivace a ochranu proti odtažení.      
| TL | CL | HL | AV | 
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Sériová výbava   Výbava za příplatek | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

0201

01   Šnorchl.2) Dodává se volitelně buď v provedení z polyetylenu, nebo v lehčí 
variantě z uhlíkových vláken. Šnorchl je upevněný podél A-sloupku karoserie 
a chrání motor před vniknutím prachu a vody v průběhu jízdy v terénu. Při jeho 
použití nesmí být překročena daná hodnota brodivé hloubky. Volkswagen 
 Užitkové vozy doporučuje použití šnorchlu v případě, že automobil často jezdí 
po prašných cestách, protože sání vzduchu do motoru je díky tomu umístěno 
ve zvýšené poloze.     | TL | CL | HL | AV | 

02   Nástavba s plachtou a nosnou konstrukcí.2) Konstrukce, která je tvořena 
nosníky se čtvercovým průřezem, je pevně spojena s bočními stěnami a se zadní 
stěnou. Na konstrukci je napnuta vysoce kvalitní plachta, kterou lze na stranách 
otevřít.     | TL | CL | HL | AV | 

Speciální výbavy.

Váš Amarok můžete přesně přizpůsobit Vašim nárokům. Uvedené 

speciál ní výbavy si můžete objednat u Vašeho prodejce Volkswagen 

Užitkové vozy.1)



07

08

03

04

05

06

1) Některé výbavy nejsou v nabídce pro Českou republiku.     2) Může být důvodem pro delší dodací lhůtu. 

07   Majákové rampy.2) Modrá majáková rampa 
z robustního polykarbonátu je vybavena vysoce 
výkonnými LED (RTK 7) světelnými zdroji. Systém 
je dále vybaven ovládacím panelem eAZD.      
| TL | CL | HL | AV |  

08   Ochrana spodku vozu.2) Uzavřený kryt spodku 
vozu z 5 mm silného hliníkového plechu je upevněn 
tak, že tvoří kluznou plochu, která je navíc opatřena 
zesilujícími žebry. Chrání motor, uložení přední 
nápravy a diferenciálu a klouby spodních trojúhelní-
kových ramen. Konstrukce krytu je speciálně určena 
pro vysoké nároky při využití vozu v lesích a v země-
dělství.     
| TL | CL | HL | AV |  

03   Hardtop „Commerce“.2) Tato nástavba, která je lakovaná v barvě vozu, povy-
šuje ložnou plochu o velikosti 2,52 m2 na plnohodnotný nákladový prostor 
s plechovými bočními stěnami a mění tak pickup na výkonný skříňový vůz. Horní 
zadní výklopné dveře mají prosklené okno a díky plynovým tlačným pístům je 
lze snadno otevírat a zavírat. Paket těsnění chrání náklad před prachem a vlh-
kostí.     | TL | CL | HL | AV | 

04   Síť na zajištění nákladu pro systém úchytných lišt.2) Mimořádně odolná síť 
o velikosti 1 320 mm x 625 mm je tvořena černými pásy z pevných umělých vlá-
ken a má velmi flexibilní využití. Rychle a jednoduše ji lze připevnit k upevňova-
cím okům v úchytných lištách a pevně tak přitáhnout přepravovaný náklad k pod-
laze ložné plochy. Síť je možné použít také k rozdělení nákladového prostoru nebo 
využít jako tašku pro přenášení předmětů do hmotnosti 10 kg.     | TL | CL | HL | AV | 

05   Hardtop „Service“.2) Tato funkční nástavba, která je lakovaná v barvě vozu, je 
přizpůsobena speciálním požadavkům některých skupin řemeslníků – zejména 
instalatérům a opravářům, a mění Amarok na mobilní servisní dílnu. Plechové 
boční i zadní výklopné dveře mají prosklená okna a díky plynovým tlačným pístům 
je lze snadno otevírat a zavírat. Je tak zajištěn pohodlný přístup do nákladového 
prostoru.     | TL | CL | HL | AV | 

06   Čalounění sloupků karoserie a stropu alcantarou.2) Pro zajištění vysoké 
kvality interiéru může být celý strop a A-, B- a C-sloupky karoserie v kabině 
potaženy alcantarou.     | TL | CL | HL | AV |    
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01   Amarok s prodlouženým rozvorem jako trans
portní vozidlo žebříků. Prodloužení vozu může být 
na přání buď o 310 mm, nebo o 650 mm. Vznikne 
tak výrazně větší nákladový prostor, který je chrá-
něn ochrannou vrstvou a doplněn transportním 
systémem pro přepravu žebříků a materiálu. 
Dlouhé prahové trubky s povrchovou úpravou práš-
kovou matnou černou barvou usnadňují jak nastu-
pování a vystupování z vozu, tak i upevnění žebříků 
k transportním třmenům.     

02   Amarok jako vozidlo pro veterináře. Vynikající 
terénní vlastnosti a speciální Hardtop se zvýšenou 
střechou činí z nového vozu Amarok dokonalé 
vozidlo pro veterináře. Jejich náročnou práci jim 
usnadní celá řada zásuvek, pevná pracovní plocha, 
otevírací přihrádky v podlaze, chladnička 
a nástupní schůdek na zadní stěně ložné plochy.     

03   Amarok jako vozidlo hasičů. Náš smluvní part-
ner nabízí hasičským sborům a záchranným složkám 
celou řadu nástaveb a přestaveb. Nový  Amarok tak 
může být přestavěn např. na rychlé zásahové vozi-
dlo s vynikajícími terénními vlastnostmi a velkou 
ložnou plochou nebo na vozidlo hasičů s vyso-
kotlakým hasicím systémem – v obou případech se 
signálními majáky a přípravou pro digitální 
radiostanice. 

01 02

03

Nástavby a přestavby.

Volkswagen Užitkové vozy již mnoho let spolupracuje 

s profesionálními výrobci nástaveb, kteří jsou schop-

ni nový Amarok dokonale přizpůsobit Vašim potře-

bám. Na této dvoustraně si můžete prohlédnout  

některé příklady.



04   Amarok jako vozidlo pro stavbyvedoucí. Podnikatelé ve stavebnictví, pracovníci stavebního dozoru 
a architekti najdou v tomto pickupu vše, co potřebují k výkonu svého povolání. Místo sedadla spolujezdce je 
Amarok s dvojkabinou vybaven montážní plochou, zásuvkou, kterou lze vysunout do boku dveří, velkou úlož-
nou přihrádkou s roletovým krytem a uzamykatelnou přihrádkou na notebook s výsuvnou psací plochou 
a třemi 230V zásuvkami. Zadní i boční výklopné dveře hardtopu je možné zamknout pomocí dálkového ovlá-
dání. V nákladovém prostoru je kromě stativu a regálu na nářadí umístěn také držák na žebřík WAKÜ 101, 
držák Toolflex na měrky a také skříň na nářadí se dvěma zásuvkami, přihrádkou na měřicí přístroje a integro-
vaným výsuvem dimenzovaným pro těžké předměty.

05   Amarok jako vozidlo vodní záchranné služby. Vozidlo je přizpůsobené na míru potřebám vodní záchranné 
služby. Kromě tažného zřízení, jež umožňuje připojení přívěsu s člunem, je nový Amarok vybaven také stálým 
pohonem všech kol 4MOTION, terénními pneumatikami, majákovou rampou a předními LED majáky. Na ložné 
ploše se nachází kontejnerový systém pro záchranné přístroje a regálový systém se zásuvkami.    

04 05

Detailní popisy všech nástaveb a přestaveb najdete 
na adrese: www.umbauportal.de.
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Sériová výbava   Výbava za příplatek | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01   Kola z lehké slitiny „Aspen“ 6,5 J x 16. Tato 
kola jsou vhodná pro použití sněhových řetězů.     
| TL | CL | HL | AV |

02   Kola z lehké slitiny „Argonit Black Edition“  
8 J x 19 v černé barvě nebo ve stříbrné barvě  
„Brillant“.     | TL | CL | HL | AV | 

0201

Originální příslušenství Volkswagen®.

Nový Amarok je multifunkční a komfortní pickup prémiové třídy, který 

nenechá žádné přání nesplněné. V případě, že byste snad přesto něco 

 postrádali, je Vám k dispozici nabídka Originálního příslušenství 

 Volkswagen®, která zahrnuje celou řadu zajímavých možností další 

 výbavy. Příslušenství vzniká v těsné spolupráci s vývojovým a designo-

vým oddělením, vyznačuje se maximální kvalitou a je k dostání pouze 

u prodejců automobilů Volkswagen. 



03   Prahové trubky. Prahové trubky jsou vyrobené z leštěné ušlechtilé 
oceli, mají průměr 76 mm a jejich nosnost je až 200 kg. Upevňují se 
k sério vým upevňovacím bodům bez nutnosti dodatečného vrtání.      
| TL | CL | HL | AV | 

04   Textilní koberce. Koberce v saténově černé barvě jsou vyrobené 
z odolného hustě tkaného veluru a jsou optimálně přizpůsobené rozmě-
rům podlahy. Přední koberce jsou zdobené reliéfními nápisy ve stříbrné 
barvě „Amarok“ a jsou pevně ukotvené k upevňovacím bodům na pod-
laze. Pohybu zadních koberců pak brání protiskluzový povrch jejich 
rubové strany, díky němuž jsou usazené v optimální poloze.      
| TL | CL | HL | AV |

05   Prahové trubky s nástupními schůdky. Tyto prahové trubky, které 
jsou rovněž vyrobené z leštěné ušlechtilé oceli, dodávají vozu sportovně 
dynamický vzhled. Jsou doplněny robustními nástupními plochami 
a jejich nosnost je až 200 kg. Na přání se dodávají také v černé barvě.      
| TL | CL | HL | AV | 

06   Celoroční koberce. Jsou vyrobené z odolné černé pryže a opat-
řené nápisem „Amarok“. Díky speciální struktuře jejich povrchu se  
na nich zachycují nečistoty a vlhkost. Rozměrově přesné celoroční 
koberce lze v případě potřeby vyjmout a omýt vodou. Několika snad-
nými úkony je lze poté opět pevně ukotvit k podlaze automobilu.      
| TL | CL | HL | AV | 

07   Dekorační fólie s nápisem „Amarok“. Čtyři vysoce kvalitní desig-
nové fólie* ve stříbrné barvě s vyřezaným nápisem umocňují stylovou 
stránku vozu Amarok. Instalují se na spodní plochy dveří. Fólie se 
dodávají také v černé barvě.     | TL | CL | HL | AV |

08   Termoizolační box. V boxu o objemu cca 25 l lze ve vertikální 
poloze přepravovat 2litrové lahve, jejichž obsah je v létě udržován 
v chladu. Alternativně může být občerstvení udržováno naopak teplé. 
Box s energetickou třídou A++ se připojuje k 12V zásuvce. Součástí 
boxu je také vyměnitelný izolační kryt a ochrana proti vybití baterie.      
| TL | CL | HL | AV |  

03

04

05

06 08

07

* Dekorační fólie mohou po jednom až třech letech – v případě, že jsou vystaveny intenzivnímu slunečnímu záření, nebo již po jednom roce – v místech s horkým klimatem, vykazovat známky opotřebe-
ní a stárnutí. Po dlouhodobé aplikaci fólie může po jejím odstranění vzniknout rozdíl v barevném odstínu laku mezi místy, která byla zakryta fólií, a ostatními plochami karoserie.     Originální příslušenství 
Volkswagen® je nabídkou firmy Volkswagen Zubehör GmbH. Lze jej získat u prodejců automobilů značky Volkswagen nebo na adrese https://shops.volkswagen.com. Další příslušenství najdete v podrob-
ném katalogu, který je k dispozici u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy. 57Nový Amarok – Originální příslušenství Volkswagen®



Sériová výbava   Výbava za příplatek | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01   Vana na ložnou plochu „underrail“. Vana, která je stejně robustní jako Amarok sám, je vyrobena 
z plastu, jenž dobře odolává povětrnostním vlivům. Vana se upevňuje přímo ke hranám bočních stěn a je 
přesně přizpůsobená rozměrům nákladového prostoru. Účinně chrání ložnou plochu i její zadní stěnu před 
poškozením a vlhkostí. Objem nákladového prostoru zůstává samozřejmě nezměněn.     | TL | CL | HL |  

02   Box na nářadí. Poskytuje spoustu místa pro Vaše nářadí nebo další potřebné vybavení, které musíte 
mít vždy s sebou. Uzamykatelný box, jenž slouží jako optimální ochrana proti vlivům počasí, zabírá celou 
šířku ložné plochy mezi kryty zadních kol. Dva tlačné plynové písty usnadňují otvírání a také nakládání, 
resp. vykládání boxu.     | TL | CL | HL | AV | 

01 02



03   Plachta a její upevnění. Pevná krycí plachta se několika jednoduchými úkony upevní k rychloupínacím 
sponám na horní hraně ložné plochy a chrání tak Váš náklad před nepřízní počasí a vypadnutím během jízdy. 
Plachtu nelze kombinovat s konstrukcí Stylingbar.     | TL | CL | HL | AV | 

04   Základní nosič. Snadno se instaluje na systém lišt, které se dodávají na přání, a rozšiřuje tak transportní 
možnosti ložné plochy. Pro základní nosič jsou k dispozici další nástavby, jako např. držák snowboadů a lyží.     
| TL | CL | HL | AV | 

05   Ochranný kryt spodku vozu z oceli. Robustní ocelové plechy chrání nejlepším možným způsobem pali-
vovou nádrž před nárazy kamenů a větvemi ležícími na cestě.     | TL | CL | HL | AV |

03

04

05

Originální příslušenství Volkswagen® je nabídkou firmy Volkswagen Zubehör GmbH. Lze jej získat u prodejců automobilů značky Volkswagen nebo na adrese https://shops.volkswagen.com. 
Další příslušenství najdete v podrobném katalogu, který je k dispozici u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy. 59Nový Amarok – Originální příslušenství Volkswagen®



Rádi Vám poradíme 

na tel.: 844 555 5995)

 Volkswagen Užitkové vozy ConnectedVan.1)

Jednoduchý. Rychlý. Cenově výhodný.
Nový mobilní systém pro správu vozového parku.

ConnectedVan je mobilní služba online od společnosti Volkswagen Užitkové vozy, díky níž můžete rychle a efektivně spravovat Váš vozový 
park, a to jednoduše ve třech krocích. Ve Vašem vozidle značky Volkswagen Užitkové vozy3) instalujete jednotku DataPlug2), stáhnete si 
bezplatnou aplikaci a zaregistrujete se na webovém portálu ConnectedVan. Přímý přenos dat a přehledné ovládání Vám pak umožňují efek-
tivní správu mnoha aktuálních informací o automobilech vozového parku. Další výhodou je, že platíte pouze za každou jednotku DataPlug. 
Aplikace i služby ConnectedVan jsou pro Vás zdarma.4) Vybavte své vozy a využívejte všechny výhody, které Vašemu vozovému parku přiná-
šejí služby ConnectedVan. Jednotkou DataPlug může být vybaveno mnoho modelů Volkswagen Užitkové vozy od roku výroby 2008.3) Více 
 informací o správě vozového parku získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy nebo na adrese www.ConnectedVan.de.

1) Spuštění služby v České republice očekáváme ve 2. pololetí 2017.      2) Jednotku DataPlug je možné zakoupit u prodejců automobilů Volkswagen Užitkové vozy.     3) V závislosti na výbavě vozu lze službou ConnectedVan vybavit většinu modelů Volkswagen Užitkové vozy (Crafter, Transporter, Caddy 
a Amarok) od roku výroby 2008.     4) Zaváděcí akce platná do 30. 6. 2017. Pro zákazníky, kteří do uvedeného data začnou využívat ConnectedVan, bude tato služba trvale bezplatná. Ověřte prosím smluvní podmínky s Vaším mobilním operátorem s ohledem na datové přenosy a připojení k internetu.     



 1.  2.  3.
Jednotku DataPlug lze jednoduše nainstalovat. Adaptér čte 
data automobilu a přes rozhraní bluetooth je posílá aplikaci 
ConnectedVan řidiče. Jednotku DataPlug získáte u svého 
 prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy.

Volkswagen DataPlug
načítá data automobilu.

Bezplatná aplikace ConnectedVan slouží Vašemu spolupracovní-
kovi mj. jako kniha jízd a k zaznamenání čerpání paliva. Kromě 
toho je zobrazována celá řada varovných hlášení a hlášení poruch. 

Aplikace pro chytré mobilní  
telefony pro řidiče/spolujezdce.

Díky portálu ConnectedVan máte odkudkoli přístup k důležitým datům 
o Vašem vozovém parku. Můžete si jednoduše zobrazit termíny příštích 
 plánovaných servisních prohlídek6) a přitom budete vždy mít přehled, kde 
se Vaše vozidla právě nacházejí. Dále máte možnost porovnat spotřebu 
 paliva celého vozového parku, resp. můžete monitorovat stav Vašich vozidel.

Webový portál pro 
správce vozového parku.

Přehled bezplatných služeb ConnectedVan.3)

Výtah z portfolia služeb:

Sledování přes GPS
 –  Přehledné určení polohy všech registrovaných vozidel  
vozového parku

 – Grafické zobrazení pohybu vozidel 

Export dat
 – Export a následné zpracování knihy jízd, záznamů o čerpání 
paliva, varovných hlášení a dat o stavu automobilu

Servis
 – Rychlý a cílený kontakt na servis
 – Zobrazení termínu plánované servisní prohlídky6)

 – Podpora při sjednávání termínu servisu

Správa řidičů
 – Přehled spolupracujících osob
 – Kontaktní data, přidělené vozidlo, dokumentace

Správa vozidel
 – Zobrazení stavu vozidla
 – Aktuální informace o vozidle
 – Individuální funkce připomenutí

Správa obchodníků
 – Přehled obchodníků a informace 
 – Přiřazení oblíbených obchodníků k automobilu

Evidence řidičského průkazu
 – Digitalizace řidičského průkazu
 – Funkce připomenutí Další informace získáte na adrese

www.ConnectedVan.de nebo
stačí pouze naskenovat QR kód.

Vhodné pro většinu  

užitkových vozů Volkswagen.  

Je možné vybavit modely  

od roku výroby 2008.3)

Instalace jednotky DataPlug Přenos dat pomocí aplikace Správa dat automobilu na webovém portálu

Hodnocení řidičů a automobilů
 – Zobrazení a porovnání průměrné spotřeby paliva řidiče 
a automobilu7)

 –  Porovnání jízdního chování řidičů

Digitální kniha jízd
 – Vztahující se k automobilu nebo k osobě
 – Automatické zaznamenání jízdy

Digitální kniha čerpání paliva
 – Záznam podrobností o čerpání paliva
 – Informace o spotřebě

Varovná hlášení
 –  Zobrazení celé řady varovných hlášení týkající se vozidla,  
vč. jejich vysvětlení8) 

5) Bezplatná horká linka je v provozu po–pá v době od 7:00 do 19:00 hod.      6) Termíny je nutné předem dohodnout s prodejcem automobilů Volkswagen Užitkové vozy. Na webovém portálu jsou uvedeny doporučené termíny.     7) Spotřeba paliva je vypočtena 
na základě záznamů o čerpání paliva.     8) Varovná hlášení a jejich vysvětlení v palubní literatuře považujte prosím za relevantní zdroje informací. Zobrazená varovná hlášení závisejí na modelu automobilu a jeho výbavě.      Změny vyhrazeny. 61Nový Amarok
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Mobilní služby online.

Car-Net App-Connect.1)

Díky softwarovému rozhraní Car-Net App-Connect můžete přes USB 
port propojit Váš chytrý mobilní telefon s automobilem a při cesto-
vání tak ještě více rozšířit funkční možnosti  infotainment systému. 
Car-Net App-Connect paralelně zobrazuje vybrané aplikace běžící na 
Vašem chytrém mobilním telefonu na dotykovém displeji rádia, resp. 
navigačního sytému. Vy tak pomocí dotykové obrazovky  můžete 
 velmi snadno a pohodlně v průběhu jízdy ovládat vybrané aplikace.

Car-Net Guide & Inform.2)

Je-li Váš automobil vybaven navigačním systémem (výbava na přání), můžete si aktivovat služby online Car-Net Guide & Inform. Služby Guide 
& Inform můžete využívat zdarma po dobu tří let od zaregistrování. K dispozici pak máte dva druhy služeb – služby, které Vás podporují přímo 
v automobilu, a služby, jež si nakonfigurujete z domova – buď prostřednictvím uživatelského portálu, nebo přes aplikaci Car-Net. Podmínkou 
pro využívání služeb Car-Net Guide & Inform je připojení automobilu k internetu. To lze uskutečnit buď přes mobilní hot spot Vašeho chytrého 
mobilního telefonu, nebo přes volitelný přístupový bod, jako např. Volkswagen CarStick.

Volkswagen CarStick.

Přístupový bod CarStick pohodlným způsobem propojuje automobil 
s internetem. Spojení s UMTS sítí zajišťuje vložená SIM karta (není sou-
částí dodávky). Nezávisle na hot spotu vytvořeném Vaším chytrým 
 mobilním telefonem tak můžete využívat online služby Car-Net Guide 
& Inform a současně ve Vašem voze můžete vytvořit hot spot, který 
 mohou využívat další koncová zařízení.

V průběhu jízdy můžete přes Car-Net App-Connect využívat speciální 
aplikace Volkswagen – „Drive & Track“, „Shared Audio“, „Call & Remind“ 
a „My Guide“. Více informací na adrese www.volkswagen.com/car-net.

Aktuální informace v automobilu. 

Díky službám Guide & Inform se na displeji navigačního systému 
zobrazují informace získané bezprostředně z internetu, např. o aktuální 
 dopravní situaci, cenách paliva u čerpacích stanic, volných parkova-
cích místech v okolí a také informace o zvláštních cílech od Google.

Pečlivá příprava na cestu z pohodlí domova.

Na Uživatelském portálu si můžete vytvořit online trasu Vaší cesty, 
 zadat cíle a zvláštní cíle a poté vše importovat do navigačního systé-
mu ve voze. Aplikace Car-Net přitom synchronizuje položky kalendáře 
a zadané cíle.

1) Aplikace Car-Net App-Connect je k dispozici pouze v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo s navigačním systémem „Discover Media“. Car-Net App-Connect zahrnuje technologie – MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto™. Dostupnost těchto technologií se může v jednotlivých zemích lišit. Vezměte prosím 
na vědomí, že v současné době je na trhu k dispozici pouze omezené množství chytrých mobilních telefonů, které podporují aplikaci Car-Net App-Connect. Volkswagen těsně spolupracuje s předními světovými výrobci mobilních telefonů s cílem maximálního rozšíření podpory Car-Net App-Connect.     2) Využívání 
mobilních služeb online „Car-Net Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ nebo „Discover Media Plus“, které jsou součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní WLAN 
hotspot nebo UMTS přístupový bod se SIM kartou, k níž je uzavřena smlouva s mobilním operátorem. Mobilní služby online „Car-Net Guide & Inform“ jsou přístupné pouze prostřednictvím stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti 
na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online „Car-Net“ se proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. 
Využívání mobilních online služeb Car-Net je podmíněno uzavřením separátní smlouvy se společností Volkswagen AG. Zákazník má po převzetí vozidla devadesátidenní lhůtu na jeho zaregistrování na adrese www.volkswagen.com/car-net. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích v jednotlivých de-
tailech lišit. Uvedené služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se může v průběhu trvání smlouvy měnit. Bližší informace o mobilních službách online získáte na adrese www.volkswagen.com/car-net nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního 
operátora.     3) K dispozici pro parkoviště s náležitou technickou infrastrukturou. Výškové omezení pro vjezd do příslušných parkovacích domů není v současné době k dispozici.

Vyhledávání 
zvláštních cílů 
online

Čerpací 
stanice

Zprávy

Parkovací 
místa3)

Počasí

Individuální 
zvláštní cíle

Online 
import trasy

Diář

Import 
destinace

Zpráva o stavu 
vozidla

Dopravní 
 informace online

Na uživatelském portá-
lu www.volkswagen.
com/car-net si vytvořte 
Váš osobní účet.

Zadejte identifikační 
číslo Vašeho automo-
bilu (FIN).

Obdržíte osmimístný 
 registrační kód.

Pomocí Vašeho mobilního 
telefonu vytvořte hot spot 
a propojte tak automobil 
s internetem. K tomuto 
účelu můžete využít také 
Volkswagen CarStick.

Registrační kód zadejte 
do navigačního systé-
mu Vašeho vozu.

Registrace je velmi snadná:

1 2 3 4 5
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Vozidla vyobrazená v  tomto katalogu jsou částečně vybavena příplatkovou výbavou.  Vyobrazení jsou pouze 
ilustrativní a odpovídají stavu produktu v době vydání katalogu. Údaje o  výbavě automobilu a technických datech 
vychá zejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku  tohoto kata logu. Na případné odchylky pro 
Českou republiku se prosím informujte u svého prodejce  automobilů  Volkswagen. Změny vyhrazeny. 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.  Volkswagen 
zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých vozů. Všechny vozy značky  Volkswagen jsou proto ekologicky recyklova-
telné a při splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte 
u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese www.volkswagen.com nebo na telefonní 
lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci Německa bezplatná.

Váš prodejce automobilů Volkswagen




