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1) Leveres på et senere tidspunkt.     2) Amarok, 3,0-liters TDI-motor med 204 hk / 258 hk, permanent 4MOTION firehjulsdrift, 8-trinns automatgirkasse, 2 + 1 bladfjæring og en egenvekt på inntil 2360 kg.     3) Leveres bare til Amarok Aventura.     4) Ekstrautstyr som leveres uten pristillegg på Amarok 
Aventura. Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg på Amarok Comfortline og Amarok Highline.     5) Standard på Amarok Aventura.     6) Standard på Amarok Aventura, og leveres som ekstrautstyr på Amarok Highline.

Optimert sikkerhet
Multikollisjonsbrems, 17-tommers skivebremser 
foran og 16-tommers skivebremser bak.

Perfekt for terrengkjøring
Permanent og innkoblbar1) 4MOTION firehjulsdrift.

Suveren utnyttelse av lasteflaten
Bred lasteflate og baklem som er lett å åpne.

Overlegen tilhengervekt og høy nyttelast
Tilhengervekt på inntil 3,5 t2) og usedvanlig høy nyttelast.

Høy sikkerhet i alle typer terreng
Enestående offroad-ABS i tillegg til bakkestart- og bakkebremsassistent.

Volkswagen Amarok
100 % pickup. 100 % kvalitet

God driftsøkonomi
BlueMotion Technology med start-stopp-system.

En enestående drivlinjekombinasjon
Permanent 4MOTION firehjulsdrift med 8-trinns automatgirkasse.

3,0-liters V6 TDI-motorer
Inntil 258 hk og et dreiemoment på inntil 580 Nm.

Moderne infotainment-
systemer
Radio- og navigasjonssystemer med Car-Net 
mobile online-tjenester.

03Volkswagen Amarok



 Kraftigere enn noensinne
Volkswagen Amarok

Kompromissløs i terrenget, temperamentsfull på asfalten. Volkswagen Amarok 

har et maskulint design, en robust konstruksjon og massevis av krefter, 

med andre ord alt du forventer av en eksklusiv allrounder i premiumklassen.
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Mer maskulin
Front i sportslig, markant design 

med doble kromlister og bi-xenonlykter 

med LED-kjørelys
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Sportsbøylen1) er lakkert i bilens farge 
og fremhever den dynamiske elegansen 
til Amarok Aventura. Aventura-logoen 
på begge sider understreker bilens høye 
kvalitet.

1) Leveres bare til Amarok Aventura.     2) Ekstrautstyr som leveres uten pristillegg på Amarok Aventura.

Mer dynamisk
Klare linjer, sportsbøyle1) og 20-tommers Talca lettmetallfelger.

Premium-modellen Aventura gjør et kraftfullt inntrykk med sportsbøylen1)

og de forkrommede dørtrinnene med LED-innstigningslys. Bilens maskuline 

karakter forsterkes av de markante kantene og de sotede baklyktene. 

Dessuten har den 20-tommers lettmetallfelger – som eneste bil i sin klasse.
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Med sportslig multifunksjonsratt i skinn med 
girhendler og Premium Colour kjørecomputer har 
du alltid full kontroll og full oversikt. Servotronic
gir dessuten mer presis styring og ekstra 
dynamiske kjøreegenskaper.

Mer eksklusiv
Førerplassen omkranset av førsteklasses utstyr, nye infotainmentsystemer 

og Car-Net mobile online-tjenester. 

Kupeen imponerer med god plass, høy komfort og en mengde ekstrautstyr. 

Felles for alle utstyrsversjonene er instrumentpanelet med dekorlist og opp-

bevaringsrom i A4-format. Amarok Aventura har i tillegg multifunksjonsratt i 

skinn med girhendler og Discover Media navigasjonssystem inkludert mobile 

online-tjenester.

Car-Net App-Connect

Car-Net Guide & Inform

Hold deg oppdatert til enhver tid. Når du har
aktivert Car-Net Guide & Inform, kan du bl.a.
bruke oppdatert trafikkinformasjon fra Inter-
nett, dynamisk rutetilpasning og en intelligent 
søkefunksjon som hjelper deg å finne bensin-
stasjoner.
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Mer komfort
Den romsligste kupeen i klassen og den eneste med 

14-veis ergoComfort-seter.

Amarok Aventura byr på innvendig utstyr av høyeste 

kvalitet. Du sitter høyere enn i en SUV, men like 

komfortabelt. Forsetene er såkalte ergo-Comfort-seter 

som kan tilpasses individuelt med millimeterpresisjon, 

slik at både du og sidepassasjeren får en avslappet 

kjøretur. Baksetet har plass til tre personer og kan 

enkelt vippes opp når du skal frakte gjenstander.

*Den 26.11.2015 ble ergoComfort-setet tildelt kvalitetsstempelet AGR fra “Bundesverband deutscher Rückenschulen e.V.” (forening for tyske ryggskoler) og “Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V.” (forum for sunn rygg – bedre liv).

ergoComfort-sete

Kupeen er full av oppbevaringsmuligheter. 
Det er blant annet et oppbevaringsrom 
oppå instrumentpanelet, romslige opp-
bevaringsrom under forsetene og fire kopp-
holdere.

I Amarok Aventura sitter føreren og 
medpassasjeren i ergoComfortseter i
skinn. I tillegg til elektrisk 12-veis regule-
ring har de en manuell 2-veis regulering. 
Setene er tildelt kvalitetsstempelet AGR* 
for fremragende ergonomi.

Baksetet kan vippes helt eller delvis (⅔ til ⅓) opp

Ekstra god plass til beina
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Antiskrensregulering

Offroad-ABS

17-tommers skivebremser foran, 16-tommers skivebremser bak

Ny multikollisjonsbrems

Mer pålitelig
Med ny multikollisjonsbrems og elektronisk 

tilhengerstabilisator som standard.

Som eneste pickup i klassen har Amarok for første gang multikollisjons-

brems, 17-tommers skivebremser foran og 16-tommers skivebremser 

bak som standard. I tillegg har den tilhengerstabilisator, som forebygger 

pendelbevegelser på tilhengeren. Dermed er du sikret godt veigrep på 

nærmest alle typer underlag.
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Kraftigere
3,0-liters V6 TDI-motor og eneste pickup 

i klassen med 8-trinns automatgirkasse.

Den kraftige 6-sylindrede turbodieselmotoren med et slagvolum 

på 3,0 liter har reserver i massevis, selv når den yter sitt ytterste. 

Avhengig av kjøresituasjonen kan boost-funksjonen dessuten øke 

ytelsen ytterligere fra 258 hk til 272 hk i en kort periode.

Begge V6-motorene leveres med 8-trinns auto-
matgirkasse. Førstegiret er spesielt tilpasset 
igangkjøring med tilhenger, mens det åttende 
giret reduserer drivstofforbruket på lange strek-
ninger fordi du da kjører på lavt turtall. Mulig-
heten for å kombinere dette med permanent 
4MOTION firehjulsdrift er også helt unik.

BlueMotion Technology med start-
stopp-system er standard i alle nye 
Amarok-modeller. Det reduserer både 
drivstofforbruk og utslipp.

3,0-liters TDI (204 hk)
med 500 Nm
Gjennomsnittlig forbruk fra 8,8 l / 100 km
CO2-utslipp: fra 231 g/km

3,0-liters TDI (258 hk)
med 580 Nm og inntil 272 hk 
takket være boost-funksjon
Gjennomsnittlig forbruk fra 8,8 l / 100 km
CO2-utslipp: fra 232 g/km
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Høyere ytelse
Permanent 4MOTION firehjulsdrift, offroad-ABS 

og bakkebremsassistent.

Amarok byr på kjørekomfort i toppklassen selv under 

ekstreme forhold. Det kan den fordi den har et perfekt avstemt 

understell og drivverk, kombinert med 4MOTION firehjulsdrift, 

som virkelig viser krefter når det trengs. I tillegg kommer offroad-

ABS, som sørger for kortere bremselengde på løst underlag.

Som eneste pickup i klassen leveres Amarok med 
med både permanent 4MOTION firehjulsdrift og 
8-trinns automatgirkasse. De helautomatiske 
girskiftene øker kjørekomforten merkbart, særlig 
i krevende og kupert terreng.
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15,6°
29,5°18,0°

45° 50°

Standardutstyr   Ekstrautstyr | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura
1) Leveres på et senere tidspunkt.     2) Fordelingen er variabel alt etter underlag.     3) Verdiene kan variere noe, avhengig av valgt utstyr og motor.     
4) Tverrhellingen er 49,7° på venstre side og 50,8° på høyre side. Vær oppmerksom på at dette er statisk beregnede verdier. 

01   Permanent 4MOTION firehjulsdrift: Denne 4 x 4-funksjonen med selvsperrende Torsen-midtdifferensial er 
unik i pickup-segmentet og gir en balansert fordeling på 40 : 60 for alle typer onroad- og offroad-kjøring.2) Den 
sørger for betydelig bedre veigrep i svinger, noe som også er en stor fordel på vanlig vei.     

Mekanisk differensialsperre (ikke avbildet) er standard i tillegg til den elektroniske differensialbremsen, og 
sørger for perfekt veigrep på sand eller glatt veibane. Når den er koblet inn, blir begge bakhjulene drevet med 
samme kraft og roterer like fort.

02   Rampevinkel: Den høye bakkeklaringen gjør Amarok i stand til å kjøre over 
ramper med en vinkel på inntil 15,6°.3)     | CL | HL | AV | 

03   Stigningsvinkel: Amarok forserer stigninger (100 %) med en last på inntil 1 t.3)     
| CL | HL | AV | 

04   Slippvinkel og vadedybde: Den maksimale slippvinkelen på den Amarok er 
29,5° foran og 18,0° bak. Vadedybden er 500 mm.     | CL | HL | AV | 

05   Tverrhelling: Den brede sporvidden til Amarok gjør bilen svært stødig, også 
når du kjører på skrå med en helling på 50°.3), 4)     | CL | HL | AV | 

06 Offroad-ABS: Når systemet er aktivert, 
blokkeres hjulene når du bremser på løst un-
derlag. Dette skjer med større intervaller, slik 
at det dannes en bremsekile som reduserer 
bremselengden betraktelig. Det øker kjøre-
sikkerheten merkbart.     | CL | HL | AV |

06   Bakkebremsassistenten hjelper deg å 
kjøre kontrollert og sikkert ned bratte bakker 
i terrenget ved å redusere motorens turtall 
og bremse bilen ved behov. Hastigheten holdes 
konstant i gangfart uten at du trenger å gjøre 
noe som helst.     | CL | HL | AV | 

0503

0602 04

01

Offroadfunksjoner

Bakkestartassistenten forhindrer at bilen ruller bakover i oppoverbakker, 
og gjør det enklere å foreta bakkestart.

Enestående offroad-ABS med 
bakkebremsassistent

Eneste bil i klassen med permanent 4MOTION 
firehjulsdrift og 8-trinns automatgirkasse
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*Amarok, 3,0-liters TDI-motor med 204 hk / 258 hk, permanent 4MOTION firehjulsdrift, 8-trinns automatgirkasse, 2 + 1 bladfjæring og en egenvekt på inntil 2360 kg.     

Det fastmonterte tilhengerfestet (kulehode) er 
konstruert for å tåle en tilhengervekt på inntil 
3500 kg* (med bremser). Dette er standard.

2 + 1-bladfjæringen gir høy kjørekomfort 
og en maksimal nyttelast på 716 kg.
Med 3 + 2-bladfjæringen øker lasteevnen til 
inntil 860 kg. Begge leveres som ekstrautstyr.

Mer robust
Stabil stigeramme og klassens høyeste tilhengervekt med inntil 3,5 t*.

En ytterst robust konstruksjon og høy produksjonskvalitet gjør at Amarok 

imponerer selv under langvarig belastning. En vridningsstiv stigeramme, 

som sørger for høy karosseristabilitet, og en spesiell bladfjæring gjør at 

den har en maksimal lasteevne opptil 860 kg og kan trekke inntil 3,5 t*.
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Større
Klassens bredeste lasteflate – så du kan frakte 

europaller på tvers.

Det er ingen annen pickup som har så mye plass 

mellom hjulhusene. Med en lastebredde på hele 

1222 mm er det til og med mulig å frakte 

europaller på tvers. Den store lasteflaten på 

2,52 m2 har lasteplansider som er 508 mm høye, 

og en lastekanthøyde på bare 780 mm.
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Standardutstyr   Ekstrautstyr | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

05 06 | 07

04 Lasteflate

01  Lasteflate: Nøyaktig 1222 mm måler lasteflaten mellom hjulhusene på 
Amarok. Det er enestående i denne bilklassen og gjør det mulig å laste europaller 
på tvers. Lastelemmen kan belastes med inntil 200 kg og kan ved behov fungere 
som en forlengelse av lasteflaten. Når lasteplanet fylles helt til kanten, rommer det 
1,28 m3 grus fordelt over en grunnflate på 2,52 m2.     | CL | HL | AV | 

02   Lasteromskledning i aluminium: Nøyaktig tilskårne aluminiumsplater med 
rutemønster beskytter tverrveggen foran, lasteflaten og lastelemmen. Side-
veggene er dekket av nøyaktig tilpassede skjermer i kunststoff.   | CL | HL | AV |

03   Beskyttelsesbelegg til lasteflaten: Det antrasittfargede spesialbelegget er 
UV-bestandig og beskytter lasteflaten mot mekanisk og kjemisk slitasje.     
| CL | HL | AV | 

04   Beskyttelsesgitter for bakruten: Det stabile, sorte gitteret monteres på laste-
plankanten og beskytter kupeen mot skader.     | CL | HL | AV |  

05   Lasteflatebelysningen lyser opp lasteflaten, noe som gjør det mulig å laste 
bilen når det er mørkt. Et tredje bremselys er integrert i lampen.     | CL | HL | AV |

Beskyttelsesmatte til lasteplanet (ikke avbildet): Matten er nøyaktig tilpasset og 
sklisikker. Den beskytter lasteflaten mot smuss og virker både støtabsorberende 
og støydempende.     | CL | HL | AV |

06   Skinnesystem inkludert festeskruer: Du kan 
velge mellom to varianter: enten to skinneprofiler på 
lasteflaten eller fire skinner, fordelt på to surreskinner 
på lasteflaten og to på sideveggene. Begge variantene 
kan kombineres med beskyttelsesbelegget.     
| CL | HL | AV |

07   12-volts stikkontakt: En 12-volts stikkontakt er 
plassert på innsiden av venstre lastekantside.   
| CL | HL | AV |

Surrekroker (ikke avbildet): Lasteplanet er utstyrt 
med fire robuste surrekroker. To av dem er plassert på 
tverrveggen foran, de to andre bak hjulhusene.    
| CL | HL | AV |

01 02

03

Klassens bredeste lasteflate
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Større tilpasningsmuligheter
Tre modeller med eksklusivt utstyr.

 Amarok 

Comfortline
Amarok 

Highline
 Amarok 

Aventura
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Amarok Comfortline
Til alle formål.

Multifunksjonsratt i skinn

Lakkert støtfanger foran

17-tommers Posadas lettmetallfelger

Climatronic klimaanlegg

Setetrekk i Kemisu stoff

Composition Media radiosystem
inkludert Car-Net App-Connect
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Amarok Highline
For flere muligheter.

Forkrommet støtfanger bak

To doble kromlister på grillen

Climatronic klimaanlegg

Composition Media radiosystem 
inkludert Car-Net App-Connect

Bi-xenonlykter med LED-kjørelys

18-tommers Manaus lettmetallfelger

Parkeringssensorer inkludert 
Rear Viewryggekamera 
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Amarok Aventura
For et eksklusivt utseende.

*Setemidtparti og sidevangenes innside i nappaskinn.

Sportsbøyle med Aventura-logo

Dørtrinn i rustfritt stål med tråflater og 
LED-belysning

20-tommers Talca lettmetallfelger

Bi-xenonlykter med LED-kjørelys

Climatronic klimaanlegg

Discover Media navigasjonssystem 
inkludert Car-Net Guide & Inform

Multifunksjonsratt i skinn med girhendler

Setetrekk i nappaskinn* 
med sømmer i ceramique

Elektrisk justerbare ergoComfort-forseter
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1) Setemidtparti og sidevangenes innside i viennaskinn. Vienna setetrekk er et skinntrekk med partier i kunstskinn.     2) Setemidtparti og sidevangenes innside i nappaskinn. Sømmer i ceramique.

Ekstra standardutstyr på 

Amarok Highline 

Utvendig utstyr
• 18-tommers Manaus lettmetallfelger
• Grill med to doble og seks vertikale kromlister
• Bi-xenonlykter med LED-kjørelys
• Sidespeil lakkert i bilens farge, med krompartier
• Forkrommet støtfanger bak, med integrert stigtrinn
• Sotede baklykter

Innvendig utstyr
• Instrumentpanel med dekor i en lys sølvfarge
• Cruise control
• Kromdetaljer i kupeen
• Fire 12-voltskontakter
• Parkeringssensorer foran og bak
• Rear View ryggekamera
• Lomme på forseteryggene

Funksjoner
• Kombiinstrument med stor kjørecomputer
• Radio Composition Media med DAB+ og seks høyttalere
• Car-Net App-Connect mobile online-tjenester
• Climatronic klimaanlegg (2 soners)
• Multifunksjonsratt i skinn

Sikkerhet
• Servotronic
• Multikollisjonsbrems
• Side- og hodekollisjonsputer
• Lastadaptiv ESP (elektronisk stabiliseringsprogram) 
 inkl. tilhengerstabilisering
• Store skivebremser foran og bak (17"/16")
• Tåkelys med kromramme

Ekstra standardutstyr på 

Amarok Aventura

Utvendig utstyr
• 20-tommers Talca lettmetallfelger
• Grill med to doble kromlister og seks vertikale kromlister
• Sportsbøyle lakkert i bilens farge, med Aventura-logo
• Sidespeil lakkert i bilens farge, med krompartier
• Bi-xenonlykter med LED-kjørelys
• Tåkelys med kromramme
• Kanalrør med integrerte stigtrinn og LED-belysning
• Privacyglass
• Forkrommet støtfanger bak, med integrert stigtrinn
• Lasteflate med Durabed-belegg
• 4MOTION-emblem

Innvendig utstyr
• Setetrekk i sort nappaskinn2)

• ergoComfort-seter foran (12 elektriske og 2 manuelle 
 justeringsmuligheter)
• Instrumentpanel med dekor i en lys sølvfarge
• Cruise control
• Pedaler i rustfritt stål
• Parkeringssensorer foran og bak
• Rear View ryggekamera

Funksjoner
• Climatronic klimaanlegg
• Discover Media navigasjonssystem med seks høyttalere
• Car-Net Guide & Inform mobile online-tjenester
• Kombiinstrument med Premium Colour kjørecomputer
• Multifunksjonsratt i skinn med girhendler

Sikkerhet
• Servotronic
• Multikollisjonsbrems
• Side- og hodekollisjonsputer
• Lastadaptiv ESP (elektronisk stabiliseringsprogram)
 inkl. tilhengerstabilisering
• Store skivebremser foran og bak (17"/16")

Standardutstyr på alle

utstyrsversjonene av Amarok 

Utvendig utstyr
• Slående design på fronten
• Støtfanger foran og dørhåndtak lakkert i bilens farge
• Stabil stigerammekonstruksjon
• Privacyglass
• Lasteplan med en lastebredde på 1222 mm
• Baklem som er lett å åpne
• 2 + 1 bladfjæring

Innvendig utstyr
• Høydejusterbare forseter
• Ratt med høyde- og avstandsinnstilling
• Praktisk oppbevaringskonsept
• Teppe på gulvet foran og bak
• Oppvippbare seteputer i baksetet

Funksjoner
• Start-stopp-system
• Bakkestart- og bakkebremsassistent
• Cruise control
• Sentrallås med fjernkontroll
• Elektriske vindushevere
• Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil
• Oppvarmet bakrute

Sikkerhet
• Offroad-ABS
• Multikollisjonsbrems
• 17-tommers skivebremser foran, 16-tommers skivebremser bak 
• Servotronic (hastighetsavhengig servostyring)
• Kollisjonspute på fører- og passasjersiden foran, sidekollisjonsputer  
 for hode og overkropp 
• Antiskrensregulering med tilhengerstabilisator 
• Kjørelys
• Tredje bremselys med lysdioder 
• Fire surrekroker på lasteflaten

Ekstra standardutstyr på 

Amarok Comfortline 

Utvendig utstyr
• 17-tommers Posadas lettmetallfelger
• Grill med dobbel kromlist nede
• Tåkelys med hjørnefunksjon
• Støtfanger foran og dørhåndtak lakkert i bilens farge
• Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil lakkert 
 i bilens farge
• Privacyglass
• Støtfanger bak i sort, med integrert stigtrinn
• Parkeringssensor bak
• Seks nedfelte surrekroker i planet
• Lys- og siktpakke

Innvendig utstyr
• Setetrekk i Kemisu stoff
• Høydejusterbare forseter med oppbevaringsrom
• Instrumentpanel med dekor i dyp inox
• Cruise control
• Elektriske vindushevere
• Tre 12-voltskontakter
• Sentrallås med fjernkontroll

Funksjoner
• Kombiinstrument med stor kjørecomputer
• Radio Composition Media med DAB+ og seks høyttalere
• Car-Net App-Connect mobile online-tjenester
• Climatronic klimaanlegg (2 soners)
• Multifunksjonsratt i skinn

Sikkerhet
• Servotronic
• Multikollisjonsbrems
• Side- og hodekollisjonsputer
• Lastadaptiv ESP (elektronisk stabiliseringsprogram) 
 inkl. tilhengerstabilisering
• Store skivebremser foran og bak (17"/16")
• Tåkelys

Standardutstyr

37Volkswagen Amarok – standardutstyr



Standardutstyr   Ekstrautstyr | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

05

03

01 02

04

10

06

07 08 09

01   Matt Indium grå      | CL | HL | AV |
02   Matt Ravenna blå      | AV |
03   Dyp sort perle     | CL | HL | AV |
04  Mojave beige metallic     | CL | HL | AV |
05   Chestnut brun metallic     | CL | HL | AV | 
06   Indium grå metallic     | CL | HL | AV |
07   Ravenna blå metallic     | AV |
08   Starlight blå metallic     | CL | HL | AV |
09   Reflex sølv metallic     | CL | HL | AV |
10   Candy hvit       | CL | HL | AV |

 Felger

Dekk med redusert rullemotstand (ikke avbildet): Alle 
Amarok-modeller er som standard utstyrt med driv-
stoffbesparende sommerdekk. Disse er laget av en 
spesiell gummiblanding som gjør at dekkene bevarer 
formen i størst mulig grad under kjøring. Avhengig av 
bilens hastighet kan dette redusere drivstofforbruket. 
| CL | HL | AV | 

Av trykktekniske årsaker må fargene på disse sidene bare betraktes som veiledende. Det er ikke mulig å gjengi lakkfargene slik de er i virkeligheten.

01 02 03

04

05

06

Lakkfarger

01    8,0 J x 17 Posadas lettmetallfelger 
med 245/65 R 17 dekk     | CL |

02    8,0 J x 17 Albany lettmetallfelger 
med 245/65 R 17 dekk     | CL | HL |

03    7,5 J x 18 Manaus lettmetallfelger 
med 255/60 R 18 dekk     | HL |

04    8,0 J x 19 Cantera lettmetallfelger 
med 255/55 R 19 dekk     | CL | HL |

05    8,0 J x 19 Milford lettmetallfelger 
med 255/55 R 19 dekk     | CL | HL | AV |

06    8,0 J x 20 Talca lettmetallfelger 
med 255/50 R 20 dekk     | AV |
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Standardutstyr   Ekstrautstyr | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01 | 02   Hardtop lakkert i bilens farge har baklem med stort glass og gasstrykkfjærer, skyvevindu i front og skyvevinduer på sidene. Disse 
kan låses fra innsiden. Vinduene slipper inn dagslys i lasterommet, slik at det blir lettere å laste og losse. Pakningene som følger med, sikrer 
at lasten er godt beskyttet mot støv og regn. Hardtoppen har dessuten varmedempende glass og bakruteoppvarming.     | CL | HL | AV |

01 02 03

04

05

03   Planlokk i kunststoff: Det låsbare planlokket i kunststoff er lakkert i bilens 
farge og beskytter lasteflaten mot støv og regn. Det kan kombineres med den 
korte stylingbøylen.     | CL | HL | AV |

04   Planlokk i aluminium: Det låsbare planlokket i mønstret aluminium beskytter 
lasteflaten mot støv og regn og kan enkelt tas av ved behov.     | CL | HL | AV |

05   Rulleplanlokk: Det låsbare planlokket beskytter lasten mot fukt, støv og 
nysgjerrige blikk.     | CL | HL | AV | 

Robust hardtop med skyvevinduer

 Lasteromsbeskyttelse
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Standardutstyr   Ekstrautstyr | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

02   Stylingpakke i krom I.1) En markant stylingbøyle2) i form av forkrommede 
doble rør av rustfritt stål, integrert lasteflatebelysning og to flate stigtrinn i 
aluminium gjør Amarok enda flottere.     | CL | HL |

Stylingpakke i krom II (ikke avbildet):1) Inneholder det samme som stylingpakke 
i krom I, men omfatter i tillegg elegante dørtrinn i rustfritt stål med glanspolert 
kromfinish. Kan også leveres med LED-belysning.     | CL | HL | 

Utvidet stylingpakke i krom II (ikke avbildet):1) Denne pakken består av stor 
stylingbøyle2) i krom med rør som går helt bak til baklemmen, integrert lasteflate-
belysning og elegante dørtrinn i rustfritt stål med glanspolert kromfinish (kan 
også leveres med LED-belysning).     | CL | HL | 

01   Bi-xenonlykter med LED-kjørelys: Bi-xenonlyktene 
har både nær- og fjernlys. Det utvider synsfeltet og 
øker sikkerheten. Det elegante lysdiodebåndet funge-
rer som kjørelys.     | CL | HL | AV | 

Styling

1) Kan medføre lengre leveringstid.     2) Om ønskelig kan pakken også leveres uten stylingbøyle.

Privacyglass (ikke avbildet): På modeller med dobbelkabin kan siderutene bak og 
bakruten leveres i mørk utførelse, noe som gir god skjerming mot innsyn og blend-
ende sol. Amarok Highline og Amarok Aventura kan leveres med privacyglass til 
hardtoppen også (ekstrautstyr).     | CL | HL | AV |

Den sorte solbeskyttelsesfolien (ikke avbildet) gjør at bare 39 % av solstrålene 
slipper inn i kupeen. Kombinerer du solbeskyttelsesfolien med privacyglass, 
stenger du praktisk talt alt av forstyrrende sol og nysgjerrige blikk ute.     
| CL | HL | AV |  

Stylingpakke i krom III (ikke avbildet):1) Inneholder det samme som stylingpakke 
i krom I, men omfatter i tillegg glanspolerte, forkrommede dørtrinn i rustfritt stål 
med sklisikre, sorte tråflater (kan også leveres med LED-belysning).     | CL | HL | 

Utvidet stylingpakke i krom III (ikke avbildet):1) Denne pakken består av stor 
stylingbøyle2) i krom med rør som går helt bak til baklemmen, integrert lasteflate-
belysning og glanspolerte, forkrommede dørtrinn i rustfritt stål med sklisikre, 
sorte tråflater (kan også leveres med LED-belysning).     | CL | HL |

03   Utvidet stylingpakke i glanspolert sort:1) Denne pakken består av stor 
stylingbøyle i glanset sort2) med rør som går helt bak til baklemmen, integrert 
lasteflatebelysning og sorte, glanspolerte dørtrinn i rustfritt stål med sklisikre, 
sorte tråflater (kan leveres med LED-belysning).     | CL | HL |

Stylingpakke i matt sort (ikke avbildet):1) Denne pakken gjør Amarok enda mer 
maskulin. Stylingbøylen2) har en diameter på 76 mm og er i sort pulverlakkert stål. 
Sorte dørtrinn med sklisikre tråflater (kan leveres med LED-lys) og integrert 
lasteflatebelysning gjør stilen komplett.     | CL | HL | 

04   Elektrisk innfellbare sidespeil hever komforten 
enda et hakk. Ved å vri på en knott kan du enkelt 
gjøre bilen ca. 17 cm smalere.     | CL | HL | AV |  

05   Støtfanger bak i krom: Støtfanger i stål med 
kromdetaljer gjør Amarok enda mer elegant. Det 
integrerte stigtrinnet tåler høy belastning, noe som 
gjør det lettere å laste og losse.     | HL | AV |  

Sort støtfanger bak (ikke avbildet): Den sortlakkerte 
støtfangeren i stål er meget robust, og det integrerte 
stigtrinnet tåler høy belastning.     | CL |

01

02 03 04

05
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Standardutstyr   Ekstrautstyr | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

1) Setemidtparti og sidevangenes innside i nappaskinn.     2) Setemidtparti og sidevangenes innside i viennaskinn. Vienna setetrekk er et skinntrekk med partier i kunstskinn.     3) Ekstraut-
styr som leveres mot pristillegg på Amarok Comfortline.     Av trykktekniske årsaker er det ikke mulig å gjengi farger for setetrekk og lakk slik de er i virkeligheten. Bildene må derfor bare 
betraktes som veiledende og ikke som reelle fargeprøver.

01 040302

02

03

01Setetrekk Interiør og komfort

02   Multifunksjonsratt i skinn med girhendler ligger svært godt i hånden og er 
lett å betjene. Du kan styre for eksempel radioen eller navigasjonssystemet og 
mobiltelefonen din ved hjelp av tastene. Med de ergonomiske girhendlene kan du 
oppnå sportslige girskift.     | CL | HL | AV |

12-volts stikkontakter (ikke avbildet): Kupeen er utstyrt med tre 12-volts 
stikkontakter: én på instrumentpanelet, én i midtkonsollen og én i andre seterad3).     
| CL | HL | AV |

01   Premium Colour kjørecomputer har høyopp-
løselig, tredimensjonal fargeskjerm og oversiktlige 
menyer.     | AV |

Den store kjørecomputeren (ikke avbildet) viser 
relevant informasjon, bl.a. resterende rekkevidde, 
utetemperatur og gjennomsnittlig forbruk.     
| CL | HL |

03   Climatronic klimaanlegg har 2-soners temperaturregulering for fører og for-
setepassasjer, manuell omluftfunksjon og luftkvalitetssensor. Klimaanlegget til-
fører mer eller mindre kald luft avhengig av utetemperaturen og sollyset.     
| CL | HL | AV | 

Vannbasert parkeringsvarmer (ikke avbildet) gjør det mulig å forvarme motoren 
og sørger samtidig for at det blir raskere varmt i kupeen. Den kan også varme opp 
kupeen på forhånd. Betjeningsenheten er integrert i takkonsollen. I tillegg kan du 
selvsagt slå på og stille inn parkeringsvarmeren ved hjelp av fjernkontrollen.     
| CL | HL | AV | 

01    Kemisu stofftrekk i palladium     | CL |

02   ArtVelour microfleece setetrekk 
 i Titanium Black/Palladium     | CL | HL |

03    Setetrekk i sort nappaskinn1) med sømmer 
i ceramique     | AV |

04   Setetrekk i paladiumfarget viennaskinn2)     
| CL | HL |

45Volkswagen Amarok – Setetrekk, innvendig utstyr og komfortutstyr



Standardutstyr   Ekstrautstyr | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Infotainment Førerassistentsystemer

03 01 02

01   Parkeringssensorene4) bruker lydsignaler for å gjøre 
deg oppmerksom på registrerte hindringer foran og bak 
bilen (kun bak på Comfortline). I tillegg kan du se på 
skjermen5) hvor stor avstand det er til hindringene.     
| CL | HL | AV | 

02   Rear View ryggekamera gjør det lettere å parkere 
ved å vise et avgrenset bilde av området bak bilen på 
skjermen til radio- eller navigasjonssystemet5). Hjelpe-
linjer gjør parkeringen enda enklere.     | CL | HL | AV | 

Dekktrykkontrollsystemet (ikke avbildet)4) måler luft-
trykket i hvert enkelt dekk kontinuerlig og viser dette på 
kjørecomputeren. Du varsles ved eventuelle trykkfall.     
| CL | HL | AV | 

03   Adaptive tåkelys sørger for optimal sikt 
ved dårlig vær. Når du skal svinge av, lyser 
den innerste lykten opp veikanten.     
| CL | HL | AV | 

Lys- og siktpakke (ikke avbildet): Vindusvisk-
erne aktiveres ved regn, og viskerintervallet 
tilpasses etter nedbørsmengden. I tillegg 
blir det innvendige speilet automatisk 
avblendet hvis lyset fra bilen bak blir for 
sterkt. Pakken inkluderer også automatisk 
aktivering av kjørelysene når det begynner 
å bli mørkt, og dessuten Coming home- og 
Leaving home-funksjon.     | CL | HL | AV |

01   Multikollisjonsbremsen4) utløser brems-
ing etter en kollisjon for å hindre følgekolli-
sjoner. Etter en kort forsinkelse bremses 
bilen gradvis ned til 10 km/t. Du kan når som
helst overta kontrollen igjen.    
| CL | HL | AV | 

Antiskrensreguleringen 
(ikke avbildet) forhindrer under- eller over-
styring ved å tilpasse bremsingen til hvert 
enkelt hjul.     | CL | HL | AV | 

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg i kombinasjon med Composition Media radiosystem og Discover Media navigasjonssystem. Kompatibelt med MirrorLinkTM, Apple CarPlayTM og 
Android AutoTM. Sjekk om din mobiltelefon er kompatibel med Car-Net App-Connect. Du kan bare bruke Car-Net App-Connect-apper med mobiltelefonen. Vær oppmerksom på avtalebe-
tingelser om data- og internettforbindelse. Du finner mer informasjon på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com/no/no     2) Leveres bare i kombinasjon med Discover Media 
navigasjonssystem. Bruk av tjenestene medfører ekstra kostnader etter det tredje året. For å koble deg til Internett trenger du også en mobil trådløs ruter (f.eks. en smarttelefon med hot-

spot-funksjon) eller en egnet USB-pinne for mobiltilkobling (f.eks. Volkswagen CarStick) i kombinasjon med et SIM-kort for datatrafikk.     3) Den elektroniske 
stemmeforsterkningen er en integrert del av Composition Media radiosystem og Discover Media navigasjonssystem.     4) Innenfor systemets begrensninger.     
5) Avhengig av hva slags radio- eller navigasjonssystem du har. Kan leveres til Composition Media radiosystem eller høyere versjoner.     

Sikkerhetssystemer05

01 | 02 03 | 04

05   Comfort grensesnitt for mobiltelefon er et spesi-
elt oppbevaringsrom for mobiltelefoner med trådløs 
tilkobling til den utvendige antennen, noe som gir 
bedre sende- og mottakskvalitet. I tillegg blir det vel-
dig enkelt å lade telefonen. Telefonen må bare være 
koblet til USB-grensesnittet.     | CL | HL | AV |

Elektronisk stemmeforsterkning (ikke avbildet)3) gjør 
det lettere for passasjerene i baksetet å høre hva du 
sier. Stemmesignalene fanges opp av håndfrimikro-
fonen, forsterkes og sendes ut gjennom høyttalerne 
bak i bilen.     | CL | HL | AV |

03   Discover Media navigasjonssystem har de samme funksjonene som Composi-
tion Media. I tillegg får du en ekstra SD-kortinngang og SD-kort med kartmateriale 
for Europa. De installerte veikartene kan oppdateres gratis med Volkswagen Map-
Care. I noen få, enkle trinn kan du også aktivere Car-Net Guide & Inform. Deretter 
kan du bruke tjenestene gratis i tre år.2)     | CL | HL | AV |

04   Car-Net Guide & Inform2) utfyller bilens interne navigasjonssystem ved jevnlig 
å hente oppdatert informasjon fra Internett. Ved kødannelse tilpasses for eksempel 
ruten med en gang. Du kan også vise de billigste bensinstasjonene i nærheten, og 
mye annet.     | CL | HL | AV |

Med DAB+ (ikke avbildet) kan du motta radioprogrammer i førsteklasses kvalitet fra 
det digitale nettet via bilens antenne. Composition Media radiosystem kan leveres 
med DAB+ som ekstrautstyr.     | CL | HL | AV |

01   Composition Media radiosystem har 16,5 cm stor berøringsskjerm med finger-
sensor, stemmestyring, MP3-, AAC- og WMA-kompatibel CD-spiller, 4 x 20 watt 
effekt med seks høyttalere, dobbel tuner med fasediversitet og elektronisk stemme-
forsterkning. Car-Net App-Connect sørger for enestående tilkoblingsmuligheter.1)     
| CL | HL | 

02   Car-Net App-Connect1) er en programvare som gjør det mulig å bruke berør-
ingsskjermen i bilen til å betjene utvalgte apper på smarttelefonen din mens du 
kjører. Car-Net App-Connect støtter MirrorLinkTM, Apple CarPlayTM og Android 
AutoTM.     | CL | HL | AV |

01

02

02   Tilhengerstabilisator:4) Skulle det oppstå 
pendelbevegelser ved bruk av tilhenger, bremser 
systemet bilen på en kontrollert måte og reduse-
rer motorens dreiemoment. Tilhengeren stabili-
seres, og kjøresikkerheten opprettholdes.     
| CL | HL | AV | 

Tyverialarmen (ikke avbildet) utløser lyd- og lys-
signaler ved innbrudd i bilen. I tillegg til kupéover-
våkning omfatter systemet elektronisk startsperre, 
safelock som kan deaktiveres, og borttauings-
beskyttelse.     | CL | HL | AV | 
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Standardutstyr   Ekstrautstyr | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01   Grunnstativet monteres på skinnesystemet 
(ekstrautstyr) og gir en ekstra transportmulighet på 
lasteflaten. Det finnes en rekke tilbehør til grunnstativet, 
f.eks. en ski- og snowboardholder.     | CL | HL | AV | 

02   Argonit Black Edition lettmetallfelger, dim. 8 J x 
19, i sort eller briljantsølv.     | CL | HL | AV | 

04   Presenning og feste: Den robuste presenningen festes til hurtigfestene på lasteplankanten med noen enkle grep. Den beskytter lasten 
mot vær og vind og sørger for at den ikke faller ut under kjøring. Presenningen kan ikke kombineres med stylingbøylen.     | CL | HL | AV | 

Dørtrinn (ikke avbildet) i glanspolert rustfritt stål tåler inntil 200 kg, har en diameter på 76 mm og monteres til festepunktene som finnes 
som standard. Det er ikke nødvendig å bore ekstra hull.     | CL | HL | AV | 

Dørtrinn med tråflater (ikke avbildet), også disse i glanspolert rustfritt stål, gir bilen et sportslig og dynamisk utseende. Tråflatene er i 
robust materiale, og trinnene tåler inntil 200 kg. Disse dørtrinnene kan du også få i sort om du ønsker det.     | CL | HL | AV | 

Robust beskyttelsesplate i stål (ikke avbildet) beskytter tanken optimalt mot steinsprut og greiner som ligger på bakken.     | CL | HL | AV |

03 04 05

06

01

Volkswagen tilbehør

Amarok er en multifunksjonell og komfortabel pickup i premiumklassen som har alt 

du trenger. Skulle du likevel savne noe, har Volkswagen tilbehør mange spennende 

tilleggsprodukter. Disse produseres i samarbeid med vår utviklings- og design-

avdeling og er av høyeste kvalitet. Volkswagen Original tilbehør leveres bare av din 

Volkswagen Nyttekjøretøy-forhandler. 

Dekorfoliene kan vise tegn på slitasje og aldring etter ett til tre år, eller tidligere på steder med et svært varmt klima, fremfor alt dersom de utsettes for direkte sollys. Dersom dekorfolien 
blir sittende på bilen i lengre tid, kan dette føre til synlige forskjeller mellom området som dekkes med folie, og området som ikke dekkes med folie.

05   Kjøle- og varmeboksen på ca. 25 liter har bl.a. plass til stående 2-liters flasker 
og sørger for at alt holder riktig temperatur, enten du foretrekker det varmt eller 
kaldt. Boksen er i energiklasse A++ og kobles til en 12-volts stikkontakt. Et utskift-
bart isolasjonslokk og en utladingsbeskyttelse for batteriet følger med.     
| CL | HL | AV |  

06   Dekorfolie med Amarok-logo: De fire sølvfargede designfoliene* med logo 
fremhever Amaroks stilfulle side. De festes nederst på dørene. Foliene leveres 
også i sort.     | CL | HL | AV |
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Mobile online-tjenester

1) Car-Net App-Connect leveres som ekstrautstyr og bare sammen med Composition Media radiosystem eller Discover Media / Discover Media Plus navigasjonssystem. Car-Net App-Connect inkluderer MirrorLink™, CarPlay™ og Android Auto™. Tilgjengeligheten til disse teknologiene kan variere fra land til land. Merk 
at Car-Net App-Connect per i dag ikke støttes av alle mobiltelefoner på markedet. Volkswagen samarbeider tett med store smarttelefonprodusenter for å få fortgang i utviklingen av telefoner som støtter Car-Net App-Connect.     2) For å kunne bruke Car-Net Guide & Inform må du ha Discover Media eller Discover 
Media Plus (ekstrautstyr). I tillegg trenger du en mobil enhet (f.eks. en smarttelefon) som kan fungere som WLAN-sone eller en Volkswagen UMTS-CarStick med et kostnadspliktig SIM-kort fra en mobilleverandør. Guide & Inform-tjenestene krever at du har eller inngår en mobilavtale med en mobilleverandør, og er 
bare tilgjengelige innen mobilnettets dekningsområde. Avhengig av mobilprisen kan det medføre høye kostnader å motta datapakker fra Internett, spesielt ved bruk i utlandet (f.eks. roaming-avgifter). Fordi Car-Net-tjenestene medfører et stort datavolum, anbefaler vi på det sterkeste et abonnement med fastpris 
på datatrafikk. For å kunne bruke Car-Net må du inngå en egen avtale med Volkswagen AG på nettet. Etter at bilen er levert, har du 90 dager på å registrere den på www.volkswagen-car-net.com/portal. Det kan variere fra land til land hvorvidt Car-Net-tjenestene er tilgjengelige. Du har tilgang til tjenestene frem til 
avtalt utløpsdato. Innholdet i tjenestene kan endre seg i løpet av avtaleperioden. Du finner mer informasjon om Car-Net på www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de og hos din Volkswagen-forhandler. Ta kontakt med din mobilleverandør for informasjon om priser.     3) Tilgjengelig for parkeringsplasser med egnet 
teknisk infrastruktur. Det foreligger per idag ingen informasjon om høydebegrensninger i de enkelte parkeringshusene.

Car-Net App-Connect1)

Få mer infotainment på kjøreturen og integrer smarttelefonen din i 
bilen via et USB-grensesnitt. Car-Net App-Connect speiler utvalgte 
apper fra smarttelefonen på berøringsskjermen til radio- eller naviga-
sjonssystemet (begge deler ekstrautstyr). Ved hjelp av Android AutoTM, 
Apple CarPlayTM eller MirrorLinkTM kan du dermed enkelt styre bestemte 
apper fra berøringsskjermen mens du kjører.

Car-Net Guide & Inform2)

Hvis bilen er utstyrt med et navigasjonssystem (ekstrautstyr), kan du aktivere de nettbaserte Car-Net Guide & Inform-tjenestene. De første tre 
årene etter at du registrerer deg, har du gratis tilgang til Guide & Inform. Her får du oppdatert informasjon knyttet til fylling av drivstoff, parke-
ring og trafikksituasjonen. For å kunne bruke Car-Net Guide & Inform må du bare generere en sone ved hjelp av smarttelefonen din eller oppret-
te internettforbindelse ved hjelp av Volkswagen CarStick (ekstrautstyr).

Volkswagen CarStick

Med CarStick er det enkelt å koble bilen til Internett. Den oppretter en 
UMTS-forbindelse via et innlagt SIM-kort for datatrafikk (følger ikke 
med). Dermed kan du bruke Car-Net Guide & Inform-tjenestene uav-
hengig av det mobile nettet på smarttelefonen din. I tillegg kan du 
opprette en sone for andre mobile enheter i bilen.

Disse Volkswagen-appene kan brukes under kjøring ved hjelp av 
MirrorLinkTM: Drive & Track, Shared Audio, Call & Remind og My Guide. 
Du finner mer informasjon på www.volkswagen-nutzfahrzeuge-car-
net.de

Online trafikkinformasjon Unngå kø ved hjelp av oppdatert 
informasjon om trafikksituasjonen og dynamisk rutetilpas-
ning. 

Online søk etter spesialmål Finn målet ditt i navigasjons-
systemet ved å søke med Google, og få med nyttig tilleggs-
informasjon. Du behøver ikke engang å kjenne den nøyaktige 
adressen.

Bensinstasjoner Finn den billigste bensinstasjonen i nær-
heten og få informasjon om åpningstidene. Systemet regis-
trer automatisk hva slags drivstoff bilen din bruker.

Parkeringsplasser Spar tid med forbedret søk etter parke-
ringsplasser og få oversikt over ledige plasser, inkludert 
priser og åpningstider.3)

Vær Følg med på værmeldingen for stedet der du befinner 
deg nå, for strekningen du skal kjøre, og for destinasjonen 
din på forventet ankomsttid. Værmeldingen vises på et kart 
med nedbørsradar.

Nyheter Sett sammen nyhetskanaler og -kategorier i kunde-
portalen og følg med på hva som skjer, med jevnlige nyhets-
oppdateringer i bilen.

Rapport om bilens tilstand Få informasjon om hvordan det 
står til med bilen og assistentsystemene for øyeblikket.

Online målimport Planlegg reisemålene dine enkelt hjem-
mefra via Google Maps-visningen i kundeportalen, og 
importer dem i navigasjonssystemet. 

Online import av reiseruter Opprett reiseruter med inntil ti 
rutepunkter i kundeportalen og importer inntil fem ruter 
med veivisning i navigasjonssystemet.

Mine spesialmål Lagre lister over dine favorittsteder 
(POI-lister fra Internett) i kundeportalen og importer dem 
i navigasjonssystemet.

Så enkelt registrerer du deg:

1. Opprett din personlige konto på 
 www.volkswagen-car-net.com/portal

2. Angi bilens identifikasjonsnummer (VIN).

3. Du får en 8-sifret registreringskode.

4. Opprett en mobil sone med smarttelefonen din 
eller bruk Volkswagen CarStick.

5. Tast inn registreringskoden på navigasjonssystemet.



Bilene i denne brosjyren er delvis utstyrt med ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. Alle opplysninger om ut-
styr og tekniske data gjelder for Norge og var de som gjaldt ved trykking av denne brosjyren. Med forbehold om 
endringer. 4MOTION® og TDI® er i Tyskland og flere andre land registrerte varemerker for Volkswagen AG. At et 
varemerke ikke er merket med ® i denne brosjyren, betyr ikke uten videre at det ikke er et registrert varemerke, 
og/eller at dette varemerket kan benyttes uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Volkswagen AG.

Produksjon: Involve!Pro-X  
Med forbehold om trykkfeil og endringer   Utgave: Mars 2020 
www.volkswagen-nyttekjoretoy.no 

Din Volkswagen-forhandler
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